
در عرصه موسیقی کارش را رسما از دهه۶۰ با نواختن »نی« آغاز و نزد 
استادان بزرگ و بنامی تلمذ کرده و از نوازندگان شناخته شده 
این  ساز سنتی و کالسیک در اصفهان به شمار می آید. عالوه 
بر »سازهای بادی ایرانی«، او در نوازندگی »سازهای زهی 
ایرانی«، ازجمله تار و ســه تار چیره دست است. حضور 
در گروه های موســیقی مختلف و برگزاری برنامه ها و 
کنسرت های متعدد در شهرهای مختلف و... در کارنامه 
این فعال عرصه موسیقی سنتی و محلی دیده می شود...

با حسین مرتهب، خواننده و سفیر صلح و پیوندهای فرهنگی
موسیقی در کشور ما  سردرگم است
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مرحله نیمه نهایــی لیگ برتر والیبال زنــان از امروز آغاز 
می شود. 4تیم به مرحله پلی آف رسیده اند و در بازی های 

2از 3فینالیست ها معرفی می شوند. پیکان با ذوب آهن 
بازی می کند اما بازی های ســخت تر در طرف دیگر 

جدول است؛ جایی که تیم تازه وارد سریک مقابل 
سایپا قرار می گیرد. سریک تیم سردار آزمون است 
و او بیشــترین حمایت ها را از بازیکنان و تیمش 

داشته است...

روایت اردالن آشتیانی از خاطرات پدرش
مدافعی که  گلباران شد

هواداران قدیمی فوتبال هنوز از ابراهیم آشتیانی به عنوان یک 
بازیکن ممتاز در تاریخ فوتبال ملی و باشگاهی ایران نام می برند؛ 
بازیکنی برخاسته از مکتب شاهین که می توانست نخستین 
لژیونر ایران از جمع بازیکنان ممتاز دهه های4۰و 5۰باشد. او 
مدافع راست بود اما گاهی به عنوان یک گوش راست پرتحرک 

و کالسیک عرصه را بر مدافعان تنگ می کرد. آشتیانی در مقام 
یک مدافع، عنوان مرد سال فوتبال ایران را در سال135۰از آن 

خود کرد؛ اتفاقی که کمتر برای مدافعان رخ می دهد...

ویژه های  امروز
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آخرین گفته های دبیر جشنواره بین المللی فیلم فجر

یادداشت
دانیال معمار؛  سردبیر

خانم ها و آقایان برانداز! بــه واقعیت خوش آمدید. 
۴ مــاه دروغ گفتید، تحریف کردید، شــعار دادید، 
آتش سوزاندید، تفرقه افكندید، فراخوان دادید، آسیب زدید، آدم کشتید، جای 
جالد و شهید را عوض کردید، اما باالخره به نقطه پایان رسیدید. دروغگویی و 
داستان سرایی و کشته سازی، تاریخ انقضا دارد. دروغگو باالخره رسوا می شود. 
بعد از آن باید تسلیم واقعیت شد. ۴ ماه هزینه ســاختید، اما تجربه  گرانبهایی 

درست کردید. همان تهدیدی که در نهایت به فرصت تبدیل شد.
اما این فقط نقطه پایان اغتشاشات اخیر است. تا وقتی قطار جمهوری اسالمی 
متوقف نشــده، جریان براندازی هم ادامه خواهد داشت. شاید پهلوی و رجوی 
و اسماعیلیون و نوچه هایشان امروز به بن بست رسیده باشند، اما قطب هژمون 
در جهان به هیچ وجه نمی تواند ایســتادگی یک کشور را در مقابل خود تحمل 
کند. به همین دلیل جنگ تبلیغاتی و روانی و پروژه ایران ستیزی نه تنها تمام 

نمی شود، بلكه با قوت بیشتر روزبه روز ادامه خواهد یافت.
خب از این به بعد دســتور کار اتاق جنگ دشمن چیســت؟ ادامه کمپین ها و 

فراخوان ها، حتی با وجود شكست های پی درپی.
یک بار اتفاقــات هفته های اخیر را مــرور کنید؛ فراخــوان خیابان می دهند، 
استقبال نمی شود. نمایش خنده دار وکالت دادن راه می اندازند، اعتبار نداشته 
پهلوی به لجن کشیده می شود. درخواست مصرف بیشتر گاز می دهند، مردم 
در صرفه جویی ســنگ تمام می گذارند. دعوت به تحریم جشنواره ها می کنند، 
سالن های نمایش و سینما رونق می گیرند. و این چرخه مبتذل شكست فراخوان 

و مفتضح شدن براندازان ادامه می یابد.
حاال یک بار دیگر از این زاویه به کمپین های اپوزیســیون نگاه کنید؛ شكست 
پشــت شكســت، اما دنباله دار و پیوســته. راز این ادامه یافتن چیست؟ زنده 
نگه داشتن اغتشاش و آشوب در دنیای مجاز و رسانه. این آتش، اگر شده در حد 
آتش زیر خاکستر باید در فضای مجازی روشن بماند. با شكست ها چه می کنند؟ 
بوق های تبلیغاتی داخل و خارج کشور تا جایی که امكان دارد این شكست ها 
را رفو می کنند. بیشــتر از آن هم اهمیت ندارد، چون کارکرد این فراخوان ها و 
کمپین ها چیز دیگری است. فروکش کردن و تمام شدن التهاب کف خیابان مهم 
نیست، گویی که اصال از اول هم چندان خبری نبوده است. اما این کمپین ها و 
فراخوان ها حتی اگر به دیوار هم بخورند، سوسوی التهاب را در خیابان مجازی 

نگه می دارند.
ثمره اش چیست؟ چراغ اتاق جنگ امپراتوری سلطه همچنان روشن می ماند. 
پروژه ایران ستیزی همچنان فعال است و در اذهان مردم اثر می گذارد. کمترین 
کارکردش هم استمرار فعالیت کارخانه ناامیدسازی است. از بین رفتن انگیزه ها 
و متوقف شدن تولید و سرمایه گذاری در کشور روی دیگر این جنگ مجازی و 
رسانه ای اســت. در بزنگاه ها هم می توان این پروژه را از ذهن ها خارج کرد و به 

کف خیابان کشاند.
خب چه باید کرد؟ فرمود ۴3سال از امضای کارتر پای سند شروع پروپاگاندای 
تبلیغاتــی علیه جمهوری اســالمی ایران می گــذرد. همه حربه هــا تاکنون 
خنثی شده اســت. علتش هم بیداری به موقع ملت بوده اســت. این بیداری 
مهم است. روزهای تلخ و تأســف بار این چند ماه اخیر هم با همین هوشیاری 
مردم گذشــت. ادامه یافتن کمپین ها و فراخوان ها نشان می دهد که دشمن 
از زمین این جنگ نرم پا پس نكشــیده اســت. تنها ســالح ما هم یک چیز 
است؛ استفاده از ابزار رسانه و بیان روایت درســت برای ایجاد همین بیداری 
 و هوشیاری. بازنده نهایی این جنگ کســانی خواهند بود که در جنگ رسانه 

شكست بخورند.

 راز ادامه یافتن
کمپین های شکست خورده

نگاه
محمدمهدی ایمانی پور؛ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات  اسالمی

هتک حرمت به قرآن کریم، آخرین کتاب آسمانی و ملجأ 
و پناهگاه مسلمانان و انســان های آزاده دنیا در کشور 
سوئد و تكرار این بی حرمتی در هلند تنها 2روز پس از 
حادثه سوئد، مصداق دیگری از ترور انسانیت در غرب 
محسوب می شود. تكرار این اقدام وقیحانه در سایه سكوت و توجیه ساختارهای رسمی 
حكومت در سوئد و هلند، بیانگر عمق فاجعه فرومایگی و سقوط اخالقی در این کشورها 
و دیگر مدعیان آزادی بیان و عقیده محسوب می شود. زمانی که توهین و اسائه ادب به 
ادیان الهی مصداق آزادی شمرده می شود و فحاشی به مقدسات انسان های بی شماری 
در کره زمین با کلیدواژگانی مانند »آزادی ابراز عقیده« توجیه می شود، جایگاه و شأنی 

برای عقالنیت و آزادی واقعی باقی نمی ماند.
بهتر اســت مقام های غربی یک بار برای همیشه به این ســؤال مهم پاسخ دهند که 
محصول توهین به کتاب آسمانی مســلمانان دقیقا چه بوده اســت؟ آیا توجیه این 
اقدام های وقیحانه ازسوی مقام های غربی و عدم جلوگیری آنها از تكرار وقایع، فرضیه 
حمایت مستمر نهادهای رســمی و حاکمیتی غرب از تروریسم تكفیری و تروریسم 
نژادپرستانه و تنظیم رابطه میان این دو را در اذهان پررنگ نمی کند؟ آیا علت العلل 

همه این وجوه، دمیدن بر کالبد »اسالم هراسی« نیست.
متأسفانه برخی کشورهای اروپایی نظیر ســوئد و هلند، سال هاست عنوان »جامعه 
چندفرهنگی« را یدک می کشند، اما عمال قربانی »نژادپرستی ضداسالمی« هستند. 
امروز همه می دانند که آزادی در غرب از استاندارد دوگانه رنج می برد. آنچه در غرب 
وجود دارد، »آزادی هدایت شده« است. براساس یک محاسبه نانوشته اما ملموس در 
کشورهای غربی، شكل گیری دوگانه »دین- ضد دین« یا در سطحی دیگر »اسالم- 
ضداسالم« در بطن جوامع آنها، منتج به بروز منازعاتی پایدار خواهد شد که ثمره آن 
به سود دســتگاه های قدرت در غرب خواهد بود. حمایت مستمر و ملموس غرب از 
گروه های اسالم ستیز و نژادپرست و حتی زمینه سازی برای فعالیت سیاسی رسمی 
آنها در پارلمان ها و دولت های اروپایی، نمایانگر همین سیاست خطرناک است. فراتر 
از آن، غرب در تالش است تا با ارائه تصویر و چهره ای مخدوش از اسالم و مسلمانان، 
زمینه را جهت بسط میدان فكری و عملیاتی این منازعه فراهم کند. تبلیغات وسیع 
غرب در حمایت غیرمستقیم از تروریســم تكفیری و ترویج آن به عنوان نسخه ای از 

اسالم، درهمین راستا قابل بررسی است.
اما محصول این سیاستگذاری خطرناک، چیزی جز تقویت همزمان تروریسم تكفیری 
و تروریسم نژادپرستانه در غرب نبوده است. بهتر است دشمنان اسالم این قاعده کالن 
گفتمانی و امنیتی را درک کنند که »هدایت یک منازعه« به مانند »ایجاد یک منازعه« 
آسان نیست. شرارت گروه های ضداسالم و نژادپرستانی که امروز حكومت های غربی 
دفاع از آنها را متــرادف با دفاع از حق آزادی بیــان و آزادی رفتار قلمداد می کنند، در 
آینده ای نه چندان دور، قطعا دامنگیر این جوامع خواهد شد. فراتر از آن، بروز پدیده هایی 
ازجمله »از خودبیگانگی اجتماعی«، »فردگرایی به جای جمع گرایی«، »ازبین رفتن 
هنجارهای عمومی و اخالقی« و... محصول چراغ سبز حكومت های غربی به گروه های 

هتاک و افراطی در توهین به مقدسات مسلمانان و دیگر ادیان الهی خواهد بود.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی فراتر از محكوم کردن اقدام های موهن و هتاکانه ای 
که در اروپا )از فرانسه تا ســوئد و هلند( صورت می گیرد، روشنگری در قبال فرامتن 
این اقدام ها و انذار به کشــورهای غربی درباره بازگشــت از سیاست های بازدارنده و 
هزینه ساز فرهنگی و اجتماعی را مسئولیت مهم خود قلمداد می کند. بدیهی است که 
تاریخ مصرف هدایت »افراطی گری« در ذیل واژه »آزادی بیان« یا »قرآن ستیزی« در 
ذیل واژه »آزادی« نزد ملت های دنیا به پایان رسیده و بازی با واژگان با هدف کتمان 
حقایقی که درک آنها ریشه در فطرت بشری دارد، دیگر جایی در قاموس ملت های 
آگاه جهان ندارد. پوسته سازی کاذب غرب برای هتک حرمت و توهین به مسلمانان و 
کتاب آسمانی آنها و تزیین ضدارزش ها و ارائه آنها به عنوان ارزش، یک بازی نافرجام و 

تمام شده است؛ حقیقتی که امیدواریم غرب هرچه سریع تر آن را درک کند.

ترور آزادی به نام آزادی

فعالیت MMA در ایران رسمی شد و نخستین مسابقات 
رسمی این رشته فردا در قالب مسابقات قهرمانی کشور 
برگزار می شــود. این خبری بود که امید نوروزی، رئیس 
انجمن MMA در نشســت خبری اعالم کــرد. خردادماه 
 MMA سال1399 بود که وزارت ورزش و جوانان فعالیت ورزش
را در ایران ممنوع کرد. این اتفاق پس از حضور ورزشکاران ایرانی 
در مسابقات مختلف که فیلم کتک خوردن آنها بازتاب بسیاری در 

ایران داشت، رخ داد...

وزارت ورزش بعد از 5 سال تصمیم وزیر قبلی را وتو کرد
اصالح یک اشتباه؛ MMA آزاد شد

 سرمربی تیم سایپا به تصمیمات فدراسیون معترض است
فدراسیون حامی تیم سردار؟

شکارچیان سیمرغ
حضور 2۴فیلم در بخش سودای سیمرغ به همراه ۴فیلم 
رزرو، نشان دهنده استقبال فیلمسازان از جشنواره است

افزایش جمعیت یوزپلنگ ایرانی
17یوز در طبیعت پارک ملی توران با دوربین های تله ای ثبت 

شدند که 6یوز ماده در میان آنهاست
نظر مردم درباره گرفتن کاالبرگ الكترونیک یا یارانه نقدی  را با اسكن این کیو آرکد  ببینید.

 گرفتن کاالبرگ به صرفه است یا یارانه نقدی؟
 تفاوت کاالبرگ الکترونیک با کوپن چیست؟
 سهمیه کاال برای یک خانوار 4نفره چقدر است؟
 اگر  قیمت این 1۰کاال   افزایش یابد چه می شود؟

 طرح کاالبرگ الکترونیک برای 1۰ کاال در هرمزگان به 
اجرا درآمده و  احتماال تا پایان سال به سراسر کشور می رسد
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 دوست دارم 
زیر سایه  پدرم بمانم

 ورود به موسیقی 
دشوارتر شده است

گفت وگو با مجید انتظامی، خالق 
ملودی های ماندگار و خاطره ساز 

 نگاه سیدحسام الدین سراج
نوازنده و خواننده به آینده هنر اول

51304
بعد از انقالبقبل از انقالب

تعداد استودیوهای ضبط  موسیقی

مجوز آلبوم های موسیقی به تفکیک ژانر در آذرماه 1401

نوای ماندگار ایران
 مرور ضرب آهنگ موسیقی  در گوشه  و کنار کشورمان

به مناسبت روز آواها و نواها

15
سنتی

5
پاپ

3
کالسیک

2
نواحی

2
تلفیقی

داده نما
گرافیک: علی رستگار

فکــر نکنیــد کــه اگر بــا دقــت بــه کاری 
که فروشــنده می کنــد نگاه کنیــد حتما 

می توانیــد متوجــه کپی شــدن کارت تان 
بشــوید چون قطعه کپی کننده کارت شما 

می تواند بــه نحوی در دســتگاه کارتخــوان کار 
گذاشته شده باشد که شما به راحتی متوجه نشوید.

 چطور از کپی شدن
 کارت بانکی مان 
جلوگیری کنیم؟

رمــز کارت تان را به 
فروشنده نگویید و 

خودتــان آن را وارد کنید.

حواستان به شکل و 
شمایل کارتخوان و 
عابربانک ها  باشد.

در  عابربانک ها، کوچک ترین 
تغییر غیرعادی دستگاه را به 

بانک گزارش کنید.

اپلیکیشن بانک تان را نصب 
کنید تا  به محض اولین 

برداشت کارت را بسوزانید.

حتما سامانه اس ام اس 
 کارت بانکی تان
 را فعال کنید.

 از عابربانک هایی که 
در خارج از فضای بانک ها 
قرار دارد اســتفاده نکنید.

تا جای ممکن از کارت 
پس اندازتان به شکل روزمره 

استفاده نکنید.

اسکیمر چیست و چه می کند؟
  روش کالهبرداری اسکیمر یعنی کپی کردن کارت شما،

توجه کنید که در این روش صرفا اطالعات کارت شما نیست که 
کپی می شود بلکه خود کارت تان هم به صورت فیزیکی کپی می شود.

 چطور به دام کپی کنندگان کارت نیفتیم؟ 
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رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیروز در حاشیه نشست 
هیأت دولت اعــام کرد برنامه ریزی و رایزنی برای ســفر 

مدیرکل آژانس انرژی اتمی به ایران در دســتورکار قرار 
گرفته و در حال پیگیری است؛ خبری که از آغاز دور جدید 
گفت وگوهای ایران و آژانس باهدف حل وفصل مســائل 

باقیمانده حکایت دارد. 
به گزارش همشــهری، اعام قطعی شدن سفر گروسی به 
ایران در شرایطی است که در روزهای اخیر »خروج ایران از 

ان.پی.تی« به عنوان یکی از گزینه های روی  میز تهران در 
مقابل رویکردهای خصمانه طرف غربی مطرح شد و وزیر 
امورخارجه ایران نیز در این زمینه تأکید کرد: »اگر تعداد 
اندکی از رهبران سیاسی اروپا که تجربه ای در دیپلماسی 
ندارند، در مســیر عقانیت حرکت نکرده و مواضع شان را 

اصاح نکنند، هر احتمالی متصور است.«

ایرانوآژانس؛خروجازبنبست؟
 پس  از طرح گزینه تقابلی »خروج از ان.پی.تی« در ایران، گروسی از قطعی شدن سفر خود به تهران در فوریه خبر داد

34 نهاد، شرکت و شخصیت اتحادیه اروپا و انگلیس در فهرست تحریم های ایران قرار گرفتند
تحریم های جدید ایران علیه اتحادیه اروپا و انگلیس

وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه ای، فهرســت 
سیاست 
خارجی

تازه ای از اسامی 34نهاد، شرکت و شخصیت اتحادیه 
اروپا و انگلیس را که ازســوی جمهوری اسالمی تحت 

تحریم قرار گرفته اند، منتشر کرد.
به گزارش همشهری، در این بیانیه عنوان شده است که وزارت امور خارجه 
ایران براســاس مصوبات مراجع ذیربط و در چارچوب قواعد مرتبط و 
سازوکارهای تحریمی مربوط، به عنوان عمل متقابل، اشخاص و نهادهای 
اعالم شده را در حوزه اتحادیه اروپا و دولت انگلیس، به دلیل »حمایت 
از تروریسم و گروه های تروریســتی«، »تحریک و تشویق به اقدام های 
تروریستی و خشونت علیه مردم ایران«، »دخالت در امور داخلی ایران«، 
»ترویج خشونت و ناآرامی در ایران«، »نشر اکاذیب و ترویج اطالعات غلط 
درباره ایران« و نیز »مشارکت در تشدید تحریم های ظالمانه علیه مردم 
ایران« که به مثابه تروریسم اقتصادی است، تحت تحریم قرار می دهد. 
در این بیانیه افزوده شده  است که جمهوری اسالمی ضمن محکومیت 
اقدام های اتحادیه اروپا و انگلیس در حمایت و تسهیل و نیز خودداری از 
مقابله با اقدام های مخرب اشخاص و نهادهای اعالم شده در این فهرست، 
که نقض تعهدات بین المللی در حوزه مبارزه با تروریســم است، اعالم 
می کند اقدام آنها در اعمال و تشدید تحریم های ظالمانه، نقض آشکار 

اصول بنیادین حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد است.

وزارت امورخارجه همچنین تأکید کرده است نهادهای ایران، براساس 
مصوبات مراجع مربوط، اقدام های الزم را که شامل »ممنوعیت صدور 
روادید و عدم امکان ورود به قلمروی جمهوری اسالمی ایران«، »مسدود 
شدن حساب های بانکی در نظام مالی و بانکی« و »توقیف اموال و دارایی 
در قلمروی تحت صالحیت جمهوری اسالمی ایران« خواهد بود، انجام 

خواهند داد.
»رادیوی J مســتقر در فرانســه«، »گروه دوســتان اســرائیل )رژیم 
صهیونیستی( در پارلمان اروپا موسوم به EFI« و »شرکت ساختمانی 
Bau Heberger به دلیل مشارکت در ساخت تاسیسات کارخانجات 
تولید سالح های شــیمیایی در خاک عراق در دوران جنگ تحمیلی« 

3نهاد و شرکت تحریم شده در اتحادیه اروپا هستند.
»الییور کلن«، وزیرمشــاور در امورشهری و اســکان فرانسه، »دیتمار 
کوشــتر«، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، »سرهنگ تیمو هایم باخ«، 
فرمانده نیروهای آلمانی در اردن، »دنیس ترینگ«، رئیس فراکسیون 
دمکرات مسیحی پارلمان ایالت هامبورگ آلمان، »گرگور النگه«، رئیس 
پلیس دورتموند آلمان در ارتباط با قتل شهروند سنگالی االصل توسط 
پلیس شهر دورتموند، »سرهنگ تیم تسان«، رئیس مرکز امنیت سایبری 
ارتش آلمان، »آن هیدالکو«، شهردار پاریس، »فرانسوآ بشیو«، معاون 
شهردار منطقه۱۹ پاریس، »ژیلبرت میتران«، نماینده پیشین پارلمان 

فرانســه، »ژراد بیارد«، سردبیر شــارلی ابدو، »لوران سوریسو«، مدیر 
انتشاراتی شارلی ابدو، »سیلوی کما«، معاون مدیر انتشاراتی شارلی ابدو، 
»برنارد هنری لو«، از فرانسه، »امانوئل اسالر«، فرمانده فرانسوی عملیات 
ماموریت ائتالف دریایی اروپا در خلیج فــارس و تنگه هرمز، »لوکاس 
ماندل«، نماینده اتریش در پارلمان اروپا، »آنا بونفریسکو«، نماینده ایتالیا 
در پارلمان اروپا، »عبیر السهالنی«، نماینده سوئد در پارلمان اروپا، »بارت 
خروتوئیس«، نماینده هلند در پارلمان اروپا، »تیئس رویتن«، نماینده 
هلند در پارلمان اروپا، »ویدال کوادراس«، نماینده ســابق اسپانیا در 
پارلمان اروپا، »راسموس پالودان«، اهانت کننده به قرآن کریم و »ادوین 
واگنسولد«، اهانت کننده به قرآن کریم افرادی هستند که در فهرست 

تحریم های اعمالی ایران قرار گرفته اند.
همچنین نهاد انگلیسی »هانری جکسون« و تعدادی از شخصیت های 
انگلیسی شــامل: »ویکتوریا پرنتیس«، دادستان کل بریتانیا، »مایکل 
تاملینسون«، معاون دادســتان کل بریتانیا، »ریچارد دیرالو«، رئیس 
پیشین ســرویس اطالعات مخفی بریتانیا، »پاتیک ساندرز«، رئیس 
ســتادکل ارتش بریتانیا، »الکس یانگر«، رئیس پیشــین ســرویس 
اطالعات مخفی بریتانیا MI6، »فیل کاپل«، مدیرکل زندان های بریتانیا، 
»لیام فاکس«، وزیر دفاع ســابق بریتانیا و »بتان دیوید«، رئیس بخش 

ضدتروریسم بریتانیا در فهرست تحریمی ایران قرار گرفتند.

علیرضا احمدیگزارش
روزنامه نگار

تقویت»نظارتبرخود«
دردستگاهقضایی

غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه 
قضاییه: قضات دادگاه عالی و دادسرای 
انتظامی قضات باید نسبت به احصای 
علل نارضایتی بخشی از مردم از دستگاه 
قضایی اهتمام داشــته باشــند. نظارت 
را از خــود و حــوزه کاری خودمــان آغــاز 
کنیم. مچ گیری و انتقام گیری نکنیم، اما 
برادرانــه و خیرخواهانه، آیینــه همدیگر 

باشیم. / میزان

دستگیریبیشاز۱۲تیمتروریستی
سیداسماعیل خطیب، وزیر اطالعات: 
۱۲تیــم  بیــش از  کوتاهــی  مــدت  در 
تروریستی ازسوی ســربازان گمنام امام 
زمان)عج( دستگیر شدند که ریشه آنها 
به رژیم صهیونيستی متصل بود و قصد 
خرابــکاری در داخــل کشــور را داشــتند. 
این تیم های تروریستی قصد داشتند با 
عملیات های مختلف، انتقام شکســت 

خود در فتنه ها را بگیرند. / ایرنا

پشتیبانی40کشورازاغتشاشات
مشــاورعالی  رحیم صفــوی،  یحیــی 
فرماندهــی کل قــوا: در حوادث امســال 
بیش  از ۴۰کشــور از اغتشاشــات داخل 
ایــران پشــتیبانی کردنــد، اما شکســت 
زمینه هــای  بایــد  البتــه  خوردنــد؛ 
ناآرامــی اجتماعــی و مشــکالت داخلــی 
به خصــوص اقتصــادی را بــا مدیریــت 
الزم حل کنیم و در داخل ضعف نشــان 
ندهیــم. مــا از درون بایــد قوی شــویم. / 

باشگاه خبرنگاران جوان

برنامه دولت برای دوبرابرکردن 
اعتبار گذرنامه ایرانی

دولت ســیزدهم در دومین ســال فعالیت خود 
افزایش اعتبار گذرنامه ایرانی را یکی از شعارهای 
محوری خود قرار داده است. رتبه گذرنامه ایرانی 
با وجود شعارهای صریح حسن روحانی، رئیس 
دولت سابق مبنی بر بازگرداندن احترام گذرنامه 
ایرانی نه تنها بهبود پیدا نکرده بود، بلکه سه رقمی 
هم شد و به باالی ۱00 رسید. اعتبار گذرنامه ها 
با این معیار کلیدی سنجیده می شود که شهروند 
هر کشــور بدون روادید قادر است به چند کشور 

سفر کند. 
هم اکنون براســاس برخی آمارهای مؤسســات 
ســنجش لغو روادید، ایرانیــان قادرند به حدود 
40کشور دنیا بدون روادید ســفر کنند که رتبه 
گذرنامه ایران را روی پله۱0۱ قرار داده اســت. 
دولت سیزدهم در گام بلند و شعار بزرگ امسال 
خود وعده داده حداقل 50کشــور را به این رقم 
اضافه کند که بــا این وصف ایرانیــان در دولت 
ســیزدهم باید بتوانند به ۹0کشــور دنیا بدون 

روادید سفر کنند.
اگر رتبــه ســایر کشــورها در جــدول فعلی 
گذرنامه های دنیا ثابت بماند و دولت سیزدهم به 
هدف گذاری خود در این زمینه دست پیدا کند، 
رتبه گذرنامه ایران  در جــدول به پله60 خواهد 
رسید که رشد 40 تا 50درصدی اعتبار گذرنامه 

ایران را رقم خواهد زد.
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دولت

 خبر

 وزرای پاسخگو و غایب
در حاشیه جلسه دولت

وزرای کابینه دولت سیزدهم طی یک  ماه اخیر با مشکالت 
حاشیه سازی همچون قطع گاز در برخی روستاها و مناطق 
محدود، گرانی قیمت گوشت، تعطیلی مکرر مدارس ناشی از 
آلودگی هوا، قطع پردامنه اینترنت، رکورد سوداگری در بازار 
و قیمت خودرو، بازار ملتهب ارز و طال و گرانی مسکن مواجه 
بودند. به گزارش همشــهری، برخی وزرای کابینه همچون 
جواد اوجی، وزیر نفت و صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با دست پر به میان خبرنگاران آمدند و به طور 
 مشخص درباره عملکرد خود در حیطه وظایف وزارتی توضیح
دادند.  صولت مرتضوی از تحقق شعار بزرگ دولت در اشتغال 
یک میلیون نفری در سال ســخن گفت و جواد اوجی نیز از 
رسیدگی میدانی به مشکل گاز استان سیستان وبلوچستان 
خبر داد، همچنان که گزارش های متعدد از شکسته شــدن 
رکورد صادرات نفت در همین مدت خبر می دهند. در عین 
حال ســؤاالت کالن رســانه ای درخصوص تعیین تکلیف 
خودروهــای وارداتی از رضــا فاطمی امیــن، وزیر صمت، 
علت گرانی بی محابای مســکن از مهــرداد بذرپاش، وزیر 
راه وشهرسازی و تنظیم بازار گوشت از جواد ساداتی نژاد، وزیر 

جهادکشاورزی با غیبت آنها مسکوت ماند.

اعترافمهمگروسی
رافائل گروسی در روزهای اخیر اعالم کرد 
در  ماه فوریه )۱2بهمن تا ۱0اســفندماه( 
به ایران ســفر خواهد کرد. وی با اعالم این 
خبر، اعتــراف کرد ایران با وجود انباشــت 
مواد هســته ای الزم برای ســاخت چند 
سالح هســته ای، اقدام به اشاعه هسته ای 
نکرده اســت: »آنها هنوز اشــاعه هسته ای 
نکرده اند؛ بــه همین دلیل اســت که الزم 
است در تعامل باشــیم.« اعتراف گروسی 
در شرایطی اســت که طرف های غربی در 
ماه های اخیر فضاسازی های گسترده ای را 
علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی 
به راه انداخته بودند و می کوشیدند با استناد 
به اطالعــات جعلی و ابهام افکنــی در این 
زمینه، ایران را به تالش برای دســتیابی به 
»بمب  هسته ای« متهم کنند؛ موضوعی که 
بارها ازسوی تهران تکذیب و اعالم شد ایران 
همچنان به همکاری های خود با آژانس در 

چارچوب پادمان ادامه می دهد.

برجامنمردهاست
مدیرکل آژانــس بین المللــی انــرژی  اتمی در 
مصاحبه اخیر خود با رســانه ها بــه این نکته هم 
اشــاره کرده اســت که »گفت وگوهای سیاسی 
بسیار ضروری« از دستورکارهای مهم او در سفر 
به تهران خواهد بود. گروسی با وجود اینکه برجام 
را در شرایط کنونی »پوسته تو خالی« خواند، اما 
در عین حال تأکید کــرد: »هیچ کس این توافق را 
مرده اعالم نکرده، اما هیچ تعهدی در کار نیست و 
همانطور که شنیده اید، هر محدودیتی که در برجام 
بود، چندبار زیرپا گذاشته شده است.« جدیدترین 
موضع گیری گروسی درباره برجام در شرایطی است 
که پیش از این، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
 اروپا نیز عنــوان کرده بود که »توافق هســته ای 
با ایران نمرده اســت، اما به پیش نمی رود.« این 
اظهارات جوزپ بورل در شــرایطی مطرح شد که 
اتحادیه  اروپا در روزهای اخیــر در ادامه رویکرد 
مداخله جویانه خود در قبال ایــران، تحریم های 
تازه ای را علیه تعدادی از شخصیت ها و نهادهای 

جمهوری اسالمی اعمال کرد.

ادامهتناقضگوییهایطرفغربی
قطعی شــدن زمان ســفر رئیس آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بــه تهران به منظور حل وفصل مســائل 
باقیمانده در تعامل های ایران و آژانس در شــرایطی 
است که آمریکا و تروئیکای اروپایی همچنان سیاست 
مبهمی را در قبال مذاکرات برجامی در پیش گرفته اند 
و با وجود تأکید بر اینکه برجام دیگر در دستورکار آنها 
نیست، اما همچنان به تبادل پیام ها با تهران در این 

زمینه ادامه می دهند.
مقام های غربی درحالی در روزهای اخیر فاز جدیدی از 
مبهم گویی پیرامون گفت وگوها برای رفع تحریم ها را 
کلید زده اند که به نظر می رسد چنین رویکردی بیش از 
هر چیز از ناتوانی طرف های مقابل در تصمیم گیری 
دراین زمینه ناشــی می شــود. آنها از یک سو اعالم 
می کنند »برجام نمرده است« و رایزنی ها دراین زمینه 
ادامه دارد و ازسوی دیگر عالوه بر تأکید بر اینکه برجام 
دیگر در دســتورکار آنها قرار ندارد، برای گسترده تر 
کردن تحریم های ضدایرانی اقدام می کنند؛ رویکردی 
که از وجود تناقض های گســترده در این زمینه در 

اردوگاه غرب حکایت دارد.

تعاملباآژانسادامهدارد
رویکرد پرتناقض آمریکا و تروئیکای اروپایی در قبال مذاکرات 
برجامی و استفاده ابزاری آنها از آژانس به عنوان اهرم فشاری 
علیه جمهوری اسالمی در شرایطی است که سازمان انرژی اتمی 
به فعالیت های توسعه ای خود در حوزه فناوری های هسته ای 
همچنان ادامه می دهد. برهمین اســاس هــم بود که رئیس 
سازمان انرژی اتمی دیروز در حاشیه نشست هیأت دولت اعالم 
کرد جمهوری اسالمی در حوزه تولید و عرضه رادیو داروها در 
جمع 5کشور نخست دنیا قرار گرفته است. مهم ترین محورهای 

سخنان محمد اسالمی را در ادامه می خوانید:
 تعامل ها با آژانس برقرار است و برنامه و رایزنی برای تنظیم 
سفر گروسی به ایران در دستورکار قرار دارد و درحال پیگیری 

آن هستیم.
  اتهام هایی که به جمهوری اسالمی می زنند، دروغ بزرگی 

است که به عنوان اهرم فشار علیه ایران از آن استفاده کردند.
  در اســناد رسمی  شــان و واحدهای اطالعاتی شان تأیید 
کرده انــد که هیچ نشــانه ای از انحراف در برنامه هســته ای 

جمهوری اسالمی وجود ندارد.
 هیچ بن بستی در روابط و تعامل های ایران و آژانس وجود 

ندارد و مذاکرات هم برقرار است.

با آغاز به کار دولت ســیزدهم و ازسرگیری گفت وگوهای 
برجامــی در ویــن از آذرمــاه۱۴۰۰، همکاری هــای ایــران و 

آژانس نیــز وارد فاز تازه ای شــد؛ تعامل هایی کــه با فراز و 
نشیب های زیادی نیز همراه بود و از رویکردهای سیاسی 

آژانــس و تأثیرپذیری این نهــاد بین المللــی از دولت های 
غربی حکایت داشت.

۲آذر
۱400

مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی 
برای نخستین بار در 

دولت رئیسی به ایران 
آمد؛ سفری که ازسوی 
گروسی »سازنده« 

ارزیابی شد.

۱8خرداد
۱40۱

سازمان انرژی اتمی 
در واکنش به 

قطعنامه ضدایرانی 
شورای حکام، از 

جمع آوری دوربین های 
فراپادمانی آژانس در 
تاسیسات هسته ای 

ایران خبر داد.

9خرداد
۱40۱

گروسی در گزارش 
خود به اعضای 

شورای حکام آژانس، 
به طرح برخی 

ابهام های تکراری علیه 
فعالیت های صلح آمیز 

هسته ای ایران 
پرداخت؛ گزارشی که 
با واکنش و پاسخ های 
سازمان انرژی اتمی 

ایران مواجه شد.

۲6آبان
۱40۱

شورای حکام آژانس 
در دومین قطعنامه 

ضدایرانی خود 
در سال جاری، 

جمهوری اسالمی را به 
عدم همکاری با آژانس 

متهم کرد.

۱4اسفند
۱400

گروسی برای دومین بار 
در دولت سیزدهم 
وارد تهران شد. 

دوطرف در جریان 
این سفر در بیانیه 
مشترکی، نقشه راه 
جدیدی را برای ادامه 

همکاری های دوجانبه 
ترسیم کردند.

5مهر
۱40۱

اسالمی، رئیس 
سازمان انرژی اتمی 
ایران که برای شرکت 
در کنفرانس عمومی 
آژانس در وین حضور 
داشت، با مدیرکل 

آژانس دیدار و 
گفت وگو کرد.

۱7خرداد
۱40۱

شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی 
پیش نویس قطعنامه 
ضدایرانی ارائه شده 

ازسوی آمریکا و 
تروئیکای اروپایی را 

تصویب کرد.

۲9آبان
۱40۱

سازمان انرژی اتمی 
در واکنش به 

قطعنامه ضدایرانی 
شورای حکام، از آغاز 

غنی سازی 6۰درصدی 
در تاسیسات 

هسته ای فردو خبر 
داد.

۲8آذرماه
۱40۱

هیأت کارشناسی 
آژانس به ریاست 

معاون پادمانی مدیرکل 
این نهاد بین المللی 
وارد تهران شدند. 

دراین سفر یک روزه، 
دوطرف عالوه بر 

موضوع های پادمانی، 
درباره همکاری ها و 
برنامه های مشترک 

آینده تبادل نظر کردند.

فرازونشیبهایروابطایرانوآژانس

 
 یک ماهــه دارن میگــن طرف تــو زندان 
درحال شکنجه است! درحالی که امروز 
تو مرز دســتگیرش کردن. فقط بیچاره 
اون هایــی کــه مرجعشــون امپراطــوری 

دروغه!
 #حسن_فیروزی

صبورا مترصد
@ motarased

 
 تو کما دستگیر شد و اعتراف هم کرد:(

به دلیل بدهی فرار کردم/ به درخواست 
رسانه های خارج از کشور برایشان فایل 
صوتــی می فرســتادم/ در حــوادث اخیر 

کشور یک روز هم بازداشت نبودم. 
 #حسن_فیروزی

تفکر
@ forsat_tafakor

 
 تو تمام این سال ها یه مبارز آدم حسابی 

نداشتین دلمون خوش باشه بهتون 
آدمایی که معرفی کردین یا قاتل بودن 
یا دزد یا ارازل و اوباش یا کالهبردار یا ... 
اینم که اصال هیچ هر چــی بگیم از طنز 

ماجرا کم میشه :( 
 #حسن_فیروزی

sedrasooll
@ aseyed79

 
 ای بابا این بنده خدا مگه تحت شکنجه 
و منتظــر اعــدام نبــود، چجــوری ســر از 

قشم درآورد پس؟ :( 
 #حسن_فیروزی

تدیوفسکی
@ zahratadayon8

 
 جمهــوری اســالمی همیــن االن میتونه 
ادعــای پیامبــری کنــه معجــزه اش هــم 
اینــه: حســین رونقــی کــه پــا در آورد، 

 #حسن_فیروزی هم از کما دراومد:((

سپیدار
@ chatre_khis

 
حتما اینم کار خودشونه؟! ببینین کاری 
نــدارم چــه موافقید چــه مخالــف اما ای 
کاش برای هــر خبری که پخش میکنید 
اطمینان کامل داشته باشید که صحت 

داره.
 #حسن_فیروزی

Mm.Ashkan
@ mmashkan_1398

 
 کاســبان خون و  #امپراطوری_دروغ باز 
هم تیرشان به ســنگ خورد وبه سمت 

خودشون برگشت.
 #حسن_فیروزی

دختر اردیبهشت
@ORDIBEHSHT_GH57

 
 یه سریا هستن از کما در میان میرن تو 
هواپیما به اینا تو ایران میگن برانداز:(((

 #حسن_فیروزی

Sarbaz.gomnam
@ Ghaffari92128

#حسن_فیروزی، ۳۴ ساله، اهل #شهرری تهران، 
پــدر دختــری کــه تنهــا ۱۸ روز از تولــدش 
می گذشــت. نزدیکان حســن می گویند: 
حســن را بــه شــدت شــکنجه کــرده و از 
تمــاس بــا خانــواده محرومــش کرده انــد. 
خانــواده اش زمانی کــه به زنــدان رفته اند 

ماموران به آنهــا گفته اند: » یــک روز قبــل از اعدام 
خبرتان می کنیم « 

 در آخرین خبر، عکس هایی از او منتشر شده که آثار 
شکنجه های شدید و کبودی طناب دار دور گردنش 
کامال مشخص است. از آن روز به بعد هیچ خبری از 
او نیســت. در آخرین تماس حســن از زندان گفته: 
از مردم ایران می خواهم که صدایم باشید تا بتوانم 

فقط و فقط یک بار دیگر، دخترم را ببینم.
 #مهسا_امینی

 
#حســن_فیروزی کــه ادعــا شــده بود 
به عنــوان یــک معتــرض در جریانــات 
اخیــر تحــت بازداشــت و شــکنجه و 
۱عد۱م احتمالی قرار دارد، حین فرار از 

مرزهای آبی ایران دستگیر شد.

Masih Alinejad
@ Alinejad Masih
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شــورای اقتصاد به تازگی پیشنهادات وزارت کشور 
و وزارت نفت را برای خروج خودروهای فرســوده و 
نوســازی ناوگان حمل ونقل عمومی تصویب کرده 
است. طبق این مصوبه 346هزار وسیله نقلیه فرسوده 

حمل ونقل عمومی از رده خارج می شود.
فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی بالغ بر 15سال 
است که شهرهای بزرگ کشور را تهدید می کند و 
چرخه ترددهای عمومی شــهرها را بسیار محدود 
کرده اســت. دولت قرار است برای تحقق این هدف 

4میلیاردو65میلیون دالر هزینه کند.
به گزارش همشهری، سود ساالنه این طرح در ازای 
خروج 346هزار وسیله نقلیه فرسوده و جایگزینی با 
وسایل نو، 515میلیون دالر است. همچنین در پایان 
دوره بازپرداخت این طرح که در اقســاط 17ساله 
انجام می شود، ســرمایه اولیه 4میلیارد دالری در 
پایان دوره اقســاط، 8.7میلیارد دالر تنها از محل 
صرفه جویی سوخت سود برجا می گذارد و سودهای 
دیگر آن ازجمله هوای پاک و ارتقای کیفیت ترددها 

ازجمله سودهای ارزشمند آن است.
آنگونه که شورای اقتصاد تصویب کرده، هدف اصلی 
از اجرای این طرح، کاهش مصرف سوخت از طریق 
نوســازی ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری 
اتوبوس، مینی بوس و تاکسی فرسوده و جایگزینی 

با ناوگان برقی پایه گازســوز و گازوئیل سوز، توسعه 
به کارگیــری شــیوه های حمل ونقل اشــتراکی 
دوست دار محیط زیست ازجمله موتورسیکلت برقی 
و دوچرخه و اســکوتر و کاهش انتشار آالینده های 
محیط زیست و بهبود کیفیت هوای شهرهای کشور 
به ویژه کالنشهرهاست. عامل صرفه جویی طرح شامل 
اشخاص حقوقی ازجمله بانک ها، مؤسسات مالی و 
اعتباری شرکت های خودرو ساز شرکت های دولتی 
و سازمان ها، نهادها و مؤسسات عمومی و غیردولتی 
هستند که اگر اقدام به نوسازی توسعه ناوگان کنند، 
از تســهیالت یارانه صرفه جویی سوخت بهره مند 
می شوند. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
به عنوان تنظیم گر طرح مســئولیت اولویت بندی 

نیازمندی های شهرداری ها را برعهده دارد.
همچنین بازپرداخــت منابع حاصل از صرفه جویی 
ســقف تعهد دولت برای کل طرح معادل 4میلیارد 
دالر اســت که تا سقف مبلغ ســرمایه گذاری شده 
شــرکت ملی نفت ایــران معــادل ارزش مقادیر 
صرفه جویی محقق شده را از محل حواله نفت خام 
معادل فرآورده های نفتی صرفه جویی شده بنزین 
و گازوئیل در زمان تأییــد کاربرگ صرفه جویی در 
سررسیدها سازمان شــهرداری ها به سرمایه گذار 
عامل صرفه جویی بازپرداخــت می کند. همچنین 
مشــخصات ناوگان این مصوبه مطابــق مصوبات 
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور است.

از سویی ســازمان شــهرداری های وزارت کشور 
از طریــق شــهرداری ها ســرمایه گذاران عامــل 

صرفه جویی و با همکاری وزارت نیرو مکلف اســت 
امکانات و تجهیزات شــارژ را در پایانه های مربوطه 
و نیز جایگاه های توزیع برق مترو به منظور استفاده 
موتورسیکلت های برقی ایجاد کند. در قدم بعدی 
 وزارت نیرو مکلف اســت نســبت بــه تأمین برق 
جایگاه های شارژ ایجاد شده به شیوه مقتضی اقدام 
کند. توان پیمایش خودرو، اتوبوس و تاکسی برقی 
با یک بار شــارژ حداقل ۲۰۰کیلومتر اســت. شارژ 
اتوبوس های برقــی این مصوبــه حتی المقدور در 
ســاعات غیرپیک انجام می شــود. حداکثر توان 
مصرفــی اتوبوس برقی بایــد بــه 17۰کیلووات 
ســاعت در هر 1۰۰کیلومتر در حالت اســتفاده از 
سیستم تهویه مطبوع در اتوبوس های 1۲متری و 
۲5کیلووات ساعت در هر 1۰۰کیلومتر درخصوص 
تاکسی های برقی محدود شود. موتورسیکلت های 
برقی مشمول این طرح الزم اســت توان پیمایش 
حداقل 8۰کیلومتر با هر بار شارژ و نیز قابلیت سوآپ 
یا شارژ سریع را داشته باشــند. مشخصات باتری 
به صورت سوآپ ایستگاه های شارژ و سایر ملزومات 
موتورسیکلت ها به صورت یک نوع و متحدالشکل 
مطابق مصوبات شــورای عالی هماهنگی ترافیک 
شهرهای کشور است. موتورسیکلت های این طرح 
در توان های ۲، 3 و 5 کیلــووات و هریک 3۰هزار 
دســتگاه و مجموعاً 1۲۰هزار دستگاه شامل یارانه 
صرفه جویی قرار می گیرند. همچنین اولویت اسقاط 
در موتورسیکلت های فرســوده انواع کاربراتوری و 

انژکتوری فاقد کاتالیست است.

طرح جایگزینی فرسوده ها با نو
  16هزار اتوبوس شــهری دیزلی فرسوده از 

رده خارج شود.
  2هزار اتوبوس برقی

  4هزار اتوبوس پایه گازسوز 
  10هزار اتوبوس شــهری دیزلــی جدید 

جایگزین شود.

  160هزار تاکسی فرسوده از رده خارج شود.
  10هزار دستگاه تاکسی سدان برقی

  120هزار دستگاه تاکسی سدان گازسوز
  15هزار دستگاه ون گازسوز

  5هزار دستگاه ون بنزینی
  5هزار دستگاه ون بنزینی جایگزین شود. 

  120هزار موتورســیکلت فرســوده از رده 
خارج شود.

  120هزار موتورسیکلت برقی جایگزین شود.
  20هزار دوچرخه یا اسکوتر برقی اشتراکی 

عرضه شود.

  30هزار مینی بوس فرسوده از رده خارج شود.
  30هزار مینی بوس دیزلی جایگزین شود.

ثبت نام جشنواره »بازی های رایانه ای آرمان« از امروز آغاز می شود

برج میالد میزبان گیمرها 

سلسله »جشنواره مردمی آرمان« 
به یاد »شهید آرمان علی وردی« و 
چهل و چهارمین سـالگرد پیروزی 
انقالب اسـالمی، توسط شهرداری 
تهران، در 110نقطه پایتخت برگزار 
می شــود. »جشــنواره آرمان« 
52محــور دارد کــه »بازی های 
رایانه ای« یکی از این محورهاست و 
ثبت نام برای شرکت در آن، از امروز 
آغاز می شود. معاونت امور فرهنگی 
و اجتماعی شهرداری، برای برگزاری 
جشنواره ها برنامه مدونی را تنظیم 
کرده و در این بین، سازمان ورزش 
شهرداری تهران متولی برگزاری 
مسابقات »بازی های رایانه ای« شده 
است؛ مسابقاتی که برای نخستین 
بار به این شکل و با این وسعت در 
برج میالد تهران برگزار خواهد شد.

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

کلیات الیحه بودجه
سال1402 شهر

الیحه بودجه سال14۰۲ شهرداری تهران 
با مبلغ 78475میلیارد تومان روز سه شنبه 
در مهلت قانونی مقرر توسط شهردار تهران 
به شورای اسالمی شهر تهران ارائه شد. این 
الیحه به عنوان برشی از برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر 
تهران در راستای حل مسائل کلیدی شهر تهران در حوزه های 
حمل ونقل و ترافیک، محیط زیست و آلودگی هوا، ایمنی شهری 
و بافت فرسوده، اجتماعی و فرهنگی و هوشمندسازی و بهبود 
مدیریت تدوین شده است. همچنین برای اولین بار در تدوین 
الیحه بودجه شهرداری از نظرات و پیشــنهادات شهروندان 

تهرانی در قالب طرح »من شهردارم« استفاده شده است.
نگاهی به کلیات الیحه ارائه شــده به شــورای اسالمی شهر 
تهران نشــان می دهد درآمدها با 81درصد مهم ترین بخش 
منابع بودجه پیشــنهادی را به خود اختصاص داده است که 
۲5درصد از مجموعه درآمدهای شــهرداری تهران در سال 
آینده از محل درآمدهای پایدار محقق خواهد شد. همچنین 
واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی به ترتیب 1۲ و 7 درصد 
بخش منابع مالی مورد نیاز اداره کالنشهر تهران در سال14۰۲ 

را تأمین خواهد کرد.
میزان افزایش اعتبــارات تملک دارایی های ســرمایه ای به 
خوبی نمایانگر عــزم و اراده مدیریت شــهری در دوره جدید 
برای اجرای پروژه های ســرمایه ای- عمرانی موردنیاز شهر، 
توسعه زیرســاخت ها و سرانه ها و حل مســائل و موضوعات 
کلیدی کالنشهر تهران است. مصارف الیحه بودجه به تفکیک 
حوزه های اصلی نشان می دهد که حمل ونقل و ترافیک و بهبود 
عبور و مرور با ۲5هزارو553میلیارد تومان بیشترین سهم را در 
بخش مصارف به خود اختصاص داده است. در حوزه خدمات 
شهری و محیط زیســت نیز که مرتبط با امور نگهداشت، ارائه 
خدمات ضرورتی و اجتناب ناپذیر، رفت وروب و فضای ســبز 
و... می شــود، نیز 1۲هزارو918میلیارد تومان درنظر گرفته 

شده است.
حل معضالت اجتماعی و فرهنگی شامل پیشگیری و کاهش 
آسیب های اجتماعی در شــهر تهران از طریق توجه به اقشار 
آسیب دیده اجتماعی و در معرض آســیب و توانمندسازی و 
آموزش شهروندی، اســتقرار قرارگاه های جهادی، توجه به 
اوقات فراغت، گردشگری، ورزش و نشاط اجتماعی و... از دیگر 
موضوعاتی اســت که با اعتبار 91۰3میلیارد تومان در کانون 
توجه الیحه بودجه قرار گرفته است. در بخش ایمنی شهری 
و بافت فرسوده نیز با تأکید بر ساماندهی ایمن سازی  و کاهش 
خطرپذیری شهر و نوسازی بافت فرسوده و تاریخی اعتباری 

بالغ بر 76۲۲میلیارد تومان پیش بینی شده است.
* معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا 
شهرداری تهران

پیگیری ساماندهی محوطه تئاترشهر از 
سر گرفته می شود

علیرضــا نادعلــی، ســخنگوی شــورای 
اسالمی شــهر تهران: برنامه ساماندهی 
محوطــه تئاترشــهر بــه قــوت خــود باقــی 
اســت. ســاماندهی به دلیــل جریانــات 
اخیــر و همچنیــن تدویــن برنامــه چهــارم 
توسعه شــهرداری متوقف شــده بود، اما 
هم اکنون سازمان زیباســازی در گیرودار 
طرح ســاماندهی و شــهرداری منطقه ۱۱ 
نیز درگیر ساماندهی محوطه اطراف تئاتر 

شهر است.

۵۰ اتوبوس برقی در یک خط
سیدمجتبی شفیعی،  مدیرعامل سازمان 
حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران: 
مجموعا ۲هزار دستگاه اتوبوس برقی برای 
کشور درنظر گرفته شده است. هزینه هر 
کدام حدود ۱۸۷هزار و ۲۰۰دالر است و طی 
دوره ای ۱۲ســاله از ســوی دولــت پرداخــت 
می شود. در تهران و در فاز اول ۵۰دستگاه 
اتوبــوس در خــط جمهــوری - بهارســتان 
فعالیت می کنند. قطعــات اتوبوس برقی 
شــامل تحریم هــا نیســت و مشــکل تنهــا 

جابه جایی ارز و تبادالت مالی است.

بازگشایی مدرسه ژاندارک 
مهــدی هدایــت، مدیرعامــل ســازمان 
نوســازی شــهر تهران: مدرســه ژانــدارک 
به عنــوان مدرســه دخترانــه هــم دوره 
با دبیرســتان پســرانه البرز توســط نیکال 
مارکــف، معمــار روســی بــر زمینــی کــه 
پیش تــر متعلــق بــه مشــیرالدوله پیرنیــا 
بــود، ســاخته می شــود. ایــن مدرســه به 
همــت اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه 
۱۲مرمــت می شــود تــا بــار دیگــر بتوانــد 
میزبان دانش آموزان باشد. خانه تاریخی 
مشــیرالدوله پیرنیــا کــه اکنــون به عنوان 
مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی فعالیت 

دارد نیز در حال مرمت است.

نقل قول خبر

صندوقی برای سرمایه گذاری شهروندان
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران گفت: االن یکی از 
دغدغه های مردم این اســت که کجا سرمایه گذاری کنند. 
در شــهرداری طرحی به عنوان »صندوق پروژه« داریم که 
اگر به نتیجه برســد، مردم می توانند از آن ســهام بخرند؛ 
هم خودشان سرمایه  یک پروژه باشــند و از آن سود ببرند 
و هم بتوانند بــر پروژه ها نظارت کنند. به گــزارش پایگاه 
خبری شهر، لطف اهلل فروزنده افزود: االن شهردار در حوزه 
مسکن هدفگذاری کرده است که ۲۰۰هزار واحد مسکونی 
کلنگ زنی شــود. طرح های دیگری مانند خرید اتوبوس و 
واگن مترو و ســاختمان های تجــاری و اداری که در نقاط 
مختلف در حال ساخت اســت. بخش خصوصی می تواند از 

این ظرفیت استفاده کند.

خبر

مجید باقری*یادداشت

مدیر مرکز کنتــرل ترافیک تهــران گفت: 
با همکاری انجمن نابینایان، بهزیســتی 
و معاونــت شهرســازی در قالــب طــرح 
بهسازی معابر برای عبور ایمن نابینایان، 
۱۶تقاطع نابینایان را بــا انجمن نابینایان 
و بهزیســتی شناســایی کردیــم کــه ایــن 
تقاطع ها به سیســتم آالرم صوتی مجهز 
شــدند. حمید برادران ادامه داد: هنگام 
سبز شدن چراغ، آالرم پخش می شود و تا 
نزدیک شدن به زمان پایان سرعت پخش 
آالرم بیشتر برای نابینایان تکرار می شود.

16
تقاطع

ســازمان  مدیرعامــل  شــرفی،  رضــا 
مدیریــت پســماند شــهرداری تهــران 
گفــت: راه انــدازی نرم افــزار کاربــردی 
جامع جمع آوری پسماند خشک، اجرای 
طرح تحول در نحوه رفــت و روب معابر و 
بزرگراه ها، اجرای طرح مبارزه با جانوران 
موذی)مــوش(، زنده گیــری ســگ های 
بالصاحب و همچنین بازســازی ۲۰هزار 
مخــزن و زیرمخزنــی از برنامه هــای ایــن 
ســازمان در طرح بهاران خدمت اســت. 
اهتمام ویــژه به رفــت و روب، جمع آوری 
پسماند، الیروبی انهار و کانال ها و نصب 
رومخزنــی در معابــر اصلــی، بخشــی از 
برنامه های کاری است که با نظرسنجی 

از شهروندان مورد تأکید قرار گرفت.

20000
مخزن زباله

فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸ گفت: 
بساط گســتران، دستفروشــان و زنــان 
سرپرست خانوار در فضایی به مساحت 
هــزار مترمربــع در غــرف پنجشــنبه بازار 
منطقه ۸ســاماندهی شــدند. هدایت و 
ساماندهی دستفروشان و تمرکز آنها در 
زمینی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع انجام 
گرفته و شهروندان محله کرمان می توانند 
هر پنجشنبه در ۲۰۰ غرفه نیاز های خود را 
مرتفع کنند. روزبازار منطقه۸ تهران هر 
پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا۱۸ در خیابان 

کرمان، تقاطع گلبرگ برپا می شود.

200
غرفه

عدد خبر

4میلیارد دالر برای نوسازی حمل ونقل
دولت به زودی 346هزار وسیله نقلیه فرسوده را از رده خارج و وسایل نقلیه جدید و پاک را جایگزین می کند

اتوبوس برقی

2000
15600
31.2

دستگاه

صرفه جویی ساالنه 
هر دستگاه )دالر(

صرفه جویی ساالنه 
تعداد كل )میلیون دالر(

$

$

اتوبوس گازسوز

4000
12600
50.4

$

$

اتوبوس دیزلی

10000
7200
72

$

$

تاكسی برقی

10000
1490
14.9

$

$

تاكسی گازسوز

120000
1248
149.7

$

$

تاكسی 
ون گازسوز

15000
2608
39.1

$

$

تاكسی 
ون بنزینی

20
1043
5.2

$

$

مینی بوس 
دیزلی

30000
3728
111.8

$

$

موتورسیكلت 
برقی

120000
320

38.4
$

$

دوچرخه / 
اسكوتر

20000
112
2.2

$

$

برآورد صرفه جویی سوخت طرح

صرفه جویی ساالنه 346000دستگاه
تعداد كل )میلیون دالر( 515 $

شهردار منطقه 19 از فراهم شدن فرصت طالیی، اخذ 
مجوز های قانونی و توافق با شــهروندان در راستای 
جلوگیری از ساخت و ســازهای غیرمجاز و تصرف 
غیرقانونی امالک و مبــارزه با زمین خواری خبر داد. 
این ناحیه در گذشته دچار مشکالت زیادی در زمینه 

ساخت و ساز های غیرمجاز بود.
به گزارش همشهری، تورج فرهادی گفت: »با عنایت 
به ابالغ طرح تفصیلی جدید ناحیه 3و تعیین تکلیف 
کاربری ها و معابر مطابق هماهنگی با مراجع ذیربط 
به منظور اخذ کد نوسازی، از شهروندان دعوت می شود 
با رعایت شــرایط ذیل به اداره شهرسازی ناحیه 3و 
معاونت شهرسازی و معماری منطقه مراجعه کنند.«

او این شرایط را شرح داد و گفت: »مالکیت حقیقی و 
حقوقی ملک مشخص باشد یا درصورت موقوفه بودن 

سند اجاره داشته باشــد. در آن دسته از امالکی که 
دارای سند اجاره معتبر از اوقاف هستند، اما کاربری 
ســند اجاره با وضع موجود تطابق ندارد و مستأجر 
ملزم به اخذ اذن موقوفه برای تغییر کاربری اســت. 
همچنین وضعیت کاربری ملک با پهنه بندی طرح 
تفصیلی مطابقت داشته باشد، بر و کف ملک نسبت به 
 استقرار بنا بررسی شده و دارای تأییدیه الزم و معتبر

 باشد.«
به گفته این مسئول، استحکام بنای ملک مورد تأیید 
مراجع ذی صالح ازجمله ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان قرار می گیرد. ضمن اینکه نسبت به پرداخت 
علی الحســاب درخصوص سرانه های شــهر )ماده 
1۰1 قانون شــهرداری ها( توسط مالکین اقدام الزم 

انجام شود.

توافق با شهروندان از مسیر جدید

مهدی اسماعیل پورفرهنگی
روزنامه نگار

اله
نور

ضا  
ی/ ر

هر
مش

س: ه
عک

 ثبت نام برای شرکت در مسابقات از 
امروز )6بهمن( آغاز می شود.

 جشــنواره از ۲3تا 3۰بهمن برگزار 
می شود.

 ۲سری مســابقه در بخش کنسول 
PS5 )پلــی استیشــن 5( و بخش 

موبایلی برگزار خواهد شد.
 FOOTBALL2022و FIFA2023
بازی هــای رایانه ای و کلــش رویال 
)Clash Royale( بــازی موبایلــی 

جشنواره آرمان است.
 شرکت در مســابقات محدودیت 

سنی ندارد.
 شرکت در این مسابقه رایگان است.

 به نفرات اول تا شــانزدهم هر کدام 
از این 3بــازی، از رده هــای بانوان و 
آقایان )مجموعا 96نفر( جوایزی اهدا 

می شود.
 عالوه بر نفرات برگزیده، به 3۲نفر از 
شرکت کنندگان در مراسم نیز به قید 
قرعه در روز اختتامیــه جوایزی اهدا 

خواهد شد.
 این مسابقه به ساکنان شهر تهران 
اختصاص دارد و هنگام ثبت نام، باید 
محل سکونت یکی از مناطق ۲۲گانه 

تهران اعالم شود.
 برای شــرکت در این مسابقه فقط 
کافی است به درگاه جشنواره آرمان 

وارد شده و فرم ثبت نام تکمیل شود.
نام و نام خانوادگــی، محدوده محل 
زندگی)کــدام منطقه( و رده ســنی 
ازجمله اطالعــات مورد نیــاز برای 

ثبت نام است.
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اعتبار تخصیصی پرداختی مردم به قیمت شهریور 1400 مقدارکاال
337.50016.500بطریشیرکمچرب
40017.00020.000گرمپنیریواف

2.521.00028.800کیلوگرمماستکمچرب
260.00066.000کیلوگرمگوشتمرغتازه

115.00032.200کیلوگرمتخممرغ
81014.00048.000گرمروغنمایع
7007.00017.000گرمماکارونی

2502.1252.875گرمقندشکسته
2502.1252.875گرمشکر
260.00060.000کیلوگرمبرنج

530.000235.750294.250تومانکلسبد

خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت می کنند، این اختیار را دارند 
که به طرح کاالبرگ الکترونیک بپیوندند و یک ماه زودتر از واریز 
یارانه نقدی ماهانه، از طریق اعتبار یارانه خود، کاالهای اساسی 
تحت پوشش این طرح را به اندازه سهمیه تعیین شده و به قیمت 
شهریور 1400خریداری کنند. در این فرایند، خریدار قیمت کاال 

در شهریور 1400را می پردازد و مابه التفاوت قیمت مصوب کاال در 
شرایط فعلی را دولت از محل یارانه نقدی پرداخت می کند.

به گزارش همشــهری، یک هفته از آغاز اجرای آزمایشی طرح 
کاالبرگ الکترونیک در اســتان هرمزگان می گذرد و فعاًل فقط 
خانوارهایی که طبق اعالم سازمان هدفمندی، حساب یارانه آنها 
در استان هرمزگان ثبت شده است امکان درخواست تبدیل یارانه 
نقدی به اعتبار کاالبرگ الکترونیک را دارند، اما این طرح بعد از 
جمع بندی نتایج اجرای آزمایشی هرمزگان و احتماالً قبل از پایان 

سال، در کل کشور اجرا خواهد شد.

بازگشت قیمت به شهریور 1400

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در 2 ماه 200هزار تومان باال رفت
گوشت منجمد بازار را آرام نکرد

قیمت گوشــت گوسفندی 

همچنان در حــال افزایش بازار
است و اقدامات انجام شده 
هنوز نتوانســته جلوی این رشد کم سابقه را 
بگیرد. تنهــا در فاصله آذر تا بهمن امســال 
قیمت هر کیلو شقه گوســفندی 100هزار 
تومان باال رفتــه و این افزایــش در قیمت 
گوشت تفکیک شده بسیار بیشتر بوده است. 
قیمت هر کیلو شقه گوسفندی که در آذرماه 
230هزار تومان بود، در دی ماه به 280هزار 
تومان رســید و امروز تا 330هزار تومان باال 
رفته است. اما افزایش قیمت گوشت تفکیک 
شده در این بازه زمانی 200هزار تومان بوده 
اســت. به طور مثال هر کیلو ران گوسفندی 
که آذر 230تا 250هزار تومان قیمت داشت، 
در اواســط دی ماه تا 380هــزار تومان باال 
رفت و امروز تا 430هزار تومان در قصابی ها 

به فروش می رســد. دیگــر قیمت هایی که 
این روزها در قصابی ها و سوپرگوشــت های 
تهران دیده می شــود، به این شــرح است: 
راســته با اســتخوان بین 300تا 340هزار 
تومان، سردست بین 320تا 350هزار تومان 
و گوشت خورشتی گوسفندی کیلویی500تا 

550هزار تومان.

چرا گوشت گران شد؟
نرخ گوشــت قرمز در بهار و تابستان امسال 
نوسان قیمت چندانی نداشت اما با شروع نیمه 
دوم ســال، آغاز صادرات دام زنده، همزمان 
با افزایش تقاضا در بازار، بــه محرکی برای 
خروج بازار از تعادل و رشــد پرشتاب قیمت 
گوشت به ویژه گوشت گوسفندی تبدیل شد. 
با این حال گالیه تولیدکنندگان از مشکالت 
صادرات و ارزان شدن گوشت در کشورهای 

هدف نشــان داد صادرات عاملی نبوده که 
توانسته باشد به تنهایی فتیله قیمت را در بازار 
گوشت باال بکشد. کارشناسان بازار مهم ترین 
عامل افزایش قیمت گوشــت را رشــد نرخ 
ارز می داننــد که به طور مســتقیم از طریق 
افزایش هزینه تولید و به طور غیرمستقیم با 
باال بردن صرفه قاچاق، باعث آشفتگی در بازار 
گوشت شده و قیمت گوشت قرمز را به ارقام 
بی سابقه ای رسانده است. علی اصغر ملکی، 
رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی با تأیید 
افزایش قیمت گوشت قرمز همزمان با رشد 
مصرف در فصل سرد، خروج دام از کشور را 
دلیل گرانی گوشت می داند و معتقد است: 
در شرایطی که صادرات تقریبا متوقف شده، 
قاچاق دام از غرب کشــور همچنان در حال 
انجام است و با کاهش عرضه در داخل رشد 

قیمت دور از انتظار نیست.

احمد میرخداییگزارش
روزنامه نگار

راهکارهای دولت برای تنظیم بازار
بخشی از مازاد تولید دامداران را شرکت پشتیبانی دام 
خریداری کرد و در روزهای گذشته بخشی از این ذخایر 
به بازار تزریق شد. به گفته جبرئیل برادری، رئیس سازمان 
جهادکشاورزی استان تهران تا هفته جاری بیش از 1400تن 
گوشت قرمز منجمد با نرخ مصوب در استان تهران توزیع 
شده که این عرضه برای تنظیم بازار بدون محدودیت ادامه 
خواهد داشت. دومین اقدام برای تنظیم بازار وعده توزیع 
گوشت گرم وارداتی بود. مسئوالن وزارت جهادکشاورزی 
اواخر دی ماه همزمان با اوج گرفتن قیمت گوشت در بازار 
قول دادند تا هفته جاری گوشــت گرم وارداتی توزیع 
می شود، اما این وعده عملی نشد و در جدیدترین اظهارات 
این اقدام به هفته آینده موکول شده است. مدیرکل نظارت 
بر کاالهای اساسی وزارت جهادکشاورزی در یک برنامه 
تلویزیونی عملی شدن این وعده را تا آخر هفته به تأخیر 
انداخت و گفت: تالش می کنیم روزهــای پایان هفته و 
نهایتا شنبه هفته آینده این گوشت به دست مصرف کننده 
برسد.  مسعود امراللهی با تأکید بر اینکه کشتار دام در 
مقصد خرید انجام شده و فقط منتظر واردات کاال هستیم، 
دلیل تأخیر در واردات و توزیع گوشت گرم را سرمای هوا 
و زمان برشدن تبدیل ارز در کشور فروشنده، دانست. در 
اسفند سال گذشته دولت با واردات گوشت گرم توانست 
تا حدودی روند رشد قیمت گوشت را در آستانه عید و ماه 

رمضان کنترل کند.
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عقب نشینی نسبی نرخ ارز
شیب صعودی قیمت ارز اندکی کاهش یافت

به دنبال اجرای تاکتیک های جدید ارزی بانک مرکزی، قیمت 
ارز اندکی عقب نشینی کرد و در مبادالت دیروز با 1500تومان 

کاهش به 43هزارو500تومان رسید.
به گزارش همشــهری، روند پرشــتاب قیمت ارز که از ابتدای 
آبان ماه شروع شده بود، ظرف 2روز گذشته اندکی فروکش کرد 
و شیب صعودی قیمت دالر تاحدودی کاهش یافت. دوم بهمن 
امسال نرخ هر دالر آمریکا به باالترین سقف تاریخی خود رسید 
و از مرز 45هزارتومان عبور کرد و حتی به 45هزارو500تومان 
هم رسید. آمار ها نشــان می دهد قیمت هر دالر از نهم شهریور 
که از مرز 30هزار تومان عبور کــرده بود تا دوم بهمن ماه بیش 
از 50درصد افزایش یافته  و این موضوع بــه افزایش نگرانی ها 
منجر شــده بود، زیرا افزایش قیمت ارز می تواند به رشد تورم 
تولید کننده منجر و بعد از مدتی به تورم عمومی یا مصرف کننده 
تبدیل شود. به زعم تحلیلگران، با توجه به آنکه نرخ ارز خود از 
تورم نیز تأثیر می پذیرد یکی از عوامل رشــد قیمت ارز افزایش 
نرخ تورم و چشــم اندازهای تورمی درآینده است. با این حال، 
افزایش ریسک های سیاسی نیز بر این موضوع تأثیر داشته است.

سوابق قیمت دالر در سال های گذشته نشان می دهد هر زمان 
کشور با تحریم های جدیدی مواجه شده، شیب قیمت ارز نیز 
صعودی شده است. مهم ترین ســابقه تاریخی در این زمینه به 
اردیبهشت1397 بازمی گردد که بعد از خروج آمریکا از برجام 
و آغاز تحریم های جدیدتر قیمت دالر به ســرعت رشد کرد. با 
افزایش تحریم ها حجم صادرات نفتی و غیرنفتی کاهش می یابد 
و این موضوع جریان ورودی ارز را به کشــور کاهش می دهد. 
این موضوع به ناترازی عرضــه و تقاضای ارز و درنتیجه افزایش 
قیمت ارز منجر می شود. مهرداد الهوتی، نماینده سابق مجلس 
دراین باره می گوید: درتمام دنیا ارز متناسب با تورم افزایش پیدا 
می کند، در کشور ما هم میزان تورم بر نرخ ارز تأثیرگذار است. 
او با بیان اینکه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا نیز از نکات بسیار 
مهمی است که همواره کارشناسان بر آن تأکید داشته اند، ادامه 
داد: نکته دیگر این اســت که نرخ دالر بسیار تحت تأثیر فضای 
سیاست داخلی و خارجی اســت و عوامل غیراقتصادی بر آن 
مؤثر واقع می شــود؛ بنابراین درصورتی که رابطه کشور با دنیا 
منطقی تر شود، نگرانی ها در این زمینه کاهش پیدا خواهد کرد. 
اتفاقاتی مانند تالش اخیر اروپاییان بــرای تحریم های جدید 
علیه ایران ازجمله همین موارد اســت که تأثیر آن در نرخ ارز 

قابل مشاهده بود.

آیا ثبات ادامه می یابد
در تاکتیک ارزی جدید بانک مرکزی قیمــت ارز برای واردات 
کاالهای اساســی با نرخ 28هزارو500تومان تثبیت شــده و 
قرار اســت ســایر مصارف ارزی که جهت اصلی را به بازار آزاد 
می دهد نیز از طریق بازار متشکل ارزی که بانک مرکزی از آن 
با نام ارز مبادله ای یاد می کند، پاســخ داده شود. این سیاست 
در چند روز گذشــته مؤثر بوده و به کاهش قیمت منجر شده 
است. با این حال در دادوستدهای روز گذشته نرخ هر دالر برای 
نزول بیشــتر نیز مقاومت می کرد به طوری که ابتدا تا محدوده 
43هزارو100تومان عقب نشــینی کرد و بعــد از آن دوباره تا 
محدوده 43هزارو500تومان پیشــروی کرد. قیمت هر درهم 
امارات نیز که به قیمت دالر جهت می دهــد، ابتدا تا محدوده 
11هزارو700تومان عقب نشینی کرد و بعد از آن به سمت 12هزار 

تومان حرکت کرد.
کارشناسان بر این باورند آینده قیمت ارز به میزان جریان ورود ارز 
به کشور وابستگی زیادی دارد و میزان ورود ارز نیز به اثر گذاری 
تحریم ها وابسته است؛ چنانچه تحریم ها در سطوح فعلی باقی 
بماند، سیاست های ارزی تازه می تواند تا حدودی اثر گذار باشد اما 

افزایش تحریم ها می تواند این سیاست ها را خنثی کند.

حمایت از کدام مصرف کننده 
خودرو؟

  خبر: حســین فرهیــدزاده، رئیس ســازمان 
حمایت مصرف کننده و تولیدکنندگان، قیمت پایه 
علی الحساب خودرو چانگان را به بورس کاالی ایران 
ابالغ و اعالم کرد: قیمت پایه علی الحســاب خودرو 
 ،CS35 PLUS ســواری چانگان اتوماتیک مدل
در شرکت ســایپا معادل 583 میلیون و 122 هزار 
و 317 تومان برآورد می شــود. البته هزینه اسقاط، 
مالیات، شماره گذاری و بیمه شخص ثالث بر عهده 
مشتری اســت و به قیمت پایانی معامله در بورس 

اضافه می شود.
  نقد: به نظر می رســد این خبر بــه تحلیل نیاز 
ندارد، جــز اینکه بخواهیم نام ســازمان حمایت از 

مصرف کننده و تولیدکننده را تغییر دهیم. 
می پرسید چرا؟ صورت مسئله روشن است. امسال 
قرار است تا ســقف یک میلیارد دالر و سال آینده 
تا ســقف 2میلیارد دالر خودرو وارد بازار شود تا از 
مصرف کننده حمایت شود و قیمت خودرو در بازار 
به تعادل برسد. اما با الگوی فعلی، قیمت تمام شده 
همین خودروی چینی چانگان با قیمت پایه   اعالم 
 شــده، احتماال بــه 700میلیون تومــان  نزدیک

می شــود و احتماال روی تابلوی بــورس کاال بر اثر 
رقابت متقاضیان بیش از یک میلیارد تومان فروخته 

خواهد شد.
گفته شــده مابه التفاوت این رقم به حساب خزانه 
دولت واریز خواهد شــد تا بخشــی از آن در قالب 
نوســازی صنعت خودرو در اختیار خودروســازان 
 قرار  گیــرد. البته بخش قابل توجهــی هم به جیب

 دولت می رود. 
سازمان حمایت با این حساب داعیه حمایت از کدام 
مصرف کننده را دارد؟ به واقع این شــیوه واردات و 
قیمت گذاری به نام آزادسازی برای پوشش کسری 
بودجه از جیب خریداران خودرو خواهد بود و بعید 

است که قیمت خودرو را در بازار متعادل سازد.  
با این اشتباه عمال نه هدف دولت و نه مجلس مبنی 
بر واردات خودروهای اقتصادی محقق نمی شود و 
واردکنندگان هم به جــای واردات خودروی مورد 
تقاضای سیاستگذاران ســاماندهی خودرو، بیشتر 
دنبال هدف دیگری هستند. یک بار قانون را از نو باید 

نوشت یا خواند.

چهره روز

نقد  خبر

ارز

نرخ تورم نقطه به نقطه کاالهای خوراکی و آشــامیدنی بــه اضافه دخانیات در 

دهک های فقیر جامعه یعنی دهک های اول و دوم هزینه ای در دی ماه1401 به تورم
باالی 70درصد رسیده که از فشار تورم بر طبقات حساس و مورد هدف حمایتی 

دولت حکایت دارد.
مرکز آمار ایران با انتشار جزئیاتی از نوسان نرخ تورم بین دهک های فقیر، متوسط و ثروتمند اعالم 
کرد: در ماه گذشته فاصله تورم بین دهک های هزینه ای به 9.6درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 
اندکی افزایش را نشان می دهد تا جایی که شاخص کل تورم در دهک فقیر باالی 53.2درصد و در 
دهک ثروتمند 43.7درصد بوده است. چنین وضعی دولت را در مسیر تازه ای برای بهبود معیشت 
طبقات حســاس قرار داده و در تازه ترین تصمیم قرار است که توزیع کاالهای اساسی به صورت 
انتخابی در قالب کاالبرگ الکترونیک صورت گیرد تا از کوچک تر شدن سفره ها جلوگیری شود.

به گزارش همشهری، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در تازه ترین اظهارنظر از برنامه کوتاه مدت 

دولت برای بهبود وضعیت معیشت و ســفره مردم خبر داده و در بودجه ســال آینده، عالوه بر 
پرداخت یارانه نقدی، نان و دارو، قرار است که از فشار تورم بر طبقات حساس کاسته شود.

از دی پارسال تا دی امسال
گزارش مرکز آمار ایران از جغرافیای تورم در دهک های مختلف هزینه ای نشان می دهد فاصله 
تورمی دهک ها در دی ماه سال گذشته به 3، 6 واحد درصد رسید و دی ماه امسال شکاف تورم بین 

طبقات فقیر و حساس با طبقات ثروتمند و باال به 9.6درصد رسیده است.
 البته بخشی از این اتفاق و جهش نرخ تورم در ماه های اخیر ناشــی از حذف ارز 4200تومانی 
کاالهای اساسی و پرداخت بیشتر یارانه نقدی به طبقات گروه هدف حمایتی بوده اما دست کم 
روند تغییرات نرخ تورم به ویژه در گروه  خوراکی  و آشامیدنی نشــان می دهد که هنوز دولت تا 

رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد. 

برنج  دم نکشید، باد کرد
مهدی ســعادتی، نماینده بابل استان 
مازندران در مجلس با اشاره به مشکالت 
در زمینــه فــروش برنج، اعــالم کرد: 
متأسفانه قریب به یک میلیون تن برنج 
در شالی کوبی ها و روی دســت مردم مانده که باید تعیین 

تکلیف شود.
آنچه در بیان این نماینده مجلس آمده گویای یک واقعیت تلخ 
است؛ برنج هایی که به امید گران تر شدن و باال رفتن قیمت در 
بازار عرضه نشده، دم نکشیده و حاال روی دست برنج کاران 
و شالی کوبان و عمده فروشان برنج باد کرده است. البته آمار 
دقیقی در دسترس نیســت که آیا این برنج های بادکرده، را 
کشاورزان به موقع و با قیمت بازار نفروخته اند یا اینکه برخی 
واسطه ها آن را خریده اند تا بعدا گران تر بفروشند ولی به هر 
حال تفاوتی نمی کند، چون پاسخ روشن است، معادله عرضه 
و تقاضا ایجاب می کند برنج و هر کاالی فســادپذیری را با 
قیمتی که تقاضا برای آن وجود دارد، فروخت. طبیعتا تاجران 
برنج کــه روی کاالی خود به ضرر ســفره مصرف کنندگان 
شــرط بســته بودند نباید منتظر حمایت دولت یا هر نهاد 

دیگری باشند.
به نظر می رسد هرگونه مداخله دولت در بازار برنج بی فایده 
خواهد بود چون اگر بخواهد جلوی واردات بیشتر را بگیرد، 

قیمت برنج داخلی افزایش و تقاضای مردم کاهش می یابد.
دخالت دولت نه به نفع برنج کار و نه مصرف کننده است. بازار 
وقتی به تعادل می رسد که خریدار و فروشنده به توافق برسند 
و روی انتظارات تورمی از قیمت های آینده شرط بندی نشود.

سال هاست این ذهنیت شکل گرفته که اگر کاالیی در بازار 
به دلیل جهش قیمت خریدار نشد، دولت باید حمایت کند 
و چاره ای بیندیشد. تجربه برنج های بادکرده نشان می دهد 
با افزایش قیمت برنــج، مصرف کننده ناتــوان از خرید، به 
جابه جایی کاالی دیگر و به طور مثــال به خرید ماکارونی و 
دیگر خوراکی های جایگزین اقدام می کند و هرگونه مداخله 
دولت به بهانه تعیین تکلیف برنج های بادکرده، بازهم صف 
تقاضا را کوتاه تر و قیمت را باالتر می برد و این یعنی خطای 
تصمیم گیری در اقتصاد. فرقی نمی کند که برنج روی دست 
فروشندگان باد کند یا کاالی دیگر. دخالت در اقتصاد تنها 
نظم بــازار را از بین می برد و این هزینــه را البته همه مردم 

می پردازند.

بازار سهام

فروشحقوقی

فروشحقیقی

8654

2209

7664

6320

خریدحقوقی

خریدحقیقی
ارقام به میلیارد تومان

ترکیبدیروزمعامالتبازارسهام

نماگرهایبازارسهامدرمبادالتدیروز

نماگر
شاخصکل-واحد

شاخصهموزن-واحد
ارزشمعامالتخرد-میلیاردتومان

ارزشبازار-هزارمیلیاردتومان

مقدار

1611955
512491
8529
7486

تغییر/درصد

-  2.07
-  2.01
27.9
-  1.87

خرما امسال چقدر گران شد؟
قیمت خرما در میادین از ابتدای امسال تاکنون افزایشی بوده 
است. مقایسه تغییرات قیمت انواع خرما در میادین طی 9 ماه 
گذشته نشان می دهد این محصول در ارقام مختلف بین 11تا 
63درصد افزایش قیمت داشته است. بررسی نرخنامه ماه های 
اخیر همچنین حاکی از این است که بیشترین رشد قیمت در 
نیمه دوم سال اتفاق افتاده به طوری که بعضی انواع خرما بیش از 

10هزار تومان در هر کیلو گران شده اند.

قیمت در بهمنقیمت در اردیبهشت

آلویی

41.000
55.000

پیارم

85.000
99.000

بیزو

35.000
39.000

دشتستان

28.000
43.000

زرد طالیی

35.000
49.000

زاهدی

33.000
45.000

کبکاب

41.000
52.000

خاصویی

36.000
59.000

قیمت به تومان

بازار

تورم 70درصدی خوراکی ها در طبقه حساس

t e l e g r a mt w i t t e r i n st a g r am
@hamshahrinews@hamshahrinews hamshahrinewspaper

همشهری را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

   سازوکار کاالبرگ الکترونیک
با اجرای سراسری طرح کاالبرگ الکترونیک، دولت طبق تکلیف مجلس 
متعهد می شود سهمیه تعیین شده برای 10قلم کاالی اساسی پرمصرف 
خانوار را به قیمت شــهریور 1400برای یارانه بگیــران تأمین کرده و 
مابه التفاوت قیمت شــهریور 1400و روز خرید را از محل اعتبار یارانه 
بپردازد. در این طرح، همه کسانی که در فهرســت دریافت یارانه قرار 
دارند قادر خواهند بود نسبت به تغییر شــیوه دریافت یارانه خود اقدام 
کنند و انتخاب یارانه نقدی و کاالبرگ الکترونیک کاماًل اختیاری است، 
اما کسانی که کاالبرگ را به جای یارانه نقدی انتخاب کنند، می توانند 
یک ماه زودتر از موعد واریز یارانه نقدی، اعتبار معادل یارانه را در حساب 
کاالبرگ خود دریافت و با استفاده از آن 10قلم کاالی اساسی پرمصرف 
خانوار را خریداری کنند. درنهایت، هــر میزان از اعتبار این افراد که در 
موعد واریز یارانه نقدی استفاده نشده باشد، مانند یارانه نقدی به حساب 

آنها واریز شده و قابل برداشت خواهد بود.
نکته قابل توجــه در طرح کاالبرگ الکترونیک این اســت که متقاضی 
برای استفاده از اعتبار خود لزوماً نباید همه 10قلم کاالی فهرست شده 
را خریداری کند، بلکه می تواند به میزان اعتبار خــود، هرکدام از این 
کاالها را به هر میزان بخرد که در این صورت، تا سقف اعتبار متقاضی، 
مابه التفاوت قیمت آن کاال در شهریور 1400و زمان خرید از سوی دولت 

تقبل خواهد شد.

   شیوه انتخاب کاالبرگ به جای یارانه
انتخاب کاالبرگ به جای یارانه اختیاری است و بعد از اجرای سراسری 
طرح، سرپرســت هر خانــوار یارانه بگیر می تواند از طریــق دریافت و 
فعال سازی اپلیکیشن فارا از کافه باز، مایکت یا دریافت مستقیم از درگاه 
اینترنتی shoma.sfara.ir یا شماره گیری کد دستوری 28#* 788* 
نسبت به ثبت تقاضای خود برای دریافت یارانه از طریق اعتبار کاالبرگ 

الکترونیک اقدام کنند.

   چه کاالهایی با کاالبرگ توزیع می شوند؟
طبق اعالم متولیــان اجرای طرح کاالبرگ الکترونیــک، در این طرح 
سهمیه ای مشتمل بر 10قلم کاالی اساسی پرمصرف خانوار شامل شیر 
کم چرب، پنیر، ماست کم چرب، مرغ، تخم مرغ، روغن مایع، ماکارونی، 
قند، شکر و برنج برای متقاضیان تأمین می شود که افراد مشمول فقط 
باید قیمت این کاالها در شهریور 1400 را بپردازند و مابه التفاوت قیمت 

از محل اعتبار یارانه فرد کسر خواهد شد.

   سهمیه کاالبرگ الکترونیک
براساس محاســبات طرح کاالبرگ الکترونیک، سهمیه ماهانه هر فرد 
یارانه بگیر از 10قلم کاالی تحت پوشش به این شرح است: ماهانه 3بطری 
یک لیتری شــیر کم چرب، 400گرم پنیر یو اف، 2.5کیلوگرم ماست 
کم چرب، 2کیلوگرم مرغ کشتار روز، یک کیلوگرم تخم مرغ، یک بطری 
810گرمی روغن مایع، یک بسته 700گرمی ماکارونی، 250گرم قند، 

250گرم شکر و 2کیلوگرم برنج.

   مبنای قیمت کاال و مابه التفاوت
کاالهای اساسی همواره مشمول سیاست های تنظیم بازار و قیمت گذاری 
در شــورای رقابت بوده اند و در طرح کاالبــرگ الکترونیک نیز مبنای 
محاسبات بر همین کاالها قرار گرفته اســت؛ به عنوان مثال پنیر یو اف 
400گرمی مدنظر قرار گرفته که قیمت آن در شهریور 1400حدود 17هزار 
تومان بوده و قیمت فعلی آن حدود 37هزار تومان است و دولت مابه التفاوت 
20هزارتومانی قیمت این کاال را پرداخت خواهد کرد. نکته قابل توجه اینکه 
اگر کاالی مدنظر طرح کاالبرگ مثاًل پنیر یو اف 400 گرمی گران شود، 
بازهم پرداختی مردم همان قیمت شهریور 1400خواهد بود و مابه التفاوت 

آن به هر میزان که باید توسط دولت پرداخت می شود.

   کاالبرگ یا یارانه
ازآنجایی که گرانی کاالهای مشمول طرح کاالبرگ، اثری بر سهم مردم 
ندارد و درصورت اســتفاده نکردن از اعتبار کاالبرگ، مبلغ آن در موعد 
واریز یارانه نقدی به حساب افراد واریز خواهد شد، به نظر می رسد انتخاب 

طرح کاالبرگ به مراتب مطمئن تر و به صرفه تر از یارانه نقدی باشد.

   حق انتخاب کاال و برند
در طرح کاالبرگ الکترونیک، متقاضی آزاد است که هر یک از اقالم طرح 
کاالبرگ را از هر نوع و برندی خریداری کنــد، اما دولت فقط مابه التفاوت 
قیمت کاالی مدنظر طرح را پرداخت می کند و مابقی قیمت باید توســط 
مشــتری پرداخت شــود؛ به عنوان مثال فرد می تواند به جای پنیر یو اف 
37هزارتومانی که 20هزار تومان آن توسط دولت پرداخت می شود، یک پنیر 
50یا 30هزارتومانی انتخاب کند، اما دولت در هر دو حالت 20هزار تومان را 
تقبل می کند و مابقی از جیب فرد پرداخت خواهد شد. به عبارت دیگر، دولت 
فقط مابه التفاوت قیمت کاالهای تعیین شده در طرح را تقبل می کند و افراد 
هرچه کاالهای ارزان تری بخرند، پول کمتری می پردازند و هرچه کاالیشان 

لوکس تر و گران تر باشد، باید پول بیشتری بدهند.

   دخل وخرج کاالبرگ
براســاس توضیحاتی که هادی زمان ثانی، مدیر توسعه طرح کاالبرگ 
الکترونیک در گفت وگو با همشــهری آنالین ارائه کرده است، مجموع 
ارزش روز سبد تعیین شده در طرح کاالبرگ 530هزار تومان است، اما 
بهای این سبد در شهریور 1400معادل 235هزار و 750تومان بوده که 
مردم باید آن را پرداخت کنند و مابه التفاوت 294هزار و 250تومانی این 

سبد با شهریور 1400را دولت می پردازد.

   تفاوت کاالبرگ الکترونیک و کوپن
طرح کاالبرگ به نوعی تضمین کننده تأمین کاالهای اساســی خانوار 
به قیمت مناسب است و دخالتی در انتخاب کاالها یا قیمت آنها ندارد 
درحالی که در نظام کوپنی، کاالهایی مشــخص به اندازه مشــخص و 
با قیمت مشــخص توزیع می شــد و حتی این اقالم را با عنوان کوپنی 

می شناختند.

   زنجیره عرضه کاالهای کاالبرگ
همزمان با اجرای آزمایشی طرح کاالبرگ الکترونیک در استان هرمزگان، 
همه فروشندگان کاالهای اساسی  می توانند از طریق اپلیکشن فارا از کافه 
باز، مایکت یا دریافت مستقیم از درگاه اینترنتی shoma.sfara.ir  در 
شبکه ملی اعتبار عضو شوند. این فروشگاه ها در سامانه شما مشخص 
خواهند بود و خریداران می توانند با مراجعه به هر یک از آنها خرید خود 

را انجام دهند.

در طرح کاالبرگ الکترونیک، سهمیه ای از 10قلم کاالی اساسی پرمصرف خانوار به قیمت شهریور 1400برای یارانه بگیران تأمین می شود

قیمت به تومان
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جشنوارهدردستفیلماولیها
به گفته مجتبی امینی، دبیــر این دوره از جشــنواره، فیلم های »آنها مرا 
دوست داشتند« به کارگردانی محمدرضا رحمانی، »آه سرد« به کارگردانی 
آناهید عزیزی، »اتاقک گلی« به کارگردانی محمد عســگری، »استاد« به 
کارگردانی سیدعماد حسینی، »بعد از رفتن« به کارگردانی رضا نجاتی، فیلم 
انیمیشن »بچه زرنگ« به کارگردانی مشترک هادی محمدیان 
و  بهنودنکویی، »سرهنگ ثریا« به کارگردانی لیلی عاج، 
»جنگ پرتقال« به کارگردانی آرمان خوانســاریان، 
»در آغوش درخت« به کارگردانی بابک خواجه پاشا و 
»روایت ناتمام سیما« به کارگردانی علیرضا صمدی 
ازجمله فیلم هایی هســتند که در جشنواره 41 به 
نمایش در می آیند. دیگر فیلم هایی که دبیر جشنواره 
اســامی آنها را اعالم کرد عبارتنــد از: »پرونده باز 
است« به کارگردانی کیومرث پوراحمد، 
»چرا گریه نمی کنی« به کارگردانی 
امیررضا معتمدی، »مترو پل« 
بــه کارگردانــی محمدعلی 
باشه آهنگر، »شماره ده« 
به کارگردانــی حمید 

زرگرنژاد، »عطرآلــود« به کارگردانی هادی مقدم دوســت و »غریب« به 
کارگردانی محمدحســین لطیفی اســت. از دیگر فیلم های این دوره از 
جشنواره که در فهرست 24تایی هیأت انتخاب قرار گرفته و دبیر جشنواره 
نام  آنهــا را اعالم کرد، می تــوان به »کت چرمی« به کارگردانی حســین 
میرزامحمدی، »کاپیتان« به کارگردانی محمد حمزه ای، »گل های باوارده« 
مهرداد خوشــبخت، »بابل« تورج اصالنی، »های پاور« هادی محمدپور، 
»هفت بهار نارنج« فرشاد گل ســفیدی، »هوک « به کارگردانی حسین 
ریگی و »یادگار جنوب« به کارگردانی پدرام دومادری و حسین پور امیری 
اشاره کرد. فهرست این دوره از جشنواره نشان می دهد که بیشتر فیلم های 
منتخب برای کارگردانان فیلم اولی هستند. برخی از فیلم ها که پیش بینی 

می شد به جشنواره برسند اسم شان در لیست نیست.

4فیلمرزرو
به گفتــه دبیر جشــنواره، 4 فیلــم ازجمله تازه ترین ســاخته مســعود 
جعفری جوزانی به نام »بهشــت تبهــکاران« در بخش رزرو قــرار دارد.

)به دلیــل تمام نشــدن پســت پرداکشــن(. و 3 فیلم دیگــر این بخش 
عبارتند از: اخــت الرضــا )مجتبی طباطبایــی(، جان جانان )شــادی 
 آفریــن الهیــاری( و 4۸ســاعت بــه کارگردانی ابــوذر حیــدری که

 با تصمیم هیأت انتخاب در بخش رزرو قرار گرفته اند. 

شکارچیان سیمرغ
حضور 24فیلم در بخش سودای سیمرغ به همراه 4فیلم رزرو، نشان دهنده استقبال فیلمسازان از جشنواره است

پیشرفتیکهنتیجهاستمراراست
جشنواره تجسمی فجر روز جمعه آغاز به کار می کند

 پانزدهمین جشنواره هنرهای تجســمی فجر از ساعت1۷ 
روز جمعه ۷بهمن14۰1 با نمایش آثار منتخب هنرمندان 
به طور رســمی فعالیت خود را در مؤسسه فرهنگی- هنری 
صبا آغاز می کند. بر این اساس، در دو بخش »طوبای زرین« 
و »قله ها« مجموعا 44۰اثر از 2۷4هنرمند در رشــته های 
مختلف تصویرسازی، حجم، خوشنویسی، طراحی گرافیک، 
عکاسی، کارتون و کاریکاتور، نقاشی و نگارگری روی دیوار 
خواهد رفت. همچنین نمایش آثار منتخب هنرمندان حاضر 
در پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تا 2۸بهمن 
جاری ادامه خواهد داشــت. عالقه مندان برای بازدید از این 
نمایشگاه می توانند همه روزه )به جز روزهای 1۵ و 22 بهمن( 
از ســاعت 1۰ الی 1۸ به خیابان ولیعصر)عج(، نرســیده به 
خیابان طالقانی، فرهنگستان هنر، مؤسسه فرهنگی- هنری 

صبا مراجعه کنند.
عبدالرضا سهرابی، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، روز دوشنبه در نشست خبری پانزدهمین 
جشنواره تجســمی فجر اعالم کرد که جشــنواره امسال 
محدودیتی برای کسی قائل نشده و هر هنرمندی که دستی 
بر آتش دارد می تواند در جشنواره  تجسمی فجر حضور داشته 
باشــد. داوری درباره کیفیت آثار جشنواره تجسمی امسال 

تنها زمانی ممکن است که آثار به نمایش درآیند.
با این حال، حســین عصمتــی  و داور بخــش نگارگری در 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر14۰1، درباره وضعیت کمی و 
کیفی آثار شرکت کننده به ایسنا گفت: با مقایسه دو دوره اخیر 
می توان گفت آثاری که امسال به جشنواره راه پیدا کرده اند، 
به لحاظ کمی و کیفی بیشتر و بهتر بودند اما آمار دقیق و کلی 
برای مقایسه فعال در دسترس نیست. وی درباره کیفیت آثار 
بخش نگارگری هم اینگونه اظهارنظر کرد: جشنواره دارای 
اســتمراری اســت و روند طبیعی آن به پیشرفت می رسد؛ 
چراکه یکی از اهداف این جشــنواره ها شناسایی، حمایت و 
ایجاد انگیزه برای هنرمندان جوان اســت. البته جوایزی که 
درنظر گرفته شده شاید آنقدر چشمگیر نباشند اما با توجه به 
سختی های اقتصادی، برگزاری جشنواره رقابت سالمی بین 
جوان ها به وجود می آورد که به صورت طبیعی به پیشــرفت 
می انجامد. ما خودمان را برای ارائه کارهای خوب و قابل قبول 
آماده می کنیم. همچنین هنرمندان جوانی که در جشنواره 
هستند نیز آثار همدیگر را نقد می کنند و همین روند باعث 

می شود کیفیت آثار سال های بعد ارتقا پیدا کند.

بیزانسدرشهرکغزالی
بازیگرانی که در طول فیلمبرداری، انتخاب می شوند

ضبط بخش های مربوط به تاریخ ایران در زمان ساســانیان که به 
تولد سلمان  فارسی برمی گردد، قرار بود امسال آغاز شود، اما عوامل 
همچنان مشغول دوره تاریخی بیزانس این سریال هستند. براساس 
آنچه اعالم شده است، بخش های مربوط به تاریخ ایران قرار است 

سال آینده ضبط شود.
علیرضا شــجاع نوری، فرهاد اصالنی، علی دهکردی و بازیگرانی از 
کشور ارمنستان و یونان در بخش های مربوط به بیزانس، این روزها 
جلوی دوربین داوود میرباقری هستند. سریال »سلمان فارسی« 
 در ژانر درام تاریخی در حال ســاخت است که تصویربرداری آن از
 11 دی ماه 13۹۸ آغاز شده  اســت. این مجموعه قرار است در ۶۰ 
قسمت ساخته شود. این سریال داســتان سلمان فارسی، صحابه 

ایرانی پیامبر اسالم)ص( را به تصویر می کشد.
یکی از نکات قابل توجه، انتخاب بازیگران در طول فیلمبرداری است؛ 
موضوعی که تسنیم به آن اشاره کرده است. حسام منظور قرار است 
نقش پدر سلمان  فارسی  و نقش جوانی این شخصیت را امیر رضایی، 
بازیگری که بیشتر روی صحنه تئاتر و چند تله فیلم تلویزیونی دیده  
شده، ایفا می کند. البته این شــخصیت بخش نوجوانی و کودکی 
هم دارد که به  مرور، بازیگرانش انتخاب می شوند و جلوی دوربین 
می روند. پیگیری ها نشان می دهد که این سریال با کودکی سلمان  
فارسی آغاز می شود و تا واقعه غدیرخم ادامه پیدا می کند. به  نظر 
می رسد، نام یوسف صیادی هم در این سریال دیده می شود؛ گویا 
او قرار است نقش یک کاروانســرا دار را در صحنه های باقی مانده 

»بیزانس« ایفا کند.
گفته می شود، این صحنه ها به زودی در آبسرد دماوند، تصویربرداری 
می شود و او جلوی دوربین کارگردان این مجموعه تلویزیونی بزرگ 
خواهد رفت. نزدیک به 1۵۰بازیگر اصلی در ســریال سلمان بازی 
می کنند و نام بازیگــران به تدریج و با ادامــه تصویربرداری اعالم 
می شود. تصویربرداری »سلمان فارسی« از زمستان سال 13۹۸در 
کویر شهداد کرمان و جزیره قشــم آغاز شد و بارها به دلیل شرایط 
کرونا، متوقف شــده و تاکنون در لوکیشــن های مختلفی مانند 
شاهرود، شهرک غزالی، سمنان )شاهرود(، جلفا، شهرک سینمایی 
نور قم، سواحل مازندران، جزیره قشم و... فرایند تولید سریال انجام 
شده است. پیش بینی  شــده، در فصل بندی این بخش از داستان 
سریال »سلمان فارسی« از تولد روزبه )ســلمان( تا پیش از وفات 

پیامبر اسالم)ص( روایت شده و تا سال 14۰۵ آماده پخش شود.

پرستیویوالعالمباماهوارههای
غیراروپاییدرحالفعالیتاست

رئیــس صــدا و ســیما با 
اشاره به تحریم  شبکه های 
بین المللی در ماهواره های 
اروپایی گفت: شــبکه های 
پرس تــی وی و العالــم با 

ماهواره های غیراروپایی در حال فعالیت هســتند. به 
گزارش ایرنا، پیمان جبلی دیروز در حاشیه جلسه هیأت 
دولت در جمع خبرنگاران دربــاره موضوع تحریم ها 
گفت: از آنجایی که ما سال های سال با موضوع تحریم 
دست به گریبان هســتیم، این موضوع جدیدی برای 
ما نیســت. وی افزود: اقداماتی هم که بــرای مقابله با 
تحریم باید انجام شود در 2سطح است؛ نخست سطح 
پیگیری های حقوقی و اجرایی که دستگاه های مسئول 
باید آن را انجام دهند و ما هــم آن را دنبال می کنیم. 
رئیس صدا و سیما با اشــاره به سطح دوم یعنی تولید 
محتوا و انتشــار محتوا عنوان کرد: ما در حوزه تولید 
محتوا و انتشار آن با چالش های فراوانی روبه رو هستیم. 
جبلی بیان کرد: پس از تحریم  شبکه های بین المللی ما 
در ماهواره های اروپایــی، تالش کردیم با ماهواره های 
غیراروپایی ارتباطات خوبی ایجــاد کنیم. وی افزود: 
برخی از شــبکه های اصلی مانند العالم و پرس تی وی 
و دیگر شــبکه ها همان منطقه را ولی با ماهواره های 
غیراروپایی پوشش می دهند و کار ما متوقف نشده است.  
رئیس صدا و سیما در پاسخ به این سؤال که چرا گاهی 
اوقات مصاحبه های شما از صدا و سیما پخش نمی شود، 

گفت: چون من رئیس صدا و سیما هستم. 

جشنواره

سینما

سریال

سیما

تجسمی فجر

6 روز مانده

اعالملیستسینماهایمردمی
جشنوارهفجر

سینماهای مردمی چهل ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به 
تفکیک سینماها دراستان تهران اعالم شد. به گزارش همشهری، 
محمدرضا فرجی، مدیر امور ســینماهای جشــنواره فیلم فجر با 
بیان اینکه 23مرکز سینمایی در شــهر تهران و ۵مرکز سینما در 
شهرهای تابعه اســتان تهران به عنوان سینماهای چهل ویکمین 
جشــنواره بین المللی فیلم فجر انتخاب شدند، اســامی آنها را به 
شرح ذیل اعالم کرد: پردیس سینمایی آزادی، استقالل، پردیس 
ســینمایی ایران مال، تماشا، پردیس ســینمایی زندگی، جوان، 
پردیس سینمایی راگا، پردیس سینمایی شهرک، پردیس سینمایی 
صبا مال، فرهنگ، پردیس ســینمایی کیان، پردیس ســینمایی 
کورش، پردیس ســینمایی اطلس مال، پردیس سینمایی گالریا، 
پردیس سینمایی تیراژه2، پردیس سینمایی مگامال، موزه سینما، 
مهرشاهد، پردیس سینمایی نارسیس، پردیس سینمایی هدیش 
مال، پردیس سینمایی هروی مال، پردیس سینمایی شمیران سنتر 
و فرهنگسرای ارسباران در شهر تهران و پردیس سینمایی پرندمال، 
فجر اسالمشهر، نسیم شهر، هنرپیشوا، ورامین و سینما شهرقرچک 
از شهرهای تابعه استان تهران. فرجی ادامه داد: ضمن تشکر از همه 
عزیزان و سینماداران محترم که متقاضی اکران فیلم های جشنواره 
فیلم فجر بودند، امیدواریم در معرفی سینماهای فجر، رعایت همه 
جوانب و شیوه نامه انتخاب و نمایش فیلم نسبت به اکران فیلم هایی 
که در حال نمایش هستند مشکلی به وجود نیاید و بتوانند به اکران 

و نمایش خود ادامه بدهند.
فرجی با اشــاره به افتتاح پردیس های جدید گفت: امســال نیز 
پردیس های ســینمایی اطلس مال واقع در منطقــه یک تهران، 
پردیس ســینمایی شــهرک قرچک ورامین و پردیس سینمایی 
پرندمال همزمان با چهل ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به 

بهره برداری خواهد رسید.

دبیر جشنواره  تئاتر فجر: تحریم کنندگانی که بازگشتند!
کورشزارعی،دبیرچهلویکمینجشنوارهتئاتر

فجر،درگفتوگوباتسنیمازشرایطبرگزاریاینگزارش
دورهازجشــنوارهگفتهاســت.زارعیبهبرخی

فشارهابرهنرمندانتئاتربرایانصرافازجشنوارهاشارهکردهو
اینکهدرنهایتتئاترازحرکتنخواهدایستاد.خالصهگفتههای

اورادرادامهمیخوانید:

مدعیان روشنفکر
همیشهپشتسرماوجماعتهنرمندحرف
بودهاســت؛بههرحالاینحرفهاراکسانی
میزنندکهادعایروشنفکریدارند،اماآنها
روشنفکرنیســتندوادایشرادرمیآورندو
روشنفکرنماهســتند؛وگرنهروشنفکرکه
دیکتاتورنمیشود.اینهادیکتاتورفرهنگی
یادیکتاتورهنریاند؛چــرادیکتاتور؟چون
هرکسیدرجشنوارهشــرکتمیکندبهاو
فحشمیدهند،تهدیدشمیکنند.شماچه
هنرمندروشنفکریهستیدکهنفرینمیکنید،
فحشمیدهید،تهدیــدمیکنید؟پساگر
مملکتبهدستشمابیفتد،همهراازدمتیغ
میگذرانید؛البدهمهرامیکشید،اینچیزی
استکهخودشانهماعترافکردند؛دوستانی

کهادعایروشنفکریدارند.

 با تمــام مشــکالتی کــه در 

ناآرامی های اخیر کشور بود، اما 1
هنرمندان دلســوز و انقالبی 
کشور، صحنه را از هنرمندی شان خالی نکردند، 

کنار ما ایستادند، جنگیدند و جهاد کردند.
 به هر حال در این شــرایطی که همه تشویق 
می کردند دوستان تئاتری در جشنواره شرکت 
نکنند یا جشــنواره را تحریم کننــد یا آنهایی 
را که روی صحنــه بودند ســعی می کردند با 
اهانت، توهین یا با تهدید منصرف شان کنند، 
 پایمردی کردند و در میدان ماندند و کارها را به 

جشنواره رساندند.

ما از بسیاری دعوت کردیم، اما 

از ما دستمزدها و بودجه های 3
کالن می خواســتند؛ مثــاًل 
می گفتند: »ما یک نمایش بخواهیم تولید کنیم 
3 تا 4میلیــارد هزینه اش اســت.« من گفتم: 
»هنوز خودمان هم نمی دانیم بودجه مان چقدر 
هست و نمی توانیم  قول بدهیم 4،3میلیارد به 

شما بدهیم.« 
حاال به ایــن بهانه هــا، تولید اتفــاق نیفتاد و 
دوستان پیشکســوت و شناخته شــده ما کار 
 نکردند، اما جوانان و شهرستانی های ما عاشق

کارشان هستند.

 درخواستم این اســت که برای 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 5
ردیف بودجه مشخص و مصوب 
داشته باشند که بگویند سالی آن قدر پول جشنواره 
تئاتر فجر اســت و هیچ ربطی به بودجه اداره کل 
هنرهای نمایشی ندارد. ما برای همین جشنواره، 
خیلی به دنبال اسپانسر بودیم، اما متأسفانه دوستان 
بیشــتر حرف می زنند و پای کار نمی آیند، شاید 
به خاطر شرایط سیاسی که اخیراً به وجود آمده است 
و شاید هم اسپانســرها به جمع تحریم کنندگان 
پیوسته اند! به نظر من این گونه جشــنواره ها باید 

بودجه دولتی داشته باشند .

مــا روز اول گفتیــم درب این 

جشــنواره  روی همه باز است؛ 2
هرکس با هر تفکر و سلیقه ای 
می تواند حضور پیدا کند و حتی وقتی که تحریم 
و تهدید می کردند و می گفتند: »تحریم کنید!«، 
گفتیم »درب جشنواره  روی شــما باز است.« 
بســیاری از تحریم کنندگان آمدنــد و گفتند 
می خواهیم برگردیم؛ از ما پرسیدند می توانیم 
برگردیــم؟ گفتیــم: بلــه و تمریــن و تولید 
نمایش هایشان را آغاز کردند و چند نمایش از 
همان  دوســتانی کــه تحریم کــرده بودند به 

جشنواره آمد و به نمایش گذاشته می شود.

مــن درخواســتم از نمایندگان 

مجلــس شــورای اســالمی و 4
کمیسیون فرهنگی این است که 
جشنواره های بین المللی تئاتر، هنرهای تجسمی و 
موسیقی فجر باید ردیف بودجه مشخص و معین 
ساالنه داشته باشند؛ یعنی وقتی که وزارت ارشاد 
می خواهد بودجــه تئاتر را بــه اداره کل هنرهای 
نمایشــی اختصاص بدهد، اعالم کند این بودجه 
فقط برای اداره کل نمایشی و کارهای نمایشی است 
و این ردیف بودجه برای جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر است. بعد از 41سال، ویترین تئاتر ایران نباید 

ردیف بودجه مصوب داشته باشد؟ 

دســتگاه های فرهنگی ما این 

اجازه را بــه خیلی ها دادند که 6
بی جــا دخالــت کننــد و در 
کارهایی مشارکت داشته باشند که بعدها معلوم 
شد نمی توان به یک سری از افراد اعتماد کرد و 
باید مراقب بــود. این غفلت را ســال ها همه ما 
داشتیم؛ مخصوصاً دســتگاه فرهنگی. بیشتر 
غفلت کردیم از اینکه با چه کسی کار نکنیم و با 
چه کسی کار بکنیم، چه کسی در دستگاه های 
فرهنگی ما باشــد و چه کســی نباشــد، این 
ســهل انگاری ها و غفلت ها باعث شد نفوذهای 

فرهنگی در کشور ایجاد شود.

باپایانجمعبندیهیأتانتخابچهلویکمیندوره
جشنوارهفیلمفجر،مجتبیامینی-دبیرجشنواره-
عصرروزگذشته)پنجمبهمنماه(اسامیفیلمبخش
سودایســیمرغرااعالمکرد.فیلمهایسودای
سیمرغجشنوارهفیلمفجر24فیلمخواهدبود.به
گزارشهمشهری،مجتبیامینی،دبیرایندورهاز
جشنوارهبینالمللیفیلمفجرتوضیحداد:»هیأت
انتخاب۷5اثردرایندورهازجشنوارهرابررسی
کردندکهدرنهایت24فیلمبهبخشرقابتیراهپیدا
کردهاست.همچنیناعضایهیأتانتخاب4فیلمرا

دربخشرزرواعالمکردند.«
همچنیندرنشســتمعرفیفیلمهای
ایندورهازجشــنواره؛پوسترچهلو
یکمینجشنوارهبینالمللیفیلمفجر
کهتوسطمسعودنجابتیطراحیشده

توسطجمالشورجهرونماییشد.

فهیمهپناهآذرگزارش
روزنامه نگار

درایــندورهازجشــنوارهتئاترفجر،ازمیــانگروههای
شرکتکنندهدرجشنواره۷کارگردانزنحضوردارند.این
کارگردانــاندربخشهایصحنــهای،بینالمللیومیهمان

نمایشهایشانرارویصحنهمیبرند.
بهگزارشهمشهری،چهلویکمینجشنوارهبینالمللیتئاتر
فجربهدبیریکورشزارعیبامیزبانیاز113اثردربخشهای
رادیوتئاتر،مســابقهبزرگصحنهای،مسابقهتئاترخیابانی،
مسابقهتئاتربینالملل،مســابقهنمایشنامهنویسی،بخش
پژوهشومسابقهبخشمروردرتهراندرحالبرگزاریاست.
درمیانعواملوبازیگرانیکهدرجشــنوارهحضوردارند،۷
کارگردانزنهمدیدهمیشود.هرچندجایخالیکارگردان
پیشکسوتزندرایندورهخالیاستامااینکارگردانانجوان

نمایشهایخودرادر10روزجشنوارهاجرامیکنند.
»آخریننامه«بهنویســندگیمهردادکورشنیاوکارگردانی
مهسابایرامزادهازشهرســتاننقدهدربخشجایزهبزرگ
صحنهایحضوردارد.نمایش»پیلههایخیس«بهنویسندگی

مجیدانوریوکارگردانیفائزهنوآبادیازگرگاندرنخستین
روزازچهلویکمینجشنوارهتئاترفجردرتئاترمولویروی
صحنهرفت.»ســمزدایی«بهنویســندگیوکارگردانیندا
قربانیان،دربخشجایزهبزرگصحنهایحضوردارد.»آسمان
پابهماه«بهنویسندگیوکارگردانیسعیدهآجربندیانازتهران
نیزدربخشجایزهبزرگصحنهایبابقیهآثاررقابتمیکند.

تماشاخانهســنگلجدرروزاولجشــنوارهمیزباننمایش
»دانههایکالانجیر«بهنویسندگیجوادعاجلیوکارگردانی
سانیاعاجلیبود.»خاکستری«بهنویسندگیوکارگردانیپریا

امینیازشهرکرددربخشبینالمللجشنوارهحضوردارد.
»یکآسمان«،»دوخورشید«بهنویســندگیعلیآزادنیاو
کارگردانیآزادهآزادنیاازمشهدمنتخبدوازدهمینجشنواره
سراسریصاحبدالنبودهکهجمعه۷بهمنماه،درسالنحافظ

رویصحنهمیرود.

مکث
7 کارگردان زن در تئاتر فجر41

ایرانوسوریهدرسینمایمقاومت
هنرمندان و فیلم ســازان ایران و ســوریه در هفدهمین جشنواره 

بین المللی فیلم مقاومت همکاری خواهند کرد.
هیأت عالی رتبه هنری و رســانه ای از کشــور ســوریه به ریاست   
احمد ضوا، دستیار وزیر فرهنگ کشور ســوریه با حضور در ایران 
با ســیدمحمد حســینی مدیرعامل انجمن ســینمای انقالب و 
دفاع مقدس، جالل غفاری قدیر دبیر هفدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت، احمدرضا درویش نویســنده و کارگردان سرشناس 
ســینمای ایران و   محمدعلــی مومنی ها دبیر بخــش بین الملل 

جشنواره دیدار و گفت وگو کردند. 
در این دیدار که در شهرک ســینمایی انقالب و دفاع مقدس بنیاد 
فرهنگی روایت فتح برگزار شد، طرفین نســبت به همکاری های 
مشترک در عرصه تولیدات ســینمایی، فیلم های مستند، کوتاه، 
سریال که بیانگر مســائل مشــترک منطقه و خاورمیانه و محور 

مقاومت اسالمی است به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند. 
در ایــن دیدار احمد ضوا بــر اهمیت تولید فیلم ها و ســریال های 
مشترک بین 2کشــور تأکید کرد و گفت: بیان این واقعیت  کشور 
ســوریه و مردم ســوریه در   جنگ تروریســتی که هدف آن محو 
هویت و نابودی تمدن ســوریه بود، یک ضرورت اســت و صنعت 
فیلم ســازی ، نقشــی هدفمند در انتقال تصویر واقعی از آنچه در 
سوریه می گذرد و پیامد های مختلف ناشی از اقدامات قهری غرب 
 علیه مردم ســوریه و در مواجهه و تقابل با رسانه های گمراه کننده 

غربی دارد.
در ادامه این دیدار سیدمحمد حسینی، مدیرعامل انجمن سینمای 
انقالب و دفاع مقدس گفــت: درخصوص تولیدات ســینمایی در 
قالب های تولیــد فیلم های کوتاه، بلند و مســتند به ویژه در حوزه 
مقاومت، تجارب و ظرفیت های خوبی وجــود دارد که می توان با 
تجمیع ظرفیت ها و بهره بردن از امکانات 2کشور تولیدات مناسب و 

استانداردی را در حوزه سینمای مقاومت تولید کرد.
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پنجشنبه 6 بهمن 61401
 شماره  8700

من فقط شبیه قاتل هستم!
متهم به قتل ديروز براي تحقيق به شعبه ششم دادسراي جنايي تهران 
منتقل شد و با وجود شواهد و مداركي كه نشان مي داد وي قاتل است، ادعا 
كرد كه عامل جنايت كسي است كه شباهت زيادي به او دارد. گفت وگو 

با او را بخوانيد. 

تصاويردوربين هاي مداربســته چهره ات را هنگام شليك 
مرگبار ثبت كرده اند و شــاهدان هم تاييد كردند كه كسي جز تو  قاتل 

نيست؟
من شــب حادثه در خانه ام بودم. احتماال قاتل همزادم است كه شباهت 
خيلي زيادي به من دارد. شاهدان هم دروغ مي گويند. چون مي خواهند 

برايم پاپوش درست كنند و مرا قاتل نشان بدهند.
چرا بايد تو را قاتل نشان بدهند؟

علتش را نمــي دادم. احتماال از قبل با من خصومت شــخصي دارند كه 
مي خواهند مرا قاتل معرفي كنند. 

دوستانت مي گويند كه با آنها اختالف داشتي؟
نه درست نيست. من اصال مقتول و دوستانش را به خوبي نمي شناختم. 
چند روز قبل از درگيري به پاتوقي رفتــه بودم كه ظاهرا پاتوق مقتول و 
دوستانش بود. در آنجا آنها مرا تهديد كردند كه اگر يكبار ديگر پايم را در 
پاتوق شان بگذارم، مرا مي كشند. ديگر هرگز به پاتوق شان نرفتم تا اينكه 

شنيدم او فوت شده است. 
پس چرا فراري شدي؟

بعد از قتل، يكي از دوســتان مقتول با من تماس گرفت و گفت چرا او را 
كشتی؟ مي گفت پليس دنبالت است. من هم ترسيدم و فرار كردم. 

كجا فرار كردي؟
رفتم به روستايي در تركيه. 60ميليون تومان به يك قاچاقچي انسان دادم 
و 4 روز در راه بودم. در آنجا خانه اي اجاره كردم و با پولي كه همراهم برده 
بودم زندگيم را مي چرخاندم. البته از ترس دستگيري بيشتر وقت ها در 

خانه بودم و بيرون نمي آمدم. 
چه شد كه تصميم به برگشت گرفتي؟

خسته شده بودم. از طرفي دلم هم خيلي براي خانواده ام تنگ شده بود. 
به همين دليل دل را به دريا زدم و به ايران برگشتم به گمان اينكه آب ها 

از آسياب افتاده است. 
چه شد كه دست به سرقت ماشين زدي؟

من سرقتي انجام ندادم. ماشين براي دوست صميمي ام بود. 4روز قبل بود 
كه به ايران برگشتم و به ديدن دوست صميمي ام رفتم. او سوئيچ يدكي 
ماشين اش را به من داد و گفت هروقت خواستي بيا ماشين را ببر. در اين 
چند روز يكي دوبار ماشين اش را گرفتم و بعد برگرداندم. شب حادثه هم 
رفتم تا بار ديگر ماشين اش را قرض بگيرم اما خانه نبود، من هم ماشين را 
از پاركينگ برداشتم اما دوستم را درجريان قرار ندادم و او هم به تصور 

اينكه ماشين اش سرقت شده به پليس گزارش كرده بود. 

گفتوگو

الهه فراهانیگزارش
روزنامهنگار

عالی شهر، پايانه حمل ونقل عمومی ندارد
عالیشــهرازتوابعبخشمرکزیشهرستانواستانبوشهر
استکهدرسال1365تاسیسشــدهوبالغبر20هزارنفر
جمعیتدارد.متأســفانهاینشهرپایانهحملونقلعمومی
نداردوازآنجاکهتعدادزیادیازساکنانخودرويشخصی
ندارندبرایرفتوآمدبهبوشهرویاسایرشهرهایاستاندچار
مشکلهستند.ایجادیکپایانهبرایخودروهایعمومیمثل
اتوبوس،همتعدادیازافراداینمنطقهراشاغلمیکندوهم

مشکلشهرونداناینشهرراحلخواهدکرد.
سيرفی از عالی شهر

در سال جاری نرخ عوارض نوسازی و خدمات برای شهروندان 
كرج چندين برابر شده است

درکمــالتعجــبنــرخعــوارضنوســازیوخدمات
)مثلجمعآوریزباله(درســالجاری،حدود7برابرسال
گذشتهشــدکهاینافزایشرقمنامتعارفوعجیبموجب
نگرانیواعتراضشهروندانکرجیشدهاست.معلومنیست
اینتصمیمبرچهاساسوپایهایگرفتهشدهاست.اینکهبا
توجهبهتورمهرسالهشاهدباالرفتنقیمتهاباشیمطبیعی
اســتاماافزایشقیمت،آنهمباایننــرخواقعاعجیبو

اجحافدرحقشهرونداناینشهراست.
بهنام از كرج

خط4 مترو از ايستگاه بيمه به تهرانسر ادامه پيدا كند
باگســترشوادامهخط4متروازایســتگاهبیمهبهسمت
تهرانسر،ساکنانشــهرکهاییمثلفرهنگیانوآزادیو
همچنینشــهرفرشمیتوانندازاینوسیلهنقلیهعمومی
اســتفادهکنندوخوداینموضوعموجبکاهشترافیک،
آلودگیهواوهمچنینهزینهایابوذهابمردمخواهدشد.
روحانيون از تهران

شرق تهران كمبود كيوسك روزنامه فروشی دارد
دربخشیازمنطقهشرقتهران)میدانبروجردی-میدانباغچه
بیدیوسرآسیابدوالب(هیچدکهروزنامهفروشیوجودنداردوما
بایدتاخیابانپیروزیبرایخریدیکروزنامهبرویم.منیکشخص
سالمندهستمکهکسیراهمندارمدلخوشیامخواندنروزنامه
وحلجدولآناست.بههمینخاطرمجبورمهرروزبرایخرید
روزنامهمسافتزیادیراطیکنم.ازشهرداریمنطقهدرخواست

دارمبرایاینمناطقدکهروزنامهفروشیقراردهند.
خورشيدی از پيروزی

در بازسازی روستاها، بافت فرهنگی و معماری آنها حفظ شود
متأسفانهمدتهاســتکهدربازسازیروســتاهاتوجهیبهبافت
فرهنگیومعماریسابقآنهانمیشــودوساختمانهایجدیدبا
شیوهشهرهایصنعتیوبهاصطالحامروزیومدرنطراحیوساخته
میشوند.اینکارکامالنادرستاستچراکههرروستااقلیموآب
وهوایخاصخودراداردوساختمانهایآنهمبایدمطابقبااین
اقلیمطراحیوساختهشوند.ازطرفیبیتوجهیبهساختارفرهنگی
درساختبنا،بهمرورفرهنگوپیشینهآنروستاراازبینمیبرد.
دربسیاریازکشورهایپیشرفتهحتیدرشهرهایبزرگ،صاحبان
بناتنهامجازبهترمیم،آنهمبانظارتشهرداریوبارعایتاصول
شهریهستند.جاداردقبلازبازسازیروستاهاباکارشناسانیکه

بهفرهنگواقلیماینمناطقاشرافدارندرایزنیومشورتشود.
كامياب از تهران

جلوی ورود موتورسيكلت و خودروهای شخصی به خط ويژه 
تجريش به راه آهن گرفته شود

تقریباهرروزتعدادزیادیموتورسیکلتویاماشینشخصیوارد
خطویژهاتوبوسهای)بیآرتی(تجریشبهراهآهنمیشــوندو
موجبترافیک،کندیحرکتاتوبوسهاودربعضیمواقعدرگیری
بینرانندگانمیشوند.جدایازاینکهوقتتعدادزیادیازمسافران
هدرمیرودمگراینخطویژهبرایســهولتوتسریعرفتوآمد
اتوبوسطراحینشده؟چراجلویاینبیقانونیگرفتهنمیشود؟

تقوی از تهران

شيوه جديد شكايت از كارفرمايان دردسر ساز شده است
درگذشتهاگرکارگریبههردلیلیقصدشکایتازکارفرمایخود
راداشتمستقیمابهادارهکارمراجعهوشکایتخودرامطرحوثبت
میکرد.درشیوهجدیدثبتشکایت،ابتدابایدبهپیشخواندولت
مراجعهکنیموبعدازدریافتکداحرازهویتازطریقپیامکوارد
سایتشدهچندفرمراپروشکایتخودراثبتونهاییکنیم.اصل
اینشیوهمشکلینداردواتفاقادرراستایکمکبهمردموکاهش
ترددآنهاوصرفهجوییدروقتشــانطراحیواجراشدهامااین
درصورتیاستکههمسایتدرستطراحیشدهباشدوهمهمه
افرادبهاینترنتدسترسیداشتهباشند.خودمنبعدازمراجعهبه
کافینتوپرداخت50هزارتومان،شکایتمراثبتکردماماپیام
آمدکهچندموردرابایدتصحیحکنموبرایاینکارتنها48ساعت
مهلتدارم.جدایازمراجعهوپرداختمجددهزینهبهکافینت،
اینباردردسرجدیدیایجادشدوآنهماینبودکهسایت،کدملی
منراقبولنمیکردوپیاممیدادکهاشتباهاست!پیشنهادمیکنم
تاتعدادیکارشناسکهبهمشکالتاینسایتونحوهرفعآنهاآشنا
وواردهستندبهصورتآنالینبهثبتنامکنندگانمشاورهبدهند

تااینشیوهجدیدواقعاکارآمدومفیدباشد.
داوودی از تهران 

تبعات سيل سال گذشته هنوزگريبانگير شهر مورموری است
دیماهسالگذشــتهطییکبارندگیحدودایکساعته،سیل
ویرانگریدرشهرمورموریاســتانایالمبهراهافتادوخساراتو
صدماتفراوانیرابهشهروســاکنانشواردکرد.بخشبزرگیاز
ساکناناینشهرکشاورزویادامدارهستندومتأسفانهازآنزمان
تاکنونبرایاصالحوبازسازیزیرساختهایکشاورزیودامداری
اینشهراقدامیصورتنگرفتهاستوظاهراهیچواریزیايهم
درخصوصاعتباراتمربوطبهاینحادثهبهحسابشهرداریواریز
نشدهاست.ازمسئوالندرخواســتداریمتابهاینوضعیتسرو

سامانبدهند.
دهباشی از مورموری

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

دانشآموزیباشلیکگلولهبهدانشآموزیدیگراورا
تایکقدمیمرگپیشبرد

تيراندازی در دبيرستان
مامورانپلیسدنبالدانشآموزیهستندکهباتیراندازیبهسوی
دانشآموزیدیگردرمدرسهاورابهشدتمجروحکردوگریخت.
بهگزارشهمشــهری،ســاعت10صبحدیروز)چهارشــنبه(
دانشآموزانمدرســهدکترحســابیقلعهگنج،واقعدرجنوب
استانکرمان،شاهدصحنهوحشــتناکیبودند.آنهادرمحوطه
مدرسهحضورداشتندکهناگهانپسریکهدانشآموزیکیدیگر
ازدبیرستانهایشهربودرادیدندکهواردمحوطهمدرسهشد.
اوناگهاناززیرلباساشاسلحهایبیرونکشیدوبهسوییکی
ازدانشآموزانتیراندازیکرد.اینگلولهبهدستایندانشآموز

اصابتکردواوبهشدتمجروحشد.
سایردانشآموزانصحنهایراکهمیدیدندباورنداشتندوهمگی
ازترسمتفرقشدندوتالشکردندبرایدرامانماندنازدست
پسرمسلحپناهبگیرند.هیچکسنمیدانستاوباچهانگیزهای
دستبهاینکارزدهونقشهبعدیاشچیست.امااینپایانکار
بودواوپسازشلیکگلولهپابهفرارگذاشتوبهمکاننامعلومی
گریخت.دقایقیازاینحادثهگذشتهبودکهدانشآموزمجروح
بهبیمارستانشهدایقلعهگنجمنتقلوتالشهابراینجاتوی
آغازشد.یکیازمسئوالناورژانسبیمارستاندربارهوضعیتاین
دانشآموزبههمشهریگفت:زمانیکهپسرمجروحبهبیمارستان
منتقلشدخونریزیشدیدیداشتامادرادامهباتالشهمکارانم
ازخونریزیجلوگیریشد.اوادامهداد:عکسیکهازدستمصدوم
گرفتهشدنشاندادکهگلولهازیکسویدستمصدومواردواز
سویدیگرخارجوموجبایجادشکستگیدرساقدستپسر
نوجوانشدهاست.اینمتخصصاورژانسدرادامهگفت:هرچند
ایننوجوانبهدلیلآسیبیکهدیدهبودنیازبهادامهدرمانداشت
امابارضایتوالدینشازبیمارستانمرخصوبرایادامهدرمان
بهبیمارســتانیدربندرعباسانتقالیافــت.همزمانباانتقال
دانشآموزمجروحبهمرکزدرمانی،باحضورمأمورانپلیسدر
مدرسهتحقیقاتدراینبارهآغازشد.شماریازدانشآموزانکه
شاهدصحنهتیراندازیبودندضاربرامیشناختند.اودانشآموز
یکیدیگرازدبیرستانهایقلعهگنجبود.اماهیچکسنمیدانست
باچهانگیزهایبهمدرسهدکترحســابیآمدهوتیراندازیکرده
است.مشخصاتویدراختیارواحدهایگشتیپلیسقرارگرفت
وتحقیقاتبرایدستگیریاوآغازشد.درهمینحالسرهنگ
محمدرضابیلری،فرماندهانتظامیقلعهگنجبااعالمخبروقوعاین
حادثهگفتکهدستگیریضاربدردستورکارپلیسقراردارد.او
ادامهداد:هنوزانگیزهضاربازایناقداممشخصنیستوتالشها
برایدستگیریمتهموکشفپشتپردهاینحادثهادامهدارد.

بازی مرد بدهكار در نقش زندانی سياسی

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاهازحادثه

تحقیقاتتیمجناییدرپروندهمرگهولناک
عمووبرادرزادههایشاسرارجنایتیهولناک

رافاشکرد.
بهگزارشهمشهری،شامگاهسهشنبه،چهارم
بهمنماهبــهقاضیمحمدوهابــی،بازپرس
جناییتهرانخبررسیدکه3نفردرجریانیک
درگیریخانوادگیجانشانراازدستدادهاند.
دقایقــیبعدتیــمجناییدرمحــلحادثه
کهســاختمانی4طبقهبودحاضرشــدندو
تحقیقاتآغازشــد.مأموراندرهمانابتدا
وبهمحــضورودبهداخلخانهدرقســمت
رمپپارکینگباپیکربیجانپســریجوان
مواجهشــدندکهبهنظرمیرســیدازارتفاع
سقوطکردهاست.اوجانشراازدستداده
بودوکمیآنطرفترودرپلههایساختمان
زنیمیانسالایستادهبودوگریهکنانبهسر
وصورتشمیکوبید.اوبــادیدنتیمجنایی
بهســمتآنهارفتوگفت:»بدبختشدم،

بچههایمکشتهشدند.«
هنوزبهدرستیمشخصنبودکهماجراازچه
قراراســت.اهالیســاختماندروحشتفرو
رفتهبودندوکارآگاهاندرادامهواردآپارتمان
طبقهاولشــدندودرآنجابااجســادغرقبه
خون2نفردیگرمواجهشدندکهبهفاصلهیک
متریازیکدیگردرقسمتنشیمنافتادهبودند.
رویدرودیوارآثارخونبودوبررسیهانشان
میدادکهقربانیانباضرباتمتعددچاقوجان
باختهاند.یکیازآنهامسنودیگریجوانبود
ودرادامهتحقیقاتمشخصشدکهآنهاعموو

برادرزادههستند.

اسرار جنايت 
تنهافردیکهمیتوانســتاســراراینحادثه
هولناکرافاشکندمــادرخانوادهبود؛همان
زنیکهگریــهمیکردوبهســروصورتخود
میکوبید.مأموراناوراآرامکردندوخواستند
دربارهجزئیاتحادثهبگوید.ویگفت:پســر
کوچکترمکهمتولد68استدرجریاناقدامی
جنونآمیزبرادربزرگــشوعمویشرابهقتل
رساندوبعدبهپشــتبامرفتوخودشرابه

پایینپرتابکرد.
اودرادامــهگفــت:منوهمســرمبــههمراه
2پســرماندرطبقهاولزندگیمیکردیم.در
طبقهدومعمــویبچههایم)مقتول(بهتنهایی
زندگیمیکرد.طبقهسومهمبرادرشوهردیگرم
ساکنبودوطبقهچهارمرامدتیقبلهمسرم

وبرادرهایشبهخانوادهایاجارهدادهبودند.
ویادامهداد:شوهرمشبحادثهبرایخواندن
نمازبهمسجدمحلرفتهبودومنبههمراهدو

پسرمدرخانهبودم.پسربزرگترممدتیبودکه
دچاریکبیماریجسمیشدهودیگرقادرنبود
بهتنهاییکارهایشراانجامبدهد.اوهمیشــه
بهکمکمااحتیاجداشــتودراینبینپســر
کوچکترمبادیدنوضعیــتاووناتوانیاشبهم
میریخت.ایناتفاقزندگیپسرکوچکمراهم
تحتالشــعاعقراردادهبودومدامفکروخیال
میکردونگرانوضعیتبــرادرشبود.همین
موجبشدهبودتادچاربیماریروحیوروانی
شود.ایناواخرفشارروحیوروانیزیادیبهاو
واردشدهبود،بهحدیکهمیخواستیماورادر
یکمرکزروانیبســتریکنیم؛چونیکشب
درحالیکهناراحتوضعیتبرادرشبود،بهمن
گفتیکروزبایدبرادرش،منوپدرشرابکشد
وبعدجانخودشرابگیردتاهمهمابهآرامش
برســیم.گفتناینجملهتکاندهندهاوسبب
نگرانیماشداماباورمنمیشدکهویدرنهایت

دستبهچنینکاریبزند.

شــاهدماجراگفت:شبحادثهپســرهایمبا
یکدیگردعوایشــانشــد.بیمــاریوناتوانی
پسربزرگترمازیکســو،مشکلروحیوروانی
پســرکوچکترمازسویدیگر،شــروعدعوای
بزرگمیانآنهابود.مندرآنشــرایطحریف
آنهانمیشــدموبیوقفهفریادمیکشــیدمتا
اینکهبرادرشوهرمکهدرطبقهدومساکنبود
خودشرابهخانهمارساند.درهمانلحظهبود
کهپسرکوچکترمبهآشپزخانهرفتوچاقویی
برداشت.وحشتسرتاپایوجودمرافراگرفته
بودوازترساینکهمبادابالییبرسرکسیبیاید
درآپارتمانرابازکردموازســاختمانخارج
شدموبادادوفریادازهمســایههادرخواست

کمککردم.
ویتوضیحداد:همســایههاراخبــرکردموبه
ســاختمانبرگشــتمامابهمحضورودباپیکر
نیمهجانپسرکوچکممواجهشدمکهدرقسمت
رمپپارکینگافتادهبود.بعدازآنجرأتنکردم
بهداخلخانهبروموفقطگریهمیکردمتااینکه

پلیسواورژانسرسید.
پسازتحقیــقازمادرخانواده،تیــمجناییبه
بررسیهایدقیقتردرصحنهجرمپرداختواین
احتمالمطرحشدکهعاملجنایت)برادرکوچکتر(
ابتدادردرگیریعمویشرابهقتلرساندهوبعد
برادرشراهدفضرباتچاقوقراردادهاســت.او
پسازقتلبرادروعمویش،دچارعذابوجدان
شدهوبهسمتپشتبامرفتهبود.حتیدمپایی
هایشرامقابلدرپشتبامدرآوردهوبعدخودش

رابهپایینپرتابکردهبود.
باایناطالعاتبهدستوربازپرسجناییتهران،
اجسادقربانیانبهپزشــکیقانونیانتقالیافت
وتحقیقاتبیشــتردربارهجزئیاتاینحادثه

هولناکادامهدارد.

پسرجوان پس ازجنايت خونين به زندگی خودش پايان داد

تصمیم هولناک پس از قتل برادر و عمو 

مردجوانکــهدرجریــانکريخواني

جنایی
اینســتاگراميدســتبهجنایتزدهوبه
ترکیهگریختهبود،پسازبازگشتبهایران

دستگیرشد.
بهگزارشهمشــهري،اینجنایتبامدادجمعهپانزدهم
مهرماهاتفاقافتــاد.آنروزگزارشیکتیراندازيمرگبار
بهقاضيمحمدرضاصاحبجمعي،بازپرسجنایيتهران
اعالمشــد.بررسيهانشانميدادکهپســري27سالهبا
اصابتگلولهســالحوینچستربهقتلرســیدهو2نفراز
دوستانوينیززخميشــدهاند.تیمجنایيبرايکشف
جزئیاتاینجنایتبهسراغ2پســريکهدراینحادثه
زخميودربیمارســتانبستريشــدهبودند،رفت.یکي
ازآنهاگفت:منومقتولودوســتدیگرمکهدرجریان
تیراندازيزخميشدهاســتیکگروه3نفرههستیمکه
تاپیشازاین4نفربودیم.نفــرچهارمگروه،جوانيبهنام
ساماناستکهشبحادثهبهسمتماتیراندازيکرد.وي
ادامهداد:اختالفماباسامانبرميگرددبهماجرايجدایي
اوازگروه.اوخودشراگندهالتميدانستواصرارداشت
کهبایدهرچهميگویدگوشبدهیم.همینمسائلموجب
شــدازگروهبیرونشکنیم.ازروزيکهرابطهماخدشــه
دارشد،کريخوانيهاياودراینستاگرامشروعشد.کاربه
خطونشانوتهدیدکشیدهشدتااینکهشبحادثهمنبه
همراهمقتولودوستدیگرمبرايتفریحبهپاتوقمانکه
فضايسبزيبینبزرگراهلشکريوجادهقدیمکرجاست،
رفتیم.سامانخبرداشــتکهماشبهايجمعهدرآنجا
دورهمجمعميشویم.آنشبساماندرحاليکهسواربر
خودرويوانتيبودبهآنجاآمد.ناگهانبااسلحهوینچستر
بهســمتماتیراندازيکردوبعدباهمانخودرويوانت
فرارکردودراینحادثهیکيازدوســتانمبهقتلرسیدو
منودوستدیگرمزخميشدیم.پسازانجامتحقیقات

كری خوانی اينستاگرامی به جنايت مسلحانه ختم شد

مديران سابق، قصد زهرچشم گرفتن از مديران جديد را داشتند

5 ماه زندگی پنهانی قاتل فراری در تركيه

مدیرانسابقشرکت،برایافشانشدنفسادمالیشان،

انتظامی
اقدامبهاجیرکردناراذلواوباشسطحیکتهرانکردند
تاباتهدیدمدیرانجدید،ازافشــایفســادمالیشان

جلوگیریکنند.
مدتیقبل،مدیرانجدیدیکشــرکتدولتیباحضوردرادارهپلیساز
تعدادیاراذلواوباشبهاتهامتهدید،تخریبوضربوشتمشکایتکردند.
براساسشکایتآنها،عدهایازاراذلواوباش،دستبهاقداماتخطرناکی
ازجملهبهآتشکشیدنخانهمدیرعاملجدید،بهآتشکشیدنخودروی
منشیشرکت،ضربوشتمشدیدپسریکیازمدیراناینشرکتو...زده

بودندوایناقداماتمجرمانهآنهادرنقاطمختلفیازکشوررخدادهبود.
بااینشکایت،رسیدگیبهپروندهدردستورکارپلیسقرارگرفتوازآنجا
کهدرشرکتموردنظرحدود50تا60هزارنفرمشغولبهکاربودندواین
احتمالوجودداشتکهعالوهبرامنیتروانی،امنیتشغلیآناننیزبه
خطربیفتد،تیمویژهایازمأمورانپلیسپایتخت،تحقیقاتدراینپرونده
راآغازکردند.ماموراندرجریانتحقیقاتخودمتوجهشدندکهمدیران
قبلیشرکتکهبهتازگیبرکنارشــدهبودند،تخلفاتمالیگستردهای
داشتهاند.ازسویدیگرمعلومشدکهاراذلواوباشیکهدستبهاقدامات
شــرورانهزدهبودند،بهاحتمالزیادبامدیرانقبلیشــرکتدرارتباط
بودهوازطرفآناناجیرشدهاند.باایناطالعات،تحقیقاتادامهیافتتا
اینکهمخفیگاهاراذلواوباشدرتهران،ایالم،استانمرکزیومازندران
شناساییشد.ازآنجاکهمتهمانباهمدرتماسبودند،مأمورانبایددر

عملیاتیهمزمانآنهارادستگیرمیکردندوبههمیندلیل،اینعملیات
باپیچیدگیهایزیادیهمراهبود.دراینشرایطتیمهایپلیسباحضور
دراستانهایموردنظرومحاصرهمخفیگاههایمتهمان،دریکعملیات
ضربتیکهتنها40دقیقــهبهطولانجامید،موفقشــدند4متهمرادر
مخفیگاهشاندستگیرکنند.آنهاپسازدستگیری،بهتهرانانتقالیافتند
ودربررسیهامعلومشدکههمگیجزواوباشسطحیکتهرانهستندکه
هرکدامبرایخودنوچههاییهمداشتند.همچنینمشخصشدکهیکیاز
دستگیرشدگانکهبهعنوانلیدراینگروهفعالیتداشت،سابقهدستگیری
وحضوردرزندانراهمداشتهاست.سردارحسینرحیمی،رئیسپلیس
تهرانبهایســناگفت:دربازجوییازمتهمانمعلومشدکهآنهاازسوی
مدیرانسابقشرکتموردنظراجیرشدهبودند.ماجراازاینقراربودکه
مدیرانقبلیاینشرکتبین1500تا2000میلیاردتومانتخلفمالی
داشتندوهنگامیکهمدیرانجدیدازاینموضوعباخبرمیشوند،مدیران
قبلیاقدامبهتهدیدوترساندنآنهاباکمکگرفتنازاراذلواوباشکرده
بودند.متهمانهمدرازایدریافتمبلغ80میلیونتومانبهازایهرفردی
کهموردآزارواذیتقرارمیدهند،درنخستیناقدامخود،خانهمدیرعامل
جدیدرابهآتشکشیدند.همچنینپسر25سالهیکیازمدیرانشرکترا
درشمالکشوربهقصدکشتباقمهموردضربوجرحقراردادند؛بهطوری
کهاینفردبهشکلمعجزهآسایینجاتیافتوقمهتاعمق15سانتیمتراز
ناحیهقلبشراشکافتهبود.ویافزود:منشیشرکتنیزاطالعاتزیادیاز
آنچهدرشرکترخدادهبود،داشت.بههمیندلیلمتهماناوراهمتهدید

استخدام اوباش برای پنهان کردن فساد مالی 

کردهوخودرواشرابهآتشکشیدهبودند.آنهایکیازکارکناناینشرکت
راهمدرغربتهرانموردضربوجرحباقمهقراردادهبودند.

رحیمیبابیاناینکهدرمجموعایناراذلواوباشاجیرشده4نفرازافراد
مرتبطبااینشرکتراموردحملهوخسارتقراردادند،گفت:درمجموع
این4تنازاراذلواوباشدراینپروندهدستگیرشدندکهرسیدگیبهجرم

آنانوتحقیقاتتکمیلیدرخصوصآنانادامهدارد.

»چونطلبکاراندنبالــمبودندازخانهفرارکردموســناریوی
دروغینبازداشتوشکنجهامتوسطنیروهایامنیتیرامطرح
کردمتابتوانمازدستطلبکارانفرارکنم.«ایننخستیناعترافات
مردیاستکهباادعایدروغینرسانههایمعاندرابرایمدتی
سرکارگذاشتهبودوحتیعکسهایشکنجهشدنشرابرایآنها
میفرستاداماسرانجامهنگامفرارازطریقمرزآبیدستگیرشد.

بهگزارشهمشــهری،بهنقلازمرکزرســانهقوهقضاییه،در
هفتههایاخیررســانههایمعاندباانتشارتصاویریازفردیبه
نامحسنفیروزی،عملیاترسانهایگستردهایراآغازواخبار
مختلفیدربارهوضعیتنامساعداودرزندانمنتشرکردند.ازجمله
اینخبرهااینبودکهاودرزنداناویندرآستانهاعدامقراردارد
وبهدلیلشکنجهشدنبهکمارفتهاست.همچنینفایلیصوتی
ازاومنتشرشدکهاودربارهوضعیتوخیمشصحبتمیکردو
عکسهاییازبدنویکهتحتشکنجهقرارگرفتهبودنیزمنتشر
شد.ازسوییدراینرسانههااعالمشدکهخانوادهفیروزیاورا
دریکبیمارستانکهمحلواســمآنرانمیدانستهاندمالقات
کردهاند. بــاوجودچنینادعاهاییمرکزرســانهقوهقضاییهدر
اطالعیهایاعالمکردکهچنینفردینهتنهادرماههایگذشته
حکممحکومیتوکیفرخواست،نداشــتهبلکهدرهیچکداماز
زندانهایایرانچنینفردینگهدارینمیشودوهیچکداماز
ادعاهایمطرحشدهصحتندارد.دراینشرایطبودکهتحقیقات
برایروشنشدنپشتپردهماجراآغازشدودستگاههایامنیتی
بهاطالعاتجدیدیدراینبارهدستیافتندوتوانستندروزسوم
بهمنماهدرحالفرارازمرزهایکشوردرمحدودهجزیرهقشم

بازداشتوسهشنبهشباورابهتهرانمنتقلکنند.
اینمتهموقتیتحتبازجوییقرارگرفــتانگیزهاشازاجرای
چنینسناریوییرافرارازدســتطلبکارانشاعالمکردوگفت
تاکنونحتییکروزهمدرزنداننبودهاموهیچجایبدنمکبود
نیستوهیچگاهتحتشکنجهقرارنگرفتهامامابنابهدرخواست
شبکههایرسانهایمعاندتصاویروفایلهایصوتیخودمرادر
اختیارآنهامیگذاشــتم.اوادامهداد:اینفایلهاراخودمتهیه
میکردموبهدرخواســتمدیرانکانالویکشبکهرسانهای
معاندبرایشانارسالمیکردم.ازآنجاییکهعکسهایمندر
شبکههایمجازیبهصورتگســتردهمنتشرشدهبود،مدیران
رسانهایکهباآنهادرارتباطبودمازمنخواستندتادستوراتو
خواستههایشانرااجراکنم. حسنفیروزیدرادامهگفت:چون
بدهیداشــتمبرایهمینتصمیمگرفتمازخانهفرارکنموبه
همیندلیلدرتاریخ2۹آبانماهضمنفرارازمنزلســناریوی
بازداشتوشــکنجهخودراطراحیوآنرابااعضایرسانههای
خارجازکشورمطرحکردم.قصدماینبودتابتوانمازاینداستان
بهنفعخودماستفادهکنموباربطدادنموضوعدستگیریامبه
اتفاقاتاخیردرکشــورعنوانکردمکهتوسطمأمورانامنیتی
بازداشتوروانهزندانشدهامتاازدستطلبکاراننجاتپیداکنم.
براســاساینگزارش،اینمتهمپسازانتقالبهتهرانبهاتهام
تبلیغعلیهنظامونشــراکاذیبدربازداشــتبهســرمیبردو

تحقیقاتدراینبارهادامهدارد.

اولیهازمجروحان،دستوربازداشــتقاتلصادرشدامااو
پسازجنایت،محلزندگیشراترککردهوفراريشده
بود.دراینمدتجستوجوبرايبازداشتاوادامهداشت
تااینکهسهشنبهشبگذشــتهمامورانگشتپلیسبه
رانندهخــودرويپاتروليکهرفتارهايمرموزيداشــت،
مشکوکشدند.بااستعالمشمارهپالکخودرو،مشخص
شدکهماشینســرقتياســتوبهاینترتیبفرديکه
پشتفرمانپاترولبوددستگیرشد.اوکسيجزسامان،
قاتلتحتتعقیبنبودکه5ماهازفراراوميگذشت.اواما
پسازدستگیريجنایتراانکارکردوگفتبراياوپاپوش
دوختهاند.بااینحالويبهاتهاممباشرتدرقتلعمدي

بازداشتشدوتحقیقاتازاوادامهدارد.
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هفته نامه گاردین]انگلیس[

جهان پیر
پیری جمعیت مشکلی فراگیر برای بســیاری از کشورهای 
جهان اســت. در دوره فعلی، خانواده هــا کوچک تر و طول 
عمرها طوالنی تر می شــود. این بحران دیگر امروز محدود به 
کشورهایی مانند ژاپن نیســت، بلکه حتی هند که به زودی 
جمعیت چین را پشت سر خواهد گذاشت، اکنون شاهد پیری 
جمعیت در برخی ایالت هاست. در مقابل کشورهای آفریقایی با 
رشد جمعیت جوان روبه رو هستند و این جمعیت جوان مزایای 

اقتصادی برای آفریقایی ها خواهد داشت.

بازگشت شبه جنگ به برلین
برلین با تصمیم برای ارسال تانک های لئوپارد2 به اوکراین، از خط قرمز 80ساله خود در زمینه عدم دخالت در مناقشات نظامی 

عبور کرده است

12سال پس از انقالب، مصری ها محتاج نان شب
12سال پیش در بعدازظهر 25ژانویه2011، 

گزارش2
خیابان های قاهره پایتخــت مصر به تصرف 
معترضانی درآمد که همگی برای سقوط نظام 
سیاسی حسنی مبارک شعار می دادند. انقالب در مصر از قیام 
تونس الهام گرفت. 12سال بعد، نه تونسی ها و نه مصری ها به 

خواسته های انقالبی خود نرسیده اند.
ســازمان عفو بین الملل نتیجه انقالبی را کــه کمتر از 20روز 
توانســت حکومت مبارک را به زیر بکشد، حداقل 840کشته 
اعالم کــرد. مصری ها پس از آن انقالب، نخســتین انتخابات 
آزاد ریاست جمهوری خود را تجربه کردند، اما آن انتخابات و 
دولت برآمده از آن به ریاست محمدمرسی با کودتای نظامی 
سال 2013به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح السیسی سرنگون 
شد و در عمل بسیاری از دســتاوردهای انقالب تا به امروز در 
بن بست تاریخ دفن شده است. مصر امروز بیش از آنکه نشانی 
از یک جامعه در حال عبور از بحران داشته باشد، نمادی از یک 

جامعه فرو رفتــه و گرفتار در بحران را دارد. از نظر سیاســی، 
عبدالفتاح سیسی چهره یک رهبر تمامیت خواه در یک نظام 
سیاسی اقتدارگرا از خود نشان داده که امکان فعالیت قانونی 
مخالفان سیاسی خود را از میان برداشته، رسانه ها و پلیس را در 
کنترل کامل خود گرفته و نمایندگان پارلمان را برای تغییرات 
مورد نظرش در قانون اساسی دســتچین کرده است. اقتصاد 
مصر نیز حال و روز خوشــی ندارد. وب سایت میدل ایست ای 
در گزارشی درباره اوضاع اقتصادی مصر می نویسد: السیسی 
در ســال های2013و2014 ده ها میلیارد دالر کمک مالی از 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی دریافت کرد. عالوه بر 
این کمک ها، دولت قاهره وام های کالنی از صندوق بین المللی 
پول، بانک جهانی، چین، صندوق پول عرب و بانک توســعه 
آفریقا دریافت کرد. دولت اما به جای هزینه کردن این پول ها 
برای آموزش، مراقبت های بهداشــتی، مسکن ارزان قیمت یا 
پروژه های درآمدزا، میلیاردها دالر را برای پروژه های تبلیغاتی 

و تجمالت بیهوده و یا در راه نظامی گری ارتش خرج کرد.
خرج کــردن وام ها و کمک هــای مالی در برخــی طرح های 
غیراقتصــادی ماننــد مونوریــل، ســاختمان جدیــد کاخ  
ریاست جمهوری و هتل های مجلل نمونه ای از ریخت و پاش 
دولت السیسی طی سال های گذشته است. همین پارسال در 
اوج کســری بودجه، دولت یک جامبوجت جدید برای دفتر 
ریاســت جمهوری به قیمت 500میلیون دالر خریداری کرد. 
دولت مصر از سال2016، ساخت یک شهر مدرن را به عنوان 
پایتخت اداری جدید به جای قاهره با 50میلیارد دالر هزینه 
آغاز کرده است که شامل بلندترین آسمان خراش آفریقا و یک 
مسجد بزرگ است که ســازندگان آن شرکت های وابسته به 
نظامیان هستند و اساسا برای نخبگان ثروتمند مصری طراحی 
شده اســت. هنوز دولت مصر نتوانســته به این پرسش پاسخ 
دهد که ساخت این شهر جدید در 45کیلومتری قاهره از پول 

وام های بین المللی چقدر ضروری بوده است؟

 لبنانی ها 
جاده های بیروت را بستند

اعتراضات در لبنان در واکنش به بحران اقتصادی 
این کشور همچنان ادامه دارد و روز چهارشنبه 
معترضان به دلیل ســقوط لیره، پــول ملی این 
کشــور و همزمان بــا افزایش قیمت ســوخت، 
جاده های برون شهری بیروت را مسدود کردند. 
این اعتراض ها در پــی آن رخ داد که ارزش لیره 
لبنان شاهد سقوط بود به طوری که قیمت یک 
دالر در بازار ســیاه به 56هزار لیره لبنان رسید. 
به گزارش نیوعرب، لیره لبنان در 3سال گذشته 
بیش از 97درصد ارزش خود را از دســت داده و 
دولت لبنان نتوانسته اقدامی برای جلوگیری از 
بدتر شدن اوضاع انجام دهد. این در حالی است 
که باتوجه به وابســتگی بازار داخلــی لبنان به 
واردات، با افزایش قیمــت دالر همزمان قیمت 
سوخت و بسیاری از اجناس و کاالها نیز در لبنان 
افزایش یافتــه اما همزمان دســتمزدها در این 

کشور تغییری نداشته است. 

نقل قول

 خبر

کیوسک

لزوم تشدید فشارهای جهانی بر باکو 
وزیرخارجــه  میرزویــان،  آرارات 
ارمنســتان:با وجود آغاز مذاکــره درباره 
پیمــان صلــح ارمنســتان و جمهــوری 
آذربایجــان، باکو بیشــتر پیشــنهادهای 
اساســی ایروان دربــاره صلــح را رد کرده 
است. بدون پارامترهای واضح در تعیین 
حدود مرزهای بین المللی، صلح واقعی 
غیرممکــن اســت. با توجــه بــه وخامت 
شــرایط انســانی در قره بــاغ، فشــارهای 
جهانی بر باکو بایــد افزایش یابد. )آرمن 

پرس( 

جنگ، امنیت اروپا را تضمین 
نمی کند

دیمتری پســکوف، ســخنگوی کرملین: 
این تصور کــه ادامه جنــگ، امنیت قاره 
اروپــا را تضمیــن می کنــد، مضحــک و 
احمقانــه اســت. مــا یــک ســال پیــش 
هنگامی کــه والدیمیر پوتیــن دعوت به 
مذاکره کرد و هشــدار داد کــه ادامه این 
رونــد خطرنــاک اســت، نســبت بــه این 
موضوع متقاعد شده بودیم. اکنون نیز 
بر ایــن باوریم کــه ادامه جنــگ، امنیت 

اروپا را تضمین نمی کند. )روسیا الیوم(

سوئد در بن بست عضویت ناتو 
هتک حرمت اعتقادات اسالمي در سوئد باعث شده تا 

موضوع عضویت این کشور در ناتو با مخالفت جدي تري 
از سوي ترکیه مواجه شود

تبعات آتــش زدن قرآن کریــم در ســوئد و هتک حرمت 
اعتقادات اسالمي از سوي یک فرد افراطي روبه روي سفارت 
ترکیه در اســتکهلم، اکنون به حوزه سیاسي و دیپلماتیک 
کشیده شده اســت. کمتر از یک هفته پس از این رویداد، 
ترکیه اعالم کرد که نشست سه جانبه خود را با سوئد و فنالند 
در ارتباط با عضویت این دو کشــور در ناتــو فعال به تعویق 

انداخته است.
تلویزیون دولتی تي آر تي ترکیه،  تعویق این نشســت را 
مرتبط با اعتراض اخیر آنکارا به استکهلم در جریان آتش 
زدن قرآن کریم اعالم کرده و به نوعي پا پس کشــیدن 
دولت اردوغان در برابر پذیرش درخواست سوئد و فنالند 
براي عضویت در ناتو را مرتبط با هتک حرمت اعتقادات 
اسالمي در استکهلم عنوان کرده است. نشست مشترک 
ترکیه با سوئد و فنالند قرار بود تا کمتر از یک ماه دیگر در 
ماه فوریه برگزار شود. پیش تر، ابراهیم کالین، سخنگوی 
اردوغان گفته بود که ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو 
نیز در این نشســت حضور خواهد داشت. سوئد و فنالند 
براي عضویت در ناتو، به راي همــه اعضا از جمله ترکیه 

نیاز دارند.
با این حال دفتر ریاست جمهوری ترکیه از ارائه اظهارنظر در 
مورد تعویق نشست سه جانبه با سوئد و فنالند خودداری کرده 
است. یک روز قبل از اعالم تعویق نشست سه جانبه یاد شده 
به زمان نامعلوم، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با 
اشاره به سوزاندن قرآن در استکهلم گفته بود که سوئد پس 
از این رویداد انتظار حمایت آنکارا بــراي عضویت در ناتو را 
نداشته باشد. اختالف میان ترکیه با سوئد و فنالند طي دو ماه 
گذشته درباره عضویت این دو کشور شمال اروپا در ناتو همواره 
جریان داشته است. سوئد و فنالند که پس از جنگ اوکراین 
خواستار عضویت در ناتو شــده بودند، با مخالفت دیگر عضو 
ناتو یعني ترکیه مواجه هســتند و ترکیه موافقت با عضویت 
این دو کشور را منوط به اقداماتي براي مقابله با فعاالن کرد 
مرتبط با پ .ک .ک در این کشورها عنوان کرده است. تا پیش 

از آتش زدن قرآن کریم نیز 
بارها مقامــات ترکیه 

اعالم کــرده بودند 
که سوئد نتوانسته 
نتظارات آنکارا  ا
را برآورده کند. 
همزمــان با بن 

بست در مذاکرات 
ســوئد و ترکیه، وزیرخارجــه فنالند اعالم 

کرده که شــاید ناگزیر باشد که مستقل از 
سوئد مســیر خود را براي عضویت در ناتو 

طي کند.

دولت بایدن، چند قدم تا تعطیلی
با پر شدن سقف بدهی های دولت آمریکا به بانک 

مرکزی این کشور، کاخ سفید نمی تواند پولی برای 
پرداخت حقوق و خدمات بهداشتی هزینه کند 

دولت جو بایدن در آمریکا به سقف بدهی خود در هزینه ها 
رســیده اســت، به این معنی که ظرفیت دولت برای قرض 
گرفتن از بانک مرکزی به پایان رسیده و ظرف چند ماه آینده 
نمی تواند صورتحساب های خود را پرداخت کند، مگر اینکه 
کنگره سقف بدهی تعیین شــده برای کاخ سفید را افزایش 
دهد. سقف بدهی که به عنوان حد بدهی دولت نیز شناخته 
می شود، کل مقدار پولی است که دولت آمریکا می تواند وام 
بگیرد تا بتواند به تعهدات قانونی خود عمل کند. این تعهدات 
شامل تخصیص مالی برای مواردی مانند تامین اجتماعی، 
هزینه های بهداشــتی و حقوق نظامیان و دیگر بخش های 
دولتی اســت. هنگامی که دولت به سقف بدهی می رسد و 
از نظر قانونی دیگر نمی تواند قرض بیشتری از بانک مرکزی 
برای هزینه های خود بگیرد، در معرض تعطیلی قرار می گیرد، 
چون در عمل به دلیل کمبود پــول و بودجه قادر به فعالیت 

نیست و این وضعیت باعث شروع یک بحران مالی می شود.
برای جلوگیری از بحران سقف بدهی، کنگره می تواند سقف 
بدهی را برای دولت افزایش دهد. این سقف بدهی دولت از 
سال2002 تاکنون 20بار افزایش پیدا کرده تا دولت آمریکا 
بتواند بیشتر قرض بگیرد. آخرین بار حدود 40روز قبل سقف 
بدهی دولت آمریکا به 31.4تریلیون دالر رسید که این مبلغ 
معادل 125درصد تولید ناخالص داخلی در این کشور است. 
کنگره معموالً با درخواست دولت برای افزایش سقف بدهی 
موافقت می کند، همانطور که آخرین بار در سال2021 این 
کار را انجام داد، اما دولت بایدن این بار کار آسانی در پیش 
نخواهد داشت. مجلس نمایندگان آمریکا اکنون در اختیار 
اکثریت جمهوری خواه قرار دارد و آنها احتماال به آســانی 
به خواســته دولت دمکرات بایدن تــن نخواهند داد. طبق 
گزارش هــا، جمهوری خواهــان در ازای موافقت با افزایش 
سقف بدهی، خواستار کاهش هزینه های آتی 
دولت بایدن هســتند. خبرگزاری آناتولی 
به نقــل از جمهوری خواهان گزارش داده 
که آنها به پیشــنهادهای کاخ سفید برای 
افزایش سقف بدهی عمومی رأی نخواهند 
داد. این در حالی است که وزیر خزانه داری 
آمریکا جمعه گذشــته هشدار داد: »اگر 
مشکل افزایش سقف بدهی عمومی حل 
نشود، این اتفاق موجب ناتوانی آمریکا در 
پرداخت بدهی و در ادامه موجب بحران 
مالی در جهان می شود و جایگاه جهانی 
دالر آســیب خواهد دید.« اتفاق مشابه 
میان جمهوری خواهان و کاخ سفید به 
رهبری دمکرات ها در سال2011 سبب 
شد تا بازارهای آمریکا با تنش و بحران 

مالی مواجه شود.

دریچه

جهان نما

شکسته شدن تابوها 
در برلین 

ون هایــن،  ماتیــوس 
روزنامه نگار در دویچه وله: 
دو جنگ جهانــی و دو دوره 
دیکتاتوری در قرن بیســتم 
باعث شــده تــا بی اعتمادی 
عمیقی نسبت به هر موضوع 
و پدیده نظامی در این کشور 
ایجاد شود. با این حال از زمان 
شــروع جنــگ در اوکراین 
رویکرد آلمانی ها دستخوش 
تغییراتی شــده اســت. این 
تغییــر درســت 3روز پس از 
حمله روسیه به اوکراین عیان 
شــد، زمانی که اوالف شولتز، 
از لــزوم احیــای بوندس ور 
)ارتش آلمــان( صحبت کرد. 
دولت برای ایــن کار صندوق 
ویــژه 100میلیــارد یورویی 
ایجاد کــرد که بــا توجه به 
سهم مشارکت آلمان در ناتو، 
یعنی2درصد از تولید ناخالص 
داخلی، برلین در رتبه نخست 
بودجه نظامی اروپا قرار گرفت. 
جنــگ اوکراین دســتور کار 
احزاب سیاســی از سوسیال 
دمکرات هــای چــپ میانه و 
حزب سبز حامی محیط زیست 
گرفته تا دمکــرات آزاد را نیز 
تغییــر داده اســت. مثــال، 
رابــرت هابک، وزیــر اقتصاد 
و رهبــر حزب ســبز مجبور 
شــد تا به دلیل بحران انرژی 
ناشــی از جنگ نیروگاه های 
زغال ســنگی را احیا کند که 
به نوعی شکستن تابوی حزب 
سبز به شمار می رود. آلمان در 
برابر فشارها برای ارسال تانک 
به اوکراین نیز تســلیم شده؛ 
اقدامی که شکستن یک تابوی 

دیگر است.

تحلیل

آلمان به عنوان مرفه ترین کشــور اروپایی از زمان آغاز 
جنگ روسیه و اوکراین تالش کرده تا از ورود مستقیم 
به این میدان خــودداری کند، اما ســرانجام در برابر 
فشار فزاینده متحدانش تسلیم شــد. برلین قرار است 
تانک های »لئوپارد2« خــود را به خطوط مقدم جنگ 
اوکراین ارسال کند. این در حالی است که نظرسنجی ها 
نشــان می دهد حداقل نیمــی از آلمانی ها با ارســال 

تسلیحات کشورشان به اوکراین مخالفند.
اوکراین مصرانه خواســتار واردات تانک های لئوپارد2 
اســت و تأکید می کند که برای شکســتن خط حمله 
روسیه به وی ژه در فصل بهار که انتظار می رود حمالت 
روس ها تشدید شود، به این تسلیحات نیاز دارد. لهستان 
که به عنوان عضو پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( این 
تانک هــا را در اختیار دارد، اعالم کرده آماده اســت تا 
تعدادی را به اوکراین ارسال کند اما چون آلمان سازنده 
اصلی است، باید موافقت خود را با این اقدام اعالم کند؛ 

اقدامی که برلین تاکنون مخالف آن بود.
شرایط اما اکنون متفاوت است. نشریه آلمانی اشپیگل 
گزارش داده همزمان با موافقت آمریکا برای ارســال 
تانک های پیشــرفته »آبرامز« به اوکرایــن، برلین نیز 
موافقت کرده که حداقل 14تانــک لئوپارد2را به این 
کشور ارسال کند. این تصمیم آلمان که می تواند تأثیر 
سرنوشت سازی بر جنگ روسیه و اوکراین داشته باشد 
به نوعی شکستن چند دهه تابوی سیاسیـ  اجتماعی در 
آلمان به شمار می رود. به اعتقاد تحلیلگران، چراغ سبز 
برلین به ارســال تانک هاي لئوپارد به اوکراین احتماال 
مسیر ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین از سوی دیگر 

کشورهای اروپایی را هموار می کند.
دولت آلمان موافقت با ارســال تانک هــای لئوپارد را 
به موافقت دولت آمریــکا با ارســال تانک های آبرامز 
به اوکراین مشــروط کرده بود؛ اقدامی کــه به اعتقاد 
منتقدان برلین تالشی برای شانه خالی کردن از پذیرش 
درخواست اوکراین بود. لئوپارد2که برای نخستین بار 
در ســال 1979 از آن رونمایی شد در ارتش 13کشور 
اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد و در مجموع 2هزار 

عراده از این نوع تانک در اروپا وجود دارد.

تاریخ، سد راه آلمان ها 
یکــی از مهم ترین دالیــل مقاومت آلمــان در برابر 
درخواست برای ارسال تسلیحات به اوکراین، بیزاری 
عمیق مردم این کشور نسبت به تهاجم نظامی و تداعی 
شــدن گذشــته مرتبط با تجاوزگری نازی ها است. 
حساســیت افکار عمومی این کشور نسبت به گذشته 
تاریک آلمان به قدری باالســت که با گذشت نزدیک 

به 80سال از پایان جنگ جهانی دوم، که ده ها میلیون 
کشته برجای گذاشت، خواندن سرود ملی در مدارس 
آلمان ممنوع اســت. حتی بیان این جمله که »من به 
آلمانی بودن خود افتخــار می کنم« که به نوعی یکی 
از شعارهای دوران نازی به شــمار می رود، نوعی تابو 
اســت. در مقابل، تمام دانش آموزان آلمانی در مقطع 
دبیرســتان باید درباره دوره تاریک آلمان نازی چند 
واحد درسی را بگذرانند. توافق دولت و ملت آلمان بر 
دوری از هرگونه مناقشه نظامی باعث شد تا زمانی که 
100هزار نیروی روس روانه مرزهای اوکراین شدند، 
آلمان اعالم کرد که نمی تواند هیچ گونه تســلیحات 
کشــنده ای را در اختیار کی یف قرار دهــد اما حاضر 
است که با کمال میل برای سربازان اوکراینی کالهخود 
بفرستد؛ پیشــنهادی که تمسخر بســیاری را در پی 
داشــت.  به عنوان مثال، شــهردار کی یف در واکنش 
به این پیشــنهاد گفته بود »آیا آلمان بالش هم برای 

اوکراینی ها خواهد فرستاد؟«
»اســتیون ای ســوکول« رئیس اندیشــکده شورای 
آمریکایی آلمان به نیویورک تایمــز می گوید: »دالیل 
بی میلی آلمانی هــا را در یک کلمــه می توان خالصه 
کرد: تاریخ. آلمانی ها دیگــر نمی خواهند که به عنوان 
متجاوز دیده شــوند و حساســیت زیاد آنــان درباره 
ارســال تســلیحات به اوکراین نیز از همین مســئله 
نشات می گیرد. در گذشته تســلیحات آلمانی در این 
منطقه میلیون ها نفر را کشته اســت و آلمانی ها دیگر 
نمی خواهند که از تسلیحات این کشور در این مناطق 

بار دیگر استفاده شود.«
در کنار فشــارهای خارجی و پیشــینه تاریخی، عامل 
دیگری که اوالف شــولتز، صدراعظم آلمان را مجبور 
به تســلیم کرد باال گرفتن اختالفات داخلی در دولت 

ائتالفی بود. با شــدت گرفتن فشــارها بر آلمان برای 
حمایت نظامی از اوکراین، اعضای ارشــد حزب ســبز 
و دمکرات آزاد کــه در دولت ائتالفی حضــور دارند از 
شولتز خواســتند تا حداقل درخواســت کشورهایی 
چون لهستان و فنالند را برای ارسال تانک به اوکراین 
تأیید کند. شــکاف ها در دولت آلمان زمانی آشکار شد 
که »آنابال بائربوک« وزیر خارجه آلمان، یکشنبه گفت 
که اگر کشــوری بخواهد تانک های لئوپارد خود را به 
اوکراین بدهد، برلین مخالفتی ندارد. اما یک روز پس 
از این اظهارات، »استفن هبستریت« سخنگوی اوالف 
شولتز گفت که ســخنان بائربوک نظر شخصی او بوده 
و مسئله ای نیســت که دولت آلمان بر سر آن به توافق 
رسیده باشد؛ اظهاراتی که از اختالفات فزاینده در دولت 

ائتالفی حکایت داشت.

نگرانی از تقابل با روسیه
عالوه بر پیشــینه تاریخی، دلیل دیگر بی میلی آلمان 
برای ارســال تانک های لئوپارد به اوکراین، سیاســت 
عادی ســازی روابط آلمان با روســیه بود که در دهه 
1970به عنوان ابزاری برای پایان دادن به جنگ ســرد 
آغاز شــد. آلمانی ها هیچ تمایلی ندارند که تنش ها با 
روسیه را تشــدید کنند. اوالف شولتز آشکارا به مسئله 
اشاره کرده و گفته اســت: »با وجود حمایت برلین از 
اوکراین، غرب باید مراقب باشد که این جنگ را به جنگ 

بین روسیه با کشورهای ناتو تبدیل نکند.«
رشد اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی بر پایه انرژی 
ارزان روسیه و توســعه روابط تجاری با اروپای مرکزی 
و شرقی، اتحاد جماهیر شــوروی و چین بنا شد. برلین 
معتقد بود که با توسعه روابط تجاری می توان نظام های 
سیاســی متخاصم را مهار کرد و بر این اساس در چند 
دهه گذشته با سرمایه گذاری های هنگفت همکاری های 
اقتصادی و تجاری را با مسکو توسعه داده و عمال خود را 
به انرژی روسیه وابسته کرد اما حمله والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روســیه، به اوکراین تمام اهداف برلین 
را به چالش کشــید. حال به نظر می رســد که ارسال 
تانک های آلمانی به میدان جنگ برای شکســتن خط 
مقدم نیروهای روسیه هرگونه احتمال بازگشت برلین 
به روابط گذشته با مسکو را بیش از پیش دور از دسترس 

خواهد کرد.
»اولریک فرانک« کارشناس سیاست خارجی و دفاعی 
آلمان در شورای روابط خارجی اروپا، به هفته نامه تایم 
می گوید: »با رسیدن تســلیحات آلمانی به خط مقدم 
اوکراین و پایان وابســتگی انرژی به روسیه، بسیاری از 
آلمانی ها احساس می کنند که به مسکو پشت کرده اند 
این در حالی است که اغلب آنان با این ایده که تانک های 
آلمانی سربازان روس را بکشند واقعا مشکل دارند چون 
این دقیقا همان تصویری اســت که بــرای آنان جنگ 

جهانی دوم را یادآوری می کند.«

بهاره محبیگزارش
روزنامه نگار

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper
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ارتش آلمان طی 3 دهه گذشته از شمار نيروهای 
نظامی و تسليحات خود كاسته است

نيروی نظامی 
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گرینویچ

تقدير از مشتری باوجدان

 

آدم هایی کــه با ماشــين وارد باجه های خودرویی 
فروش فست فود در آمریکا می شوند، مشخصا انتظار 
دارند در کيسه ای که به آنها داده می شود، غذا باشد. 
آنها غذا را می گيرند، و با ماشــين دور می شــوند. 
برای یک مشــتری اما، اتفاق عجيبی افتاد که حاال 
در شبکه های اجتماعی حسابی ســر و صدا کرده 
است. این مرد، وقتی سفارش اش را گرفت، با خودرو 
حرکت کرد و بعد از مدتی که کيسه اش را باز کرد، 
با عجيب ترین صحنه ممکن مواجه شد؛ او به جای 
همبرگر، چند دسته پول در کيسه اش پيدا کرد. یک 
کارگر بيچاره، حدود 5هزار دالر پول نقد فروشگاه 
را در این کيسه گذاشــته بود و به اشتباه، به جای 
سفارش این مرد، به او داده بود. مشتری می توانست 
پول ها را بردارد و به جيب بزند امــا تمام پول را به 
فروشگاه برمی گرداند. مالکان فروشگاه هم 200دالر 
مژدگانی و البته یک ماه غذای رایگان به او می دهند.

نجات بومی های گرسنه برزيل

قبيله های بومــی در برزیل، تا جایی کــه می توانند از جوامع 
شهری دور می مانند و خودشان را در عمق جنگل های آمازون 
پنهان می کنند. این ســبک زندگی، به حفظ سنت های آنها 
کمک می کند اما گاهی، جان آنها را به خطر می اندازد. کمک 
نگرفتن از دنيای بيرون، در شــرایطی که شکار کم می شود 
و تهيه غذا دشــوار، می تواند پيامدهای جانی داشــته باشد. 
مردم قبيله یانومامی، دقيقا در چنين وضعيتی بودند و چنان 
شرایط شــان بحرانی بود که دولت، طی یک عمليات هوایی، 
16نفر از آنها را منتقل کرد تا تحت درمان قرار بگيرند و آنها را 
از خطر مرگ به خاطر گرســنگی نجات داد. یک دليل کمبود 
غذا در منطقه روراریما در عمق جنگل های استوایی، جایی که 
مردم این قبيله در آن زندگی می کنند، معدن کاری بی  رویه ای 
است که باعث آلوده شدن آب در منطقه شده. خبر سوءتغذیه 
در ميان مردم قبيله یانومامی، توســط رسانه ها منتشر شد و 
رئيس جمهور برزیل اعالم کرد که از شنيدن گرسنگی بچه ها 
در این قبيله، شوکه شده است. او شخصا دستور انتقال مردم 
این قبيله را داده و بر کار انتقال آنها نظارت کرده است. حدود 
28هزار نفر از مردم قبيله یانومامی در شــمال برزیل زندگی 
می کنند و از طریق شکارو کشــاورزی های مقطعی و ساده، 

گذران زندگی می کنند.

نجات آهو از کدو 
 

جشن هالووین، چند هفته پيش در آمریکا برگزار شد اما یک 
آهوی بيچاره، تا 2روز پيش از تبعــات آن رنج می برد تا اینکه 
توسط مردم مهربان شهر، نجات پيدا کرد. ماجرا این بود که این 
آهو، به شهر النسينگ در ميشيگان سرکشی کرده بود و همان 
روزها، سرش را درون یک ماســک بزرگ کدو تنبل کرده بود. 
کدو تنبل نماد هالووین است و در این جشن، مردم ماسک های 
کوچک و بزرگی به شکل آن را جلوی خانه هایشان می گذارند 
و درونشان شمع روشن می کنند. این آهوی جوان هم، احتماال 
از سر کنجکاوی سرش را داخل یکی از همين ماسک های گرد 
کرده و گرفتار شده بود. مردم بارها حيوان بيچاره را دیده بودند 
که مستاصل و گرفتار، این طرف و آن طرف می پلکيد تا چند 
داوطلب، سرانجام به دادش رســيدند. در ویدئویی که یکی از 
ساکنان محلی منتشر کرده، چند داوطلب، یک تور بزرگ روی 
این حيوان می اندازند و او را ابتدا زمينگير می کنند و بعد ماسک 
را از ســرش برمی دارند و او را آزاد می کنند که برود و باالخره 

کمی غذا بخورد.

حافظ

در اين زمانه رفیقی که خالی از ِخَلل است
ُصراحی می  ناب و سفینه غزل است

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

شخم ويالها برای زراعت
ساخت و ســازهای غيرمجاز یکی از آن 
دردسرهای هميشــگی تهران و توابع 
آن بوده اســت اما خبر برخورد با این 
ساخت و سازهای خارج از ضابطه برای 
هر شــهروندی که دلش برای شهرش 
می ســوزد از آن خبرهــای خــوش و 
مطلوب است که این دفعه به همت شهرداری منطقه18 به سامان 
رسيده اســت. ماجرا از این قرار است که شــهرداری منطقه18 
پایتخت براساس ضوابط شهرســازی، بيش از 23هزار مترمربع 
از ابنيه اعيانی غيرمجــاز واقع در اراضی زراعــی را تخریب و به 
حالت اوليه بازگردانده است. شــهردار منطقه هم گفته که بنا بر 
رصدهای هوایی از اراضی زراعی بخش حریم با کوادکوپتر و درپی 
هنجارشــکنی برخی افراد فرصت طلب در سنوات گذشته برای 
احداث مستحدثات و ابنيه اعيانی در این فضاها، بالفاصله اقدامات 
قضایی و حقوقی در مراجع ذی ربط صورت گرفته و مجوز تخریب 
این اماکن را اخذ کرده است. شهرداری بعد از اخذ مجوزهای الزم و 
هماهنگی با مراجع قضایی، انتظامی و جهادکشاورزی با تجهيزات 
کامل به اراضی واقع در شهرک های شمس آباد و فيروز بهرام نيرو 
اعزام کرده و مساحتی نزدیک به 23هزارو300مترمربع از ابنيه 
اعيانی غيرمجاز را تخریب کرده است. در این اقدام تعداد 9باغ ویال، 
4مورد دیوارکشی، 3مورد استخر و 2مورد محوطه سازی  و سکو 
تخریب شده است. مدیران شهری مصر هستند در بخش حریم با 
هيچ کسی چه در جایگاه حقيقی و چه در جایگاه حقوقی مماشات 
نداشــته باشــند و بر حفظ ماهيت اراضی زراعی و فضای سبز 

به عنوان تنفس گاه پایتخت اصرار دارند.

بهمن با برف
هفته اول بهمن ماه رو به پایان اســت و 
ما هم تا دلتان بخواهد در انتظار بارش 
و کيفور شدن از زمستان برفی و بارانی 
هســتيم. حاال خبر خوب را ســازمان 
هواشناسی منتشر کرده و گفته فعاليت 
سامانه بارشــی و بارش برف و باران و 
وزش باد و رعد و برق و البته احتمال آب گرفتگی معابر وجود دارد 
اما اگر از این هشدار سطح زرد ســازمان هواشناسی با احتياط و 
اقدام درست عبور کنيم اوضاع بارش ها برای جان تشنه ایران کمی 
آرامش به همراه خواهد داشــت تا الاقل از حالت اضطرار کم آبی 
اندکی و فقط اندکی فاصله بگيریم. ســازمان هواشناسی کشور 
اعالم کرده: در ارتفاعات و مناطق سردسير بارش برف از امروز تا 
شنبه برقرار است و این شرایط جوی امروز در نيمه  غربی کرمان، 
جمعه در شــرق و جنوب فارس، هرمزگان، کرمان، نيمه جنوبی 
یزد، خراســان جنوبی و شــنبه در شــمال کرمان، نيمه شمالی 
سيستان و بلوچستان پيش بينی می شود. البته فراموش نکنيد که 
کاهش دید، لغزندگی جاده ها، احتمال اختالل در تردد، احتمال 
آب گرفتگی معابر، جاری شــدن رواناب در مســيل ها، احتمال 
خسارت به صنعت کشاورزی و احتمال افت فشار گاز و قطعی برق 
ممکن است بروز کند، پس لطفا در ســفرها تجهيزات کافی را به 
همراه داشته باشيد، حواستان به اتخاذ تمهيدات الزم در کشاورزی 
برای جلوگيری از خسارات باشــد و در فعاليت های کوهنوردی 
مراقب باشــيد. توصيه به آمادگی دستگاه های اجرایی و امدادی، 
الیروبی کانال ها و آب روها و مدیریت در مصرف منابع انرژی به ویژه 

گاز و برق هم که طبعا توصيه می شود.

دخل مالیاتی، خرج جوانی
خبر خوب آخر ویژه جوانان است. چرا؟ 
چون مطابق با الیحه بودجه1402، دولت 
مکلف اســت بخشــی از منابع درآمدی 
خود در حوزه ماليات های دریافتی را به 
»ازدواج« و »اشتغال جوانان« اختصاص 
دهد. مطابق با ماده68 قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعيت، بانک مرکزی هم مکلف شــده به منظور 
حمایت از ازدواج جوانان از محل پس  انداز و جاری قرض  الحسنه نظام 
بانکی، تسهيالت قرض  الحســنه ازدواج به کليه زوج هایی که بيشتر 
از 4سال از تاریخ عقدشان نگذشته باشد و تاکنون تسهيالت ازدواج 
دریافت نکرده  اند، با اولویت نخست پرداخت کند. همچنين تبصره4 
همين ماده قانونی نيز تصریح می کند که از سال1401 به بعد حداقل 
به اندازه نرخ تورم ساالنه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره های آن 
اضافه می شود. ازاین رو قاعدتا وام ازدواج برای سال1402 باید بيشتر 
از مبلغ این وام در ســال1401 )150ميليون تومان برای دختران 
زیر 23سال و پسران زیر 25ســال و 120ميليون تومان برای سایر 

زوجين( باشد.

وام بگیر، کتاب بخوان

فاطمه عباسی

تورم سهمگين در 
مصر، عرصه را بر 
کتاب فروشــان و کتابخوانان حسابی تنگ 
کرده و یــار مهربان را بــه کاالیی تجمالتی 
تبدیل کرده، اما تا زمانی که کتابخوانی وجود 
داشــته، راهی برای خرید و فــروش آن هم 
پيدا می شــود؛ ناشــران در مصر، برای زنده 
نگه داشتن ســنت خرید و فروش کتاب، به 

خوانندگان وام می دهند.
مردم در مصر به خرید قسطی چيزهایی مثل 
خودرو و ماشين لباسشــویی عادت دارند اما 
شــرایط، حاال کتاب را هم در کنار این اقالم 
قرار داده است. محمد البالی یکی از ناشران 
مصری دربــاره وضعيــت نگران کننده بازار 
کتاب به بی بی سی گفته است: »کتاب به یک 
کاالی لوکس در مصر تبدیل شده است. کتاب 
کاالیی ضروری مثل غذا نيست و مردم هم در 
خرید کاالهای لوکس صرفه جویی می کنند.«

انتشاراتی او امسال در نمایشگاه بين المللی 
کتاب مصر شــرکت کرده است؛ بزرگ ترین 
نمایشــگاه کتاب در دنيای عــرب و یکی از 
معروف ترین ها در دنيا. سال گذشته، 2ميليون 

نفر از این نمایشگاه بازدید کردند.
اما امســال، قيمت ها دو برابر و بيشتر شده 
است و عرضه کتاب را سخت تر کرده، تا حدی 
که نویســندگان، شــخصيت ها و ماجراها و 
توصيف هــای داستان هایشــان را حــذف 

می کنند تا در نوشتن، اقتصادی باشند.

البالی گفته اســت: »قيمت کاغــذ و جوهر 
به صورت وحشتناکی باال رفته است. قيمت 
هر تن کاغذ نســبت به ابتدای سال )حدود 

3هفته پيش( 4 برابر شده است.«
 یکی از راهکارهای ناشــران برای زنده نگه 
داشتن کسب وکارشــان، چاپ کتاب ها در 
چاپخانه هایی در خارج از کشور و کاهش تيراژ 

کتاب ها بوده است.
این البته یکــی از ابتکارات اســت و انجمن 
ناشــران کتاب مصر، عرضه وام را هم شروع 
کرده اســت. وامی که آنها بــه کتابخوان ها 
می دهند، در 9 ماه باید بازپرداخت شــود و 

1.5درصد بهره دارد.
دینا عفيفی، نویســنده رمان هــای تخيلي 
نوجوانان، اميدوار اســت این ابتکار، فروش 
کتــاب را تقویت کنــد. او گفته اســت که 
کتاب های اخيرش  به خاطر شرایط اقتصادی، 
از 100صفحــه به 60 صفحــه کاهش داده 
شده اند. نویســندگان مصری به شدت از این 
سياست انتشــاراتی ها گله دارند و مجبورند 
داستان هایشان را ساده تر و کوتاه تر بنویسند 
و شخصيت های فرعی را تا جایی که می توانند 
حذف کنند. گله دیگر آنهــا، از خوانندگان 
مصری است که کتاب های تقلبی و به اصطالح 
افستی که کيفيت پایين تری دارند را با قيمت 
پایين تر می خرند. این کتاب ها در خيابان ها 
به قيمت 50 تا 100پونــد مصری )1.67 تا 

3.35دالر آمریکا( خرید و فروش می شوند.

ســال92 بــود که 
برای نخســتين بار 
قانون جدیدی با عنوان »مجــازات جایگزین 
حبس« در قانون مجازات اسالمی تصویب شد 
که درصورت وجود شرایط خاص، مجازات های 
حبس بــه مجازات های دیگری تبدیل شــود. 
 نخســتين بار هم کــه بحث هایــی در زمينه 
کم کردن مجازات هــای جایگزین حبس جرم 
اولی ها و تبدیــل مجازات هایی مانند حبس به 
خدمات عام المنفعه مطرح شــد، بيشتر برای 
قضات شوخی به نظر می رســيد اما این کار از 
همان سال92 به صورت وحدت رویه در قانون 
مجازات اســالمی، الزامی شــد. مجازات های 
جایگزینی مانند رونویسی از احادیث، فراگيری 
حدیث با مضامين مهربانی با حيوانات یا بخشش 

محکوم به شرط ترک اعتياد و... .
ســال های زیادی نيســت کــه مجازات های 
جایگزین در نظام قضایی ایران باب شده است اما 
قضات معتقدند که در کاهش یا تکرار نشدن جرم 
نقش مؤثری ایفا می کند و حبس های کوتاه مدت 
آثار مخربی برای فرد دارد و ضرر آن از سودش 
بيشتر اســت. احتماال در خبرها خوانده اید که 
همين چند وقت پيش دادگاه اشنویه در اقدامی 
جالب و در راســتای مجازات هــای جایگزین 
حبس، حکمی به نفع پيــروز توله یوز معروف 
ایرانی صادر کرد و 3نفر از دامدارانی که به علت 
چرای غيرمجاز در منطقه دستگير شده بودند را 
محکوم به تهيه غذای 3 ماه پيروز، توله یوزپلنگ 
ایرانی به ارزش 220ميليون ریــال کرد. حاال 

هم یکی از جدیدترین مجازات های جایگزین 
حبس در استان خراســان جنوبی اتفاق افتاده 
اســت. آنطور که رئيس جمعيــت هالل احمر 
شهرســتان بشــرویه گفته، مجرمی که برای 
نگهداری مواد مخدر دستگير شده بود و مجازات 
حبس، شــالق و جزای نقدی داشت، با حکم 
جایگزین حبس به تهيه و تامين لوازم گرمایشی 
برای زلزله زدگان شهرســتان بشرویه محکوم 
شــد. همانطور که احتماال می دانيد 2زلزله به 
بزرگی 5.4ریشــتر 22آذر و 5.1ریشتر 3دی 
امسال مناطقی از خراسان جنوبی را لرزاند که 
کانون آن شهرستان بشــرویه بود و خسارات 
مالی زیادی برجای گذاشــت. به همين دليل 
هم، از آنجا که این مجرم سابقه کيفری نداشته 
و در دادگاه ابراز پشيمانی کرده، قاضی ترجيح 
داده به جای حبس به حکــم جایگزین برایش 
صادر کند و او را مکلف به تهيه لوازم گرمایشی و 
تحویل آن به هالل احمر شهرستان بشرویه برای 
توزیع بين زلزله زدگان کرده است. مجرم حکم را 
اجرا کرده و وسایل گرمایشی را با حضور نماینده 
دادستانی، هالل احمر، بهزیســتی، دهياران و 
مســئوالن خانه های هالل در روستاهای رقه، 
باغدهک، موردســتان، یگــی و خداآفرید این 
شهرستان توزیع کرده است. به هر حال آنطور که 
مسئوالن قضایی می گویند، صدور اینگونه احکام 
در راستای افزایش احســاس نوع دوستی که 
نوعی آموزش اخالقی برای ارتقا و ترویج روش 
صحيح زندگی در اجتماع است، گام مؤثری برای 

سالمت جامعه محسوب می شود.

 مجرمانی که
 مهربانی یاد می گیرند

خیلی ها اين يکــی، دو روز تعطیلی آخر 
هفته را در خانه می مانند و خودشان را با 
فیلم ها و سريال های تلويزيون، گشتن 
در فضای مجازی و کتاب خواندن سرگرم 
می کنند. اما پیشنهاد ما اين است که بعد از 
يک هفته مشغله، يک روز را بیرون از خانه 
بگذرانید. مثال به جای ديدن فیلم در يک 
تلويزيون چند اينچی، برويد سینما و فیلم 
 را روی پرده نقره ای ببینید. به تازگی هم
 2 فیلــم »مالقات خصوصــی« و »چپ 
راست« اکران شده که می تواند نظرتان 
را جلب کند. فیلــم مالقات خصوصی، 
نخستین تجربه کارگردانی امید شمس 
است و يکی از پر بازيگرترين فیلم های 
جشنواره چهلم فیلم فجر بود. چپ راست 
هم چهارمین فیلم حامد محمدی به عنوان 
کارگردان و محصول سال1398 است. اين 
فیلم ژانری کمدی دارد و در آن بازيگرانی 
همچون رامبد جوان، پیمان قاسم خانی، 
ويشکا آسايش، ســارا بهرامی و سروش 

صحت ايفای نقش کرده اند.
   

همانطور که احتماال در جريان هســتید، 
جشنواره تئاتر فجر در حال برگزاری است 
و اين آخر هفته، فرصت خوبی اســت که 
برخی از نمايش هايی که در اين 2روز اجرا 
می شــود را ببینید. خوبی اين جشنواره 
اين است که می توانید تئاترها را به صورت 
رايگان ببینید و الزم نیست برای تماشای 

هر نمايش، هزينه بلیت بدهید. نمايش های 
صحنه ای مکبــث زار، مطرب آقا، موکت 
 بر، رستم و ســهراب، آالء، پهلوان قلیچ، 
کاله قرمزی، بیگانه در خانه، آســمان پا 
به  ماه و دختران در روزهای پنجشنبه و 
جمعه در تهران اجرا می شوند و برای اطالع 
از ساعت و مکان برگزاری اين نمايش ها، 
می توانید به سايت جشنواره تئاتر فجر 
مراجعه کرده و جدول برگــزاری آن را 
ببینید. تئاتر های خیابانی هم در اين ايام 
در مکان های مختلف مثال مقابل ساختمان 
تئاتر شهر برگزار می شوند که ديدن اين 

نمايش ها هم خالی از لطف نیست.
   

اگر هم اهل هنر و گالری گردی هستید، 
ســايت گالری های تهــران را ببینید 
و نمايشــگاه مورد نظرتان را پیدا کنید 
تا در اين تعطیالت کوتاه، ســری هم به 
نمايشــگاه های در حال برگزاری بزنید. 
پیشنهادمان بازديد از نمايشگاه گروهی 
»مشاهده و دريافت: روزنه نور« است که 
در گالری باوان واقع در خیابان مطهری 
برپاست. »مشــاهده و دريافت« عنوان 
مجموعه نمايشگاه ســاالنه گالری باوان 
اســت که در دومین دوره اين مجموعه 
آثاری از پونه اوشیدری، شبنم جانشاهی، 
آهو حامدی، ثريا شرقی، مهسا طهرانی 
و الله معمار اردستانی به نمايش درآمده 

است.

   
نمايشگاه شهر خانواده قرار است از امروز تا 
12بهمن در کوشک باغ هنر منطقه فرهنگی 
و گردشگری عباس آباد تهران برگزار شود 
که بد نیست ســری به آن بزنید، مخصوصا 
اگر فرزند کوچک داريد. اين نمايشــگاه 
شبیه ســازی  نســبتا واقعی از چگونگی 
به کارگیری محصــوالت فرهنگی درون 
خانه اســت. ۶0 نوع محصول فرهنگی در 
اين نمايشگاه عرضه می شــود که شامل 
 محصوالتــی در حوزه هــای پويانمايی، 
اسباب بازی، عروسک، بازی رو میزی، نوشت 
افزار، بازی های ويدئويــی، کتاب تعاملی، 
کتاب تصويری کودك و کتــاب پی نما در 
زندگی واقعی فرزنــدان در اتاق های درون 

منزل و در تعامل با محله زندگی است.
   

 در هر کجايی از شهر که زندگی کنید، حتما 
مناطق زيبا و جاهای ديدنی و سرگرم کننده 
در محــل زندگی تان يا اطــراف آن پیدا 
می کنید. کافی است در اينترنت جست وجو 
کنید و برنامه يــک صبحانه يا ناهار را برای 
تعطیالت آخر هفته، در دل طبیعت بچینید. 
تهران پر از جاهای ديدنی است؛ از دربند و پل 
طبیعت و روستاهای اطراف آن مثل روستای 
زيبای زرين دشت بگیريد تا جاهای تاريخی 
مثل کاخ های گلستان، سعدآباد و نیاوران. 
همه اين مکان های ديدنی می توانند يک آخر 

هفته جذابی را برايتان رقم بزنند.

»مجتبی ميُنوی طهرانی« که امروز )ششم 
بهمن(، چهل وششمين ســال  یادش است، 
آدم خوش ُخلقی نبود. سِر کالس و در کار با 
اطرافيانش تندی می کرد؛ اما هرچه تحریر کرد، جملگی مرجع و منبع 
شدند. یکی از آنها و شاید درست تر باشد بگویيم، نخستين شان، »نامه 
تَنَسر به ُگشَنسب« است که وقتی تصحيح کرد، اگرچه 30سال بيشتر 
نداشت و در اوج جوانی بود اما مداقه اش در این اثر بر بلندای پختگی بود.
او این کتاب را که اکنون و امسال، از انتشار آن 90سال گذشت، وقتی 
منتج به نشر کرد که پس از مأموریت سيدحسن تقی زاده به او مبنی بر 
سرپرستی محصالن اعزامی به لندن، در تهران گذران عمر می کرد و 
به همراه صادق هدایت، بزرگ علوی و مسعود فرزاد، یکی از اصحاب ربعه 
بود و اگرچه تابستان 41سال بعد، مقدمه ای محققانه در 37صفحه بر آن 
نوشت و این بار _البته با همکاری محمداسماعيل رضوانی _ در هيأتی 
وزین در زمستان، همان سال از سوی شرکت سهامی انتشارات خوارزمی 

نشر یافت اما هيچ از ارزش آن طبع نخست کم نمی شود.
به شهادت مصحح، آغاز آشــنایی اش با »نامه تنسر« 

به 24ســالگی اش و »طی مجالــس درس پهلوی 
در محضر مرحوم پروفســور ارنســت هرتزفلد« 
برمی گردد که »نسخه ای از چاپ ]جيمز[ دارِمسِتِتر 
]شرق شناس فرانسوی[ را که با مقدمه و ترجمه آن 

از دوره ساالنه مجله آســيایی )سال1894( مجزا و 
جلد کرده بودند به اینجانب بــه امانت دادند.« عالقه 

به این اثر زمانی افزون شد که سرگرم ترجمه کتاب »وضع 
ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساســانيان« بود که »دیدم 
پروفسور آرتور کریستن سن، مؤلف آن کتاب از این نامه استفاده بسيار 
کرده است.« پس او ترغيب و تشویق شد تا آن را انتشار دهد چنان که 
خود نوشــته اســت؛ »همواره درصدد بودم که این سند معتبر و مهم 
تاریخی بازمانده از روزگار ساســانيان را به طبع رسانيده در دسترس 

هموطنان بگذارم.«
نامه تنسر رساله کوچکی است به  پهلوی که ابن مقّفع آن را به عربی 
ترجمه  کرد و سپس در سده هفتم هجری و به طور مشخص، آن طورکه 
مينوی گفته در حوالی سال های 611 تا 612 به دست ابن اسفندیار به 
فارسی برگردانده و در کتاب تاریخ طبرستان گنجانده  شد »اما تا حدی 
که ما اطالع داریم امروزه نه ترجمه عربی این رساله در دست است و 
نه اصل پهلوی آن« اما »در اینکه نامه تنسر باید بعد از آمدن مجموعه 

کليله و دمنه به ایران انشاء شده باشد شکی نيست.« 

تنسر که »در همراهی با اعمال اردشير ]مؤسس دودمان 
ساسانيان[ و به کرسی نشاندن منظور او سهم مهمی 
داشت زاهدی بود تنســر نام که از زادگان ملوک 
طوایف بود و افالطونی مذهــب« البته خالق این 
اثر نيســت و به اعتقاد مينوی، اینکه »شخصی 
در زمان انوشيروان خسرو اول و در سنوات مابين 
557 و 570 ميالدی به قصد آشنا ساختن معاصرین 
خویش با مسائل سياسی و اداری و اجتماعی و دینی 
دوره زندگانی خویش این رساله را به وجود آورده... در کمال 
صحت اســت و جنبه مجعوليت و موضوعيت آن فقط در اِسناد دادن 
تأليف به تنسر و نسبت دادن چگونگی اوضاع به دوره اردشير پاپکان 
است و قطعاً مصنف برای نضج مواد رساله خویش از رساله وصيتنامه 

اردشير پاپکان استفاده بسيار کرده است.«
این مصحح، مــورخ و مترجم فقيد، این رســاله را از »مســتحدثات 
اسالمی« دانســته اســت؛ زیرا »ابن مقّفع برخی مطالب جدید که با 
موضوع تأليفات او مناســبت داشــته در اصل گنجانده است و طبعاً 
برای آنکه این متن زردشتی را مطبوع طبع خوانندگان مسلمان خود 
 سازد... خوِد او آنها را از متن جدا می کند« و افزون بر این نباید الحاقات 
ابن اسفندیار همچون »شعرهای عربی و فارسی و بعضی آیات قرآنی« 
را هم از نظر دور کرد که »گاهی دنبال عبارت پردازی رفته و به تفصيل 
مجمل و آراســتن کالم پرداخته و نامه را از آنچه بوده اســت اندکی 

بزرگ تر ساخته است.« 

حمیدرضا محمدی

کتاب خوب

90سال از انتشار »نامه تَنَسر« 
تصحیح مجتبی میُنوی گذشت
نامه مینو

آخر هفته ها، فرصتی دوباره برای کسب انرژی و رهايی از 
روزمرگی ها و دغدغه های کاری است. هر چند تعطیالت 
آخر هفته کوتاه اســت، اما با يک برنامه ريزی مناســب 
می توان از آن بیشترين اســتفاده را کرد. اگر تمام آخر 
هفته ها در فکر اين هستید که کجا برويد و يا چه سرگرمی 

داشته باشید، تا انتهای اين مطلب همراه ما باشید.

حال خوب

فاطمه عباسی

جواد نصرتی

همين االن 7تا سيب گندیده دیدم 
و می خواهم با آنها داستان بنویسم. 
من نویسنده ام، اما سال هاست داستان ننوشته ام. حاال که سر 
کوچه محل کارم منتظر دوستم هســتم و این 7تا سيب را در 
باغچه خشکيده کنار جوی آب دیده ام ناگهان ميل نوشتن در 
من بيدار شده است. سيب ها به شــکلی اتفاقی شکل ماری را 
درست کرده اند که با پيچ و تاب در حال حرکت است. 5تاشان 
یکدست قهوه ای شده اند، 2تاشان هنوز زرد هستند، با لک های 

قهوه ای... .

زندگــی ما بــا فرصت هــا تعریف 
می شــود، حتی فرصت هایی که از 

دست می دهيم.

محسن فرجی

دیوید فینچر

جغرافیای اموات

دیالوگ

بوک  مارک

مورد عجیب بنیامین باتن

پنجشنبهها
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6بهمن که در تقویم کشورمان به نام 
آواها و نواها سند خورده فرصت خوبی 
 است برای مرور ضرب آهنگ موسیقی 
در گوشه  و کنار کشورمان

یادداشت  دوست دارم 
زیر سایه پدرم بمانم

موسیقی در كشور ما 
سردرگم است

ورود به دنیای موسیقی 
دشوارتر شده است

گفت وگو با مجید انتظامی، خالق ملودی های ماندگار 
و خاطره ساز 

صدای  ساز حسین مرتهب، خواننده و نوازنده سنتی و سفیر صلح 
و پیوندهای فرهنگی فراتر از مرزهای کشورمان شنیده می شود

 نگاه سیدحسام الدین سراج، نوازنده و خواننده 
به آینده هنر اول

101112
 آرامش مضاعف 

در پناه نواها و آواها

میراث بشری در ساحت 
فرهنــگ، جنبه هــای 
گوناگونــی دارد کــه 
بخشــی از آن را آواها و 
نواها تشــکیل می دهد 
کــه زبــان مشــترک 
انسان ها در کره خاکی 
هم محســوب می شود. انســان ها، فارغ از هر 
نژاد، ملیت، فرهنــگ و جغرافیایی، عواطف و 
احساســات خود را از طریق انواع آواها و نواها 
بــروز می دهند تا همنوعان خــود را در غم یا 
شادی که خودشان دارند ســهیم کنند و به 
نوعی احساســات درونی خود را با دیگران به 

اشتراک بگذارند. 
به بیان دیگر، آواها و نواها ازجمله اصالت های 
فرهنگی اســت کــه بازخورد نحــوه زندگی 
مردمان در ادوار مختلف تاریخ بشریت را نشان 
می دهد که هر نسل شادی ها و غم های خود را 
برای نسل بعدی در قالب آواها و نواها به یادگار 
گذاشته است. پیشینه این موضوع در سرزمین 
کهن و تاریخی ایــران به قدری طوالنی و بلند 
است که ساکنان این بخش از کره خاکی را در 
ردیف نخستین مردمان آشنا با اثرات جادویی 

آواها و نواها قرار می دهد. 
در آثار به جا مانده از سرگذشــت چهره های 
فعال عرصه آواها و نواها، فعــاالن این عرصه 
را بیشتر به عنوان خنیاگرانی معرفی کرده اند 
که با هنر و اســتعداد ذاتی خود، بخشــی از 
گنجینه فرهنگ موســیقایی ملی را از نسلی 
به نسل دیگر منتقل کرده اند. البته در تعریف 
مفهوم »خنیاگر«، به مجموع فعاالنی در این 
عرصه اشاره می شــود که در نهایت، فرهنگ 
موســیقایی یک ملت را تشــکیل می دهند؛ 
تعاریفی مانند سرودگوی، ســازنده، نوازنده، 
مغنی، آوازه خــوان، مطرب، قــوال، نوازنده، 
خواننده و نوایی که همگی در مجموع، جمعیت 

خنیاگران را تشکیل می دهند. 
پژوهشــگران این عرصه معتقدند، پیشــینه 
خنیاگری ایران را باید از 4  هزار سال پیش از 
میالد هنگام پادشاهی عیالمی ها جست وجو 
کرد؛ جایی که بر ُمهر گلی چغامیش خوزستان 
3نوازنده با چنگ کمانی، تنبک و بوق یا شیپور 
با یک آوازه خوان همراهــی می کنند. در این 
تصویر که »نیپــاس دلوگاز« خاورشــناس 
آمریکایی آن را نخســتین همنوازی یا همان 
اکســتر جهان نامیده، 3گونه  ساز زهی، بادی 
و ضربی دیده می شود که نمایانگر شناخت و 
پیشرفت عیالمی ها از خنیا یا همان موسیقی 
و ابــزار آن دارد. از نمونه هــای دیگر خنیای 
عیالمی، افزون بر پیکرک های انسانی نوازنده  
چنگ، لیر، سازهای زهی، جغجغه ، چغانه در 
چغازنبیل شــوش و هفت تپه، می توان از جام 
ارجان بهبهان و کول فره ایذه هم یاد کرد. جام 
ارجان، سینی برنزی برآمده از نقش مایه هایی 
در 5ستون است که در آن6 نوازنده را پشت سر 

شاه نمایش می دهد. 
در سنگ نگاره شماره یک کول فره هم3نوازنده 
که یکــی از آنها با چنگ عمــودی، دیگری با 
چنگ افقی که با مضراب نواخته می شــود و 
نوازنده  سوم با گونه ای از دف یا دایره در حال 
نواختن هســتند. با اتکا به چنین پیشــینه و 
پشتوانه قوی تاریخی اســت که اکنون تقویم 
رسمی کشورمان صاحب یک روز به نام»آواها 
و نواها« شــده و دســت اندرکاران نامگذاری 
این روز، 6بهمن، ســالروز وفات »صفی الدین 
ارموی« موســیقی دان و خوشنویس ایرانی را 

برای این مناسبت ملی انتخاب کرده اند. 
اهمیت این نامگذاری بیشتر از آن جهت است 
که موســیقی اصیل و فاخر ایرانی نقش مؤثر 
و تعیین کننده ای در بهبود شــرایط عمومی 
جامعه دارد. به زبان دیگر، موســیقی اصیل و 
فاخر ایرانی که ترکیبی از انواع نواها و آواست، 
توانایی این را دارد که حال مردمان این دوره و 
زمانه را که درگیر انواع روزمرگی ها و مشکالت 
ریز و درشــت زندگی معاصر شده اند تا حدی 
بهبود بخشد و روحیه مضاعفی به آنها ببخشد 
که با انرژی و توان بیشــتر به جنگ مشکالت 

زندگی بروند. 
واقعیــت امــر آن اســت کــه زندگی های 
امروزی در مواردی چنان دامنه گســترده ای 
پیدا کرده کــه گاه هزینه هــای تامین انواع 
نیازهای فرهنگــی و اجتماعــی و همچنین 
معاش یک خانــواده از درآمدهای آن خانواده 
باالتر می رود و همین موضوع انسان امروزی 
را وامــی دارد بی وقفــه درگیــر کارهای گاه 
طاقت فرسا، برای تامین هزینه های گوناگون 
زندگی شود و در چنین شــرایطی اگر نباشد 
کارکردهای آرامش بخش انــواع نواها و آواها، 
تحمل بار ســنگین زندگــی در زمانه اکنون 
 بــرای خیلی هــا به مراتب دشــوارتر خواهد

 شد. 
کارشناســانی که با تکیه بر علوم و تجربه های 
علم روانشناســی، از کارکردهای مثبت انواع 
نواهــا و آوا در تلطیف روحیه افــراد جامعه 
می گویند، معتقدند تأثیرات موسیقی مالیم 
و فاخر در کاهش استرس همانند یک جلسه 
ماســاژ عمل می کند و باعث ســالمتی بدن 
می شود.گوش دادن به آهنگی که از آن لذت 
می برید، هورمون کورتیزول را در بدن کاهش 
می دهد و در نتیجــه اســترس را در بدنتان 

به شدت پایین می آورد. 
اشاره به این نکته به این دلیل اهمیت دارد که 
استرس عامل بسیاری از بیماری ها و امراض 

شناخته شده است.

چند سالی است که جمعی 
از هنردوستان، با اجرای 
ویژه برنامــه ای به دنبال 
نکوداشت و قدردانی از 
استادان موسیقی ایران 
برآمده اند و ســال نَوای 
موسیقی ایران را برگزار 

می کنند.

سال نوای ایران 
روی خط زمان

 ۱۳۹۴
نخستین دوره

خرداد ماه این ســال به 
نکوداشت ابراهیم لطفی، 
موســیقی دان اختصاص 
داشت. در این مراسم که با 
زادروز این هنرمند مصادف 
بود، شــاگردانش جشن 
تولدی برای استاد گرفتند 
و تندیس سال نوا اهدا شد. 
این ایده، نقطه عطفی برای 
نکوداشت دیگر هنرمندان 

موسیقی ایران شد.

۱۳۹۵
دومین دوره

دومین دوره ســال نوای 
موســیقی ایران، ۷ بهمن 
1۳۹۵ با یاری 100 هنرمند 
موسیقی و با حمایت بنیاد 
آفرینش های هنری نیاوران 

برگزار شد. 

۱۳۹6 
سومین دوره

ســومین دوره مراسم 
سال نوای موسیقی ایران، 
۴ آذر 1۳۹۶ به نکوداشت 
هنرمندانــی ازجملــه 
محســن الهامیان، مینا 
و محسن افتاده، بهروز 
همتی و همایون رحیمیان  

اختصاص داشت.

۱۳۹۷ 
چهارمین دوره

2 آذر 1۳۹۷ ، در چهارمین 
موســیقی  ســال نوای 
ایــران،  حمایــت دفتر 
 منطقــه ای بین المللــی
 Global Unders tanding  
به  عنــوان یک کرســی 
یونســکو، از این رویداد 

اعالم شد.

۱۳۹۸
پنجمین دوره

سال نوای موسیقی ایران 
به ایستگاه پنجم رسید و 
در سکوت خبری با حضور 
هنرمندان  از  جمعــی 

برگزار شد.

۱۳۹۹
ششمین دوره

باتوجه به شــیوع ویروس 
کرونــا و ضــرورت حفظ 
سالمت هنرمندان ششمین 
دوره از ۸ تا 11 بهمن 1۳۹۹ 
مجازی و با مشارکت 2۷0 
هنرمند موسیقی و همراهی 
چند مؤسســه خصوصی، 
برگزار شــد. رونمایی از 
تمبرهــای اختصاصــی 
یادبود دو پیشکســوت 
موســیقی ایران، حسین 
دهلوی و هوشنگ ظریف، 
از مهم ترین بخش های این 

مراسم بود.

۱۴0۱
هفتمین دوره

به گفته »علی جعفری پویان« 
مدیر هنری سال نوا، امسال 
در هفتمین دوره قرار است 
با نظرســنجی و مشارکت 
موســیقی دانان، بخــش 
ویژه ای با عنوان »تندیس 
قرن ســال نوای موسیقی 
ایران« اجرا و به هنرمندان 
منتخب یک قرن گذشــته 

موسیقی ایران   اهدا شود.

علی هللا سلیمی

روزنامه نگار

ی
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    آقای انتظامی! شــما برای بیــش از 80اثر 
سینمایی موســیقی متن نوشــته  و بارها از 
جشنواره موسیقی فجر، سیمرغ بلورین و دیپلم 
افتخار گرفته اید. با چنین کارنامه پرباری چرا در 

سال های اخیر کم کار هستید؟
دلیل بخشی از کم کاری ام به ســال های بیماری پدرم مربوط 
می شــود. در روزهایی که پدرم بیمار بود، همه وقتم را صرف 
درمانش می کــردم و دیگر مجالی برای کار کردن و ســاخت 
ملودی باقی نمی ماند. برای کار کردن در حوزه موسیقی، قبل 
از هر موضوعی باید آرامش داشته باشــید؛ البته دغدغه های 
دیگری هم داشته ام و یک مجموعه عواملی باعث شد کار نکنم 

و در خانه بمانم.
    آثاری که این روزها با عنوان موســیقی متن 
در سینمای ایران تولید می شود، در مقایسه با 
سال های قبل دگرگون شده و این تغییرات برای 
کسانی که تخصصی تر به مقوله موسیقی متن 
نگاه می کنند، ملموس تر است. تغییر سبک کار و 
کیفیت آثاری که این روزها تولید می شود، چقدر 

در کم کار شدن شما تأثیر گذار بوده است؟
واقعیت ماجرا این است که سینمای ایران، دیگر توان پرداخت 
هزینه یک ارکستر بزرگ را ندارد و به همین دلیل کمتر پیش 
می آید که برای موسیقی متن یک فیلم سینمایی، موسیقی زنده 
ضبط کنند. تفاوت سبک کار من با برخی موزیسین های دیگر 
در همین است. من به صورت ارکسترال کار می کنم و این سبک 
کار، مستلزم داشتن یک ارکستر بزرگ و ضبط زنده موسیقی 

است که هزینه نســبتا زیادی دارد. بیشتر موزیسین هایی که 
ارکسترال کار می کنند، االن کم کار شده اند. این روزها خیلی 
از موزیسین ها با دستگاه کار می کنند که سازهایی مثل فلوت، 
کالرینت و سازهای زهی و کوبه ای دارد و تشخیص آن برای عامه 
مردم امکانپذیر نیست. فقط اهل فن متوجه می شوند که فالن 
موسیقی با ارکستر زنده ضبط شده یا سازهایی که می شنوند، 
الکترونیکی است. دلیل دیگر کم کاری ام این است که فیلم های 
سینمایی رنگ عوض کرده اند. آن موقع که پرکار بودم، موضوع 
و محتوای فیلم ها خیلی به حس و اندیشه ام نزدیک بود و برای 
همین با عشــق و عالقه کار می کردم، اما فیلم های امروزی از 
این اندیشه ام دور شــده اند. فیلم هایی که همچنان به اصول و 
ارزش های سینما پایبند مانده اند، کم و بیش تولید می شوند، 
اما هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر 2فیلم خوب در سال تولید 
می شود برای موسیقی متن آنها ســراغ مجید انتظامی بروند؛ 
ضمن اینکه االن موزیسین های دیگری هم داریم که با ارکستر 

زنده آثار قابل اعتنایی تولید می کنند.
    البته برای تهیه کننــده هم مقرون به صرفه 
نیســت که برای موســیقی متن فیلم هزینه 
هنگفتی پرداخت کند. به نظر می رســد تولید 
فیلم های ارزان هم به مقوله موسیقی متن لطمه 

وارد کرده است.
همینطور است. برای تولید موسیقی متنی که با دستگاه تولید 
می شود، یک نفر دستمزد می گیرد و در خانه اش همه کارها را 
انجام می دهد. تهیه کننده هم ترجیح می دهد با یک نفر طرف 
باشد. موزیسینی که با دســتگاه موسیقی متن تولید می کند، 

گفت وگو با مجید انتظامی، خالق ملودی های ماندگار و خاطره ساز 

 دوست دارم 
زیر نام پدرم بمانم

مهمان خانه 10

پسر »آقاي بازیگر« سینمای ایران بودن، برای مجید انتظامی تهدید بزرگی بود که 
به فرصتی طالیی تبدیل شد. او در جوانی، کامال اتفاقی و برای معالجه به آلمان رفت، 
اما در این کشور نزد استادانی مثل »کارل اشتاین« تحصیل در رشته موسیقی را 
ادامه داد و بعد از فارغ التحصیلی از کنسرواتوار برلین با ارکستر سمفونیک برلین و 
ارکستر فیالرمونیک آلمان همکاری کرد. استاد انتظامی در سال های بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی و با هدف فعالیت در ارکستر سمفونیک تهران به کشور برگشت، 
اما فضای موسیقی ایران در آن سال ها، او را به سمت سینما و موسیقی متن فیلم سوق داد. استاد با ساخت 
موسیقی متن فیلم  های خاطره انگیزی مثل »از کرخه تا راین«،» بوی پیراهن  یوسف«، »دیوانه از قفس پرید«، 
»آژانس شیشه ای« و برخی سریال های فاخر تلویزیونی به مرد خاطره ساز موسیقی ایران تبدیل شد، اما حاال 
مدت هاست او ملودی تازه ای نساخته و تا حدود زیادی از صحنه موسیقی دور مانده است. انتظامی که برای 
ده ها اثر سینمایی موسیقی متن نوشته  و با دریافت 4سیمرغ بلورین جشنواره موسیقی فجر جزو موفق ترین 
موزیسین های ایرانی به حساب می آید، در 75سالگی بیشتر مشغول انتقال تجربیاتش به نسل جوان است. 

به مناسبت 6بهمن و روز »آواها و نواهای ایرانی« با این موزیسین معاصر گفت وگو کرده ایم.

پنجشنبه

شماره 197
6  بهمن 1401 

  نام اثر: بازمانده

پرده اول

  نام اثر: سریال خوشه

جدیدترین

ساز  کوک

   می سرایندش به تنبور و به حلق
موسیقی، هنر اول از هنرهای هفتگانه 
است که در سراســر دنیا شیفتگان 
بسیاری دارد. موسیقی اصیل و سنتی 
ایران هم جزو کهن ترین سبک های 
موسیقی است که قدمت آن به دوره 
باستان برمی گردد و ساخت سازهای 
موســیقی از همان دوره تاریخی در 
ایران باب بوده است. آالت و سازهای 
ایران به 2بخش ســازهای موسیقی 
دستگاهی ایران و سازهای موسیقی 

نواحی ایران تقسیم می شوند. 
   سنتور

در ایــن میــان 
بسیاری از محققان 
بر ایــن باورند که 
ســنتور اصالــت 
ایرانی دارد که به خارج برده شــده و 
انواع گوناگونی از آن در فرهنگ های 
موســیقی مختلف به تولید رسیده 

است.
   تار 

از اصــلی تـــرین 
سازهای موسیقی 
ایرانی اســت که 
قدمــت زیــادی 
دارد. این ساز در گذشته 5سیم داشته 
که یک سیم توسط استاد غالمحسین 

درویش به آن اضافه شده است. 
   سه تار

 توســط ناخــن 
انگشــت اشــاره 
نواخته می شــود.  
افرادی مثل ابونصر 
فارابی، ابوعلی سینا، صفی الدین ارموی 
و در دوره معاصر هم ابوالحسن خان صبا، 
ایده اضافه شدن یک ســیم دیگر به 
این  ساز را مطرح کردند و سه تارهای 

امروزی 4سیم دارند.
   کمانچه 

کمانچه هم یکی 
از سازهای مشهور 
در موسیقی ایرانی 
است که در دسته 

سازهای آرشه ای قرار می گیرد.
   دف

از  یکــی  دف   
سازهای کوبه ای 
در موسیقی سنتی 
است و از آن برای 
همراهی ریتمیــک در همنوازی ها 

استفاده می شود.
   نی 

از قدیمی  تریــن 
سازهای ایرانی که 
در دوره باســتان 
هــم طرفــداران 
زیادی داشته است. این ساز از گیاهی 
به نام »نی« تولید می شود و گونه های 

مختلفی دارد.
   تنبک

از سازهای محبوب 
در موسیقی است که 
در دســته سازهای 

کوبه ای قرار دارد.
   بربط

بربط سازی است 
کــه بــرای ایجاد 
صــدای بــم در 
گروه نوازی استفاده 
و در زبان عربی عود نامیده می شــود. 
این ســاز از ســازهای زهی مضرابی 
)زخمه ای( مقید اســت. بربط یکی 
از مهم ترین و معمول ترین ســازهای 

موسیقی ایران قدیم بوده است.
   قانون

قدمتــی طوالنی 
دارد و به علــت 
وجود پرده گردان، 
امــکان اجــرای 
تمام فواصل موسیقی ملی با این ساز 
وجود دارد. از این ساز در تک نوازی و 

گروه نوازی استفاده می شود.
   تنبور

قدیمی تریــن  از 
سازهای ایران است 
که جنبه عرفانی و 
مقامی دارد. این ساز 
از 1۳ تا 14 پرده تشــکیل شده و 2 تا ۳ 
سیم دارد. جنس کاســه و صفحه آن از 
چوب توت و دسته اش از چوب گردوست.

   قیچک 
جــزو ســازهای 
آرشــه ای است و 
در ســاخت آن از 
فلز، چوب و پوست 
استفاده شده است. طرز نواختن این  ساز 
همانند  ساز کمانچه است و در موسیقی 
نقاط مختلف کشــورمان ایران به کار 

می رود.
   چنگ

چنگ یــا هارپ 
گونه ای  ساز زهی 
باستانی است و در 
کنار  ساز بَربَط، از 
مشهورترین سازهای ایران باستان 

به شمار می آید.

پرده اول

مهرداد رسولی

همه دستمزد را خودش می گیرد، اما برای ضبط موسیقی زنده 
باید هزینه زیادی بابت حضور در استودیو پرداخت شود و همه 
نوازنده ها دســتمزد می خواهند. برای هر اثــری که من تولید 
می کنم دست کم بین ۳0 تا 40 نوازنده حضور دارند و به همین 
دلیل مقرون به صرفه نیست که چنین هزینه ای را برای تولید 
موسیقی متن فیلم پرداخت کنند. موسیقی متن هم در کشور 
ما بعد بین المللی ندارد و فقط در همان بازه زمانی که فیلم اکران 
می شود تا وقتی مهلت اکران به پایان می رسد، شنیده خواهد 
شد. اینگونه است که موســیقی متن، همراه فیلم ها به بایگانی 
تاریخ می رود و به نــدرت اتفاق می افتد که موســیقی  فیلمی 

ماندگار شوند.
    اتفاقا آثاری که شما در سینما تولید کرده اید، 
چنین ویژگی منحصر به فردی دارند و خیلی ها 
با گذشت چند دهه هنوز آنها را گوش می دهند. 

دلیلش صرفا در ضبط موسیقی زنده است؟
عمده دلیلش به خاطر ضبط موسیقی زنده است، اما االن دیگر 
کسی از این زحمت ها نمی کشد. گاهی اوقات برای تولید یک اثر 

۳ یا 4 بار پارتیتور )صفحه نت نویسی شده ( پاره می شد. فکر کنید 
نت ها را در یک دفترچه 100برگ می نوشتم و این دفترچه بارها 
پاره می شد و دوباره از نو نت ها را می نوشتم. االن کسی روی کاغذ 
نت نمی نویسد و با کامپیوتر کار می کنند؛ برای همین به جرأت 
می گویم برخی از کسانی که االن موسیقی فیلم تولید می کنند، 
حتی نت بلد نیستند و همین افراد جای موزیسین هایی را که 

سال ها تحصیل کرده و علم موسیقی را آموخته اند، می گیرند.
    هیچ وقت بــه این فکر افتاده ایــد که برای 
دور نشدن از صحنه موسیقی، سبک کارتان را 

تغییر بدهید و موسیقی متن ارزان بسازید؟
۳2ساله بودم که تحصیلم در آلمان تمام شد و به ایران برگشتم. 
از همان موقع به طور حرفه ای نت نوشتم؛ چون قبل از آن فقط 
برای دل خودم موسیقی می ساختم و نت می نوشتم. وقتی به 
ایران آمدم، آرام آرام با کارگردان ها و تهیه کنندگان آشنا شدم 
و به بازار کار موسیقی ورود کردم. نخستین کارم سمفونی زال 
و سیمرغ بود که خیلی مورد استقبال قرار گرفت و به موسیقی 
تیتراژ کارتون »بچه های کوه آلپ« تبدیل شــد. بعد از آن هم 
خیلی زود وارد سینما شدم و هر سال 4 یا 5 اثر جدید در سینما 
تولید می کردم. یادم هست که هر سال 15 تا 20پیشنهاد داشتم 
و از میان آنها انتخاب می کردم. می خواهم بگویم من کارهایم 
را کرده ام و نیــازی نمی بینم که برای درآمد بیشــتر اصولم را 

زیر پا بگذارم.
    االن هم این حق انتخاب را دارید؟

االن به طور کلی خودم را کنار کشیده ام و کار نمی کنم؛ وگرنه 
پیشنهادهایی دارم. برخی از این پیشنهادها دلخواه خودم نیست 

و برخی دیگر هم به خاطر هزینه های باالی ضبط موسیقی زنده، 
تولید نمی شود؛ برای همین بود که یک بار به طور رسمی اعالم 

کردم دیگر به طور حرفه ای کار نخواهم کرد.
    مرحوم عزت اهلل انتظامی هم در کار بازیگری 
چنین اصولی داشت؟ در این زمینه با هم اتفاق 

نظر داشتید؟
پدرم بیشتر روی اصول انسانی تأکید می کرد و در حرفه بازیگری، 
کاری را که درست بود، انجام می داد. هنوز هم وقتی یادداشت 
و دست نوشــته هایی را که الی کتاب هایش مانده، می خوانم 
چیزهای زیادی یــاد می گیرم. باور کنید برخی یادداشــت ها 
را بیش از 100بار می خوانم. از وقتی به عنوان موزیســین وارد 
سینمای ایران شدم تالشــم این بوده که زیر سایه پدرم بمانم. 
از همان ابتدا خوشحال می شــدم که می گفتند فالن آهنگ را 
پسر عزت اهلل انتظامی ساخته و هنوز چنین حسی دارم. سال ها 
در حوزه موسیقی کار کرده ام و ملودی های زیادی ساخته ام که 
مردم آنها را دوست داشته اند، اما تنها افتخارم این است که به من 

بگویند پسر عزت اهلل انتظامی.
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فارغ التحصیل کنسرواتوار برلین

موســیقیدان، آهنگســاز، نوازنــده و 
مــدرس موســیقی، برنده ۴ســیمرغ 
بلورین و بیشترین سیمرغ بلورین در 
بخش بهترین موسیقی متن جشنواره 
فیلــم فجــر و دارای نشــان افتخــار 

جهادگر عرصه فرهنگ و هنر.

متولد اسفند ۱۳۲۶

تاریخ موسیقی ایران وامدار 
 

نخستین های این صنعت است

ماجرای گام، گوشه 
و پیش درآمد

صاحب پیش درآمدیادگار  موسیو لومر

بزرگ ترین نظریه پرداز موسیقی در تاریخ اسالم 

هدیه ناپلئونی

روایت های مختلفی درباره تاسیس نخستین مدرسه موسیقی در ایران وجود دارد، اما به نظر 
می رسد تشکیالتی که یک فرانسوی به نام »آلفرد ژان باتیست لومر« آن را مدیریت می کرد، 
نخستین مدرسه موسیقی باشــد که در ایران شــروع به فعالیت کرده است. شعبه موزیک 
دارالفنون، نخستین مدرسه موسیقی بود که در سال1248 به ریاست لومر تاسیس شد. با این 
حساب مربی فرانسوی را که در ایران به موسیو لومر مشهور شده بود، باید نخستین بنیانگذار 
مدرسه موسیقی در ایران بدانیم. شعبه موزیک دارالفنون هم با گذشت زمان تغییر نام داد 
و در ســال1297 به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه وزارت معارف و با عنوان »مدرسه 
موزیک« فعالیت کرد. چند سال بعد از تشــکیالتی شدن آموزش موسیقی به دانش آموزان 
تهرانی، یعنی از سال1۳12 تعلیم موســیقی به طور رسمی در برنامه های آموزشی مدارس 
قرار گرفت. لومر فرانسوی، نخستین کتاب آموزشی موسیقی با عنوان »نام نامه« را در ایران 
نوشت که توسط »مزین الدوله« نقاش  باشی به فارسی برگردانده شد تا در دسترس جوانان 
قرار بگیرد. لومر جلد نخست این کتاب را به موضوع تئوری موسیقی غربی در ایران اختصاص 
داد و در جلد دوم به موضوع هارمونی در موسیقی پرداخت. او هارمونی را به موسیقی ایرانی 
معرفی کرد و در عین حال قطعات زیادی با الهام از موســیقی ایرانی ساخت. لومر در تهران 

درگذشت و در گورستان دوالب دفن شد.

مخترع  گام و گوشه
درست است که بسیاری از سازهای اروپایی در دوره قاجار وارد ایران شدند، اما ریشه 
موســیقی در ایران به قرن های قبل از روی کار آمدن پادشــاهان بی کفایت قاجار 
تعلق دارد. صفی الدین ارموی که در قرن هفتم هجری قمری می زیسته و در دربار 
»المستعصم« و »هالکو« بوده، کتابی به نام »األدوار فی الموسیقی« دارد که خیلی ها 
آن را یکی از شاخص  ترین آثار در زمینه تئوری موسیقی ایرانی-اسالمی می دانند. 
صفی الدین ارموی، موسیقیدانی بوده که برای نخســتین بار نت و آهنگ را مدون 
کرد و از حالت سماعی به صورت کتاب درآورد. برخی پژوهشگران حوزه موسیقی 
معتقدند صفی الدین »گام« را وارد موسیقی سنتی ایران کرد و برخی دیگر معتقدند 
او نخستین کسی بوده که برخی گوشه ها را در موسیقی ایرانی پدید آورده است. این 
موسیقیدان ایرانی که از کودکی به بغداد مهاجرت کرده بود در شرح حال خودش از 
ساختن آهنگ »طرب انگیز« یاد می کند. »طرب  انگیز« یکی از شعبه ها و گوشه های 
دستگاه ماهور است که هم اکنون استادان موسیقی آن را می نوازند. صفی الدین برای 
نخستین بار نت را با الفبای ابجدی و عدد نوشت و با این شیوه، نغمه هایی را که قبال 
از راه گوش و سینه به سینه نقل می  شد، به صورت مکتوب درآورد. حاال چند سالی 
است شورای فرهنگ عمومی 6 بهمن مصادف با درگذشت صفی الدین ارموی این 

موسیقیدان قرن هفتم را به نام روز ملی موسیقی انتخاب و تصویب کرده است.

موســیقی بعد از ورود اســالم به ایران هم طرفداران خاص خودش را داشته و دست بر قضا 
موسیقیدان های بزرگی در دوران بعد از اســالم در ایران ظهور پیدا کرده اند. ابونصر فارابی، 
نخستین دانشمند ایرانی است که پس از ورود اســالم به ایران درباره »فن موسیقی علمی و 
عملی« کتاب نوشت. این فیلسوف، ریاضیدان و موسیقیدان بزرگ ایران که در سده چهارم 
هجری می زیســت، کتابی دارد تحت عنوان »الموســیقی الکبیر« که موضــوع آن، ترویج 
موسیقی در دوره اسالم است و به زبان عربی نوشته شده است؛ به طوری که پژوهشگران فلسفه 
و فارابی پژوهان، معتقدند این فیلسوف نخستین نظریه پرداز مسلمان است که به بررسی 
فلسفی موسیقی پرداخته و هنوز هم آرای او در این زمینه معتبر است. فارابی هنر به طور 
کلی و موسیقی را به طور اخص نوعی نطق می داند که عقل خاص انسانی است. از دیدگاه 
او نغمات موسیقی را می توان هرچیزی دانست که به حس، تخیل و تعقل درآید. پس از 
فارابی، حکیم و دانشمند نامی ایران ابوعلی سینا هم در کتاب »شفا« بخشی را به عنوان 
تأثیر موسیقی بر سالمت جسم و روح اختصاص داد و ابوریحان بیرونی کتاب »االستخراج 

اال وتار فی الدائره« را در زمینه موسیقی نوشت.

رد پای فرانسوی ها در موسیقی ایران بسیار پررنگ است؛ چراکه در دوره قاجار 
به شدت در ایران رفت وآمد داشتند. پادشاهان قاجار هم فرانسه را مهد فرهنگ 
و هنر می دانستند و مدام به این کشور سفر می کردند. آنها در بازگشت از فرانسه 
برای ایرانی ها به اصطالح ســوغات می آوردند؛ در زمینه موسیقی هم اوضاع 
همین گونه است و پیانو که یک ساز کالسیک و اروپایی است برای نخستین بار 
از فرانسه به ایران وارد شد. گفته می شود این پیانو به واسطه حجم کم و ابعاد 
جمع و جوری که داشته به راحتی به ایران انتقال داده شده و حمل آن آسان 
بوده است. نخستین فردی که پشت این ساز نشســت و تالش به نواختن آن 
کرد، محمدصادق خان سرورالملک، نوازنده سنتور دربار ناصرالدین شاه بود. 
او پس از اندکی تالش و ضربه زدن روی کالویه های پیانو گفت که کوک این 
دستگاه ماهور است. او نخســتین فردی بود که کوک پیانو را به سبک ایرانی 
تغییر داد و با آن دستگاه شــور را نواخت. به این ترتیب می توان از او به عنوان 
نخســتین نوازنده پیانو در ایران نام برد. مشیر همایون شهردار، موسیقیدان، 
نوازنده پیانو و آهنگســاز معروف ایرانی در خاطراتش نوشته: »این پیانو را در 
سال1۳14 هجری شمسی شخصا به اتفاق پدرم در منزل مرحوم عضدالدوله، 
پدر عین الدوله دیدم که روی آن به زبان فرانسه عبارتی نوشته شده بود حاکی 

از آنکه پیانوی مذکور را ناپلئون به فتحعلی شاه اهدا کرده است.«

سوغات موسیو دوال
ویولن را هم باید در ردیف ادوات و آالت موسیقی که در دوره قاجار وارد ایران 
شد، دسته بندی کرد. بعد از تاسیس شعبه موزیک دارالفنون، مستشاران خارجی 
برای تعلیم موسیقی به تهران آمدند و سازهای جدید مثل »فلوت« و »قره  نی« را 
با خودشان به ایران آوردند. موسیو دوال، یکی از همین مستشاران خارجی بود 
که از فرانسه به ایران آمد و 2سال در شعبه موزیک دارالفنون موسیقی تدریس 
کرد. این معلم فرانسوی استاد و نوازنده ویولن بود و این ساز را با قواعد مخصوص 
تعلیم می داد. از موسیو دوال به عنوان نخستین مربی و معلم ویولن در ایران نام 
می برند که شاگردان زیادی را تربیت کرد. حسن مشحون، موسیقیدان ایرانی در 
کتاب »تاریخ موسیقی ایران« از حسن هنگ  آفرین به عنوان شاگرد خلف موسیو 
دوال و قدیمی ترین نوازنده ویولن در ایران نام برده، اما روح اهلل خالقي در کتاب 
»سرگذشت موسیقي«، از تقی دانشور، دیگر موسیقیدان دوره قاجار به عنوان 

نخستین ایرانی اي نام برده که با ویولن آشنا شده است.

موسیقی از روزگار قدیم در فرهنگ ایرانیان جایگاه ویژه داشته؛ شواهد تاریخی نشان 
می دهد که ایرانیان از دوره باستان نسبت به یادگیری موسیقی و نواختن سازهای مختلف 
تالش و کوشــش می کردند. آموزه های موسیقی نسل به نســل تا دوره صفویه و زندیه 
منتقل شد تا اینکه در دوره قاجار مردم با موسیقی مدرن و کالسیک آشنا شدند. برخی 
پژوهشگران حوزه موسیقی معتقدند فصل جدید کتاب تاریخ موسیقی ایران را باید از 
همان دوره نوشت و منابع مکتوب تاریخی هم بسیاری از نخستین های تاریخ موسیقی را 
متعلق به دوره قاجار می دانند؛ مثل نخستین مدرسه موسیقی یا نخستین سازهایی که وارد 
کشور شد و ارکسترهایی که برای نخستین بار تشکیل شد، اما واقعیت ماجرا این است که 

بسیاری از ابداع گران موسیقی سنتی هم در قرن های گذشته می زیسته اند.

برای شنیدن 
و تماشای آثار 
استاد انتظامی 
باركد را اسكن 
كنيد.

نام غالمحسین درویش هم به عنوان یکی از موسیقیدان هایی که تأثیر عمیقی روی موسیقی سنتی ایران 
گذاشته در تاریخ موسیقی ایران تکرار شده است؛ چنان که سعدی حسنی، پژوهشگر و موسیقی  شناس 
ایرانی در کتاب »تاریخ موسیقی« درباره پیدایش موسیقی نوین ایران نوشته است: »نخستین تحول 
واقعی موسیقی را غالمحسین درویش از سال 1251 تا 1۳05 ایجاد کرد.« درویش خان در مدرسه دولتی 
موزیک تحصیل می کرد که متوجه یکنواخت بودن موسیقی ایرانی شد؛ به همین دلیل، آواز را که تا آن 
زمان، بدون ضرب و طوالنی بود، خالصه کرد و به صورت ضربی درآورد و عالوه بر درآمد که پیش از آواز 
نواخته می شد، قطعه ضرب دیگری به نام »پیش  درآمد« به آن اضافه کرد. گفته می شود با ظهور جنبش 
مشروطه، درویش خان در نخستین کنسرت  هایی که در انجمن اخوت تشکیل شد، رهبری گروه ارکستر 
را بر عهده داشت. مهارت درویش در نوازندگی موجب شد تا او پس از مرگ ناصرالدین شاه )1۳1۳قمری( 
به دستگاه شعاع السلطنه پسر مظفرالدین شاه، والی فارس دعوت شود. عالوه براینها برگزاری کنسرت 
برای جمع آوری کمک برای قحطی زدگان روسیه، کنسرت برای ایجاد دبیرستان فرهنگ، 
کنسرت برای آتش سوزی آمل در سال 1296 خورشیدی، کنسرت برای بازسازی خرابی های 
آتش سوزی بازار و نیز کنسرت برای غارت شدگان ارومیه در سال 1286 خورشیدی ازجمله 

تالش های او در دوران مشروطه بود.



    حضور در فضای موســیقی را  در دهه۶۰ 
شروع کردید، آن ســال ها چطور در این راه 

قدم گذاشتید؟
عالقه به موسیقی سنتی همیشه با من همراه بود و همین 
عالقه باعث شــد تا فعالیت جدی و حرفه ای خود در حوزه 
نوازندگی  را از سن۱۷ ســالگی با  ســاز نی و با حضور در 
کالس های استاد »منصوری« شــروع کنم. در آن سال ها 
به علت وجــود فضای فکری و تعصبــات موجود در جامعه 
مشکالت بسیاری پیش روی فعاالن موسیقی وجود داشت. 
شــرایط به گونه ای بود که چه به لحاظ تهیه  ســاز و چه به 
لحاظ حضور در کالس های موسیقی با دغدغه های بسیاری 
مواجه بودیم. شروع جنگ نیز یکی دیگر از چالش های آن 
روزها به حســاب می آمد. به همین دلیل کالس های استاد 
منصوری به سبک قدما، در منزل شــخصی استاد برگزار 
می شــد و من نیز در این کالس ها حضــور مي یافتم و این 

سرآغاز فعالیت های هنری ام بود.
    در آن دوران، گذر از این مســیر برایتان 

دشوار نبود؟ 
هر طور بود راهم را ادامه دادم و در جشــنواره های داخلی 
و خارجی بســیاری حضور یافته ام و در گروه های موسیقی 
»حافظ« به سرپرســتی  آقــای همایون یزدانــی«، گروه 
»حق جویان« به سرپرستی آقای »دکتر فریدون فراهانی«، 
گروه »افق« به سرپرستی آقای »ستار هشیاری پور«، گروه 
»تنبورنوازان اصفهان« و گروه »صلح« به سرپرستی آقای 
»علی اصغر رحیمی« و گروه »آوای جاوید« به سرپرســتی 

اســتاد »حمیدرضا فرهنگ«  ســاز نواختــه ام. همچنین 
حضور در جشنواره های مختلف ازجمله جشنواره موسیقی 
»قونیه« که هر ســال به مناسبت زادروز شــاعر عالیقدر 
»موالنا« برگزار می شود، جشنواره موسیقی اقوام در کشور 
رومانی و جشنواره موســیقی فجر را در کارنامه موسیقایی 
خود دارم. از دیگر فعالیت های شاخص من همکاری با گروه 
»صلح« است که به عنوان سفیر صلح و پیوندهای فرهنگی 
برنامه اجرا کردم و با استقبال خوب مردم و مسئوالن مواجه 
شد. به طور کلی فعالیت موسیقایی ام در حوزه موسیقی ملی 

)کالسیک( ایرانی است.
    به نظر شما موسیقی اقوام چه جایگاهی در 

هنر کشور دارد؟
موسیقی اقوام ایرانی تجلی گاه اولیه نواها و نغمه های نواحی 
مختلف است و به اعتقاد من در حقیقت الیه های زیرین و 
ابتدایی موسیقی ایرانی را تشکیل می دهد؛ موسیقی اي که 
نسل به نسل و سینه به سینه به ما رسیده است و جایگاهی 

رفیع در کشور دارد.
    این سبک هنری در پیوند فرهنگی نواحی 

مختلف کشور هم اثرگذار است؟
به نظر من این موســیقی بــا بیانی دلنشــین، قابل فهم و 
بی تکلف، بیانگر وحدت، برادری و برابری اقوام پیشینه دار 
ایرانی اســت و این موضوع یک نوع همگرایی منطقه ای و 
فرهنگی ایجــاد می کند؛ آن چیزی که قلب هــا را در کنار 
هم قرار داده و میراث غنی تاریخ درخشــان فرهنگی این 

سرزمین کهن است.

صدای  ساز حسین مرتهب، خواننده و نوازنده سنتی و سفیر صلح 
و پیوندهای فرهنگی، فراتر از مرزهای کشورمان شنیده می شود
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پرده دوم

  سفر به سرزمین سازها 
موزه موسیقی تهران که در سال۱3۷4 
تاسیس شده، یکی از جاهای دیدنی 
تهــران و باب میل اهالی موســیقی 
اســت. این موزه 3طبقه دارد و حدود 
240ســاز از 200نوع مختلف در آن 
نگهداری می شــود. موزه موسیقی از 
سالن های مختلفی تشکیل شده و در 
هر کدام از این سالن ها انواع سازها مثل 
سازهای کوبه ای، بادی، زهی، سنتی و 
زهی نواحی در معرض دید عموم قرار 
گرفته است. یک بخش دیگر موزه هم 
به نمایش سازهای اهدایی اختصاص 
دارد که هرکدام قدمتی طوالنی دارند 
و متعلق به اســتادان موسیقی مثل 
میرزاعبداهلل، استاد عشقی و تعدادی 
از نوازندگان معاصر هســتند. اگر به 
موزه موسیقی رفتید، حتما به گنجینه 
موزه هم سری بزنید. در این بخش با 
آثار و یادگارهای جالبی از اســتادان 
موسیقی مواجه می شوید؛ مثل چوب 
رهبری ارکستر حشــمت سنجری، 
ساعت شماطه دار استاد علی تجویدی، 
سنتور استاد ملک حســین و تقویم 
رومیزی تقی مسعودیه. در کنار بازدید 
از سالن های مختلف، سیستم »پخش 
صوتی اطالعات سازها« به عنوان راوی 
شما را بیشتر با آنها آشنا خواهد کرد. 
برای رفتن به موزه موســیقی کافی 
اســت خودتان را به ایستگاه متروی 
تجریش برســانید و از آنجا به خیابان 
شهیددربندی بروید تا به ورودی موزه 
در کوچه نمازی برسید. یادتان باشد که 

موزه موسیقی شنبه ها تعطیل است.

  دو بانوي موسیقیدان 
اگر فکر می کنید زنان نمی توانند در 
حوزه موسیقی فعالیت کنند، پاک 
در اشــتباهید؛ چراکه این سرزمین 
تا کنون موســیقی دانان، نوازندگان 
و ترانه ســرایان بســیاری از جامعه 
بانوان تربیت کرده که حاال تعدادی 
از آنها در دانشگاه ها، هنرستان های 
موسیقی و آموزشگاه ها فعالیت دارند. 
به عنوان نمونه در میــان این افراد 
»سیمین غانم« یکی از فعاالن این 
عرصه است که بیش از نیم قرن سابقه 
خوانندگی در کارنامه هنری اش دارد. 
او که در سال ۱323 از پدری تهرانی 
و مادری اهل ساری در شهر تنکابن 
متولد شد، از ۹ سالگی در جشن های 
مدرســه می خواند و در سال ۱34۱ 
در مسابقه های آموزشگاه های ایران 
در رشته آواز اول شد. سیمین غانم 
فعالیت رسمی خود را از 2۵ سالگی 
و در ســال ۱34۸ آغاز کرد. او دوره 
موسیقی ســنتی و ردیف را زیرنظر 
محمود کریمــی گذراند. مدتی نیز 
نزد مرتضی حنانه قواعد موســیقی 
و سلفژ را آموخت و با علی تجویدی 
نیز در زمینه موســیقی کار کرد. از 
معروف تریــن ترانه های ســیمین 
غانم می تــوان از »گل گلدون من«، 
»سیب«، »رقص باران«، »رها شده« 
و »مرد من« یاد کرد. فعالیت های او به 
کنسرت هایی ویژه بانوان اختصاص 
دارد. آذرنوش صدر ســالک، بانوی 
دیگر و موسیقی دان و نوازنده چنگ 
و همسر مجید انتظامی موسیقی دان 

ایرانی است.
 او از ســال ۱3۵۷ بــه ارکســتر 
ســمفونیک تهــران بــه رهبری 
»فرهاد مشکات« راه یافت و تا زمان 
بازنشستگی در این ارکستر مشغول 
فعالیت بود و پس از آن نیز به صورت 
مهمان با ارکستر سمفونیک همکاری 
داشته اســت. صدر ســالک از سال 
۱3۷۵ تا ۱3۷۶ رئیس هنرســتان 
موسیقی ملی دختران بود و در سال 
۱3۹2 »مدرک درجه یک هنری« را 
از شورای ارزشیابی آثار هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت کرد. 
سال گذشته نیز مراسم بزرگداشت 
آذرنــوش صــدر ســالک از طرف 
سی و هفتمین جشــنواره موسیقی 

فجر برگزار و از او تجلیل شد.

پرده سوم

    چند سالی اســت  که جشنواره موسیقی 
نواحی کشور به میزبانی استان های مختلف 
برگزار می شود. از دیدگاه شما اجرای چنین 
جشنواره هایی تا چه حد در شناسایی و معرفی 

اهالی موسیقی نواحی ایران نقش دارد؟
برگزاری این جشنواره فرصتی اســت برای بیان فرهنگ و 
هنر بومی و معرفی جوانانی که دل در گرو موسیقی ایرانی 
دارند و راه اســتادان و هنرمندان بزرگ را ادامه می دهند. 
این جشنواره باعث پیوند اهالی موسیقی شده و چهره های 
تازه کار، اما کاربلد را به مرحله ظهور می رســاند. جشنواره 
اقوام با حضور گرانقدر موســیقی نواحــی، جلوه هایی زیبا 
از نواحی بکر مناطق مختلف ایران را به نمایش می گذارد؛ 

موسیقی اي که هسته اصلی آن موسیقی ملی است.
    قبول دارید که موسیقی فولکلورخیلی در 
سبد سلیقه موسیقایی نسل جدید قرار ندارد 
و باید برای هدایت و عالقه مندترکردن آنها 

آستین همت باال زد؟

ببینید! جوان امروز باید ارزش و جایگاه موسیقی کشور را 
بشناسد تا به سمت این موســیقی برود و عالقه مند شود. 
برگزاری جشــنواره های مختلف به صورت دوره ای گامی 
در مســیر فرهنگســازی و عالقه مندترکردن این گروه از 
مخاطبان به موسیقی سنتی و فولکلور است و می تواند نقش 

بسزایی در این جریان داشته باشد.
    حال این روزهای موسیقی اصیل ایرانی را 
چطور ارزیابی می کنید و چطور می توان در 

تقویت و توسعه آن گام برداشت؟
هم اکنون موسیقی در کشور ما به نوعی سردرگم و به بیان 
کلی تر مریض اســت. ذائقه های موســیقی تغییر کرده و 
بایدها و نبایدهای بسیاری را به همراه دارد. مشکالت مالی 
هم دغدغه اهالی موسیقی اســت. البته این حال دگرگون 
موسیقی اصیل ایرانی هم گذرا اســت و باید با تفکر از این 
مرحله عبور کنیم. به نظر من اجرای کنسرت های مختلف و 
ایجاد بستر برای برگزاری آموزش های اصولی و استفاده از 
ظرفیت جوانان بااستعداد و کاربلد می تواند راهی برای گذر 

از این چالش ها باشد.
    در این وانفسا، نوای اقوام با چه چالش هایی 
مواجه است و برای برون رفت از آن چه باید 

کرد؟
به اعتقاد من وقتی موسیقی تنها به عنوان یک هنر کاربرد 
داشته باشــد، به خودی خود چالشــی ندارد، اما وقتی این 
هنر به عنوان یــک صنعت مطرح می شــود و منبعی برای 
درآمدزایی قــرار می گیرد، ناخــودآگاه چالش ها به وجود 

می آید. بنابراین نیاز اســت که بستر مناســبي برای اهالی 
موسیقی به خوبی فراهم شود تا به دور از هر دغدغه فکری 
فعالیت کنند و موســیقی اصیل ایرانی را به گوش جهانیان 
برسانند؛ موســیقی اي که بیانگر فرهنگ و اصالت ایران و 

ایرانی است و نیاز است بیشتر به آن پرداخته شود.
    امروز مصادف با ۶ بهمن در تقویم رسمی 
کشــورمان به نام آواها و نواها سند خورده، 
به نظر شما انجام چنین اقداماتی در این راه و 

کاهش چالش های این هنر مؤثر است؟
به اعتقاد من باتوجه به اهمیت ذات و درونمایه موســیقی 
به ویژه موسیقی فاخر ایرانی و نقش قابل توجه آن در تاریخ 
و رویدادهای مهم کشور اختصاص یک روز در تقویم به این 
نام کمترین کاری است که برای این هنر می توان انجام داد. 
موسیقی اصیل ایرانی ریشه در گوشت و خون ایرانیان دارد 
و اصالت آن در گوشه گوشه کشور موج می زند. اما یادآوری 
چنین روزی در تقویم ایرانی می تواند در تحکیم موسیقی 
اصیل ایرانی و فراموش نشدن ریشه ها و فرهنگ اصیل ایرانی 

تأثیرگذار باشد.

برای شنیدن 
نوای نی حسین 
مرتهب بارکد را 
اسکن کنید.

موسیقی در كشور ما 
سردرگم است

در عرصه موسیقی کارش را رسما از دهه۶۰ با نواختن »نی« آغاز و نزد استادان 
بزرگ و بنامی تلمذ کرده و از نوازندگان شناخته شده این  ساز سنتی و کالسیک 
در اصفهان به شمار می آید. عالوه بر »سازهای بادی ایرانی«، او در نوازندگی »سازهای زهی ایرانی«، 
ازجمله تار و سه تار چیره دست است. حضور در گروه های موســیقی مختلف و برگزاری برنامه ها و 
کنسرت های متعدد در شهرهای مختلف و اجرا در جشنواره ها و فستیوال های داخلی و خارجی ازجمله 
جشنواره موسیقی فجر، جشنواره موسیقی اقوام در کشور رومانی و »قونیه« در کارنامه فعالیت های 
هنری این فعال عرصه موسیقی سنتی و محلی دیده می شود و در این راه جوایز و لوح های مختلفی نیز 
کسب کرده است. حسین مرتهب متولد سال ۱۳۴۹ در شهر اصفهان است. او درباره اهمیت و جایگاه 
موسیقی محلی یا همان فولکلور معتقد است  که موسیقی اقوام ایرانی تجلی گاه اولیه نواها و نغمه های 

نواحی مختلف است. گفت وگوی ما را با او بخوانید.

سعیده مرادی

خواننده و نوازنده موســیقی سنتی، 
برگزارکننده کنســرت های متعدد در 
جشنواره ها و فستیوال های داخلی 
و خارجی، ســفیر صلــح و پیوندهای 

فرهنگی

متولد  ۱۳۴۹

صدای
یکپارچگی

وضعیت آثار تولیدی میهن
موسیقی نواحی

درصد طرفداری 
موسیقی در 

میان مردم در 
سال ۱۳۹۸ 

سلیقه 
موسیقایی 

مردم ایران در 
سال ۱۳۹۹

»محمدرضــا شــجریان«، »شــهرام ناظــری«، »عليرضــا قربانــی«، »محمــد نــوری«، »ســاالر عقیلــی«، »عبدالحســین مختابــاد«، »محمــد معتمــدی آذری« 
و »ناصــر عبداللهــی« ازجملــه خواننــدگان معروفــی هســتند کــه در عرصــه موســیقی فولکلــور یــا همــان موســیقی اقــوام ایرانــی آثــار در خــوری اجــرا  کرده انــد.

»لبخند«، »گل پامچال«، »ساری گلین«، »نوایی« و »هللا مزار« جزو ترانه های فولکلوریک ماندگاری هستند که بیشترین تعداد بازخوانی را داشته اند.

نی
زدا

د ی
می

:  ح
ک

افی
گر

فو
این

طنین هم نوازی هنرمندان 
ایرانی همواره از گوشه و کنار 
کشورمان به گوش می رسد؛ 

خنیاگرانی که اشــعار و 
آوازخوانی شان برگرفته 

از وضعیت جغرافیایی و 
شرایط اقلیمی و مناطق 

پیرامونی آنهاســت و 
هــر یــک از ترانه ها و 

زیبایی هــای نهفته در 
آن، ریشه در ویژگی های 

قومــی، فرهنگــی و 
اجتماعی هــر یک از 

استان های این سرزمین 
دارد. از ایــن رو چنــد 

سالی است که جشنواره 
موسیقی نواحی ایران که 

امسال به ایستگاه پانزدهم 
رسید، در این حوزه برگزار 
می شــود تا ظرفیت های 
موســیقی نواحی ایران را 
معرفی کند. به کمک اعداد 
و ارقام نگاهی داشــته ایم به 
این جشنواره و وضعیت آثار 

تولیدی موســیقی نواحی و 
فعاالن این عرصه در میراث 

فرهنگی کشورمان.

 ۱۰۰
موسیقی دان حرفه ای 

و پیشکســوت در تاالر 
اســعدگـــرگانی در 

فرهنگی  رنگین کمان 
جشنواره پانزدهم برای 

نشــان دادن وحدت 
بزرگ اسالمی حضور 

داشتند.

 ۲۹
گــروه از هنرمنــدان 

ایران  نواحی  موســیقی 
در این جشــنواره تالش 

کردند بدون برتری طلبی 
موسیقایی  فرهنگ  یک 

بر دیگری به اشتراکات 
موســیقی ایران کهن 

بپردازند.

۱۰
پژوهشــگر ویــژه 

موســیقایی اقوام در 
بخش پژوهش جشنواره 

در ابعاد مختلف کارگاه های 
تخصصی برگزار کردند.

۲
پژوهشگر موسیقی 

اقوام به نام های هوشنگ 
جاوید و محمدرضا برزگر، 

قدردانی شدند.

 4
فعال موسیقی نواحی 

کشور سیداحمد حسینی 
فعــال موســیقی کتولی، 

سیدنظام موســوی فعال 
موســیقی طبری، حاجی 

محمد ایری فعال موسیقی 
ترکمن و محمــد نعیمی 

نظام آباد فعال موســیقی 
قزلبــاش در اختتامیــه 

پانزدهمیــن جشــنواره 
موســیقی نواحی تجلیل 

شدند.

اصفهان۲۱8

سمنان۲8

گلستان47

۲۰ قزوین

کرمان73

یزد37

هرمزگان3۱

۱57 اردبیل

کردستان 37 

3۰ بوشهر

۱7۱ آذربایجان شرقی

4۲ آذربایجان غربی

سیستان و بلوچستان3۲

۲۰3 گیالن 

۱86 مازندران 

فارس۱6۲

همدان  ۲3 

البرز 43

3۲ خوزستان

تعداد 
کنسرت های 
 برگزارشده 
در 6ماه اول 
سال۱4۰۱

گــروه رســتاک، گــروه دســتان، گــروه باباطاهــر، گــروه هم آوایــان، گــروه شــمس و گــروه کامکارهــا جــزو گروه های شــناخته شــده  موســیقی فولکلــور هســتند.



»موسیقی زبان مردم اســت، هم درد آنها را بیان می کند و هم می تواند 
تسکینی بر دردشان باشــد.« این صحبت  سیدحسام الدین سراج 

اســت؛ هنرمندی که وقتی در نوجوانی وارد جامعه موسیقی شد، 
تصور نمی کرد روزی به یکی از نام هــای ماندگار این هنر در ذهن 
مخاطبان تبدیل شــود. او حاال خاطره ســاز حس های خوبی 
 اســت که با قطعات ماندگارش در ذهن مردم ســاخته است. 
خالق قطعه های ماندگار »باغ ارغوان«، »شــرح فراق«، »بوی بهشت«، »رؤیای وصل«، 
»وصل مســتان«، »شــمس الضحی« و...، برای ما از امیدواری اش به موسیقی ایرانی 
می گوید و معتقد است موسیقی و شعر، زبان مردم است، هم درد مردم را بیان می کند، 

هم تسکینی بر درد آنهاست و هم امیدی برای آینده.

نیلوفر  ذوالفقاری

    چرا شما همیشــه در گفت وگوهایتان 
با نگاه تجاری صرف به موســیقی مخالف 

بوده اید؟
بعضی آثــار هم از نظــر ادبی دچار ضعف هســتند، هم 
مضمونــی که طرح می کننــد اشــکال دارد. نمی گویم 
همه موسیقی پاپ اینگونه اســت. من خودم به این نوع 
موســیقی عالقه دارم، بعضی از انواع قدیمی آن را هنوز 
گوش می دهم، حفظم و می خوانم اما نوعی که االن صرفا 
برای جلب توجه مد شــده، وارد فضای تجارت می شود. 
انگار قصد دارند تجارتی موسیقایی شکل بگیرد که فقط 
جوانان را به سالن های کنسرت بکشــاند. با این شرایط، 
فکر می کنم آرام آرام از آن نوع ارزشمند موسیقی فاصله 
می گیریم. اگر فعالیت ها درباره موســیقی فقط تجاری 
باشد، حتی اگر این اتفاق برای موسیقی سنتی بیفتد، من 
آن را نمی پسندم. درست نیست که فضا را آنقدر با بمباران 
تبلیغاتی پر کنیم که سالن کنســرت با هر شرایطی پر 
شود و مردم به هر قیمتی حضور داشته باشند، حتی اگر 
خواننده فالش بخواند! این حضور مردم، فقط وجه مادی 
برای تهیه کننده دارد نه معنــای دیگری، این فقط یک 

سرگرمی و تجارت است.

    با این اوصاف به نظر شما موسیقی ما امروز 
از چه جایگاهی برخوردار است؟

بســتگی دارد که کدامیــک از جایگاه های موســیقی 
مدنظرتان باشــد. جایــگاه هنری یا اجتماعــی؟ از نظر 
هنری، درباره هر هنر باید از کیفیــت آن صحبت کرد، 

نه کمیت آن. ممکن است 
امروز یک نفــر در آفریقا، 
یک موسیقی آکروباتیک 
طراحــی کنــد. ایــن 
موســیقی ممکن است 
بســیار جلب توجه کند 
و در فضــای مجــازی 
میلیون ها بازدیدکننده 
داشته باشــد اما این 
دال بــر ارزشــمند 
بودن آن موســیقی 
هرچنــد  نیســت 
که توانســته باشد 
توجه هــا را به خود 
جلب کنــد. درباره 
موســیقی ایرانــی، 

معتقدم موســیقی ما 
به ذات ارزشمند است. 

ملودی های موســیقی 
ایرانی سالیان سال صیقل 

و پرداخت خورده تا به اینجا 
رســیده و ردیف های موسیقی 

ایرانی شــکل گرفته است. ضمن 
اینکه آثار باکالم موســیقی ایرانی، 
بــا بزرگانی مانند حافظ، ســعدی، 
مولوی، نظامی و ســنایی در ارتباط 

تماشا  خانه پنجشنبه12
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  کشــف و پرورش نخبگان 
موسیقی

هنرستان های موسیقی که زیرنظر 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
در 2بخش مجزا دختران و پسران 
فعالیت دارد، با بیــش از یک قرن 
ســابقه و بهره گیری از اســتادان 
سرشــناس، یکی از قدیمی ترین 
مراکز آموزش در کشــور با کشف، 
آموزش و پرورش نخبگان موسیقی، 
جایگاه خود را در آموزش موسیقی 
تثبیت کرده اســت. هنرجویان در 
این مجموعه های آموزشی از پایه 
هفتم پس از موفقیــت در آزمون 
زیرنظر استادان در7سال در 2 رشته 
نوازندگی ساز ایرانی، نوازندگی ساز 
جهانــی آمــوزش می بیننــد و 
فارغ التحصیل می شوند. تهیه ساز 
برعهده هنرجویان است و نواختن 
سازهای مختلفی در این هنرستان 
آموزش داده می شود. سنتور، قانون، 
تار، عود، کمانچه، نی، سه تار، پیانو، 
ویلن، ویوال، ویلنســل، کنترباس 
و فلوت، برخی از ســازهایی است 
کــه در این هنرســتان ها تدریس 

می شوند.
  نشانی هنرستان موسیقی 

دختران: 
خیابان استاد شــهریار، روبه روی 

تاالر وحدت
  شماره تماس: 
02166727356 

  نشانی هنرستان موسیقی 
پسران: 

خیابــان ولیعصر)عــج( باالتــر 
 از تقاطــع امــام خمینــی)ره(، 

جنب تاالر محراب
  تلفن تماس:

 66477491و 66957792

پرده چهارم

  خانه سازهای ایرانی
خانه موزه ابوالحســن صبا جایی 
اســت کــه بــا قــدم زدن در آن 
می توان نغمه ترانــه و آهنگ های 
خاطره انگیز موسیقی اصیل ایرانی 
را شــنید. در روزگاری نه چندان 
دور در خانــه مــوزه ابوالحســن 
صبا، بسیاری از اســتاد طراز اول 
موســیقی ایرانی که میراث کهن 
نیاکانمان را حفظ کرده  و به تدریس 
موســیقی پرداخته اند. ساختمان 
خانه مــوزه، پس از درگذشــت او 
از ســوی وزارت فرهنگ و هنر از 
بازماندگانش خریداری شــد. این 
خانه 5 اتاق، زیرزمین و یک حیاط 
کوچــک دارد. تغییراتی اندک در 
معماری ســاختمان قبل از آنکه 
به صورت فعلی دربیاید و تعمیر و 
مرمت قسمت هایی از آن ضروری 
بود. خانه صبا اکنــون دارای یک 
اتاق دفتــر، تاالر مــوزه و کالس 
درس و زیرزمینی اســت که برای 
آرشــیو موزه درنظر گرفته شــده 
و با ســازهایی کــه دارد، معروف 
است. منتخب اسفندیاری، همسر 
صبا، 2سال پس از مرگ این استاد 
موسیقی تصمیم گرفت خانه شان را 
به موزه تبدیل کند. به آلمان سفر 
کرد و از خانه بتهوون که تبدیل به 
موزه شده بود بازدید داشت. از این رو 
او نقشــه خانه بتهوون را طراحی 
کرد و سپس تعداد زیادی عکس از 
بخش های مختلف آن گرفت. او آن 
عکس و نقشه ها را به وزارت فرهنگ 
و هنر آن زمان تحویل داد و زمینه 
تبدیل خانه صبا به موزه، فراهم  شد. 
ابوالحســن صبا از موسیقیدانان و 
آهنگسازان ایرانی است که صدای 
ویلن را به خدمت موسیقی ایرانی 
گرفت. بــرای دسترســی به این 
خانه موزه، نزدیک ترین ایســتگاه 

مترو، بهارستان است.
  نشــانی: میدان بهارســتان، 

خیابان ظهیراالسالم، شماره 90
  زمان فعالیت: 

هر روز از ساعت ۸:30 تا 15:30

پرده آخر

ساز  کوک
نود

هر ایرانی روزی 30دقیقه موسیقی می ش

      اوج و فرود کنسرت ها 

ها
گ 

هن

و بازار داغ تک آ

موسیقی را زبان روح و احساس می دانند؛ هنری که پیشینه آن در کشور ما به دوران 
ایران باستان برمی گردد و هنرمندان بسیاری در همه این سال ها عمرشان را 
صرف غنای این هنر کرده  و مخاطبان هم هوادار ســبک های مختلف این 
هنر بوده اند. همواره بازار اخبار دنیای موسیقی داغ است و این صنعت 
مخاطبان خاص خود را دارد. به بهانــه روز آواها ونواها، به کمک 

آمار و ارقام نگاهی داشــته ایم بر فعالیت  کم وکیف 
فضای موسیقی در سال های اخیر.

2068   کنسرت در نیمه اول امسال برگزار شده است.
80000   تعداد حدودی فعاالن حوزه موسیقی در ایران است.

103   آموزشگاه هنری موسیقی در نیمه اول امسال مجوز گرفته اند.
15   سال، رکورد بیشترین سال های اجرای گروهی و متعلق به گروه آرین است.

6000    نفر، تعداد بیشترین مخاطبان یک کنسرت و به نام حامد همایون سند خورده است.
1388   ردیف های موسیقی ایرانی در یونسکو به عنوان میراث ناملموس کشورمان به ثبت رسید.

27   آلبوم موسیقی تنها در یک ماه )آذر( 1401از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز گرفته اند.
1293   هجری شمسی نخستین مدرسه موسیقی ایران دراین سال برای تدریس موزیک گشایش یافت.

1/5   درصد مخاطبان یک پژوهش در سال گذشته اعالم کردند که در محل کار موسیقی گوش می کنند.
161   تک آهنگ، در آذر ماه امسال از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز دریافت کرده اند.
28   کنسرت علیرضا عصار با اجرای پی در پی، رکورد بیشترین کنسرت متوالی تاکنون به شمار مي رود.

76.9   درصد از مخاطبان یک پژوهش موسیقی در سال گذشته، اعالم کرده اند معموال در خانه، موسیقی گوش می کنند.
18   درصد از مخاطبان  یک پژوهش در سال گذشته  در مسیر راه )پیاده و سواره( زمان خود را به گوش دادن موسیقی اختصاص می دهند.

6000000   سی دی و کاست آلبوم »نیلوفرانه« علیرضا افتخاری، به عنوان رکورد پرفروش ترین آلبوم های موسیقی ایران تا کنون  ثبت شده است.

دست اقتدار
نماهنگ »دست اقتدار« همزمان با سومین 
سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی به همت دفتر ســرود در معاونت 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و هنرنمایی گروه سرود محراب، با شعر و آهنگسازی محمدجواد 
الهی پور و تنظیم سپهر جامی در دسترس عالقه مندان قرار گرفت.

سربازنامه
روایت موسیقایی »سربازنامه« عنوان اثر دیگری در این زمینه 
و با قطعه های »آرش«، »دشمن«، »پرتاب«، »مرز وطن«، »پیر 
قبیله«، »حلقه وصل«، »ســیاوش دیگر«، »رفیق خفته در 
خون«، »پیاله خون«، »تفنگم«، »خدا و میهن«، »اشک عالم« 

و »پیر تاریخ« تولید شده است. آهنگسازی و خوانندگی این اثر به عهده پرواز همای 
بوده و اشعار آن از منظومه »سربازنامه« سروده افشین عال برگرفته شده است.

قاسم هنوز زنده است
این آلبوم محصول حوزه هنری و شامل 10 قطعه است و در استودیو 
پژواک، یکی از قدیمی ترین و بهترین استودیوهای کشور اجرا و 
ضبط شده است.در این آلبوم هنرمندان ازجمله علیرضا افتخاری 
۲ اثر »مرد میدان« و »رقص و جوالن« را خواندند که قطعه »مرد 

میدان« سال 1۳۹۸ با همکاری مرکز موسیقی و سرود صدا و سیما منتشر شد. در این 
آلبوم حاج صادق آهنگران نیز قطعه »حاج قاسم سالم« را اجرا کرده است.

9تلفیقی10سنتی128پاپ
4الکترونیک4کالسیک6نواحی

مجوزهای صادر شده برای 
تک آهنگ ها در آذرماه 1401

تعداد استودیوهای ضبط  موسیقی

3کالسیک5پاپ15سنتی
2تلفیقی2نواحی

مجوز آلبوم های موسیقی به 
تفکیک ژانر در آذرماه 1401

%74
سهم باقی وسایل 
برای گوش دادن 

به موسیقی

 محمدرضا اژدری
آهنگساز و پیانیست

آهنگساز و پیانیست کشورمان با شرکت 
 Hollywood music در مسابقه جهانی در
awards  در سال ۲0۲۲توانست نامش را 
در میان 10آهنگساز برتر دنیا در بخش 

موسیقی بی کالم قرار دهد.

مژگان چاهیان
آهنگساز

جایزه ویژه ارکستر ســمفونیک مسابقه 
 "Fem Festival" بین المللی آهنگسازان زن 
به مژگان چاهیان از ایران رسید. او این 
اثر را در سال ۲0۲1 براساس موسیقی 

تربت جام آهنگسازی کرده است.

امین غفاری
نوازنده ویلن 

به عنــوان تنها نماینــده از ایران در 
جشنواره آکادمی بین المللی خاورمیانه 
۲0۲۲به عنوان سولیست برای »ارکستر 
کالنینگراد روسیه« برگزیده شد  و در 

این رویداد بین المللی حضور یافت.

رامین حسین پور 
خواننده 

با ویدئوآرت »صورتگر« توانست جایزه بهترین 
خواننده مرد سال ۲0۲۲ فستیوال بین المللی 
کالیفرنیا لس آنجلس را به دســت آورد. این 
ویدئو آرت در سال 1400 با مجوز دفتر موسیقی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ساخته شد.

عبدالحسین مختاباد
خواننده 

آهنگســاز و خواننده با اثــر »این 
لحظه ها« به عنوان خواننده مرد برنده 
  global music awards جایزه نقره

امسال شده است.

51304
بعد از انقالبقبل از انقالب

افراد باالتر از 15سال، 
روزانه  موسیقی 
گوش می دهند. %40 %60

سهم تلفن همراه 
برای گوش دادن به 

موسیقی

30دقیقه 
در شبانه روز، 

متوسط میزان زمانی 
است که شهروندان 
به موسیقی گوش 

می دهند.

کمانچه 
و دوتار، به عنوان 
سازهای ایرانی در 

فهرست میراث فرهنگی 
یونسکو به نام کشورمان 

ثبت شده است.

10دقیقه، 
رکورد سریع ترین 
زمان تمام شدن 

بلیت های یک کنسرت 
پاپ و متعلق به بهنام 

بانی است.

عكس:   منا عادل

اینفوگرافیک:  حمید یزدانی

نگاه سیدحسام الدین سراج، نوازنده و خواننده به آینده هنر اول

تمرکز برجنبه تجاری 
موسیقی را نمی پسندم

ورود به دنیای موسیقی دشوارتر شده است

وارد دنیای موسیقی شود اما امروز بدون حمایت مافیای 
موسیقی، کمتر کسی می تواند رشد کند؛ حتی اگر در نوع 
خودش بهترین باشد. جوان هایی که امروز در موسیقی ما 

فعالیت می کنند، بااستعدادند.

    موسیقی تلفیقی در سال های اخیر موفق 
شــده توجه مخاطبان زیادی را جلب کند. 

نظر شما درباره این نوع موسیقی چیست؟
اصل این کار بسیار خوب اســت؛ چون با این کار جوان ها 
به دایره موســیقی ایرانی می آیند و در این دایره 4تا آواز 
ایرانی و تصنیف خوب هم می شــنوند. مــن کار تلفیقی 
را خیلی دوســت دارم. خــود من »رویای وصــل« را با 
ترکیبی از ســازهای باغالما، تابالی هندی، دف، تنبور 
و مضرابی های ایرانی ساختم؛ یعنی در یک موسیقی هر 
کدام از سازها متعلق به یک فرهنگ بودند. اتفاقا این کار 
یکی از پرفروش ترین کارها شــد و خیلی مورد استقبال 
مردم قرار گرفت. هم اکنون هم همایون شجریان سرآمد 
همه جوان هایی اســت که قصد دارند موسیقی سنتی را 
جوان پسندتر ارائه دهند اما متأســفانه بعضی از افرادی 
که قصد فعالیت در این حوزه را دارنــد، اصل ماجرا را به 
کلی فراموش می کنند! قرار بر این است که با شعر،  ساز یا 
سبکی متفاوت، موسیقی سنتی را جوان پسندتر کنیم اما 
گاهی می بینیم در کار این بچه ها، ابزاری که برای همراهی 
آورده شده، تبدیل به اصل ماجرا می کنند و اصل ماجرا زیر 
سایه این ابزار قرار می گیرد! اگر این اتفاق نیفتد و همه  چیز 
در خدمت محتوا و ارزش باشــد، به نظر من موســیقی 

تلفیقی خیلی هم خوب است.

    از میان خوانندگان جوانی که وارد فضای 
موسیقی ایرانی شــده اند، کار کدام ها را 

بیشتر می پسندید؟
به نظرم همه شان خوبند، اما آنها که برنامه ریزی تبلیغاتی 
دارند بیشتر دیده می شوند و مردم هر چه را بیشتر ببینند، 
تصور می کنند بهتر اســت. از نظر من کار هنرمندانی که 
کمتر خودشان را اسیر پول و قدرت کرده اند، ارزشمندتر 
اســت و فکر می کنم نظر مردم هم همین اســت. مردم 

چنین هنرمندی را بیشتر دوست دارند.

    نظرتان درباره ثبت روزی در تقویم به نام 
موسیقی چیست؟

کار خوبی است، اما باید درباره آن فکر شود، شخصیت های 
خاص موسیقی باید کاندیدا شوند و درباره این موضوع نظر 
دهند. هم اکنون خانه موســیقی، روز جهانی موسیقی را 

جشن می گیرد.

دکتری پژوهش هنر

خواننــده موســیقی ســنتی ایرانی و 
نوازنده سنتور و سه تار و سرپرست 

گروه موسیقی »بیدل« 

متولد 1337

هنرمند به دنبال حقیقت است و 
حقیقت مرز ندارد، مثل عشق که مرز 
ندارد. کسی که بخواهد مرزبندی هایی 
را رعایت کند، هنرمند نیست بلکه 
مصلحت بین است. هنرمند منادی 
حرف مردم است

بوده که خودشان مبنای فرهنگ ما هستند. 
تأکید می کنم که ما بایــد درباره هنر، با 
نگاه کیفی قضاوت کنیم نه کمی، اگر 
از این دیدگاه نگاه کنیم، من خیلی 
به موســیقی ایرانــی عالقه مند و 

امیدوارم.

    جوان هایی که در فضای 
موسیقی ایرانی فعالیت 
می کنند را چطور ارزیابی 

می کنید؟
جوان هایی که من می بینم 
در موســیقی ایرانــی کار 
می کننــد، خیلی جدی 
هســتند. فردی که وارد 
فضای هنری موســیقی 
ایرانــی می شــود، روی 
این کار ســرمایه گذاری 
ذهنــی و زمانی می کند 
تا یاد بگیرد آثار مختلف 
را بررسی کند و با استادان 
مختلف آشنا شــود. البته در 
موسیقی پاپ هم جوانان بسیاری 
فعالیت می کنند یــا طرفدار آن نوع 
موسیقی هستند. ورود به دنیای موسیقی 
نسبت به زمانی که ما و هم نسل هایمان سراغ 
هنر رفتیم، کار سخت تری است. زمان ما اگر 
کسی قابلیتی داشــت، به راحتی می توانست 

 روایت موسیقایی از 
سردار دل ها

افتخارآفرینان

بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی، آثار 
موسیقایی بسیاری در وصف رشادت های 
او تهیه و منتشر شده که رکورد  بیشترین 

دانلود و فروش را داشته اند.

جمعی از هنرمندان 
کشورمان عالوه بر 

داخل کشور، پا فراتر 
از مرزها گذاشته و 

 خوش درخشیده اند. 
درست مثل این چند 

هنرمندی که هرکدام در 
یک زمینه موسیقی امسال 

 نام کشورمان را 
بر سر زبان ها انداخته اند. 

برای شنیدن 
قطعه شکوه وطن 
حسام الدین 
سراج باركد را 
اسكن كنيد.



پيشنهاد  هفته13مکتب خانه

ایستگاه سعدی

  تماشای میراث ارامنه
موزه اســقف آرداک مانوکیان، یکی 
از موزه های تهران اســت که به دلیل 
معماری بسیار زیبایی که دارد، مشهور 
است. این موزه که به موزه مردم شناسی 
ارامنه شهرت دارد، در کنار کلیسای 
مریم مقدس در خیابان سی تیر تهران 
برپا شده است. موزه اسقف، به عنوان 
یکی از مراکز فرهنگی تهران، اشیا و 
ابزارهای مربوط به دیــن و فرهنگ 
ارامنه در ایــران را در معرض دید قرار 
می  دهد. قدمت بنای کلیسا به دوران 
پهلوی بازمی گردد امــا برپایی موزه 
مردم شناســی ارامنه ایران در سال 
2008میالدی آغاز شده است. در موزه 
مردم شناســی ارامنه تهران، همانند 
موزه کلیسای وانک، اشیای ارزشمندی 
از سبک زندگی ارامنه، عکس  ها، اشیا 
و وسایل مربوط به کلیساهای ایران، 
مدارک و لوازم شخصی آقای مانوکیان، 
تندیس های اهدایی بانو لیلیت تریان، 
لباس  های ســنتی زنان ارامنه، لوازم 
و وســایل مربوط به برگزاری مراسم  
مذهبی نگهداری می شود. بانو لیلیت 
تریان یکی از مجسمه  سازهای برجسته 
ارمنی است. سالنی به آثار لیلیت تریان، 
این مجسمه  ساز و پیکرتراش هنرمند 
ارمنی اختصاص یافته است. در بخش 
دیگر لباس و پوشــش ســنتی زنان 
ارمنی قــرار دارد. یکی از جذاب ترین 
وســایلی که در این موزه قــرار دارد، 
مهری اســت که ازجملــه ابزارهای 
کهن ارامنه روی نان  های مقدس زده 
می  شد. بخشی از موزه به نمایش کتب 
مقدس اختصاص دارد که دستنویس 
هستند. قدیمی ترین کتاب بنا به گفته  
راهنمای موزه 600سال قدمت دارد. 
نزدیک  ترین ایستگاه های مترو برای 
دسترســی به این موزه، ایســتگاه 
متروی ســعدی در خط1و ایستگاه 

فردوسی در خط4است.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  کاخ سبز سعدآباد
کاخ مــوزه ســبز یکــی از کاخ های 
مجموعه ســعدآباد، در شمال تهران 
است. سعد آباد در اصل باغ بسیار بزرگی 
حدود 110هکتار، بــا مجموعه ای از 
بناهاست که کاخ سبز در ضلع شمال 
غربی اش قرار دارد. سعدآباد با 18کاخ 
متعلق به دوره های قاجار و پهلوی جزو 
مهم ترین موزه های کشــور به شمار 
می آیــد؛ بنابراین بازدیــد از کل این 
مجموعه در یک روز امکان پذیر نیست.

بد نیســت با بخش های مختلف این 
کاخ آشنا شــوید و هربار یکی از آنها را 
برای گردش و بازدیــد انتخاب کنید. 
در اصلی کاخ موزه ســبز )از ســمت 
شــمال غربی( به ســمت رشته کوه 
البرز باز می شود. در واقع این عمارت 
از شــمال با کوه های البرز، از شرق با 
گالبدره، از غرب با ولنجک و از جنوب 
با تجریش همســایگی دارد. ساخت 
بنای کاخ سبز که مســاحتی بالغ بر 
1203مترمربع دارد، حدود 7سال از 
بعد از سال 1301به طول انجامید. در 
زمان خریداری زمین، رضا خان وزیر 
جنگ بود؛ اما کاخ سبز در اوایل سلطنت 
رضاشاه به بهره برداری رسید. در نمای 
خارجی آن از سنگ های سبز کمیاب 
معدن خمســه زنجان و سنگ مرمر 
خراسان استفاده شده و در مصالح آن 
از سرب بهره گرفته شده است تا در اثر 
گرما و سرمای هوا سنگ ها خرد نشوند. 
سر در و ستون های ورودی کاخ که از 
جنس مرمر خراسان هستند، تلفیقی 
از هنر و نقوش ایرانی و اروپایی بوده و 
از ســبک معماری ایرانی و اروپایی در 
ساخت آنها استفاده شده است. برای 
دسترســی به کاخ سبز بهترین مسیر 
رسیدن به ایســتگاه تجریش و ادامه 

مسیر با اتوبوس تا نیاوران است.

ایستگاه تجریش

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پنجشنبه
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نیک وی آچیچ، مردی که بدون دست و پا به دنیا آمد و سخنران انگیزشی شد

فاتح قله های امیدواری
برای خیلی ها باورکردنی نیست که کسی بتواند سنگ های بی شمار محدودیت ها و موانع را از سر راهش 
بردارد و به قله موفقیت برسد، اما نیک وی آچیچ، مردی که زندگی روی سخت و ناخوش اش را از همان 
ابتدای تولد به او نشان داده بود، این راه سخت را پشت سر گذاشته و از ناممکن ها، ممکن ساخته است. 
نیک از معدود افرادی است که به دلیل ســندروم تترا آمیلیا، بدون دست و پا به دنیا آمده و در زندگی 
محدودیت های زیادی داشته است اما توانسته با این محدودیت ها کنار بیاید و امروز به عنوان یکی از 

موفق ترین سخنرانان انگیزشی دنیا، برای مردم از امید و تالش بگوید.

»گفته اند وقتی که برای نخستین بار پدرم مرا در بیمارستان دید 
حالش بد شد و بیرون رفت همه شوکه بودند و سریع مرا از مادرم 

دور کردند. مادرم چون در همان بیمارستان از پرستاران بود، 
متوجه وجود مشکلی شد و از همه خواست که به او بگویند چه 
اتفاقی افتاده اما کسی جرأت نمی کرد که به او بگوید چه شده و 
فرزندش فقط تنه دارد.« این روایت نیک از روز تولدش است که 
برایش بارها روایت کرده اند. او در سال 1982در استرالیا به دنیا 

آمد، مبتال به سندرومی نادر و بدون دست و پا. مدتی طول کشید 
تا پدر و مادرش از شوک بیرون بیایند، فرزندشان را بغل و بتوانند 
به او محبت کنند. تولد نیک، برای آنها غم و مشکالت فراوانی به 

همراه داشت. او در مصاحبه ای گفته: »در سال های ابتدایی زندگی 
من، خانواده ام تصمیم داشتند مرا به خانواده دیگری بسپارند اما 
بعدا پشیمان شدند. هرچه بزرگ تر می شدم، جای بیشتری در 

دل آنها باز می کردم و دیگر آنها به سادگی نمی توانستند مهر مرا 
از دلشان بیرون کنند. کم کم بزرگ تر می شدم و نگرانی خانواده ام 
در مورد آینده ام بیشتر می شد. وقتی خیلی کوچک بودم متوجه 
تفاوت خودم با دیگران نبودم ولی وقتی به مدرسه رفتم متوجه 

این واقعیت تلخ شدم.«

نیک با محدودیت های حرکتی شدیدی مواجه بود که توان انجام 
ساده ترین کارهای روزمره را هم از او می گرفت. او با تالش بسیار 
زیاد و به کمک مادرش یاد گرفت با دو انگشتی که در سمت 
چپ پایین  تنه اش وجود دارد، بنویسد. کارهای روزانه دیگری 
مانند نوشیدن آب با لیوان، تایپ، پرتاب توپ بیس بال و... را هم 
به سختی آموخت. سال های کودکی او با دشواری های بسیار 
سپری شد. تا اینکه نیک در دبیرستان به عنوان رهبر گروه برای 
مؤسسه خیریه اعانه جمع کرد و در سن 17سالگی مؤسسه 
خود با عنوان »زندگی بدون دست و پا« را با هدف امید دادن به 
افراد افسرده و ناتوان به راه انداخت. نیک جوان در 21سالگی از 
دانشگاه گریفیث با دو مدرک لیسانس در رشته های حسابداری 
و برنامه ریزی مالی فارغ التحصیل شد. او در سال 2008با کانایی 
میاهارا آشنا شد. کانایی گفته: »وقتی نیک را مالقات کردم، متوجه 
شدم او همان فردی است که به دنبالش بودم.« پس از ازدواج آنها 
زندگی مشترک خود را در کالیفرنیای جنوبی شروع کردند. نیک 
مشغول نویسندگی و تنظیم سخنرانی های خود شد و همسرش 
خانه داری و نگهداری از او را به عهده گرفت. آنها صاحب 4فرزند 
شده اند.

چیرگی بر نامالیمات زندگی 
نیک فعالیت هایش را برای انگیزه دادن به انسان ها هرگز 
ترک نکرد. او تابه حال فیلم های انگیزشــی مختلفی را 
مانند »هدف بزرگ زندگی« و »بیوگرافی یک فرد معتقد 
به ایمان« منتشر کرده اســت. نیک همچنین کتابی با 
عنوان »زندگی بدون مرز« نوشته که کتابی الهام بخش 
برای یک زندگی شــاد اســت؛ کتابی خاص که به شرح 
زندگی و موفقیت های انسانی خاص اختصاص دارد که با 
وجود محدودیت ها و نقص های جسمی، به پیشرفت های 
خیره کننده دست یافته است. نیک درباره خودش نوشته: 
»من بدون دســت و پا به دنیا آمدم. اما هرگز در حصار 
شرایط خود نماندم. من به سراســر دنیا سفر می کنم و 
به میلیون ها نفر الهام می بخشــم تا با ایمان، امید، عشق 
و شجاعت خویش بر نامالیمات زندگی چیره شوند و به 
آرزوهای خود برسند.« او به بیش از 60کشور در سراسر 
جهان ســفرکرده و زندگی میلیون ها نفر را تغییر داده 
است. نیک، سال هاست ســازمان »زندگی بدون مرز« را 
مدیریت و رویدادهای بسیاری را در این سازمان برگزار 
می کند و درباره شجاعت و ایمان به خداوند برای غلبه بر 
هرگونه نگرانی در زندگی سخنرانی دارد. سخنرانی های 
او آن قدر امیدبخش و انگیزشــی هســتند که توانسته 
زندگی میلیون ها انسان از سراسر جهان را تغییر دهد. او 
در سخنرانی هایش از امید و تالش تمام نشدنی خود گفته 
و ایمانی که به جادوی زندگی داشته باعث شده هرگز از 
پیش رفتن در راه اهدافش دســت برندارد: »حقیقت آن 
است که راه موفقیت همواره در حال ساخته شدن است. 
یعنی تو تا جایی که راه ساخته ای پیش می روی. پس برای 
پیشرفت بیشتر باید راه بیشتری بسازی. وقتی معجزه ای 
برای شــما اتفاق نمی افتد، می توانیــد خودتان معجزه 

زندگی دیگران شوید.«

برای نیک که با توجه به محدودیت هایش روزهای سخت کودکی را 
می گذراند، ورود به مدرسه با شوک دوم همراه 

بود. هیچ یک از بچه ها جرأت نمی کردند 
نزدیک بچه ای شوند که روی ویلچر است و 
دست و پا هم ندارد. او از نخستین افرادی 

بود که پس از حذف قانون ممنوعیت ورود 
افراد معلول حرکتی به مدارس معمولی، 
مانند سایر کودکان سالم ادامه تحصیل 

داد. در سن 8سالگی به دلیل تمسخرهای 
شدید همکالسی هایش دچار افسردگی 
شد و اقدام به خودکشی کرد. این هیجان 
احساسی باعث شد تا تصمیم بگیرد خود 

را در آب غرق کند اما خودش می گوید 
به دلیل عالقه به پدر و مادرش از این 
کار منصرف شده است؛ »کسی با من 
حرف نمی زد. زنگ های تفریح تنها  به 
سر می بردم و بچه های دیگر مسخره ام 

می کردند و به من می گفتند موجود 
فضایی یا صفت های دیگری به من 

می دادند که مرا درهم می شکست. کم کم متوجه شدم 
که خودم باید نزدیک آنها شوم تا متوجه شوند من هم آدم هستم؛ یکی مانند 

خودشان و من تقصیری در اینگونه بودنم ندارم. کم کم به این باور رسیدم 
که شاید خداوند از آفرینش من هدفی داشته است. از زمانی که این فکر در 
من به وجود آمد دیگر منتظر جوانه زدن دست و پایم نبودم و تمام تالشم را 

کردم که هدف از آفرینشم را پیدا کنم و سرانجام آن را یافتم.«

دوران سخت مدرسه

شعله روشن امیدواریشوک بزرگ تولد

ن!
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ت و روح
روابط خواهر و برادرها در خانواده بر شخصی

یک روز در صلح و آرامش، روز بعد در جنــگ و درگیری! این خالصه 
وضعیت بیشتر رابطه های خواهرها و برادرهاست. نوع روابط فرزندان 
یک خانواده با یکدیگر، به عوامل مختلفی بستگی دارد، از خصوصیات اخالقی آنها گرفته تا شیوه 
تربیت و تعامل والدین و فرهنگ جامعه ای که در آن زندگی می کنند. اما به هر حال رابطه خواهری 
و برادری از همان کودکی تا بزرگسالی همیشه با چالش هایی همراه است. دکتر فرزاد طباطبایی، 

روانشناس و روان درمانگر، درباره این رابطه، چالش ها و باید و نبایدهای آن توضیح می دهد.

نیلوفر  ذوالفقاری

هیچ کس نیســت که از اهمیت نهاد خانواده در شکل گیری 
شخصیت فرزندان بی خبر باشد. نوع روابط اعضای خانواده با 
یکدیگر، یکی از مهم ترین عواملی است که وضعیت سالمت 
روان افراد را تعیین می کند. به همین دلیل هم مهم است که به 
نقش روابط فرزندان یک خانواده با هم توجه کنیم. انواع مختلفی 
از شکل های رابطه بین خواهر و برادرها برقرار است، از جنگ و 
دعوای همیشگی و درگیری گرفته تا صمیمیت و حمایت اجتماعی همراه با مهر و عاطفه. 
گاهی رابطه به یک سر این نمودار نزدیک تر است و رابطه فرزندان یک خانواده می تواند در 
دوره های مختلف زندگی، روی این نمودار متغیر باشد. رابطه میان فرزندان با یکدیگر، یک 
فرق مهم با رابطه والدین با هم و روابط دوستانه دارد، آن هم تبادل بیشتر هیجانات مثبت 
)صمیمیت و حمایت( و منفی )نزاع و تضاد( در میان آنها در مقایسه با انواع دیگر روابط است. 
تحقیقات روانشناسان نشان می دهد، رابطه فرزندان با یکدیگر در ابعاد مختلفی بر شخصیت 
و زندگی افراد اثرگذار است. مثال خواهر و برادر کوچک تر به خواهر و برادر بزرگ تر همدلی را 
می آموزند و خواهران و برادرانی که به یکدیگر نزدیک تر هستند، به احتمال زیاد بر سرنوشت 
تحصیلی هم اثر مثبت یا منفی می گذارند. بعضی پژوهش ها هم با بررسی نکات منفی این 
ارتباط، بین این رابطه با افسردگی، اضطراب و آسیب رساندن به خود ارتباط پیدا کرده اند. 
کودکان در روابط تنگاتنگ و صمیمی با خواهر و برادر، مهارت های اجتماعی و شناختی 

مهمی را کسب می کنند. پس مهم است که میان آنها روابط صمیمانه ای وجود داشته باشد.

با اینکه نمی توان توقع داشت خواهر و برادر با هم دعوا نکنند اما 
مشاهده دقیق رابطه آنها می تواند نشان دهد که نوع تعامل آنها 
مسیر طبیعی خود را سپری می کند یا رابطه دچار بحران شده است؟ 
دعواهای کودکی معموال بی خطر هستند و خیلی زود تمام می شوند. 
زورگویی و قلدری، عامل بسیاری از دعواهای کودکانه است، به ویژه 
وقتی یکی از بچه ها بزرگ تر باشد، ممکن است از زورگویی برای 
رسیدن به خواسته هایش استفاده کند. این قلدری ممکن است به افسردگی و آسیب به خود 
منجر شود. گاهی هم فرزندی که قربانی قلدری شده، خودش نسبت به دیگران زورگویی می کند. 
دعواها باید با رسیدن به دوره نوجوانی کاهش پیدا کند یا فرزندان وارد فاز دیگری از روابط شوند. 
اگر خواهر و برادر پس از گذر از این دوران همچنان با یکدیگر درگیر می شوند، یعنی مشکلی وجود 
دارد. آنطور که بررسی ها نشان می دهد، اگر خواهر و برادری بیش از ۶ سال اختالف سن داشته 
باشند، تأثیر مثبت یا منفی کمتری بر همدیگر خواهند گذاشت، چون آنها در مراحل رشد بسیار 

متفاوتی به سرمی برند و به نوعی می توان گفت راهشان از هم فاصله دارد.

اگر نگوییم مهم ترین اما دست کم یکی از اصلی ترین عوامل 
تأثیرگذار بر رابطه خواهر و برادر، رفتار والدین با فرزندان 
است. والدین می توانند رفتار مناسب خود را به فرزندانشان 
منتقل کنند. فرزندان چشــم به رفتار والدین می دوزند و 
اگر ببینند که آنها می توانند اختالف نظرها و دلخوری های 
خود را با روشی بالغانه مدیریت کنند، این رفتار را از آنها یاد 
می گیرند. فرزندانی که رابطه خوبی با والدین خود دارند، رابطه صمیمانه ای هم با خواهر و 
برادرشان خواهند داشت. ضمن اینکه تنش میان والدین عامل مؤثری در میزان درگیری 
بین فرزندان است و نقش بسیار مهمی در تعیین دوستی یا دشمنی میان فرزندان دارد. 
این والدین هستند که قواعد و قوانین خانه و روابط میان اعضای خانواده را تعیین می کنند، 
بنابراین آنها به فرزندان می گویند که چه رفتارهایی در خانه آنها ممنوع اســت، کدام 
رفتارها تشویق می شود و چه رفتارهایی با واکنش منفی و احتماال تنبیه مواجه خواهد شد. 
والدین باید رابطه فرزندان را به دقت زیرنظر داشته باشند و مهارت های تعامل و همدلی 
را به آنها بیاموزند،  بدون اینکه خودشان را به رابطه خواهر و برادر تحمیل کنند. دخالت 
در رابطه فرزندان و جدا کردن آنها موقع دعوا، نادیده گرفتن رفتارها و رابطه درست هر 
یک از آنها، طرفداری ناسالم از یکی از آنها و مداخله بی جا و ناالزم، بعضی از رایج ترین 

اشتباهات والدین موقع اختالف فرزندان هستند.

هرچند می توان روابط میان فرزندان یک خانواده را به رابطه 
خواهر با خواهر، خواهر با برادر و برادر با برادر تفکیک کرد اما 
ترجیح این است درباره اصل رابطه فرزندان با هم حرف بزنیم. 
 رابطه فرزندان با همدیگر، از دوران کودکی تا بزرگســالی 
فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر می گذارد و در هر مرحله 
از زندگی، تأثیر متفاوتی بــر روح و روان فرد دارد. در دوران 

کودکی، خواهر و برادر نخستین همبازی های یکدیگر هستند، مشخص است که در روابط 
بین دو همبازی، کوچک ترها معموال خواهر و برادر بزرگ ترشان را الگو قرار می دهند. 
بزرگ ترها هم سعی می کنند در این ارتباط دوطرفه، توانایی خواهر و برادر کوچک تر را 
آزمایش کنند. این تعامل دو طرفه بیشتر اوقات با تأثیرات مثبت همراه است و به رشد 
هر دو کمک می کنند. هرچند ممکن است دعوا و درگیری هم میان آنها اتفاق بیفتد اما 
تحقیقات نشان می دهد خشم و حســادت در رابطه خواهر برادری زود از بین می رود و 
ماندگار نیست. وقتی خواهر و برادر بزرگ می شوند، رابطه آنها شکل بالغانه ای به خود 
می گیرد. آنها به یکدیگر در مسیر زندگی کمک می کنند، موقع سختی ها پشتیبان و پناه 
هم می شوند و پس از درگذشت والدین، خواهر و برادر می توانند تکیه گاه و منبع آرامش 
یکدیگر باشــند. با اینکه روابط فرزندان یک خانواده با هم در دوره های مختلف شکل 
عوض می کند اما روانشناسان می گویند گاهی هم این رابطه در بزرگسالی، سرد و با فاصله 
می شود؛ چون خیلی از ما با افزایش سن و شرایط محیطی اخالق و سلیقه ای متفاوت پیدا 

می کنیم و این ممکن است باعث دوری خواهر و برادر از یکدیگر شود.

یک رابطه 
سرنوشت ساز

راهی که از هم 
جداست

والدین 
تأثیرگذارند

 چه باید 
کرد؟

خشمی که 
ماندگار نیست

وقتی 
پدر و مادر با تمام 

بچه های خود مهربان باشند و 
به همه آنها رسیدگی و توجه کنند 
شدت اختالف میان خواهر و برادرها 
کمتر می شود، اینجاست که اهمیت 

فرق نگذاشتن بین فرزندان 
مشخص می شود.

موقع 
بروز دعوا میان 

کودکان، والدین باید تا حد 
امکان به شکل غیرمستقیم به 

موضوع وارد شوند، می توانید به آرامی 
برای رفع مشکل راهکار نشان دهید 
و از آنها بخواهید که با هم توافق 

کنند و اختالف ها را کنار 
بگذارند.

خواهرها 
و برادرها بخش بسیار 

بزرگی از زندگی خود را با هم 
می گذرانند پس دعوا و بحث نیز یک 

موضوع کامال طبیعی برای آنان است. اگر 
متوجه دعواها و درگیری های غیرطبیعی 
بچه ها شدید، حتما از یک روانشناس کمک 

بگیرید تا با بررسی شرایط و ریشه یابی 
مشکالت فرزندان، راهکارهایی برای 

بهبود روابط آنان به شما ارائه 
دهد.

نتیجه 
نامطلوب مشاجره 

و اختالف را به فرزندان خود 
توضیح دهید یا کودکان را به 

کارهای دیگر مثل انجام تکالیف، 
کتاب خواندن یا کمک به کارهای 

خانه سرگرم کنید.

حاال که از نقش مهم والدین در نــوع رابطه فرزندان 
باخبر شدیم، باید درباره اصول درست رفتاری که باعث 
می شود تنش و درگیری میان خواهر و برادر کاهش پیدا 
کند و صمیمیت و دوستی بین آنها شکل بگیرد، نکاتی 

را مرور کنیم.

به 
فرزندان تان 

حل تعارضات 
و اختالفات را 

بیاموزید.



توپ خانه 14
روایت اردالن آشتیانی از خاطرات پدرش ابراهیم، نابغه فوتبال ایران

مدافعی که 
گلباران شد

هواداران قدیمی فوتبال هنوز از ابراهیم آشتیانی به عنوان یک بازیکن ممتاز 
در تاریخ فوتبال ملی و باشگاهی ایران نام می برند؛ بازیکنی برخاسته از مکتب 
شاهین که می توانست نخستین لژیونر ایران از جمع بازیکنان ممتاز دهه های40و 50باشد. او مدافع 
راست بود اما گاهی به عنوان یک گوش راست پرتحرک و کالسیک عرصه را بر مدافعان تنگ می کرد. 
آشتیانی در مقام یک مدافع، عنوان مرد سال فوتبال ایران را در سال1350از آن خود کرد؛ اتفاقی که 
کمتر برای مدافعان رخ می دهد. از آشتیانی و نمایش های خیره کننده اش در تیم ملی و پرسپولیس 
تصاویر چندانی به جا نمانده و نسل جدید فوتبال ایران با او و همنسالنش که بخشی از بار تحول آفرینی 
در فوتبال ایران را به دوش کشیده اند خاطره چندانی ندارند. اردالن، تنها پسر نابغه فوتبال ایران در 
دهه 40که ســال ها پای ثابت خاطره گویی های پدر بوده خاطراتی خواندنی از سال های حضور او در 

شاهین، پرسپولیس و تیم ملی روایت می کند.

حمید رضا رسولی

پيشنهاد  هفته

  دوچرخه سواری در بهشت 
مادران

ورزش در یک محیط امن و کامال 
زنانه امکانی است که در سال های 
اخیر در پایتخت مهیا شــده است. 
بهشــت مادران نخســتین پارک 
مختص بانوان است که به امکانات 
ویژه ورزشی مثل سالن های والیبال، 
بسکتبال و تیرو کمان مجهز شده 
اما پیســت دوچرخه ســواری این 
بوستان بیشتر مورد استقبال بانوان 
دوچرخه ســوار تهرانی قرار گرفته 
است. این بوستان 2پیست حرفه ای 
و نیمه حرفه ای دوچرخه ســواری 
دارد که کامال رایــگان در اختیار 
بانــوان قــرار می گیرد. پیســت 
غیرحرفه ای برای دوچرخه سواران 
مبتدی است و پیســت حرفه ای 
به دوچرخه ســوارهایی اختصاص 
داده شــده که به طــور حرفه ای 
دوچرخه سواری می کنند و جایی 
برای انجام تمرینات منظم ندارند. 
بانــوان تهرانی می تواننــد در این 
بوستان که در تقاطع بزرگراه های 
شهید سلیمانی)رسالت( و حقانی 
و انتهای خیابان جلفا قــرار دارد، 
دوچرخه ســواری کنند و با وجود 
وسایل مخصوص پخت وپز، امکانات 
برای یک دورهمی به یادماندنی هم 
فراهم اســت. این پارک از 9صبح 
تا ســاعت 19مختص بانوان است 
و بعــد از آن خانواده ها اجازه تردد 
در پارک را خواهند داشت. فاصله 
ایســتگاه متروی مصلی با بوستان 
بهشت مادران حدود یک کیلومتر 
اســت. با خروج از ایســتگاه مترو 
می توانید سوار اتوبوس های تندروی 
خط5شــوید و در ایستگاه بهشت 
مادران یا پارک آزادگان پیاده شوید 
تا به یکی از ورودی های بوســتان 

برسید.

ایستگاه مصلی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  ماشین ســواری در مــوزه 
خودروهای تاریخی 

پیست کارتینگ موزه خودروهای 
تاریخی در جــاده مخصوص کرج، 
نخســتین پیســت سرپوشــیده 
کارتینگ ایران به حســاب می آید 
که بــا همــکاری بخش خصوصی 
راه انــدازی شــده و در محل موزه 
خودرو های کالسیک قرار دارد. در 
این پیست هزار مترمربعی می توانید 
با اجــاره ماشــین های مخصوص 
کارتینگ و بدون داشتن گواهینامه، 
لذت و هیجــان کارتینگ را تجربه 
کنید. در پیســت کارتینگ موزه 
خودروهای تاریخــی آموزش های 
ابتدایی برای رانندگی با ماشین های 
مخصــوص و تجهیــزات ایمنی 
مورد نیاز شما داده خواهد شد و الزم 
نیست تجهیزات مخصوصی داشته 
باشــید. اگر می خواهید تجهیزات 
مخصوص خود را داشته باشید کافی 
است به فروشگاه قطعات و وسایل 
ماشین های کارتینگ که در ضلع 
شمالی پیســت قرار دارد مراجعه 
کنید. در این پیســت، کالس های 
آموزشی کارتینگ برای حرفه ای ها 
و مبتدی ها برگزار می شــود و بعد 
از گذراندن کالس های آموزشــی 
رایــگان می توانیــد وارد پیســت 
شــوید. برای رفتن به پیست موزه 
خودروهــای تاریخی به ایســتگاه 
متروی چیتگــر برویــد و از آنجا 
با اتوبوس های شــهرک دانشــگاه 
خودتان را به ایستگاه سپه و ورودی 
پیست کارتینگ برسانید. فراموش 
نکنید که خرید بلیــت موزه برای 
دسترســی به بخــش کارتینگ 
اجباری اســت و هزینه پارکینگ 
اختصاصــی هم به طــور جداگانه 

دریافت می شود.

ایستگاه چیتگر

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پنجشنبه

شماره 197
6  بهمن 1401 

    ابراهیم آشــتیانی یکی از فوتبالیست های 
تحصیل کرده دهه های 40و 50بود که فوتبالش را 
از باشگاه های بوستان و پوالد، زیر مجموعه های 
شاهین، شــروع کرد و بعدها به تیم اصلی این 
باشگاه پیوســت. حضورش در باشگاه شاهین 
که صاحب مکتب بود چقــدر در ادامه تحصیل 
و رفتاری که به عنوان یکی از باشخصیت ترین 
فوتبالیســت های آن دوره بروز می داد تأثیر 

داشت؟
پدرم هر روز درباره مسیری که سپری کرد تا به مرد سال فوتبال 
ایران تبدیل شود و اتفاقاتی که در این مسیر برایش رخ داد، با من 
صحبت می کرد و با یکدیگر یک رابطه عمیق عاطفی داشتیم. 
آنطور که پدرم تعریف می کرد در بازی دوستانه ای که میان پوالد 
و شاهین برگزار شــد، مأمور مهار همایون بهزادی شد که جزو 
بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال ایران بود. پدرم در آن بازی به طور 
کامل همایون بهزادی را مهار کرد و مورد توجه مدیران باشگاه 
شاهین قرار گرفت. همان موقع دکتر اکرامی که مدیر و بنیانگذار 
باشگاه شاهین بود به پدرم گفت باید کارنامه تحصیلی بیاوری 
تا قراردادت را ببندیم. پدرم از همان موقع متوجه می شود که 
باید تحصیالتش را ادامه بدهد چون در باشگاه شاهین تحصیل 
و ورزش از هم جدا نبود. بعد از پیوستن به شاهین، تحصیالتش 
را تا مقطع لیسانس رشته تربیت بدنی ادامه داد و برای گرفتن 
دکتری به یکی از دانشگاه های بروکسل بورسیه شد اما با اعالم 

انقالب فرهنگی با مدرک فوق لیسانس به ایران برگشت.
    فضای باشــگاه شــاهین هم در آن سال ها 
متفاوت بود. به ویژه برای ابراهیم آشــتیانی که 
قرار بود هر روز از محله نازی آباد به منظریه برود 

و با شاهین تمرین کند.
بله. پدرم می گفــت همان روز اول که می خواســت به تمرین 

شاهین برود، پول خرید بلیت اتوبوس نداشت. بنا بر این بخش 
زیادی از مســیر نازی آباد تا منظریه را که در آن سال ها خاکی 
بود پیاده می رفت. پدرم می گفت تا مدت ها همین رویه را ادامه 
داد تا اینکه باشگاه شاهین هزینه رفت وآمدش را پرداخت کرد.

    ابراهیم آشتیانی به شکل عجیبی در کانون 
یکی از جنجالی ترین اتفاقات تاریخ فوتبال ایران 
قرار گرفت. در جریان بازی با تهران جوان بود که 
از داور کارت قرمز گرفــت و چند روز بعد حکم 
انحالل باشگاه پرآوازه شاهین را صادر کردند. 

درباره این اتفاق با هم صحبت کرده بودید؟
درباره جزئیات این اتفاق با هم صحبت می کردیم. ماجرا از این 
قرار بود که یکی از معروف ترین بازیکنان شــاهین در جریان 
درگیری بازیکنان با یکدیگر، داور مسابقه را هل می دهد. داور 
هم در آن شلوغی، پدرم را مقابل خودش می بیند و کارت قرمز 
را روی سینه اش می گذارد. پدرم می گفت داور جرأت نداشت به 
آن بازیکن معروف کارت قرمز بدهد و ترجیح داد من را اخراج 
کند که جثه ام از همه کوچک تر بود. بعد از اخراج پدرم، سکوهای 
امجدیه به شدت ملتهب شد و تماشاگران شعارهای تند و تیز 
سر دادند. یکی، دو روز بعد نسخه شاهین را پیچیدند و انحالل 

باشگاه را اعالم کردند.
    آنطور که برخی بازیکنان قدیمی شــاهین 
گفته اند، اتفاقات آن بازی بهانه ای بود و شاهین 
به خاطر جبهه گیری مدیران و برخی بازیکنانش 

علیه حکومت پهلوی برای همیشه منحل شد.
پدرم می گفت بیشتر شاهینی ها مصدقی بودند و هر بازیکنی 
هم که به این باشــگاه می آمد، به این دیدگاه نزدیک می شد. 
این موضوع به گوش شاه رسیده بود و برای منحل اعالم کردن 
باشگاه دنبال بهانه بود که جور شد. دکتر اکرامی و دکتر برومند 
که از مدیران ارشد باشگاه بودند، بعد از تبعید مصدق با حکومت 

شــاه خصومت پیدا کردند و تاوان جبهه گیری سیاسی شان را 
پس دادند.

    بعد از ایــن ماجراها، ابراهیم آشــتیانی به 
پرســپولیس رفت و به یکــی از نمادهای این 
باشگاه تبدیل شد. داستان پرسپولیسی شدنش 

چه بود؟
بعد از منحل شدن باشگاه شاهین، باشگاه های تهرانی برای به 
خدمت گرفتن بازیکنان ممتاز این تیم وارد رقابت شدند. پدرم 
و حسین کالنی هم از باشــگاه پاس و چند تیم بزرگ تهرانی 
پیشنهاد داشتند. باشگاه پاس که به شهربانی تعلق داشت، پول 
خوبی به آنها می داد و مقدمات ادامه تحصیل شان در دانشکده 
افســری را هم فراهم می کرد. همان موقــع همایون بهزادی 
8نفر از بازیکنان شــاهین را به خانه شان دعوت کرد و مادرش 
قورمه سبزی معروفش را بار گذاشــته بود. بعد از صرف ناهار، 
مادر همایون بهزادی قــرآن را از الی پارچه بــاز کرد و به آن 
8نفر گفت: دست روی قرآن بگذارید که از یکدیگر جدا نشوید. 
بعد از آن هم قرار شــد این 8بازیکن یا همگی لباس یک تیم را 
بپوشــند یا به هیچ تیمی نروند و با فوتبــال خداحافظی کنند 

که همه آنها ازجمله برادران وطنخواه، حســین کالنی، حمید 
شیرزادگان، جعفر کاشانی و هادی طاووسی به اتفاق همایون 
بهزادی و پدرم تصمیم گرفتند به پرسپولیس بروند. این اتفاق 
به ســال1347برمی گردد که پرســپولیس برای نخستین بار 
تشکیل شد. یک سال بعد علی عبده گفت نمی خواهم در فوتبال 
تیم داری کنم و بازیکنان ممتاز پرســپولیس به پیکان رفتند. 
آنجا بود که این 8بازیکن باالخره از هم جدا شدند اما یک سال 
بعد به پرسپولیس برگشتند و قهرمان جام تخت جمشید شدند.
    ظاهرا این 8بازیکن در انتخاب رنگ پیراهن 

پرسپولیس هم نقش داشته اند. اینطور است؟
پدرم به همه این داستان ها اشــراف داشت و می گفت وقتی از 
پیکان به پرسپولیس برگشتیم با رایزنی همایون بهزادی، آلن 
راجرز، سرمربی انگلیســی پیکان را هم با خودمان به این تیم 
بردیم. آلن راجرز که قبال در آرســنال انگلیس کار کرده بود به 
باشگاه پرسپولیس پیشنهاد داد که مثل آرسنال رنگ قرمز را 
انتخاب کنند و یکسری لباس آرسنال را هم از انگلیس با خودش 

به تهران آورد.
    پدر شما در 28سالگی با فوتبال خداحافظی 

کرد. چرا این قــدر زود و در اوج، فوتبال را کنار 
گذاشت؟

یکی از خصوصیات اخالقی پدرم این بود که همیشه روی اصول 
خودش پافشــاری می کرد و انســان اصولگرایی بود. می گفت 
یک روز وقتی بازیکنان مشــغول تعویض لباس هایشان بودند، 
سرپرست وقت پرسپولیس داخل رختکن شــد و من هم از او 
خواســتم که زودتر آنجا را ترک کند. آنطــور که پدرم تعریف 
می کرد سرپرست باشگاه گفته از طرف علی عبده آمده اما پدرم 
به عنوان کاپیتان به این حرف هم توجه نداشت. فردای آن روز 
علی عبده که مدیر باشگاه بود بازیکنان را احضار کرده و از آنها 
خواسته فقط به حرف سرپرست گوش کنند. پدرم همان روز 
پیراهن پرسپولیس را از تنش درآورد و از باشگاه بیرون آمد. بعد 
هم مربی تیم اکباتان تهران شــد و این تیم را از دسته سوم به 

دسته اول مسابقات جام تخت جمشید رساند.
    در مربیگری هم به این اصول پایبند بود یا بعد 

از این اتفاقات تغییر رویه داد؟
افتخارش این بود که در زندگی مقابل کسی کرنش نکرد و تا روز 
آخر زندگی اش به اصولی که در مکتب شاهین یاد گرفته وفادار 
ماند. بگذارید یکی دیگر از خاطراتش را تعریف کنم. می گفت 
وقتی ســرمربی تیم ملی امید بود، یک روز آقای آبشناســان، 
رئیس وقت فدراسیون فوتبال، در آستانه اعزام تیم ملی امید به 
مسابقات مقدماتی المپیک، یک لیست 10نفره داد و گفت: این 
بازیکنان را خط بزن تا بازیکنان مورد تأیید ما به ترکیب اضافه 
شــوند. پدرم در تیم ملی امید موقعیت خوبی داشت اما بعد از 
این پیشنهاد با حالت قهرآمیزی از ساختمان فدراسیون فوتبال 
خارج شد و از مربیگری تیم ملی امید استعفا کرد. فدراسیون 

هم به خاطر این رفتار محرومیت 6ماهه برایش درنظر گرفت.
    ابراهیم آشــتیانی در فوتبال ایران روزهای 
تلخ و شیرین زیادی داشت. از بهترین روزهای 
زندگی ورزشی اش چه خاطراتی روایت می کرد؟

روزی که به عنوان مرد ســال فوتبــال ایران مورد اســتقبال 
تماشــاگران قرار گرفت را بهترین روز زندگی اش می دانست. 
می گفت وقتی در سال 1350مرد ســال فوتبال ایران شدم، با 
پیکان آلبالویی که هدیه گرفته بودم وارد امجدیه شدم و طبق 
برنامه قبلی مقابل جایگاه توقف کردم. آن روز به جای بلیت به 
همه تماشاگران امجدیه یک شاخه گل رز و یک شاخه میخک 
داده بودند که از پدرم اســتقبال کنند و وقتی مقابل جایگاه از 
پیکان بیرون  آمد، تماشاگران گل هایی را که در دست داشتند 
به سمت پدرم نثار کردند. پدرم می گفت آن روز به معنای واقعی 

در امجدیه گلباران شد.
    شــما هم مدت کوتاهی برای پرســپولیس 
بازی کردید. فکر می کنید پوشــیدن پیراهن 
پرسپولیس، بهترین میراثی است که از پدرتان 

برای شما به جا مانده؟
روزی که برای نخستین بار می خواستم برای پرسپولیس بازی 
کنم، پدرم گفت مثل یک مرد برو داخل زمین و حقت را بگیر. 
همیشــه به گونه ای رفتار می کرد که روی پای خودم بایستم. 
خــودش چنین خصوصیتی داشــت. حتــی در روزهای آخر 
زندگی اش که در بســتر بیماری بود، کمک های وزارت ورزش 
و بقیه ارگان های دولتی را قبول نکرد. پدرم یک معلم و استاد 
دانشگاه بود و سرمایه ای نداشــت. وقتی فوت کرد در حساب 
بانکــی اش 160میلیون تومان بود اما ســالم زندگی کرد. فکر 

می کنم این بهترین میراثی است که برایم به جا گذاشته است.
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تحقیر انگلیسی ها 
در میدان مشق

آنطور که تاریخ نگارهای ورزشــی روایت می کنند، فوتبال در 20ســال پایانی 
قرن ســیزدهم هجری شمســی به عنوان یک پدیده نوظهور، توسط اروپایی ها 

به ویژه انگلیسی ها وارد ایران شد. در منابع مکتوب تاریخی آمده که یک گروهان 
انگلیسی برای کشف نفت به جنوب ایران اعزام شده بود که بعد از حفر نخستین چاه در 

مسجد سلیمان، فوتبال را به شکل جدی در این شهر دنبال کردند. چند سال بعد همین 
اتفاق در بوشهر، یکی دیگر از شهرهای جنوبی ایران تکرار شد و انگلیسی ها فراغت شان را 

با فوتبال پر کردند. موج استقبال از فوتبال آرام آرام به دیگر شهرهای جنوبی راه پیدا کرد و 
به تهران رسید. اعضای سفارت انگلیس در تهران و کارمندان بانک شاهی و تلگرافخانه 3تیم 

مستقل تشکیل دادند و در گوشه و کنار شهر با هم بازی می کردند. بسیاری از نخستین های فوتبال 
ایران در همان سال ها به ثبت رسیده است و با گذشت بیش از یک قرن از آن روزها، هنوز از برخی 

افراد به عنوان پیشقراوالن فوتبال در ایران نام برده می شود.

نخستین جام 

نخستین سفیر فوتبال ایران مشق فوتبال در تهران

تشکیل کلوپ ایران 

حدفاصل سال های 1280تا 1295فوتبال پایتخت در سیطره انگلیسی ها بود. یعنی 
هر جا چند نفر جمع می شدند و فوتبال بازی می کردند، یقینا انگلیسی بودند. تیم های 
انگلیسی ها معموال در میدان مشق تهران بازی و گاهی که بازیکن کم داشتند از میان 
تماشــاگران ایرانی کنار زمین چند نفر را انتخاب می کردند. اسپرینگ رایس، وزیر 

مختار انگلیس در ایران برای ایجاد حس رقابت میان بازیکنان انگلیسی و رسمیت دادن 
به مسابقات پراکنده ای که در تهران برگزار می شد در سال1286یک جام برگزار کرد و 
اینگونه بود که نخستین جام رسمی فوتبال بین تیم های سفارتخانه انگلیس، بانک شاهی 
و تلگرافخانه برگزار شد. نخستین فوتبالیست ایرانی که به تیم های انگلیسی پیوست، 

کریم زندی بود که در سال های 1287تا 1295در آن تیم ها بازی کرد.

هیاهوی بازیکنان انگلیســی در زمین های خاکی فوتبال به تدریج نوجوانان و جوانان ایرانی به ویژه 
تهرانی ها را شیفته فوتبال کرد. نوجوانان و جوانان ایرانی در شهرهایی که انگلیسی ها حضور داشتند، 

آن قدر بازی تیم های آنها را در حاشیه زمین های فوتبال تماشا کردند تا به فوت و فن این بازی آشنا شدند. 
بعد از کریم زندی، برخی دیگر از فوتبالیست های ایرانی به تیم های انگلیسی مقیم تهران پیوستند و تعدادی 

از همین بازیکنان برای تشکیل یک تیم مستقل و کامال ایرانی به صرافت افتادند. ابتدای سال1299بود که 
تیمی با عنوان»کلوپ ایران« تشکیل شد و در کتاب »تاریخ فوتبال ایران« از کلوپ ایران به عنوان نخستین تیم 
فوتبال ایران نام برده شده است. این تیم را بازیکنانی مثل برادران خان سردار، برادران امیراصالنی، کریم زندی، 

محمدعلی شکوه، عزیزاهلل افخمی، رضا کالنتر، خواجه نوری، رضا ربیع زاده و.... تشکیل دادند. این تیم در 
مسابقات سال 1299که با حضور انگلیسی های مقیم تهران برگزار می شد شرکت کرد و فراتر از انتظار 

ظاهر شد. کلوپ ایران با ارائه بازی های درخشان به فینال راه پیدا کرد و در میدان مشق تهران 
به مصاف انگلیسی های مقیم تهران رفت که شکست خورد.

برد نوبرانه تیم کلوپ ایران در برابر انگلیسی ها مثل توپ صدا کرد و تمام 
شهر صدایش را شنیدند. بعد از این موفقیت بزرگ، سفیر ورزشی باکو از 
ایرانی ها خواست یک تیم فوتبال را برای انجام 3بازی دوستانه به شوروی 
و شــهر باکو اعزام کنند. همان موقع یک تیم از بازیکنان 3تیم کلوپ 
تهران، طوفان و ارامنه تشکیل شد و به عنوان تیم منتخب تهران به باکو 
رفت. تیم منتخب تهران نخستین سفیر فوتبال ایران در خارج از مرزهای 
کشور لقب گرفت و به همین دلیل وقتی وارد باکو شد، چند هزار نفر به 
استقبال بازیکنان ایرانی آمدند. تیم منتخب تهران در نخستین مسابقه 
2بر صفر به منتخب باکو باخت، مســابقه دوم را با تساوی بدون گل در 
برابر تیم دانشکده نفت باکو به پایان رساند و در بازی آخر 4بر یک مقابل 
تیم کلونی باکو شکست خورد. برخی تاریخ نگارهای ورزشی معتقدند 
تیمی که به باکو رفت نخستین تیم ملی ایران بود و تیم منتخب تهران 
همانطور که از نامش پیداست صرفا از 3تیم تهرانی تشکیل شده بود که 
مشخصه های »تیم ملی« را که برگرفته از همه تیم ها و قومیت های ایرانی 
باشد، نداشت. تیم ملی ایران نخستین بار  سال 1317و با سرمربیگری 
حسین صدقیانی که تازه از اروپا به ایران برگشته بود تشکیل شد. آن تیم 
برای نخستین بار در شهریور سال1320در کابل به مصاف افغانستان رفت 

و به تساوی بدون گل رسید.
نخستین های 

بازیکن ایرانی در تیم ملی سوئیس تاریخ فوتبال ایران را  بشناسید
در میــان بازیکنانــی کــه در ســال1305با تیــم منتخــب تهــران به باکــو رفتنــد، نام 
»حسین علی خان سردار« بیش از بقیه تکرار شده است. خان سردار به عنوان کاپیتان تیم ملی برای انجام 
مراسم ابتدایی بازی رو در روی کاپیتان تیم منتخب باکو قرار گرفت تا یکی از لحظات تاریخی فوتبال ایران 
به ثبت برسد. او کاپیتان و مهاجم تیم منتخب تهران در باکو بود که تا سال1299در لیگ فوتبال سوئیس بازی 
کرد. این بازیکن در آخرین سال اقامتش و در  بازی دوستانه سوئیس و فرانسه در خط حمله سوئیسی ها 
به میدان رفت و به عنوان نخستین لژیونر تاریخ فوتبال ایران شناخته می شود. خان سردار قبل 
از آن بازی به مدت 5سال در باشگاه »سروت« ژنو توپ می  زد اما بعدها و در بازگشت 
به ایران به تیم کلوپ تهران پیوست و در دهه 20شمسی مربی باشگاه طوفان شد. 
البته برخی ها از بیوک جدی کار، گوش چپ ایران در دهه های30و 40که مدتی 
برای تیم ویکتوریا برلین بازی کرد و دستمزد گرفت، به عنوان نخستین لژیونر 
ایرانی نام می برند و برخی دیگر حمید شیرزادگان که بابت بازی در لیگ 
فوتبال آمریکا قرارداد حرفه ای امضا کرد را شایسته این عنوان می دانند. 
از حســین صدقیانی هم که از بدو کودکی در ترکیه زندگی می کرد و 
برای تیم های فنرباغچه، راپید وین اتریش و شارلروای بلژیک به میدان 

رفت به عنوان نخستین لژیونر ایرانی نام می برند.

بازیکنان تیم کلوپ ایران پای ثابت مسابقات میدان مشق بودند و هر سال 
با انسجام بیشتری به مصاف تیم های انگلیسی می رفتند. انگلیسی های 
مغرور خودشان را صاحب فوتبال می دانستند و مدعی بودند ایرانی ها تا 
چند دهه بعد نمی توانند تیمی از انگلیس را شکست بدهند. پیش بینی 
آنها کامال غلط از آب درآمد و تیم کلوپ ایران در سال1302با نتیجه 
2بر یک تیم انگلیسی های مقیم تهران را شکست داد و قهرمان 
مسابقات میدان مشق شد. این آرزوی دیرینه فوتبالیست های 
ایرانی بود که یک روز انگلیســی ها را در میدان مشق تهران 
شکســت بدهند و نشــان بدهند ایرانی هــا از چه نبوغی 
برخوردارند. قهرمانی کلوپ ایران نقطه عطفی در تاریخ 
فوتبال ایران به حساب می آید. بعد از این اتفاق بود که 
بازیکنان این تیم به طور دسته جمعی تصمیم گرفتند 
برای تیم تازه تاســیس کلوپ ایران بازی کنند. 
از دیگر تیم های آن دوره باید به تیم اســپرت 
ارامنه و تیم طوفان اشاره کرد و رقابت های 
این 3تیم در نهایت خیلی ها را به این فکر 
انداخت که تیم ملی فوتبال را 

تشکیل بدهند.

از »انجمن ترقی و ترویــج فوتبال« 
هم باید به عنوان نخســتین سازمان و 
تشکیالت فوتبالی در ایران نام ببریم. 
این تشکیالت توســط افرادی مثل 
ابوالفضل صــدری، میرباقر عظیمی و 
سیدمحمد تدین از نخستین معلمان 

ورزش کشور در سال1300تشکیل شد. 
انجمن ترقی و ترویج فوتبال در کنار 
ثبت نام باشــگاه ها و تیم های جدید، 
مسابقه های فوتبال را برگزار می کرد و 
با تدوین و ترجمــه قوانین فوتبال، در 
راســتای ایجاد نظم و قانونمند کردن 

فوتبــال در ایران گام برمی داشــت. 
این انجمن نخســتین دوره مسابقات 
فوتبال پایتخت را در سال1302برگزار 
کرد که تیم بهنــام تهران با بازیکنانی 
مثل برادران سردارخان، اکبر طوفان، 
اکبر حیــدری و کریم زنــد به مقام 

قهرمانی رسید. انجمن ترقی و ترویج 
فوتبال در ســال1312با تشــکیالت 
جدیــدی به نــام »انجمــن تربیت 
بدنی و پیشــاهنگی« ادغام شد. در 
ســال1319هم که ورزشکاران ایرانی 
برای حضور در المپیک آماده می شدند، 

فدراســیون های ورزشــی ازجمله 
فدراســیون فوتبال تشکیل شدند و 
همه فعالیت هــای فوتبالی تحت نظر 
تشــکیالتی به نام»مجمع فوتبال« 
قرار گرفت. مجمــع فوتبال در جریان 
جنگ جهانی دوم و اشغال ایران از سوی 

متفقین اداره فوتبال را بر عهده داشت 
و با استفاده از حضور ارتش متفقین در 
ایران، یک سری مســابقه فوتبال بین 
تیم های داخلی و تیم های منتخب ارتش 
برگزار کرد تا تنور فوتبال در ایران داغ 

نگه داشته شود.

فوتبال 
تشکیالتی
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سنگک خورده، سنگین شده نانی به قدمت ساسانیان 

نان های تازه و دوآتشه 

شاعری از دل سنگکی

پيشنهاد  هفته

ایستگاه  انقالب

  کافه گردی در خیابان انقالب
کافه گردی یکــی از تفریح های 
تهرانی ها به حســاب می آید. چه 
صبح بــرای صبحانــه، چه وقت 
اســتراحت ناهــار و چــه غروب 
پــس از کار و خســتگی، حضور 
در کافه همیشــه دلچسب است. 
خیابان »انقــاب« تهران به ویژه 
از میدان انقاب به طرف چهارراه 
ولیعصر)عج( هــم به عنوان یکی 
از خیابان هــای پرتردد و شــلوغ 
پایتخت، در هر گوشــه اش، یک 
کافه برای رفع دلتنگی و خستگی 
عابــران دارد؛ کافه هایــی که با 
محیــط آرام و دنج، خســتگی را 
از تنمــان در می کننــد و با طعم 
دلپذیر خوراکی هایشان، ساعاتی 
پر از خوشــمزگی را برایمان رقم 
می زنند. اغلب این کافه ها منویی 
بســیار متنــوع را به مشــتریان 
ارائه می دهنــد؛ منویی که در آن 
می توان انواع دمنوش، نوشیدنی 
سرد یا گرم و البته غذاهای فرنگی 
و میان وعده را ســفارش داد. این 
منوهای متنوع و خوشمزه اغلب 
مشــتریان گذری را به مشتریان 
ثابت و همیشگی تبدیل می کنند. 
اگر شــما هــم از عاقه مندان به 
کافه گردی هســتید، می توانید 
سوای خرید کتاب از این محدوده 
به یکی از کافه هــای فعال در این 
حوالی سر بزنید و ساعات خوشی را 
برای خود رقم بزنید. برای رسیدن 
به خیابان انقاب بهتر اســت از 
وسایل حمل ونقل عمومی استفاده 
کنید و مترو بهترین وسیله برای 
رسیدن است. کافی است در یکی از 
ایستگاه های متروي میدان انقاب 
یا چهارراه ولیعصر)عج( پیاده شوید 
و حین پیاده روی در خیابان انقاب 
به یکی از کافه های موجود در این 

خیابان مراجعه کنید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  خرید از بازارچه شهرستانی
»بازار شهرســتانی« هــم برای 
خیلی ها نیــاز به معرفــی ندارد. 
آنهــا کــه در حوالــی میــدان 
امام حســین)ع( و خیابان دماوند 
زندگی می کنند با »شهرستانی« 
آشنایند؛ یکی از بازارهای روز شرق 
تهران که در ضلع جنوب شــرقی 
میدان امام حســین)ع( قرار دارد 
و اغلــب مغازه های این راســته 
با عرضه میوه و تره بار، گوشــت و 
ماهی، محصوالت پروتئینی و انواع 
لبنیات میزبان مراجعان هستند. 
یکی از نکات مورد توجه در »بازار 
شهرستانی« سبک فروش میوه و 
سبزی در این بازار است که شباهت 
زیادی به بازار های شــمال کشور 
دارد. ایــن محصــوالت به صورت 
منظــم در جلــوی فروشــگاه ها 
چیده شده و جلوه خاصی به بازار 
بخشــیده اند. یکی از مزایای بازار 
شهرســتانی حجم تقاضای مردم 
به ویژه اهالی محلی و مناسب بودن 
قیمت ها در این بازار اســت. این 
بازار با حفظ بافت سنتی، تا امروز 
هویت شهرســتانی خود را حفظ 
کرده است. از مزیت های این بازار 
به صرفه بودن قیمت هاست و این 
موضوع باعث شــده تا مشتری از 
اینجا دست خالی بیرون نمی رود. 
اگر عاقه مند به خرید و گشــت 
وگذار در بازار شهرستانی هستید، 
می توانید در کنار تردد با وســیله 
نقلیه شخصی از مترو هم استفاده 
کنید. کافی اســت در ایســتگاه 
میدان امام حســین)ع( در مسیر 
خط ۲ متروی تهران از قطار پیاده 
شوید و با کمی پیاده روی خود را به 

این بازارچه برسانید.

ایستگاه میدان امام حسین ع
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برای تهیه کوکو پیازچــه ابتدا باید 
پیازچه هــا را تمیز کــرده و خوب 
بشــویید و آبکش کنید. سپس آنها 
را ریز خرد کرده و کنار بگذارید. در ادامه تابه ای مناســب 
انتخاب کنید و روی حرارت بگذارید. داخل تابه ۲قاشــق 
غذاخوری روغــن بریزید و اجازه دهید کمی داغ شــود. 
ســپس پیازچه ها را داخل آن بریزید و تفت دهید. بعد از 
اینکه پیازچه ها خوب پخته و ســرخ شــد، مواد را از روی 
حرارت بردارید تا پیازچه ها خنک شــوند. در این فرصت 
در یک ظرف مناسب تخم مرغ ها را بشکنید و نمک و فلفل 
و زردچوبه را به آن بیفزایید و خوب مخلوط کنید. سپس 
آرد را کم کم و در چند مرحله به تخم مرغ ها اضافه کنید و 
هم بزنید تا به خوبی مخلوط و مایع یک دست حاصل شود. 
در این مرحلــه پیازچه های خنک شــده  را به تخم مرغ ها 
و آرد افزوده و مخلوط کنید. ســپس با انتخاب تابه ای با 
حجم مناسب، آن را روی حرارت بگذارید و روغن به مقدار 
الزم داخل آن بریزید. وقتی روغن داغ شد، مایع کوکوی 
پیازچه را داخل تابه بریزیــد و صبر کنید یک طرف کوکو 
پخته شود. پس از آن کوکو را برش زده و برگردانید تا طرف 

دیگر آن هم بپزد.

   پیازچه: ۵۰۰ گرم    نمک، فلفــل و زردچوبه: 
به مقدار الزم    آرد ســفید الک شده: ۲ قاشق 
غذاخوری    تخم مرغ: ۴ عدد     روغن: به مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

کوکوی پیازچه

 برای 
4 نفر

برای تهیه این کوکــو ابتدا باید لوبیا 
چشم بلبلی را بپزید و سپس به همراه 
هویج، فلفل دلمه ای، سیر، پیاز و پودر 
بادام و مغز گردو در دستگاه غذا ساز بریزید و خوب مخلوط 
کنید. پس از آن پودر زیره و زنجبیــل، دارچین، زعفران، 
ادویه، نمک و فلفل، آرد نخودچی، جعفری خرد شده را هم 
به مواد دیگر بیفزایید و آن را ورز دهید. اگر مخلوط کوکو 
چشم بلبلی کمی شل است، می توانید داخل مواد کمی آرد 
نخود چی بریزید و هم بزنید تا مواد چســبندگی بیشتری 
پیدا کند و به اصطاح سفت شود. در ادامه روغن را در تابه  
بریزید و روی حرارت قرار دهید تا داغ شود. سپس کمی از 
مخلوط را بردارید و به شکل مورد نظر فرم دهید و در روغن 
سرخ کنید. پس از سرخ کردن، کوکوها را داخل ظرف مورد 
نظرتان بچینید و با سس گوجه یا سس مایونز و لیموی تازه 
تزیین و سرو کنید. یادتان باشــد برای راحت تر فرم دادن 
به کوکوی چشــم بلبلی می توانید دست تان را کمی با آب 

مرطوب کنید تا مواد به دست تان نچسبد.

   لوبیای چشم بلبلی: ۲ پیمانه    پیاز: یک عدد 
   سیر: یک حبه    زنجبیل: یک قاشق چایخوری 
   جعفری خرد شده: یک چهارم پیمانه    هویج: 
یک عدد    پودر زیره و دارچین: هر کدام یک دوم 
قاشق چایخوری    گردوی ریز خرد شده: نصف 
پیمانه    زعفران دم کرده: یک قاشق غذاخوری 
   نمک و فلفل و ادویه خورشتی: به مقدار الزم    
آرد نخودچی: ۲ قاشق غذاخوری    پودربادام: ۲ 

قاشق غذاخوری    روغن: به مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

کوکوی لوبیا چشم بلبلی

 برای 
5 نفر

برای تهیه کوکوي مــرغ، ابتدا باید 
مرغ را بــا یک عــدد پیــاز و کمی 
زردچوبه، روغن و نمک، آب پز کنید. 
ســیب زمینی ها را بشــویید و در مقدار کافی آب بگذارید 
تا بپزند. در ادامه مرغ پخته را ریش ریش و ســیب زمینی 
آب پز را رنده کنید و کنار بگذارید تا خنک شــوند. سپس 
یک عدد پیاز باقیمانده را با سیر رنده کرده و آب آنها را به 
خوبی بگیرید و با مرغ و سیب زمینی ترکیب کنید. در ادامه 
تخم مرغ ها را در یک ظرف بشکنید و با مقدار کمی نمک و 
فلفل سیاه و زردچوبه مخلوط کنید و به همراه جعفری ریز 
خرد شده به مخلوط مرغ و سیب زمینی اضافه کرده و خوب 
مخلوط کنید تا یک مایع یک دست حاصل شود. در نهایت 
تابه مناسبی را انتخاب کرده و روی حرارت قرار دهید. داخل 
آن مقداری روغن بریزید و صبر کنید تا داغ شود. سپس از 
مخلوط کوکوی مرغ مقداری بردارید با دست فرم دهید و 
به آرد سوخاری آغشته کنید. سپس کوکوی آماده شده را 
در روغن داغ بغلتانید تا خوب سرخ شود. بعد از پخت کامل، 
کوکوها را در ظرف مورد نظر قرار دهیــد و با مواد دلخواه 

تزیین و برای میل کردن آماده کنید.

   ســینه مرغ: یک عدد    تخم مــرغ: ۲ عدد    
سیب زمینی: ۲ عدد    پیاز: ۲ عدد    سیر: ۲ حبه    
جعفری خرد شده: یک قاشق سوپ خوری    نمک، 
فلفل سیاه و زردچوبه، روغن و آرد سوخاری: به 

مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

 کوکوی مرغ

 برای 
4 نفر

برای تهیه کوکوی شــکم پر در ابتدا 
سیب زمینی ها را پوست بگیرید و ریز 
رنده کنید. به یاد داشته باشید که آب 
سیب زمینی ها را به کمک دست کاما بگیرید. پیاز را هم رنده 
کنید. باید مقداری از پیاز را برای ترکیب با گوشت چرخ کرده 
نگه دارید. آب پیاز را هم بگیرید و به سیب زمینی بیفزایید. 
سپس تخم مرغ ها را به همراه ماست و نمک و فلفل سیاه به 
سیب زمینی ها اضافه و باهم مخلوط کنید و مواد آماده شده را 
چند دقیقه ای کنار بگذارید. در ادامه گوشت را با کمی از پیاز 
رنده شده مخلوط کنید. سپس تابه مناسب را روی حرارت 
قرار دهید و کمی روغن داخل آن بریزید. وقتی روغن داغ 
شد، نصف مخلوط سیب زمینی را به تابه منتقل و به کمک 
قاشق آن را صاف کنید. بعد گوشت چرخ کرده را هم افزوده 
و مجدد روی آن را صاف کنید. در ادامه نصف دیگر مخلوط 
سیب زمینی را بیفزایید و شعله را کمی مایم کرده و درظرف 
را بگذارید تا کمی بپزد. وقتی یک طرف کوکو سرخ شد، آن را 
برش بزنید و برگردانید تا طرف دیگر هم سرخ شود. در نهایت 

کوکو را داخل ظرف مورد نظر قرار دهید.

   گوشــت چرخ کرده: ۲۳۰ گرم    سیب زمینی: 
۵ عدد    تخم مرغ: ۲ عدد    ماســت: یک قاشق 
غذاخوری    پیاز: یک عدد    آرد: ۳ قاشق غذا خوری 

   نمک، فلفل سیاه و روغن: به مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

کوکوی شکم پر

 برای 
4 نفر

بلغور گندم یک دانه مغذی آســان و 
دارای فواید متعددی برای سامتی 
و یکی از ساده ترین و پرکاربردترین 
غات اســت که به کمــک آن می توان کوکــو تهیه کرد. 
برای پخت کوکوی بلغور گندم ابتدا باید ســیب زمینی ها 
را آب پز کنید و ســپس اجازه دهید تا خنک شوند. بعد از 
اینکه سیب زمینی ها خنک شدند، آنها را رنده کنید و کنار 
بگذارید. در ادامه بلغور گندم را با مقداری آب گرم خیس 
کنید و مدتی زمان دهید تا نرم شوند. سپس پیاز و سیر را 
رنده کنید. بعد از انتخاب یک ظرف مناسب، سیب زمینی 
رنده شده را به همراه بلغورگندم و پیاز، سیر و نمک و فلفل، 
آرد و رب  گوجه فرنگی و پودر سیر و نعنا ترکیب کنید. در 
آخر هم تخم مرغ ها را داخل مواد بشکنید و با هم مخلوط 
کنید و هم بزنید. در ادامه تابه ای را که کمی گود است روی 
حرارت بگذارید و مقدار مناسبی روغن در آن بریزید. وقتی 
روغن داغ شــد، مقداری از مخلوط کوکو را در دست فرم 
دهید و در تابه سرخ کنید. پس از سرخ شدن همه کوکوها، 
آن را در ظرف مورد نظر بچینید و با مقداری جعفری یا مواد 

دیگر مدنظرتان، تزیین و میل کنید.

   سیب زمینی: ۳ عدد    تخم مرغ: ۲ عدد    نمک، 
فلفل و زردچوبه: به مقدار الزم    روغن: به مقدار 
الزم    پودر سیر و نعنا خشک: هر کدام یک قاشق 
چایخوری    پیاز رنده شــده: یک عدد    سیر 
رنده شــده: یک حبه    بلغور گندم: یک لیوان    
رب گوجه فرنگی: یک قاشق غذاخوری    آرد: ۳ 

قاشق غذاخوری

مواد الزم

طرز تهیه

کوکوی بلغور گندم

 برای 
4 نفر

این غذاهای ساده و مقوی را می توانید در سفره غذایی خانواده تان قرار دهید

کوکو؛ ارزان، خوشمزه و لذیذ
»کوکو« ازجمله غذاهای ساده، سالم ، کم کالری و خوشمزه ای است که در کمترین زمان 
و خیلی سریع می توان آن را به عنوان یک وعده غذایی یا پیش غذا تهیه و استفاده کرد و 
حتی در مهمانی ها یا در یک جمع خانوادگی می توان به کمک انواع کوکو، پذیرای مهمانان شد؛ غذای مقوی اي 
که با توجه به شرایط اقتصادی این روزها، تدارک آن هزینه چندانی ندارد و می توان انواع آن را در زمانی کوتاه 

تهیه و میل کرد و از طعم دلپذیر آن نهایت لذت را برد.

سعیده مرادی

نگاهی به تاریخچه نان سنگک
 در ایران و فواید آن

فراتر از یک نان!

»ســنگک« نه تنها یکی از نان های محبوب 
ایرانیان اســت بلکه به لحــاظ تاریخی و 
فرهنگی نیز قدمت و ارزش بســیار زیادی 
دارد. طبق اسناد، این نان را متعلق به دوران 
ایران باســتان می دانند که البته در طول 
تاریخ ازجمله در دوره صفویه نیز شیوه پخت 
آن دستخوش تغییراتی شده است. عالوه بر 
این گفته می شود که نان سنگک یکسری 
خواص درمانی هم دارد که مصرف آن توصیه 
می شــود. خالصه این نان سنتی و محبوب 
در فرهنگ فارسی چیزی فراتر از یک نان 
معمولی اســت و روایت های زیادی درباره 
آن وجود دارد کــه به صورت اجمالی بر آنها 

مروری داریم.

اینکه نان »سنگک« از چه زمانی در ایران پخت می شود مشخص نیست، اما طبق برخی روایات 
پخت این نان سنتی قبل از ورود اسام در ایران رواج داشته و در واقع ایده پخت آن را پزشک یکی از 
شاهان ساسانی می دهد. او برای سلطان به بیماری سختی دچار شده بود تجویز کرد که نانی بخورد 

که روی ریگ )سنگریزه( پخته شده باشد. کهن ترین نوشته و تحقیقی که در آن از نان سنگک نام 
برده شده، یک کتاب فرهنگ لغات به نام »برهان قاطع« است که توسط نویسنده ای به نام »خلف 

تبریزی« در سال 1۰۶۲ هجری قمری نگارش شده و مولف در کتاب خود معنای واژه سنگک را 
»نوعی از نان که روی سنگریزه های گرم پخته می شود« عنوان می کند. البته در سالنمای کمیته 

نانوایان تهران که در تاریخ 1۹ اردیبهشت سال 1۳۲۶ در تهران منتشر شده است هم درباره 
پیدایش نانوایی و نان سنگک اینطور آمده است: »شاه عباس برای رفاه حال طبقات تهیدست 

و لشکریان خود که غالباً در سفر احتیاج به نان و خورش موقت و فوری داشتند و الزم بود به هر 
شهری می رسند نانوایی هایی باشند که بتوانند به قدر مصرف سربازان نان تهیه کند و غذایی باشد 
که خورش نان قرار دهند، درصدد چاره برآمد و حل این مشکل را از »شیخ بهایی« که از اجله علما 

و دانشمندان ایران بود خواست. »شیخ بهایی« با تفکر و تعمق تنور سنگکی را ابداع کرد.« این 
اختراع که با دقت و هوشیاری طرح و عملی شده، به قدری کامل و دقیق است که پس از گذشت 

چند صدسال هنوز به همان صورت اولیه مورد استفاده قرار گرفته و نانی که از تنور سنگکی به دست 
می آید، مأکول ترین نان است. همچنین از شواهد دیگر قدمت نان سنگک می توان به قلعه ای قدیمی 

در نزدیکی شهر ورامین نام برد که سال های قبل در زیرزمین این قلعه بقایای یک نانوایی سنگکی 
کشف شد که تنور آن سالم مانده و ریگ های داخل آن موجود بود.

در وصف نان سنگک هم مانند بسیاری از خوراکی هایی که قدمت و اصالت دارند، ضرب المثل هایی وجود دارد. به عنوان مثال تهرانی ها 
می گویند: »آدم گرسنه نان سنگک خواب می بیند و کباب بازار«، این موضوع را جور دیگری هم نقل کرده اند: »سنگک خورده، سنگین 
شده«. این مثل را درباره کسانی که تنبلی می کنند و کار نمی کنند، یا کسانی که زمانی یار و دوست بوده اند و ناگهان از هم بریده و 
کناری گرفته اند، به کار می برند. سوای اهمیت نان سنگک در گذشته، نانوایی هایی هم که این نان خوشمزه را می پختند، فرهنگ خاص 
خودشان را داشتند. در گذشته با توجه به اینکه شغل نانوایی، حرفه اجتماعی و پرطرفدار بود، نانوایی های هر محله برای سرگرمی 
و همچنین تشویق جوانان به آموزش بیشتر، کارها و نوآوری هایی برای شاطرها انجام می دادند و با برگزاری مسابقه و گردهم آمدن 
و پختن انواع نان های مختلف با ایجاد نقش و نگارها روی آن و همچنین پختن نان های مخصوص مثل نان خنچه عقد، نان سفره 
هفت سین یا پختن انواع نان های قندی و توتک، شور و حالی دیگر به محیط نانوایی و این شغل می دادند و محیط کار را شاداب و بانشاط 
می کردند. ولی هم اکنون از این نوع کارها در نانوایی ها خبری نیست.

در گذشته های نه چندان دور نان سنگک به روش های مختلف پخت می شد و همین باعث شده بود تا عناوین و القاب متفاوت داشته 
باشد. در گذشته شاطر، دو جور نان سنگک برای مشتری می پخت؛ یکی نان تازه و دیگری نان دوآتشه. نان تازه به نانی گفته می شد 
که شاطر موقع پختن به آن ناخن نمی زد و سوراخش نمی کرد و در پختش دقت چندانی به خرج نمی داد. اغلب این نوع سنگک 
خمیر و نخوردنی بود، به همین دلیل این نوع نان قیمت ارزان تری داشت و مشتری های آن اغلب افراد بی بضاعت بودند. در مقابل 
»نان دوآتشه«، نانی بود که ناخن می خورد و آن را در بخشی از تنور می گذاشتند که آتش کمتری می خورد تا حسابی مغزپخت شود. 
شاطر نان را 5حالت ناخن می زد؛ ناخن تکی، ناخن جنگلی، ناخن راسته، ناخن دنده ای و ناخن یخه دار یا همان یقه دار. در روزهایی که 
مشتری زیاد بود شاطر ناخن تکی می زد؛ این نان در همه جای تنور پخته می شد و فرق چندانی با نان تازه نداشت فقط کمی قرمزتر و 
سبک تر بود. در ناخن جنگلی هم شاطر از باال تا پایین نان را ناخن می زد و برای مشتری های دائمی یا ویژه بود. نان دنده ای را بیشتر در 
 ماه مبارک رمضان می پختند؛ چون مردم روزه بودند و باید نان بهتر و برشته تری می خوردند. برای یقه دار کردن نان هم از باالی پارو تا 
۲سانتی متر مانده به انتهای نان شکاف می دادند و به اصطاح نان را یخه دار می کردند.

»شاطرعباس صبوحی قمی« از نسل های گذشته نانواها و شاطرهاست که نان 
سنگک می پخت و شاعر بود. او فرزند محمدعلی در 
سال1۲۷5 شمسی در شهر قم متولد شد و در آنجا به 
شغل نانوایی اشتغال داشت. سپس به تهران آمد و تا 
پایان، زندگی اش را در این شهر گذراند. عاقه اش 
به شعر و شاعری او را به شــنیدن و حفظ کردن 

اشعار و غزلیات شعرای پیشین واداشت و همین 
موضوع یک مبدأ عالی و سرچشمه الهام بخش 
برای شاعری او قرار گرفت. معروف است وقت 
نان پختن نویسنده ای را کنار خود می نشاند 

و در ضمن کار، شعر می سرود و نویسنده 
یادداشــت می کرد. او در ســال1۳15 
شمسی از دنیا رفت اما نخستین بار دیوان 
اشعار این شاعر در سال1۳۶۲شمسی 
توسط انتشــارات پاســارگاد منتشر 
شــد. بار دوم در زمستان1۳۶8توسط 

انتشارات نسل دانش و در سال های اخیر نیز 
با پژوهش و بررســی های بیشتر و افزودن 
آخرین یافته های جدید درباره این شاعر، 
در سال1۳۹1منتشر شــده است. عاوه 

بر این، دیوان این شــاعر چندین بار همراه با 
دیوان اشعار کفاش خراسانی چاپ شده است. 

نسخه خطی این کتاب با شماره ثبت۴85۷1۴ 
در کتابخانه شماره یک مجلس نگهداری می شود. 

دیوان شــاطرعباس شــامل »غزلیات«، »مسمطات«، 
»رباعیات« و »دوبیتی ها« است. بیت زیر نمونه ای از اشعار 
این شاعر است: من همان »شاطر« عشقم که به تو شرط 

کنم /گر کشم دست ز دامان تو نادرویشم.

مزایای مصرف نان سنگک
این نان سنتی و خوشمزه ایرانی، مزایای بسیاری دارد که مصرف آن 

توسط بیشتر پزشکان تغذیه توصیه می شود.
   ارزش غذایی باال

نان سنگک به دلیل نوع پخت و آردی که برای تهیه آن استفاده 
می شود، ارزش غذایی باالتری نسبت به انواع دیگر نان دارد. این 
نان برای تمام وعده های غذایی مناسب و حتی به عنوان یک غذای 

کامل هم قابل استفاده است.
   حاوی سبوس

آردی که برای تهیه این نان استفاده می شود، سبوس دارد و همین 
موضوع ارزش های غذایی ســنگک را افزایش می دهد. سبوس نان 

سنگک به احساس سیری بیشتر، سامت این نان و... کمک می کند.
   مفید برای کودکان

مصرف نان سنگک در کودکانی که در سنین رشد قرار دارند برای افزایش 
هوش و خوش رفتاری توصیه می شود. همچنین به دلیل وجود ویتامین ها، 

به رشد بهتر کودک هم کمک می کند.
   سازگار با معده

نان سنگک برخاف بسیاری از نان ها با معده سازگاری بیشتر دارد. این نان 
به راحتی هضم می شود و سبوس آن به حفظ سامت معده کمک می کند.

طرح:   بهرام  غروی

کالری نان سنگک نسبت به ارزش غذایی آن بسیار 
مناسب و حدود ۲۵۹ کالری است و این مقدار 
که در ۱۰۰ گرم این نان اســت به راحتی فرد را 

سیر و انرژی مورد نیاز او را تامین می کند.



پیروی از سبک زندگی 
روستاییان

در روزهایی که مقصد سفر ما روستاست 
باید بدانیم که عالوه بر یک گشت وگذار 
تفریحی و شاید تاریخی، قرار است با افراد 
و ساکنان آن منطقه هم روبه رو شویم که 
قطعا فرهنگ و ســبک زندگی متفاوتی 
نسبت به شــهرها دارند و رعایت برخی 
نکات، در رفت وآمد به این مناطق بسیار 
مهم و ضروری است. ســادگی و صفا در 
تمام زندگی و رفتار مردم روستانشین موج 
می زند و به وضوح این تفاوت با ساکنان 
شهرها قابل مشاهده است. روستانشینان 
در زمان ورود به شهرها ناخواسته با حجم 
زیادی از هیاهو همراه می شــوند که این 
تفاوت فرهنگی قطعا خیلی به چشــم 
نمی آید. اما این ساکنان شهرها هستند که 
باید در زمان رفت وآمد به روستاها، تا حد 
زیادی چاشنی مالحظه را در تمام حرکات 
و رفتارشان به کار ببرند تا نظم زندگی آنها 
تغییر پیدا نکند. در ادامه چند مورد از این 
مالحظات که باید در سفرهای روستایی 

به کار ببریم را باهم مرور خواهیم کرد.

در فرهنگ زندگی شهری بسیاری از ما عادت 
به شــب زنده داری داریم. اما این موضوع با 
فرهنگ زندگی روستایی کامال در تضاد است. 
اگر قرار است شــب را  در محیط زندگی آنها 
بگذرانیم، باید از سبک زندگی آنها هم پیروی 
کنیم و به قوانین زندگی شان احترام بگذاریم.

ساعت خواب وبیداری

 شأن و منزلت هر آدمی به محل زندگی و سطح 
درآمدش نیست، بلکه کرامت انسان ها در رفتار 
و منش شان اســت. پس این را درنظر بگیریم 
که قرار نیست براساس جایگاه اجتماعی افراد 
به یکدیگر احترام بگذاریم. روستانشــینان به 
ساده زیستی شهره هستند و تمام صفا و آرامشی 
که در زندگی و محیط پیرامون شان وجود دارد، 

از همین سادگی سرچشمه می گیرد.

حفظ کرامت

عقاید و رفتار هر قوم و مردمی، شهر به شهر 
متفاوت اســت و این تفاوت ها در روستاها 
بیشتر نمود پیدا می کند. در تمام ساعاتی 
که در این مکان ها حضور داریم باید به این 
تفاوت ها احترام بگذاریم و بپذیریم که قرار 
نیست در همین مدت کوتاه عقایدمان را به 

یکدیگر تحمیل کنیم.

احترام به عقاید

سبک زندگی ساکنان روستا ایجاب می کند 
که در زمان حضور ما در آنجا، تا حد امکان 
مدل رفتاری مان را مطابق با آنها تغییر دهیم. 
مردم روستا عادت به خواب ظهر بعد از ناهار 
دارند و همچنین خواب سرشــب و بیداری 
اول صبح، یکی دیگر از عادت های مرســوم 
روســتاییان اســت. برگزاری مهمانی های 
گروهی یا ایجاد ســروصداهایی که ممکن 
است باعث آزار بومیان شود را باید مدیریت 

کنیم تا باعث آزار و اذیت آنها نشود.

رعایت سکوت

روســتاها معموال یک مســیر ورودی و یک 
مســیر خروجی دارند و در بیشتر موارد این 
مسیر از وسط روستا می گذرد. زمانی که قرار 
است از این مســیر عبور کنیم، بهتر است با 
حداقل سرعت و با کمترین میزان تولید صدا از 
داخل روستا رد شویم. همچنین اگر نیاز بود از 
داخل کوچه های فرعی یک روستا عبور کنید، 

حتی المقدور با حداقل سرعت برانید.

زمان رفت وآمد
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در این ســتون قصد داریم هر هفته اطالعات 
كوتــاه و مختصــری از برخی نــكات كلیدی كه 
ممكن است در ســفرها كاربرد داشــته باشد 
ارائه بدهیم؛ پس اگر اهل سفر هستید دیدن 

این ستون را از دست ندهید.

دانستنی های 
سفر

 قندیل های آبشار روستای چناقچی
این روزها تماشایی است

گشت و گذار 
زمستانی در 
یادگار صفوی

یکی از روایتگران تاریخ کشورمان از 
گذشته تا به امروز، روستاها هستند؛ 
مکان هایی که مردمانــش میراث دار 
سرگذشت نسل به نســل آنجا بوده و 
هویت و تاریخ این مرز و بوم با نام آنها 
گره خورده است. یکی از همین مکان ها، 
روســتای چناقچی در جنوب استان 
تهران و حوالی استان مرکزی است که قدمت تاریخی آن گواه همین 
موضوع است. این روستا عالوه بر سابقه تاریخی، از تنوع فرهنگی و 
دینی هم بهره می برد که همین موضوع باعث جذابیت دوچندان آن 
شده است. چناقچی از دوبخش علیا و سفلی تشکیل شده که عمده 
آثار تاریخی آن در بخش علیا جای دارد و مقصد بیشتر گردشگران 
بخش باالیی آن است. این روســتا یادگار دوران صفویه است که 
توسط یکی از پادشاهان آن دوران و به عنوان مکانی برای تفریح 
و خوشگذرانی بنا شد. رفته رفته ساکنان دائمی این منطقه بیشتر 
و در دوره ای بسیار پررونق شد اما با گذشت زمان و هجوم مردم به 
سمت شهرنشینی، دوباره تعداد ساکنانش کاهش یافت. یکی از 
ویژگی های این روستا حضور پیروان ادیان مختلف در اینجاست. 
در چناقچی عالوه بر مسلمانان، اقلیت های مذهبی نظیر مسیحیان 
و زرتشتیان در کنار هم  زندگي مسالمت آمیز دارند و روزگار سپری 
می کنند. البته از تنوع گویش مردم این روستا هم نباید غافل شد 
که عالوه بر فارسی، ارمنی و ترکی هم جزو زبان های رایج آن است.

مجتبی یارزمان
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پيشنهاد  هفته

ایستگاه خیام 

   میراث پسر!
خانــه پــدری جالل آل احمد 
در دوره قاجــار و حکومــت 
احمد  شاه ســاخته شــد اما در 
سال 1310شمســی، زمانی که 
جالل 8سال داشــت به پدرش، 
حــاج ســیداحمد طالقانی که 
یک روحانی بود، به ارث رســید. 
آنها از خانه ای کــه در کنار بقعه 
سیدنصرالدین زندگی می کردند 
و جالل آنجا متولد شده بود، به 
خانــه ای در نزدیکــی گذر قلی 
نقل مــکان کردند. ایــن خانه تا 
سال 1323 شمسی یعنی تا 1۷ 
سالگی جالل محل اقامت او بود، 
اما پــس از آن به دلیل تغییر در 
نگرش و جهان بینــی جالل، او 
به همراه یکی از دوســتانش به 
نام علی اصغر خبرزاده، در محله 
عرب ها واقع در پامنار به زندگی 
مشغول شدند. جالل تا پایان عمر 
دیگر به آن خانه برنگشت و بعدها 
به تصرف ورثه درآمد. این خانه 
در سال 1389از ورثه خریداری 
شد و به مالکیت میراث فرهنگی 
درآمــد. در ســال 1391خانه 
جالل بــا حضــور چنــدی از 
باستان شناســان، به عنوان خانه 
باستان شناســان ایران انتخاب 
شد. این بنا با الگوهای معماری 
بومی ســازگار اســت و بــا فرم 
خاص در حیاط مرکزی، 2حیاط 
مجــزا دارد. مهندســی به کار 
رفته در پنجره  ها و درها یکی از 
قسمت های بســیار زیبا در این 
بناســت. همچنین حالت هر دو 
طبقه از این بنا، در عین سادگی 
و زیبایی حیاط را محصور کرده و 
نوعی حریم محفوظ برای خانواده 

ایجاد کرده است.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

   کوچک اما ارزشمند
پروفســور حســابی در دهه60 
تصمیم گرفــت خانه پدری اش 
را به آکادمی علوم قدیم تبدیل 
کند. حــاال زادگاه او معروف به 
کاشــی4۷که همــان پــالک 
4۷قدیم است، یک فرهنگسرای 
کوچــک اما صمیمــی در میان 
اهالــی فرهنــگ و هنر اســت. 
این بنا نزدیک به 2قرن ســابقه 
تاریخی دارد که البته در گذشته 
وسعت بیشــتری نیز داشته، اما 
پــس از مرمــت آن فقط بخش 
کوچکی از ایــن بنا یعنی چیزی 
در حــدود 200مترمربــع باقی 
مانده اســت. این بنای کوچک و 
ارزشمند هم اکنون ساختمانی 
با ستون های سنگی تراشیده و 
ســقف های چوبی با نقوش زیبا 
دارد که یک تاالر در وسط و 2اتاق 
در اطــراف آن، تنها بخش های 
باقی مانده از خانه به یادگار مانده 
از پدر دکتر حسابی است. ایوان 
بنا با 2ســتون گچبری شــده و 
همچنین طاق نماها، پنجره ها، 
آبنما و حــوض جلــوی ایوان، 
زیبایی خاصــی به ایــن خانه 
قاجــاری بخشــیده اســت. 
هم اکنون این خانه، به »بوستان 
دکتر حسابی« شهرت دارد که در 
سمت شرقی حیاط، زندگینامه 
و فعالیت های علمی پروفســور 
در قالب تابلوهایــی به نمایش 
درآمده اســت. هم اکنون این بنا 
در اختیار شهرداری تهران است 
که در محوطه اصلی بنا یک پارک 
کوچک ساخته شده و در اختیار 
ساکنان محله قرار گرفته است. 
نزدیک ترین ایستگاه مترو به این 

بوستان، خیام است.

ایستگاه خیام

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

استان مرکزی به دلیل نزدیکی به تهران، مقصد محبوب 
گردشگران است

جذب آرامش

یکی از جذابیت های سفر، همنشینی با مردم و هم صحبتی با آنهاست. شاید در شهرهای بزرگ این فرصت به آسانی به دست نیاید و نتوان با ساکنان آن شهر 
به راحتی هم کالم شد اما با سفر به روستاها و دیدن اهالی آنجا، ناخودآگاه این حس در آدم روشن می شود که نیاز به همنشینی و هم صحبتی با آنها دارد. البته 
باید شرایط و موقعیت صحبت هم فراهم باشد و تمایل و موقعیت آنها هم شرط الزم است. در استان مرکزی، روستاهای گردشگری زیاد وجود دارد که به دلیل 
نزدیکی به شهر تهران، مقصد بسیاری از دوستداران سفر به مناطق روستایی است. مردم این روستاها در عین سادگی بسیار مهمان نواز و خوش برخورد هستند 

و از هر فرصتی برای هم صحبتی با گردشگران دریغ نمی کنند. اگر مسافر این روستاها بودید، حین گشت وگذار، از گپ وگفت با اهالی منطقه غافل نشوید.

دالرام 

ان
شک

 پز
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نام دهکده پزشکان به تنهایی کافی است تا توجه هر گردشگری را  به سمت خود جلب کند. این روستا را زادگاه بسیاری از پزشکان و طبیبان مطرح 
کشور می دانند که از این روستا متولد و وارد جامعه پزشکی دنیا شده اند. روستای دالرام در نزدیکی شهر تفرش قرار دارد و آب وهوایی بسیار مطبوع 
دارد. عالقه به پزشکی در این منطقه بیش از یک قرن پیشینه دارد که به بیماری های واگیرداری برمی گردد که در گذشته بسیاری از مردم با آن 
دست وپنجه نرم می کردند. همین موضوع باعث شده تا روستانشینان دالرام به فکر طبابت بیفتند و فرزندان شان را برای آموختن این علم راهی 
مدارس مختلف داخل و خارج کشــور کنند. در کنار این عالقه مردم به آموختن علم پزشکی، برخی دیگر از مردم این منطقه شروع به کاشت 
گیاهان دارویی متنوع و متعدد کردند. در منطقه تفرش و روســتای دالرام باغ های میوه و زمین های زیرکشــت زیادی وجود دارد که نشان از 

حاصلخیز بودن خاک اینجا دارد. همچنین در دامنه کوه ها و نزدیکی روستا همچنان بسیاری از گیاهان دارویی کشت می شود و برخی دیگر هم 
به صورت خودرو وجود دارند. اگر مهمان روستای دالرام بودید و در کوچه پسکوچه های آن در حال قدم زدن بودید، حتما به تابلوهایی که نام کوچه ها 
روی آن درج شده هم دقت کنید. هر کوچه به نام یکی از پزشکان این روستا نامگذاری شده که یک ویژگی متفاوت برای این روستا محسوب می شود.

انجدان 

گ
هن
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در بخش مرکزی شهرستان اراک، روستایی دیدنی به اسم انجدان وجود دارد که بسیار شناخته شده و معروف است. انجدان در منطقه ای کوهستانی 
قرار دارد که دو کوه برف شاه و کوه چشمه آن را احاطه کرده اند. موقعیت مکانی و آب وهوای مطبوعی که در این منطقه وجود دارد، انجدان را به یک 
مکان جذاب برای تفریح و استراحت تبدیل کرده است. دلیل نامگذاری این روستا به اسم انجدان به تولید و برداشت صمغ گیاه انگدان که در این 
روستا وجود دارد برمی گردد. این دانه ارزشمند عالوه بر مصرف داخلی، به کشورهای دیگر هم صادر می شود. در گذشته در این روستا، قلعه ها 
و کاروانسراهای زیادی ساخته شده بود که بیشتر آنها امروزه از بین رفته و تنها قسمت های بسیار اندکی از آنها باقی مانده است. البته انجدان 
در دوره ای از تاریخ خاستگاه نویسندگان و ادیبان زیادی بوده که تعدادی از آنها مثل طاهر دکنی، میرزا ابوتراب بیک فرقتی و مال داعی انجدانی 

در این روستا متولد شده بودند. روستای انجدان جمعیت زیادی ندارد اما با وجود همین جمعیت کم، در سراسر آن حسینیه ها و مساجد زیادی 
دیده می شود که نشان از اهمیت فرهنگ و مذهب در اینجاست. مسجد جامع روستای انجدان که قدمت آن به قرن های آغازین اسالم بازمی گردد، 

یکی از آثار تاریخی مهم این روستا به شمار می آید.

شورچه 
ستگاه ورز

ای

روستای ورچه یکی از روستاهای تابعه شهرستان خمین است که در استان مرکزی جای دارد. به دلیل موقعیت مکانی این روستا گردشگران زیادی 
در همه روزهای سال وارد این منطقه می شوند و همیشه مقصد مورد توجه طبیعت دوستان است. چشم انداز مزارع وسیع پیاز و ارتفاعات اطراف 
روستا به ویژه در بهار، تابستان و پاییز طراوت خاصی دارند. اما ارتفاعات اطراف روستا در فصل زمستان از برف پوشیده می شود و همین کافی است 
تا عالقه مندان به ورزش های زمستانی را راهی ورچه کند. با بارش نخستین برف زمستانی و سفیدپوش شدن کوه های نسبتا کم ارتفاع اطراف 
روستا، این منطقه به یکی از مکان های پرطرفدار مردم برای لذت بردن از تفریح های زمستانی تبدیل می شود. کوه شیرخانی در جنوب غربی و 
کوه اوغالن پیر در شمال شرقی روستای ورچه، یکی دیگر از همین مکان هاست که در این روزها بسیار مورد توجه مردم قرار دارد. روستای ورچه 
در گذشته رونق بسیاری داشته و ساکنان آن نزدیک به هزار خانوار بوده اســت. اما رفته رفته با گسترش زندگی شهرنشینی، مهاجرت از روستا 
به شهر شدت گرفت و تعداد افراد ساکن این روستا در ســال 1385به کمتر از 400نفر کاهش پیدا کرد. امروزه تعداد زیادی از اهالی ورچه ساکن 

شهرهای بزرگ هستند و تنها برای ییالق و در زمان تعطیالت وارد روستا می شوند.

خورهه 
معبد  خورهه

روستای خورهه در یک منطقه کوهستانی با آب و هوای مطبوع و دل انگیز است که در بیشتر فصل های سال مقصدی مناسب برای گردشگران است. 
مردمان این روستا فارسی زبان هستند و بیشتر ساکنان فعلی روستا را افراد مسن و سالخورده تشکیل می دهند. خاک حاصلخیز خورهه برای کشت 
گیاهان دارویی مانند گل گاوزبان، پونه، شاتره، آویشن، خاکشیر، بومادران، اسپند، خارشتر و گون بسیار مناسب است و از این رو بسیاری از بومیان 
منطقه به کاشت و برداشت این گیاهان مشغول هستند. تماشایی ترین و دیدنی ترین جاذبه این روستا که فاصله کمی هم با محالت دارد، معبد 
خورهه یادگاري از دوران پادشاهي اشکانیان است که ستون های سنگی آن عظمت و هیبت خاصی به این منطقه بخشیده است. در ابتدای ورود 
به این روستا، ستون های بلندقامت این معبد باستانی و شگفت انگیز کامال نمایان است و چشم هر بیننده ای را مجذوب خود می کند. این محوطه 
تاکنون چندین بار مورد کاوش های باستان شناختی و پژوهش قرار گرفته که از آن شواهدی از دوران سلوکی، اشکانی، ساسانی و دوران اسالمی 
به دست آمده است. برای گشت وگذار در روستای خورهه عجله نکنید و نگراني اقامت شــبانه را نداشته باشید. در این روستا 2اقامتگاه بومگردی 

وجود دارد که شما پس از خورهه گردی و بازدید از دیدنی های روستا می توانید شب را در یکی از این مکان ها سپری کنید.
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هنگام سفر به روستاها باید جانب احتیاط را درنظر بگیریم. البته اگر برای بار دوم یا بیشتر قرار 
است به یک روستا یا مکان گردشگری ســفر کنید، قطعا تجربه بار اول بسیار کارساز خواهد 
بود و از آن می توانید استفاده کنید. اما این را بدانید که ممکن است امکانات روستا توقع شما 
را برآورده نکند و دچار مشکل شوید. پس از همان لحظه که تصمیم به سفر گرفتید، وسایل 
موردنیازتان را هم لیســت کنید. باتوجه به اینکه در فصل زمستان هستیم و هوا در روستای 
چناقچی هم نسبتا سرد است، بهتر است وسایل گرمایشی مناسب همراه داشته باشید. عالوه بر 
اینها، اگر قصد ماندن در اطراف یا خود روستا را دارید، باید از مکانی که قرار است شب را به صبح 
برسانید مطمئن شوید. وسایلی که برای ماندن در یک اقامتگاه بومگردی یا خانه روستایی نیاز 
است با مهمانپذیر یا هتل کامال متفاوت است. همچنین اگر عادت های غذایی خاص یا مختص 
به خودتان را دارید، باید از قبل به آن فکر کنید تا هنگام حضور در سفر با مشکل مواجه نشوید؛ چراکه روستای چناقچی 
و حتی روستاهای اطراف، غذاخوري های محدودی دارند که شاید نیاز همه را برآورده نکند و گرسنه بمانید. البته از 
همراه داشتن وسایل کمپینگ هم غافل نشوید. این روستا و اطراف آن دیدنی های فراوانی دارد که قطعا شما را مجذوب 

خود می کند و به راحتی می توانید چند ساعتی در آنجا اتراق و از جاذبه های متعدد آن بازدید کنید.

چی 
ببریم؟

مســیری که باید برای رسیدن به روستای 
چناقچــی در آن تــردد کنیــد، در عین 
سرراست بودن، نیاز به دقت و تمرکز دارد. در 
راه چندین بار باید تغییر مسیر بدهید و وارد 
جاده ای دیگر شوید و همین موضوع نیازمند 
تمرکز و توجه به تابلوها و مسافت هاســت. 
برای همیــن قبل از حرکت ایــن را بدانید 
که فاصله تهران تا این روستا چیزی حدود 
200کیلومتــر اســت و در 45 کیلومتری 
شمال غرب شهر ســاوه قرار دارد. از این رو برای رسیدن به روستا 
حدود 3ســاعت زمان نیاز دارید. برای رفتن به سمت چناقچی، 
ساکن هر محله تهران که هستید باید به سمت جنوب شهر و جاده 
ساوه حرکت کنید و وارد بزرگراه تهران -ساوه شوید. اتوبان تهران- 
ساوه را حدود 65کیلومتر ادامه دهید تا به تابلوهای بوئین زهرا و 
جاده قدیم برسید. سپس وارد جاده قدیم ساوه- تهران شوید و تا 
رسیدن به شهر زرندیه یا همان مامونیه مسیر را ادامه دهید. دقت 
کنید که از این شهر عبور نکنید و وارد جاده خشکرود شوید. این 
مسیر را بعد از شهر خشکرود ادامه دهید تا به رازقان برسید. از این 
روستا هم دوباره تا رسیدن به چناقچی چندین روستا و دوراهی 
پیش روی شماست که باید به تابلوها توجه کنید تا از مسیر اصلی 
منحرف نشــوید. تابلوهای راهنمای متعدد، هدایت گر شــما تا 
رسیدن به مقصد هستند. فقط باید کمی با دقت آن را ببینید و یک 

به یک بخوانید تا از مسیر منحرف نشوید.

چطور 
برویم؟

روستای تاریخی چناقچی از 2 بخش سفلی 
و علیا تشکیل شده که بخش علیا دیدنی های 
بیشتری نسبت به ســفلی دارد. هرچند که 
تقریبا ایــن دو بخش فاصلــه چندانی با هم 
ندارنــد و به راحتی می توانیــد در میان این 
دو قســمت قدم بزنیــد و از دیدنی های یک 
مکان تاریخی لذت ببرید. این روستا را یادگار 
دوران صفویه می دانند و همین باعث شــده 
دیدنی های آن نســل به نســل در آن حفظ 
شود. شاید نخستین ویژگی جذاب برای این روستا مسیر دسترسی 
به اینجاست. پس از شهر زرندیه و با ورود به جاده فرعی، دیدنی های 
مســیر مجذوب تان می کند. باغ هــای میوه، روســتاهای متعدد، 
سدهای خاکی و چندین آبشار در این مسیر وجود دارد که هرکدام 
به تنهایی می تواند برای شما جذاب باشد. چناقچی به تنوع ادیان، 
فرهنگ ها و گویش معروف است و باوجود جمعیت نسبتا کمی که در 
اینجا ساکن هستند، این روستا بسیار پرطرفدار و معروف شده است. 
وجود افراد مسیحی در چناقچی باعث ساخت یک کلیسا و قبرستان 
در این روستا شده که گردشگران زیادی پس از رسیدن به این روستا 
از این مکان ها بازدید می کنند. کلیسای 400ساله سرکیس مقدس 
از آثاری است که در بخش تاریخی این روستا قرار دارد و در فضای 
داخلی کلیسا، سطح محراب نســبت به کف تاالر یا فضای پوشیده 
به طور قابل توجهی مرتفع است. در سطوح دیوارهای داخلی کلیسا، 
نماد ها و مظاهر باورهای پیروان حضرت مسیح )ع( به صورت تابلوهای 
نقاشی بسیار زیبایی خودنمایی می کند که تماشای آنها خالی از لطف 
نیست. البته در انتهای این روستا یک آبشار زیبا هم به چشم می آید 
که در فصل زمستان زیبایی متفاوتی دارد. این آبشار در هوای سرد 
تقریبا به طور کامل یخ می زند و قندیل های آن جلوه ای خاص به آن 
می بخشد. همچنین وجود دو سد خاکی و آب بند در نزدیکی روستای 

چناقچی از دیگر دیدنی های این منطقه محسوب می شود.

چی 
ببینیم؟

۴۵ کیلومتری شمال غرب 
شهر ساوه

 ۱۷۸ نفر 
)سرشماری ۱39۵(

اسکن کنید و  
تصاویر بیشتر 
روستای چناقچی 
را  ببینید

در روزهای تعطیل و آخــر هفته ها معموال 
روستاهایی که با شــهر فاصله کمی دارند، 
شــلوغ تر از دیگر روزها خواهند بود. این را 
بدانید که این ما هستیم که در محیط زندگی 
آنها وارد شــده ایم و باید حداکثر مالحظه 
را لحاظ کنیــم. از پارک کــردن خودرو در 
مسیرهای به ظاهر فرعی یا مکان هایی که 
برای رفت وآمد بومیان درنظر گرفته شــده 
بپرهیزید و همچنین مراقب باشید تا خودرو 

مقابل در یا ورودی منزل آنها نباشد.

تردد خودرو



درهای باز
جیب های بسته!

امیرمحمدیعقوبپورتیتر یک
روزنامهنگار

بازشــدندرهایورزشــگاهآزادیبهروی
تماشاگرانرابایدبهفالنیکگرفتاماسؤال
بزرگاینجاستکهچهمنطقیپشتتعیین
قیمتبلیتهایاینورزشــگاهوجوددارد؟
بازیاستقاللوملوانبعدازمدتهاباحضور
تماشاگربرگزارمیشودامادرستموازیبا
جاذبهفوتبال،دافعهبزرگیبهاســمقیمت
بلیتهابرایتماشــاگرانواقعیمسابقهها
ایجادشدهاست.معلومنیستبراساسکدام
طرحکارشناســی،قیمتبلیتهایجایگاه
یکمیلیونتومان،روبهرویجایگاه200هزار
تومانوبلیتهایپشــتدروازه100هزار
توماندرنظرگرفتهشــدهاست.کسانیکه
اینقیمتهارابرایتماشایدیدارهایلیگ
برتردرنظرگرفتهاند،طبیعتاهیچشناختی
ازمخاطبانفوتبالایرانندارند.قشــریکه
معموالبرایتماشــایبازیهابهورزشــگاه
میروند،ازقدرتالزمبرایپرداختچنین
رقمهایســنگینیبرخوردارنیستند.برای
مثالتصــورکنیدپدریکــهمیخواهدبه
همراه2فرزندشبازیتیممحبوبراازطبقه
اولورزشگاهببیند،بهاضافههزینهرفتوآمد
بایددرحدود700هزارتومانخرجکند.آیا
اقشارضعیفجامعهایرانمیتوانندهرهفته
چنینهزینهایانجامبدهند؟حتیاگرهدف
باشــگاهدرآمدزاییوجبــرانهزینههایاز
دسترفتهبهخاطرغیبتطوالنیتماشاگر
باشــد،بازاینرویهمنطقیبهنظرنمیرسد.
درچنینشرایطیبهجای30درصدظرفیت
ورزشگاه،میشداز60درصدظرفیتاستفاده
کردوقیمتبلیتهــارابهنصفکاهشداد
تاتماشــاگرانبازجرکمتــروفکرآزادتری

مشغولتماشایرقابتهایفوتبالشوند.
ورزشگاهآزادی،چهتفاوتیباگذشتهکرده
کهقیمتفوتبالدیــدندرآن،اینچنین
ســربهفلککشــیدهاســت؟آیااستادیوم
بازسازیشدهاست؟آیاکیفیتصندلیهاي
آنتغییرکردهاســت؟آیاتماشــایفوتبال
درایناســتادیوم،تجربهراحتتریشــده
است؟آیابوفهورزشگاه،سروشکلجدیدی
پیداکردهاست؟آیاسرویسهایبهداشتی
آزادی،استانداردشــدهاند؟پاسخهمهاین
سؤالها،یک»نه«بزرگاست.آزادینهتنها
بهترنشــدهبلکهحتیروزبهروزفرسودهتر
میشــود.یکهوادارچرابایدبرایفوتبال
دیدندراستادیومیباسکوهاینیمهویران
وســقفهاییکهدرروزهــایبارانیچکه
میکند،درصدقابلتوجهــیازدرآمدیک
ماههاشراپرداختکند؟دراینورزشــگاه
چهخدماتیبرایهوادارعرضهمیشودکه
ارزشپرداختچنینرقمیراداشتهباشد؟
وقتیاینچنیــنازجیبهــوادارمیزنند،
طبیعیاســتکهاوبهمحضروبهروشدن
باشکســتتیمــش،دراوجعصبانیتقرار
بگیردوبــهزمینوزمانبدوبیــراهبگوید.
طعنهآمیزاینکــههمزمانباتعییننرخهای
نجومیبرایآزادی،اعالمشدهطبقهدوماین
ورزشگاهازردهخارجاستوبهدلیلریسک
خطرباال،امکانحضورتماشاگرانراندارد.
اینیعنیشــمابلیتالکچریمیفروشید،
برایورزشــگاهیکهخودتــانمیگویید

نیمهمخروبهاست!
کاشافــرادیکــهدراینزمینــهتصمیم
میگرفتند،حداقــلکمیازتماشــاگران
فوتبالایرانشــناختداشــتند.کاشآنها
میدانســتندکهچهافرادیبرایتماشــای
دیدارهایلیگبرتربهآزادیمیروند.کاش
آنهامیفهمیدنددیدنفوتبالباقیمتهای
نجومیچقدرعذابآورودستنیافتنیاست
وقتی»غمنان«درمیانباشــد.افسوسکه
آنهاهرگزمتوجهاینحقیقتنخواهندشد.
افســوسکهفوتبالایرانهرروزازصاحبان
واقعیاش،خالیترمیشود.گاهیبادرهای
بستهورزشگاهوگاهیباجیبهایخستهای
کهتحملفشارســنگینبلیتهاینجومی

راندارند.

 امروز شمال
فردا جنوب

در هفته هفدهم لیگ برتر، استقالل و 
سپاهان با شمالی ها روبه رو می شوند و 

پرسپولیس جمعه با جنوبی ها بازی می کند

 لیگبرترفوتبالایرانبههفتههفدهمرسید.
دومینهفتهازدوربرگشتامروزوفردابرگزار
میشودودر2بازیامروزاستقاللوسپاهان
بهمصافحریفانخودمیروند.ســپاهاندر
قائمشــهرمصافسختیبانســاجیخواهد
داشت.نســاجیدراینفصلچندبردجالب
مقابلتیمهایبزرگداشتهاست.تیممطهری

اگرچــهدرورزشــگاه
آزادیبااختالفوپرگل

باخته،امادرجدالبادیگرتیمهایبزرگمانند
فوالد،گلگهروتراکتورپیروزبودهاست.

پیش بازی
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شهرآورد ناخواسته
دربی مادرید در جام حذفی را کسی پیش بینی نمی کرد اما حاال رئال 
و اتلتیکو به هم رسیده اند. کارلتو که تیمش را به تازگی از بحران خارج 

کرده دوست ندارد بازنده این دربی باشد

فینال لیگ در جام حذفی
فرداشب 2تیم اول لیگ برتر جزیره؛ آرسنال و منچسترسیتی در رقابتی 
دیگر به مصاف هم می روند. پپ امیدوار است مقابل شاگرد سابقش اعاده 

حیثیت کند و بار دیگر خودی نشان دهد

1919

پخش زنده

برنامه بازی

ليگ برتر ايران - هفته 17

استقالل

ملوان
15:00

نساجي

سپاهان
15:00

ليگ برتر ايران - هفته 17

فوالد

پرسپوليس
17:15

گلگهر

مسرفسنجان
15:00

نفتم.س

هوادار
16:00

ذوبآهن

تراکتور
14:00

پيکان

مسکرمان
14:00

آلومينيوم

صنعتنفت
14:00

جمعه 7 بهمن  1401

جام حذفی انگليس

منچسترسيتی

آرسنال
23:30

جمعه 7 بهمن  1401

رئالمادرید

اتلتيکومادرید
23:30

والنسيا

اتلتيکبيلبائو
22:30

جام حذفی اسپانيا

قيمت سرسام آور بليت هاي آزادي، موجي از شگفتي به همراه 
آورده؛ بليت هاي 100هزار، 200هزار و يک ميليون توماني براي 
ورزشگاهي که طبقه دومش هم از رده خارج اعالم شده است!

بلیت الکچری
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معنای جدید الماس

یک بچه هم می فهمید...

اینقدر راحتی هم خوب نیست

پیش بازینكته بازی

شاید این تیم امروز بتواند در 
زمین شــهیدوطنی، سپاهان 
را هــم زمینگیــر کند کــه در این صورت ســایر 

صدرنشین ها را خوشحال خواهد کرد.

   بدترین زماِن بازی با ملوان 
استقالل بعد از 2باخت متوالی در لیگ، از ساعت15 
امروز در ورزشگاه آزادی پذیرای ملوان انزلی خواهد 
بود. 2شکست مقابل تراکتور و سپاهان، ساپینتو را 
در شرایط سختی قرار داده و او دیگر فرصتی برای 
از دست دادن امتیاز ندارد. استقالل در ابتدای لیگ 
بعد از باخت مقابل سپاهان در 2هفته بعدی 2برد از 
بازی با ملوان و مس کرمان بیرون کشید اما ملوان 
امروز دیگر آن تیم ضعیف شــروع رقابت ها نیست. 
شــاگردان مازیار زارع کامال متحول شده اند و االن 
دقیقا 7هفته است به هیچ تیمی نباخته اند. در این 
7هفته تیم های بزرگی ازجمله سپاهان، تراکتور، 
مس رفسنجان و فوالد در مقابل ملوان ناکام بودند 
و انزلی چی هــا حتی در 5بازی اخیرشــان گل هم 
نخورده اند. تیمی که 497دقیقه است دروازه اش باز 
نشده، احتماال امروز خط حمله استقالل را حسابی 
به دردسر خواهد انداخت. ایمان صادقی، دروازه بان 
ملوان در خیلی از بازی های این فصل ستاره میدان 
بوده و باید دید در مقابل اســتقالل هم به این روند 
ادامه خواهد داد یا نه. اســتقالل از 3بازی اخیرش 
فقط یک امتیاز گرفته اما امروز قطعا برنامه  و انگیزه 

زیادی برای عبور از سد ملوان خواهد داشت.

   بهترین زماِن بازی با فوالد
اما تیم صدرنشــین که با بردن ذوب آهن یک هفته 
را با روحیه خوب به ریــکاوری و تمرین پرداخته، 
فردا در اهواز باید به مصاف شــاگردان جواد نکونام 
برود. هر چقدر ملوان در هفته های اخیر رشد داشته، 
فوالد بازی های اخیرش را با نتایجی ضعیف پشت 
سر گذاشته و اساسا در این چند هفته تیم بیماری 
نشــان داده اســت. فوالد در حالی از پرسپولیس 
میزبانی می کند که از 8میزبانی این فصل خودش به 
6مساوی و یک باخت رسیده و تنها برد خانگی اش به 
4ماه قبل برمی گردد! تیم نکونام یکی از ضعیف ترین 
میزبان هــای لیگ اســت امــا قصــد دارد با چند 
انتقال مهم در نیم فصل دوم خودش را باال بکشــد؛ 
انتقال هایی که البته هنوز کامل نشــده اند و برای 
تماشــای بازیکنان جدید این تیم باید کمی بیشتر 
صبر کرد. به نظر می رســد یحیــی و تیمش خوب 
موقعی به فــوالد خورده اند. هم بــه لحاظ آب وهوا 
االن بهترین زمان برای سفر به خوزستان است و هم 
فوالد در سخت ترین شرایط خودش به سر می برد و 
شاید چند هفته بعد خیلی تیم بهتر و سرسخت تری 
باشــد. یحیی فردا مهدی ترابی را بعد از یک جلسه 
محرومیت دوباره در میدان می بیند اما سعید صادقی 

همچنان مصدوم است و دور از ترکیب خواهد بود.

   تراکتور در فوالدشهر، دربی در سیرجان
فردا عالوه بر بازی فوالد و پرسپولیس، 5بازی دیگر 
هم در شــهرهای مختلف برگزار می شود که شاید 
مهم ترین آنها جدال تراکتور و ذوب آهن در اصفهان 
خواهد بود. ذوب آهن یکی از برترین تیم های لیگ 
در نیمه اول بوده اما نتایجش در نیمه دوم کامال افت 
کرده اســت. برعکس، تراکتور شروع های ضعیفی 
داشته اما در جدول نیمه های دوم صدرنشین لیگ 
است. نتیجه بازی رفت 2تیم، دقیقا براساس همین 
فرمول رقم خورد؛ ذوب در نیمه اول گل زد و تراکتور 
در دقایق پایانی نیمه مربیان، بازی را مساوی کرد. 
دیگر بازی مهم فردا جدال گل گهر با مس رفسنجان 
است که بعد از تساوی بدون گل 2تیم در رفسنجان، 
این بار در سیرجان برگزار خواهد شد. گل گهر گلزن 
هفته گذشته اش را به دالیل انضباطی کنار گذاشته و 
مس هم که اصال گلزن ندارد! قدرت رفسنجانی ها در 
این فصل خط دفاعی مستحکم آنهاست که به دنبال 
ثبت یک رکورد تاریخی در گل نخوردن است. فردا 
همچنیــن آلومینیوم میزبــان صنعت نفت آبادان 
خواهد بود و نفت مسجدسلیمان هم در نخستین 
روز حضور رضا عنایتی با تیم سابق همین سرمربی 

یعنی هوادار بازی دارد.

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( 
امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

61535-16105121پرسپولیس1
101330-1686223سپاهان2

14829-1685322گل گهر3

12427-1676316استقالل4

5523-16411110مس رفسنجان5
18123-1665519تراکتور6

13221-1649315فوالد7

7221-165659آلومینیوم8

221-21-1656519نساجی9

11218-1639413ذوب آهن10

218-14-1646612ملوان11

318-15-1646612هوادار12

616-13-163767پیکان13
514-16-1635811مس کرمان14

911-18-162599صنعت نفت15
259-37-16231112نفت مسجد سلیمان16

پرسپولیس همچنان صدرنشین لیگ 
است و حتی فاصله اش را با رقبا افزایش 
داده اما همچنان در سایت متریکا این 
تیم سپاهان اســت که باالترین امتیاز 
فنی را دارد. یعنی از دید متریکا باکیفیت ترین تیم لیگ برتر سپاهان 
است و جالب اینکه پرسپولیس با امتیاز 7.03حتی بین 3تیم برتر هم 
جایی ندارد! سپاهان با امتیاز 7.28)از 10( بهترین تیم لیگ محسوب 
می شود و فوالد )7.09( و مس رفسنجان )7.08( دوم و سوم هستند. 
سپاهان به همراه استقالل بیشترین شوت را به دروازه حریفان زده 
و به همراه فوالد کمترین فرصت شوتزنی را در اختیار رقبا قرار داده 
است. مس رفسنجان هم در هر بازی فقط با 1.9شوت در چارچوب 

مواجه شده و از این لحاظ بهترین تیم است.

برترین بازیکــن لیگ برتر تــا این هفته 
همچنــان علیرضا بیرانوند اســت که در 
سایت متریکا نمره 7.47را دارد و رقیبی 
برای خودش نمی بیند. تعقیب کننده های 
بیرانوند 2بازیکن خارجی هســتند که یکی از آنها ایران را ترک کرده و 
دیگری در تب وتاب انتقال بین تراکتور و استقالل است. ریکاردو آلوز با 
7پاس گل و نمره 7.34 و لوکادیا با 6گل و نمره 7.25نفرات دوم و سوم 
جدول برترین بازیکنان لیگ هستند. البته لوکادیا در پایان فصل جایی در 
این رده بندی نخواهد داشت چون شرط حضور در جدول، بازی کردن در 
یک سوم بازی هاست و لوکادیا حوالی هفته بیست وهفتم از جدول خارج 
خواهد شد. محمد عمری هفته گذشته دقایق بازی اش را به حدنصاب 

الزم رساند تا وارد جدول شود و با نمره 7.18در رتبه نهم قرار بگیرد.

تنها بازیکنی که در این فصل توانسته در 
یک بازی نمره کامــل 10را بگیرد محمد 
عباس زاده است. مهاجم تراکتور هفته نهم 
در بازی با نفت مسجدسلیمان هت تریک 
کرد و نرم افزارهای متریکا نمــره 10را برای او ثبــت کردند. به جز او 
4بازیکن دیگر نیز در این فصل توانسته اند نمره باالتر از 9را در یک مسابقه 
ثبت کنند. علیرضا حقیقی، دروازه بان نساجی در بازی با گل گهر نمره 
9.31 گرفت. ایمان صادقی )ملوان( در مصاف با مس رفسنجان به نمره 
9.11رســید. محمد خدابنده لو )گل گهــر( در روزی که 2گل به نفت 
مسجدسلیمان زد نمره 9.08را دریافت کرد و محمد قنبری هم در روزی 
که با 2گل به ستاره بازی تراکتور- استقالل بدل شد به نمره 9.03رسید.

7.28

7.47
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متریکاآماربازی

 تیم تراکتور امروز در حالی برای تقابل با ذوب آهن در هفته هفدهم 
لیگ برتر راهی اصفهان می شود که چند روز گذشته شایعات زیادی در 
مورد احتمال جدایی ریکاردو آلوز و محمد عباس زاده، 2ستاره این تیم 
در صفحات مجازی و حتی رسانه های رسمی مطرح شده است. دیروز 
اما برخی سایت ها با انتشار خبری به این موضوع اشاره کردند که آلوز 
به احتمال فراوان تا چند روز دیگر با استقالل قرارداد امضا خواهد کرد 
و در قرارداد این بازیکن بند جدایی هم وجود دارد؛ بندی که با جدایی 
قربان بردیف از تراکتور، این اجازه را به آلوز هم می دهد تا قراردادش را 

فسخ کرده و راهی تیم دیگری شود.
انتشار این خبر باعث شد تا بسیاری از هواداران تراکتور در صفحات 
مجازی، از باشگاه خواهان توضیحی شفاف در این زمینه باشند. این در 
حالی است که هوشنگ نصیرزاده، مدیرعامل باشگاه تراکتور هم چند 
روز پیش در مصاحبه ای با صراحت اعالم کرد که در قرارداد این بازیکن 
بند جدایی وجود ندارد. او حتی علی فتح اهلل زاده، مدیرعامل استقالل 
را هم بابت مذاکره با آلوز تهدید به شکایت کرد و جالب اینجاست که 
فتح اهلل زاده در بخشی از گفت وگویش با برنامه شب های فوتبالی، در این 
مورد گفت: »من دوست دارم که دوستان قرارداد را خوب بخوانند و بعد 
صحبت کنند چون یک اتفاقی برایشان رخ می دهد که خوب نیست. 
یک دفعه ممکن است بازیکنی از تیم آنها بیاید و در تیم ما بازی کند.«

دیروز با یکــی از مربیان تراکتور در مورد خبــر جدایی آلوز صحبت 
کردیم که او به همشهری ورزشی گفت: »این خبر به هیچ عنوان صحت 
ندارد. آلوز با باشگاه تراکتور قرارداد دارد و با تیم تمرین می کند. اینکه 
می گویند او با جدایی بردیف می تواند از تیم جدا شود، واقعیت ندارد و 
آلوز در تراکتور می ماند.« آبی ها دست روی کلیدی ترین بازیکن تیم 
تبریزی گذاشته اند و باید دید که جنگ بزرگ استقالل و تراکتور در 

نقل و انتقاالت زمستانی به سود کدام یک خاتمه خواهد یافت.

   وضعیت عجیب عباس زاده
محمد عباس زاده، مهاجم تراکتور هم در این تیم با وضعیتی عجیب 
مواجه شده اســت. او چند بازی گذشته را از دســت داده و دلیلش 
مصدومیتی اســت که در تعطیلی بازی های لیگ برتر )زمان انجام 
بازی های جام جهانی( دچارش شــد. یکــی از بازیکنان تراکتور که 
رابطه ای نزدیک با عباس زاده دارد، به همشهری می گوید: »پزشکان 
تیم ما در تشخیص مصدومیت عباس زاده اشتباه کردند و بعدها این 
بازیکن با مراجعه به یک پزشک دیگر متوجه شد که عضالت چهارسر 
زانویش پارگی دارد. او با همین وضعیت چند بازی برای تیم ما انجام 

داد و وضعیتش بدتر شد.«
عباس زاده هنوز برای رســیدن به شــرایط بازی نیاز به زمان دارد و 

حداقل 2بازی دیگر در برابر ذوب آهن و فوالد را هم از دســت خواهد 
داد. این در حالی است که بعد از مصدومیت عباس زاده، کادر پزشکی 
تراکتور هیچ توضیحی در مورد وضعیت این بازیکن در اختیار رسانه ها 
قرار نداده و حتی به این موضوع هم اشاره نکردند که عباس زاده چه 

زمانی قرار است به شرایط بازی برسد.
سه شنبه شب هم خبرهایی مطرح شد که عباس زاده در لیست مازاد 
تراکتور قرار خواهد گرفت که این موضوع حتی ناراحتی او را به همراه 
داشته است. خبرهای پشت پرده از باشگاه تراکتور حاکی از آن است 
که پاکو خمس، ســرمربی این تیم درصدد اضافه کردن یک مهاجم 
خارجی به تیمش است و به باشــگاه گفته که اگر این مهاجم جذب 
شود، عباس زاده با خواست خودش می تواند از تیم جدا شده یا اینکه 
در تراکتور بماند. مسئله اصلی این است که خمس درصورت جذب 
مهاجم خارجی، عباس زاده را نیمکت نشین خواهد کرد؛ موضوعی که 
چندان برای این مهاجم خوشایند نیســت. با این حال، عباس زاده با 
چند پیشنهاد هم مواجه شده که می توان به فوالد و صنعت نفت اشاره 
کرد و به زودی تکلیف این بازیکن مشخص خواهد شد. خمس برای 
تقویت تیمش در پست های دروازه بان، دفاع چپ و راست، هافبک و 
مهاجم اعالم نیاز کرده و مدیران تراکتور هم با چند بازیکن در حال 

مذاکره هستند.

معمای آلوز و بند قرارداد
استقاللی ها مدعی شده اند قرارداد ریکاردو آلوز بند جدایی دارد اما تراکتوری ها به شدت تکذیب می کنند

آرزو برای سال چهارم4
یحیی گل محمدی وارد چهارمین سال حضورش 

در پرسپولیس شد؛ او چه رویاهایی دارد؟
بهروز رسایلی|  حاال درست 3سال کامل از بازگشت یحیی گل محمدی به پرسپولیس می گذرد. دوره دوم حضور یحیی روی 

نیمکت سرخپوشان، از سال98در چنین روزهایی شروع شد؛ زمانی که او جای گابریل کالدرون را گرفت. از قضا شروع کار 
گل محمدی هم از بازی هفته هفدهم لیگ نوزدهم مقابل تراکتور بود و حاال دقیقا به هفته هفدهم لیگ بیست ودوم رسیده ایم. 

گل محمدی در این مدت نتایج خوبی به دست آورده است. او 2بار قهرمان لیگ شده، یک بار سوپرجام را فتح کرده و یک بار 
هم با تیمش به بازی نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه یافته است. برای سرمربی سرخ ها اما در آغاز فصل چهارم کارش با این 

تیم، می توان 4هدف یا آرزوی جدید ترسیم کرد.

بازگشت 
به قهرمانی در لیگ

گل محمدی پارســال فصل خوبی را پشت سر نگذاشت. 
سرخپوشان در این بازه زمانی موفق به فتح هیچ جامی نشدند 
و قهرمانی حریف سنتی را به تماشــا نشستند. به همین دلیل هم 

پرسپولیس برای لیگ22 با توپ پر وارد بازار نقل وانتقاالت شد و شاید 
به جرأت بتوان گفت پرستاره ترین تیم لیگ را بست. یحیی هم تا اینجا 
با این مجموعه موفق عملکرد خوبی داشته و توانسته تیمش را در صدر 

جدول نگه دارد. او امیدوار است پرسپولیس را به مسیر قهرمانی 
برگرداند؛ به نواری که بعد از فتح 5جام پیاپی و ثبت گالت 

پاره شــد. عدم تحقق این مهم، شکســتی ناگوار 
برای سرمربی ســرخ ها خواهد بود.

بازگشت 
به آسیا

همانطور که می دانید پرســپولیس )مثل اســتقالل( 
به دلیل عدم صدور مجوز حرفه ای از حضور در فصل جاری 
لیگ قهرمانان آســیا محروم بوده اســت. با وجود اظهارات 
خوش بینانه در فدراســیون فوتبال، هنوز به طور رسمی اعالم 
نشــده که آیا این مشــکل برطرف شــده یا نه. در هر صورت 
طبیعتا یحیی به عنوان ســرمربی این تیــم آرزو دارد در 

میدانــی بین المللــی هــم شــاگردانش را هدایت 
کند و بختــش را برای انجــام کار نیمه تمام 

قهرمانــی در آســیا بیازماید.

شکستن 
طلسم حذفی

اگرچه یحیی گل محمدی با ذوب آهن 2بار قهرمان جام حذفی 
شده اما این تورنمنت برای او به عنوان سرمربی پرسپولیس سرشار از 

خاطرات تلخ و ناگوار بوده است. در مقطع اول حضور یحیی روی نیمکت 
سرخ ها، ناکامی در همین مسابقات و آن شکست تراژیک در برابر سپاهان 
در سال92 بود که منجر به وداع تلخ گل محمدی با باشگاه شد. یحیی در 
بازگشت به پرســپولیس هم اصال عملکرد خوبی در جام حذفی نداشته 
است. 2شکست در برابر استقالل و حذف در ضربات پنالتی و یک باخت 

غیرمنتظره به آلومینیوم اراک در ورزشــگاه آزادی، نتایج ضعیف 
یحیی در مسابقات حذفی بوده است. طبیعتا او امیدوار است 

این بار این طلسم بشکند، مخصوصا که پای بازی 
انتقامی با سپاهان هم در میان است.

خروج 
از سایه برانکو

با وجود نتایج خوبی که یحیی در پرسپولیس گرفته، 
هنوز گروهی هســتند کــه او را وام دار رنســانس برانکو 
ایوانکوویــچ می دانند. به هر حال این بحث ها »ســلیقه ای« 
است و همیشه هم وجود خواهد داشت، اما تنها راه گل محمدی 
برای هرچه کمرنگ تر کردن چنین باوری، کسب نتایج بهتر 
و بهتر اســت. مخصوصا حاال که کم کــم آخرین بازیکنان 

دوران برانکو هم به نزدیکی های خط پایان می  رسند، 
گل محمدی محکم تر از قبل می تواند ادعا کند 

این تیم را خودش ساخته است.

0102

03
04

نورافکن - پرسپولیس؛ در تابستان؟
شاید دفاع چپ سرخ ها با مسافری از اصفهان پر شود

ادامه از 
صفحه17

 امروز شمال
فردا جنوب در یکی از رسانه های محترم ورزشی 

مطلبی منتشر شده بود در مورد 
دشواری های حضور علی علیپور 
در پرســپولیس و اینکه باشگاه 
پرتغالی با این موضوع مخالف است. 
تیتر مطلب اما بیش از حد جالب بود: 
»ژیل ویسنته الماس را به پرسپولیس نمی دهد.« آنها نوشته 
بودند علیپور در حال گلزنی و گلســازی برای تیمش است و 
باشگاه تحت هیچ شرایطی این بازیکن را از دست نخواهد داد. 
شاید شما هم مثل ما کنجکاو شده باشید که عملکرد علیپور را 
مرور کنید و ببینید این بازیکن چه توفانی در پرتغال به پا کرده 
اســت. ما این کار را کردیم و متوجه شدیم آقای »الماس« در 
17بازی برای تیمش 2گل زده و یک پاس گل داده که تنها پاس 
گل فصل او همین هفته آخر ارســال شده است. گفتیم شاید 

معنای جدید الماس را ندانید!

ویلموتس کال 2هفته در ایران حضور 
مفید نداشت، اما حواشی مربوط به 
او همچنان ادامه دارد و فدراسیون 
باید چندین میلیون یورو غرامت 
به مربی شــیاد بلژیکی بپــردازد. 
در همین راســتا رئیس مرکز وکالی 
قوه قضاییه گفته: »یــک بچه هم قرارداد بهتــری با ویلموتس 
امضا می کرد!« بله خب؛ یک بچه هم اگــر جای مهدی تاج بود 
متوجه می شد که بهتر است کمی صبر کند و به جای ویلموتس 
ناشناخته، هروه رنار فرانسوی را روی نیمکت تیم ملی بنشاند. یک 
بچه هم اگر جای تاج بود می دانست که دم جام جهانی نمی شود 
ســرمربی موفق تیم را به میل بازیکنان کنار گذاشت و سرمربی 
ناکام 2دوره قبلــی را برگرداند. یک بچه هم اگــر جای تاج بود 
می دانست هیچ کس به صرف عکس گرفتن با اینفانتینو »دوست« 

رئیس فیفا نمی شود و نیاز به رایزنی های مؤثرتری هست...

اســتقالل نتایج خوبی نمی گیرد و 
به همین دلیل آبی هــا در کانون 
حواشــی قرار گرفته انــد. روزی 
نیست که شــایعه عزل ساپینتو 
منتشر نشود و به طور پیوسته شاهد 
انبوه انتقادات از مربی پرتغالی هستیم. 
در این بین برخی هم عقیده دارند بازیکنان با همه وجود بازی 
نمی کنند، چون عالقه ای به ساپینتو ندارند. با وجود این پیمان 
بابایی، مهاجم آبی ها این فرضیه را رد کرده و گفته: »بازیکنان 
خیلی هم با ساپینتو راحت هســتند.« خب البته این حجم از 
راحتی هم زیاد جالب نیست. ای کاش کمی بر خودتان سخت 
بگیرید و زحمت بکشــید تا تیم از این شــرایط بیرون بیاید و 
سرمربی هم حاشیه امن پیدا کند. وگرنه دیر نخواهد بود روزی 
که سرمربی »راحت« خود را از دست می دهید. مثال خود استاد 

بابایی در این فصل فقط یک گل زده؛ آیا کافی است؟
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اگرچه امید نورافکن سابقه بازی در استقالل را دارد 
اما طی سال های اخیر همیشه شایعه حضورش در 
پرسپولیس داغ بوده است. هیچ پنجره ای پشت سر 
گذاشته نمی شــود، جز اینکه حرف و حدیث هایی 
در مورد حضور این بازیکن در پیراهن قرمز مطرح 
شــود. به هرحال نورافکن یک بازیکن چند پسته و 
باکیفیت است و جای تعجب ندارد که پرسپولیس 
دنبال او باشد، از سوی دیگر به نظر می رسد خود این 
بازیکن هم نسبت به حضور در جمع سرخپوشان 
بی میل نیســت. با این حال تا کنون چنین فرصتی 
فراهم نشده اســت. نورافکن هم اکنون در عضویت 
سپاهان است و تا پایان فصل با این باشگاه قرارداد 
دارد. حتی در همین زمســتان هم زمزمه جذب او 
از سوی پرســپولیس به گوش می رسید اما باشگاه 

اصفهانی بایــد رضایتنامه مــی داد که تحت هیچ 
شــرایطی این کار را نمی کرد؛ آن هــم به مقصد 
رقیب مســتقیمش در کورس قهرمانی! در پایان 
فصل اما امید آزاد خواهد شد و اینجا ممکن است 
داستان او با پرسپولیس وارد یک فاز متفاوت شود. 
در خبرهــا آمده بــود نورافکن فعال به پیشــنهاد 
تمدید قرارداد سپاهان پاســخ نداده که این اتفاق 
می تواند »معنادار« باشد. سپاهان عادت به تمدید 
زودهنگام قرارداد با بازیکنانش دارد؛ شبیه کاری 
که 2فصل پیش بــا پیام نیازمند انجــام داد. گویا 
چنین پیشنهادی به نورافکن هم شده که او قبول 
نکرده است. کسی چه می داند؛ شاید در تابستان، 
پست دفاع چپ پرسپولیس با بازیکن مورد عالقه 

دراگان اسکوچیچ پر شود.
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واقعا بی انصافی است 2تیم آرسنال و منچسترسیتی در مرحله یک شانزدهم جام حذفی 
انگلستان که هنوز نه به بار است و نه به دار و این همه تیم کوچک در رقابت ها حاضرند، 
به تور هم بخورند. رویارویی 2تیم اول و دوم جدول لیگ برتر در رقابت های جام حذفی 
می توانست در مراحل پایانی رقم بخورد اما انگار گواردیوال هر چه در دوران مربیگری اش 
در قرعه کشی ها خوش شانس بوده، در این فصل در جام های داخلی قرعه های بد آورده 
است. سیتی در جام اتحادیه چلســی و لیورپول را حذف کرد اما به دست ساوتهمپتون 
حذف شد و حاال در جام حذفی به قرعه آرسنال خورده. او در لیگ همواره بر شاگرد سابق 
خودش - میکل آرتتا- پیروز شده اما 2بار در جام حذفی با آرسنال آرتتا روبه رو شده که 
هر دو را باخته و حذف شده. آرسنال که با یک بازی کمتر و 5امتیاز بیشتر نسبت به سیتی 
در صدر جدول لیگ قرار دارد، هنوز 2بازی رفت و برگشت خود را مقابل این تیم انجام 

نداده و حاال باید در ورزشگاه اتحاد و در خانه سیتی به مصاف این تیم برود.
- سیتی برای آرسنال در این تورنمنت خوش یمن است. آرسنال هر 4بازی آخرش در 
جام حذفی را از منچسترسیتی برده است. توپچی ها هر بار سیتی را در جام حذفی اوت 
کرده اند، به فینال رسیده اند. 3بار آخری که سیتی را در جام حذفی بردند )1971، 2017 

و 2020( قهرمان جام شدند.
    گواردیوال خوب بلد است آرســنال را ببرد؛ 24مســابقه، 17برد، 3تساوی و تنها 

4شکست با تیم های مختلف.
    من ســیتی زیرنظر گواردیوال 13بازی از 16بازی خود را مقابل آرسنال با پیروزی 
پشت سر گذاشته و تنها یک بار مساوی داشته. تنها برنلی از زمانی که پپ هدایت سیتی 
را به عهده گرفته، شکست های بیشتری مقابل این مربی داشته و 14بار به او باخته است. 

هر دو شکست پپ در جام حذفی بوده.
    منچسترسیتی در هر 9بازی آخرش در جام حذفی انگلیس پیروز بوده و حداقل 3گل 
در هر بازی و 40گل در مجموع به تیم های مهمان زده است. فقط یک تیم دیگر در تاریخ 
این رقابت ها رکورد بهتری داشت؛ بلکبرن بین سال های 1881 تا 1885 که 12بازی 

پیاپی خانگی را در قدیمی ترین جام تاریخ فوتبال بردند.
    ریاض محرز پس از جام جهانی متحول شده. او در این مدت 6گل و 3پاس گل ثبت 
کرده؛ هر 72دقیقه یک تأثیرگذاری روی گل. مهاجم الجزایری من سیتی در هر 5بازی 
آخر جام حذفی برای این تیم گل یا پاس گل داشته؛ 6گل و یک پاس گل. محرز در 10بازی 

اخیر 11گل برای سیتی به ثمر رسانده.
    ارلینگ هالند 25گل در لیگ و 31گل در همه رقابت ها در این فصل به ثمر رسانده. او 
با این روند به 60گل باشگاهی در پایان فصل می رسد. رکورد بیشترین گل در یک فصل 
باشگاهی در تاریخ، متعلق به لیونل مسی است که در 60 بازی فصل 12-2011، 73 گل 

زد. مسی تا بازی شماره26، 29گل زده بود.
    ادی انکتیا هم خوش شــانس بود که ژســوس در جام جهانی مصدوم شد. مهاجم 

آرسنال در 7بازی اخیر 7گل برای آرسنال زده است.

 نواک
در راه قهرمانی

نواک جوکوویچ با عملکردی 
خیره کننده، رقیب جوان خود را 
شکست داد و به نیمه نهایی اوپن 

استرالیا رسید
 نواک جوکوویــچ، قهرمــان 9دوره رقابت های اوپن 
اســترالیا، در یک چهارم نهایی ایــن بازی ها یکی از 
بی رحمانه ترین بازی های خود را به نمایش گذاشت تا 
آندری روبلوف، و البته تمام دنیا را، مســحور عملکرد 
خیره کننده اش کند و با پیروزی در 3ست متوالی، به 

نیمه نهایی نخستین گرند اسلم سال برسد.
جوکوویچ 35ساله، در مجموع 3ست، فقط 7گیم به 
رقیب جوانش از روسیه داد. او حاال در نیمه نهایی یکی 
از محبوب ترین رقابت های زندگی اش، جمعه با تامی 
پال، تنیسور آمریکایی بازی می کند که در یک چهارم 
نهایی، به نوار پیروزی های غافلگیرکننده بن شلتون، 

هموطن جوانش پایان داد.
دیگر بازی نیمه نهایی را اســتفانوس سیتسی پاس از 

یونان و کارن خاچانوف روس برگزار می کنند.
جوکوویچ، بعد از پیروزی برابر حریف روس خود گفت: 
»نمی توانم بیشــتر از این از بازی ام خوشحال باشم.« 
جوکوویچ، تا حاال در هیچ مسابقه نیمه نهایی و فینال 
در اوپن استرالیا شکســت نخورده است. تنها نگرانی 
او، مصدومیت کشــاله رانش اســت که در هفته های 
اخیر پیش آمده و در بازی 2دور قبل، او را مجبور کرد 
استراحت پزشکی بگیرد. جوکوویچ در بازی با روبلوف، 
ران پایش را بسته بود اما نشــانی از درد و ناراحتی در 

بدن و حرکات او مشاهده نشد.
او درصورت قهرمانی در ملبورن، به رکورد 22قهرمانی 

در رقابت های گرند اسلم رافائل نادال خواهد رسید.

شهرآورد ناخواسته
دربی مادرید در جام حذفی را 

کسی پیش بینی نمی کرد

رئال مادرید معموال جام حذفی را جدی نمی گیرد ولی همین امسال که این جام 
را جدی گرفته اند، از چپ و راست قرعه بد نصیب شان می شود. در دور قبلی در 
السرامیکا بازی سختی با ویارئال داشتند که 2 بر صفر عقب افتادند و در نهایت به 
سبک خودشان کامبک زدند و صعود کردند. حاال قرعه حریف مرحله یک چهارم 
نهایی به نام دشمن محلی شان یعنی اتلتیکومادرید افتاده است. رئالی ها فصل 
پیش در لیگ قهرمانان اروپا به چنین قرعه هایی خورده بودند و برای قهرمانی 
مجبور شدند از سد همه مدعیانی مثل اینتر، پاری سن ژرمن، منچسترسیتی، 
چلسی و لیورپول بگذرند. برای بازی امشب فقط 334 بلیت در اختیار اتلتیکو 
قرار داده بودند که با شکایت تیم مهمان این تعداد به 600بلیت افزایش یافت. 
یک اتفاق ناخوشــایند هم که برای هواداران رئال افتاده؛ ال کالسیکوی 
بســکتبال در یورولیگ همزمان با این دربی اســت. ال کالســیکو 

15دقیقه زودتر از شهرآورد فوتبال مادرید شروع می شود.
    رئال در این بازی میزبان است اما این نشانه خوبی برای آنها 
نیســت. رئال مادرید و اتلتیکو تا به حال 4بار در کوپا دل ری 
در ورزشگاه برنابئو مقابل هم بازی کرده اند که هر 4بار رئال 

باخته و حذف شده است.
    این نخســتین بازی رئــال در برنابئو از زمان شــروع 
جام جهانی اســت. آخرین بازی رئــال روز 19آبان مقابل 
کادیس بود و حاال رئال باید پس از 77روز به برنابئو برگردد. 
رئال در یک هفته از 3تیم اتلتیکو، سوســیداد و والنســیا 

پذیرایی می کند و سپس در زمین مایورکا به میدان می رود.
    رئال برای نخســتین بار در 3ســال اخیر در کوپا در برنابئو 
بازی می کند. آخرین میزبانی رئال در کوپا به بازی با سوســیداد در 
سال2020 برمی گردد. رئال مادرید فصل بعد در خانه آلکویانو و یک فصل 

بعد توسط الچه در زمین این تیم ها حذف شد.

    رئال و اتلتیکو تاکنون 42بار در کوپا دل ری به مصاف هم رفته اند، در 26دوره 
که حاصلش 17برد برای رئال، 4تساوی و 11برد برای اتلتیکو بوده؛ 57گل زده 
و 45گل خورده برای رئال. 17بازی در مرحله حذفی و به صورت رفت و برگشتی 
بوده که 11بار رئال صعود کرده و 6بار اتلتیکو. 5بار هم در فینال به مصاف هم 

رفته اند که 4بار اتلتیکو برنده شده و یک بار رئال.
    برای نخستین بار در تاریخ رئال و اتلتی در مراحل حذفی کوپا به صورت تک 

بازی به مصاف هم می روند.
    2تیم در همه رقابت هــا 230بار با هم بــازی کرده اند که نیمــی از آنها، 

114پیروزی به رئال رسیده.
    آخرین تقابل رئال و اتلتی در کوپا به فصل 15-2014 برمی گردد که در آن 

زمان آنچلوتی مربی رئال بود و حذف شد.
    اتلتیکو 7سال است در سانتیاگوبرنابئو یا ورزشگاه دوم رئال )دی استفانو( 

پیروز نشده.
    وینیسیوس تاکنون 10بار با پیراهن رئال مقابل اتلتیکو به میدان رفته ولی 
نتوانسته گل بزند، 2پاس گل داده و در بازی رفت مورد توهین نژادپرستانه قرار 
گرفته. بابت هر 6.9خطایی که روی وینی انجام گرفته، بازیکن حریف یک کارت 
زرد دریافت کرد )9کارت زرد در مجموع(. این رقم برای موراتا که 11کارت زرد 

به حریف تحمیل کرده 2.9 و برای آسپاس )10کارت زرد( هم 3.6خطاست.
    ســیمئونه در بازی های رودررو با کارلــو آنچلوتی 7بار برنــده بوده، 4بار 
مســاوی کرده و 6بار باخته که یکی از این باخت ها در فینال لیگ قهرمانان در 
سال2014بود که دسیما یا دهمین قهرمانی اروپا را برای رئال به همراه داشت.

    ســرمربی اتلتیکو مادرید 37بــار اتلتیکو را مقابــل رئال مادرید به میدان 
فرستاده که حاصل آن 10پیروزی، 11تساوی و 16شکست بوده است. او مقابل 
رئال خیلی بهتر از بازی هایش مقابل بارســلونا عمل کرده؛ 5برد، 11تساوی و 

17شکست مقابل بارسا.

فینال  لیگ در جام حذفی
فرداشب 2تیم اول لیگ؛ آرسنال و منچسترسیتی در رقابتی 

دیگر به مصاف هم می روند

پشت شان باد خورده
تعطیلی 10هفته ای بوندس لیگا به زیان بایرن تمام شد

جام جهانی هم به تیم ملی آلمان نساخت، هم به بایرن مونیخ. پس از تعطیلی 
68روزه بوندس لیگا دیگر بایرن رنگ خوشــی ندید. 2تســاوی پیاپی مقابل 
الیپزیش و کلن فاصله صدرنشــین را با تیم های پایینی کمتر کرد. با تساوی 
یک - یک بایرن با کلن، حاال الیپزیش فقط 4امتیاز می خواهد تا به صدر برسد. 
حتی اینتراخت و اونیــون برلین و فرایبورگ 30امتیازی هم به صدرنشــین 
36امتیازی نزدیک شــده اند و دورتموند با پیــروزی در دیدار عقب افتاده اش 

31امتیازی می شود.
مشکل بایرن درون دروازه نیســت. باواریایی ها به جای مانوئل نویر که به دلیل 
آسیب دیدگی در پیست اســکی فصل را از دســت داده، دروازه بان سوئیسی 
مونشن گالدباخ را جذب کرده اند. مشکل از زومر نیست. حتی باشگاه اقدام به 
اخراج مربی دروازه بان های تیم کرد و تونی تاپالوویچ را به دلیل تفاوت ها در شیوه 
کار دوطرف برکنار کرد. این مربی دروازه بان ها 11سال در بایرن حضور داشت 
و نقش ویژه ای در اوج گیری مانوئل نویر ایفا کرد. گویا این مربی پیام های گروه 
مربیان بایرن را با چند بازیکن باسابقه تیم به اشتراک می گذاشته و با افشای این 

موضوع، از چشم یولین ناگلزمان افتاده است.

در بازی سه شنبه شب کلن به بقیه تیم های لیگ نشان داد که می شود تنها با 
22درصد مالکیت و 145پاس صحیــح، بایرن مونیخ را که 6برابر پاس صحیح 
داده، متوقف کرد. بایرن در نیم فصل اول 6تساوی داشت و یک شکست. جمال 
موسیاال که پیش از جام جهانی و حین جام جهانی عالی بازی می کرد و بازیکن 
سال فوتبال آلمان شد، افت کرده است. گنبری هم که سفری غیرمنتظره به 
پاریس داشت، در کنار سانه و دیگران دچار افت شده است. کومان فعال از بقیه 
مهاجمان بهتر است اما کمتر بازی می کند. کیمیش که گل مساوی را در لحظات 
پایانی زد، در پست هافبک دفاعی و در کارهای دفاعی خوب نبود و انگار از تیم 
محافظت نمی کرد. این مشکالت پیش از دیدار حساس لیگ قهرمانان مقابل 

پاری سن ژرمن، هواداران بایرن را نگران کرده است.
از ســوی دیگر، الیپزیش با مارکو رزه همچنان می تــازد. از زمان انتصاب این 
مربی در الیپزیش، این تیم بعد از 2شکست در 3بازی ابتدایی، در 15دیدار اخیر 
باختی نداشته و 12بازی را با پیروزی به پایان رسانده؛ 72.22درصد پیروزی، 
47گل در 18بازی، 4برد 4+ گله )از جمله برد 6 بر یک هفته آخر نیم فصل اول 

مقابل شالکه(.

مائوریتسیو ساری به تیم ســابقش کمک کرد با خیالی آسوده 
در صدر جدول سری آ قدم بزند. التزیو با این مربی توانست تیم 
میالن را که نزدیک ترین تعقیب کننــده ناپولی در صدر جدول 
بود، با نتیجه 4بر صفر خرد کند. در طول 4شب ابتدا 15امتیاز 
از یوونتوس به دلیل مسائل انضباطی مالی کسر شد و سپس این 
تیم با آتاالنتا هم مساوی کرد و امتیاز از دست داد. سپس نوبت 
اینترمیالن بود که سرمســت از قهرمانی ســوپرجام به امپولی 
ببازد و حاال وقت شکســت خردکننده آث میالن از التزیو بود. 
فاصله امتیازات میالن با ناپولی به 12امتیاز و اینتر با ناپلی ها به 
13امتیاز افزایش یافت. سرگئی میلینکوویچ ساویچ دقیقه 4، ماتیا 
زاکاینی دقیقه 38، لوئیز آلبرتو دقیقه 67)پنالتی( و فلیپه اندرسون 
 دقیقه 75 گل های التزیو را در این بازی به ثمر رساندند تا سومین 

باخت میالن در این فصل سری آ ثبت شود.
     اسپالتی، سرمربی ناپولی به رکورد بیشترین برد یک مربی 
در دوران 3امتیازی سری آ رسید و او حاال 276امتیاز در سری آ 

کسب کرده است.
    ناپولی و آرســنال در ایــن فصل دقیقا مشــابه هم نتیجه 
گرفته اند؛ 19بازی، 2تســاوی و تنها یک شکست و 50امتیاز. 
تنها شکســت ناپولی مقابل اینتر و تنها باخت آرســنال مقابل 

منچستریونایتد رقم خورده است.
    میالن در 2بازی اخیر 7گل دریافت کرده؛ 12گل خورده و 

4گل زده در 5بازی آخر.
    ماتیا زاکاینی، هافبک التزیو تنها بازیکنی اســت که فصل 
جاری در همه لیگ های بزرگ اروپایی و در همه مسابقات هم گل 

زده و هم پاس گل ثبت کرده است.
    التزیو در 19بازی 11بار دروازه خود را بســته نگه داشــته 
که این با رکورد 11کلین شیت تیم در فصل74-1973 برابری 
می کند درحالی که هنوز نیمی از فصل باقی مانده است. التزیو در 

آن فصل نخستین اسکودتوی تاریخ خود را به دست آورد.
    این نخستین بار پس از شکست 5بر صفر در 22دسامبر2019 
از آتاالنتا بود که میالن در یک بازی حداقل 4گل دریافت می کرد.
    میالن از 14 دی که ســالرنیتانا را شکســت داد، دیگر رنگ 
پیروزی را ندیــده و در 5بازی اش در تمامــی رقابت ها متحمل 
3شکست شده و 2تساوی داشته است که این شامل حذف  از کوپا 
ایتالیا با شکست خانگی دربرابر تورینو و باخت سنگین مقابل اینتر 

در دربی سوپرجام ایتالیا می شود.

بعید است کسی به گرد پای ناپولی برسد

کار سری آ 
تمام است
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افقی:
1 - شهرستانی در آذربایجان 

شرقی - دخالت کردن
2 - عارضه ای گوارشی - جثه، 

اندام - نوعی فرش بدون پرز
3 - همکاری در انجام کاری - 

سرور و آقا - پرنده مهاجر
4 - شــنونده - درخشنده رو - 

باالی زمین
5 - ضمیر جمع - مادر حضرت 
محمد)ص( - اول - مخفف اگر

6 - عید میالد مسیح - نویسنده 
آلمانی نمایشنامه گیوم تل

7 - بخشندگی - اندازه گیری 
با متر - بازار

8 - گاو شــخم زن - معدوم - 
کیسه مشک زیر شکم آهوی 

ختایی
9 – چهره نما - عنصر شیمیایی 
با نشانه He در جدول تناوبی - 

واحدی برای شمارش کاال
10 - لــگام، افســار - ترکیب 

شیمیایی آبدار
11 - شب روســتایی - پشت 
سر هم - دارای مقام و منزلت 

- مادر لر
12 - کرانــه آســمان - لقب 
امپراتوران روم بود - از تیم های 

فوتبال باشگاهی امارات
13 - مترســک - ابریشــم 

مصنوعی - زره ساز

14 - غربی ها موالنا را به این نام 
می شناسند - غیرقابل تجزیه - 

نوعی آجر دانه درشت
15 - پلیــس مخفــی آلمان 
هیتلری - رمانی خواندنی از نورا 
رابرتز، بانوی نویسنده آمریکایی

  
عمودی:

1 - گاوآهــن - غیرخــدا - 
حبل الورید

2 - از بازی هــای قدیمــی 
دورهمی هــای خانوادگــی - 

دادوستدکردن
3 - تأیید خارجی - از ملزومات 

اداری - قد و باال
4 - پابرجــا و محکــم - میوه 
تصفیه کننده خون - سازمان 

اطالعات مرکزی آمریکا 
5 - پراکندگی - بوی خوش - 

علم اشکال در ریاضی
6 – شبیه بودن – چشم چران 

- رایحه
7 - به طور ناگهانــی - مالزم - 
آبشار مارگون در این استان است

8 - شــخصیت کارتونی که با 
غازهای وحشــی سفر می کرد 
- نوعــی شــیرینی بادامی - 

سرکرده
9 - روحانی یهودی - از ماه های 

فرنگی - میهن
10 - گالبی - اســب رستم - 

سلسله و خاندان
11 - نورگیر آپارتمان - بزرگ ترین 

گوزن ایرانی - سراب دیدنی کنگاور
12 - کلمه شرط - چاق و سرحال - 

دوره ای در آغاز خدمت سربازی
13 - حالتی بین خــواب و بیداری - 

یکدندگی - نام پلی روی دوزخ
14 - عکس گرفتن از متن آماده شده 

برای چاپ یا تهیه فیلم - معشوق
15 - صاف و مسطح - هدایت کننده - 

15مجموعه آموزه های پیامبران

جوراسراوازساز
ازايمهسرهمقفا
رادربخيكمكدرد
ونيمماهرشكراب
عوياردوكيرتو
لامايونربممتم

فكرولاويرونا
يردرارقتسادرس
اسوتاليهستات
يمتاقلمتترازو
وگنسلداناوخن
نايتانانسيتشپ
يمرخويشبيجنان
سويسلسولياافج
فتلوطشرپلوقعم

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4409
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

935178462
627459138
148623759
293714586
764835291
581962347
356297814
479381625
812546973

متوسط

4 5 8       
  9 3 5     
 2  8  9    
    1 5 7   
8        6
  1 4 9     
   7  6  5  
    2 3 6   
      9 4 3563724918

897531246
124689735
936147852
281395467
475862193
352418679
719256384
648973521

ساده

متوسط

458172369
619354827
327869415
932615784
845237196
761498532
193746258
584923671
276581943

سخت

  5 1  8   2
  7     3  
 4    3    
2 9     5   
    3     
  1     4 7
   2    1  
 7     6   
8   5  6 9   

ساده

5     4 9  8
  7  3 1  4  
1 2 4 6      
 3 6  4    2
2   3  5   7
4    6  1 9  
     8 6 7 9
 1  2 5  3   
6  8 9     1

مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال زنان از امروز آغاز می شود. 4تیم 
به مرحله پلی آف رسیده اند و در بازی های 2از 3فینالیست ها معرفی 
می شــوند. پیکان با ذوب آهن بازی می کند اما بازی های سخت تر در 
طرف دیگر جدول اســت؛ جایی که تیم تازه وارد سریک مقابل سایپا 
قرار می گیرد. سریک تیم سردار آزمون است و او بیشترین حمایت ها را 
از بازیکنان و تیمش داشته است. سردار نه تنها بهترین های والیبال را 
به تیمش آورده که بهترین قراردادها را هم با آنها بسته است. حاال هم 

برای پیروزی تیم در بازی امروز که در گنبد برگزار می شود، همه 
کار کرده تا تماشاگران را به سالن بیاورد. گنبدی ها هر چند در 

بازی های قبلی هم تیمشان را تنها نگذاشته اند ولی مدیر باشگاه 
برای اینکه سالن پرتر شود، قرار است به تماشاگران جایزه هم 

بدهد. سریک نه تنها از طرف سردار و گنبدی ها که به نظر 
می رسد از سمت فدراسیون هم حمایت می شود. 

حرف ها ی مریم هاشمی، ســرمربی سایپا این 
حمایت ها را تأیید می کند. او از سازمان لیگ 

به خاطر همین حمایت ها شاکی است.

   بازی سختی در گنبد دارید. 
سریک با هزینه هایی که کرده  است، 

نمی خواهد ببازد.
ما هم نمی خواهیم ببازیم. خوشبختانه بعد از 

دور رفت تغییرات چشمگیری در سیستم بازی 
تیم انجام داده ایم. شاید از بیرون این تغییرات 
خیلی به چشــم نیاید ولی آنها که اهل والیبال 
هســتند، متوجه اتفاقاتی که در تیم ما افتاده، 
می شوند. تیم ما جوان است و بیشتر از بازیکنان 
نوجوان و جوان تشکیل شده. پاسور ما که باید 

داخل زمین بازی را مدیریت کند، 15ساله است. 
ما فقط 2بازیکن بزرگسال داریم.

   این جوانان می توانند مقابل تماشاگران گنبد راحت 
بازی کنند؟

در دور مقدماتی هم که در گنبد بازی کردیم، حدود 600-500تماشاگر 
در سالن بود و صدا به صدا نمی رسید. ما با توجه به همین شرایط تمرین 
کرده ایم. شرایط سالن گنبد را برای بازیکنان شبیه سازی کرده ایم تا 
بازیکنان موقع بازی بتوانند آنچه را که هستند به نمایش بگذارند. ما 
چه بازی را ببریم و چه ببازیم، مهم این اســت که در این 
مدت حرکت روبه  جلویی داشته ایم. به هر حال تالش 

می کنیم که برنده از زمین بیرون بیاییم.

    سریک بازیکن باتجربه هم زیاد دارد.
بله 10بازیکن ملی پوش دارد که ســال ها در اردوهای 
تیم ملی بوده اند. بیشتر آنها حدود 15-10سال است که 
برای تیم ملی بازی می کنند. در تیم ما فقط یک بازیکن 
5-4سال در اردوهای تیم ملی بوده. بقیه فقط یکی 

دو اردو دعوت شده اند.

   اینکه جنگ نابرابر است.
بله درست است شرایط بازی برابر نیست اما 
انگیزه بازیکنان ما خیلی قوی اســت. شاید 
بازیکنان حریف تجربه زیادی داشته باشند اما 

تیم ما بیشتر از همیشه برای قهرمانی انگیزه دارد.

   لیگ این فصل چطور بود؟ کیفیت 
تیم ها و نحوه برگزاری راضی کننده بود؟

کیفیت تیم ها نسبت به سال های گذشته خیلی بهتر 
بود. فصل های پیش یکی دو تیم در یک حد بودند 
اما این فصل 5-4تیم هم سطح داشتیم و رقابت ها 
خیلی نزدیک بود. حتی تا روزهای آخر مشخص 

نبود که چه تیم هایی به پلی آف می رســند. اما از نظر برگزاری ما که 
خیلی راضی نبودیم. برای برگزاری مرحله نیمه نهایی رای گیری کردند 
که بازی ها متمرکز در تهران برگزار شود یا رفت وبرگشت باشد. 3تیم 
به برگزاری متمرکز رأی دادند اما فدراسیون گفت چون سریک مخالف 

است، متمرکز برگزار نمی شود.

   چرا رای گیری کردند؟
ما هم نمی دانیم. گفتند باید حتما رضایت 4تیم جلب شود.

   چرا شما موافق بازی های متمرکز بودید؟
چند علت دارد. در بازی های رفت وبرگشت، هزینه ها باال می رود. رفت 
و برگشت برای 3بازی تیم ها را خســته می کند و به بازیکنان آسیب 
می زند. در مســابقات متمرکز بازیکنان در هتل می مانند و بعد از هر 
بازی فرصت استراحت دارند. اگر تکلیف ما به بازی سوم کشیده شود، 
مجبوریم یک بار دیگر به گنبد برویم و این کار را برای ما سخت می کند. 

از همه مهم تر ویدئوچک است. در تهران و سالن فدراسیون امکان 
استفاده از ویدئوچک هست. در گنبد ویدئوچک نداریم. حتی 

بعد از اینکه قرار شد بازی ها رفت وبرگشت باشد، ما پیشنهاد 
دادیم هر 2تیم هزینه کنیم و ویدئوچک به گنبد ببریم ولی 
ســریک مخالفت کرد. این کار حدود 30میلیون هزینه 

داشــت و برای ما ســخت بود که به تنهایی این هزینه 
را بدهیم.

   سریک که مشــکل مالی ندارد چرا 
مخالفت کرد؟

این سؤال ما هم هست. جوابش را نمی دانیم. استاندارد بودن 
سالن هم برای ما خیلی مهم است. جالب است که سالن گنبد 

در دور رفت برای برگزاری بازی ها تأیید نشــد اما بدون اینکه 
تغییراتی در این سالن بدهند، برای دور برگشت تأییدیه گرفت.

اصالح یک اشتباه
MMA آزاد شد

فعالیت MMA در ایران رسمی شد و نخســتین مسابقات رسمی این رشته 
فردا در قالب مسابقات قهرمانی کشور برگزار می شود. این خبری بود که امید 

نوروزی، رئیس انجمن MMA در نشست خبری اعالم کرد.
خردادماه سال1396 بود که وزارت ورزش و جوانان فعالیت ورزش MMA را 
در ایران ممنوع کرد. این اتفاق پس از حضور ورزشکاران ایرانی در مسابقات 
مختلف که فیلم کتک خوردن آنها بازتاب بسیاری در ایران داشت، رخ داد. در 
واقع وزیر وقت راحت ترین کار را انتخاب کرد نه درست ترین کار را! او به کل 
صورت مسئله را پاک کرد تا پس از حدود 5سال وزارت ورزش بار دیگر مجوز 

فعالیت این رشته را در ایران صادر کند.

  یادگاری سلطانی فر؛ MMA ممنوع
5ســال قبل حضور دختری کم سن وســال آن هم با لبــاس کاراته در قفس 
مبارزه بازتاب بسیاری داشــت. فیلم کتک خوردن دختر ایرانی در گوشی ها 
 MMA دست به دست می شــد و وزارت ورزش در نهایت تصمیم به حذف نام
گرفت؛ تصمیمی که از همان ابتدا مشــخص بود اشتباه اســت ولی مسعود 
سلطانی فر در زمان وزارتش این تصمیم اشــتباه را با اطالعیه ای اعالم کرد تا 
MMA به حالت زیرزمینی دربیاید. با غیرقانونی کردن MMA ورزشکارانی که 
در این رشته مشغول بودند، به صورت غیرقانونی به این ورزش پرداختند و تمام 
اعزام هایشان هم خارج از چارچوب شورای برون مرزی انجام شد. مشخص است 
که افتخارات کسب شــده آنها هم هیچ ربطی به وزارت نداشت تا اینکه وزارت 
تصمیم گرفت MMA را به رسمیت بشناســد. MMA یکی از پرطرفدارترین 

ورزش های دنیا ست که لیگ های معتبر متعددی در اقصی نقاط جهان دارد.

  MMA زنان مجوز نگرفت
پس از رسمی شــدن فعالیت MMA زیرنظر فدراسیون ورزش های رزمی، 
امید نــوروزی، رئیس انجمن MMA در نشســت خبری گفــت: »قبل از 
این فعالیت ورزشکاران ایرانی در خارج از کشــور پیگیری می شد چراکه 
نمی توانســتیم این رشــته را در ایران برگزار کنیم و فعالیت ها به صورت 

زیرزمینی بود.« 
نوروزی فعالیت داخلی این رشــته را به نفع ورزشکاران می داند: »مهم ترین 
بحث برای حضور ورزشکاران در این مسابقات ثبت رکورد »شرداک« است 
که ورزشکاران این رشته توسط این رکورد خود را معرفی می کنند. این کار 
باعث شد بچه های ما دیگر مجبور نباشند به خارج از کشور بروند تا مسابقه 
 MMA بدهند و ثبت رکورد کنند.« با اینکه مــردان اجازه فعالیت دارند، اما
هنوز برای زنان ممنوع اســت. نوروزی در این باره گفــت: »وزارت ورزش با 
وجود پیگیری های زیاد نظر مثبتی در این باره ندارد و تا امروز با آن مخالفت 
کرده است. آسیب این رشــته از فوتبال کمتر اســت چراکه نفراتی که در 
این رشته فعالیت می کنند، فنون را می شناســند و آسیبی به یکدیگر وارد 
نمی کنند. برخالف تصور موجود ورزشــکاران این رشته بسیار فروتن، آرام 

و فنی هستند.« 
شنیده می شود فدراســیون ورزش های رزمی قصد دارد تیم ملی این رشته 
پرطرفدار را پس از برگزاری مســابقات کشــوری راه انــدازی کند و برای 
سرمربیگری این رشته با علیرضا اســتکی صحبت کرده است. استکی مربی 
امیر علی اکبری، ورزشکار شناخته شده ایران است که مدتی هم با او در کمپ 

آکا تایلند تمرین می کرد.

وزارت ورزش بعد از 5 سال تصمیم وزیر قبلی را وتو کرد

فدراسیون حامی تیم سردار؟
مریم هاشمی، سرمربی تیم سایپا به تصمیمات فدراسیون معترض است. سایپا امروز در نیمه نهایی لیگ والیبال با سریک بازی 

دارد و هاشمی می گوید تصمیمات فدراسیون به نفع تیم سردار آزمون است

مســئله 

این نیست که ما تماشاگر داریم 

یا نه. فدراســیون گفته 30درصد ظرفیت 

سالن. شاید یک سالن هزار نفر ظرفیت داشته باشد 

و یک سالن 100نفر. ما به فدراســیون گفتیم باید تعداد 

مشخص کنید نه درصد. جالب است که مسابقات ما در سالن 

فدراسیون برگزار می شود و حراست ورزشگاه اعالم کرده است 

که هر تیم فقط می تواند 10نفر تماشاگر داشته باشد. این برابری 

است؟ فدراسیون عدد مشخص کند اگر من نتوانستم تماشاگر 

بیاورم مشکل خودم است. من دالیل این تصمیماتی را که 

گرفته اند، درک نمی کنم. تنها کاری که ما می توانیم 

انجام دهیم این است که تالش کنیم خوب 

بازی کنیم و برنده شــویم.

     امیر علی اکبری از چهره های شناخته شده ای است که در MMA مشغول فعالیت است.



51%
از خانوارهای تحت پوشــش 
کمیته امــداد کشــور زنان 
سرپرســت خانوار هســتند. 
بر این اســاس رویکــرد این 
کمیته اشــتغال خانگی است. 
رئیس  بختیاری،  سیدمرتضی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( 
با بیان این مطلــب گفت: »از 
ویژگی های اشتغال ما راهبرد 
شغلی اســت که در دوره های 
الزم فعالیت های آموزشــی را 
به مددجویان انتقــال داده و 
گواهی مهارت اعطا می شــود. 
راهبران شغلی هم مراحل ایجاد 
اشــتغال ازجمله شناسایی و 
استعدادســنجی، مشــاوره، 
انتخاب طرح، پیگیری وصول و 
پرداخت تسهیالت، اجرای طرح 
و در نهایت بازاریابی محصوالت 

را برعهده می گیرند«.

عددبازی
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دولت مصوبه کنکور را 
دوباره بررسی می کند

مصوبه کنکوری شــورای عالی انقالب فرهنگی 
در تیر امســال ابالغ و براســاس آن تأثیر قطعی 
معدل و برگزاری کنکور 2 مرحله ای اجرایی شد، 
اما از همان زمان حواشی و انتقادات زیادی درباره 
این مصوبه مطرح بــود. حتی احمد توکلی، عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت 
مدیره دیده بان شــفافیت و عدالت هم در اوایل 
دی امسال با ارســال نامه ای به رئیس جمهوری، 
خواســتار تعلیق مصوبه کنکور شد و حاال سید 
ابراهیم رئیسی، در پی این درخواست، به معاون 
حقوقی اش دستور پیگیری بیشتر و اعالم نتیجه 
را داده است. هنوز جزئیات بیشتر و احتمال لغو 
کنکور 2مرحله ای1402 که نخستین مرحله آن 
همین چند روز پیش برگزار شــد، منتشر نشده 
اما به گفته کارشناسان کنکور، با وجود اینکه طی 
چند دهه اخیر هیچ دولتی نتوانسته حریف مافیای 
کنکور و مؤسســات کنکوری شود، در عین حال 
این دســتور و پیگیری های آن می تواند فضای 
گفت وگو و مطرح شدن طرح های مناسب در این 

زمینه را باز کند.

دولت باید حریف مافیای کنکور شود
محمدرضا نیک نژاد، کارشناس آموزش و پرورش 
و کنکور در این باره به همشهری می گوید: »طی 
سال های اخیر چنین دستورات و پیگیری هایی 
بارها تکرار شده اما فایده نداشته، چرا که مسئله 
کنکور به دالیل مختلف، هم به شکل ساختاری 
و هم برای ذی نفعانــی که به ویژه ســود مادی 
می برند، خارج از دســت دولت اســت. مافیای 
کنکور، مؤسسات و دروس، قدرت باالیی دارند و 
دولت ها عموماً درباره این مافیا نمی توانند اقدامی 
انجام دهند.« او در پاسخ به این سؤال که با وجود 
انتقادات گســترده فعلی درباره آخرین مصوبه 
کنکور شورای عالی انقالب فرهنگی، آیا نمی توان 
امیدواری بیشــتری از این پیگیری داشت، بیان 
می کند: »جای امیدواری زمانــی وجود دارد که 
نمونه های قبلی به نتیجه رسیده باشند. از سوی 
دیگر در این باره اشکاالت ساختاری وجود دارد. 
ازجمله اینکه 10درصد از رشته های دانشگاهی و 
مختلف کشور برند هستند و به شکل های مختلف 
جای خود را در میان داوطلبان کنکور باز کرده اند 
و رقابت بسیار زیادی هم برای کسب کرسی این 
دانشگاه ها و این رشته های خاص وجود دارد. اگر 
قرار است در این باره تغییراتی صورت بگیرد، باید 
اعالم کنند که رشته و دانشگاه های جایگزین چه 
خواهد بود. البته هم  اکنون 85درصد دانشگاه ها 
پولی شــده و به راحتی ورود دارند، اما همچنان 
15درصد دانشگاه ها شــرایطی دارند که همین 

مشکالت کنکور را به قوت خود نگه می دارد.« 
به گفته نیک نژاد، به دلیل تعارض منافع، مافیای 
اقتصادی کنکور که بسیار پُر زور هم هستند، روی 
چنین نقاط ضعفی، دســت می گذارند و مانع از 
تحقق تغییرات می شوند: »تجربه 25سال گذشته 
در زمینه کنکور نشان می دهد که حتی طرح های 
خوب هم که می توانستند در مسیر اجرا گره گشا 
باشند؛ در عبور از مراحل مختلف و در بخش های 
سیاسی و حاکمیتی متوقف شــده اند.« البته او 
تأکید می کند: »درخواست تعلیق مصوبه کنکوری 
از سوی دیده بان شفافیت و دستور رئیس جمهوری 
برای پیگیری آن البته می توانــد فضایی را برای 
ورود منتقدان کنکور بــاز و آنها را ترغیب به ارائه 
راهکارهای مؤثر کند. در این شرایط این امیدواری 
وجــود دارد که فضای گفت وگو ایجاد شــود و با 
مطرح شدن مباحث مختلف در این باره سبک و 
سنگین کنند تا این مصوبه به  نفع دانش آموزان و 

آحاد جامعه لغو شود.«
گفتنی اســت رئیــس هیأت مدیــره دیده بان 
شــفافیت و عدالت در بخشــی از نامه خود به 
رئیس جمهوری نوشته بود:»در یک سال اخیر، 
دیده بان شفافیت و عدالت از راه های متفاوت در 
مورد جریان انحرافی در آموزش کشــور هشدار 
داده و حاال با توجه به مستندات جدید و اتفاقاتی 
که در این مدت رخ داده، خطــرات این جریان 
بیشتر از میزان تصور اســت، آن هم درحالی که 
برخی دســتورات رئیس جمهوری معطل مانده 
است.« احمد توکلی همچنین نسبت به برگزاری 
ناامن امتحانات نهایی هشدار داده و اینکه گزارش 
تقلب و تخلف در حوزه ها بســیار زیاد اســت و 
درصورت ادامه با اجرای مصوبه تأثیر قطعی معدل 
در پذیرش داوطلبان در دانشگاه ها، مفسده های 
جبران ناپذیر به بار می آید. او در بخشی دیگر هم 
اعالم کرده بود: »پیگیری ها و شفاف سازی های 
دیده بان درباره جرائــم و تخلفات صورت گرفته 
در پذیرش دانشجو در رشته های دکتری علوم 
پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی )موسوم به پرونده 
1۳4نفر( با همراهی معاونت حقوقی جنابعالی، 
قوه قضاییه و شورای سنجش و پذیرش دانشجو، 
باعث کشف مفسده هایی شده است که خطرات 
این جریان طماع زرپرســت را جدی تر می کند. 
الحاقیه غیرقانونی دانشگاه آزاد به مصوبه ۷۳5 
شورای عالی انقالب فرهنگی درخصوص نقل و 
انتقال فرزندان اعضــای هیأت علمی هم منجر 
به ورود بسیاری از افراد با »رتبه های باالی صد 
هزار« به ۳رشته حســاس و پرطرفدار پزشکی، 
دندانپزشکی و داروسازی شده است. رشته هایی 
که داوطلبان عادی با رتبه ای باالی 6هزار امکان 
پذیرفته شدن در آنها را ندارند اما یکی از افرادی 
که از این الحاقیه غیرقانونی استفاده کرده است، 
با رتبه 1۷5هزار و620، در رشته پزشکی دانشگاه 
آزاد نجف آباد پذیرفته شده است. فردی دیگر با 
رتبه 14۷هزار و۳4۷، در رشته پزشکی دانشگاه 
آزاد تنکابن قبول شده اســت. داوطلبی دیگر با 
رتبه 1۳6هزار و822 در رشــته دندانپزشــکی 

دانشگاه آزاد اصفهان قبول شده و...« 

پیگیری

روانشناسان زرد، علیه روان مردم
بررسی جوانب رواج روانشناسی زرد و شرایط روانی جامعه در گفت وگو با عضو هیأت مدیره انجمن مشاوره ایران

سال ها برای آرامش روح و روان مردم نسخه 
پیچیدند و بــرای تعییــن تکلیف زندگی 
مردم نطق های آتشین کردند. حالِ  مردم و 
انتظاراتشان از جامعه روانشناسی و مشاوره را 
هم خوب می شناختند که مخاطبانشان نظرات 
آنها را به گوش جان می شــنیدند و جلسات 
مشاوره و کلیپ های سخنرانی شان بیشتر 
از متخصصان علم روانشناســی که سال ها 
دود چراغ خــورده بودند، مخاطب و طرفدار 
داشــت. به همین دلیل وقتی مراجع علمی 
نام آنها را به عنوان روانشناسان بدون مجوز 
منتشر کردند، انگار یکباره همه انگاره ها و 
تصورات عموم جامعه ازعلم  روانشناســی 
و متخصصان ایــن علم به هــم ریخت و با 
واژه ای به نام »روانشناسی زرد« آشنا شدند. 
روانشناســی ای که مراجع و صاحب نظران 
شیرین سخنش، ذائقه مخاطبانشان را خوب 
می شناسند، اما به قول »کیومرث فرحبخش«، 
نسخه هایشان زهری است که به عنوان دارو به  
روح و روان جامعه تزریق می شود. فرحبخش، 
مدیر مرکز مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی و 
عضو هیأت مدیره انجمن مشاوره ایران است و 
در گفت وگوی زیر به زیر و بم روانشناسی زرد و 

نیازهای روحی جامعه پرداخته است.

نظام روانشناســی مدتی پیش 
فهرست »افراد غیرروانشناس فاقد مجوز« را 
منتشر کرد. این افراد درحالی که مجوز ندارند، 
چطور بدون منع قانونی سال ها فعالیت کردند؟

وظیفه هر مرجع علمی این اســت که علمی و 
غیرعلمی بودن خدماتی را کــه افراد مختلف 
به جامعه ارائه می کنند، تشخیص دهد و موارد 
سوءاســتفاده را برای مردم روشــن کند. این 
اتفاق فقط در رشــته روانشناســی و مشاوره 
نمی افتد و در همه رشــته ها مانند پزشکی و... 
افراد غیرمتخصصی وجود دارند که برای کسب 
درآمد به سالمتی جسم و روان دیگران آسیب 
می زنند و باید توسط مراجع مربوطه به مردم 

معرفی شوند.

این افــراد چطور توانســته اند 
مخاطبان قابل توجهی جذب کنند؟

ممکن است یک نفر بسیار زیبا و شیرین و هیجانی 
صحبت کند، جلسات مشاوره و سخنرانی اش هم 
شورآفرین و پرهیجان باشــد و مردم از شنیدن 
نظراتش لــذت ببرنــد، ولی عمــق و محتوای 
صحبت ها و نظراتی که به مخاطبانش القا می کند، 
بسیار خطرناک و مشکل آفرین باشد. مثال به آنها 
توصیه می کنند برای خودت زندگی کن. اگر از 
همسرت راضی نیستی بهتر است زودتر طالقش 
بدهی یا اگر از رشته تحصیلی ات خوشت نمی آید 
ترک تحصیل کن. فرض کنید شخصی به دلیلی 
به طور موقت احســاس اش نسبت به همسرش 
منفی اســت، این فرد بالفاصله باید همسرش را 
رها کند و برود؟ من خودم در یکی از جلسات این 
روانشناسان بودم که به صراحت به مخاطبانش 
می گفت برای خــودت و در لحظه زندگی کن و 
لذت بردن از زندگی تنها هدفت باشد. این آموزه ها 
برای شنونده مخرب است. البته ما نمی توانیم ادعا 
کنیم که همه نظرات و توصیه های این افراد باطل 
و مضر اســت، ولی اگر قرار است کسی در حوزه 
بهداشت روان فعالیت کند، باید مطالعات علمی 
داشته باشد. کسانی که مطالعات علمی دارند و 
تخصص شان مشاوره است شــاید دچار اشتباه 
شوند، حاال اگر مطالعات علمی نداشته و وارد این 
حیطه شود امکان خطا و بدآموزی بیشتر می شود.
آیا کیفیت علمی فارغ التحصیالن 

به رشد روانشناسی زرد دامن نمی زند؟

به کیفیت آموزشی دانشگاه بستگی دارد. بعضی 
از دانشــگاه ها فقط برای تأمین منابع مالی خود 
دانشجو جذب می کنند. در سال های اخیر زیر پا 
گذاشتن همه استانداردهای آموزشی به وسیله 
بعضی از دانشگاه های شهریه ای، اتفاق بدی است 
که در جامعه روانشناسی کشور در حال رخ دادن 
است. بعضی از دانشگاه هایی که دانشجوی رشته 
روانشناسی و مشاوره جذب می کنند، حتی یک 
هیأت علمی ندارند و حتی از استادان غیرمرتبط 
با این رشــته برای آموزش دانشجویان استفاده 
می کنند، ولی دانشــجوی مقاطع ارشد و دکترا 
فارغ التحصیل می کنند! گاهی اوقات منابع درسی 
که در کالس های این دانشگاه ها تدریس می شود 
هیچ ارتباطی به درس ارائه شده ندارد، ولی دانشجو 
آن درس را می گذراند و به عنــوان متخصص و 
کارشناس مشاوره وارد جامعه می شود و فعالیت 
می کند. در این دانشــگاه ها متقاضیان با شرایط 
ســهل گیرانه ای ثبت نام و با حداقــل امکانات و 
استانداردهای آموزشی فارغ التحصیل می شوند.. 
این شرایط حتما مشکالتی را برای جامعه ایجاد 
می کند. البته این شرایط در مورد همه دانشگاه ها 
صدق نمی کند وبعضی از دانشــگاه ها از شرایط 

آموزشی و استادان شاخصی برخوردارند.
تعداد مشــاوران و روانشناسان 
مجاز که در جامعه داریم جوابگوی نیاز جامعه 

هست؟
نیازهای مشاوره ای هر جامعه به تناسب نظام های 
آموزشی و فرهنگ آن جامعه متفاوت است، ولی 
به طور کلی در جوامع مختلف هر 200-۳00نفر 

به یک مشاور نیاز دارد که از خدمات مشاوره ای 
بهره مند شود. از تعداد مشاوران فعال در جامعه 
آمار دقیقی در دسترس نیست، اما با توجه به اینکه 
در ســال های اخیر جذب دانشجوی رشته های 
مشاوره و روانشناسی افزایش قابل توجهی داشته، 
اگر این دانشجویان از آموزش باکیفیتی برخوردار 
شوند و سطح علمی و مهارت مناسبی به دست 
آورند، نه تنها نیاز جامعــه را رفع می کنند، بلکه 
ممکن است تعداد زیادی از آنها برای اشتغال در 

این حوزه دچار مشکل شوند.
شرایط روانی جامعه را چطور برآورد 

می کنید و مردم از چه مشکالت رنج می برند؟
هیچ جامعه ای در هیچ زمانی خالــی از افرادی 
که مشــکالت روحی روانی دارند نیست. قاعدتا 
فرازونشــیب های اجتماعــی و اقتصــادی این 
مشکالت را کاهش یا افزایش می دهد. اطالع از این 
موضوع که االن سمت و سوی جامعه به چه سمتی 
می رود به پژوهش و تحقیق نیاز دارد. زمان جنگ 
تحمیلی ما با مشــکالت روحی خاص آن دوره 
دست به گریبان بودیم. حاال که با مسائل ناشی 
از تحریم ها و بی ثباتی اقتصادی روبه رو هستیم، 
جنس مشکالت تغییر کرده و جوانان و خانواده ها 
با پیامدهای روانی بیکاری، افزایش سن ازدواج و 

میل به مهاجرت دست و پنجه نرم می کنند.
بی ثباتی اقتصــادی تنها عامل 

التهابات روانی جامعه است؟
 برای رســیدن جامعه به آرامش، رفع بی ثباتی 
اقتصادی ضرورت دارد، ولی کافی نیست و نباید 
تصور کنیم با داشتن ثبات اقتصادی همه مشکالت 

روانی جامعه از بین می رود. کشــورهای زیادی 
ســراغ داریم که از ثبات اقتصادی برخوردارند، 
اما مردم آن شاد نیستند. در جامعه خودمان هم 
خانواده هایی داریم که از نظر اقتصادی شــرایط 
خوبی دارند ولی از نظر روحی آدم های شــادی 
نیســتند و به افســردگی و اضطراب و رفتارها و 
احساسات ناخوشایند دچار هستند. در کنار ایجاد 
ثبات اقتصادی، انجــام فعالیت های فرهنگی و 
جهت گیری فرهنگی صحیح اهمیت زیادی دارد. 
االن ما جوانان را به حال خودشان رها کرده ایم و 
هیچ ارتباط سازمان یافته فرهنگی بین مؤسسات 
متولی فرهنگ و جوانان وجود ندارد.  بدون آنکه 
کوچک ترین فرصتی برای تفکــر و یادگیری و 
جهت گیری ذهنی برایشــان به وجودآوریم. به 
همین دلیل جوانان دچــار بحران هدف، بحران 
معنا، بحران هویت ملی و بحران شــخصیتی و... 

شده اند.
 اگر موضوعات را فــردی درنظر 
بگیریم به عنوان یک روانشناس به کسی که 

چنین شرایطی دارد چه توصیه ای دارید؟ 
بهتریــن حالت همین اســت که هر کســی به 
فکر نجات خودش و ارتقای شــخصیت و رشد 
توانمندی های خودش باشــد. توصیه های من 
کلی است و برای دستیابی به ایده آل ها به اقتضای 
سن و شرایط هر فرد، روش های متفاوتی وجود 
دارد. اول اینکه هر انســانی در هر شرایطی نباید 
احساس ارزشمندی خود را پایین بیاورد. نباید 
بگوید چون من این امکانات مادی را ندارم، پس 
انسان بی ارزشی هستم. وقتی از درون احساس 
ارزشــمندی کند برای حفظ ارزشمندی اش، از 
رفتارهای غیرارزشــی دوری می کند. احساس 
ارزشــمندی را نمی توان به کســی تزریق کرد 
و هر کســی باید خودش تصمیم بگیرد انسان 
ارزشمندی باشد. دوم اینکه هرکسی سعی کند 
به توانمندی های خودش متکی باشد و این توانایی 
را داشته باشــد که از توانایی های دیگران بجا و 
به اندازه کمک بگیرد، براســاس توانمندی های 
خودش حرکت کند و نخواهد به کســی وابسته 
باشد. سوم اینکه خالقیت هایش را در زندگی به کار 
بگیرد. جامعه و کشور ما پر از امکانات و نعمت های 
طبیعی و خدادادی است. هر کسی منتظر فراهم 
شدن شرایط نباشــد و از این فرصت ها خالقانه 
استفاده کند، می تواند به موفقیت دست پیدا کند. 
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گره بر کار اینترنتافزایش جمعیت یوزپلنگ ایرانی
1۷یوز در طبیعت پارک ملی توران با دوربین های تله ای ثبت شدند که 6یوز ماده در 

میان آنهاست
روز گذشته در اختاللی جدید، اینترنت کشور سکته کرد و بعد از حدود 10 دقیقه به 

حیات بازگشت

نکتههایدکترحاتمیدربارهروانشناسنماها
در سال جاری، انتشار لیســت افرادی که در 
حوزه های روانشناسی و مشاوره و غالباً به صورت 
مجازی کار می کردند، بحث های زیادی را ایجاد 
کرد و عمالً اعتبار این افراد را زیر سؤال برد. البته 
انتشار لیست های جدیدتر هم در راه است تا 
مردم با مراجعه به آن ها، متوجه بشوند که فرد 
مورد نظرشان مجوز علمی و رسمی الزم به این 
منظور را دارد یا نه. محمد حاتمی، رئیس سازمان 
نظام روانشناسی و مشاوره کشور، در این باره 
می گوید:»۱2 هزار پیج مشاوره و روانشناسی 
در فضای مجازی فعالیت می کنند که اکثر آنها 
متعلق به افرادی است که یا روانشناس نیستند، 
یا مجوز ندارند. از این تعــداد، 4 هزار صفحه 
روانشناس واقعی نیستند؛ یعنی نه تحصیالت 

مرتبط دارند و نه مجوز دارند و خود را روانشناس 
جا زده اند.«  این لیست ها، به گفته او، بعد از آن 
تهیه شد که شکایت هایی از مردم به سازمان 
نظام روانشناسی کشور درباره روانشناس نماها 
ارسال شد و بعد از بررسی های صورت گرفته، 
مشخص شــد که این افراد خود را به عنوان 
روانشناس و مشاور جا زده اند. البته در ابتدای 
امر سازمان عالقه ای به انتشار چنین لیست هایی 
نداشت، ولی چون بحث ضایع شدن حقوق مردم 
در میان بود، چاره ای جــز این کار باقی نماند؛ 
کاری که در نهایت صورت واقعیت به خودش 
گرفت. حاتمی در این باره می گوید:»ما امسال 
اسامی افراد غیرروانشناِس فاقد مجوز را در ۳ 
لیست آماده کرده ایم. در لیست اول، اسامی 

۱44 روانشناس نما یا روانشناس زرد را منتشر 
کردیم که همه آنها افراد شــاخص و معروفی 
هستند. در لیست دوم اسامی حدود ۱۰۰ نفر )۶۱ 
روانشناس نما و ۳2 صفحه َمجازی غیرُمجاز( را 
معرفی و منتشر کردیم. لیست سوم هم شامل 
۳۰ نفر است که آماده شده و به زودی منتشر 
می شود.«  دلیل دیگر انتشار این لیست ها، آن 
بود که از طرف این روانشناس نماها توصیه ها 
و مواردی مطرح می شــد که مردم عماًل آن را 
به جامعه روانشناسی و مشاوره کشور نسبت 
می دادند؛ چرا که اساساً نمی توانستند تشخیص 
بدهند کدام روانشــناس مجوز دارد و جایگاه 
علمی این کار را کسب کرده و کدامیک فاقد 

این جایگاه است. 

مکث

مراقب روانشناس نماها باشید
۱۲ هزار پیج مشاوره و 
روانشناسی در اینستاگرام 
فعالند که اکثر آنها متعلق به 
افرادی است که یا روانشناس 
 نیستند، یا مجوز ندارند 
و خود را روانشناس جا زده اند.

تعداد 
صفحات 
مشاوره 

و روانشناسی 
در 

12 اینستاگرام
00

0

انتشار اسامی روانشناس نماها در ۳ لیست

تعداد صفحات تقلبی

4000

لیست اول

  144 
روانشناس نما

لیست دوم

  100 
روانشناس نما

لیست سوم

  ۳0 
روانشناس نما

 چگونه 
 روانشناس نماها 

را تشخیص دهیم؟
 به سایت زیر 
مراجعه کنید

https://pcoiran.ir

در تهران به نام شهداي 
زن نامگذاري شــد. این 
بیســتمین  در  تصمیم 
کمیســیون  جلســه 
نامگــذاري و تغییر نام 
معابر و اماکــن عمومي 
شــهر تهــران گرفته 
شــد. در این جلسه، 28 
پیشــنهاد جدید تغییر 
نام معابر و اماکن عمومي 
شهر تهران مورد بررسي 
قرار گرفت. در نهایت 4 
معبر به نام شهیدان زن، 
۱7 معبر به نام شــهداي 
دفاع مقدس، یک معبر به 
نام یکي از مادران شهید 
و یک معبــر دیگر به نام 
یکي از فیلمنامه نویسان 
مشهور ایراني نامگذاري 
شد. همچنین یکي از معابر 
نیز به نام یکي از پزشکان 
تغییر  کشور  سرشناس 

نام داد.

4 
معبر 

و 4۰۰هزار مورد جریمه 
در تهران برای توقف های 
دوبله طی ۱۰ ماه امســال 
صادر شده و رانندگانی 
که در محل های غیرمجاز 
پــارک کردنــد، اعمال 
قانون شــدند. مصطفی 
زینی ونــد، رئیس اداره 
مهندسی ترافیک پلیس 
راهور تهــران بزرگ با 
بیان این آمار به رانندگان 
توصیه کرد به هیچ عنوان 
در معابر به ویــژه معابر 
نداشته  توقف  کم عرض 
باشند چرا که این توقف 
ترافیک  ایجــاد  باعث 
در محــل و پس زدگی 
بــار ترافیــک در معابر 
پیرامونــی و اصلی دیگر 

خواهد شد.

6 
میلیون

جدید مبتال بــه کووید 
۱۹ شناســایی و از این 
2۹نفر بســتری  تعداد 
از  22۱نفــر  شــدند. 
بیماران مبتــال هم در 
مراقبت های  بخش های 
ویژه بیمارستان ها تحت 
مراقبــت قــرار دارند. 
همچنین براساس اعالم 
وزارت بهداشــت روز 
گذشته ۳بیمار هم به دلیل 
این بیماری جان خود را 
از دست دادند. از ابتدای 
شــیوع پاندمی کرونا در 
کشــور مجموع بیماران 
کووید ۱۹ بــه 7میلیون 
و ۵۶۳هــزار و 728نفر 
رســیده و ۱44هــزار و 
744نفر هم جان خود را 

از دست داده اند.

105 
بیمار

می
حلی

ی 
دعل

حم
ی:  م

ساز
ویر

تص

رابعه تیموریگزارش
روزنامه نگار

تعداد صفحات بدون مجوز

  600



پنجشنبه 6 بهمن 221401
 شماره  8700

افزایش جمعیت یوزپلنگ ایرانی
17یوز در طبیعت پارک ملی توران با دوربین های تله ای ثبت شدند که 6یوز ماده در میان آنهاست

 پاک کردن صورت مسئله
 با  تغییر استانداردها

درپی پیشــنهاد وزیــر آموزش و پــرورش مبنی بــر تغییر 
شاخص های کیفیت هوا برای جلوگیری از تعطیلی مدارس 
و گفته های وزیر کشــور در زمینه ارائه شدن طرحی از سوی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت به دولت به منظور تغییر 
استانداردهای شاخص آلودگی هوا برای جلوگیری از تعطیلی 
مدارس انتقاداتی مطرح شــد و رئیس کارگروه سالمت هوا و 
تغییر اقلیم وزارت بهداشت از مخالفت این وزارتخانه با چنین 
طرحی خبر داد. حاال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
به ایسنا می گوید: هیأت دولت به دنبال تغییر استانداردهای 

شاخص آلودگی هوا برای تعطیلی مدارس است.
علی ســالجقه می گوید: ما شــاخص های آلودگی را تعیین 
می کنیم و تعطیلی بر عهده هیأت وزیران است. در دنیا برای 
تعطیلی مدارس، باالتر از ما عمل می کنند مثال با شــاخص 
200تا300 فقط مدارس ابتدایــی را تعطیل می کنند. قبال 
هیأت وزیران شاخص 1۵0 گذاشته است و اکنون می خواهد 

تصمیم خود را عوض کند.
بهزاد اشجعی، عضو ســابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا 
در واکنش به تغییر استانداردهای آلودگی هوا می گوید: این 
موضوع به نوعی پاک کردن صورت مسئله و راه حل غیرمنطقی 
است. با ارائه این طرح به جای حل مسئله و رفع مشکل آلودگی 
هوا، اجرای قانون هوای پاک و کاهش منابع انتشار آالینده ها 
صرفا صورت مسئله و دســتورالعمل را برای تعطیل نشدن 
مدارس تغییر می دهیم. تعطیل نشدن مدارس تنها 2 راه دارد؛ 
اول انجام اقدامات الزم جهت کاهش آلودگی هوا و دوم تغییر 
دستورالعمل آن است و ظاهرا راه دوم انتخاب شده است که 

طبیعتا این راه از نظر عقالنی و منطقی پذیرفته شده نیست.
این کارشــناس آلودگی هوا به تبعات اجرایی شدن این طرح 
اشــاره کرد و توضیح  داد: به طور قطع آسیب بسیار بزرگی به 
سالمت دانش آموزان وارد خواهد شد چراکه آنها جزو گروه های 
حساس و آســیب پذیر جامعه هســتند. در تعاریف شاخص 
کیفیت هوا نیز دانش آموزان جزو گروه های حساس محسوب 
می شوند، به طوری که حتی شاخص کیفیت هوای نارنجی رنگ 
با اعداد 100 تا 1۵0 برای شهروندان عادی خیلی آسیبی ندارد 

اما برای سالمت آنان خطرناک محسوب می شود.
وی می گوید: تنهــا راه عدم تصویب این طرح، دولت اســت. 
دولت هم نیاز به بازخوردهایی برای تصویب نکردن آن دارد. 
نهادهایی مانند وزارت بهداشت و سایر نهادهای نظارتی باید 
پیشقدم شوند و مخالفت خود را به طور رسمی اعالم کنند تا در 
نهایت اجماعی صورت بگیرد و دولت نتواند در برابر خواست این 
جمع طرح پیشنهادی را تصویب کند. در الیحه بودجه 1۴02 
هم توجه خاصی به موضوع آلودگی هوا نشده است. اگر واقعا 
موضوع آلودگی هوا دارای اولویت است باید تدابیری در الیحه 

بودجه برای آن اندیشیده شود.

افزایش 26.5 برابری چاه های غیرمجاز 
علی ارواحی ؛ متخصص اکوسیستم های  
آبی: افزایش بی رویه چاه های غیرمجاز در 
کشــور، حیات تاالب ها را به خطر انداخته 
اســت. آمارهــا نشــان می دهــد تعــداد 
چاه های غیرمجاز در ۵ دهه گذشــته از ۱۵ 
هزار حلقه به ۴۰۰ هزار حلقه افزایش یافته 
کــه دشــت ها و تاالب هــا را خشــک کــرده 
اســت. از هــزار  حلقــه چــاه  اطــراف تاالب 

پریشان نیز  ۲۰۰ حلقه غیرمجاز است.

دیپلماسی محیط زیست، ضرورت اول 
ســمیه رفیعــی؛ رئیــس فراکســیون محیط 
 زیســت مجلس:  فعال ســازی دیپلماســی 
محیط زیســتی بــا توجــه بــه تأثیراتــی کــه 
در غــرب و شــرق کشــور از فعالیت هــای 
توســعه  ای افسارگســیخته و غیرمنصفانه 
کشورهای همسایه متحمل می شویم  باید 
از ضرورت هــای درجــه یــک وزارت خارجــه 
باشد. مردان دیپلماسی باید دشت مغان، 
هورالعظیم،   تــاالب هامــون و رود هیرمند  

را دریابند.

در شــرایط آلــوده قــرار دارنــد کــه از این 
تعــداد ۲۲ ایســتگاه در وضعیــت قرمــز 
است. بر اساس دستورالعمل احتیاطی 
صادره از سوی شــرکت کنترل کیفیت 
هوای شــهر تهــران، همــه افــراد به ویژه 
مبتالیــان بــه بیمــاری قلبــی یــا ریــوی، 
ســالمندان و کــودکان جــزو گروه هــای 
حســاس محســوب می شــوند و بایــد 
فعالیت هــای طوالنی یا ســنگین خارج 

از منزل را کاهش دهند.

28

محیط زیســت در کشــور وجــود دارد. 
از  یکــی  محیط زیســت  خانه هــای 
بســترهای اصلــی بــرای مردمی ســازی  
محیط زیست و فضایی برای گفت وگو، 
بحــث، چالــش و مطالبه گــری و همــه 
مباحث مربوط به حوزه محیط زیســت 
است. تاسیس این خانه ها باعث تولید 
محتوا در این حوزه  و نيز افزایش ســواد 

و دانش محیط زیستی مردم می شود.
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نقل قول خبر

عدد خبر

خبر روز

دیده شــدن چند خانــواده یوزپلنگ با 
توله هایشــان و چند یوز بالــغ دیگر در 
زیستگاه های شــمالی یوزپلنگ آسیایی 
امیدها را برای افزایش یا دست کم ثابت ماندن جمعیت یوزها در کشور نسبت به سال گذشته بیشتر 
کرده است. پارک ملی توران مهم ترین و غنی ترین زیســتگاه یوزپلنگ آسیایی در ایران است و 
سرشماری های سال گذشته نشان داد که 9یوز بالغ در 2سال منتهی به 1400 در دوربین های تله ای ثبت 

شده اند و این جمعیت در زیستگاه های شمالی زندگی می کنند. مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان 
حاال خبر از »ثبت 17قالده یوز درسال جاري با دوربین های تله ای« می دهد. 6ماده، 2نر و بقیه توله هایی 
هستند که هنوز معلوم نیست با وجود مخاطرات جاده ای، سگ های گله و چوپانان به سن بلوغ برسند. 
یوزهای جدا شده از طبیعت و به دنیا آمده در اسارت که حاال تعدادشان به 5قالده می رسد را نباید جزو 
جمعیت یوزهای در معرض انقراض در زیستگاه های طبیعی به حساب آورد، ولی اگر آنها را هم حساب 
و به طور علمی برایشان برنامه ریزی کنیم، شاید بتوان برای آینده این گونه امیدهای بیشتری داشت.

   خبرهای خوبی در راه است
عطیه تک تهرانی، مدیر بخش پژوهش انجمن یوزپلنگ ایرانی: امسال تابستان 
در برخی از زیســتگاه های یوز دوربین گذاری کردیم و هنوز تعدادی دوربین 
در منطقه وجود دارد و آمارها به روز نشــده است. به دلیل عدم وضوح تصاویر 
یوزهایی که محیط بانان یا مردم محلی گرفته انــد، نمی توانیم بگوییم که آیا 
این خانواده ها جدید هســتند یا همان خانواده ها و افراد قدیمی اند. تصاویر 
دوربین های تله ای انجمن وضوح باالیی دارد و به زودی گزارش مفصل انجمن 
منتشر خواهد شد. به طور کلی براســاس تصاویر جدید، شرایط یوز ها خیلی 
بهتر از پارسال است. به طور مثال یکی از یوزهایی که 2سال پیش ثبت شده 
بود، امسال با یک توله تصویرش ثبت شده است. تالش کردیم کل ذخیره گاه 
توران و میاندشت را به جز منطقه طرود پوشش دهیم. 2توله ای که متأسفانه 
از طبیعت جدا شده اند، می توانند امیدهای تکثیر در اسارت را بیشتر کنند؛ 
به شرطی که از روش های علمی این کار صورت بگیرد و امکانات موردنیاز در 
مرکز تکثیر در دل پارک ملی توران فراهم شود. آنجا برای توله ها به دلیل اینکه 

استرس محیطی وجود ندارد، بهتر است.

   دوربین های تله ای 17قالده ثبت کردند
بهرامعلی ظاهری، مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان: طبق پایش ها، 6 قالده یوزپلنگ 
ماده زایا در طبیعت پارک ملی توران در شرق اســتان زیست می کنند. طبق پایش ها و 
بررسی تصاویر یوزپلنگ های آســیایی در پارک ملی توران با کمک دوربین های تله ای، 
اکنون 17قالده یوزپلنگ در طبیعت پارک ملی توران شناسایی شده است. 2یوز نر بالغ 
نیز براساس تصاویر ثبت شده در پارک ملی توران در شهرستان شاهرود استان سمنان 
زیست دارند. در  ماه گذشته یک ماده یوز به همراه 3توله اش در مهم ترین زیستگاه یوزپلنگ 
آسیایی مشاهده شده است. خوشبختانه توله یوزهای این ماده یوز، بزرگ هستند و تصویر 
نشان دهنده این است که این ماده یوز توله هایش را به استقالل غذایی رسانده است. این 
یوزها قصد ورود به منطقه حفاظت شده توران را داشتند و انتظار می رود که تصاویر دیگری 

از این خانواده در منطقه حفاظت شده توران توسط دوربین های تله ای 
ثبت شود. در این زیستگاه طعمه های مناسبی برای یوز وجود 

دارد. مشــاهده این خانواده یوز در این فصل یک خبر 
خوش برای دوســتداران حیات وحش و خصوصا 

این گونه در خطر انقراض است.

   2خانواده در یک سال
غالمرضا ابدالی، سرپرســت دفتر حیات وحش 
سازمان حفاظت محیط زیســت: 2قالده یوز در 
محدوده پارک ملی توران شناسایی شده اند. این 
یوز ها از طریق دوربین هــای رصد در محدوده 
پارک ملی توران در شاهرود حدود 21روز پیش 
و در تاریخ نهم دی شناسایی شده اند. نر و ماده 
بودن و بلوغ یوزها به دلیل فاصله 300متری با 
دوربین ثبت کننده دقیق نیست، اما دیده شدن 
2خانواده در سال جاری نشــان دهنده اتفاقات 
خوب در زیستگاه است، ولی مخاطرات اینگونه 
در حــال انقراض مثــل تصادفات 
جــاده ای هنــوز 

وجود دارد. 
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ایستگاه

خانه

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

در متـرو دیده شوید
با 

تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو
تبلیغات بدنه قطار

تبلیغات درون واگن ها
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 شماره  8700

   فرونشست
به حرم رضوی نرسید

فرونشست در خراسان رضوی، در ســال های گذشته مانند 
ســایر نقاط ایران و جهان مورد توجه قرار گرفت. طبق آمار 
اعالم شده از سوی مسئوالن، فرونشست در ۶دشت خراسان 
رضوی بحرانی شده که شامل دشــت های مشهد، نیشابور، 
کاشمر، بردسکن، خواف و جوین است. هر چند طی سال های 
گذشته احتمال رسیدن فرونشست به نزدیکی حرم مطهر 
رضوی یکی از دغدغه های مردم بود که از سوی مدیر نقشه 
و اطالعات مکانی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 

رضوی رد شده است .

پایش دائمی اطراف حرم 
مدیر نقشه و اطالعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
خراسان رضوی با بیان اینکه براساس آخرین گزارش سازمان 
زمین شناسی، پدیده فرونشست هنوز به حرم مطهر رضوی 
نرسیده است و هیچ شواهد عینی در این زمینه وجود ندارد، 
می گوید: پدیده فرونشســت جدی اســت اما هنوز به حرم 
مطهر رضوی نرســیده و ایســتگاه دائمی جی.پی.اس در 
اطراف حرم مستقر شده و این موضوع را دائما پایش می کند 
 و فرونشســت این منطقه به همین روش به طور مســتمر

پایش می شود.
پدیده فرونشست برای نخستین بار در سال۱۳۷۸ در منطقه 
قاسم آباد مشهد مشاهده شد که از آن زمان موضوع به صورت 

جدی مورد پیگیری قرار گرفت.
محمد علی انواری بــا این توضیح می افزایــد: هم اینک در 
نزدیکی مشهد، دشــت های مشهد و نیشــابور در معرض 
فرونشست قرار گرفته اند که این پدیده در منطقه شمال شرق 
مشهد، محدوده بلوار شاهنامه تا نزدیکی گلمکان وجود دارد، 
نیروگاه گازی فردوسی و نیروگاه دیزلی مشهد هم در معرض 

فرونشست قرار گرفته اند.
مدیر نقشه و اطالعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
خراسان رضوی با بیان اینکه بیمارستان طالقانی تا منطقه 
پلیس راه و امتــداد جاده چنــاران – قوچــان در معرض 
فرونشســت قرار دارنــد، دلیل اصلی این فرونشســت ها را 
برداشت ناصحیح از آب های زیرزمینی دشت مشهد می داند.

به گفته او، مرکز این فرونشست در نزدیکی ایستگاه تقویت 
فشار ناحیه4 خط انتقال گاز )فاز شهید باقری( واقع در شرق 
بلوار شاهنامه است که این موضوع شرکت گاز را نیز هوشیار 

کرده اما اطمینان داده اند که مراقب تاسیسات هستند.
او می افزاید: فرونشست فقط به لوله های گاز ختم نمی شود، 
بلکه باعث ایجــاد ترک های بزرگ در زمین شــده که این 
موضوع در راه آهن مشهد - نیشابور اتفاق افتاده و فرونشست 

به این بخش نیز رسیده است.
مدیر نقشه و اطالعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
خراســان رضوی با بیان اینکه فرونشست عواقب زیادی نیز 
دارد، موجب ایجاد ترک های بزرگ در زمین می شــود که 
دیگر قابل آبیاری یا کشاورزی نیست، فروچاله های عمیقی 
ایجاد می کند. انواري تأکید می کند که هر تاسیساتی که در 
دشت مشهد قرار دارد در معرض فرونشست قرار گرفته است.

انواری از نصب ایســتگاه های دائمی جی.پی.اس توســط 
سازمان نقشه برداری کشور در پهنه استان خراسان رضوی 
خبر می دهد و می گوید: این ایستگاه ها به طور دائم اطالعات 
مربوط به فرونشســت ها را ذخیره می کنــد و در پایان هر 
شبانه روز این اطالعات به سایت منتقل و پردازش و نتیجه 
این پردازش ها در قالب نموداری با عنوان نمودار سری زمانی 

موقعیت جمع بندی می شود.
به گفته وی، سازمان نقشه برداری و سایر سازمان های متولی 
فرونشســت ها را فقط از طریق ایســتگاه های جی.پی.اس 
برآورد نمی کنند، بلکه یک سری پردازش های ماهواره ای نیز 

دریافت می کنند.

در نزدیکی راه آهن
مشهد مقدس ساالنه میزبان ۳0میلیون زائر است. بسیاری 
از این زائران قطار را برای تردد انتخاب می کنند و از این رو، 
عالوه بر حــرم مطهر رضوی، خط آهن تهران-مشــهد هم 
از نظر تهدید فرونشست بســیار مورد توجه است. پیش از 
این اعالم شده بود که فرونشســت در خط راه آهن تهران- 
 مشــهد یکی از نمونه هــای بارز مخاطرات فرونشســت در

خراسان رضوی است.
آسیب دیدگی ســازه های حیاتی مانند راه های مواصالتی 
پرتردد، خطوط ریلــی به خصوص در محدوده نیشــابور تا 
ســبزوار در مجاورت روستای بشــرو و آهنگران و خطوط 
انتقال گاز و نفت )خط انتقال نفت نیشابور به شاهرود(، برق و 
مخابرات به دلیل گستردگی گسترش نشست ها در دشت های 
مذکور به دغدغه اصلی مسئوالن اســتان خراسان رضوی 

تبدیل شده است.
خوشــبختانه در ســال های اخیر به دلیل توقف برداشت از 
چاه ها، با توجه به انتقال آب ســد دوســتی به شهر مشهد، 
به  جز در قسمت شــمال غرب )منطقه۱۲( در بقیه مناطق 
نرخ نشست بسیار کاهش  یافته و در مناطق مرکزی مشهد 

متوقف  شده است.
 بــا وجــود ایــن، از ســال۱۳۹۵ طرحــی به عنــوان

»پایش فرونشست« با تلفیق اســتفاده از داده های راداری، 
شبکه جی پی اس، داده های ژئوفیزیک زمینی، زمین شناسی 

و ژئوتکنیک تهیه و در خراسان رضوی در حال اجراست.

  
براساس برآوردهای انجام شده، فرونشست در دشت مشهد 
ساالنه بین صفر تا ۱۷سانتی متر در نقاط مختلف بروز می کند 
که بیرون زدگی و رخ نمون این نشست ها نیز به صورت عمده 

خارج از بافت مسکونی خود را نشان می دهد.

خبر روز 

مدیر جهادکشاورزی خاش از صادرات 
محصوالت گلخانــه ای این شهرســتان 
بــه ۵ کشــور دنیــا خبــر داد. به گــزارش 
روابط عمومی جهادکشاورزی سیستان 
و بلوچســتان، شــیرزاد کمالــی اظهــار 
کرد: این میزان نسبت به سال گذشته 
رشــد 1۵درصــدی را نشــان می دهــد. 
به گفتــه او، توســعه صــادرات، شــرایط 
اقلیمـــــی، تعامــل بــا کـــــــارشناسان 
مدیریت جهادکشاورزی از دالیل رونق 
کســب وکار بهره بــرداران گلخانــه دار 

خاش است.

۵
کشور

عدد خبر

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب 
تاکنــون  امســال  گفــت:  بوشــهر 
۷۵۰میلیارد تومــان اعتبار بــرای اجرای 
پروژه هــای آبرســانی در ۲۰۰روســتای 
اســتان بوشــهر هزینه شــد. به گــزارش 
ایرنــا، ابوالحســن عالــی افــزود: در 
پروژه هــای محرومیت زدایــی بــر بخش 
ارم، بوشکان، ســاحلی تنگستان، چاه 
مبارک و روستاهای ســاحلی عسلویه، 
روســتاهای بخــش امام حســن دیلــم، 
بخــش مرکــزی دشتســتان، جنــوب 
برازجــان، روســتاهای ســاحلی دیــر 

متمرکز شده ایم.

7۵0
میلیارد

بوشهر

عکس خبر

احرامی بافی در یزد
احرامی بافی یکی از هنرهای پارچه بافی سنتی ایران و برگرفته 

از جاجیم بافی است که جنبه تزئینی و کاربردی دارد. در 
گذشته این پارچه را بدون طرح و نقش می بافتند و از آن 

به عنوان پارچه مناسک حج استفاده می کردند. این پارچه 
با تارهای پنبه ای و پودهای پشمی یا با تار و پودهای پشمی 
بافته می شود که در یزد به آن »حرمی« و در ایام به آن 

»ارحام« گفته می شود.   احرامی بافی به عنوان یک صنعت 
دست، هنوز در استان های خوزستان، یزد و ایام بافته 

می شود. عکس: ایسنا

پایان امدادرسانی به زلزله زدگان خوی 

کاسوره
کاسوره، ساز کوبه ای خوزستانی هاست 
که عالوه بر این استان، در بخش هایی 
از هرمزگان هم طرفدار دارد. این ساز 
از ترکیب سفال یا چوب و همچنین 
پوســت گاو، گوســفند، خرگوش یا 
ماهی ساخته می شــود. پیش از این 
اهالی پایین دست تاالب هورالعظیم از 
پوست ماهی برای ساخت آن استفاده 
می کردند که حاال با خشکسالی این 

شیوه کمی منسوخ شده است.  

رباب
ربــاب را جــد کمانچــه می دانند. 
رباب صدایــی محــزون دارد و تنها 
به صورت تکنوازی مورد استفاده قرار 
می گیرد. معموال نوازنده رباب، خود 
نقش خوانندگی را برعهده دارد. رباب 
که کولی های عرب زبان خوزستان آن 
را »ربابه« می نامند از خانواده سازهای 
زهی- آرشه ای است و نوعی از آن که 
کاسه طنینی فلزی دارد، گلن یا گالن 

نامیده می شود.

نی انبان یا »مطبگ«
»مطبگ« یا »مطبق« ۲عدد نی به هم 
چسبیده است که ۳ســوراخ در باال و 

۳سوراخ در پایین دارد. 
مطبگ از یک طرف باز اســت که از 

همین قسمت در آن می دمند. 
این ســاز در زمره ســازهای بندری 
قرار می گیرد که در دیگر استان های 
جنوبی هم مورد توجه است و نواخته 

می شود.

تیراژه موسیقی خوزستان

خوزستان، هم زیستی  نواهای ایرانی
خوزستان با توجه به ترکیب قومیتی عرب، فارس، بختیاری، لر، قشقایی، شوشتری، بهبهانی و ... ترکیبی از آواها و نواهای ایرانی است

امروز، 6بهمن، دومین سالی است که در تقویم با نام روز 
آواها و نواهای ایرانی یا روز ملی موسیقی نامگذاری 
شده است؛ روز درگذشت صفی الدین  اُرموی، استاد 
بزرگ موســیقی، خوش نویس، ادیب و عروض دان 
نامدار که به عنوان پیشتاز مکتب منتظمیه )تئوری 

سیستماتیک( شناخته شده.
به گزارش همشهری، موســیقی ایرانی را بازتابی از 
آیین ها، باورها، شیوه  زندگی، اندیشه و پیشینه  مردم 
این سرزمین کهن دانســته اند؛ بازتابی که در نتیجه 
تنوع فرهنگی، قومیت و شــیوه زندگی، رنگ های 
زیادی به خود گرفته اســت. گرچه هر نقطه از ایران 
شــکلی از خنیاگری را به نمایش گذاشته، اما شاید 
بتوان خوزستان را با توجه به ترکیب قومیتی عرب، 
فارس، بختیاری، لر، قشــقایی، شوشتری، بهبهانی 
و... تیراژه ای )رنگین کمانی( از آواها و نواهای ایرانی 
دانســت؛ تیراژه ای که اتفاقا در چند سال اخیر و با 
شروع صدور نشان ملی ساز، هنوز نتوانسته هیچ یک 

از سازهای اصیل خود را به ثبت برساند.

سیده زهرا عباسی گزارش
روزنامه نگار

   برای هویت ایرانی

خوزستان با داشتن تاریخی کهن از دیرباز سکونتگاه اقوام و 
طوایف زیادی بوده است و به همین دلیل تاریخ شناسان این 
مسئله را دلیلی بر تنوع قومی استان می دانند. دلیل این تنوع 
قومیتی هر چه باشد از نگاه پژوهشگر موسیقی خوزستانی، 
موجب شده ظرفیت عظیمی از تنوع سازهای محلی در آن 
شکل بگیرد. محمود مشهودی با بیان اینکه این تنوع قومیتی 
و موسیقی در نگاه صنعتی و اقتصادی به استان فراموش شده 
است، به همشهری می گوید: نگرش صنعتی به استان موجب 
شده از فرهنگ مردم دور بمانیم و البته عامل دیگر را می توان 
ناآگاهی برخی مدیران از فرهنگ دانست. البته اقتصاد مهم 
است، اما بی توجهی به فرهنگ موجب از دست رفتن چیزی 
می شود که دیگر امکان به دســت آوردنش فراهم نیست. او 
اما تأکید می کند با آگاهی بخشی در زمینه تنوع موسیقایی 
می توان عالوه بر شکل دهی هویت بومی نشاط جمعی را به 
جامعه خوزستان تزریق کرد. به گفته این پژوهشگر موسیقی، 
مسئوالن باید به دنبال شناسایی، اعطای نشان ملی و حمایت 
از تولیدکنندگان سازهای بومی باشند، زیرا این کار به اقوام 
انگیزه و انرژی می دهد تا خودشان را مثل همیشه بخشی از 

این خاک بدانند. 

   تفویض اختیار به انجمن موسیقی

هنوز آمار دقیقی درباره سازهای موسیقی خوزستان و هنرمندان در دست نیست. رئیس  انجمن موسیقی خوزستان از پژوهش هایی 
به صورت جسته و گریخته از سوی عالقه مندان و برخی پیشکسوتان خبر می دهد، اما تأکید می کند که هیچ یک از آنها به صورت مدون 

نبوده است.
فریدون وزیری در گفت وگو با همشهری از محدودیت فعالیت اجرایی انجمن موسیقی با توجه به آیین نامه و شیوه نامه صحبت و اظهار 
می کند: انجمن با بیش از ۵0آموزشگاه در خوزستان اشکاالتی در زمینه توان اجرایی دارد که جلوی فعالیت تخصصی آن را گرفته است. 
به گفته وی، انجمن موسیقی عالوه بر برگزاری جشنواره موسیقی خوزستان بعد از ۶سال وقفه، یکسان سازی سرفصل های موسیقی را هم 
انجام داده، اما این سرفصل ها به دلیل نبود ابزارهای قانونی ابالغ و اجرا نشد و در مرحله تولید باقی ماند. رئیس  انجمن موسیقی خوزستان 
توضیح می دهد در استان های دیگر تعامل بین اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی و انجمن موسیقی بخشی از این مشکالت را حل کرده است، 

زیرا انجمن های موسیقی نیروی متخصص و ابزار دارد و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اختیار قانونی و اعتبار.

   مطالبه از استان

تنوع قومیتی موجب شده است درحالی که عرب های غرب خوزستان از ربابه و گلن و نی جفتک و نی انبون استفاده می کنند، بختیاری ها 
به سراغ ســورنا و  کرنا و دهل و اهالی اندیمشک کمانچه پشــت باز بروند. با وجود تنوع ســاز، اما هنوز هیچ یک از سازهای خوزستان 
نتوانسته اند نشان ملی دریافت کنند؛ مهر استانداردی که به گفته مدیرکل دفتر آموزش و ترویج وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی به کاالها و محصوالت صنایع دستی که دارای شاخص های کیفیت هستند، داده می شود.
ویدا توحدی با بیان اینکه در کل کشــور فقط ۳۲ساز سنتی توانســته اند این مهر را دریافت کنند به همشهری می گوید: کار بررسی 
کیفیت ساز را کارشناس استانی انجام می دهد و بعد در جلســه های داوری مهر اصالت ملی بررسی می شود تا اگر شاخص های الزم را 

داشت، یک گواهینامه مهر اصالت ملی دریافت کند.
 آنطــور که توحــدی توضیــح می دهــد، داوری آثــار بــرای دریافت ایــن گواهینامــه، کاری اســت که باید از ســوی اســتان

مطالبه شود. در جلسه های داوری، آثار هنرمندان از نظر مرغوبیت، اصالت، نوآوری در طرح و اجرا، قابلیت حضور در بازار، سازگاری با 
محیط زیست و قوانین جاری کشور مورد بررسی قرار می گیرند. 

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اردبیل گفت: فعال سازی 1۰واحد تولیدی 
راکــد و نیمه فعــال در شهرســتان نمیــن 
بــرای امســال در دســتور کار قــرار گرفتــه 
و در ایــن زمینــه بــرای احیــای واحدهــای 
اعتبــار  ریــال  4۲9۰میلیــارد  تولیــدی 
بــا اشــتغال زایی 1۲۰نفــر مدنظــر اســت. 
به گزارش تســنیم، رامیــن صادقی اظهار 
کرد: نمیــن قطب اصلــی تولیــد صنعتی 
استان است و به دنبال فراهم سازی بستر 

برای سرمایه گذاری هستیم.

4290
میلیارد

اردبیل

وبلوچستان
سیستان

یزد

سرپرســت جمعیــت هالل احمر 
آذربایجان  غربــی گفت: بــا پایان خبر

عملیات امدادرسانی به زلزله زدگان 
خوی، بیش از ۲۱هــزارو۵۳۵ نفر از مــردم مناطق 
زلزله زده امدادرسانی شدند.  به گزارش تسنیم، حمید 
محبوبی اظهار کرد: امدادرســانی بــه مردم مناطق 
زلزله زده با حضور ۹۱۵نفر از امدادگران انجام شد که 
در قالب ۵۲روســتا و بــا برپایی ۹اردوگاه اســکان 
اضطراری شــامل ۸اردوگاه شــهری و یک اردوگاه 
روستایی بود. وی افزود: در مجموع تعداد خانوارهای 
امدادرسانی شده 4۳0۷خانوار شامل ۲۱هزارو۵۳۵نفر 
از مردم بودنــد که از خدمــات و امدادهای نیروهای 
هالل احمــر بهره مند شــدند. سرپرســت جمعیت 

هالل احمر آذربایجان  غربی عنوان کرد: اقالم توزیع 
شــده میــان زلزلــه زدگان شــامل 4۳0۷چادر، 
۱۱۱۹موکت، ۳۱۶۶پتــو، ۵۲۶والور، ۲۵۷4بخاری 
برقی، ۱۵00آب میوه و ۲۶۸0بسته غذایی ۷۲ساعته 
بود. وی حضور نیروهای امدادی هالل احمر در ارزیابی 
خسارات مناطق زلزله زده خوی را نیز مورد اشاره قرار 
داد و گفت: ۹۱۵نفر از نیروهای عملیاتی هالل احمر در 
قالب ۶0تیــم عملیاتــی بــه ارزیابی خســارات و 
امدادرسانی به زلزله زدگان پرداختند که در این راستا 
۲0۱دستگاه خودروی سبک و سنگین به کار گرفته 
شد. محبوبی البته تأکید کرد که امدادرسانی و حمایت 
جمعیت هالل احمر از زلزلــه زدگان تا پایان رفع آالم 

مردم زلزله زده شهرستان خوی ادامه دارد.

انرضوی
خراس

هر
س: م

عک

یجانغربی
آذربا
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درحالی کــه روز گذشــته 
اینترنت کل کشــور به طور 
ناگهانی بــرای دقایقی دچار 
قطعی شد، شرکت ارتباطات زیرساخت طی توضیحی در 3جمله نوشت: »امروز 
از ساعت11:۴3 به مدت 10دقیقه شاهد افت ترافیک بین الملل بودیم که به سرعت 
برطرف شد. شــرکت ارتباطات زیرســاخت به دلیل این اتفاق از مردم عزیز 
عذرخواهی می کند. الزم به ذکر است که تیم های فنی در حال بررسی علت بروز 
این حادثه هستند.« این اتفاق در حالی رخ داد که کاربران زمان های متفاوتی را 
از قطعی روز گذشته روایت می کنند. سایت نت بالکس و رادار ابرآروان هم قطع 
اینترنت در بیشتر مناطق کشور را تأیید کرده اند. با این حال، قطع اینترنت در 
کشور ما، اتفاق غریبی نیست و بارها تکرار شده است. گاهی آتش سوزی، گاهی 
قطع برق، گاهی قطع کابل دریایی و اتفاقات دیگر تاکنون قطعی ها و اختالالت 

متعددی را در شبکه اینترنت رقم زده اند.

گره بر کار اینترنت
روز گذشته در اختاللی جدید، اینترنت 

 کشور سکته کرد و بعد از حدود ۱۰ دقیقه
به حیات بازگشت

پرتاب فضانوردان به مریخ پس از ماموریت ماه، یکی از مهم ترین برنامه های فضایی است که با طراحی موشک های هسته ای سرعت خواهد گرفت 
موشک های هسته ای به مقصد مریخ

ناســا از طرح هایی برای آزمایش 

فضا
موشک های هسته ای که فضانوردان 
را در ســریع ترین زمان ممکن به 
مریخ می فرســتد، رونمایی کرده است. به گزارش 
گاردین، این پــروژه طی همکاری ناســا با آژانس 
پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی دولت آمریکا 
برای نمایش یک موتور موشــک حرارتی هسته ای 

فضایی در سال2۰27 اتفاق افتاد.

کاهش زمان سفر فضانوردان به فضا
هدف از این پروژه توســعه یک سیستم پیشران برای 
سفرهای فضایی است که تفاوت بسیاری با سیستم های 
شیمیایی رایج موشکی دارد. ناســا در بیانیه ای اعالم 
کرد: استفاده از موشک حرارتی هسته ای امکان عبور 
سریع تر را فراهم می کند و در معرض خطر قرارگرفتن  
فضانــوردان را کاهش می  دهد. کاهــش زمان انتقال 
فضانوردان به فضا یک اصل کلیدی برای ماموریت  های 
انسانی به مریخ اســت، چرا که سفرهای طوالنی  تر به 
تجهیزات بیشتر و سیســتم های قوی تری نیاز دارد. 
به گفته ناســا، یک مزیت ویژه این موشک هسته ای، 
افزایش ظرفیت محموله علمی و قــدرت باالتر برای 

ابزارهای دقیق تر و ارتباطات بیشتر است.

از  ماه به مریخ
ناسا که سال گذشته فضاپیمای جدید خود را طی 

ماموریت آرتمیس یک با موفقیت به عنوان سکوی 
پرشی برای بازگشت فضانوردان به ماه آزمایش کرد، 
امیدوار اســت تا در دهه 2۰3۰ به عنوان بخشی از 
برنامه ماه به مریخ، انســان ها را روی ســیاره سرخ 
نیز فرود آورد. ناسا می گوید با اســتفاده از فناوری 
فعلی، ســفر 3۰۰میلیون مایلی بــه مریخ حدود 
7 ماه طول می کشــد. مهندســان هنوز نمی دانند 
با اســتفاده از فناوری هســته  ای این زمان چقدر 
کوتاه تر می شود، اما بیل نلسون، مدیر ناسا می گوید 
که موشک هســته ای این امکان را به فضاپیماها و 
انسان ها می  دهد تا در اعماق فضا با سرعت بی  سابقه 
سفر کنند. نلسون گفت: با کمک این فناوری جدید، 

فضانوردان می توانند سریع تر از همیشه به اعماق فضا 
سفر کنند و از آن خارج شوند. این قابلیت بزرگ برای 
آماده شدن جهت ماموریت های خدمه به مریخ است.
این آژانــس می  گوید که سیســتم های پیشــران 
الکتریکی هسته ای، پیشرانه های بسیار کارآمدتری 
نسبت به موشک های شــیمیایی دارند، اما نیروی 
رانش کمی ارائه می  کنند. نیروی الکتریســیته ای 
که یک رآکتور تولیــد می کنــد در بهترین حالت 
پیشــرانه های گازی مانند زنون یا کریپتون را شارژ 
می کند و یون ها را از طریق یک رانشــگر به بیرون 
می راند که همیــن امر فضاپیما را بــه جلو می برد. 
بــا اســتفاده کارآمــد از رانش کم، سیســتم های 

نیروی محرکــه الکتریکی هســته  ای، فضاپیما را 
برای دوره های طوالنی شتاب می  دهند و می توانند 
ماموریت مریخ را با رانش باال بــه حرکت درآورند. 
استفانی تامپکینز، مدیر آژانس پروژه های تحقیقاتی 
پیشرفته دفاعی دولت آمریکا در بیانیه ای در این باره 
گفت که این توافق گسترش همکاری های موجود 
بین آژانس ها است: این آژانس و آژانس ناسا سابقه 
طوالنی همکاری و پربــار در پیشــبرد فناوری ها 
برای اهداف مــا دارند، از موشــک Saturn V که 
برای نخستین بار فضانوردان را به ماه برد تا خدمات 
رباتیک و ســوختگیری ماهواره  ها. حوزه فضا برای 
تجارت مدرن، اکتشافات علمی و امنیت ملی حیاتی 
است. توانایی دستیابی به پیشرفت  های پیش رو در 

فناوری فضایی برای انتقال مؤثرتر و سریع تر 
مواد به ماه و در نهایت، انســان ها به مریخ 

ضروری اســت. ماموریــت آرتمیس2 
ناسا، که قرار اســت فضانوردان را برای 
نخستین بار در بیش از نیم قرن گذشته 
به مدار ماه بفرستد، برای سال2۰24 
برنامه ریزی شده اســت. ماموریت 
بعدی با نام آرتمیس3، که ممکن 
است ســال بعد از آن انجام شود، 

طبق برنامه قرار اســت فضانوردان 
ازجمله نخســتین زنی که روی  ماه فرود 

می آید را به این سیاره بفرستند.

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

هشدار بیل گیتس درباره 
ویروس های ساخت بشر

بیل گیتس، میلیاردر صنعت فناوری و بنیانگذار شــرکت 
بزرگ مایکروســافت، نســبت به بــروز همه گیری بعدی 
که ساخت دســت بشر خواهد بود هشــدار داد. به گزارش 
دیلی میل، گیتس که در اندیشکده مؤسسه لووی در سیدنی 
استرالیا ســخنرانی می کرد، گفت که احتماال همه گیری 
بعدی بســیار تهاجمی تر از کووید-۱9باشد. او تأکید کرد 
رهبران سیاســی جهان باید اختالفات را کنــار بگذارند و 
برای ویروس بعدی آماده باشند و با یکدیگر همکاری کنند. 
وی خواستار همکاری جهانی بیشتر با استفاده از تجربیات 
همه گیری کووید-۱9به عنوان نمونه ای از چگونگی بهبود 

واکنش کشورها درصورت همکاری با یکدیگر شد.

آمادگی جهانی برای مقابله
او گفــت: هزینه اقتصــادی آمادگی بــرای دوره بعدی را 
با هزینــه ای که بــرای کووید-۱9دادیم، مقایســه کنید، 
 بیش از ۱۰تریلیون دالر ضــرر اقتصادی. در ابتدای بحران

کووید-۱9که جان میلیون ها نفر را در جهان گرفت، ما آگاه 
نبودیم و ندانستیم که باید از ابزار، تمرین و ظرفیت جهانی 
برای آماده باش مانند زمان آتش ســوزی یا زلزله استفاده 
کنیم. گیتس سیاست های استرالیا در کمک به پایین نگه 
داشتن نرخ ابتال پیش از آنکه واکسنی برای مقابله با بیماری 
تولید شود را ستود و گفت: استرالیا در میان کشورهایی که 
به خوبی با بیماری مقابله کردند، قرار داشــت. این کشور 
به همراه 7 کشــور دیگر در مراحل اولیه شناسایی بیماران 
و قرنطینه آنها را به خوبی انجام دادند. این یعنی که شــما 
سطح ابتال را در همان سال اول که واکسنی وجود نداشت 

پایین نگه داشته اید.

تبدیل پاندمی به اندمی
بنیانگــذار مایکروســافت، گفــت کــه بــرای مقابله با 
همه گیری های آینده به نظم بین المللی پایدار براساس اراده 
سیاسی متقابل نیاز است. گیتس تأکید کرد: ما می توانیم 
با استفاده از توانایی کشورها و ایجاد تعادل، کاری کنیم که 
بیماری جهانی نشود و در سطح منطقه ای و کشوری باقی 
بماند. در واقع می توان پاندمی را بــه اندمی تبدیل کرد. ما 
باید هر 5 ســال یک بار تمرین جامعی را در سطح کشور و 
منطقه برای آمادگی همه  گیری انجام دهیم و برای رسیدن 
به این مهم به یک گروه جهانی نیاز است که به همه کشورها 
در این زمینه امتیاز بدهد. گیتس پیش از این قول داده بود 
که نیمــی از دارایی خود را برای اهداف خیــر اهدا کرده و 
تالش می کند تا برابری در صنایع بهداشت، انرژی و آموزش 
ایجاد شــود. او در این ســخنرانی باز هم روی این موضوع 
تأکید کــرد. به گفته گیتس، نظام ســرمایه داری در توجه 
به برخی از نیازهای فقیرترین افراد جوامع شکست خورده 
اســت. صدای این افراد کم درآمد در بازار بسیار کم است. 
یک فرد می تواند به معنی واقعی کلمه جان خود را با هزار 
دالر نجات دهد و چیز زیــادی وجود ندارد که به اندازه این 

رضایت بخش باشد.

گیتس در قالب نوسترآداموس
گیتس پیش از این در سال 2۰2۱نیز پیش بینی کرده بود 
پس از کووید-۱9احتماال دو بیمــاری همه گیر و مرگبار 
دیگر که حتی ممکن اســت از کرونا هم ســخت تر باشد، 
دنیــا را درگیر کند. او تقریبا 8ســال پیش هــم به مردم 
درباره شیوع جهانی ناشــی از یک ویروس تنفسی هشدار 
داده بود. او با اشاره به پیش بینی قبلی خود درباره شیوع 
یک بیماری همه گیر گفت، احتمــاال گرمایش جهانی و 
بیوتروریسم می تواند فجایعی باشــد که در آینده جهان 
با آن روبه رو خواهد شد. گیتس در ســال 2۰2۱با اشاره 
به تعدد ویروس های تنفســی گفته بود: تعدادی ویروس 
تنفســی در جهان وجود دارد و هرازگاهــی نیز بر تعداد 
آنها افزوده می شود. بیماری های تنفسی بسیار ترسناک 
هستند زیرا افراد ممکن است به آن مبتال باشند و ندانند. 
بنابراین به راحتی و بدون هیچ پوششی روی دهان و بینی 
در اماکن عمومی مانند مترو، اتوبوس، هواپیما و رستوران 
حاضر می شــوند. برخی از ویروس ها فقط در شــرایطی 
که عالمت دار باشــند می توانند ســرایت پیدا کنند اما 
ویروس های تنفسی مانند کرونا که مولد کووید-۱9است 
حتی درصورت بی عالمت بودن فرد ناقل، منتقل می شود. 
گیتس دربــاره گرمایش جهانی و پیدایــش یک بیماری 
همه گیر دیگر نیز گفت: یکی از دیگر حوادث ســختی که 
انسان در آینده با آن روبه رو خواهد شد، گرمایش جهانی 
است. هر ساله میزان تلفات این رویداد ناگوار حتی بیشتر 
از تلفاتی است که ما در این بیماری همه  گیر داشته ایم. او 
ادامه داد: چیزی که احســاس می  کنم درباره آن به اندازه 
کافی صحبت نشده است، بیوتروریســم است. کسی که 
می  خواهد به بشــریت صدمه بزند می تواند یک ویروس را 
مهندسی کند و این به معنی آن است که احتمال بروز این 
بیماری بیشتر از شیوع اپیدمی های طبیعی مانند شیوع 

بیماری فعلی است.

کابوسی به نام کرونا 
شیوع کرونا در کشورهای مختلف جهان 
و فلج شدن کشورها طی 3 سال اخیر 
باعث نگرانی های بین المللی شده است. 
هر چند جهان از بحران ویروس عامل 
کووید-۱9 فاصله گرفته اما هم چنان 
سویه های جدید این ویروس هر چند 
وقت یکبار موج هــای جدیدی 
را در کشــورهای مختلف به 
وجــود مــی آورد.  خبرهای 
مرتبط بــا کرونا در ســال 
2۰22 میــالدی همچنان 
در راس بــود و مهمترین 
توجه نظام های سالمت 
در جهــان بــه موضوع 
واکســن های کرونــا و 
داروهای موثر احتمالی بر 

این بیماری  صورت گرفت.

قطعی پلتفرم ابری مایکروسافت

شرکت مایکروسافت روز گذشته اعالم کرد پس از قطع شدن 
شبکه پلتفرم ابری Azure به همراه خدماتی مانند Teams و 
Outlook که میلیون ها نفر در سراســر جهان از آن استفاده 
می کننــد، تمامی ســرویس  های ابری خــود را بازیابی کرده 
است. به گزارش رویترز، صفحه وضعیت Azure نشان داد که 
خدمات در آمریکا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه، خاورمیانه و آفریقا 
تحت تأثیر این قطعی قرار گرفته است. فقط خدمات در چین 
و پلتفرم مخصوص دولت ها دچار این مشــکل نشده اند. البته 
Azure اعالم کرد تا نخستین ساعت های صبح اکثر مشتریان 
 )WAN( پس از بازیابی کامل شبکه گســترده مایکروسافت
شاهد از سرگیری خدمات بودند. طبق داده های مایکروسافت، 
قطع شدن Azure، که ۱5میلیون مشــتری شرکتی و بیش 
از 5۰۰میلیون کاربر فعال دارد، می تواند چندین ســرویس را 
تحت تأثیر قرار دهد و یک اثر دومینو ایجاد کند؛ چراکه تقریبا 
همه شرکت های بزرگ جهان از این پلتفرم استفاده می کنند. 
پس از همه گیری کووید-۱9که باعث تغییر مدل کاری بیشتر 
کارمندان و دورکاری شد، مشاغل به طور فزاینده ای به سیستم 

عامل های آنالین وابسته شده اند.

تلســکوپ فضایــی جیمــز وب کــه از آن 
به عنوان قدرتمندترین رصدخانه فضایی 
یاد می شــود، بــا بررســی اعماق یــک ابر 
مولکولی متراکم، نمونه هایی غنی از یخ 
بین ســتاره ای بکر را کشــف کرده است. 
ایــن یافته هــا کــه در دمــای ســرد منفــی 
263درجه سلسیوس به دست آمده اند، 
ســردترین یخ هایی هســتند کــه تاکنون 

اندازه گیری شده اند.
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یک ابرقایق بادبانی که مجهز به 3 موتور 
هیدروژنــی اســت می توانــد بــا ســرعت 
۷۰ گره یا حدود ۱3۰ کیلومتر بر ســاعت 
حرکــت کنــد درحالی کــه یــک خــودرو و 
یک بالگــرد را در خــود جای داده اســت. 
شــرکت ایتالیایــی الزارینی از طــرح خود 
برای یک قایق تفریحی ۷۴ متری رونمایی 
کرده است که از فیبر کربن ساخته شده 
و با انرژی سلول های سوختی هیدروژنی 

کار می کند.

 130
کیلومتر

در حــوزه زیســت فناوری کشــور تاکنون 
حــدود ۷۰۰ شــرکت در حــال تولیــد 
ایــن  هســتند.  تجــاری  محصــوالت 
محصوالت در بازار نیز عرضه می شــود. 
پیش بینی هــا حاکــی از ایــن اســت کــه 
ارزش بــازار جهانــی زیســت فناوری تــا 
ســال 2۰2۵ میــادی بــه ۷2۷٫۱ میلیارد 
دالر برسد. ایران هم سال ها است که در 
تکاپوی افزایش سهم خود از بازار زیستی 
دنیا است و تاش می کند حداقل سهم 

3 درصدی از این بازار را کسب کند.

 700
شرکت

گردش مالی میلیارد دالری 
سلول های بنیادی در ۲0۲۹ 

منصور کبگانیان، دبیر ســتاد نقشه جامع علمی 
کشور اعالم کرده است که برای حوزه سلول های 
بنیادی در جهــان گردش مالــی ۱53 میلیارد 
دالری در سال 2۰29 پیش بینی شده است. او با 
ارائه گزارشی افزود: رشته سلول های بنیادی یک 
زمینه بسیار رشد کننده در جهان است. در  سطح  
بین المللی ســرمایه گذاری   در این زمینه 7/2 
بیلیون دالر در سال 2۰2۱بوده است. اما گردش 
مالی که بــرای آن در ســال 2۰29 پیش بینی 
می شود، ۱53 بیلیون دالر است که در کشور ما 

خوشبختانه رشد خوبی خواهد داشت.
به گزارش مهر،  کبگانیان گفت: چون سند ملی 
علوم و فناوری های ســلول های بنیادی مصوبه 
شــورای عالی انقــالب فرهنگی بــوده وضعیت 
پیشرفت آن نیز در ستاد نقشه جامع علمی کشور 
رصد می شود. پیش بینی اعضای ستاد این است 
که پزشکی آینده بیشتر بر محوریت سلول های 
بنیادین اســت و به جای اســتفاده از داروهای 
مختلف، راه حل خیلــی از بیماری ها در خلقت 

سلول توسط خداوند باری تعالی است.
دبیر ستاد نقشــه جامع علمی کشور تأکید کرد: 
کشور ما در محصوالت تأیید شــده سلول های 
بنیادی در ســطح جهــان رتبه ششــم را دارد.  
هم اکنون ما دراین زمینــه ۶ محصول داریم که 
از ســازمان غذا و دارو تاییدیه خــود را دریافت 

کرده اند.

فناوری

عدد خبر

دانش بنیان

دانش

   زمان های متفاوت
زمان های متفاوتی در مورد قطع اینترنت در روز گذشته 
عنوان می شود. شــرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان 
متولــی واردات انحصاری اینترنت و مســئول حفظ و 
پایداری اینترنت در کشور این زمان را ۱۰دقیقه عنوان 

کرده است.
این در حالی است که روابط عمومی شرکت ابرآروان در 

گفت وگو با همشهری در پاسخ به این پرسش که قطعی 
کامل در چه بازه زمانی اتفاق افتاده است، آن را از ۱۱:42 

تا ۱2:۰2 اعالم می کند.
 این شرکت همچنین ســطح افت اینترنت در کشور را 
»بیشتر مناطق« می داند و تأکید می کند که نمی توان 

در مورد کل کشور این اتفاق را تأیید کرد.

این در حالی است 
که مرکز تبادل ترافیک 
داده تهران هم که از چند روز پیش از دســترس خارج 
شــده اســت، نمی تواند اطالعات دقیق در مورد مدت 
زمان و سطح قطعی روز گذشــته اینترنت را در اختیار 

شهروندان قرار دهد.

   علت، نامعلوم
روابط عمومی ابرآروان در پاسخ به این پرسش همشهری 
که قطع اینترنت در روز گذشته به چه دلیل فنی رخ داده، 
آن را مربوط به این شــرکت نمی دانــد و از علت فنی آن 

اظهار بی اطالعی می کند.
ابرآروان با این حال، قطع اینترنت را تأیید می کند و توضیح 
درباره آن را به مسئوالن وزارت ارتباطات واگذار می کند. 

پارسا یوسفی، عضو کمیته برنامه ریزی گروه گردانندگان 
اینترنت ایران هم در گفت وگو با همشهری از علت دقیق 
اتفاق دیروز خبر دقیقی ندارد، اما به شــنیده هایی اشاره 

می کند که البته قابل اطمینان نیست.
یوسفی احتمال حمله سایبری و BGP hijacking را از 

قول برخی منابع عنوان می کند.

BGP hijacking بــه تصــرف غیرقانونــی گروه هایی 
از آدرس هــای IP از طریق تخریب جداول مســیریابی 
اینترنت گفته می شود که با اســتفاده از پروتکل دروازه 
مرزی )BGP( نگهداری می شوند. به این ترتیب آی پی ها 
تحت کنترل اشــخاص دخیل در این کار غیرقانونی قرار 

می گیرند.

   اوج اختالل در اینترنت
شاید 4 ماه گذشته را بتوان کم ســابقه ترین بازه در تاریخ 
اختالالت اینترنتی کشور دانست. طی این مدت، کاربران 
بارها اختالالت را تجربه کردنــد و اوج آن قطع اینترنت 
ســیار کشــور در روزهای پایانی هفته گذشته، به خاطر 
حفظ امنیت برگزاری کنکور بود. قطع اینترنت در زمان 
برگزاری کنکور باعث مشــکالت عدیده برای بسیاری از 
مردم شد. پوزهای ســیم کارت خور ازجمله پوزهایی که 

در اختیار فروشــندگان میادین میوه و تره بار است از کار 
افتاد. همچنین پوزهای نانوایی ها مشکالتی برای نانوایان 
و مــردم ایجاد کرد. ایــن در حالی بود که تاکســی های 
اینترنتی و مســافران آنها در خیابان ها سرگردان شدند 
و شرکت های بیمه این اتفاق را مسبب خسارت و ضرر و 

زیان به خود دانستند.
در این میان، مراکز درمانی و داروخانه ها که به قول مدیر 
یکی از پلتفرم های آنالین سالمت که با جان مردم سر و کار 

دارند، دچار اختالل شدند. همه این اتفاقات باعث شد که 
رئیس قوه قضاییه به موضــوع ورود کند و طی تذکری به 
مسئوالن مربوط آنها را برای کنکورهای بعدی از این کار 
برحذر بدارد. غالمحسین محسنی اژه ای در حاشیه نشستی 
که در این قوه برگزار شد با طرح این سؤال که در دنیا برای 
امنیت آزمون هــا و جلوگیری از تقلب چــه می کنند، از 
برگزار کنندگان کنکور خواست که از روش های نوین برای 

جلوگیری از تقلب استفاده کنند.

   سابقه قطعی های اینترنت در1401
دهم و یازدهم مرداد۱4۰۱ کاربران اختالل گســترده ای 
را تجربه کردند. در آن زمان عنوان شد که آتش سوزی در 
منهول مرکز انقالب اسالمی شرکت ارتباطات زیرساخت 
باعث این قطعی شده اســت. در آن زمان کاربران بعضی 

اپراتورها تا ۱۱ساعت قطعی را هم گزارش دادند.
اما این تنها اختالل پیش از ناآرامی های اخیر نبود. تقریبا 

یک هفته پیش از آتش سوزی منهول زیرساخت، کاربران 
این بار به خاطر آنچه شرکت ارتباطات زیرساخت با عنوان 
»فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال نیرو« از آن نام برد 
اختالل دیگری را تجربه کردند. اطالعیه شرکت زیرساخت 
در آن زمان علت قطعی اینترنت را قطع برق عنوان و اظهار 
کرد: »تدابیر ویژه، فوری و الزم برای رفع مشکل از سوی 

مهندسان و کارشناسان فنی این شرکت انجام و مشکالت 
حادث شده، رفع گردید. اختالل اینترنت ثابت در برخی از 
مناطق تهران بر اثر فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال 
نیرو بوده است که با استفاده از مســیرهای جایگزین در 
خطوط انتقال نیرو این مشکل رفع شد و ارائه سرویس در 

سطح شبکه به حالت عادی برگشت.«

   صدای خسته وزیر در زمان قطع اینترنت
روز گذشته و در زمانی که خبرنگاران در حیاط 
هیأت دولت انتظار اعضا را می کشیدند تا پس از 
یک هفته پرسش های خود را مطرح کنند، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات امکان گفت وگو با 

آنها را نداشت.
ماجرا از این قــرار بود. خبرنگار همشــهری از 

عیسی زارع پور پرسید، »با توجه به اتفاقات چند 
روز گذشته مبنی بر تقاضای اشخاص حقیقی و 
حقوقی برای اینترنت بدون فیلتر و احتمال زیاد 
موافقت با این درخواست ها، آیا هنوز معتقدید 
که چیزی به اســم اینترنت طبقاتی در کشور 

وجود ندارد؟«

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم در پاسخ 
به خبرنگار همشهری می گوید: »صدایم گرفته 

و امروز نمی توانم مصاحبه کنم.«
نکته جالب ماجرا این بود که اینترنت درست 
در زمان  همین گفت وگوی کوتاه قطع شــده 

بود.
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