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یادداشت
محمد منان رئیسی؛ رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

وضعیت مســکن در ایران بحرانی شــده؛ به نحوی که 
اکنون ســهم هزینه های مسکن در ســبد خانوارهای 
شهری ما، بین ۶۰ تا ۷۰درصد اســت، درحالی که متوسط جهانی این شاخص فقط 
1۸درصد است. طبق برخی آمارهای بین المللی، به لحاظ شاخص دسترسی به مسکن 
نیز فقط ۶کشور دیگر هستند که پایین تر از ایران قرار دارند. لذا بازنگری اساسی و عاجل 
در سیاست های اشتباه دهه های گذشته حیاتی است. چرا به اینجا رسیده  ایم و چه 

کنیم که این وضع نابسامان، سامان یابد؟
الف- طبق نتایج برخی پژوهش های انجام شده در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر 
تهران، بازدهی اقتصادی مسکن   سازی در شمال تهران نه تنها بیش از ۲برابر جنوب 
شهر، بلکه حتی در مقایسه با میانگین کل کالنشهر تهران نیز حدود ۲برابر است. برای 
مثال، در منطقه یک تهران میانگین بازدهی ساخت وسازها در سال9۸ حدود ۵۲ درصد 
بوده، این در حالی است که بازدهی اقتصادی فعالیت های ساختمانی در مناطق جنوبی 
به مراتب کمتر بوده و مثال در منطقه1۸ فقط ۲3 درصد بوده است؛ یعنی کمتر از نصف 
بازدهی در منطقه یک. این موضوع مختص تهران نیســت و در اغلب کالنشهرهای 

کشور، همین وضعیت حاکم است.
ب- در تهران طی یک دهه گذشته حدود ۴1 درصد از کل پروانه های ساختمانی فقط 
در ۵منطقه شمالی یعنی مناطق یک تا ۵ صادر شده و این در حالی است که در همین 
بازه زمانی، سهم 1۲منطقه پایین شهر شامل مناطق 9 تا ۲۰ فقط 3۶.۵درصد از کل 

پروانه های ساختمانی بوده است.
پ- دلیل موارد فوق آن است که طی سال های گذشــته، نظام ضوابط حاکم بر بازار 
مسکن به نحوی عمل کرده که ســازنده ها برای کسب ســود قابل قبول، ناگزیر به 
ساخت وساز در مناطقی هستند که ارزش قیمت مســکن در آنها تناسبی با قدرت 
خرید اغلب افراد جامعه و متقاضیان مصرفی ندارد و این امر سبب شده دائما بر تعداد 
واحدهای مسکونی در شمال شهر افزوده  شود. بخش قابل توجهی از این واحدها صرفا 
با دید سرمایه ای و نه مصرفی ساخته می شوند و به همین دلیل، تعداد واحدهای خالی 
در مناطق برخوردار کالنشــهرهای ما دائما در حال افزایش است. آمارها نیز بیانگر 
آن اســت که اغلب واحدهای خالی، از نوع خانه های لوکس و با متراژ باال هستند که 
پراکنش این نوع خانه ها، اغلب در مناطق مرفه کالنشهرها به ویژه تهران متمرکز است.

ت- اما باید بدانیم که مشکل اصلی بازار مسکن کالنشهرها، کمبود زمین نیست که با 
اعطای آن و اختصاص تراکم، بتوان زمینه تولید مسکن استطاعت پذیر و پاسخگویی 
به اقشار ضعیف تر جامعه را فراهم کرد، زیرا پژوهش ها نشان می دهد که اعطای تراکم 
مازاد ساختمانی با توجه به ارزش افزوده   ای که به دنبال دارد، زمینه   ساز تورم زمین و 
افزایش بیشتر قیمت ها می شود. برخالف تصور اولیه، تراکم فروشی و افزایش عرضه 
طی دهه های گذشته در پایتخت، نه تنها به کنترل قیمت مسکن کمک نکرده، بلکه 
تأثیر معکوس بر قیمت مسکن داشته )هم در پایتخت و هم به تبع آن در سایر شهرهای 

کشور( و به افزایش قیمت مسکن دامن زده است.

اکنون چه باید کرد؟
اصالح وضع موجود نیازمند ملزوماتی است. اوال الزم است امکانات کشور با رویکردی 
عادالنه در پهنه سرزمینی ایران توزیع شود، زیرا بدیهی است اگر اغلب امکانات کشور 
را در چند پهنه محدود کالنشهری متمرکز کنیم، جمعیت کشور بیش از پیش، از سایر 
نقاط به سمت این پهنه های محدود سرازیر خواهد شد که در آن صورت، به دلیل بر هم 
خوردن تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن، بحران مسکن تشدید می شود. عجیب آنکه 

هم اکنون مساحت تمام سکونتگاه های کشور )اعم از کالنشهرها، 
شهرها و روستاهای ما( روی هم فقط حدود یک درصد از مساحت 

سرزمین ایران اســت و با وجود آنکه پهنه های بالقوه فراوانی برای توزیع جمعیت در 
کشور داریم، همچنان به تمرکز در کالنشهرها باوجود همه معایب آن ادامه می دهیم.

بحران مسکن در ایران
طرفداران قدیمی فوتبال در ایران می دانند که حسرت اکنون کجاییم و چه باید کرد؟

صعود فوتبال به بازی های المپیک طوالنی شــده و 
نزدیک به نیم قرن اســت که در یکی از بزرگ ترین 
ویترین های فوتبال دنیا دیده نمی شویم. اما کمتر 
کسی می داند که آخرین بار با یک سرمربی ایرانی و 
با چه کیفیت باالیی در این بازی ها حضور داشتیم...

با حشمت مهاجرانی یکی از پرافتخارترین مربیان فوتبال ایران
خواب مظلومی در المپیک تعبیر شد

9

عبدالرضا اکبری، بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما :
نقش جذاب،  بیننده را هم جذب می کند

12

عبدالرضا اکبری، هنرپیشه سرشناس و با سابقه سینما و 
تلویزیون یکی از   بازیگران نسبتاً پرکار سینما و تلویزیون 
در دهه های60 تا۸0 بود و مردم با فیلم ها و سریال های او 
خاطرات بسیار زیادی دارند؛ کارهایی مانند »مزد ترس«، 
»پهلوانان نمی میرند« و »تولدی دیگر« که همچنان در یاد 

و خاطره مردم باقی مانده است...

ویژه های  امروز
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قسمت هایی از مراسم رونمایی 
از تقریظ رهبری بر این کتاب را 

با اسکن این کیو آرکد  ببینید.

تصاویری از محل زندگی پیروز را با اسکن این کیو آرکد  ببینید.

بدرقه خادمان اربعین 

اروپایی ها  از رئیسی خواسته اند 
که ایران برای پایان جنگ اوکراین 

واسطه شود

 وزیر امورخارجه کشورمان با 
ابتکار صلح و یک پیام مهم به 

مسکو رفت

 اجتماع بزرگ اربعینی ها به مناسبت بدرقه ۴۰۰۰نیروی خدمات شهری 
شهرداری تهران عصر امروز در مصلی برگزار می شود

محمد بلبلی/گرافیک: مهدی سالمی
داده نما

چگونه  در سفر اربعین 
سالمت خود را حفظ کنیم؟

زائران در مسیر پیاده روی اربعین ممکن است با انواع مخاطرات روبه رو شوند، 
بــه همیــن منظــور توصیه هایــی بــرای حفــظ ســالمت زائــران از طــرف هــالل احمر 
شده است. امسال ایام پیاده روی اربعین همزمان با روزهای اوج گرمای شدید 

هــوا در عــراق اســت.  بــه همیــن خاطــر بایــد بــه توصیه های زیر توجه شــود.
راه های پیشگیری از گرمازدگی

پیاده روی در 
ساعت  خنک

چتر برای مقابله 
با تابش آفتاب

 نوشیدن 
مداوم آب

شربت سنتی 
مثل خاکشیر

نوشیدن مایعات 
بدون کافئین

 عدم فعالیت 
در ساعات روز

پوشیدن لباس 
گشاد و سبک

 استفاده از کاله 
و عینک آفتابی

کمک های اولیه در گرمازدگی
فرد را به یک مکان خنک و در سایه ببرید. 
وی را دراز کرده و پاها را به آرامی بلند کنید. 

لباس های تنگ یا سنگین را دربیاورید. 
آب خنک یا نوشیدنی بدون کافئین بدهید تا بنوشد. 

فرد را با پاشیدن یا خیس کردن با آب سرد و باد زدن، خنک کنید. 
شخص را با دقت تحت نظر داشته باشید. 

در صورت بدتر شدن به نیروهای امدادی خبر دهید.
وسایل مورد نیاز برای پیاده روی اربعین

کوله پشتی 
مناسب

کاله، جوراب و 
 دستکش نخی

 سیم کارت 
 پاسپورت 

 کتونی که قبال 
 آن را پوشیده اید

دارو و لوازم 
بهداشتی

موبایل، پاور 
بانک و شارژر

تقویم و نقشه 
مسیر کربال

آب معدنی و 
تنقالت

پیشگیری در تجمعات انبوه
 از جمعیت های انبوه فاصله بگیرید. 

 هنگام خروج تعادل خود را حفظ کنید. چشمان خود را نبندید. 
 به سمت جایی که جمعیت کم می شود حرکت کنید. 

 دست های خود را روی قفسه سینه تان قرار دهید. 
 اگر فرد کناری تان زمین خورد او را بلند کنید.
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پنجشنبه 1۰ شهریور 21۴۰1
 شماره  ۸۵۸1

رئیسی در جمع دولتمردان و استانداران
امید مردم صیانت شود

رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت روز چهارشنبه به مناسبت 
هفته دولت، جلســه با اســتانداران را جایگزین جلسه های 
چهارشــنبه صبح هیأت دولت کردند. سیدابراهیم رئیسی 
در حضور وزرای کابینه و باالترین مقام اجرایی اســتان ها، 
راهبردهای ترسیم شده از سوی رهبر انقالب در دیدار هفته 
دولت را نقشه راه دولت در اداره کشــور خواند و بر ضرورت 
صیانت از امید و اعتماد مردم که به تعبیر مقام معظم رهبری 
مهم ترین توفیق دولت در یک سال گذشته بوده است، تأکید 
کرد. به گزارش همشهری،  رئیس دولت از ارزیابی مثبت رهبر 
انقالب نسبت به عملکرد دولت سیزدهم تشکر کرد و با اشاره 
به اولویت صیانت از امید و اعتماد مردم در جهت گیری های 
کالن دولت، گفت: امید و اعتمادی که در مردم ایجاد شده 
سرمایه ای برای دولت اســت و باید با تصمیمات اثربخش، 
پیگیری های مجدانه، گزارش های صادقانه و ارتباط مستمر 

با مردم ارتقا یابد.

سرعت عمل، مصداق کار جهادی

او با تأکید بر اهمیت ســرعت عمل در اقدامات دولت گفت: 
سرعت عمل به مثابه یکی از مصادیق کار جهادی در دولت، 
همواره به عنوان یک اصل مورد توجه همه مدیران و مسئوالن 
و بخش های مختلف قرار گیرد و به هیچ وجه کاری با تأخیر 

و اهمال مواجه نشود.
رئیسی در ادامه به ویژگی مسئولیت پذیری دولت که از سوی 
رهبر انقالب مورد تأکید قرار گرفت، اشــاره کرد و گفت: از 
همان ابتدا تأکید داشتیم که دولت در عرصه تصمیم گیری، 
مصمم، بدون بهانه تراشــی و با روحیه مســئولیت پذیری 
تصمیمات الزم را اتخاذ کند و در عرصه عمل، با دقت، جدیت 

و اجرای بموقع تصمیمات را به ثمر برساند.
اهمیت و ضرورت عمل دولت به وعده هــا دیگر محور مهم 

سخنرانی رئیس جمهور در دیدار با استانداران کشور بود.
رئیسی صادق الوعد بودن دولت را یک شاخص مهم ارتقای 
امید و اعتماد در کشور خواند و گفت: حتماً تالش کنیم، چه 
وعده های مقطعی و موردی و چه وعده های کالن، به شکل 
صحیح و بموقع پیگیری و محقق شوند و اگر اجرای وعده ای 
در جایی و به هر دلیلی با اشــکال مواجه شــد، برای مردم 

توضیح داده شود.
توجه به اولویت های مهم، به ویژه مسائل اقتصادی با پیوست 
فرهنگی نکته دیگری از توصیه های رهبر معظم انقالب بود 
که رئیس جمهور به آن اشاره کرد و افزود: همه مسائل کشور 
دارای اهمیت است، اما مسئله اقتصاد از آنجا که به معیشت 
مردم مربوط است باید با جدیت دنبال و اقدامات انجام شده 

برای مردم تبیین شود.
رئیسی در ادامه انســجام و یکصدایی میان اعضای دولت را 
امری ضروری در تحقق اهــداف و برنامه های دولت خواند و 
خطاب به دولتمردان تأکید کرد: سیاســت ها و برنامه های 
دولت را با بیان مناسب و در زمان مناسب، به شکل صحیح و 
دقیق برای مردم تبیین کنید و از بروز ناهماهنگی و اقدامات 

یا اظهارات غیرضروری پرهیز شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود توجه ویژه به 
ارتقای شاخص های اصلی اقتصاد ازجمله کنترل تورم، رشد 
اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، رشد اشتغال، درآمد سرانه و 
کاهش فاصله طبقاتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: عالوه بر 
بانک مرکزی و مرکز آمار که در این زمینه مسئولیت دارند، 
در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری نیز کارگروهی تشکیل 
خواهد شد که شــاخصه ها و آمارهای اقتصادی را به صورت 
دقیق احصا و علل و عوامل کاهش یا افزایش آنها را در قالب 

گزارش کارشناسی شده ارائه دهد.
رئیســی در ادامه توجه به تولید را به عنــوان یکی دیگر از 
توصیه های رهبر انقالب به دولت، مورد اشاره قرار داد و گفت: 
استانداران موظف اند با پیگیری های مستمر موانع تولید را 
شناسایی و رفع و واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل 
را فعال کنند. گاهی مشکل یک واحد تولیدی تعطیل شده 
با یک پیگیری ســاده رفع و ظرفیت های تولیدی و اشتغال 
آن فعال می شود. رئیس جمهور همچنین بار دیگر ضرورت 
همراهی شبکه بانکی در احیای واحدهای تولیدی در کشور را 
مورد تأکید قرار داد و افزود: مجددا تأکید می کنم که بانک ها 
به هیچ وجه اجازه تعطیلــی واحدهای تولیدی به بهانه های 

مختلف را ندهند.
موضوع مسکن و رفع عقب ماندگی ها در زمینه تولید آن، دیگر 
محور سخنرانی رئیس جمهور در این جلسه بود. آقای رئیسی 
تامین مســکن برای مردم را یکی از مهم ترین دغدغه های 
دولت دانست و گفت: استانداران مســئله تأمین مسکن و 
کنترل اجاره بها را به شکل ویژه دنبال کنند و در تصمیمات 

خود در این زمینه منتظر دستور یا اجازه از مرکز نباشند.
فعال سازی معادن و استفاده از ظرفیت ها و منابع خدادادی، 
مســئله دیگری بود که رئیس جمهور آن را مورد تأکید قرار 
داد و افزود: معادن جزو ثروت ها و ذخایر مهم کشور محسوب 
می شوند که زمینه اشتغال و ارزش افزوده زیادی دارند و نباید 
به بهانه های مختلف ازجمله مسائل زیست محیطی قابل حل 

و فصل، تعطیل شوند.
رئیســی افزود: قابل قبول نیســت که با گذشت یک سال 
از عمر دولت همچنان شــاهد معطل مانــدن معادنی برای 
بهره برداری باشیم. هیچ نهاد و سازمانی مجاز نیست به هر 
بهانه ای فعال ســازی و بهره برداری از معادن را متوقف کند. 
رئیس جمهور استفاده از ظرفیت دریا در زمینه اقتصاد به ویژه 
ســواحل مکران را از اولویت های دولت دانست و بر ضرورت 
فعال سازی و بهره برداری از اقتصاد دریا در استان های ساحلی 

کشور تأکید کرد.

رستم قاسمی به کارش ادامه می دهد
معــاون پارلمانــی رئیس  جمهور با اشــاره به شــائبه های 
مطرح شده درباره بیماری رستم قاســمی، وزیر راه، برخی 
بازداشت های صورت گرفته در مجموعه وزارت راه و غیبت 
کاری وزیر به ایسنا گفت: دولت خط قرمزی برای مبارزه با 
فساد ندارد. وزیر راه و شهرســازی به خاطر مشکل جسمی 
و عمل پزشکی سر کار حاضر نشــده و همین موجب بروز 
شایعاتی شده، اما برخی نمایندگان هم به دیدار وی رفته اند 

و ایشان به کار خود ادامه خواهند داد.

 محمد حســینی درباره احتمال تغییــر در کابینه و احتمال 
برکناری یا استعفای رستم قاسمی، افزود: از ابتدای تشکیل 
دولت عده ای شــروع کردند به گمانه زنی و هر از چندی برای 
خودشان لیست می دادند که این افراد می خواهند تغییر کنند، 
ولی دیدیم که در این یک ســال این شــایعات تحقق نیافت. 
حسینی درباره بازداشت اخیر یکی از مسئوالن وزارت راه گفت: 
با هر فرد متخلفی در هر وزارتخانه  و دستگاهی برخورد خواهد 
شد. افراد دیگری هم بوده اند که وقتی تخلف آنها برای دولت 
مشخص شده، برکنار شــده اند و دستگیری این فرد ربطی به 
اینکه رستم قاسمی در محل کار حاضر نشده، ندارد و او همانطور 
که گفتم به علت مشکل جسمی به طور موقت در دفتر حاضر 

نشده؛ اگرچه در همین حال هم کارها را پیگیری کرده است.

وزیر دادگستری: بابت تالطم بازار 
از مردم عذرخواهی می کنیم

وزیر دادگســتری  به مناســبت هفته دولــت در جمع 
نمازگزاران مسجد جامع تهرانسر موضوع معیشت مردم 
را از دغدغه های اصلی دولــت عنوان کرد و گفت: دولت 
تالش فراوان و برنامه ریزی گســترده و همه جانبه ای را 
برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی با در نظر گرفتن معیشــت 
مردم و عدم  تحمیل فشــار مضاعف بر جامعه داشــت.  
می توانستیم همان مسیر تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی را 
ادامه بدهیم اما می دیدیم خیلی از افراد این ارز را دریافت 
کرده اند بدون اینکه کاالیی وارد کنند، یا کاال را گران تر 
از حد معمول به مردم ارائه می کردنــد و بعضا کاالها را 
به صورت قاچاق به سایر کشــورها می بردند. قاعدتا این 
هزینه از جیب ملت پرداخت می شــد و نتیجه آن فساد، 
قاچاق، تحمیل هزینه مضاعف به مردم و کاهش ذخایر 

ارزی کشور بود و اصوال قابل ادامه هم نبود. 
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین 
رحیمی موفقیت طرح حذف ارز ترجیحی و مردمی سازی  
یارانه ها را کامال ناشی از همراهی و یاری مردم دانست و 
گفت: بدون همراهی مردم اصوال این طرح قابل اجرا نبود؛  
هر چند یارانه پرداختی با افزایش قیمت ها تناسب ندارد 
و از این بابت و همچنین به خاطر فشــار ناشی از افزایش 
قیمت هــا و تالطم بــازار از مــردم عذرخواهی و تالش 
می کنیم با ثبات قیمت ها و بازار، آرامش خاطر جامعه را 
فراهم کنیم. او گفت: در ســفرهای استانی، مسئوالن به  
صورت حضوری با مشکالت و گرفتاری های مردم آشنا 
می شوند و همین امر سبب می شود تا با تالش هدفمند 
و برنامه ریزی دقیق همه همت خــود را صرف رفع این 

مشکالت کنند.  

وزرای جدید معرفی نشدند
تعیین تکلیف چند وزارتخانه دولت عمال با شروع 
تعطیالت ۲ هفته ای مجلس به آینده موکول شد. 
دولت و مجلس در توافق با یکدیگر بر سر معرفی 
وزیر کار و تفکیک وزارتخانــه صمت و تفکیک 
مدیریت آنها به توافق رســیده بودند. حجت اهلل 
عبدالملکی ۲۴خرداد ماه امسال رسما استعفای 
خود را به رئیس جمهور ارائه داد و مهلت 3ماهه 
سرپرســتی این وزارتخانه تا معرفی وزیر جدید 
نیز ۲۴شهریورماه به پایان می رسد. با تعطیالت 
مجلس، معرفی وزیر جدید بــه بعد از این تاریخ 
موکول می شــود. حســینعلی حاجی دلیگانی، 
عضــو هیأت رئیســه مجلس به تســنیم گفت: 
»آقای محمدهادی زاهدی وفا قانوناً تا ۲3شهریور 
می تواند در جایــگاه سرپرســت وزارت کار، به 
امور این وزارتخانه رســیدگی کند و دستورات 
مقتضی را صادر کند و از صبح ۲۴ شهریور هرگونه 
تصمیم، دستور یا امضا توسط ایشان فاقد وجاهت 
قانونی است.« قبل از او، احمد نادری عضو دیگر 
هیأت رئیسه مجلس به خبرگزاری مهر گفته بود 
که قرار اســت محمدمهدی زاهدی وفا از طرف 
رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شود.
رئیس جمهور بنا به اعالم محمدحسینی، معاون 
پارلمانــی خود قــرار اســت وزرای جدید برای 
وزارتخانــه صنعت و معدن به همــراه وزارتخانه 
بازرگانــی معرفی کند. به احتمــال زیاد معرفی 
3وزارتخانه کار، بازرگانــی و صنعت و معدن به 

نیمه دوم سال و مهرماه خواهد افتاد. 

وزیر امورخارجه که سه شنبه در رأس 

دیپلماسی
هیأتی به مسکو سفر کرده بود، دیروز 
با همتــای روس خود دیــدار کرد؛ 
دیداری که گفته می شــود »حل بحران اوکراین« و 
گسترش مناسبات راهبردی دوطرف مهم ترین محور 

آن بوده  است. 
به گزارش همشهری، تالش برای حل وفصل بحران 
اوکراین در جریان این سفر، دســتورکاری بود که 
حســین امیرعبداللهیان پیش از پرواز به ســمت 
مسکو به آن اشاره و تأکید کرد براساس درخواست 
به عمل آمده از جمهوری اسالمی، برای میانجیگری 
در این زمینه به روســیه ســفر می کند. ســومین 
سفر رئیس دستگاه دیپلماســی به مسکو، آن  هم 
در رأس یک هیأت بلندپایه سیاســی متشــکل از 
حســن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایــران در امور 
افغانستان، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امورخارجه 
و علی اصغر خاجی، مشاور ارشــد وزیر در امور ویژه 
سیاسی در شرایطی انجام شد که در روزهای اخیر 
برخی  طرف های غربی خواهان نقش آفرینی فعال تر 
ایران در حل وفصل بحران اوکراین شده اند. برهمین 
اساس هم بود که معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور 
در این باره عنوان کرد سفر امیرعبداللهیان به مسکو با 
»یک ابتکار صلح« انجام شده است. محمد جمشیدی 
در توییتی نوشــت: »یکی از روســای ارشد اروپای 
غربی از آیت اهلل رئیســی درخواســت کرده بود که 
برای میانجیگری  جنگ در اروپا کمک کند. پس از 
مجموعه ای از رایزنی ها، یک ابتکار صلح در کنار یک 
پیام مهم توسط وزیر خارجه آقای امیرعبداللهیان به 

مسکو ارسال شد.« 

اهداف سفر
وزارت امورخارجه روسیه در بیانیه ای به محورهای 
گفت وگوی وزرای خارجه ایران و روســیه اشــاره 
کرده و گفته  بود امیرعبداللهیان و الوروف پیرامون 
موضوع هایی ازجمله »تحوالت در اوکراین، ســوریه 

و افغانســتان«، »مذاکرات برجام« و »همکاری های 
۲کشــور در زمینه انــرژی و حمل ونقــل« بحث و 
تبادل نظــر خواهند کرد. در این بیانیه تأکید شــده 
 است همکاری های روبه گســترش ۲کشور، با وجود 
اقدام های خصمانه غرب برای خدشــه وارد کردن به 
آن، ادامه می یابد؛ »در ژانویه تا ژوئیه )جوالی( ۲۰۲۲، 
تجارت دوجانبه بین روســیه و ایران به ۲/۷میلیارد 
دالر رسید که ۴۲/۷درصد بیشتر از مدت مشابه سال  
گذشته است.« بیانیه وزارت امورخارجه روسیه به این 
موضوع هم اشاره کرده که در مذاکرات بر سر توافقنامه 
جامع تجــارت آزاد بین ایــران و اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا پیشــرفت هایی حاصل شده است. عالوه بر 
تأکید بیانیه مســکو مبنی بر افزایش همکاری های 
اقتصادی ایران و روسیه، از اظهارنظرهای مقام های 
ایرانی نیز چنین برمی آید که انجام پیگیری های الزم 
برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری، از مهم ترین 

دستورکارهای این سفر است. 

پیام امیرعبداللهیان چه بود؟
وزیر امورخارجه ایران پس از گفت وگو با همتای روس 
خود در یک نشســت  خبری مشترک شرکت کرد و 
درباره رایزنی های انجام شده گفت: حامل پیام یکی از 
رهبران اروپایی و درخواست آنها از رئیس جمهور ایران 
در موضوع اوکراین بودیــم. ایده هایی برای کمک به 
برقراری صلح، آرامش و توقف جنگ در اوکراین مطرح 

اســت و این ایده ها را با آقای الوروف مطرح کردیم. 
جمهوری اسالمی ایران مواضع خودش را در خصوص 
اوکراین در عالی ترین سطح به روشنی بیان کرده  است.

امیرعبداللهیان افزود: معتقدیم برای برون رفت از این 
وضعیت، باید از همه ظرفیت های موجود اســتفاده 
شود. ایران که جزو یکی از کنشگران اصلی در جهان 
در موضوع صلح  آمیز هسته ای اســت، برای هرگونه 
مســاعدت و همکاری برای برقراری امنیت در این 
نیروگاه هســته ای و محیط پیرامونــی آن آمادگی 
دارد. به گفته وی، گسترش همکاری های دوجانبه در 
حوزه هایی مانند تجاری،  اقتصادی، بانکی، گردشگری، 
شیالت، استانی، ترانزیت، دیپلماســی، پارلمانی و 
همکاری های امنیتی و دفاعــی از دیگر محورهای 

رایزنی های انجام شده میان دوطرف بوده است.

از همکاری های ترانزیتی تا موافقتنامه راهبردی
امیرعبداللهیان درباره همکاری های ترانزیتی ۲کشور 
نیز گفت: ایــران از موقعیــت ژئوپلیتیکی ممتازی 
در مســیر تزانزیتی شــمال - جنوب و شرق - غرب 
برخوردار است و تقویت مسیر های ترانزیتی ازجمله 
خطوط متنوع ترانزیت شمال - جنوب را عامل مهمی 
در کمک به توسعه منطقه و کمک به زنجیره امنیت 
غذایی منطقه ای و بین المللــی می دانیم. امیدواریم 
در بحث کریدور شــمال - جنوب هرچه ســریع تر 
مسیرهای سه گانه با همه ظرفیتش فعال شود. کریدور 

شــرقی با حرکت قطار در ماه گذشته و حمل کاال از 
روسیه به هند با موفقیت انجام شد. در موضوع کریدور 
غربی نیز آماده ایم خط آهن رشت - آستارا را هرچه 
سریع تر عملیاتی کنیم. وی افزود: تکمیل خط آهن 
رشت - آستارا مورد توافق ایران و روسیه قرار گرفته 
و کارشناســان فنی ما درحال بررسی و پیگیری این 
موضوع هســتند. طرف ایرانی هم با جدیت ساخت 
بخش اول این خط را در دستورکار قرار داده  است. وزیر 
امورخارجه همچنین گفت: درباره موافقتنامه جامع 
همکاری های بلندمدت ایران و روســیه نیز آخرین 
دیدگاه ها را مورد بررسی قرار دادیم و در آینده نزدیک 
این سند در دوطرف )بعد از تأیید پارلمان های ۲کشور( 
وارد مرحله اجرایی خواهد شد. همچنین توافق کردیم 
در آینده نزدیک کمیسیون مشترک اقتصادی ۲کشور 

در مسکو برگزار شود.

توافق دور از دسترس نیست
امیرعبداللهیان درباره مذاکــرات رفع تحریم ها نیز 
گفت: آخرین متن طــرف آمریکایی به دقت درحال 
بررسی است. همچنان در موضوع تضمین، نیازمند 
متنی نیرومندتر هستیم. درحال بررسی هستیم که 
چگونه می توان به یک متن نیرومند در موضوع تضمین 
دســت یافت و ضمانت ها ی قوی تر و قابل اعتناتری 
دریافت کرد. وی با بیان اینکه ما برای رسیدن به یک 
توافق خوب، قوی و پایدار جدی هســتیم، ادامه داد: 
آژانس بین المللی انرژی اتمی باید از رفتار سیاســی 
فاصله بگیرد و صرفا بر وظیفه فنی خود متمرکز شود. 
برای جمهوری اسالمی قابل قبول نیست که پس از 
بازگشت همه طرف ها به برجام، مجددا شاهد برخی 
از دیدگا ه های سیاسی و اتهام های بی اساس آژانس 
باشــیم.  امیرعبداللهیان اضافه کرد: چنانچه طرف 
آمریکایی در موضوع لغو تحریم ها و برخی نگرانی هایی 
که ما داریــم، واقع بینانه عمل کنــد و بتوانیم متن 
موجودی که در دستورکار داریم را نیرومندتر کنیم، 

رسیدن به توافق دور از دسترس نخواهد بود.

ایران میانجی صلح اوکراین
  حل بحران اوکراین و گسترش مناسبات راهبردی ایران و روسیه  از مهم ترین محورهای سفر امیرعبداللهیان

 به مسکو بوده  است

 مسکو از احیای برجام حمایت می کند
وزیر امورخارجه روسیه در نشست خبری مشــترک با همتای ایرانی خود تأکید کرد: مسکو 
از احیای توافق هسته ای و رفع کامل تحریم ها حمایت می کند. سرگئی الوروف با بیان اینکه 
ایران و روسیه خط مشی غرب را که می خواهد جای قوانین بین المللی را بگیرد، نمی پذیرند، 
افزود: در حال تالش برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با ایران هستیم. وی همچنین با بیان اینکه 
با امیرعبداللهیان درخصوص پرونده سوریه رایزنی کردیم، ادامه داد: ما درباره اجرای روند 
آستانه برای حل بحران توافق نظر داریم. وزیر امورخارجه روسیه همچنین با اعالم اینکه کار 
روی یک سند جامع در مورد روابط روسیه و ایران در مرحله نهایی است، گفت: نشست منظم 
کمیسیون بین دولتی فدراسیون روسیه و ایران تا پایان سال برگزار می شود. الوروف با تأکید 
براینکه مطمئنم سامانه های پرداخت »میر« و »شتاب« در آینده نزدیک ادغام خواهند شد، 

ادامه داد: مذاکرات اساسی در این زمینه در سطح بانک مرکزی درحال انجام است. 

مکث

خبر

دولت

مجلس

گزارش

 روح اهلل مدبر، کارشناس مسائل روسیه در گفت وگو با همشهری تشریح کرد

ثمراتتوازنراهبردیدرسیاستخارجیایران
یک کارشناس مسائل روسیه درباره محورهای سفر وزیر امورخارجه 
کشــورمان به مســکو به همشــهری گفت: سومین ســفر حسین 
امیرعبداللهیان به روسیه باهدف تالش برای حل وفصل بحران اوکراین از 
آن جهت اهمیت دارد که نشان می دهد سیاست خارجی دولت سیزدهم 
که بر مبنای توازن راهبردی اســتوار شده، در شــرایط کنونی مورد 
پذیرش جهانیان قرار گرفته است. روح اهلل مدبر با اشاره به درخواست 
طرف های اروپایی برای میانجیگری جمهوری اســالمی با هدف پایان 
دادن به جنــگ در اوکراین افزود: این موضوع نشــان می دهد اکنون 
جمهوری اســالمی به عنوان کشــوری که در بحران های بین المللی 
می تواند تصمیم ساز باشد، شناخته می شود. این گزاره از پیام اروپایی ها 
به ایران برای میانجیگری در بحران اوکراین هویداســت و این موضوع 
یکی از مهم ترین محورهای سفر وزیرامورخارجه کشورمان به روسیه را 
تشکیل می دهد. وی با اشاره به اذعان تلویحی طرف های غربی به نقش 
ثبات ساز ایران در مسائل بین المللی، گفت: 
این موضوع نشان می دهد تالش های 
آمریکا برای کشاندن جمهوری اسالمی 
به ســمت انزوای بین المللی، آن هم 
با به کارگیری ابزارهای نامشــروع و 
غیرقانونی با شکســت مواجه شده و 
اکنون ایران نقش تأثیرگذار 
و متوازن کننــده ای را در 
عرصه هــای منطقه ای 
و حتــی بین المللی 
برعهــده دارد. مدبر 
افزود: در شــرایط 
کنونــی میــزان 

تأثیرگذاری جمهوری اسالمی را در عرصه های منطقه ای و بین المللی 
از میان مواضع خود طرف هــای غربی می توان ارزیابــی کرد؛ چراکه 
اکنون آنها هستند که از ایران درخواســت دارند که از نفوذ خود برای 
حل وفصل بحران به وجود آمده در اوکراین استفاده کند. وی با بیان اینکه 
جمهوری اسالمی از زمان آغاز جنگ در اوکراین، آن هم با نقش آفرینی 
منفی غربی ها، همواره مواضع منطقی گرفته و ضمن مقصر دانســتن 
طرف های غربی، مخالفت خود را با جنگ نیز اعالم کرده است، گفت: 
اولویت بخشیدن به »دیپلماسی متوازن« و »سیاست همسایگی« فضایی 
برای جمهوری اسالمی ایجاد کرده است که اکنون بازیگران مهم جهانی 
از ما می خواهند در اختالف های مهم بین المللی، مانند آنچه در اوکراین 

جریان دارد، حضور داشته باشیم و برای رفع بحران نقش آفرینی کنیم.

پیامی روشن برای غرب
این کارشناس مسائل روسیه به دیگر محورهای سفر وزیر امورخارجه 
ایران به مسکو اشاره کرد و گفت: پیگیری قرارداد همکاری های راهبردی 
۲۵ساله میان ایران و روسیه از دیگر محورهای مهمی است که در سفر 
امیرعبداللهیان به مسکو در دســتورکار قرار دارد. تبادل نسخه اولیه 
این قرارداد استراتژیک انجام شده و در این سفر رایزنی های مهمی در 
این زمینه انجام خواهد شد. مدبر با اشــاره به اثرات مهم انعقاد چنین 
موافقتنامه هایی بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی گفت: دستیابی 
به تفاهم های راهبردی، نه تنها با چین و روســیه، بلکــه با همه ملل 
دوست ازسوی جمهوری اسالمی که در اولویت سیاست خارجی دولت 
سیزدهم نیز قرار گرفته، این حســن مهم را دارد که سبب می شود در 
حوزه امتیازگیری از طرف های غربی، که همواره رویکرد خصمانه ای در 
مواجهه با ایران داشته اند، دست برتر را داشته باشیم. وی ادامه داد: این 
موضوع سبب می شود غربی ها به این درک روشن برسند که ما در عرصه 

جهانی و منطقه ای، شرکای راهبردی و مهمی داریم که انعقاد قراردادهای 
طوالنی مدت با آنها بخش قابل توجهی از نیازهای اقتصادی مان را رفع 
خواهد کرد. مدبر بحث های اقتصادی را از دیگر محورهای مهم سفر وزیر 
امورخارجه به مسکو دانست و گفت: یکی از مهم ترین محورهای اقتصادی 
مطرح در این سفر، راهگذر شمال - جنوب است که از قلب ایران عبور 
می کند و به نوعی می توان آن را کریدوری مهم در قلب جهان به شمار آورد 
که نقش تأثیرگذاری را در تحوالت اقتصادی آینده برعهده خواهد داشت.

وی ادامه داد: اهمیت این راهگذر تا جایی اســت که حتی بخشــی از 
طرح »کمربند و جاده« چین نیز به آن متصل می شود و در دیدار اخیر 
پوتین و رهبرمعظم انقالب هم مورد تأکید قرار گرفت؛ بنابراین راهگذر 
شمال - جنوب از مهم ترین محورهایی است که در این سفر مورد توجه 

قرار می گیرد.

حرکت قدرت های جهانی به سمت همگرایی با ایران
این کارشناس مسائل روسیه همچنین گفت: همگرایی هرچه بیشتر 
تهران - مسکو از دیگر اهداف این سفر است. اجالس شانگهای نزدیک 
است و با توجه به عضویت ایران در این سازمان، همگرایی بیشتر ایران و 
روسیه می تواند دستاوردهای قابل توجهی را برای ۲کشور به همراه داشته 
باشد.  مدبر با بیان اینکه مباحث مربوط به گفت وگوهای برجامی نیز از 
دیگر محورهای حضور امیرعبداللهیان در مسکوست، ادامه داد: آنچه 

بیش از هرچیز اهمیت دارد، نزدیک شدن دیدگاه ها در این سفر است.
وی تأکید کرد: آنچه مسلم است؛ اینکه در یک سالگی دولت سیزدهم، 
اولویت بخشیدن به دیپلماسی متوازن سبب شده قدرت های جهانی به 
سمت همگرایی با ایران حرکت کنند. روسیه، چین، کشورهای اروپایی، 
آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین و... به سمت جمهوری اسالمی حرکت 

کرده اند و به طورکلی این سفر نیز درهمین راستا قابل تفسیر است.
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صبح دیروز و به مناسبت روز ملی کشتی و زادروز جهان 
پهلوان تختی، از دیوارنگاره این پهلوان کشتی ایران در محله 

شوش رونمایی شد.

اجتماع بــزرگ اربعینی ها امروز به مناســبت 
شــهادت حضرت رقیــه)س( در مصــالی 
امام خمینی)ره( برگزار می شــود. با گذشــت 
بیشتر از ۲سال از شیوع کرونا امسال قرار است 
آیین اربعین حسینی پرشورتر از گذشته برگزار 
شود. به همین دلیل، شهرداری تهران پیش از 
فرارسیدن اربعین حسینی برنامه هایی را تدارک 
دیده و اقداماتی را تا ۲هفته دیگر با رسیدن به 
اربعین حسینی انجام می دهد. به همین دلیل، 
عصر امروز بدرقه خادمــان و زائران راهپیمایی 
جهانــی اربعین حســینی در مصلــی برگزار 
می شود. به گزارش همشهری، در همین ارتباط 
محمدامین توکلی زاده، رئیس ســتاد اربعین 
شــهرداری تهران گفت: »این رخــداد بزرگ 
فرهنگی روز پنجشنبه از ساعت1۷:3۰ در محل 
مصالی تهران برگزار خواهد شد و سخنرانان، 
شــعرا و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت به 

اجرای برنامه خواهند پرداخت. تکریم خادمان 
رخداد جهانی راهپیمایی اربعین امری بســیار 
الزم و پسندیده است و امیدواریم با تالش همه 
خادمان حسینی)ع(، امسال شاهد یک اربعین 
تمدن ساز و ماندگار باشــیم.« معاون فرهنگی 
و اجتماعی شــهرداری تهران افــزود: »بنا بر 
هماهنگی های انجام شده حدود ۲هزار پاکبان 
)هم برای مرزها و هم داخــل عراق(، 1۰گروه 
آتش نشانی، 11گروه از شهر سالم اعزام خواهند 
شــد، همچنین منطقه یک در مرز شــلمچه، 
منطقــه ۲ زرباطیه، منطقــه 3 چزابه، منطقه 
۵ و 11 مرز مهران، منطقه۲۲ مرز خســروی و 
منطقه۸ و معاونت امور مناطق در کربال مستقر 

می شوند و خدمت ارائه خواهند داد.«

نصب مه پاش ها برای کاهش گرمازدگی
دبیر کمیته خدمات شــهری ســتاد اربعین 

با اشــاره به اســتقرار ۲3۰۰نفــر از نیروهای 
خدمات رســان در مرزها، گفت: »در مرزهای 
چهارگانه 1۵۰۰نفر از پاکبانــان و ۸۰۰نفر از 
نیروهای امدادی در قالب تیم خدمات شهری 
و آتش نشان حضور پیدا می کنند که این افراد 
از 1۰ تا ۲9 شهریورماه در مرزها حاضر هستند. 
همچنین با توجــه به گرمای هوا قرار اســت 

دستگاه های مه پاش در مرزها نصب شود.« 
به گفته کامران زنگیشه، ۴هزار نیروی خدمات 
شــهری در ایام اربعین فعالیت می کنند. او با 
اشاره به فعالیت های شهرداری تهران در ایام 
اربعین گفت:  »یکی از وظایــف ما در اربعین، 
نظافت در مســیر زائران به ویژه در مرزهاست 
که امسال در ۴ مرز مهران، خسروی، شلمچه 
و چذابه به ارائه خدمــات می پردازیم. در مرز 
باشــماق و تمرچین هم ما مأموریتی نداریم 
و با توجه بــه محدودیت تعــداد زائرانی که از 

این مرزها عبور می کنند، نیروهای شهرداری 
استان های کردستان و آذربایجان غربی در آنجا 
مستقر خواهند شد.« بدین ترتیب، فعالیت های 
کمیته خدمات شهری ستاد اربعین فرامرزی 
خواهد بود تا مراســم اربعین حسینی با شکوه 

برگزار شود.«
قرار است شهرداری منطقه3 تهران و شهرداری 
اهواز در مرز چذابه به پاکسازی زباله ها بپردازند. 
دبیر کمیته خدمات شهری ســتاد اربعین با 
تأیید این خبر به فعالیت شهرداری منطقه۲۲ 
در مرز خسروی اشاره کرد و گفت: »باتوجه به 
وجود زیرساخت ها در مرز خسروی، امکانات 
خوبی در این مرز مستقر شده است و نیروهای 
خدمات شــهری نیز به منظور نظافت مســیر 
زائران تالش می کنند. عالوه بر این، در این مرز 
نیز 1۴۰چشمه سرویس بهداشتی ارسال شده 

که مراحل نصب آن در حال انجام است.« 

بدرقه خادمان اربعین 
 بزرگ ترین اجتماع  اربعینی ها به مناسبت بدرقه ۴۰۰۰نیروی خدمات شهری شهرداری تهران

 عصر امروز در مصلی برگزار می شود

نمایشگاه زنان و تولید ملی تا 19شهریور با حضور ۴۵۶۲بانوی توانمند در مجموعه نمایشگاهی شهرداری تهران دایر است
بوستانگفتگو،میزبانزنانتوانمند

 هفدهمین نمایشگاه تولید ملی، توســط ۴هزار و ۶۵۲زن توانمند در 
بوستان گفتگو دایر شــده است. برای عرضه دســتاوردهای این بانوان 
31۰غرفه در سالن های گلســتان، پردیس، تهران، مهستان و ۴چادر 
نمایشگاهی فضای بیرونی پیش بینی شــده است. عرضه مستقیم کاال 
توسط تولیدکننده، کیفیت مطلوب و قیمت مقرون به صرفه، ویژگی هایی 

هستند که غرفه داران را به استقبال مردم از نمایشگاه امیدوار می کند.
در ساعت 1۰ صبح، ایستگاه متروی بوستان گفتگو )خط۷( برخالف 
سایر روزها مسافران زیادی در ایستگاه پیاده می شوند و مسیر رسیدن 
به بوستان گفتگو )محل برگزاری نمایشگاه زنان و تولید ملی( را در پیش 
می گیرند. همراه با آنها در امتداد بوته های گل رز سفید حرکت می کنم و 
با عبور از طریق پل هوایی داخل پارکینگ به سالن گلستان می رسم. اکثر 
غرفه ها دایر شده اند اما برخی از غرفه داران همچنان مشغول چیدمان و 
جابه جایی اجناس هستند و تعدادی هرچند اندک غرفه خالی هم دیده 
می شود. حضور برندهای مطرح در حوزه پوشــاک در کنار غرفه های 
مراکز کوثر و مشاغل خانگی سبب جذابیت بیشتر نمایشگاه شده است. 
مسئوالن اداره کل امور بانوان شهرداری تهران که متولیان برگزاری این 
نمایشگاه هستند، درباره علت حضور برندها می گویند: »معیار انتخاب 
این برندها سهم ۵۰درصدی بانوان در تولیدات آنها بوده است. همچنین 
با این کار تالش کردیم از یک سو فضای رقابتی سالم بین عرضه کنندگان 
ایجاد شود و از سوی دیگر خریداران فرصت مقایسه و انتخاب بهترین ها 

را داشته باشند.«

رنگ های خیره کننده
نمایشگاه مختص یک گروه یا محصول خاص نیست. از انواع پوشاک گرفته 
تا کیف و کفش چرم، کاالی خواب، صنایع دستی و حتی لوازم التحریر و... 
در غرفه ها عرضه می شود. همین تنوع محصوالت سبب تنوع رنگ هم شده 
است. رنگ های زیبایی که چشم ها را نوازش می دهند و بازدیدکنندگان 
)زن و مرد، کودک و نوجوان( برای تماشا مجبور به توقف هستند. زیبایی 
خیره کننده محصوالت، تالش تولیدکنندگانی است که درصدد جلب 

رضایت خریداران هستند.

فرصتی برای معرفی
برخی از تولیدکنندگان با وجود تولید محصوالت مرغوب، در بازار کاال 
شناخته شده نیستند و به همین دلیل حضور در چنین نمایشگاه هایی 
را فرصتی برای معرفی خود در بازار کسب وکار می دانند. مریم رحیمی 
یکی از همین تولیدکنندگان است که در ساخت انواع عروسک های ایرانی 
فعالیت می کند اما به گفته خودش برای ورود به بازار تولیدکنندگان بزرگ 
نیاز به معرفی و شناخته شدن دارد. او می گوید: »کسب وکارهای موفق 
زیادی وجود دارد که فرصت معرفی برایشان فراهم نشده و برپایی چنین 
نمایشگاهی قطعاً می تواند یک فرصت طالیی برای دیده شدن و ورود به 

بازار تولید و عرضه باشد.« 

اولین حضور و استقبال خوب خریداران
غرفه کیف کودک یکی از جذاب ترین و شلوغ ترین بخش های نمایشگاه 
است. طراحی منحصربه فرد و اســتفاده از رنگ های شاد و البته بی ضرر 
برای خردساالن، سبب استقبال از محصوالت این غرفه شده است. ملیحه 
ماشینی تولیدکننده این کیف ها با لبخند رضایت می گوید: »این محصول 
برای نخستین بار است که معرفی و عرضه می شود و خوشحالم با چنین 

استقبالی از سوی مردم مواجه شده است.« مادر سپند 3ساله درحالی که 
یکی از کیف ها را به دست دارد کیفیت خوب و قیمت مناسب اجناس را 
تأیید می کند و می گوید که در مقایسه با سایر نمایشگاه ها، کیفیت و قیمت 
اجناس بسیار خوب است. انواع شمع، زیورآالت، سفال و... محصوالتی 
هستند که بانوان در بخشــی از خانه یا در کارگاه خیلی کوچک تولید 
می کنند و این محصوالت در بخش غرفه های مشاغل خانگی عرضه شده 
بود. غرفه داران این بخش ضمن ابراز رضایت از برپایی این نمایشگاه، آن 
را بهترین فرصت برای عرضه محصوالت می دانند و خواستار تداوم آن در 
طول سال هستند. مینو احمدی، تولیدکننده ظروف سفالی می گوید: »اگر 
سایر دستگاه ها مانند شهرداری تهران از کسب وکارهای خرد و خانگی 
حمایت کنند، قطعاً محصوالت با حذف واسطه و قیمت مناسب به دست 
خریداران می رسد، چرا که مهم ترین نیاز تولیدکنندگان در این بخش، 

بازار عرضه است و منجر به سود توأمان خریدار و فروشنده می شود.« 

90غرفه در چادرهای نمایشگاهی
در محوطه بیرونی ۴چادر نمایشگاهی نصب و حدود 9۰غرفه در آنها دایر 
شده که روی تمام غرفه ها تابلویی با عبارت »دست آفریده های زنان شهر 
تهران« نصب شده اســت. بخش زیادی از این غرفه ها به زنان سرپرست 
خانوار اختصاص  داده  شده تا دســتاوردهای خود را اعم از انواع عرقیات 
گیاهی، عروسک های کاموایی، بدلیجات، مانتو و... عرضه کنند. چادرهای 
نمایشگاهی تهویه مناسبی مانند سالن های گلستان و پردیس و... ندارند و 
شاید به دلیل گرمای داخل این چادرهاست که خریداران زیادی در آنها دیده 
نمی شود. غرفه داران هم به این وضعیت گالیه دارند اما به وعده مسئوالن 

که قول داده اند سیستم سرمایشی و تهویه مناسب نصب کنند، امیدوارند.

تأکید معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور 
شوراهای شهرداری بر اصالح ارزشیابی و آموزش کارکنان

شهرداری در مسیر اصالح 
فرایندهای فسادزا

معاون برنامه ریزی، توســعه سرمایه انســانی و امور شوراهای 
شــهرداری تهران گفت: به دنبال الکترونیکی کردن فرایند های 
کاری هستیم؛ زیرا فساد را کمتر و شــفافیت را بیشتر می کند. 
در این زمینه 13فرایند گلوگاهی مانند صدور پروانه را شناسایی 
کرده ایم. نظام جامع ارزیابی عملکرد فردی، مدیران و سازمان ها نیز 
در حال اجراست. نظارت کامل بر بودجه شرکت ها قبال در مجامع 
و هیأت مدیره ها انجام می شد که قصد داریم بر آن نظارت کنیم. 
همچنین کمیته هایی به ریاست معاونان بستر های فساد از نظر 
فرایندی و قانونی را بررسی و اعالم می کنند تا شفاف سازی شود. 
لطف اهلل فروزنده، در نشست خبری با خبرنگاران رسانه ها گفت: با 
شورای شهر به عنوان نهاد باالدستی و سیاستگذار تعامالتی داریم.  
او از پیگیری 1۵برنامه مصوب در شورای معاونان شهرداری تهران 
در این معاونت خبر داد و افزود:  بخش هایی از خدمات شهرداری 
تهران به ســامانه ملی پنجره واحد دولت متصل شــده است. 
همچنین سایت شفافیت به روز نشده بود که هم اکنون 3۰خدمت 
در آن ارائه می شود که باید به ۶۰خدمت برسد. او در پاسخ به سؤال 
خبرنگار همشهری درباره عبارت »نیرو ی انسانی مازاد« که در 
دوره های پیشین شهرداری بار ها بیان شده بود، گفت: استفاده از 
کلمه نیرو ی مازاد اشتباه است. باید بگوییم این مشکل مدیریتی 
است که نتوانسته است برای این نیرو ها کاری تعریف کند. االن از 
نیرو ها در بخش هایی که احتیاج به نیروی انسانی داریم استفاده 
می کنیم. مثال در اتوبوسرانی احتیاج به راننده داشتیم که از بین 
کارکنان فعلی شهرداری جذب شدند. البته می توانیم به اندازه 
نصف خروجی ها نیرو جذب کنیم که این کار در بخش های ضروری 
مانند فناوری اطالعات انجام می شود. در این یک سال 3۵۰۰خروج 
به صورت بازنشستگی یا خروج داوطلبانه داشته ایم. فروزنده افزود:  
در سال گذشته ما توانستیم 9۴درصد از بودجه شهرداری را محقق 
کنیم. براساس آمار امسال نیز در ۶ماهه امسال، پیش بینی می شود 
که حدود ۴۰درصد از بودجه محقق و مابقی نیز تا پایان سال تحقق 
پیدا کند. وی گفت: درباره تعارض منافع، کامال جدی هســتیم 
و قوم و خویش و فرزندان مســئوالن در شهرداری به کار گرفته  
نشــده اند. در مرکز تحول اداری این معاونت، اصالح ساختارها 
و فرایند آن، تدوین اساسنامه و ســاختار آیین نامه ها، آموزش و 
توانمندسازی و شناسایی نیروی انسانی پیگیری می شود. برای 
ارتقا و توانمند سازی  نیرو ی انسانی 1۷۶ساعت آموزش ساالنه برای 
هر کارمند تعریف شده است.  محمد علی الفت پور، مسئول مرکز 
نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران نیز در این نشست نکاتی 

درباره اقدامات مرکز تحول بیان کرد.

 بحران مسکن در ایران
 اکنون کجاییم و چه باید کرد؟

ثانیا نهادهای حاکمیتی، باید ساخت وساز در  
مناطقی که با مازاد عرضه روبه رو هستند را 
به نحوی تنظیم گری کنند که سفته   بازی در بازار مسکن مهار شود 
و مسکن مانند بسیاری از کشورهای دیگر، از کاالی سرمایه ای به 
کاالی مصرفی تغییر ماهیت دهد. برای مثال در فرانسه، اگر خانه ای 
صرفا با دید سرمایه گذاری تهیه شود و خالی بماند، مالکش باید 
معادل ۲۵درصد از هزینه اجاره همان ملــک را به عنوان مالیات 
بپردازد. یا در آمریکا چنانچــه خانه ای خالی بماند، مالک آن باید 
ســاالنه معادل 1۰درصد از ارزش کل ملــک را به عنوان مالیات 
بپردازد. با این نوع سیاست های تنظیم گرانه، اکنون در بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته، سفته بازی در بازار مسکن را مهار کرده اند. 
در این خصوص می توان به آمار خانه های خالی در ۲شهر تهران و 
لندن اشاره کرد که تعداد خانه های خالی تهران با وجود آنکه دارای 
جمعیت تقریبا مساوی با لندن است، بیش از 1۰برابر خانه های 
خالی لندن است. )لندن کمتر از 3۰هزار و تهران بیش از 3۰۰هزار 

خانه خالی دارد(
ثالثا بایستی الزامات اقتصادی اجتماعی مصوبات قانونی درخصوص 
آمایش سرزمین و توزیع متوازن جمعیت در پهنه کشور تأمین شود. 
در این خصوص مصوبات متعددی داریم؛ نظیر لزوم تمرکززدایی از 
مناطق کالنشهری به ویژه در مناطق کالنشهری تهران، اصفهان، 
کرج، مشهد، رشت، تبریز و شیراز و همچنین محدودکردن رشد 
شهرهای مادر. )سند ملی آمایش سرزمین، مصوب شورای عالی 

آمایش سرزمین، مصوب 1399/1۲/11( 
اما این نوع مصوبات، به دلیل عدم  تحقق الزامات اجتماعی و به ویژه 
اقتصادی آنها، کمترین پیشــرفتی در مرحله عمل نداشــته اند. 
توضیح آنکــه هم اکنون حدود ۶۰ تا ۷۰درصــد درآمد مدیریت 
شهری در اغلب کالنشهرهای ما از محل درآمدهای ناپایدار نظیر 
عوارض ساخت وساز تأمین می شود که چنین درصدی در کمتر 
شهر و کشور دیگری قابل مشاهده است )در بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته این عدد کمتر از 3۰درصد است(؛ اما شرط تراکم زدایی 
از کالنشهرها، پیش بینی درآمد پایدار برای شهرداری هاست تا آنها 
مجبور نباشند برای اداره شهرهایشان، تراکم مازاد بفروشند، زیرا 
همانطور که اشاره شد، این نوع تراکم فروشی ها و افزایش عرضه، 
عالوه بر دمیدن در تنور رشد کالنشهرها، نه تنها به کنترل قیمت 

مسکن کمکی نکرده، بلکه تأثیر معکوس داشته است.
برخی ملزومات دیگر نیز برای اصالح وضع موجود قابل استناد است 
اما اگر 3توصیه فوق )یعنی توزیع عادالنه امکانات و مقدورات کشور، 
تنظیم گری فعاالنه بازار مسکن و همچنین پیش بینی درآمد پایدار 
برای اداره شهرها( اجرایی شود، آنگاه می توان به عملیاتی شدن 
مصوباتی نظیر لزوم تمرکززدایی از کالنشــهرها و توزیع متوازن 
جمعیت در کشــور امیدوار بود. آثار تمرکز جمعیت در مناطق 
کالنشهری، عالوه بر آنکه سبب بحران مسکن در کشور شده، منتج 
به بروز تبعات مختلفی نظیر انواع آسیب های اجتماعی و معضالت 
ترافیکی و زیست محیطی و... در کالنشهرها شده است که همه این 
مســائل و هزینه های حاصل از این معضالت، رابطه معناداری با 
میزان تراکم در مناطق کالنشهری دارند. به دلیل این روند اشتباه، 
هم اکنون، تراکم کالنشهری همچون تهران، حدود 3برابر لندن، 
۵برابر استانبول و چند برابر اغلب کالنشهرهای دیگر دنیاست که 
اگر برای توقف چنین روندی اقدام عاجل نشود، ممکن است جبران 

تبعات این روند اشتباه، بسیار هزینه زا شود.

 محمد مویدی
 مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای 

فرهنگی شهرداری تهران
بررســی و اقدام برای تملــک خانه های 
»ابتهاج« و »متوســلیان« در دســتور 
کار شــهرداری تهران قرار گرفته است. 
خانــه متوســلیان در منطقــه ۱۲ نیز در 
اختیار سپاه است و به دلیل فرسودگی 
نیاز بــه مرمت دارد. بــرای خانه مرحوم 
ابتهاج کــه در خیابــان فردوســی تحت 
مالکیت شرکت سیمان از شرکت های 
زیر مجموعه بنیاد مستضعفان است 
نیز در صورت موافقت شهردار با بنیاد 
مســتضعفان وارد مذاکره می شویم تا 
سازمان امالک و مستغالت شهر تهران 

اقدامات الزم را انجام دهد.

ناصر امانی
 عضو کمیسیون برنامه و بودجه 

شورای اسالمی شهر تهران
۲ ملک شــهرداری تهران کــه در بورس 
عرضــه شــده اند، مشــکلی نــدارد و 
اســناد آنها قطعی شده اســت. عرضه 
این دو فقــره از امالک و مســتغالت در 
بــورس، هم به نفع شــهر و هــم به نفع 
شــهرداری اســت. عرضــه امــالک در 
بورس، شفافیت در عملکرد شهرداری 
را بــه دنبــال خواهد داشــت. همچنین 
مشــکالتی را کــه در پی عرضــه امالک 
به شــکل غیرنقد و از طریــق کارگزاران 

انجام می شد را برطرف می کند. 

طبق بررسی های ســاالنه معاونت حمل 
ونقل و ترافیک در مهر مــاه، ۲۰ محور پر 
ترافیــک تهران شناســایی شــده اســت. 
محدوده هایــی همچــون غــرب به شــرق 
بزرگــراه شــهید همــت، محــدوده شــیخ 
بهایــی تــا عباســپور، جنــوب بــه شــمال 
بزرگراه شهید چمران در محدوده حکیم، 
شرق به غرب بزرگراه صدر محدوده قبل 
از تونل نیایش، شــرق به غــرب آزادگان 
در حوالــی معبر شــهید رجایی، شــرق به 
غرب تونل رسالت، غرب به شرق بزرگراه 
شــهید شــیخ فضل هللا نــوری از جناح تا 
یــادگار، غرب بــه شــرق آزادی محــدوده 
جیحون به آذربایجان، شــمال به جنوب 
بســیج محدوده ائمــه اطهــار و جنوب به 
شــمال بزرگــراه امــام علــی (ع) محدوده 
خــاوران و ده حقــی جــزو  ایــن محورهای 

پرترافیک هستند.

20
محور

معــاون امــور ایثارگــران اداره کل رفــاه 
و امــور ایثارگــران شــهرداری تهــران از 
تجلیل شــهردار تهــران از ۱۲۲ خانواده 
شهید شهرداری تهران خبر داد. محمد 
جــواد لشــکری گفــت: »درصــد قابل 
توجهــی از خانــواده شــهدا و ایثارگــران 
در دهک های پایین جامعه هســتند و 
این یعنی ارتقای سطح رفاه و معیشت 
جامعه ایثارگری آنچنان کــه باید مورد 
توجه قرار نگرفته است. یکی از اهداف 
مهم دیدار با جامعه ایثارگران، احصاء 
نیازمندی ها و مشکالت این قشر معزز 

است.«

122
خانواده

نقل قول خبر

عکس خبر

عدد خبر

خبر

یادداشت

در شهر

تمهیدات شهرداری تهران در ایام اربعین
  4هزار نیروی خدمات شهری در مجموع اعزام می شود.

اقدامات مهم شهرداری در مرز شلمچه
 اعزام 250 نفر پاکبان و نیروی امدادی 

  140چشمه سرویس بهداشتی 

اقدامات مهم شهرداری در مرز مهران
  اعزام 600 نفر از پاکبانان منطقه 5 و 11 شهرداری 

 به کارگیری ۳۸ دستگاه ماشین خدمات شهری 
  انتقال5دستگاه آتش نشانی مجهز به وسایل امدادی 

  اعزام 46آتش نشان 

اقدامات مهم شهرداری در عراق
  پاکسازی مسیرهای پیاده روی

  به کارگیر ی 5دستگاه آتش نشانی
 اعزام 20آتش نشان 

  پیش بینی تجهیزات سنگین و موتور سیکلت های امدادی

اعزام 1000پاکبان از 16 تا 29شهریور به شرح زیر
  420 نفر در کربال
  ۳00 نفر در نجف

  ۸0 نفر در کوفه
  100 نفر در سامرا

  100نفر در مسیر زائران اربعین

زینب زینال زادهگزارش۲
روزنامه نگار

شناسایی بانوان توانمند با اجرای طرح ریحان شهر
سوده نجفی، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران: برای شناسایی استعداد بانوان طرح هایی مانند» ریحان شهر« و »قهرمان شهر« راه اندازی شده 
که پس از شناسایی بانوان توانمند نسبت به آموزش آنان نیز اقدام خواهد شد. یکی از مواردی که موجب گسترش  شیوع بزه می شود، عدم اشتغال 
و بیکاری است و درصورتی که شرایط برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی فراهم شود، تا حدودی این معضالت کاهش خواهد یافت؛ چراکه بسیاری 

از افراد به واسطه بیکاری به بزه تمایل پیدا می کنند که سعی شده در این دوره از مدیریت شهری به کارآفرینی اجتماعی توجه ویژه ای شود.

مکث

رفع تدریجي نواقص خط 3 مترو
سرپرست مجري خط 3 مترو تهران گفت: »هواکش میان 
تونلي بین ایستگاه هاي شهید صیاد شیرازي و خواجه عبداهلل 
انصاري در بخش هاي ساختماني و تجهیزاتي راه اندازي شد.«  
به گزارش همشهری،  آزاد اکبري،  در مورد رفع سایر نواقص 
خط 3 گفت: »به زودي ۲هواساز در ایستگاه هاي بخش میاني 

خط 3 آماده بهره برداري خواهد شد.«
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پنجشنبه 1۰ شهریور 41۴۰1
 شماره  ۸۵۸1

بازار مسکن از جهات مختلف تحت 

مسکن
 تأثیر تحوالت اقتصادی اســت و به 
فضای مناســبی برای فعالیت های 
سوداگرانه تبدیل شده اســت؛ تورم، شوک ارزی، 
بی ثباتی بازار نهاده ها، تضعیف تولید، دســت کاری 
ســود بانکی، تخریب بازارهای مــوازی و دخالت 
سفته بازان جزو کلیدهای اصلی تنش بازار مسکن در 
ایران محسوب می شــود که نتیجه آن، تورم شدید 
قیمــت، تغییــر ترکیــب خریــداران و درنهایت 

عقب ماندگی جدی این بازار بوده است.
به گزارش همشــهری، ذات تورمــی اقتصاد نفتی 
ایران، همه بازارها و شاخص های کالن اقتصادی را 
به دنبال خود می کشــد. در این اقتصاد متورم، روند 
قیمت مســکن همواره مانند روند شاخص تورم و 
همه کاال و خدمات، صعودی بــوده و در آینده نیز 
چنانچه راهکاری برای مهار تورم و خروج مســکن 
از شمول کاالهای سرمایه ای اندیشیده نشود، این 
روند همچنان صعودی خواهد مانــد؛ البته همین 
روند صعــودی به دوره های جهش و ثبات نســبی 
تقسیم می شود و شتاب رشــد قیمت آن به شدت 

متفاوت است.

دهه پردست انداز مسکن
بررسی روند تغییرات متوسط قیمت فروش مسکن 
در شهر تهران در دوره زمانی زمستان139۲ تاکنون 
نشــان می دهد میانگین قیمت مســکن تهران در 
این دوره 111۴درصد رشــد کرده و از 3میلیون و 
۶۵۸هزار تومان در زمستان139۲به 3۶میلیون و 
۷۷1هزار تومان در زمستان1۴۰۰ و به ۴۵میلیون 
و 1۴۸هزار تومان در مرداد1۴۰1 رســیده اســت. 
طبق این آمارها، رشد قیمت مسکن در ۵ماه امسال 

۲۲.۸درصد بوده است.
طبق بررسی های کارشناسی و آماری، اصلی ترین 
عامل در تحوالت بازار مسکن، تغییرات و انتظارات 
تورمی بوده اســت که در دوره های متوالی با تبدیل 
بازار مســکن به بازار ســفته بازی، زمینه ساز رشد 
ســریع قیمت ها شــده اســت. در ایــن وضعیت، 
به واسطه متناسب نبودن تســهیالت بانکی و سایر 
حمایت های خرید مسکن مصرفی، خریداران واقعی 
و مصرف کننده مسکن از بازار جا مانده اند و جهش 
قیمت مســکن به وقوع بحران بزرگ تری در حوزه 

بدمسکنی و حاشیه نشینی دامن زده است.

عوامل آرامش بازار از 93 تا 96
بازار مسکن بعد از دوره تنش قیمتی 13۸9 تا 1391 
وارد چنان رکود عمیقی شد که تا سال139۶، حتی 

بازده سپرده بانکی نیز از بازده سرمایه گذاری در بازار 
مسکن بیشتر بود. در این دوره، یکی از عوامل اصلی 
کاهش نوسانات قیمتی مسکن و تبدیل آن به کاالیی 
مصرفی، کاهش چشمگیر نرخ تورم عمومی بود که 
از سال1393 تا 139۵ نزول قابل توجهی را تجربه 
کرد و حتی به بازه های تک رقمی نیز رسید. در این 
میان انتظارات مثبت بازار از امضای توافق هسته ای 
در دولت یازدهم و در ادامه دورنمای اجرایی شدن 
برجام و اثرات آن بر اقتصاد مولد، ضمن خارج  کردن 
سفته بازان از بازار مســکن، حباب قیمت آن را نیز 
تخلیه کرد و حرکات هیجانی قیمت در این بازار را به 

حداقل ممکن رساند.
البته در ایــن دوره، اقتصاد ایران به واســطه حذف 
انتظارات تورمی وارد دوره رکودی شدیدی شده بود 
و در این شرایط فقط مصرف کنندگان واقعی مسکن 
و به خصوص زوج های خانه اولی با استفاده از ابزارهای 
تسهیالتی مناسب مانند صندوق پس انداز مسکن 
یکم، فعال ترین گروه خریــداران در بازار کم عمق 
مســکن بودند؛ چراکه در این بازه زمانی، بازده بازار 
مسکن حتی از نرخ ســود 1.۵ تا ۲درصدی سپرده 
بانکی نیز کمتر بود و کمتر ســرمایه گذاری ریسک 
خواب سنگین ســرمایه بدون بازده در بازار مسکن 
را می پذیرفت. اتفاقی که در نیمه دوم دهه9۰ کامال 
معکوس شــد و به جهش چندصد درصدی قیمت 
مســکن و حذف کامل متقاضیان مصرفــی از بازار 

مسکن منجر شد.

محرک های تنش مسکن از 96 به بعد
نیمه  دوم دهه9۰، شرایط اقتصاد کالن ایران و به تبع 
آن بازار مســکن کامال متفاوت از نیمه نخست بوده 
است. در این میان فرصت سوزی های حوزه مسکن 
در ســال های متمادی و غفلت از تقویت و تجهیز 
تولید باعث شد تبعات تنش های اقتصادی نیمه دوم 
دهه9۰ با ضرایب باالتر در بازار مسکن تخلیه شود و 
میانگین قیمت آن حدود ۲برابر نرخ تورم و ۴۰واحد 
درصد بیش از تغییر نرخ ارز افزایش پیدا کند. بررسی 
داده های مسکنی مرکز آمار ایران در دهه9۰ حاکی 
از این است که تنش بازار مسکن در میانه این دهه با 
کاهش نرخ سود بانکی در تابستان139۶ آغاز شده 
و در ادامه با افزایش نرخ ارز و نگرانی فضای عمومی 
اقتصاد ادامه پیدا کرده است. در این وضعیت، افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی ناشــی از رشد تورم و جو 
عمومی اقتصاد باعث وارد شــدن فشار مضاعف به 
تولیدکنندگان مسکن شد که از یک سو هزینه تولید 
را افزایش داد و از سوی دیگر با تضعیف قدرت خرید 
سرمایه در گردش سازندگان، مقیاس تولید مسکن 

را به پایین ترین سطح رساند. 
محرک نهایی برای تخریب بازار مســکن، شیطنت 
ترامپ در بازی با معاهده برجام بــود که در نهایت 
در میانه سال9۷ اجرایی شــد و تنور انتظار تورمی 
را چنان برافروخت که سیاســتگذاران در هیچ یک 
از بازارهای اقتصاد ایران نتوانستند از تخلیه تبعات 
تورمی این انتظارات جلوگیری کنند. نتیجه همه این 
تحوالت، متشنج شدن فضای عمومی بازار مسکن و 
جهش قیمت فروش بر مبنای ارزش جایگزینی بود 
که قیمت یک آپاراتمان متناسب با الگوی مصرف در 
پایتخت را از ۲۷۵میلیون تومان در ســال139۲ به 
۲میلیارد و ۷۶۰میلیون تومان در زمســتان1۴۰۰ 
و حدود 3میلیارد و 3۸۶میلیون تومان در مردادماه 

امسال رساند.

چه باید کرد؟
تحوالت یک دهه گذشــته در بازار مسکن جدای از 
اینکه خانه دار شدن را به رؤیایی نامحقق برای طبقات 
متوســط رو به پایین تبدیل کرده است، به واسطه 
افزایش هزینه اجاره مسکن، به افزایش بدمسکنی 
و فشار به معیشت خانوارهای ضعیف نیز دامن زده 
است. اثر و پیامد این تحوالت به قدری مخرب و خالف 
هدف گذاری های انجام شده برای گره گشایی از مردم 
بود که رهبر فرزانه انقالب از سال139۶ تاکنون بارها 
در مقاطع گوناگون از متولیان امر خواسته است برای 
حل وفصل مشکالت حوزه مسکن وارد عمل شوند. 
در ایــن میان، تصویب طرح جهش تولید مســکن 
در مجلــس و در ادامه اجرای نهضت ملی مســکن 
توسط دولت سیزدهم، امیدها را برای عبور از بحران 
مسکن افزایش داد چراکه طبق تکلیف قانون جهش 
تولید مســکن، دولت باید در ۴ســال برای احداث 
۴میلیون واحد مسکونی برنامه ریزی کند تا هم نیاز 
ساالنه کشور پاسخ داده شود و هم بخشی از کسری 
سال های قبل جبران شــود و درنهایت راه را برای 
ارزان سازی مسکن انبوه فراهم آورد. طبق تکالیف 
قانون جهش تولید مسکن، زمین مورد نیاز مسکن 

باید از محــل زمین های دولتی و به صــورت اجاره 
99ساله تأمین شود که عمال به معنای حذف هزینه 

زمین از قیمت اولیه مسکن است. 
همچنین طبــق تکالیف این قانــون، بخش عمده 
هزینه ساخت مسکن دولتی باید از طریق تخصیص 
تسهیالت بلندمدت بانکی تأمین  شود و دولت باید 
برای حمایت از دهک های پاییــن جامعه، از محل 
صندوق ملی زمین و مسکن نسبت به پرداخت یارانه 
سود اقدام کند که در این صورت دهک های فرودست 
با قیمتی بسیار پایین تر از بازار امکان خانه دار شدن 
پیدا می کنند. این قانون ابالغ و در قالب نهضت ملی 
مسکن توسط دولت سیزدهم اجرا شد؛ اما مسائلی 
بروز کرد که سرعت اجرای نهضت از آنچه قانونگذار 

و مجری فکر می کرد کمتر شد. 
اتفاقی که بــار دیگر واکنش رهبــر معظم انقالب 
را برانگیخته اســت. واقعیت این است که بانک ها 
گرچه ســاالنه مکلف به پرداخت ۲۰درصد مانده 
تســهیالت جاری معادل 3۶۰هزار میلیارد تومان 
در سال نخست هستند؛ اما در عمل به واسطه سهم 
باالی تسهیالت امهال شده در کل تسهیالت جاری 
بانک ها، قادر به پرداخت این رقم کالن به مســکن 
دولتی نیســتند. از ســوی دیگــر نافرمانی برخی 
دســتگاه ها در تأمین زمین نهضت ملی مســکن و 
سرپیچی از قانون واگذاری زمین های خود به وزارت 
راه و شهرســازی، عمال ســنگ بزرگی پیش پای 

مجریان نهضت ملی مسکن انداخته است.

گالیه رهبری از چالش مسکن
رهبر معظم انقالب در دیــدار اخیر با اعضای هیأت 
دولت، با اشــاره به اینکه قیمت خانه و اجاره خانه 
سرســام آور اســت، فرمودند: در قضیه مســکن 
عقب ماندگی زیادی وجود دارد که موجب افزایش 
سرســام آور قیمت و اجاره بها و رنج و زحمت مردم 
شده و یکی از اولویت های قطعی، بخش مسکن است. 
وزیر راه و شهرســازی بعد از فرمایشات مقام معظم 
رهبری، با ابراز امیدواری نســبت به تحقق ساخت 
۴میلیون واحد مسکونی طی ۴سال، گفت: دغدغه 
رهبری یک فرمان اســت که ما بایــد اجرا کنیم و 
به دنبال تعهدات خود هســتیم؛ صحبت های  رهبر 
انقالب مسئولیت ما را زیاد کرد و باید فاصله عرضه و 
تقاضا کاهش یابد و مردم بتوانند خانه های ارزان تری 
بخرند. رســتم قاســمی با گالیه از مشکل تراشی 
دســتگاه ها در تأمین زمین، افزود: از دستگاه های 
دولتی در تخصیــص زمین راضی نیســتیم؛ این 
دستگاه ها زمین های مورد نیاز نهضت ملی مسکن 

را تحویل وزارت راه نداده اند.

دالیل عقب ماندگی مسکن
همشهری با تحلیل آمارهای رسمی در یک دهه گذشته بررسی کرد

براساس روایت مرکز آمار
تورمخوراکیهادرمردادآبرفت

تازه ترین داده های مرکز آمار نشــان می دهد در مرداد 

تورم
امسال قیمت 13قلم کاالی خوراکی نسبت به تیرماه 
کاهش یافته و به روایتی ارزان شــده است. این کاالها 
شامل هندوانه، لیموترش، خربزه، کدوسبز، فلفل دلمه ای، بادمجان، هلو، 
گوشت مرغ، گوجه فرنگی، خیار، شکر، روغن جامد و مایع می شود. این 
در حالی اســت که قیمت پرتقال، هویج فرنگی، سیب درختی و سس 
مایونز رشد قیمت باالی 1۰درصدی را در مرداد نسبت به تیرماه امسال 

تجربه کرده است.
به گزارش همشهری، براساس اعالم مرکز آمار ارتفاع تورم خوراکی ها در 
مرداد امسال نسبت به ماه های خرداد و تیر پایین تر آمده که بیانگر تخلیه 

اثر تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰تومانی است. با این حال در ماه گذشته 
از مجموع ۵3قلم خوراکی در نقاط شــهری، تعداد 3۲قلم کاال رشــد 
قیمت باالی ۵۰درصد را نسبت به مرداد پارسال ثبت کرده اند. باالترین 
نرخ رشد قیمت در مرداد امســال نسبت به مدت مشابه پارسال مربوط 
به روغن خوراکی به میزان باالی ۲۸۰درصد و پس از آن سیب زمینی با 
19۴درصد، برنج ایرانی درجه یک با 19۰درصد، ماکارونی با 1۶۲درصد، 
سس مایونز با 1۵1درصد، پنیر پاســتوریزه با 139درصد، رب گوجه 
فرنگی با 13۲درصد، ماست پاستوریزه با 1۲۴درصد، کره پاستوریزه با 
1۲3درصد، رشته آش با 1۰۵درصد و شیر پاستوریزه با 1۰1درصد قرار 
دارد. مرکز آمار اعالم کرده رشــد قیمت کاالهایی چون قند، تخم مرغ، 
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رهبر معظم انقــالب در دیــدار اخیر با 
اعضای هیأت دولت، با اشاره به اینکه 
قیمت خانه و اجاره خانه سرســام آور 
اســت، فرمودنــد: در قضیــه مســکن 

عقب ماندگی زیادی وجود دارد

 5میلیون نفر تحت پوشش 
بیمه تکمیلی درمان قرار می گیرند

۵میلیون نفر از شــاغالن بخش های مختلف تحت پوشــش 
بیمه تکمیلی درمان قرار می گیرند و محدودیت بیمه تکمیلی 
براساس گروه های ۵۰نفره برداشته می شود. این خبر را مجید 
بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی دیروز در یک نشست خبری 
اعالم و با اشاره به وضعیت کارگاه های بسیار با کارکنان محدود 
بدون پوشــش بیمه تکمیلی درمان تأکید کرد: موضوع بیمه 
تکمیلی در این کارگاه ها با جدیت دنبال می شود؛ هر چند پیش 
از این وجود مقرراتی از پوشــش بیمه تکمیلی در این واحدها 
جلوگیری می کرد. او اعالم کرد: نخستین گام در رابطه با برخی 
از واحدهای پزشکی و آزمایشگاهی برداشته شده و به زودی در 
سایر بخش ها نیز در دســتور کار قرار خواهد گرفت. رئیس کل 
بیمه مرکزی گفت: با شامل شدن حوزه هایی مانند راننده های 
تاکسی یا دهیاری ها یا سایر واحدها کوچک، پیش بینی می شود 
۵میلیون نفر در چارچوب این برنامه تحت پوشش بیمه تکمیلی 

قرار بگیرند.
به گزارش همشهری، بهزادپور با اشــاره به برنامه دولت برای 
گسترش چتر بیمه تکمیلی درمان به گروه های مختلف افزود: 
طبق هماهنگی های انجام شــده حداکثر تا ۲ماه آینده بیمه 
تکمیلی به سامانه سالمت )نسخه الکترونیک( متصل می شود. او 
توضیح داد: االن خدمات مربوط به بیمه تکمیلی در شرکت های 
بیمه آنالین انجام می شود، ولی در بیمه های پایه اینطور نیست و 
بنا داریم حداکثر تا ۲ماه آینده بیمه تکمیلی نیز به حوزه سالمت 

وصل شود و این کار را با تأمین اجتماعی جلو خواهیم برد.
رئیس کل بیمه مرکزی از سهم ۴دهم درصدی ایران از بازار بیمه 
دنیا خبر داد و گفت: حق بیمه تولیدی در کشور ۲۷.۴میلیارد 
دالر برآورد شده و حق بیمه سرانه در ایران نیز 3۲۲میلیارد دالر 
است و ضریب نفوذ بیمه نیز به ۲.۴درصد رسیده است. مجید 
بهزادپور از مبارزه با فســاد، توسعه جایگاه صنعت بیمه، تحول 
دیجیتال، نظارت مؤثر و کاهــش تصدی گری و مقررات زدایی 
به عنوان ۵برنامه بیمه مرکزی در دولت سیزدهم خبر داد و اعالم 
کرد؛ سامانه تخلف و تقلب در صنعت بیمه نیز آماده شده که این 
سامانه در مرحله اول تقلب را شناسایی و در مرحله دوم، تقلب را 

به صورت هوشمند پیش بینی می کند.
رئیس شــورای عالی بیمه همچنین از ایجاد ســامانه نظارت 
هوشمند بر فعالیت بیمه گری تا پایان امسال خبر داد و گفت: 
سامانه ارزیابی ریسک راننده ها آماده شده و این سامانه ریسک 

افراد را متناسب با شاخص ها ارزیابی می کند. 
بهزادپور با اشاره به قطع همکاری 1۰ساله صنعت بیمه کشور 
با بازارهای بین المللی در نتیجه تحریم ها با اشــاره به آمادگی 
بیمه گران برای حضوری پررنگ در بازار جهانی بیمه اعالم کرد:  
به همین دلیل به وزارت امورخارجه پیشنهاد تشکیل میز بیمه در 
دستگاه دیپلماسی ایران را داده ایم. رئیس کل بیمه مرکزی اعالم 
کرد: ۵۰۰میلیارد دالر از دارایی های کشور از قبیل پتروشیمی ها، 
کشتی ها، هواپیماها، کارخانه ها و سایر تجهیزات کشور تحت 

پوشش صنعت بیمه قرار گرفته است.

پرسپولیس 124میلیون دالر 
قیمت گذاری شد

معامالت سهام پرسپولیس هم بعد از استقالل در فرابورس آغاز شد

یک هفته بعد از آغاز معامالت ســهام اســتقالل در بازار سهام 
دیروز معامالت سهام باشگاه پرســپولیس نیزدرفرابورس آغاز 
شد. سرمایه گذاران، مجموع ارزش سهام این باشگاه را 3هزارو 
۶3۰میلیارد تومان، معادل 1۲۴میلیــون دالر، قیمت گذاری 

کردند.
به گزارش همشهری، پس ازپذیره نویسی اولیه سهام پرسپولیس 
و استقالل که اواخر سال قبل انجام شد، معامالت ثانویه سهام 
باشگاه اســتقالل از هفته قبل و معامالت سهام پرسپولیس از 
دیروز در فرابورس آغازشد. به این ترتیب پس از سال ها انتظار 
باالخره سهام ۲باشگاه پرطرفدار فوتبال به صورت عملی برای 
ســهامداران و طرفداران این دو باشــگاه از طریق بازار سهام 
قابل معامله شــد. در جریان مبادالت روز گذشــته ۲۷هزارو 
۵۰۰ســهامدار حقیقی که در جریان پذیره نویسی اولیه سهام 
این شــرکت را خریده بودند ۲۸میلیون از سهام این شرکت را 
فروختند. در مقابل 3هزار و ۲۰۰سهامدار حقیقی ۵۶میلیون 
سهم از سهام این باشــگاه را خریدند. در پایان مبادالت دیروز 
قیمت هر سهم این باشگاه به 3۴۵تومان به ازای هر سهم رسید.

ارزش کل سهام باشگاه
آمار ها نشان می دهد با توجه به مبادالت روز گذشته، ارزش کل 
سهام باشگاه پرسپولیس  اکنون رقمی برابر با 3هزارو ۶3۰میلیارد 
تومان است. برخالف آنکه قیمت پایه سهام پرسپولیس در زمان 
عرضه اولیه بیشتر از استقالل ارزشگذاری شــده بود، اما بازار  
ارزش سهام پرسپولیس را کمتر از استقالل ارزش گذاری کرد. 
ارزش کل سهام استقالل در نخســتین روز معامالت ۴هزارو 
3۰۰میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود، اما سهام پرسپولیس 
3هــزارو ۶3۰میلیارد تومان یعنی ۷۰۰میلیــارد تومان کمتر 
قیمت گذاری شــد. البته باید به این نکته نیــز توجه کرد که 
تحت تأثیر نزول قیمت سهام استقالل در فرابورس در یک هفته 
گذشته، هم اکنون ارزش سهام این باشگاه به ۴هزارو 9۸میلیارد 
تومان رسیده یعنی در شرایط فعلی فاصله واقعی ارزش سهام 
پرسپولیس و استقالل ۴۷۰میلیارد تومان است. برآورد می شود 
با ادامه معامالت سهام این دو باشگاه در روزهای آینده، ارزش 
سهام این دو باشگاه که بزرگ ترین باشگاه های ورزشی در ایران 

هستند، به یکدیگر نزدیک تر شود.

مقایسه جهانی پرسپولیس
اطالعات موجود نشان می دهد ارزش کل سهام پرسپولیس با 
محاسبه هر دالر آمریکا ۲9هزار تومان، 1۲۴میلیون دالر است. 
مقایسه ارزش دالری سهام پرسپولیس با سهام باشگاه های برتر 
دنیا نشان می دهد ارزش سهام پرسپولیس معادل 3درصد سهام 
بارسلونا و رئال مادرید اسپانیا به عنوان بزرگ ترین باشگاه های 
دنیاست. این محاســبات همچنین نشان می دهد ارزش سهام 
باشگاه پرســپولیس معادل 3۰درصد ســهام باشگاه آژاکس 
آمستردام هلند اســت و این باشگاه مشــابه باشگاه استقالل 

نزدیک ترین ارزش را به باشگاه پرسپولیس دارد.

به رانت پولی پایان دهید
  خبر: بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شبکه 
بانکی ضمن تأکیــد بر لزوم پایبنــدی بانک ها در 
پرداخت سود علی الحســاب به سپرده ها از معرفی 
مدیران متخلف به هیأت انتظامی بانک ها خبر داد و 
اعالم کرد: حسب بازرسی های انجام شده و همچنین 
گزارش های واصل شده، برخی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی، همچنان با توسل به روش ها و 
شیوه های مختلف، از نرخ های مصوب ابالغی به شرح 

بخشنامه صدرالذکر تخطی می کنند.
  نقد: چند ســالی اســت که بانک ها نرخ سود 
علی الحسابی پایین تر از نرخ تورم را به سپرده گذاران 
می پردازند که این سیاست سرکوب پولی همچنان 
جاری است. ســؤال اصلی اینجاســت که آیا بانک 
مرکزی خود را موظف به حمایت از حقوق میلیون ها 
سپرده گذار بانکی می داند یا نه؟ توجه داشته باشیم، 
تثبیت نرخ سود بانکی با شکاف بیش از ۲۰درصدی 
نسبت به نرخ تورم و البته نرخ سود تسهیالت تثبیت 
شــده، در عمل یک رانت پولــی نصیب گیرندگان 
تسهیالت می کند و در واقع سودی که سپرده گذاران 
باید بابت پس اندازشان نزد بانک ها بگیرند، نصیب 
سهامداران و گیرندگان تسهیالت می شود. در چنین 
وضعی بانک ها براساس چشم انداز نرخ تورم آینده 
به جذب سپرده با نرخ باالتر اقدام می کنند و بانک 
مرکزی هم چاره ای جز هشدار و توصیه به بانکداران 
برای رعایت نرخ ســود مصوب نــدارد. تا جایی که 
هزینه برخورد با بانک های متخلف به گونه ای نیست 
که بتواند سیاست تثبیت نرخ سود را تضمین کند. 
باور کنید سرکوب پولی جواب نمی دهد و تنها رانت 

ایجاد می کند.

چهره روز

نکته

بازار سهام

نقد خبر

بیمه

دلیل کاهش سهمیه بنزین آزاد 
یک روز پس از اعالم تغییرات در سهمیه بنزین آزاد، مدیرعامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه 
کاهش سهمیه بنزین آزاد محدودیتی برای خودروهای شخصی 
ایجاد نمی کند، گفت: تغییر جدید فقط از قاچاق بنزین جلوگیری 
خواهد کرد. جلیل ســاالری، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی در عین حــال افزود: از این پس هر 
خودروی شخصی ماهانه ۲1۰لیتر بنزین خواهد داشت؛ یعنی 
می تواند ۲1۰۰کیلومتر در ماه مســافت طی کند. به گزارش 
همشهری او توضیح داد: عالوه بر ســهمیه بنزین آزاد، کارت 
ســوخت جایگاه ها نیز همچنان وجود دارد که باعث می شود 
تمام نیاز هر خودرو به بنزین تامین شــود. او اعالم کرد: فقط تا 
3درصد از خودروها از ســهمیه بنزین آزاد کارت خود استفاده 
می کنند، بســیاری درصورت نیاز از کارت ســوخت جایگاه ها 
اســتفاده می کنند که از این به بعد هم این امکان وجود دارد. 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش گفت: به دلیل یکپارچه 
بودن سامانه سوخت نمی توان تنها برای شهرهای مرزی سهمیه 
دوم بنزین را از ۲۵۰ به  1۵۰ لیتر کاهش داد و مابقی شهرها را 
استثنا کرد. به گفته او، کاهش سهمیه بنزین آزاد چالشی برای 
عموم مردم ایجاد نمی کند و فقط به صورت نقطه زن مانع قاچاق 

بنزین می شود.
این مقام نفتی تأکید کرد: هم اکنون 19میلیون خودروی سواری 
در کشور داریم که این خودروها دارای یک سهمیه ۶۰لیتری با 
قیمت هزار و ۵۰۰تومان هستند که قابلیت ذخیره سازی  تا 9ماه 
را دارند. او افزود: در کنار این سهمیه اصلی، یک اعتبار سوخت، 
با ظرفیت 1۵۰لیتر هم برای کارت خودروهای شخصی ایجاد 
کرده ایم که به همان بنزین آزاد یا 3هزار تومانی مشهور است که 

این اعتبار درصورت استفاده نشدن از بین می رود.

رویه های بی ثبات
بیش از 11سال از ادغام ۲ وزارتخانه »راه و 
ترابری« و »مسکن و شهرسازی« می گذرد 
و تقریباً هیچ کدام از مسائلی که به عنوان 
اهداف غایی این ادغام مطرح شــده بود، 
محقق نشده اســت. حاال، به سنت چند ســال اخیر، بار دیگر 
پیشــنهاد تفکیک این دو حوزه از یکدیگر و تبدیل وزارت راه و 
شهرسازی به ۲وزارتخانه مستقل در حوزه های »راه و ترابری« و 

»مسکن و شهرسازی« داغ شده است.
آخرین اظهارنظر در مورد تفکیک وزارت راه و شهرسازی مربوط 
به محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس 
است که گفته: »ازآنجاکه یک آشفتگی در وزارت راه و شهرسازی 
وجود دارد، مجلــس طرح تفکیک وزارت راه و شهرســازی را 
تهیه کرده که تحویل هیأت رئیسه شده است. این طرح بعد از 
تعطیالت ۲ هفته آینده در صحن مجلس اعالم وصول خواهد شد. 
شخص رئیس جمهور و رئیس مجلس و کمیسیون عمران نیز با 
تفکیک وزارت راه و شهرسازی و جدا شدن حوزه مسکن از حوزه 

راه موافق هستند. امیدواریم این تفکیک انجام شود.«
 واقعیت این است که تفکیک وزارت راه و شهرسازی در شرایط 
فعلی، همان قدر بی منطق و غیرضروری به نظر می رسد که در 
ادغام 31خرداد 139۰به نظر می رســید و از سوی کارشناسان 
تذکر داده می شد. مهم تر از اثرگذاری یا بی اثری ادغام و تفکیک 
وزارتخانه، بی ثباتی در رویه هاست که فقط منابع کشور و انرژی 
جامعه را هدر می دهد و کسی در مورد نتایج آنها پاسخگو نیست. 
اگر نظر مجلس و دولت و همه افراد دخیل، تفکیک وزارت راه و 
شهرسازی است، این سیاست را انجام دهید اما فراموش نکنید 
که یک سال اســت کل وقت و انرژی همین وزارتخانه مصروف 
نهضت ملی مسکن بوده و به هر دلیلی از کارشکنی دستگاه ها 
گرفته تا مشــکالت بانکی و ناهماهنگی مجریان، تالش هایش 

خنثی شده است. 

دوغ پاستوریزه، شیرینی خشک در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال 
باالی 9۰درصد بوده و کاالهایی چون پیاز و گوشت مرغ بیش از ۸۰درصد 
و سس گوجه فرنگی، سیب، فلفل دلمه ای، کشمش پلویی، عدس و شکر 
رشد قیمت باالی ۷۰درصد را ثبت کرده است. از دیگر کاالهایی که با نرخ 
تورم نقطه ای باالی ۵۰درصد مواجه شده، می توان به نخود، پسته، لوبیا 
چیتی، خامه، برنج خارجی درجه یک، بادمجان، گوجه فرنگی و کدو سبز 
اشاره کرد. در مقابل کاالهای دیگر خوراکی شامل گوشت گوساله، ماهی 
قزل آال، لوبیا قرمز، پرتقال، لیموترش، لپه، هلو، قارچ، گوشت گوسفند، 
موز، مغز بادام درختی، شیرخشک، مغز گردو، چاي خارجی بسته ای، 
خیار، کنسرو ماهی تن، خربزه، نوشــابه گازدار و هندوانه رشد قیمت 
پایین تر از ۵۰درصد را ثبت کرده اند و خانواده های ایرانی در مرداد امسال 

هویج فرنگی را 13.۷درصد ارزان تر از مرداد سال گذشته خریده اند.

ترین های تورم ماهانه
در گروه گوشت قرمز، ســفید و فرآورده های آنها، باالترین رشد قیمت 
مربوط به گوشــت گوســاله با 3.۵درصد بوده درحالی که گوشت مرغ 
۴.۵درصد ارزان شده است. در گروه نان و غالت بیشترین تورم ماهانه به 
رشته آش با ۴.۲درصد، برنج ایرانی با ۴.1درصد و در لبنیات، تخم مرغ و 
انواع روغن هم بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به خامه 
پاستوریزه با ۵.9درصد و کره پاستوریزه با ۴.۸درصد و دوغ پاستوریزه 
با ۴.1درصد و بیشــترین کاهش قیمت مربوط به روغن نباتی جامد با 
1.۷درصد بوده اســت. باالترین جهش قیمت ماهانــه در گروه میوه و 
خشکبار به پرتقال با ۲۴.۲ و سیب با 13درصد و بیشترین افت قیمت 

هم به هندوانه با ۲۲.۷ و لیموترش با ۲۰.۶درصد اختصاص یافته است.
مرکز آمار اعالم کرده بیشترین رشد قیمت ماهانه در گروه سبزیجات و 
حبوبات در مرداد امسال به جهش ۲1.۸درصدی قیمت هویج فرنگی 
و کمترین هم به افت 11.۲درصدی کدو اختصاص داشــته و ایرانی ها 
در ماهی که گذشت سس مایونز را 1۰.۸درصد و سس گوجه فرنگی را 

۵.۶درصد گران تر خریده اند.

درصد تغییر متوسط قیمت ماه جاری نسبت به ماه قبل )مرداد ماه 1401(
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5 پنجشنبه 1۰ شهریور 1۴۰1
 شماره  ۸۵۸1

کتاب گران شد 
درحالی که آمارهای نشر حکایت از کاهش ۲هزار عنوانی 
کتاب در مردادماه نسبت به ماه گذشته دارند، قیمت کتاب 
نیز نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته ۶۰درصد 

افزایش یافته است.
به گــزارش همشــهری، براســاس آمارهای مؤسســه 
خانه کتــاب ، در مردادمــاه ۷هزارو۵۶۸عنــوان کتاب 
منتشر شــده اســت که از این تعداد ۵هزارو۵۸9عنوان 
تالیف و 19۷9عنــوان ترجمه بوده اند. ناشــران تهرانی 
۵هزارو۴۵۲عنوان کتاب و ناشــران شهرستانی ۲هزار و 
11۶عنوان منتشر کرده اند. شماره کتاب های چاپ اول 
در مردادماه ۵هزارو13۵عنوان و شــمار تجدیدچاپی ها 
۲هزارو۴33عنوان بوده است. شمارگان کلی کتاب های 

منتشر شده ۶میلیون و۶۴۵هزار و ۶۰۷نسخه بوده است.
میانگین شمارگان نســبت به ماه های گذشته با کاهش 
مواجه بوده و به ۸۷۸نسخه رسیده اســت، اما میانگین 
قیمت کتاب در مردادماه با افزایــش جدی همراه بوده و 
به ۸۰هزار تومان رسیده است. در حوزه کودک و نوجوان 
هزار و 1۲9عنوان کتاب منتشــر شده اســت که از این 
تعداد ۷۰۶عنوان تألیفی و ۴۲3عنوان ترجمه بوده است. 
افزایش تفاوت تألیف و ترجمه در حوزه کودک و نوجوان 
اگر ادامه دار باشــد، می تواند برخی از دغدغه های اهالی 
این حوزه را کاهش دهد. در عین حال همچنان شــمار 
کتاب های چاپ اول در حوزه کودک و نوجوان با ۴۵3عنوان 
نسبت به شمار تجدیدچاپی ها که ۶۷۶عنوان است ، کمتر 
است و این موضوعی است که بسیاری از فعاالن این حوزه 
را نگران کرده است. میانگین شمارگان در حوزه کودک و 
نوجوان 1۵19نسخه و میانگین قیمت ۴۲هزارو3۰۰تومان 
است. ادبیات با 1۴۷3عنوان، علوم عملی با 11۴9عنوان و 
کودک و نوجوان با 11۲9عنوان به ترتیب بیشترین عناوین 

منتشره را به خود اختصاص داده اند.

موسیقی

 خبر

جشنواره

تاریخچه فوتبال ایران مستند شد 
مجموعه مســتند »یک ملت، یک ضربان« به 
کارگردانی محمدحسن یادگاری، تولید جدید 
شبکه مستند، تاریخچه فوتبال ایران از آغاز تا 
عصر معاصر را روایت کرده اســت و نخســتین 
قسمت آن پنجشــنبه 1۰شهریور ساعت۲۰ از 
این شبکه پخش می شود. به گزارش همشهری، 
یادگاری درباره سوژه این مجموعه گفت: شبکه 
مستند با توجه به سابقه کاری ام و عالقه ای که 
به ساخت مستندهای ورزشی داشتم، پیشنهاد 
داد تا به مناسبت جام جهانی امسال، مستندی 
درباره تاریخچه تیم ملی فوتبال ایران بسازم. در 
ابتدا قرار بود از سال199۶ که مقدمه صعود تیم 
ملی به جام جهانی199۸ هست، آغاز کنیم و تا 
امروز   پیش بیاییم، اما زمانی که چند قســمتی 
از مســتند آماده شد و شــبکه مستند کیفیت 
کار را دید تصمیم گرفت که این پروژه ادامه دار 
باشــد و از ابتدای   فوتبال در ایران تــا امروز را 
تبدیل به مســتند کنیم. وی افــزود: برهمین 
اساس،  تا ســال199۶ در ۸قسمت آماده شده 
و دوران معاصر، یعنی از ایــن تاریخ تا به امروز، 
در3۲قســمت تولید خواهد شــد. پخش این 
مستند از پنجشــنبه آغاز می شود و تا برگزاری 
جام  ملت های آسیا در سال1۴۰۲ ادامه  خواهد 
داشت. او درباره روند تولید این مجموعه مستند 
گفت: ســاخت این مســتند از مرداد ماه سال 

گذشته آغاز شد. چند ماهی درگیر جمع آوری 
تصاویر آرشــیوی بودم و هر جایی که می شد 
تصویر آرشــیوی جمع آوری کرد را ســر زدم؛ 
خیلی از تصاویر را از مجموعه داران و کســانی 
که آرشیویست هستند گرفتیم. این مجموعه 
در۴۰قســمت 3۰دقیقه ای آماده شــده است.

کارگردان مجموعه مســتند »یــک ملت، یک 
ضربان« درباره نخستین قسمت از این مجموعه 
بیان کرد: شکل گیری فوتبال در ایران و ظهور آن 
در کشورمان را می بینیم. درست است که فوتبال 
برای نخستین بار در سال های 13۰۰ تا 131۰ 
به ایران می آید، اما ایرانی هــا از زمان قاجاریه با 
آن نسبت داشــتند. یادگاری درباره تفاوت این 
مجموعه با مستندهای پیشــین توضیح داد: 
در مورد تیم ملی مســتندهای زیادی ساخته 
شده است، اما این گونه انســجام و جامع نگری 
در روایت و شخصیت پردازی را نداشتند. برای 
مثال، مجموعه تاریخچه تیم ملی را داشتیم که 
حالت اپیزودیک و آیتمی داشت و قصه گو نبود. 
همچنین مســتند فوتبال ایرانی را داشتیم که 
بیشتر مربوط به حاشیه های تیم ملی بود و باز 
هم روایتی در خود نداشت. در مجموعه مستند 
»یک ملت، یک ضربان« ضمن استفاده از تمام 
اطالعات گذشته سعی کردیم شخصیت پردازی 

داشته باشیم. 

موسیقی برای اربعین 
چند ویژه برنامه موسیقایی 
به مناســبت اربعین منتشر 

می شود.
بــه گزارش همشــهری، 
همزمان با فرارسیدن اربعین 
حســینی دفتر موســیقی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی و انجمن موسیقی 

ایرانی در قالب فعالیت ستاد اربعین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برنامه های مختلفی را پیــش روی مخاطبان و عزاداران حضرت 
اباعبداهلل)ع( قرار خواهند داد. برای آن دسته از عزادارانی که موفق 
به حضور در پیاده روی اربعین حسینی نشده اند، ویژه برنامه هایی 
برای پروژه »جاماندگان« در تهران تدارک دیده شده است که طی 

آن ویژه برنامه هایی موسیقایی در مسیر این پروژه اجرا می شوند.
اجرای چند موسیقی آیینی ازجمله سنج و دمام از شهر آبادان، 
نوحه خوانی و زنجیرزنی از خراسان شمالی، گهواره خوانی از ایالم، 
غزل خوانی استان تهران ازجمله این برنامه هاست که طی روزهای 
منتهی به اربعین حسینی، پیش روی شــهروندان و عزاداران در 
تهران قرار داده می شود. تولید یک نماهنگ موسیقایی ویژه اربعین 
و تالش برای انتشار ۲آلبوم موسیقی که جزئیات آن در روزهای 
آینده منتشر خواهد شد، از دیگر برنامه های دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن موسیقی ایرانی است که در حوزه 
اربعین1۴۰1 شمسی برای عزاداران حسینی تدارک دیده شده 
است. بازنشر آلبوم »شهادت نامه عشاق« به رهبری ارکستر نادر 
مرتضی پور از آهنگسازان و رهبران ارکستر پیشکسوت و شناخته 
شده کشورمان و توزیع آن در مســیر ویژه برنامه »جاماندگان« 
بخش دیگری از برنامه های موسیقایی ستاد اربعین وزارت ارشاد را 
تشکیل می دهد. آلبوم دیگری که برای روزهای سوگواری اربعین 
حسینی تدارک دیده شده، اثری به نام »آیین های سوگ« است 
که در قالب یک اثر تصویری با هنرنمایی هنرمندانی از شهرهای 
تهران، گرگان، خوزستان و گیالن منتشــر و به زودی در اختیار 

عزاداران حضرت سیدالشهدا)ع( قرار گذاشته خواهد شد.

لیال حاتمی دیروز در کنار سایر اعضای هیأت داوری 
جشنواره فیلم ونیز کار خود را آغاز کرد
سینما زنده و شکوفاست

لیال حاتمــی در هفتاد و نهمین جشــنواره فیلم ونیز یکی 
از اعضای هیأت داوری اســت. ریاســت هیأت داوران این 
دوره از جشــنواره بر عهده بازیگر نامدار آمریکایی، جولیان 
مور، است. کازوئو ایشی گورو نویســنده ژاپنی برنده نوبل 
ادبیات، ماریانو کان کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده 
آرژانتینی، لئوناردو دی کاستانزو کارگردان و فیلمنامه نویس 
ایتالیایی و و رودریگو سوروگوین کارگردان، فیلمنامه نویس 
و تهیه کننده اســپانیایی اعضای مرد هیأت داوران و آدری 
دیوان کارگردان فرانســوی به همراه لیال حاتمی و جولیان 

مور اعضای زن این هیأت هستند.
این نخســتین بار نیســت که حاتمی در هیأت داوری یک 
جشــنواره معتبر بین المللی حضور دارد. پیــش از این در 
سال۲۰1۴، او یکی از داوران بخش رقابتی اصلی جشنواره 
فیلم کن بود. امسال در جشنواره فیلم ونیز ۲3کارگردان آثار 
تازه خود را به این جشنواره آورده اند تا برای به دست آوردن 
شیر طالیی با هم رقابت کنند. کارگردانانی همچون آلخاندرو 
گونزالز ایناریتو، دارن آرونوفسکی، تاد فیلد، لوکا گوادانینو، 
مارتین مک دونا، ســانتیاگو میتر، کوجی فوکودا ازجمله 
کارگردانانی هســتند که در جشــنواره ونیز حضور دارند. 
ســینمای ایران نیز با ۲اثر در بخش مسابقه اصلی و ۲ فیلم 

در بخش جانبی در این رویداد مهم سینمایی حضور دارد.
آلبرتو باربارا، مدیر فستیوال ونیز، امیدوار است که این دوره 
از جشنواره حاکی از این پیام باشد که سینما نمرده و زنده 
و شکوفاســت. باربارا می گوید: این جشنواره امیدبازسازی 
رابطه مردم و ســینما را پــس از ۲ ســال قرنطینه ایجاد 
می کند. البته باربارا معتقد اســت که اوضاع به سرعت در 
حال تغییر است و سردرگمی های زیادی وجود دارد. اوضاع 
کسب وکارها مبهم است. پلتفرم های پخش آنالین را نباید 
به چشــم دشــمن دید. باید با هم مصالحه کنیم. تغییر و 
تحوالتی رخ می دهد که از دل آنها خط مشیء های جدیدی 
بیرون می آید و سینما قرار نیســت ناپدید شود که باالخره 
راه جایگزینی پیدا می شود. سیستم دوسر سودی به وجود 
می آید که مــردم به دلیل انتخاب هایی بــا کیفیت باالتر و 

گسترده تر سود از آن بهره می برند.
شیوع کرونا در بسیاری از وجوه زندگی انسان تأثیر گذاشته 
و صنعت ســینما را نیز در سراسر دنیا با مشکالت متعددی 
روبه رو کرده است. یکی از نگرانی های بزرگ دست اندرکاران 
سینما در کشورهای صاحب سینما این است که چطور مردم 
را پس از ۲ سال دوری از سینما به بازگشت سالن های نور و 

سایه ترغیب کنند.
 برگزاری جشــنواره های ســینمایی به شــکلی باشکوه و 
پر زرق و برق و ارائه آثاری که مورد اســتقبال واقع شــود، 
یکــی از راهکارهای جذب مردم به سینماســت. دســت 
اندرکاران جشــنواره فیلم ونیز هم این دغدغه را دارند که 
بتوانند با جشــنواره ای که برگزار می کنند، رونق سینما را 
 به ســینما بازگردانند تا خودشــان هم از مواهب این رونق 

بهره مند شوند.

تهران، ملبورن: یک ارتباط سینمایی 
 ســیدمهدی جوادی، مدیرعامل بنیاد فارابی در مراســم 
افتتاحیه دومین هفته فیلم سینمای استرالیا  گفت: ما در 
بنیاد ســینمایی فارابی به  دنبال هر بهانه ای هســتیم تا به 
 دور از مرزهای سیاســی حاکم بر جهان، در قالب گفت وگو 
بتوانیم بین مردم شــریف ایران و دیگر کشــورها تعامالت 

فرهنگی ایجاد کنیم. 
در ادامه مراسم، لیندال ســاکس، سفیر استرالیا در ایران با 
ابراز خرسندی از حضور در دومین هفته فیلم استرالیا گفت: 
باعث افتخار است که اســترالیا نخستین کشوری است که 

طی این روزها در ایران هفته فیلم برگزار می کند. 
او با بیان اینکه در 3 ســال حضور خــود در ایران تجربیات 
بسیاری را از مردم شریف این کشور فرا گرفته ام و از عالیق 
آنها تا حد بسیاری مطلع شده ام، افزود: مردمان ایران بسیار 

به سینما عالقه مند هستند.
 آنها همچون مردم استرالیا به ســینما عشق می ورزند و از 
این هنر برای شنیده شدن داســتان مردمان خود استفاده 
می کنند. سفیر استرالیا در ایران اظهار کرد: فیلم های ایرانی 
و اســترالیایی فرهنگ، خالقیت و تبحر مردمان شان را به 
رخ مخاطب جهانی می کشــند و فیلم های شان در راستای 
شناخت و درک متقابل از یکدیگر قرار دارد؛ شناخت و درکی 
که می تواند به استحکام سنگ بنای رابطه دو سویه ایران و 

استرالیا کمک کند. 
دومین هفته فیلم سینمای استرالیا، با اکران فیلم سینمایی 
»کوره« در سالن زنده یاد عباس کیارستمی بنیاد سینمایی 
فارابی آغاز شد. دیگر آثار حاضر در این هفته فیلم که شامل 
»زمین مرتفع«، »کــوره«، »قوچ ها«، »دوبــاره جون« و 
»نیترام« است از 9 تا 1۲ شــهریور در سالن فردوس موزه 

سینما به نمایش درمی آیند.

تقریظ مقام معظم رهبری بــر کتاب »مهاجر 
سرزمین آفتاب«، نوشــته حمید حسام، صبح 
دیروز با حضور جمعی از اهالی فرهنگ منتشر 
شــد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ 
و نشــر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای،  مراسم 
رونمایــی از تقریظ مقــام معظــم رهبری بر 
کتاب »مهاجر ســرزمین آفتاب« روز گذشته، 
9شهریورماه، با حضور جمعی از اهالی فرهنگ 
و ادب در ســالن همایش هــای بین المللــی 
صدا و سیما برگزار شد. متن تقریظ رهبر انقالب 

اسالمی بر این کتاب به شرح زیر است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
سرگذشت پرماجرا و پرجاذبه این بانوی دالور، 
که با قلم رسا و شیوای حمید حسام نگارش یافته 
اســت، جداً خواندنی و آموختنی است. من این 
بانوی گرامی و همسر بزرگوار او را سال ها پیش 

در خانه شان زیارت کردم. 
خاطره آن دیــدار در ذهن من ماندگار اســت. 
آن روز جاللت قدر این زن و شــوهر باایمان و 
باصداقت و باگذشت را مثل امروز که این کتاب 
را خوانده ام، نمی شناختم؛ تنها گوهر درخشاِن 
شهید عزیزشــان بود که مرا مجذوب می کرد. 

رحمت و برکت الهی شــامل حــال رفتگان و 
ماندگان این خانواده باد. ساخت فیلم براساس 
زندگی خانم بابایی حرکت مهــم و مؤثری در 
جهت معرفی و آبروبخشیدِن به خانواده اسالمی 
و مرد مسلمان است، و نباید از آن غفلت شود. 
کتاب »مهاجر ســرزمین آفتاب« کــه به قلم 

حمید حســام و با همکاری 
مســعود امیرخانی نوشــته 
شــده، روایتگــر داســتان 
زندگــی تنها مادر شــهید 
ژاپنی ۸ســال دفاع مقدس 
است. خانم کونیکو یامامورا 
که پس از تشرف به اسالم و 
ازدواج، نام سبا بابایی را برای 
خود انتخاب کــرد، در این 
کتاب فراز و نشیب زندگی 
خود را از زمانی که در ژاپن 
و در هنگامه جنگ جهانی 

دوم بود، آغاز می کند و در ادامه به ازدواج خود 
می پردازد؛ اتفاقی که مسیر زندگی او را به طور 

کلی تغییر می دهد.
 بابایــی در بخش دیگری از کتــاب خود راوی 
حوادث مختلــف در ایران در خــالل مبارزات 
انقالبی مردم و پس از آن وقوع جنگ تحمیلی 
است. پرداختن به آداب و رسوم و 
فرهنگ ایرانی از زاویه دید یک 
راوی ژاپنی ازجمله بخش های 
جذاب کتاب را تشکیل می دهد. 
خانم بابایی چندی پیش پس از 
سپری کردن یک دوره بیماری، 
دار فانــی را وداع گفت. کتاب او 
که توسط انتشارات سوره مهر به 
چاپ رسیده، با استقبال خوبی 
همراه بــوده و اخیــرا نیز چاپ 
بیست و ششم آن روانه بازار نشر 

شده است.
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علی اسماعیلی، کارگردان نمایش »تنها تر از مسیح« است؛ نمایشی که ۲فصل 
اول و دوم آن در سال های 9۷و 9۸ اجرا شد و به خاطر شیوع کرونا نتوانست 
به اجرایش ادامه دهد. حاال فصل سوم نمایش »تنهاتر از مسیح« در بوستان 
والیت هر شب روی صحنه می رود؛ نمایشی که برخاسته از اجراهایی میدانی 
است که در این سال ها در فضاهای باز برای عموم مردم اجرا شده است. وی 
می گوید: »تمام تالشمان در تولید نمایش های میدانی با مضامین دینی این 
است که به سمت شعارزدگی نرویم و بتوانیم این نوع نمایش را با داستان های 

تاریخی اجرا کنیم.«

برداشت از شعر علیرضا قزوه
پیش از این هم نمایش میدانی »روشنای شب تار« به کارگردانی حسن برزا 
در همین بوستان در ایام عید غدیر اجرا شد و به گفته علی اسماعیلی بعد از 
نمایش »تنهاتر از مسیح« قرار است »زنان آسمانی« به کارگردانی برزا اجرا 
شود. تولید اجرای نمایش هایی چون »تنها تر از مســیح« به اوایل دهه ۸۰ 
برمی گردد؛ زمانی که بهزاد بهزادپور به تهیه کنندگی احسان حسنی »شب 
آفتابی« را تولید و برای چند سال اجرا کرد. در همین اجراها کارگردانان زیادی 

برای تولید چنین کارهای متولد شدند. حاال نتیجه اش تولید و اجرای اینگونه 
نمایش هاست. علی اسماعیلی درباره پروسه تولید »تنها تر از مسیح« می گوید: 
»نمایش »قتیل العبرات« اثری بود که در راه نجف تا کربال هر روز در 1۰نوبت به 
زبان عربی و فارسی اجرا می شد و این نمایش برای زائرانی بود که برای اربعین 
عازم کربال بودند. بعدها با توجه به گرانی ها و تورم پیش بینی شد که این نمایش 
در ایران و در بوســتان والیت برای مردم و جامانده های اربعین اجرا شود. نام 
»تنها تر از مسیح« هم از روی شعر علیرضا قزوه برداشته شد. این نمایش در 
سال های 9۷و 9۸ در ۲فصل اجرا و امســال هم فصل سوم آن به همت گروه 
نمایشی سیمای ققنوس اجرا می شود.« وی در توضیح بیشتر می گوید: »در 
گروه نمایشی که داریم قائل به تکرار نمایش ها نیستیم. تالشمان این است که با 
توجه به بازخوردها تغییراتی چه در داستان و چه در دکور و فضاسازی بدهیم.« 

روایت خطی در »تنها تر از مسیح«
به گفته اسماعیلی این نمایش قرار است پایان ماه صفر اجرا شود و بعد از این 
نمایش »زنان آسمانی« روی صحنه خواهد رفت. اسماعیلی همچنین درباره 
تغییرات فصل سوم این نمایش توضیح می دهد: »با توجه به مخاطبی که ما 
داریم، گاهی تماشــاگران نمایش ما حتی یک بار هم تجربه تماشای تئاتر را 
نداشتند؛ بنابراین سعی می کنیم بعد از پایان هر اجرا، نظرسنجی و افکارسنجی 
داشته باشیم و بدانیم انتظار مخاطب از تماشای کار چیست. فصل اول تنهاتر 
از مسیح یک روایت به ســبک تئاتری، امروزی و مدرن بود و براساس همین 

افکارسنجی متوجه شــدیم که باید رویکرد داستان ســاده تر باشد و روایت 
خطی را در این فصل پیش بردیم.« این کارگردان همچنین از اضافه شــدن 
بخش درباره مقاومت حاج قاسم در فصل سوم تنها تر از مسیح خبر می دهد و 
اینکه در این فصل به حرکت اسرای کربال به سمت شام اشاره شده و حرکت 
کاروان اسرا ادامه دارد تا به اسرای سوری می رسد؛ حلقه وصل داستان، اسرای 
سوری و داعشیان هستند. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا سعی کردید 
تشابه هایی در داستان ایجاد کنید یا اینکه تماشاگر با تماشای نمایش قیاسی 
داشته باشد، می گوید: »اصال و ابدا هدفمان قیاس و تشبیه کردن نیست، ما یک 
جمله را مدنظر قرار داده ایم، )کل یوم عاشورا و کل االرض کربال( یعنی هرجا 
که مظلومی باشد،  ظالم هم وجود دارد. ما فقط می خواهیم بگوییم که تاریخ 
در حال تکرار شدن است. تاریخ مدام تکرار می شود و ظالم و مظلوم همیشه 

وجود دارند.«

انتشار تقریظ رهبر معظم انقالب بر کتاب تنها مادر شهید ژاپنی

خواندنی و آموختنی

تاریختکرارمیشود
گفت وگو با کارگردان نمایش »تنهاتر از مسیح«

فهیمه پناه آذر
روزنامه نگار نمایش
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نمایش مرگبار در مهمانی شبانه

مشکل بی آبی همدان با مسکن موقت حل نمی شود
مدت هاست شهر همدان مشــکل آب دارد و مسئوالن هر 
بار راهی ارائه می کنند که به نظر می رســد بیشتر موقتی و 
مسکن است. اگر راهکارهاجواب داده بود، این وضع مردم 

نبود.
کاظمی از همدان

 پاسخ مسئوالن 
عوامل متعددی عامل کندی پیشرفت تکمیل آزادراه 

قزوین - رشت است
روابط عمومی ســازمان راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
کشــور پیرو چاپ پیام مردمی با عنوان دلیل عدم تکمیل 
آزاد راه قزوین – رشــت چیست؟ در ســتون با مردم روز 
۲۵مردادماه پاســخ داده اســت: آزاد راه قزوین – رشت 
یکــی از مهم ترین محورهای مواصالتی شــمال کشــور 
به طول 13۸کیلومتر اســت که 13۰کیلومتر از مســیر 
با عنوان آزادراه رشــت – قزوین از اســفند 139۵زیر بار 
ترافیک رفته اســت و ۸کیلومتر باقی مانده آن حدفاصل 
منجیل تا رودبار در ۲قطعه با پیشــرفت فیزیکی قریب به 
۸۰درصد در حال اجراست. تکمیل و بهره برداری از آزادراه 
منجیل – رودبــار موجب حذف گلــوگاه ترافیک آزادراه 
یادشــده اســت اما برخالف طول کوتاه بخش باقی مانده 
آزادراه،  کوهستانی بودن مسیر، پیچیدگی عملیات اجرایی، 
مشکالت زمین شناسی منطقه و هزینه های باالی تملک 
اراضی منطقه تکمیل پروژه را با تأخیر جزئی مواجه کرده 
اســت. این مســیر ۸کیلومتری دارای 3کیلومتر تونل در 
قالب ۴دستگاه و ۷دستگاه پل به طول 1۷۰۰متر است که 
هم اکنون حفاری تونل ها به اتمام رسیده و بخش کوچکی 
از الینینگ تونل ها باقی مانــده و عملیات اجرایی بخش 
عمده پل های مســیر نیز به اتمام رســیده است. آخرین 
پل آزادراه قزوین –رشــت روی رودخانه ســفیدرود به 
طول 33۰متر یکی از بزرگ ترین پل های کشور محسوب 
می شــود که با تمهیدات پیش بینی شــده بخش عمده 

عملیات اجرایی آن به پایان رسیده است.

تأثیر معدل در کنکور فرصت چند باره به ثروتمندان 
است

 فرزندان افــراد ثروتمنــد با رفتــن به مــدارس نمونه 
دولتــی و غیرانتفاعی معدل بــاال می آورنــد و در نقطه 
مقابل دانش آموزان از قشــر ضعیف جامعــه خصوصا در 
شهرستان ها به دلیل ضعف امکانات و کمبود معلم و غیره 
به رغم توانمندی و اســتعداد و عالقه مندی نمی توانند با 
نمرات و معدل باال فارغ التحصیل شــوند. همین موضوع 
باعث می شــودکه این افراد امکان ورود به دانشــگاه های 
دولتی را پیدا نکنند. از پس هزینه های دانشگاه های آزاد و 
غیرانتفاعی هم که برنمی آیند. پس تکلیف این افراد مستعد 
و مشتاق چیست؟ لطفا مسئوالن صدای ما را بشنوند و در 
این باره بازنگری کنند تا قشــر ضعیف جامعه دچار آسیب 

مضاعف نشوند.
فتحی از لنده کهگیلویه و بویراحمد

غرب تهران مملو از کودکان کار و متکدی شده است
 تعداد کودکان کار و متکدی در شــهر بســیار زیادشده و 
چهارراه و میدانی نیســت که درآن کودک کار نباشد. در 
میدان سرو، چهارراه بیمارســتان آتیه، چهارراه پاکنژاد، 
خیابان دادمان و چهارراه ایران زمین، این کودکان به وفور 
دیده می شوند. ما حتی دل مان نمی آید برای بچه های مان 
یک بیســکوئیت بخریم. این وضعیت از صبح زود تا پاسی 
ازشب ادامه دارد و باعث می شود افرادی مثل من که جزو 
طبقه متوســط جامعه هســتیم زندگی به کام شان تلخ 
شود؛چون نه می توانیم از همه این کودکان حمایت کنیم و 
نه می توانیم درخواست فرزندان مان را نادیده بگیریم. بماند 
که این وضعیت چهره شهر را نازیبا و آزاردهنده کرده است.
جاوید از تهران 

احکام مربوط به افزایش حقوق مســتمری بگیران تأمین 
اجتماعی اجرایی نشد

۶ ماه از سال گذشته اســت و به رغم تأکید رئیس جمهوری 
مبنی بر اجرایی شــدن افزایش حقوق مســتمری بگیران 
تأمین اجتماعی، هیچ اقدامی صورت نگرفته و در حد وعده 
و وعید اســت. همه می دانند این قشــر جزو ضعیف ترین و 
آسیب پذیرترین اقشار جامعه محسوب می شوند. از مسئوالن 
عاجزانه تقاضــا داریم تا با اجرایی کردن ایــن قانون ما را از 

شرمندگی خانواده هایمان درآورند. دعاگویشان هستیم.
اهلل وردی از تهران

بسیاری از رشته های دانشگاهی بازار کار ندارند
متأسفانه بسیاری از رشته های دانشــگاهی بازار کار ندارند و 
دانشجویی که چند سال در این رشته ها تحصیل می کند و وقت 
و هزینه خود و کشور را صرف می کند نهایتا بعد از فارغ التحصیلی 
سر از بازار کار آزاد بی ارتباط به رشته تحصیلی اش درمی آورد. 
سؤال من این است که اساسا دلیل ایجاد این رشته ها در دانشگاه 
چیست؟ آیا وقت آن نشده که در این مورد بازبینی صورت بگیرد 

و از اتالف وقت و هزینه جلوگیری شود؟ 
دانشجویی از تهران

مسیر دفع نخاله، زندگی مردم مهاباد را مختل کرده است
مســیری برای دفع نخاله های ســاختمانی وجود دارد که 
کامیون ها و وانت های بســیاری نخاله های خود را در آنجا 
تخلیه کرده و با ایجاد گرد و خاک و ســر و صدا، عرصه را بر 
ســاکنان منطقه تنگ کرده اند. اگر مسئوالن شهری مهاباد 
مسیر مربوطه را شن ریزی یا آسفالت کنند و یا از کفپوش های 
فومی که در پارک ها هم به کار می رود اســتفاده کنند قطعا 

میزان زیادی از این مشکل رفع خواهد شد.
زارعی از مهاباد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

عامل اصلی قتل مجید عبدالباقی 
دستگیر شد

۴۰روز پس از قتــل مجید عبدالباقی، برادر مالک ســاختمان 
فروریخته متروپل آبادان عامل اصلی قتل او دستگیر شد.

به گزارش همشهری، ظهر شــنبه اول مردادماه امسال مجید 
عبدالباقی، برادر مالک ساختمان متروپل آبادان زمانی که سوار 
بر خودروی سواری اش وارد پارکینگ مجتمع مسکونی شان در 
آبادان شد، از سوی سرنشینان یک خودروی ساینا هدف گلوله 
قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد. 
فیلمی که از صحنه این جنایت منتشــر شد نشان می دهد که 
خودروی مجید عبدالباقی در حالی  که توســط یک خودروی 
ساینای سفید تعقیب می شود، با سرعت وارد پارکینگ مجتمع 
مسکونی شد و همزمان یکی از سرنشینان ساینا با سالح کلت 
و دیگری که از ماشــین پیاده شده با کالشــنیکف به سمت او 
تیراندازی می کنند و پس از شلیک چندین گلوله به سرعت از 
محل متواری می شوند. به دنبال این حادثه، تیمی از کارآگاهان 
پلیس آگاهی، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عامالن این 
جنایت را آغاز کردند و موفق شدند ۲نفر از سرنشینان خودروی 
ساینا را شناسایی و دستگیر کنند. در بازجویی از آنها معلوم شد 
که قاتالن از سوی فردی در آبادان برای ارتکاب این جنایت اجیر 
شده و با دریافت مبلغی اقدام به تیراندازی به سوی مقتول کرده 
بودند. کارآگاهان جنایی در ادامه موفق شدند فردی به نام »ش«  
را که دســتور ارتکاب این جنایت را صادر و اقدام به اســتخدام 
آدمکش کرده بود را نیز دســتگیر کنند. در تحقیق از این مرد 
معلوم شد یکی از اقوام دوست صمیمی او از افرادی بوده که در 
ماجرای ریزش ساختمان متروپل آبادان جانش را از دست داده 
بود. به همین دلیل وی تصمیم گرفته بود برای انتقام فرد قربانی، 
اشراری را استخدام کند تا برادر مالک متروپل را گوشمالی دهند. 
با وجود دســتگیری این متهمان و ادعاهای آنها اما بررســی ها 
نشــان می داد عامل اصلی این جنایت فرد دیگری است که به 
مکانی نامعلوم گریخته است. روز گذشته اما دادستان عمومی 
و انقالب مرکز استان خوزســتان از دستگیری عامل اصلی قتل 
مجید عبدالباقی خبر داد. صــادق جعفری چگنی در این باره به 
همشــهری گفت: با پیگیری قضایی و با تالش معاونت آگاهی 
اســتان، عامل قتل مجید عبدالباقی، برادر حسین عبدالباقی 
مالک و متهم اصلی پرونده متروپل صبح چهارشنبه در مخفیگاه 
خود در شهرستان کارون دستگیر شد. او حاضر به بیان جزئیات 

بیشتری از این حادثه نشد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

دادسرا

رویداد

سارقان حرفه ای با سوراخ کردن کف یک طالفروشی و تخریب گاوصندوق 
مقدار زیادی طال و جواهرات سرقت کرده بودند اما سرانجام توسط پلیس 

دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، این سرقت چند روز قبل در یکی از طالفروشی های 
شــهر همدان اتفاق افتاد. ماجرا از ایــن قرار بود که وقتــی صاحب این 
طالفروشی برای سرکشــی به مغازه اش رفته بود پی برد که سارقان کف 
مغازه را سوراخ و گاو صندوق را تخریب کرده اند و حدود ۴کیلوگرم طال و 
۵۰قطعه سکه تمام بهار آزادی و سکه پارسیان به ارزش ۵۰میلیارد ریال را 
به سرقت برده اند. با گزارش این سرقت به پلیس، تحقیقات گسترده ای برای 
شناسایی سارقان آغاز شد. هرچند تبهکاران تالش کرده بودند با اجرای 
دقیق نقشه شان هیچ ردی از خود باقی نگذارند اما چند روز بعد مأموران به 
نخستین سرنخ از آنها دست پیدا کردند و موفق شدند آنها را دستگیر کنند.
سردار سلمان امیری، فرمانده انتظامی اســتان همدان در این باره گفت: 
کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی و اطالعاتی و بهره گیری 
از تمامی ظرفیت ها ۲سارق را در ۲عملیات جداگانه شناسایی و دستگیر 
کردند. متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی در تحقیقات فنی و در مواجهه 
با مستندات موجود، به دستبرد به طال فروشــی با همدستی ۲نفر دیگر 
اعتراف کردند و مقدار ۵۰۰گرم طال و ۸۰عدد سکه از مخفیگاه آنان کشف 
شد. سردار امیری در ادامه گفت: در اقدامی غافلگیرانه یکی از همدستان 
متهمان دستگیر شد و متهم دیگر تحت تعقیب قرار دارد. او همچنین به 
مغازه داران به ویژه طالفروشــی ها توصیه کرد هنــگام راه اندازی مغازه از 

تجهیزات امنیتی استفاده کنند.

پســری جوان وقتی در مهمانی 
شــبانه برای خودنمایی و اجرای 
نمایش عجیب، اســلحه به دست 

گرفت، ناخواسته مرتکب جنایت شد.
به گزارش همشــهری، این حادثه بامداد جمعه 
چهارم شــهریورماه در یکی از مناطق تهران رخ 
داد. آن روز به قاضی محمدحسین زارعی، بازپرس 
جنایی تهران خبر رسید که پسری جوان با شلیک 
گلوله به قتل رســیده اســت و تیم جنایی برای 
کشف جزئیات بیشتری از ماجرای این تیراندازی 
مرموز راهی محل حادثه شــد کــه طبقه پنجم 
ســاختمانی بود. مقتول جوانی بود ۲۲ساله که با 
شلیک یک گلوله به سرش جانش را از دست داده 
بود. صاحبخانه که پســری جوان بود در توضیح 
ماجرا گفت: مقتول از دوستانم بود که شب حادثه 
او را به خانــه ام دعوت کرده بــودم. عالوه بر وی، 
چند نفر دیگر را هم دعــوت و مهمانی برپا کرده 
بودم. همه پسر و هم سن و سال بودیم که یکی از 
مهمان ها به نام فرشاد که از دوستانم بود ناگهان 
یک کلت کمری از جیبش بیرون آورد و درحالی که 
رفتارهای عجیبی داشت یک گلوله شلیک کرد. 
همه ما شوکه شده بودیم، فرشاد مشروبات الکلی 
مصرف کرده و حالت عادی نداشت. به نظر می رسید 
برای خودنمایی اســلحه را با خودش به مهمانی 
آورده و در عالم مســتی متوجه رفتارهایش نبود. 
گلوله ای که شلیک کرد با ســر یکی از مهمان ها 
که او هم از دوســتان نزدیکم بود، برخورد کرد و 
او خون آلود نقش زمین شد. عامل این تیراندازی 
وقتی دید مقتول خون آلــود روی زمین افتاده از 
ترسش فرار کرد. در این شرایط تیمی از مأموران 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران جست و جوی خود 
را برای دستگیری عامل شلیک مرگبار آغاز کردند. 
از سوی دیگر صاحبخانه که به نظر می رسید حقایق 
را کتمان و اظهارات عجیب و غیرواقعی را مطرح 

می کند، بازداشت شد.

اشک پشیمانی
طولی نکشید که محل سکونت متهم به قتل که 
فرشاد نام داشت و ۲۰ساله بود، شناسایی شد، اما 
او پس از جنایت فرار کرده بود و در این شــرایط 
ردیابی ها به شکل ویژه برای شناسایی مخفیگاه 
متهم فراری ادامه داشــت تا اینکه او ۲روز قبل 
راهی اداره پلیس شد و خودش را تسلیم کرد. وی 
در بازجویی ها مدعی شد که ناخواسته دستانش 
به جنایت آلوده شده و تصور می کرده که اسلحه 
خالی باشــد. وی صبح دیروز بــرای تحقیق به 
دادســرای جنایی تهران انتقــال یافت و وقتی 
پیش روی بازپرس پرونده قرار گرفت درحالی که 
اشک می ریخت و اظهار پشیمانی می کرد،  گفت: 
مقتول از دوســتانم بود و ما هیچ مشکلی با هم 
نداشــتیم. با مهمانان دیگر مهمانی هم دوست 

بودم و معموال هرچنــد وقت یک بار مهمانی برپا 
می کردیــم و دور هم خــوش می گذراندیم. به 
جرأت می توانم بگویم که هیچ اختالف و دشمنی 
میان ما وجود نداشت، اما اتفاق تلخی رخ داد که 
هضم آن هنوز برای من و دوستان دیگرم مشکل 
است و خودم باورم نمی شود که جان دوستم را 
گرفته ام. وی ادامه داد: آن شب مانند همیشه دور 
هم بودیم و مشروبات الکلی مصرف کردیم. سپس 
در عالم مستی شروع کردیم به شوخی کردن و 
تعریف خاطرات عجیب. من ناگهان چشــمم به 
یک اســلحه کلت افتاد که متعلق به صاحبخانه 
بود. برای عرض اندام و نمایش بازی کردن آن را 
برداشتم. صاحبخانه یعنی دوستم می گفت آن را 
مدتی قبل خریده و فشنگ هایش را بیرون آورده 
است؛  حتی فشنگ ها در دستش بود، اما هیچ کس 

خبر نداشت که یک فشــنگ داخل اسلحه گیر 
کرده و مــرگ در انتظار یکی از مهمان هاســت. 
من نمی دانستم که قرار اســت سرنوشت من به 
ورطه نابودی کشیده شود و تا این حد بدشانسی 
بیاورم. متهم گفت: اسلحه را برداشتم و به شوخی 
آن را به طرف دوســتانم گرفتم و ادای بازیگران 
فیلم های اکشن را درآوردم و بعد به گمان اینکه 
اســلحه خالی اســت آن را به طرف مقتول که 
یکی از مهمان ها بود، گرفتم و ماشه را چکاندم. 
ناگهان صدای شــلیک در خانه پیچید و دوستم 
خون آلود روی زمین افتاد. همه که تا چند دقیقه 
قبل می خندیدیم یکباره شوکه شدیم. باورمان 
نمی شد اســلحه پر بوده و یکی از گلوله ها در آن 
گیر کرده است. من که وحشت زده بودم از ترسم 
پا به فرار گذاشــتم، اما عذاب وجدان لحظه ای 
رهایم نمی کــرد. من اصال نمی خواســتم جان 
دوســتم را بگیرم و همه  چیز در عالم شوخی رخ 
داد. وی گفت: پس از این حادثه به اطراف تهران 
فرار کردم، اما پدرم که در جریان ماجرا قرار گرفته 
بود، از من خواســت خودم را بــه پلیس معرفی 
کنم. حاال هم به شدت پشیمانم و بارها خودم را 
سرزنش کرده ام که چرا پا در آن مهمانی گذاشتم 

که سرنوشتم به اینجا کشیده شود.
پس از اعتراف متهم، صاحبخانــه در تحقیقات 
گفت: اسلحه کلت کمری را چند ماه قبل از مردی 
ناشناس خریدم و دلیلش این بود که همیشه عالقه 
داشتم در خانه ام یک اسلحه داشته باشم. وی ادامه 
داد: آن شب تمامی فشنگ های کلت را درآوردم، 
اما فکر نمی کردم که یک گلوله داخل کلت گیر 
کرده باشد و خودم هم به شدت از اتفاق مرگباری 

که رخ داده متاثر و ناراحتم.
براساس این گزارش،  تحقیقات در این پرونده از 
ســوی تیم جنایی پایتخت ادامه دارد و متهم به 
قتل برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران 

اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

جوان پرایدســوار قصد ربودن دختر 
1۲ســاله را داشــت اما با فرار دختر 
زیرک، نقشــه او ناکام ماند و پس از 
دســتگیری انگیزه عجیبی را مطرح 
کرد. او مدعی شــد که قصد داشته با 

گروگان خود ازدواج کند.
به گــزارش همشــهری، چنــد روز 
قبل دختری 1۲ســاله به همراه پدر 
و مــادرش راهی اداره پلیس شــد تا 
از راننده خودروی پرایــدی به اتهام 
آدم ربایی شکایت کند. وی گفت: روز 
حادثه بعد از آنکه کالسم تمام شد به 
خانه دوســتم رفتم. غروب بود که از 
آنجا خارج شــدم تا به خانه خودمان 
برگردم و درحالی که منتظر تاکســی 
بودم، خــودروی پرایدی بــوق زد و 
من مســیرم را گفتم. به گمان اینکه 
مسافرکش است ســوار ماشین وی 
شدم و راننده که پســری جوان بود 
حرکت کــرد اما در بیــن راه ناگهان 
تغییر مسیر داد. من هم به او اعتراض 
کــردم و راننده مدعی شــد به دلیل 
ترافیک از مســیر دیگــری می رود 
تا مــرا زودتر به مقصد برســاند. من 
اما به او مشــکوک شــده بودم چون 
رفتارهایش عادی به نظر نمی رسید. 
به همین دلیل بود که از او خواســتم 
توقف کند تا پیاده شوم اما او توجهی 
نکرد و به راه خود ادامه داد. وی ادامه 
داد: خیلی ترســیده بودم و با راننده 
درگیر شدم. سپس با مشت به شیشه 
ماشین کوبیدم تا راننده خودروهای 
عبوری و رهگذران متوجه شــوند و 
به دادم برسند. خوشــبختانه تالشم 
نتیجه داد و راننده ای متوجه شد که 
پرایدســوار مرا گروگان گرفته است. 

به همین دلیل شروع کرد به تعقیب 
راننده ماشــینی که مــن گروگانش 
بودم اما راننــده گروگانگیر توجهی 
به این موضــوع نکرده و بــه راهش 
ادامه داد. دختر 1۲ســاله ادامه داد: 
سرانجام وقتی راننده گروگانگیر قصد 
داشت وارد ورودی یکی از بزرگراه ها 
شود ناچار شد ســرعتش را کم کند 
و در همان لحظه بود که با مشــقت 
فراوان قفل در را بــاز کرده و خودم را 
به پایین انداختم و راننده ها به کمکم 
آمدند. جوان پرایدسوار هم از ترسش 

گریخت.
با این شــکایت، پرونده ای در این باره 
تشــکیل شــد و گروهی از مأموران 
پلیــس آگاهی تهــران با دســتور 
بازپرس جنایی تحقیقات خود را برای 
بازداشت راننده گروگانگیر آغاز کردند 
که پــس از بررســی تصاویردوربین 

مداربســته بزرگراه ها مشــخصات 
خــودروی پراید را به دســت آورده و 
متهم را دســتگیر کردنــد. اگرچه او 
در ابتدا جرم خود را انکار می کرد اما 
وقتی با شواهد و مدارک علیه خودش 
روبه رو شد ادعای عجیبی مطرح کرد 
و گفت: وقتی شاکی به عنوان مسافر 
سوار ماشینم شــد از او خوشم آمد. 
هیکلش درشت بود و من اصال فکرش 
را نمی کردم 1۲ســال داشته باشد. 
گمان می کردم حدود ۲۰ســال سن 
داشــته باشــد به همین دلیل قصد 
داشتم به او پیشــنهاد دوستی بدهم 
و بعد از آشــنایی به خواستگاری اش 
بروم اما وقتی با پیشــنهاد من مواجه 
شد ترسید و وحشت زده خودش را به 

بیرون از ماشین پرتاب کرد.
متهم بازداشت شــده و تحقیق از او 

ادامه دارد.

پسری جوان برای خودنمایی در مهمانی اسلحه به دست گرفت و جنایت آفرید

مردان مسلح قصد ربودن مرد ثروتمندی را داشتند 
که در حال سوار شــدن بر خودروی گران قیمتش 
بود، اما به دلیل اینکه نحوه راه انداختن این خودرو 
را نمی دانستند در اجرای نقشــه سرقت مسلحانه و آدم ربایی شان 

ناکام ماندند.
به گزارش همشهری، عصر روز سه شنبه پسر جوانی بعد از بیرون 
آمدن از باشگاه ورزشی اش در حوالی پارک ساعی سوار خودروی 
بنز گران قیمتش شد تا به خانه برود. او هنوز در ماشین را نبسته 
بود که یکباره ۲مرد نقابدار که مسلح به کلت کمری بودند را مقابل 
خود دید. یکی از آنها از عقب دســتش را دور گــردن او انداخت و 
دیگری نیز با اسلحه شــروع به تهدید کرد و آنها او را روی صندلی 
عقب کشاندند. یکی از آنها فورا پشت فرمان نشست و می خواست 
ماشین را حرکت دهد اما طریقه رانندگی و راه انداختن بنز cls را 
نمی دانست. او کمی با ماشــین کلنجار رفت اما نتوانست آن را راه 
بیندازد. درســت در همین دقایق بود که با سر و صدا و درخواست 
کمک صاحب بنز شهروندان با کنجکاوی در آنجا جمع شدند و در 

این شرایط بود که مردان مسلح از ترس دستگیرشدن سوار بر یک 
پژو پرشیای سفیدرنگ از آنجا گریختند.

این حادثه در شــرایطی اتفاق افتاد کــه صاحب خودروی لوکس 
به دلیل ضرب و شــتم از ســوی متهمان از ناحیه صورت و دست 
به شدت مجروح شد. او که 3۶ســال دارد در این باره به همشهری 
می گوید: حدود ساعت ۷عصر بود که از باشگاهی در حوالی پارک 
ساعی بیرون آمدم و سوار خودروام شــدم. استارت ماشین را زده 
بودم و می خواســتم در را ببندم که ناگهان یک نفر که به صورتش 
نقاب زده بود و اسلحه به دست داشت از جلو و فرد دیگری که فقط 
کاله به ســر کرده بود از عقب سوار ماشین شــدند و به من حمله 
کردند. یکی از آنها درحالی که گلویــم را گرفته بود با زور من را به 
صندلی عقب کشاند و نفر دوم پشت فرمان نشست. ماشین روشن و 
خالص بود اما او فقط گاز می داد و نمی توانست دنده را پیدا کند. او 
چند مرتبه تالش کرد ماشین را به راه بیندازد اما فایده ای نداشت و 
رانندگی با ماشین من را بلد نبود. از طرفی من هم با فردی که گلویم 
را گرفته بود درگیر بودم و او با چاقو دســت و صورت مرا مجروح 
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کرد. آنها می خواستند من را ربوده و خودروام را هم سرقت کنند 
اما وقتی دیدند نمی توانند ۲نفری چنین کاری کنند همدســت 
دیگرشان هم آمد و 3نفری من را کتک می زدند و اما من با لگد به 
در ماشین کوبیدم و اجازه ندادم نقشه شان را اجرا کنند. همزمان 
عابران هم جمع شــدند و وقتی آنها دیدند نمی توانند کاری انجام 
دهند و هر لحظه ممکن اســت پلیس از راه برسد، رهایم کردند و 

سوار بر یک خودروی پژو پرشیای سفیدرنگ از آنجا فرار کردند.
آنطور که این شــاکی می گوید دقایقــی بعد از ایــن حادثه بود 
که نخســتین گروه از مأموران پلیس خود را به آنجا رســاندند و 
تحقیقات در این باره آغاز شــد. آنها پس از ثبت اظهارات شــاکی 
سراغ دوربین های مداربسته ای که در آنجا نصب شده بود رفتند. 
تصاویر ضبط شده جزئیات این آدم ربایی و سرقت نافرجام را نشان 
می داد. از سویی در بررسی های فنی مأموران توانستند شماره پالک 
خودروی متهمان را به دست آورند. استعالم این شماره پالک حاکی 
از آن بود که شماره انتظامی مربوط به یک خودروی تیبا است که 
به احتمال زیاد سرقت شده و روی خودروی متهمان که یک پرشیا 

بود نصب شده است.
براســاس این گزارش هم اکنــون گروهی از مأمــوران اداره یکم 
پلیس آگاهی به دنبال دســتگیری متهمان و پــی بردن به انگیزه 

آنها هستند.

دستبرد به طالفروشی با 
سوراخ کردن زمین

مرگ سارق با شلیک پلیس
فرار سارقان پراید سوار از دست پلیس عاقبت خوشی نداشت و 
درحالی که یکی از آنها مأموران را زیر گرفت تا فرار کند با شلیک 

پلیس کشته شد.
به گزارش همشهری، عصر سه شنبه هشتم شهریور ماه مأموران 
گشت موتوری کالنتری 1۲۸تهران نو هنگام گشتزنی در حوزه 
استحفاظی خود به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند. 
راننده خودرو مردی جوان بود و زنی نیز در صندلی جلو نشسته 
بود. وقتی مأموران به استعالم شــماره پالک خودرو پرداختند 
معلوم شد که خودرو، سرقتی اســت و صاحب آن چند روز قبل 
گزارش دزدیدن آن را به پلیس اعالم کرده بود. دیگر شکی وجود 
نداشــت که زن و مرد جوان از دزدان حرفه ای هستند و در این 
شرایط بود که مأموران به راننده دســتور توقف دادند اما وی به 
محض مشــاهده پلیس پایش را روی پدال گاز گذاشت و اقدام 

به فرار کرد.
سپس مأموران دســتور ایســت دادند و چند تیر هوایی شلیک 
کردند تا به راننده هشــدار بدهند و او را وادار به توقف کنند اما 
راننده توجهی به اخطارهای پلیس نکرده و به فرار خود ادامه داد.

زیرگرفتن پلیس
عملیات تعقیب و گریز مأموران پلیس برای دستگیری متهمان 
ادامه داشت تا اینکه راننده خودروی سرقتی که با حرکات مارپیچ 
و خطرناک در حال فرار بود وارد خیابان ورود ممنوع شد. مأموران 
پلیس نیز به دنبال آنها رفتند و درحالی که راننده قصد خروج از 
خیابان یک طرفه را داشت با ترافیک مواجه شد. در این شرایط 
زن جوان که سرنشین صندلی جلو بود از ماشین پیاده شده و فرار 
کرد. راننده هم برای فرار از ترافیک و دستگیری، دنده عقب گرفت 
و قصد زیر گرفتن مأموران پلیس را داشــت. با این حال مأموران 
به او هشداردادند و چند تیر هوایی دیگر شلیک کردند اما سارق 
توجهی نکرد و برای فرار از دستگیری، مأموران پلیس را زیر گرفت 
که در همان لحظه یکی از مأموران اسلحه خود را به سمت متهم 
گرفت و شلیک کرد. سرانجام این عملیات با زخمی شدن ۲مأمور 
و مرگ سارق خودروی پراید با شلیک گلوله پلیس پایان یافت. 
به دنبال این حادثه مرگبار، گزارش تیراندازی به قاضی محمد تقی 
شعبانی بازپرس ویژه قتل اعالم شد و او به همراه تیمی از مأموران 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران راهی محل حادثه شدند. متوفی 
مردی بود 3۵ساله که با شلیک گلوله به پهلویش کشته شده بود. 
در این حادثه یکی از مأموران به شدت زخمی شده که برای مداوا 
به بیمارستان انتقال یافت اما مأمور دیگر به صورت سطحی آسیب 
دیده بود که نیازی به بستری شدن نداشت. در ادامه کارآگاهان 
جنایی به جســت و جو در خودروی پراید ســرقتی پرداختند و 
در صندوق عقب مقداری لوازم ســرقتی کشف کردند که نشان 
می داد این اموال ساعتی قبل از سوی این زن و مرد سرقت شده 
است. با انجام تحقیقات میدانی،  قاضی دستور انتقال جسد سارق 
به پزشــکی قانونی را صادر کرد و دســتور داد تا هرچه سریع تر 
همدست این مرد که زن جوانی بود را شناسایی و دستگیر کنند تا 

اسرار این باند سرقت فاش شود.

نقشه ربودن مرد بنزسوار ناکام ماند
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هفته نامه گاردین ]انگلیس[
بحران قبض برق و گاز در انگلیس

گاردین  می نویســد افزایش هزینه های زندگی یک مشکل 
فزاینده فوری در بسیاری از شهرهای انگلیس است و از چند 
ماه پیش قبض های گران گاز و برق هم به هزینه های زندگی در 
شهرهای انگلیس اضافه شده اســت. برای بسیاری از مردم، 
افزایش شدید صورتحساب های انرژی، وضعیت دشوار قبلی 

را به یک وضعیت غیرممکن تبدیل کرده است. 

پاکســتانی ها ســال ســختی را 
پشت ســر می گذارنند. این کشور 
ماه هاســت که با تورم ۴۰درصدی 
دســت به گریبان  است که باعث شــده قیمت مواد 
غذایی و سوخت به شدت باال برود. ذخایر ارزی کاهش 
یافته و ارزش پول ملی پاکستان سقوط کرده است. در 
این میان، فاجعه سیل هم به بحران تمام عیار انسانی-

اقتصادی تبدیل شده و زندگی را برای پاکستانی ها 
سخت تر از گذشــته کرده اســت. در ۲ماه گذشته 
بارندگی های شــدید، مناطق وسیعی از پاکستان را 
زیر آب برده و زیرســاخت ها و زمین های کشاورزی 
را ویران کرده است. سیل تاکنون زندگی 33میلیون 
پاکستانی را مختل کرده و جان حداقل 11۰۰نفر را 
گرفته است. به گفته مقام های پاکستانی، بازسازی 
ویرانی های ناشی از این فاجعه محیط زیستی، حداقل 
1۰میلیارد دالر هزینه خواهد داشت. به همین دلیل 
است که صندوق بین المللی پول ســرانجام پس از 
ماه ها مذاکره، اعالم کرده با درخواست اسالم آباد برای 
اعطای وام به پاکستان موافقت کرده است. به گفته 
وزیر دارایی پاکستان، صندوق بین المللی پول قرار 
است یک میلیارد و 1۷۰میلیون دالر به حساب ارزی 

پاکستان واریز کند.

فساد و سرمایه گذاری ناکافی 
خبرگــزاری بلومبرگ با اشــاره به ســیل ویرانگر 
پاکســتان با خســارت 1۰میلیارد دالری نوشته: تا 
زمانی که بشــر از خاک حاصلخیــز دره ها و حریم 
رودخانه ها برای کشــاورزی استفاده می کند، سیل  
نیز چالشــی همیشــگی خواهد بود و تنها راه حل، 
ســرمایه گذاری های گســترده بــرای کاســتن از 
خســارت های ناشی از آن اســت. دولت های مدرن 

امروز نیز تقریبا همان رویکرد را در پیش گرفته اند. 
قانون کنترل سیل ســال19۲۸ در آمریکا با هدف 
رام کــردن رودخانه می سی ســی پی تدوین شــد. 
رودخانه می سی سی پی یک ســال پیش از تدوین 
این قانون طغیان ویرانگری داشــت و خسارت های 
گســترده ای به بــار آورد. در آن زمان پــروژه مهار 
رودخانه می سی سی پی یکی از بزرگ ترین طرح های 
عمرانی دولت آمریکا به شــمار می رفت و هزینه  آن 
بیشتر از احداث کانال پاناما ارزیابی شده بود. مدیریت 
ســیل در چین نیز یکــی از بزرگ ترین بخش های 
بودجه این کشــور را تشــکیل می دهد. براســاس 
آخرین آمارهای منتشرشــده، پکن در سال۲۰1۷، 

1۴۴میلیارد دالر برای مدیریت ســیل هزینه کرده 
که بیش از هزینه های بهداشــتی یا احداث راه آهن 
بوده است. دره »ســند« نیز خود یک نمونه تاریخی 
۴هزار ساله از سرمایه گذاری گسترده انسان برای مهار 
بحران سیل است. امروز اما اغلب شاخه های رود سند 
به حال خود رها شده و تقریبا هیچ سرمایه گذاری ای 
برای مهار آنها انجام نشده است. همین امر باعث شده 
که این رودخانه به تهدیــدی بالقوه در زمینه فجایع 

محیط زیستی تبدیل شود.
بلومبرگ نوشته یکی از مهم ترین دیوارهای دفاعی 
برای مهار سیل در امتداد رودخانه سند، پروژه های 
مربوط به دوران استعمار پاکستان است؛ مجموعه ای 
از سدها و کانال ها که آب رودخانه سند را برای آبیاری 
زمین های کشــاورزی به سوی اســتان های خشک 
جنوبی منحرف می کند. اما مســئله اینجاست که 
اغلب این زیرساخت ها به دلیل سال ها سرمایه گذاری 
ناکافی در تعمیر و نگهداری، فساد و اختالفات استانی 
بر سر تخصیص آب و بودجه در شرایط نامناسبی قرار 
دارند. همچنین سد خاکی »تاربال« و سد »مانگال« 
در دو سوی اسالم آباد به قدری با گل والی کوه های 
هیمالیا پوشیده شــده اند که تقریبا برای نگهداری 
آب سیالب  و جلوگیری از طغیان بیشتر رودخانه در 

پایین دست ظرفیت ندارند. به گفته مقام های دولتی، 
تنها ۵۷درصد از ظرفیت ســد تاربال هم اکنون قابل 
استفاده است و این احتمال وجود دارد که با افزایش 

حجم گل والی تمام ظرفیت این سد پر شود.
به گزارش بلومبرگ، در میان ۲۰کشــور پرجمعیت 
دنیا تنها مصر است که نرخ تولید ناخالص داخلی آن 
کمتر از پاکستان اســت. این آمار بدان معناست که 
این کشور قادر نیست زیرساخت های مورد نیاز برای 
حمایت از مردم خود را احداث کند. به این ترتیب با 
افزایش هزینه  فجایع محیط زیستی، دولت اسالم  آباد 
مجبور است پول بیشتری خرج کند؛ آن هم نه برای 
سرمایه گذاری بلندمدت و احداث زیرساخت هایی 
که از مردم در برابر فجایع حفاظــت می کند، بلکه 
برای پاکسازی و جبران خسارت های ناشی از فجایع.

آینده ای دلهره آور
زاهد حســین، کارشــناس اقتصادی و سیاسی، در 
روزنامه پاکســتانی »داون« می نویســد: میلیون ها 
انسان اکنون در سراسر پاکستان آواره شده اند. مردم 
معیشت روزانه خود را از دست داده اند و صدهاهزار 
هکتار محصوالت زراعی از میان رفته و دام ها در سیل 
تلف شده اند. جاده ها و سدهای زیادی تخریب شده 

و خسارت های واردشده به زیرساخت ها قابل توجه 
است. در این میان خبر موافقت صندوق بین المللی 
پول با اعطای وام به اســالم آباد شــاید خبر خوب 
کوتاه مدت برای دولت باشد اما برای مردم به معنای 
شــرایط اقتصادی ســخت تر خواهد بود؛ چراکه در 
بهترین حالت یارانه های دولتی کاهش خواهد یافت 
و بدهی پاکستان به رقم ۲۲۵میلیارد دالر در ۲سال 
آینده خواهد رســید. این در حالی است که تشدید 
تغییرات آب وهوایی مشکالتی که امروز پاکستان با آن 
دست به گریبان است را وخیم تر هم می کند؛ ازجمله 
اینکه گرم شــدن هوا رطوبت را بیشتر کرده و باعث 
می شود باران های موسمی با شدت و تناوب بیشتری 
ببارند. تغییرات اقلیمی همچنین باعث ذوب شدن 
ســریع تر یخچال های طبیعی در پاکستان شده و 
وقوع سیل های ناگهانی ویرانگر ناشی از سرریز شدن 
دریاچه های یخچالی را سبب می شــود؛ به ویژه در 
مناطق کوهستانی نزدیک به مرزهای افغانستان، هند 
و چین. زاهد حسین می نویسد: »شاید وام صندوق 
فرصتی برای تنفس به پاکستان بدهد اما چالش های 
پیش رو دلهره آورتر هستند. اقتصاد پاکستان ممکن 
است با این کمک از آی سی یو خارج شود اما تهدید 

همچنان پابرجاست.«

پاکستان، قربانی تغییرات اقلیمی و فساد سیاسی
ویرانگری سیل در پاکستان نتیجه تغییرات آب وهوایی و سال ها فساد و سرمایه گذاری ناکافی در زیرساخت های این کشور است

مرگ معمار فروپاشی شوروی 
میخائیل گورباچف، سیاستمداری که محبوب غرب و 

منفور روس ها بود درگذشت

میخائیل گورباچف، پایان بخش جنگ سرد و آخرین رهبر 
اتحاد جماهیر شوروی در 91سالگی پس از تحمل بیماری 
طوالنی چشــم از جهان فروبســت. او آخرین رهبر اتحاد 
جماهیر شوروی به شــمار می رفت. فروپاشی شوروی پس 
از استعفای گورباچف به جنگ ســرد و سال ها تقابل میان 
شرق و غرب پایان داد و کشورهای اروپای شرقی را از سلطه 
کمونیسم آزاد و دولت مدرن روسیه را تأسیس کرد؛  رویدادی 
که »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه آن را بزرگ ترین 

فاجعه ژئوپلیتیک قرن بیستم نامیده است.

از کشاورزی تا سیاست
میخائیل گورباچف در سال1931 در منطقه »پریولنوی« 
روسیه در خانواده ای روس-اوکراینی و کشاورز متولد شد. 
او در زندگی سیاسی خود در میان رتبه های مختلف حزب 
کمونیست تا جایی رشد کرد که ابتدا در سال19۷۰ به عنوان 
دبیرکل حزب در کمیته منطقه ای »اســتاوروپل« و سپس 
در سال19۸۵ به دبیرکلی حزب کمونیست شوروی تبدیل 
شد. او در ۵۴ســالگی به عنوان نخستین رهبر پس از دوران 
استالین، مجموعه ای از تحوالت را ایجاد کرد با این امید که 
بتواند نقاط ضعف اتحاد جماهیر شوروی را برطرف ساخته 
و آن را احیا کند. ایده های او برای آزادی و بازسازی شوروی، 
نیروهایی مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات و تمرکززدایی 
از اقتصاد را در جامعه آزاد کرد. درنهایت افسارگســیختگی 
این نیروها در کنار آشوب های ناشی از کمبود غذا و افزایش 
قیمت ها به آغاز موجی از استقالل طلبی در میان کشورهای 
حوزه بالتیک و شــرق اروپا و درنهایت فروپاشــی شوروی 

منجر شد.

محبوب در خارج، منفور در داخل
بسیاری از کارشناسان باور دارند گورباچف بدون شک یکی 
از معدود افرادی است که مسیر تاریخ بشر را به شکلی مثبت 
تغییر داده است. تصویر گورباچف در غرب تصویری مثبت از 
فاتحی است که کمونیسم را از بین برد و اروپای آزاد را رقم 
زد. او حتی در ســال199۰ به دلیل تالش هایش برای پایان 
بخشیدن به جنگ ســرد، برنده جایزه نوبل صلح شد. با این 
همه میان تصویری که از او در غرب ساخته شده و واقعیت 
گورباچف، تفاوت های ظریفی وجود دارند. اول اینکه هدف 
حقیقی گورباچف، فروپاشــی اتحاد شــوروی نبود، او تنها 
به دنبال تغییر و تحول حزب کمونیست و اتحاد شوروی بود. 
دوم اینکه پایان جنگ سرد از قبل و از سال19۸9 رقم خورده 
بود و فروپاشی شوروی فرایندی طوالنی بود که همزمان با 
پایان جنگ سرد تکمیل شد. در نهایت تفسیر پیروزمندانه 
پایان جنگ سرد به عنوان یک دستاورد غربی، این حقیقت 
را پنهان ســاخت که بنیاد های ژئوپلیتیک و منافع امنیتی 
روسیه در آن دوران در واقع دستخوش تحوالت قلمروی شده 
بودند نه تحوالت وجودی. مانند آنچه امروز در درگیری میان 

روسیه و اوکراین مشاهده می شود.
در مجموع باوجود چهره قهرمانانه ای کــه از گورباچف در 
غرب ایجاد شده بود، او در روســیه از سوی بسیاری متهم 
به فروپاشی شــوروی و مقصر ایجاد بحران های سیاسی و 
اجتماعی بود که شــوروی در دهه199۰ درگیر آنها شــد. 
رسانه های آن دوران از منفور شدن گورباچف در میان مردم 

روسیه خبر می دادند؛  نفرتی که هنوز هم ادامه دار 
اســت. نامزدی او برای ریاســت جمهوری در 
سال199۶ برایش به شکستی بزرگ تبدیل شد 

زیرا کمتر از یک درصد از رأی دهندگان به او 
رأی دادند. بسیاری از مردم روسیه هنوز 

هم او را به خاطر نقشــش در فروپاشی 
شوروی مالمت می کنند.

مــرگ گورباچف با ششــمین ماه از 
جنگ روسیه و اوکراین همزمان شده؛ 
رویدادی که تنش های میان مسکو و 
غرب را تشدید کرده اســت. او که در 
سال های پایانی حیاتش منزوی شده 
بود،  هرگز اظهارنظر رســمی درباره 

جنگ اوکراین نکرد. اما نزدیکانش از 
جمله »الکسی وندیکتوف«، رئیس سابق 

رادیو صدای مسکو و دوست نزدیک گورباچف 
می گویند که او از آغاز جنگ ناراحت بود زیرا 
آن را تخریب دستاورد زندگی اش می دانست.

لوید آستین
 وزیر دفاع آمریکا

تالش های ضــد  تروریســتی آمریکا در 
ارتباط با افغانســتان هنوز تمام نشده 
است. ما باید تمرکز بی امان خود برای 
مبارزه با تروریســم را حفظ کنیم و این 
کار را خواهیم کرد. ما متعهد به حمایت 
از تالشــی از جانــب دولــت آمریــکا 
هستیم که هدفش رســیدگی به علل 
ریشــه ای افــراط گرایــی خشــونت آمیز 

است.(هیل)

ژائو لیجیان
سخنگوی وزارت خارجه چین

آمریکا به بهانه ثبات در اقیانوس آرام، 
آشــکارا ســعی می کنــد از تایــوان بــرای 
مهار چین استفاده کند. تنها یک چین 
در جهان وجود دارد و تایوان بخشــی از 
چین است. اگر آمریکا واقعاً می خواهد 
وضعیــت را بــه ســمت ثبــات بیشــتر 
هدایت کنــد، بایــد فــوراً به اصــل چین 

واحد بازگردد. (وزارت خارجه چین)
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قاچاقچی ها از هر راهی برای انتقال مواد اســتفاده 
می کنند اما مأموران مرزی و گمــرک آمریکا، این 
بار صدها کیلو مواد مخــدر را در جایی پیدا کرده اند 
که کمتر کســی فکرش را می کند؛ پوشــک بچه. 
مأموران مرزی آمریکا، ایــن محموله 1۵۰۰پوندی 
)۶۸۰کیلوگرمــی( کوکائین را در گمــرک مرز با 
مکزیک کشــف کرده اند. یک مأمور مرزی، به یک 
کامیون که محموله اش پوشک بچه بوده مشکوک 
می شود و ماشین را که در حال ورود به آمریکا بوده، 
برای بازرسی دوم به کنار می کشد. در بازرسی های 
دقیق تر، سگ های موادیاب به افسران کمک کردند 
تا این محمولــه بزرگ از کوکائین را کشــف کنند. 
این مقدار مواد، در 193۵بســته به دقت و استادی 
جاسازی شــده بود. مأموران گمرک آمریکا، ارزش 
این محموله را حدود 1۲میلیون دالر تخمین زده اند.

 آتشی که
 گلستان مهربانی شد

2همزاد در یک استخر
 

همزادهای زیادی در دنیا وجود دارند و گاهی پیش آمده که 
این همزادها، همدیگر را پیدا کنند و عکسی هم به یادگار 
بگیرند. اما اینکه ۲نفر، به صورت اتفاقی در زمان و مکان واحد 
در کنار هم باشند، اتفاق نسبتا نادری است. در الس وگاس، 
این اتفاق روی داده اســت و عکس آن، حسابی در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی دست به دست شده و سروصدا به پا 
کرده است. شون داگالس، که برای تعطیالت به الس وگاس 
رفته بود، برای فرار از گرمای ســوزان تابستان این شهر، به 
استخر پناه برده بود که به یک باره، با کسی که انگار خودش 
بود روبه رو شد. او نوشته اســت که یک آن فکر کرده برادر 
دوقلوی همســان خودش را دیده، اما خیلی سریع یادش 
آمده که اصال بــرادر دوقلو ندارد. نکته اینجاســت که مرد 
مقابل و همراهانش هم متوجه شباهت خارق العاده او با شون 
شده بودند و به شدت می خندیدند و شون را با دست نشان 
می دادند. شون نوشــته که همزادش، چنان شبیه خودش 
اســت که وقتی او را دیده، احســاس می کرده به آینه نگاه 
می کند. این آشنایی در استخر حاال چند روزی است که این 

دو مرد شبیه به هم را بسیار معروف کرده است.

بز فراری سر از مدرسه درآورد
 

این سنت تاریخی اســت که دانش آموزان مدرسه، منتظر 
هر اتفاق غیرمنتظره ای هســتند تا کالس ها به هم بریزد 
و جریان منظم و خشک درس و مشــق، حتی شده برای 
دقایقی معلق شود. همه خاطرات شیرین زیادی از هم به 
خوردن کالس هایشان دارند اما احتماال کمتر کسی به خاطر 
حضور یک بز، آن هم یک بز فراری، آشــوب در مدرســه 
را تجربه کرده اســت. مقامــات در اداره خدمات حیوانات 
در کارولینای جنوبی، با خبر حضور یک بز ســرگردان در 
دبستان نورث ساید ســریعا خود را به این مدرسه رساندند 
تا جلوی آسیب احتمالی را بگیرند. اما این بز فراری، خیلی 
اهل جنجال نبــود و خیلی آرام در مدرســه این ور و آن ور 
می رفت. خیلــی زود مقامات صاحب این حیــوان را پیدا 
کردند. صاحب بز هم وقتی به مدرســه رسید، به مقامات 
گفت که این حیوان، یک شــب قبــل از حصارهای محل 
نگهداری پریده و ســفر ماجراجویانه اش را شروع کرده تا 

به مدرسه برسد.

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

در ستایش مسافرهای کاغذی

تا پیش از آنکــه کامپیوترها 
جهــان را فتــح کننــد و 
اپلیکیشن های پیام رسان فاصله ها را بردارند، تا پیش از 
آنکه ایمیل و پست الکترونیک جای قلم و کاغذ را برای 
انتقال پیام بگیرد، آدم ها برای آشــناهای راه دور، نامه 
می نوشتند تا از حال هم باخبر شوند. بعد می  نشستند 
منتظر تا جــواب نامه بیاید؛ پروســه ای که ممکن بود 
روزها طول بکشد اما لذتی وصف نشدنی داشت. حاال اما 
بوی کاغذ مخلوط شده با جوهر، پاکت های تمبر  خورده، 
دستخط های جورواجور رفته نشســته توی خاطرات 
دورمان. حاال خیلی از ما بوی کاغذ را فراموش کرده ایم 
و برای خبر گرفتن از دوســتان یا اعضای خانواده، فقط 
تایپ می کنیم. به همان نسبت که تایپ و زبان محاوره 
رایج شــده، زبان نوشــتاری و دست نوشــته ها هم به 

فراموشی سپرده شده است.
یکم ســپتامبر )1۰شــهریور( روز نامه نویســی است 
و شــاید انتخاب این روز، بهانه خوبی بــرای یادآوری 
عادت های قدیمی باشــد. هر چند کــه اقتضای دنیای 
شلوغ و پرسرعت امروز، همین شــیوه های نامه نگاری 
امروزی اســت و با مصرف کاغذ کمتر، محیط زیست را 
هم نجات می دهیم، اما پیام های الکترونیکی امروزی، 
دیگر لذت و جذابیت گذشته را ندارند. روزگاری همین 
نامه های کاغذی تبدیل به کتاب هایی قطور می شدند 
که می توانستند تکه  های پازل فرهنگ و ادبیات باشند. 
گاهی هم همین نامه  هــا روایتگر بخشــی از تاریخ و 
گذشته جوامع بودند. امروز دیگر حتی نویسندگان هم، 
قصه هایشان را روی کاغذ نمی نویسند و صفحه کلید و 
مانیتور را جایگزین قلم و کاغــذ کرده اند. با همه اینها، 
شاید گاهی نامه نوشتن، آن هم به روش سنتی و قدیمی 

برای مرور خاطرات قدیمی بد نباشد.

ســاعت ۶صبــح در اتوبانی 
خلــوت مشــغول رانندگی 
هستید. ناگهان ماشین جلویی شــما منحرف شده 
و به ســمت شــانه خاکی جاده چپ می کند. قاعدتا 
خیلی سریع ترمز می کنید، ماجرا را به پلیس گزارش 
می دهید و خودتان هم تا حد توان به کمک سرنشینان 
آن خودرو می شتابید. اما حاال فرض کنید همین اتفاق 
در یک اتوبان پر رفت وآمد و در میانه روز اتفاق بیفتد. 
احتمال اینکه برای امداد و نجات بایســتید و در این 
حادثه نفسگیر مداخله کنید به مراتب کمتر می شود. 
چرا؟ چون قاعدتا در حالت دوم مســئولیت کمتری 
به دوش خود احســاس می کنید و مطمئن هستید 
که غیراز شما شــاهدان دیگری هستند که به کمک 

حادثه دیدگان بشتابند.
به این رفتار »اثر تماشاچی« می گویند.به این معنا که 
با زیاد شدن تماشاگران، احتمال و انگیزه کمک کردن 
شــما کاهش پیدا می کند. اما در ایــن وضعیت چه 
اتفاقی می افتد؟ احتمــاال هرکدام از مــا به حالتی 
دچار می شویم که می توانیم اسم آن را »پخش شدن 

مسئولیت« بگذاریم.

آیا این اتفاق نامحسوس می تواند خطرناک باشد؟
منطقاً جامعه انسانی براساس مسئولیت های متقابل 
شــکل می گیرد و همه ما در منظومه ای از وظایف و 
حقوق جمعی، زندگی می کنیم. انسان ها اگر نسبت 
به شــرایط یکدیگر بی توجه بــوده و در درازمدت به 
بی حسی و بی خیالی مبتال شوند، مفاصل و لوالهای 
زندگی، کارکرد طبیعی خود را از دســت می دهد و 
جامعه برای جبران آن ناچار می شود از ظرفیت های 
قانونی، قوه قهریه و مداخالت قدرت استفاده کند یا 
اینکه همه رفتارها را مستقیم و غیرمستقیم به ریال 
و دالر وصل کرده و برای هــر وظیفه ای، ولو وظایف 
انسانی و نوع دوستانه، مبلغی را به عنوان حق الزحمه، 
پاداش و یا جریمه معین کند. اینجا دیگر معیار زیستن 
آدم ها اخالق و تکلیف آسمانی نیست بلکه همه  چیز را 
حساب و کتاب مادی و ترس و تشویق تعیین می کند.

نقش رسانه ها چیست؟
چنانچه رسانه ها توجهی به این آسیب و آفت نامرئی 
نداشته باشند، ممکن است جامعه بشری را با سرعت 
بیشتر به این بالی خانمان ســوز مبتال کنند و عمال 
خروجی دستگاه رسانه ای می تواند ساخت و تربیت 
موجودات تماشاگری باشد که از دیدن و الیک کردن 
لــذت می برند بی آنکه مداخله ســازنده ای داشــته 
باشــند. اینچنین اســت که گاهی در برخی حوادث 
طبیعی و بحرانی، جمعیتی از گوشی به دســت های 
سرخوش می بینیم که به جای کمک رسانی ایستاده و 
در حال تصویربرداری هستند تا احتماال رتبه صفحه 
مجازی خود را بــاال ببرند یا نهایتــا در یک مهمانی 
خانوادگی حرف جذابی برای گفتن و تصویر متفاوتی 
برای پخش کردن داشته باشــند. اما »رسانه به مثابه 
مدرسه«، رســانه ای است که حواســش نسبت به 
آسیب جمع است و مراقب است مبادا کنشگری های 
سازنده مخاطب خود را کاهش داده و یا او را به بالی 
خانمان سوز تماشــاچی بودن ویروسی کند. »رسانه 
به مثابه مدرسه« ممکن است از دریچه احساس وارد 
شود اما در غایت خود نوعی از عملگرایی و مشارکت 
انسانی اجتماعی را هدف می گیرد. اگر بعد از خواندن 
و شنیدن رسانه ای میل برخاستن، قیام و اقدام در شما 
شکل گرفت مطمئن باشید او همان »رسانه به مثابه 

مدرسه« است.

دغدغه

اثر »تماشاچی« 

هنر، می تواند دوردســت ترین آرزوهای 
آدمی را تحقق بخشــد. هرچــه این آرزو 
دست نیافتی تر باشد، لذت تحقق آن بیشتر 
است؛ درست مانند » مایکل هایز« که برای 
رؤیایی که در ســر داشته، ۵۰سال تالش 
 کرده اســت! مجموعــه شــگفت انگیز 
» شهر« پس از ۵۰سال در صحرای »نوادا« 
بازگشــایی خواهد شــد. این هنرمند که 
اکنون ۷۷سال دارد، از سال 19۷۰میالدی 
در حــال ســاخت این مجموعه شــامل 
سازه هایی در فضای باز و بسته با طرح های 
خاص اســت. ایــن مجموعــه در تاریخ 
۲سپتامبر۲۰۲۲)11شــهریور 1۴۰1( 
افتتاح خواهد شــد، احتماال بزرگ ترین 
اثر هنر معاصر خواهد بود. این شــهر، یک 
و نیم مایــل طول)۲.۴1کیلومتر( و نیم 
مایل عرض)1.۶۰کیلومتــر( دارد. از نظر 
مقیاس و ساختار، مکان های باستانی مانند 
تپه های بومیان آمریکا، کالنشهرهای داخل 
ایاالت متحده و مجتمع های مذهبی مصر 
باستان را تداعی می کند. این بنا در منطقه 
دورافتاده یادبود ملی حوضــه و مرتع در 
جنوب شــرقی نوادا در سرزمین اجدادی 
نووو )پائــوت جنوبی( و نیو )شوشــونی 
غربی( در حدود 1۶۰مایلی)۲۵۷کیلومتر( 
الس وگاس قرار دارد. در نخســتین سال 
بازدید، عده محدودی بازدیدکننده که از 
پیش ثبت نام کرده باشند؛ امکان بازدید از 

این شهر را خواهند داشت.
سرمایه گذار نخست این پروژه، طراح آن 
یعنی هاینز بود. امــا درنهایت هزینه ها با 
تشــکیل بنیاد Triple Aught در ســال 
19۸۸میالدی، این مجموعه هنری توسط 
تعدادی از مجموعه داران، مؤسســه ها و 

فروشندگان کاالهای هنری تحت حمایت 
قرار گرفته و قرار است از آن محافظت شود. 
این بنیاد توسط هیأت مدیره ای متشکل از 
هاینز، مدیر؛ مدیر اجرایی موزه هنر شهر 
لس آنجلس، مایکل گوان؛ مدیر موزه هنر 
مدرن گالن دی لوری؛ کلکسیونر و یکی از 
بنیانگذاران گلنستون، امیلی وی رالس و 
مدیر ارشد گاگوسیایی کارا وندر وگ است. 
این بنیاد با بودجــه اولیه 3۰میلیون دالر 

آغاز به کار کرده است.
گوان در بیانیه ای اعالم کرده است:» من تا 
سال ها، شهر ساخته شده توسط هاینز را 
با بناهای تاریخی مهم مقایسه می کردم. 
اما اکنون آن را فقط با خودش مقایســه 
می کنم.به این دلیل که اکنون آن را اثری 
هنری و نمونه ای از ساخت وســاز مدرن 
شهری می دانم. این سازه معرفی توانایی، 

هوش، تالش و هنر بشر امروز است«.
روند ســاخت این »شهر« آســان نبوده 
است. شــکل دادن تپه های عظیم خاک، 
جابه جایی سنگ ها و ســاخت سازه های 
عظیم بتونی، این مجموعه را شــکل داده 
است. در همه این سال ها با تغییر دولت ها، 
تهدیدهایی بــرای این مجموعــه ایجاد 
شــده اما همواره با حمایــت بنیاد، خطر 
برطرف شده است. هاینز در سال ۲۰1۶در 
گفت وگو با نیویورکر می گوید:» دوست من 
ریچارد ِسرا در حال ساختن برخی سازه ها 
از فوالد سخت ارتشــی است. تمدن های 
قدیم مانند اینکاها، آزتک ها، اولمک ها و...

از بین رفتند و بهترین آثار هنری آنها غارت 
شد. اما »شهر« با ابزار سخت ساخته شده 
و کسی که برای تخریب آن بخواهد اقدام 
کند؛ خواهد فهمید که تخریب آن، بیش 
از نگهداری و حفظ این اثر هنری، هزینه 

خواهد داشت«.

قصه شهر

مهتاب خسروشاهی

نشانی» شهر« کجاست؟

حافظ

 تا سِر زلِف تو در دست نسیم افتادست
دِل سودازده از غصه دو نیم افتادست

ســاختمانی در شهر رودسر 
آتش می گیرد. درست اواسط 
امام خمینی)ره(.  خیابــان 
2واحد تجــاری بــه قول 
آتش نشــان ها، طعمه حریق 
می شــود و آژیــر قرمز به 
صدا درمی آیــد. اما پیش از 
آنکه آتش نشــان ها از میله 
ســر بخورنــد، لباس های 
ضدحریق شان را بپوشند و در 
ماشین هایشان جا گیر شوند، 
پیش از آنکــه خودرو های 
آتش نشانی از ایستگاه های 
کالچای، واجارگاه، چابکسر 
و شلمان روانه شوند به سوی 
حادثه، دود غلیظ آسمان را پر 
کرده و اجناس داخل مغازه ها 
تنها چند دقیقه تا از بین رفتن 

کامل فاصله دارند.
شــاید فکر کنید مثل خیلی 
وقت ها که آدم هــا ترجیح 
می دهند از دور شاهد وقایع 
باشــند و دخالتی نکنند و به 
یک فیلم و عکــس گرفتن با 
موبایل بسنده کنند، این بار 
هم مردم ایستاده اند و آتش 
گرفتن ســاختمان را تماشا 
کرده اند. اما این بار یک اتفاق یا 
بهتر است بگوییم یک اتحاد از 
پیش تعیین نشده، یک همت 
جمعی باعث شد تا حادثه جور 

دیگری رقم بخورد.
آدم ها در پایین ســاختمان 
تقســیم  2دســته  بــه 
می شــوند، عده ای می روند 

 داخــل ســاختمان و مغازه 
فرش فروشــی و فرش ها را 
همانطور لوله شده از پنجره 
پرتاب می کنند توی خیابان. 
عده ای هم می ایســتند آن 
پایین و فرش هــا را تحویل 
گرفته و گوشه خیابان روی هم 

تلنبار می کنند.
آتش نشان ها از راه می رسند، 
دود سیاه و غلیظ سر کشیده 
به آسمان، فروکش می کند. 
آتــش خاموش می شــود و 
مردم متفرق. فروشگاه فرش 
سوخته و از دوده سیاه شده، 
اما فرش ها ســالم است و به 
لطف مردم آسیبی به آنها وارد 
نشده. اتفاقی که در این روزها 
کمتر شاهدش هستیم، چرا که 
بی تفاوتی ها از همدلی و کمک 
به همنوع پیشی گرفته و در 
خیلی از اتفاقات ریز و درشتی 
که هر روز در شــهر می افتد، 
دیگر کســی مثل قهرمان 
فیلم هــای حادثه ای نمی زند 
به دل آتش تا همه تحسینش 

کنند.
اما اتفاقی که در رودسر افتاد، 
نشــان داد که انسانیت هنوز 
هم زنده است و می شود روی 
هموطنان و مهربانی شــان 
حساب کرد. می شود امیدوار 
بود که در این بال های روزگار، 
هنوز هستند کسانی که کمک 
به همنــوع را بــه مصلحت 

خودشان ترجیح دهند.

تاریخ دنیا را می توان بــه قبل و بعد 
از چنیــن روزی در ســال19۴۵ 
تقسیم کرد؛ هیوالی فاشیسم اروپا، 
که مدت ها بــود برای هر کســی به 
جز پیروانش خط و نشــان می کشد، 
ســرانجام مطابق انتظارهــا، حضور 
فیزیکی و نظامی خــود را از مرزهای 
آلمان فراتر برد و با حمله به لهستان، 
جنگی را آغاز کرد که برای همیشــه 
چهره دنیا را تغییــر داد. ارتش آلمان 
نازی، بدون هیــچ مقاومت خاصی از 
مرزهای همسایه شرقی خود عبور کرد 
و ۲هفته بعد، ورشو زیر چکمه سربازان 
ورماخت )نیــروی زمینی فوق العاده 

نیرومند ارتش نازی( بود.
بعد از حمله به لهستان، انتظار می رفت 
قدرت های غربی مثل انگلیس، فرانسه 
و شوروی از شرق، علیه اشغال لهستان 
موضع بگیرند، اما انگلیس و فرانســه 
با وجود اعالن جنگ بــه آلمان، فقط 
لفاظــی می کردند و شــوروی تحت 
رهبری استالین هم با استناد به برخی 
بندهای محرمانه پیمان ترک تخاصم 
با آلمان نازی، فرصت را مغتنم شمرد 
و از شــرق بخش هایی از لهســتان را 
اشغال کرد. لهستان، در میان تمامی 
کشورهای اشغال شده توسط نازی ها، 
بیشترین مصیبت را تحمل کرد؛ این 
کشــور طوالنی ترین دوران اشغال را 
تحمل کرد و به خاطر حضور برخی از 
نژادپرست ترین رهبران نازی به عنوان 
فرمانداران منصوب  بیشترین ویرانی، 
تحقیر و آسیب را تحمل کرد. مورخان 
نوشــته اند که ۵تا ۶میلیون لهستانی 

در جریان جنگ و اشــغال این کشور 
کشته شــدند. دســت تقدیر تعداد 
زیادی از آوارگان لهستانی را به کشور 
خودمان کشــاند؛ جایی کــه مردم با 
اشغال کشــور و کمبودهای شدید، از 
مهمانان لهســتانی پذیرایی کردند و 
آنها را مهمان خود خواندند. بماند که 
در ســال های اخیر که لهستان تالش 
زیادی کرده تا به آمریکا نزدیک شود، 
مواضعی گرفته که نشانه های ناسپاسی 

از ملت ایران در آن دیده می شود.
جنگ جهانــی دوم، در مجموع جان 
حدود ۴۰ تا ۵۰میلیون انسان را گرفت 
و چهره جهان را برای همیشــه تغییر 
داد. بســیاری از دستاوردهای نظامی 
به خصوص در حوزه هــای هوا و فضا، 
مثل ســاخت موتور جت و موشــک، 
ثمره جنگ جهانی دوم اســت. جنگ 
جهانی همچنین در نهایت به چیزی 
که غربی ها آن را نظــم نوین جهانی 
می خوانند منجر شــد؛ سازمان ملل 
بعد از جنگ جهانی شــکل گرفت و 
جهان دوقطبی از دل تخاصمات بعد 
از آن ســر برآورد. بزرگ ترین پیامد 
جنگ جهانی که حیات بشر را تهدید 
می کند، شــروع رقابت تســلیحاتی 
هسته ای است. جنگ جهانی عمال با 
انفجار بمب هســته ای در هیروشیما 
و ناکازاکی ژاپن به پایان رســید، اما 
استفاده از بمب هسته ای،  آغاز رقابتی 
شد که بزرگ ترین تهدید تاریخ علیه 
بشــریت به شــمار می رود. می شود 
اینطور گفت که اگر جنگ جهانی دوم 
نبود، موجودیت بشر در گروی فشردن 
چند دکمه در چند جای مشــخص 

جهان قرار نمی گرفت.

جهان نما

جواد نصرتی

سیدمهدی سیدی

جنگی که چهره جهان را تغییر داد 

فاطمه عباسی
روزنامه نگار

اردوگاه آوارگان لهستانی جنگ جهانی در اطراف تهران
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طرفداران قدیمی فوتبال در ایران می دانند که حســرت 
صعود فوتبال به بازی های المپیک طوالنی شده و نزدیک به 
نیم قرن است که در یکی از بزرگ ترین ویترین های فوتبال 
دنیا دیده نمی شویم. اما کمتر کسی می داند که آخرین بار 
با یک سرمربی ایرانی و با چه کیفیت باالیی در این بازی ها 
حضور داشتیم. تیم ملی ایران آخرین بار با رهبری حشمت 
مهاجرانی در المپیک 1976مونترال به میدان رفت و دست 
بر قضا به مرحله حذفی هم راه پیدا کرد! تیم جوان و یکدستی که حشمت مهاجرانی 
روانه مسابقات کرد در برابر لهستان، یکی از بهترین تیم های آن روزگار در قامت 
تیم شگفتی ساز ظاهر شد؛ اما به واسطه کم تجربگی برخی بازیکنان در نهایت یک 
باخت خفیف را تجربه کرد. حشمت مهاجرانی آن روزها مرد اول فوتبال ایران بود و 
همان تیم را تا مرحله یک چهارم نهایی باال برد، اما باز هم در برابر شوروی با اختالف 
یک گل باخت تا بهترین نتیجه تاریخ فوتبال ایران در بازی های المپیک را رقم بزند. 
او که سال هاست جای خالی اش در بطن فوتبال ایران احساس می شود خاطراتی 

شنیدنی از المپیک مونترال را روایت می کند.

دانستنی ها

خواب مظلومی در المپیک تعبیر شد

موش هایی 
در لباس شیر

نقشی که مرا جذب نکند 
بیننده را هم جذب نخواهد کرد

شیرین و فرهادی که 
افسانه بود و بازی شد

 اعتماد به نفس واقعی و کاذب 
چه تفاوت هایی دارند؟

با عبدالرضا اکبری، بازیگر پیشکسوت تئاتر، تلویزیون و 
سینما درباره این روزهایش

سازنده بازی رایانه ای »افسانه بیستون« 
از تبدیل یک افسانه ایرانی به بازی می گوید
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 آشنایی با نخستین لژیونرهای 
تاریخ فوتبال ایران

ملی پوش ایرانی 
از سوئیس آمد

وقتی فوتبال ایران هنوز در ســیطره دو تیم بزرگ 
پایتخــت نبود و فوتبالیســت های شهرســتانی 
می توانســتند در تیم های باشــگاهی عرض اندام 
کنند، رقابت خوبی بین اقوام ایرانی بود که بازیکنان 
بیشتری در تیم ملی داشته باشند. البته این رقابت 
گاهی به حدی باال می گرفت که بــه تحریف تاریخ 
هم منجر می شــد و همین ماجراها به ابهام در مورد 
نخستین لژیونر فوتبال ایران دامن می زند. حاال فارغ 
از رقابت های قومی و زبانی که به منابع مکتوب تاریخ 
فوتبال ایران مراجعه می کنیم، به نام حسین علی خان 
سردار برمی خوریم که ظاهراً نخستین فوتبالیست 
ایرانی شاغل در فوتبال اروپا بوده است. این بازیکن 
به دوره ای تعلق دارد که تیم ملی ایران هنوز به طور 
رسمی تشکیل نشــده بود. در آن برهه او در بلژیک 
تحصیل می کرد و در یکی از تیم های باشگاهی این 
کشور هم توپ می زد. حسین علی خان سردار بعدها 
به تیم »سروت ژنو« سوئیس پیوست و برای این تیم 
بازی کرد. بسیاری از مورخان فوتبال ایران معتقدند که 
نخستین بازی تیم ملی در سال 1305انجام شده است؛ 
وقتی که تیم ملی برای چند بازی دوستانه به جمهوری 
سوسیالیستی شوروی و منطقه قفقاز می رود، اما برخی 
دیگر معتقدند که آن تیم »منتخب تهران« بود و عنوان 
»تیم ملی« نداشت. جالب است که حسین علی خان 
سردار در آن بازی به عنوان کاپیتان و مهاجم تیم ملی 
به میدان می رود و 2گل به ثمر می رساند. او طی آخرین 
سال اقامتش در سوئیس و در بازی دوستانه سوئیس 
و فرانسه در ترکیب سوئیس هم بازی می کند و تنها 
بازیکن تاریخ فوتبال ایران است که در اروپا هم بازی 
ملی دارد. حسین علی خان سردار 7خرداد 1356در 

تهران درگذشت.

بسیاری از آذری زبان ها از مرحوم حسین صدقیانی 
به عنوان نخســتین لژیونر تاریخ فوتبال ایران نام 
می برند و شــاید به همین دلیل نام این بازیکن در 
موتورهــای جســت وجوگر به عنوان نخســتین 
فوتبالیست ایرانی شاغل در اروپا ثبت شده است. البته 
این ادعا چندان هم دور از واقعیت نیست، چرا که خیلی 
از مورخان فوتبال ایران دیدار دوستانه ایران و تیم 
منتخب قفقاز را یک بازی رسمی نمی دانند و معتقدند 
تیم ملی واقعی در آن بازی تاریخی به میدان نرفته 
است. وقتی اتفاق نظری درباره رسمی بودن یا نبودن 
آن بازی وجود نداشته باشد طبیعی است که برخی 
سایت های داخلی ادعا کنند برای نخستین بار یک 
سلماسی متولد تبریز به نام حسین صدقیانی معروف 
به حســین افندی در فوتبال اروپا بازی کرده است. 
حســین صدقیانی فرزند تاجر آزادی خواه تبریزی 
یعنی حاج رسول صدقیانی از رهبران انقالب مشروطه 
آذربایجان بود. او ابتدا برای تیم فنرباغچه ترکیه بازی 
کرد و بعدها به تیم شالروآ بلژیک پیوست. حسین 
صدقیانی در فوتبال بلژیک حسابی درخشید و در 
سال 1932عنوان آقای گلی لیگ این کشور را به خود 
اختصاص داد. گفته می شود حسین افندی در فینال 
لیگ بلژیک که با حضور آلبرت اول، پادشاه بلژیک و 
60هزار تماشاگر برگزار شد، 3گل به تیم بروکسل زد 
و تیم شارلروآ را به مقام قهرمانی باشگاه های بلژیک 
رساند. حاال اگر صدقیانی نخستین لژیونر فوتبال ایران 
نباشد، قطعاً نخستین فوتبالیست ایرانی است که آقای 
گل یکی از لیگ های معتبر اروپایی شده است. وقتی 
او برای بازی در تیم ملی به ایران آمد، فوتبالیست های 

ایرانی با گیوه بازی می کردند.

کمی غیرقابل باور است که بیوک جدیکار را نخستین 
لژیونر فوتبال ایران بدانیم. این بازیکن در سال 1325و 
زمانی که 17ساله بود به تیم ملی ایران دعوت شد و 
چند ســال بعد با تیم ویکتوریا برلین آلمان قرارداد 
3ساله بست. آنطور که در منابع مکتوب آمده، بیوک 
جدیکار پس از 9 ماه به ایران برگشــت و به تیم تاج 
تهران پیوست و بعدها برای نیم فصل به بایرن مونیخ 
رفت. جالب است که این بازیکن ابتدا دروازه بان بود 
اما به واسطه تبحری که در استفاده از پای چپ داشت 
به توصیه علی دانایی فرد، سرمربی وقت تاج و تیم 
ملی در خط حمله بازی کرد. از بیوک جدیکار به عنوان 
بهترین گوش چپ تاریخ فوتبال ایران نام می برند و در 
بیوگرافی این بازیکن گاهی به تعریف و تمجیدهای 
اغراق آمیز برمی خوریم؛ مثــاًل اینکه پای چپ این 
بازیکن بیمه شده بود یا اینکه فوتبالیست ها از ترس 
جانشان مقابل شوت های پای چپ او نمی ایستادند! 
بیوک جدیکار نخستین لژیونر فوتبال ایران نیست اما 
بدون تردید نخستین فوتبالیست ایرانی است که در 
لیگ معتبر فوتبال آلمان یعنی بوندس لیگا بازی کرده 
است. جدیکار مسیر رسیدن به دروازه های بوندس 
لیگا را به روی فوتبالیست های ایرانی باز کرد؛ چنان که 
بعد از او بازیکنی به نام محمدرضا عادلخانی به تیم های 
واتن شید و بایرن مونیخ پیوست، حمید علیدوستی 
در »زالمور« توپ زد و رضا احدی برای »روت وایس 
اسن« بازی کرد. با درخشش نسل طالیی فوتبال ایران 
در جام ملت های آسیا1996 آلمانی ها یک بار دیگر 
به فوتبالیست های ایرانی روی خوش نشان دادند و 
بازیکنان بزرگی مثل علی دایی، کریم باقری، خداداد 
عزیزی و بعدتر علیرضامنصوریان، مهدی مهدوی کیا، 
مهدی پاشازاده، علی کریمی و... در بوندس لیگا توپ 
زدند و حاال سردار آزمون تنها نماینده ایران در این 

لیگ معتبر است.

حاال که بحث لژیونرها به میان آمده باید به نام مهدی 
عسگرخانی هم اشاره کنیم که سوپراستار فوتبال 
ایران نبود و در مقایسه با فوتبالیست های بزرگ اسم 
و رسم چندانی نداشــت، اما از او به عنوان نخستین 
لژیونر تاریخ باشگاه پرســپولیس نام می برند. البته 
مقصد این بازیکن لیگ های معتبــر اروپایی نبود و 
به عنوان دروازه بان سخت بود که به تیم های اروپایی 
بپیوندد. عسگرخانی بعد از حضور 3ساله در باشگاه 
پرسپولیس و عملکرد نسبتًا موفقی که در این تیم 
داشت در سال 1350به تیم السالمیه پیوست و 2سال 
ســنگربان اصلی این تیم کویتی بود. عسگرخانی 
در ســال 1352به ایران برگشت و با پیراهن باشگاه 
ابومسلم مشــهد از فوتبال خداحافظی کرد. او در 
بازگشت به فوتبال ایران موفقیت های گذشته را تکرار 
نکرد و چندان پرفروغ ظاهر نشد. منابع تاریخی از 
مهدی عســگرخانی به عنوان نخستین دروازه بان 
ایرانی که به تیم های خارجی پیوســته نام می برند. 
ناصر حجازی، اسطوره فقید باشگاه استقالل هم در 
سال 135۸چند روزی در تمرینات منچستریونایتد 
  ITCشــرکت کرد، اما در نهایت به دلیل عدم صدور
این تیم انگلیسی نتوانست با او قرارداد ببندد. لژیونر 
شدن حجازی به سال 1365برمی گردد که در سال های 
پایانی فوتبالش به تیم محمدان بنگالدش پیوست. 
با این حساب بهروز ســلطانی، نخستین دروازه بان 
ایرانی شاغل در فوتبال اروپاست که در سال 1364از 
تیم پرسپولیس به تیم دسته دومی کلن پیوست و یک 

سال برای این تیم بازی کرد.

    تیم ملی با اقتــدار به المپیک 
مونتــرال صعود کــرد و حریفان 
آســیایی مثل بحریــن، عراق و 
عربســتان را به راحتی برد. در آن 
مسابقات سرمربی تیم ملی  فرانک 
اوفارل ایرلندی بود. چطور بعد شما 

جایگزین او شدید؟
در آن مسابقات اوفارل سرمربی بود و من به عنوان 
ســرمربی تیم ملی جوانان فعالیــت می کردم. 
مسابقات مقدماتی المپیک مونترال خیلی برای 
فوتبال ایران مهم بود چون ۴سال قبل به المپیک 
توکیو صعود کرده بودیم، امــا به خاطر باخت به 
آلمان و رومانی نتوانستیم به دور بعد صعود کنیم. 
این بار می خواستیم به المپیک برویم و به جمع 
۸تیم برتر راه پیدا کنیم. بــرای این کار ابتدا باید 
مســابقات مقدماتی را می بردیم. مــا بحرین و 
عربستان را 3بر صفر بردیم و عراق را هم با یک گل 
مغلوب کردیم تا قدرت مان را به فوتبال آسیا نشان 

بدهیم و به راحتی راهی المپیک مونترال شویم.
    بعد از صعود تیم ملی به المپیک 
یک اتفاق عجیب رخ داد و شــما 
به عنوان جانشین فرانک اوفارل که 
کارنامه درخشانی داشت، هدایت 
تیم ملی را در دست گرفتید. بعد از 
انتخاب شما به عنوان سرمربی چه 

تغییراتی در تیم ملی به وجود آمد؟
در آن ســال ها مدیران فدراســیون، فوتبال را 
می فهمیدند و خودشان کارشناس فوتبال بودند. 
هر تصمیمــی که فارغ از گرایش های سیاســی 
می گرفتند کارشناسی شده بود و حتماً برای آن 
استدالل هایی داشتند. آن موقع اسکلت بندی تیم 
ملی را دو تیم تاج و پرسپولیس تشکیل می دادند 
اما فدراسیون فوتبال با برنامه ریزی کوتاه مدت و 
بلندمدت، فوتبال ایــران را از انحصار این دو تیم 
خارج کرد و پایان فوتبــال دوقطبی از همان جا 
کلید خورد. برنامه دیگر فدراسیون این بود که به 
مسابقات رده جوانان اهمیت دوچندانی بدهد و 
تیم های پایه را تقویت کند که همینطور هم شد.

    ظاهراً بعد از مســابقات آسیایی 
تهران موضوع جوانگرایی در فوتبال 
ایران جدی تر شــد و انتخاب شما 
به عنوان ســرمربی تیم ملی هم 

احتماالً با این ماجرا بی ارتباط نبود.
همینطور اســت، بعد از قهرمانی تیم ملی ایران 
در بازی های آســیایی 19۷۴که با سرمربیگری 
فرانک اوفارل رقم خورد، چند بازیکن مســن و 
باتجربه جای خودشان را به بازیکنان جوان دادند. 
پروسه جوانگرایی در تیم ملی هم با برنامه پیش 
رفت. آن موقع من سرمربی تیم ملی جوانان بودم 
و با این تیم دو بار قهرمان آسیا شدیم. بازیکنان 
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توک

مد 
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نخبه زیادی در آن تیم داشتیم که حسن روشن 
یکی از آنها بود. آن موقع دســتیار اوفارل در تیم 
ملی بزرگساالن هم بودم و این مربی قبل از انجام 
هر کاری با من مشــورت می کــرد. همان موقع 
با پیشــنهاد من برای حضور ۲تیم در تورنمنت 
چندجانبه کورش موافقت کرد و تیم ملی جوانان 
در آن مسابقات خیلی خوب بازی کرد. راستش 
تصورش را نمی کردم که بعدها فدراسیون به من 

اعتماد کند و سرمربی تیم ملی بزرگساالن شوم.
    ایــن هم نکته عجیبــی بود که 
فدراسیون ریسک برکناری مربی 
موفقی مثل اوفارل را پذیرفت. مربی 
ایرلندی هم ادعا کــرد بعد از قطع 
همکاری با ایران با هیچ تیم دیگری 
همکاری نکرد. بعد از این ماجراها با 

اوفارل در تماس بودید؟
اوفارل به من اعتماد کامل داشــت و بعد از قطع 
همکاری با فدراســیون فوتبال ایــران با هم در 
ارتباط بودیم. یک بار بعــد از پیروزی انقالب که 
سرمربی تیم ملی امارات بودم با من تماس گرفت 

 در آن سال ها مدیران فدراسیون
 فوتبال را می فهمیدند و 
خودشان کارشناس فوتبال 
بودند. هر تصمیمی که فارغ از 
گرایش های سیاسی می گرفتند 
کارشناسی شده بود و حتماً برای 
آن استدالل هایی داشتند. آن 
موقع اسکلت بندی تیم ملی را 
دو تیم تاج و پرسپولیس تشکیل 
می دادند اما فدراسیون فوتبال 
با برنامه ریزی کوتاه مدت و 
بلندمدت، فوتبال ایران را از 
انحصار این دو تیم خارج کرد و 
پایان فوتبال دوقطبی از همان 
جا کلید خورد

و دنبال تیم بود. اوفارل را به باشگاه الشعب معرفی 
کردم و او به عنوان ســرمربی چند ماه با این تیم 
کار کرد. قراردادش را کــه قرارداد خوبی هم بود 
خودم برایش بستم اما بعد از ۸-۷ ماه گفت خسته 
شده ام و می خواهم از امارات بروم. من هم از مدیر 
باشگاه الشعب خواستم قراردادش را فسخ کند و 
این باشگاه بدون اینکه یک دینار از قرارداد اوفارل 

کسر کند با او قطع همکاری کرد.
    تیم ملی با همان بازیکنان جوان 
در بازی هــای تدارکاتــی قبل از 
المپیک مونترال درخشــان ظاهر 
شد و نتایج خوبی گرفت. مثل بازی 
در برابر تیم المپیک فرانسه. همه 
بزرگان فوتبال فرانسه در آن بازی 

حضور داشتند؟
قبل از حضور در المپیک مونترال با رایزنی های 
مرحــوم مهــدی اســداللهی کــه از مربیان و 
فوتبال نویس هــای خبره ایران بــود، در دهکده 
بازی های المپیک یک بازی دوستانه با تیم ملی 
فرانسه انجام دادیم و با نتیجه ۴بر 3برنده شدیم! 
آن موقع بازی های تدارکاتی خوبی داشتیم. قبل 
از جام جهانی 19۷۸هم یک بار دیگر در تولوز با 
تیم ملی فرانسه بازی کردیم که با نتیجه ۲بر یک 
باختیم و فرانسوی ها با اشــتباه داور ما را بردند. 
فرانسه با همه بزرگانش مثل هنری میشل، برنارد 
الکومبه، میشل پالتینی و ژان تیگانا مقابل ما بازی 
کرد. آن موقع تیم های ملی  امید و بزرگساالن از 
هم جدا نبودند و همه کشورهای با تیم بزرگساالن 

راهی المپیک می شدند.
    المپیک مونترال بــرای ایران با 
برد مقابل کوبا شــروع شد. بردن 
تیم ناشــناخته کوبا هم کار آسانی 
نبود. نخستین برد ایران در المپیک 

مونترال چگونه رقم خورد؟
همینطور اســت، کوبا تیم ناشــناخته ای بود اما 
نمی شد آن را دســت کم گرفت. ما با تمام قوا به 
مصاف این تیم رفتیم چرا که 3امتیاز بازی نخست 
می توانســت ما را به دور بعد بازی های المپیک 
ببرد. بگذارید یک خاطــره برای تان تعریف کنم. 
صبح روز بــازی با کوبا خدابیامرز غالمحســین 
مظلومی به من گفت خواب دیده که به کوبا گل 
زده و ما بازی را برده ایم. من هم گفتم عزیزم هنوز 
شب نشده که خواب دیدی به کوبا گل زدی! کمی 
با هم شوخی کردیم و به مظلومی گفتم به خاطر 

توانمندی هایی که داری امــروز تو را در ترکیب 
اصلی قــرار می دهم و می خواهــم بهترین بازی 
عمرت را انجام بدهی. او هم خیلی خوب بازی کرد 

و کوبا را با تک گل غالمحسین مظلومی بردیم.
    اوج کار ایران در برابر لهســتان، 
یکی از تیم های قدرتمند آن سال ها 
بود. تیمی که یان توماژوفسکی را 
درون دروازه داشــت و بازیکنان 
سرشــناس دیگری مثل ژارماخ و 
التو هم در ترکیــب اصلی بودند. 
نیمه اول بازی با لهســتان یکی از 
درخشــان ترین بازی های تاریخ 

فوتبال ایران است. اینطور نیست؟
هنوز هم خیلی ها درباره نیمه اول بازی با لهستان 
صحبت می کنند. آن موقع لهســتانی ها یکی از 
بهترین تیم های دنیا بودند و بعد از کســب مقام 
ســوم در جام جهانی 19۷۴می خواســتند در 
المپیک فینالیست شوند. ما در برابر لهستان بازی 
را خیلی خوب شــروع کردیم و در دقیقه ۶علی 
پروین گل زد. نیمه اول را یک بر صفر بردیم اما در 
نهایت بازی را با نتیجه 3بر ۲باختیم. ما و لهستان 
برای ســرگروهی بازی می کردیم و با این نتیجه 
لهستان به عنوان سرگروه و ما به عنوان تیم دوم به 

جمع ۸تیم برتر المپیک راه پیدا کردیم.
    شاید اگر تیم باتجربه تری بودیم 
دســت کم بازی با تســاوی تمام 

می شد...
در مرحله بعد و در بازی با شوروی هم این اتفاق 
تکرار شد و با نتیجه نزدیک به شوروی باختیم. در 
آن بازی هم در اواخر بازی که ۲بر یک عقب بودیم 
یک فرصت عالی داشتیم که هدر رفت. شاید اگر 
شــوروی را می بردیم و به جمع ۴تیم پایانی راه 
پیدا می کردیم برای نخستین بار در فوتبال مدال 
المپیک می گرفتیم، اما نشد. در آن بازی مینایف 
که یکی از بهتریــن مدافعان دنیا بــود، به دلیل 
۲اخطاره بودن نباید بازی می کــرد اما اعتراض 
ما به جایی نرســید و این بازیکن در خط دفاعی 
شــوروی بازی کرد. ما هم تیم جوانی داشتیم و 
باید بهای جوانگرایی در تیم ملی را می پرداختیم. 
چند ماه بعد با همان تیم به تورنمنت چهارجانبه 
رئال مادریــد رفتیم و با تیم ملــی آرژانتین یک 
بر یک مســاوی کردیم. بعد هم به راحتی راهی 
 جام جهانی 19۷۸شــدیم و آنجــا آبرومندانه 

بازی کردیم.

خاطره بازی با حشمت مهاجرانی که پرافتخارترین مربی ملی تاریخ فوتبال ایران است

مهرداد رسولی

حسین علی 
خان سردار

نخستین کاپیتان

 نکته مهم
 حسین علی خان 

سردار  این است که 
این بازیکن توانایی 
بازی در دو پست 

 تخصصی را 
 داشته است. 

او دروازه بانی بود که 
در خط حمله تیم ملی 

ایران بازی کرد.

حسین 
صدقیانی 
بازگشت افندی

حسین صدقیانی 
 فوتبالیست

 مطرحی بود اما 
شانس و اقبال بلندی 
هم داشت که در اروپا 

به دنیا آمد.

 بیوک 
جدیکار

چپ پای معروف

وقتی آقا بیوک دار 
فانی را وداع گفت 

فیفا با ارسال نامه ای 
به فدراسیون فوتبال 
تسلیت گفت غافل 

از اینکه بسیاری 
از مدیران وقت 
 فدراسیون او را 
نمی شناختند.

مهدی 
عسگرخانی

نخستین لژیونر تاریخ 
سرخ ها

عسگرخانی فقط 
یک بازی ملی داشت 

اما درخشش در 
پرسپولیس برای بدل 
شدن او به نخستین 

دروازه بان لژیونر 
 فوتبال ایران
 کافی بود.



طرح:   محمد علی حلیمی

پنهان کردن 
اضطراب درونی

حتماً شما هم تا به حال با افرادی مواجه شده اید 
که اهل اظهار فضل زیادی هستند، درباره همه چیز نظر 

می دهند و به طرز عجیبی سعی دارند به دستاوردهایشان اشاره 
کنند درحالی که اصاًل کسی سؤالی از آنها نپرسیده است! این یکی 

از نشانه های رفتاری افرادی است که اعتماد به نفس کاذب دارند. آنها 
با این کار سعی می کنند به دیگران فرصت سؤال کردن ندهند. در واقع 
فخرفروشی، تکبر و رفتار مغرورانه، نشانه این است که فرد تالش می کند 
در توانایی ها و دانسته هایش اغراق کند. نشانه ها وقتی تکمیل می شوند که 

ببینیم فردی با این همه ادعا، موقع تصمیم گیری نامطمئن عمل می کند، 
تحت تأثیر نظرات مختلف قرار می گیرد و خیلی راحت تصمیمش 

را عوض می کند. اعتماد به نفس کاذب جلد ظاهری افراد برای 
پوشاندن اضطراب و تنشی است که در وجودشان تجربه 

می کنند، اما می خواهند آن را از دیگران و گاهی 
حتی از خودشان پنهان کنند.

همه ما از مزایای داشتن اعتماد به نفس و 
باور داشتن به توانایی های مان آگاهیم و 
می دانیم که نداشتن این احساس، چقدر 

می تواند مسیر پیشرفت و رشد ما را به بیراهه ببرد و باعث نارضایتی شود. اما بد نیست 
بدانیم بین اعتماد به نفس واقعی و نوع کاذب آن تفاوت هایی وجود دارد. شاید تظاهر به 

داشتن اعتماد به نفس در کوتاه مدت به کمک ما بیاید اما در نهایت باید برای ساختن نوع واقعی 
این احساس تالش کنیم. محمدرضا دژکام، روانشناس و روان درمانگر درباره تفاوت های اعتماد 

به نفس واقعی و کاذب و روش های تقویت این ویژگی توضیح می دهد.

نیلوفر  ذوالفقاری

تظاهر به اعتماد به نفس

صبور باشیداعتماد به نفس کاذب
تقویت اعتماد به نفس

مكتب خانه 1۰

آشنایی با زندگی و شخصیت حسین عالیزاد، کارآفرین موفق ایران

از بادام فروشی تا کارخانه داری
»زندگی، خودش را با قدم های ما هماهنگ نخواهد کرد، این شما هستید که باید خود را با آهنگ زندگی هماهنگ کنید.« 
این جمله از مردی است که تمام دوران کودکی خود را در حجره پدری گذراند و به مرد تجارت و کسب وکار تبدیل شد. 
حسین عالیزاد، بنیانگذار کارخانه سن ایچ و ده ها شــرکت و برند موفق دیگر، در نوجوانی راه مستقل شدن را در پیش 

گرفت و بعدها برای صدها نفر شغل ایجاد کرد. آشنایی با زندگی او و مسیری که پشت سر گذاشته خالی از لطف نیست.

خانواده ای اهل تجارت

پنجشنبه

شماره ۱77
۱۰  شهریور ۱۴۰۱  پيشنهاد  هفته

  شب گردی در طبیعت توچال
برای خیلــی از ما، مشــغله های 
روزمره، شلوغی شــهر و ترافیک 
این امکان را کــه بتوانیم در طول 
روز ســراغ قدم زدن و پیاده روی 
برویم از بین برده است. چه چیزی 
بهتر از پیــاده روی در هوای تازه 
طبیعــت، در خنکی و ســکوت 
شب، درحالی که صدای موسیقی 
مالیمی توی گوش مان پیچیده یا 
به پادکست موردعالقه مان گوش 
می دهیم، می تواند ذهن مان را برای 
ساعتی آرام و از تنش های روزمره 
دور کند؟ برای یک پیاده روی شبانه 
در شب های خنک شــهریور ماه، 
پیشنهاد ما مسیر پیاده روی توچال 
است. از همان ابتدای راه با مسیر 
روشن و سازه های نورانی، غرفه های 
مختلــف و جمعیت پرانــرژی و 
شادابی روبه رو می شوید که آمده اند 
خستگی روز را با نفس کشیدن در 
هوای پاک کوهستان از روح و جسم 
دور کنند. اینجــا خیال تان راحت 
اســت که در یک محیط امن قدم 
می زنید و البته به تفریحات جانبی 
این مجموعه هم دسترسی دارید. 
تأثیر فعالیت جســمی و ورزش بر 
ســالمت روح و روان هم که دیگر 
بر کسی پوشیده نیست. اصاًل نام 
مجموعه توچال را، می توانید روی 
نقشه با عنوان مسیر سالمتی پیدا 
کنید. ایســتگاه اتوبوس البرز در 
بلوار دانشجو، نزدیک ترین ایستگاه 
وسایل حمل ونقل عمومی به این 
مسیر ســالمتی اســت، در همه 
۲۴ساعت شبانه روز هم می توانید 

در این مسیر قدم بزنید.

ایستگاه اتوبوس البرز

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

حسین عالیزاد در سال 13۰۴در تبریز به دنیا آمد. پدرش یکی 
از تجار شناخته شده در تبریز بود. همانطور که آن زمان مرسوم 
بود بیشتر فرزندان، شغل پدر را ادامه دهند، حسین هم از همان 
کودکی راهی بازار شد و در حجره پدری شاهد نوع کسب وکار او 
بود. از نوع برخورد با مردم گرفته تا نوع حســاب و کتاب در کار، 
بودن در کنار پدر برایش درس های فراوانی داشت. شوق یادگیری 
در او همیشه وجود داشــت، به همین دلیل هم بعد از تعطیلی 
مدرسه، خودش را به سرعت به حجره پدری می رساند تا بیشتر 
از او یاد بگیرد. حســین عالیزاد خیلی زود تصمیم گرفت مسیر 
مستقل خود را طی کند و همه ســختی های این راه را پذیرفت. 
1۶سال بیشتر نداشت و تصمیم گرفت برای کار به تهران بیاید. 
بدون اینکه سرمایه ای داشته باشد از خانواده جدا شد و به تهران 
رفت. با تکیه بر توانایی های خــودش و تجربه ای که در کنار پدر 
به دست آورده بود، کنجکاوانه به مغازه ها نگاه می کرد. مغازه های 
قنادی نظرش را جلب کردند و چون او آشنایی مختصری با ابزار 
و وسایل این حرفه داشــت تصمیم گرفت در بازار پیگیر این کار 
شود. تحقیق و تالش اش شروع شد، مراکز عمده فروشی و افراد 

سرشناس بازار را شناسایی کرد.

خالقیت در اعتمادسازی
مثل هر کســب وکار دیگری، عالیزاد هم به جلب اعتماد 
بازاریان، مشتریان و فعاالن کسب وکار خود نیاز داشت. او 
در این راه در قدم اول خالقیت جالبی به خرج داد. بعد از 
اینکه فهرستی از سرشناسان بازار تهیه کرد، مقدار کمی 
بادام خرید و البته این کار را بــا تکیه بر آنچه پدرش یاد 

داده بود، آنچنان با دقت انجــام داد که صاحب بادام های 
باکیفیت و خوبی شــد. صبح فردا، عالیزاد با یک بســته 

بادام که به صورت آزمایشی به همراه داشت، سراغ 
قنادی های شــهر رفت. از قنادها می خواست 
بادامی را که همراه دارد تست کنند و اگر راضی 
بودند بخرنــد. روش خالقانه او بــرای قنادان 

آن زمان جدید بود و باعث اعتمادســازی می شد. 
نخســتین روز کاری او با موفقیت تمام شد، هنوز ظهر 

نشده بود که توانست تمام بادام های خود را بفروشد و با یک 
تجربه کارآمد به خانه برگردد. دوست داشت خبر این موفقیت 

را قبل از همه به پدرش بدهد، خوب به یاد داشت که به پدرش قول 
داده بود مرد بزرگی خواهد شــد.  او برای ادامه راه، اعتماد به نفس پیدا 

کرد. عالیزاد خیلی زود توانست کسب وکار کوچکش را توسعه دهد، حجم 

سفارش ها به حدی بود که خود به تنهایی قدرت رسیدگی 
به همه آنها را نداشــت بنابراین یک اتاق دیگر اجاره کرد 
و نخســتین همکارش را به کار گرفت. او دیگر یک چهره 
شناخته شده در حرفه فروش لوازم و مواداولیه قنادی شده 
بود. نام شرکت تازه تأسیس خود را شرکت بازرگانی عالیزاد 
گذاشــت. از آنجا که تالش می کرد از مرغوب ترین مواداولیه 
اســتفاده کند ، خیلی زود تبدیل به نامی شناخته شده و قابل 
اعتماد در بازار کار خود شــد. مدتی بعد متوجه شد که 
کمبودها و نیازهایی در بازار قنادی کشــور وجود 
دارد. مثاًل قنادان از او دستگاه های پخت شیرینی یا 
انواع فرها را می خواستند، اما بیشتر این دستگاه ها در 
داخل کشور تولید نمی شد و باید کسی سراغ وارد کردن 
آنها می رفت. دنبال راهی بود که مجبور نباشد در پاسخ به 
نیازهای بازار، نه بگوید. آن روحیــه کمال گرایی در او باعث 
شده بود بخواهد بهترین حرفه خود باشد. برای پیشرفت کار، در 
نمایشگاهی خارجی شرکت کرد و با رفت وآمدهایش به کشورهای 
دیگر، توانست نمایندگی چند دستگاه تولید کیک و شیرینی را بگیرد. 

حاال دیگر ناچار نبود به سفارش ها پاسخ منفی بدهد.

اعتماد به نفس واقعی و کاذب چه تفاوت هایی دارند

موش هایی در لباس شیر

از آنجا که داشتن اعتماد به نفس، باور داشتن توانایی ها و اطمینان 
به تصمیم ها نقش مهمی در رشــد و پیشــرفت ما دارد، دنبال 
راه هایی می گردیم که این ویژگی را در خودمان ایجاد کنیم. گاهی 
در این راه به جای داشــتن اعتماد به نفس، تظاهر به داشتن آن 
می کنیم. مثاًل در موقعیتی سخت یا چالشی جدید قرار می گیریم 
یا نگران قضاوت و نگاه دیگران نسبت به خودمان هستیم، اینجاست 
که ترجیح می دهیم فردی با اعتماد به نفس به نظر برسیم، حتی 

اگر این اعتماد به نفس کاذب باشد. البته که تظاهر به داشتن یک 
ویژگی مثبت احتماالً در بسیاری مواقع ضرر ندارد، اما به هر حال با 
واقعیت متفاوت است. تظاهر به اعتماد به نفس شاید موقتاً ما را از 
موقعیت اضطرابی رها کند اما در نهایت ما را شخصی جلوه می دهد 
که واقعاً نیســتیم. ضمن اینکه داشتن این ویژگی باعث می شود 
دست از تالش برای یادگیری برداریم چون خودمان هم باورمان 

می شود که در موضوعاتی دانش و توانایی داریم.

نشــانه هایی هم وجود دارند که این تفــاوت را به دیگران 
نشــان می دهند و البته دیدن آنها در خودمان هم، باعث 
می شود باور کنیم اعتماد به نفس مان واقعی نیست. مثاًل 
اگر تظاهر به اعتمــاد به نفس کنید خیلی ممکن اســت 
که با سؤال پیچ شــدن درباره یک موضوع، کالفه و عصبی 
شوید. شــما تمام انرژی خود را روی رفتار و حرف های تان 
گذاشته اید تا فردی با اعتماد به نفس به نظر برسید و مواجه 
شدن با سؤاالت زیاد، تمرکزتان را به هم می زند. شما برای 
قرارگرفتن در موقعیت های غافلگیرکننده آمادگی ندارید و 
پیدا کردن جواب مناسب به سؤاالت تازه باعث دستپاچگی 
و خجالت شما می شــود. حالت های فیزیکی بدن فرد هم، 
می تواند نشان دهنده تظاهر به اعتماد به نفس باشد. مثاًل 
تکان دادن پاها، قفل کردن دســت ها یا کالفگی و ناآرامی 
از این نشانه هاســت. گاهی هم این افــراد از آن طرف بام 
می افتند و سعی می کنند در حالت نشستن و ایستادن خود، 
اینطور وانمود کنند که خیلی راحت هســتند درحالی که 

اغراق در رفتارشان مشهود است.

قبالً هم گفتیم که رسیدن به اعتماد به نفس 
واقعی نیازمند تالش مســتمر است و البته 

زمان الزم دارد، بنابراین 
صبور باشــید و توقع 

نداشته باشید که خیلی زود به فردی دارای 
اعتماد به نفس باال و واقعی تبدیل شــوید. 

در این مسیر طوالنی ممکن اســت بعضی روزها خیلی اعتماد به نفس 
داشته باشید و در بعضی موقعیت ها باز هم خودتان را بدون این ویژگی 
پیدا کنید. یادگیری در هر زمینه ای را اولویت خود قرار دهید، داشتن 
اطالعات مفید و متنوع باعث می شود اعتماد به نفس شما پشتوانه واقعی 
داشته باشد. واقع گرا باشید و بدانید که داشتن اعتماد به نفس بیش از 
حد هم خوب نیست. شاید واقعاً دنبال تقویت اعتماد به نفس باشید اما به 
تکبر و خودپسندی برسید، بنابراین حواس تان به این نکته باشد. اعتماد 
به نفس واقعی باید احساس آرامش و اطمینان در وجودتان ایجاد کند 
نه اینکه ابزاری برای ثابت کردن دائمی خودتان به دیگران باشد. برای 
داشتن اعتماد به نفس واقعی، باید مسئولیت پذیر باشید، اشتباهات 

خود را بپذیرید و به دنبال یادگیری باشید.

اعتماد به نفس داشتن، یک ویژگی 
اکتسابی اســت؛ یعنی می توانیم 
بــرای به دســت آوردن آن تالش 
کنیم. این خبر خوبی است چون 
نشــان می دهد می توانیم امیدوار 
باشــیم که اعتماد به نفس را هم 
مثل مهارت های دیگر یاد بگیریم. 
اما یادگیری آن مثل بقیه مهارت ها 
نیســت و تالش و زمان بیشتری 
الزم دارد. ســاختن ایــن مهارت 
ســخت و نیازمند تالش مستمر 
اســت چون می تواند بر اثر عوامل 
مختلــف، دوباره از دســت برود. 
شاید قدم اول در حفظ اعتماد به 
نفس این باشــد که تمرین کنیم 
آن را به نظرات بقیه وابسته نکنیم. 
طبیعی است که شنیدن تعریف و 
تمجید احساس خوشایند اعتماد 
به نفــس به ما می دهــد و تحقیر 
ویژگی های مــان، اعتماد به نفس 
ما را از بین می بــرد. اما باید تا حد 
امکان جلوی این اتفاق را بگیریم. 
اعتماد به نفس واقعی این اســت 
که خودمان قبل از همه، توانایی ها 
و دانســته های خودمــان را باور 
داشته باشــیم. فرق مهم اعتماد 
به نفس واقعــی و کاذب هم اینجا 
خودش را نشــان می دهد، کسی 
که واقعــاً خودش را باور داشــته 
باشد این احساس را در وجودش 
حفظ می کند، اما کسی که تظاهر 
می کند، با یک نظر منفی یا چند 
سؤال سخت، دوباره به ابتدای راه 
برمی گردد و تمام اعتماد به نفس 
ساختگی و دروغینش را از دست 

می دهد.

برای تقویت احســاس اعتماد به نفس، 
می توانید تمرینات مختلفی انجام دهید. 
یکی از نخســتین قدم ها این اســت که 
نظرات دیگران را بشنوید، آنها را ارزیابی کنید اما تحت تأثیر 
آنها قرار نگیرید. بدانید که هر کس نظر متفاوتی دارد و توجه به همه نظرات، 
فقط حواس شما را پرت می کند. بعضی افراد ممکن است با اظهارنظرهای منفی 
ذهن ما را به هم بریزند و توجه نکردن به این نظرات در نهایت به نفع سالمت 
روان خودمان تمام می شود. نکته بعدی این است که با ترس خود مقابله کنید، 
از قرار گرفتن در معرض دید و قضــاوت بقیه، حرف زدن در جمع و اظهارنظر 
نترسید و نگران این نباشید که چطور به نظر می رسید یا دیگران درباره شما چه 
فکری می کنند. بیرون آمدن از الک انزوا و دوری از موقعیت های چالش برانگیز 
باعث می شــود که به مرور مهارت های ارتباطی شما افزایش پیدا کند و دیگر 
خبری از ترس نباشد. شاید اعتماد به نفس کاذب در کوتاه مدت جواب دهد و 
شما را به هدف تان برساند اما اگر به عادت تبدیل شود، اتفاقاً این تظاهر می تواند 

باعث کاهش اعتماد به نفس شما شود.

اعتماد به نفس 
اکتسابی است

رؤیای کارخانه 
شیرینی و شکالت

عالیزاد هم جزو آن دسته افرادی بود که 
رؤیای همیشگی خود را فراموش نکرد 
و تالش کرد جامه عمل به آن بپوشاند. 
در مســیر حرفه ای او، سال های دهه 
40برای او ســال های اوج گرفتن بود. 
از چند نمایشــگاه مرتبط با حرفه خود 
بازدید کرد تا اطالعات کاملی کســب 
کند. احداث یک کارخانه مجهز و مدرن 
شیرینی و شــکالت، رؤیای همیشگی 
او بود؛ رؤیایی که سرمایه چندانی برای 
عملی کردن آن نداشت. قدم ها را یکی 
یکی برداشــت، از پیدا کــردن زمین 
مناسب برای احداث کارخانه گرفته تا 
خرید لوازم و تجهیزات. سعی می کرد 
همه مراحل را به بهترین شــکل پیش 
ببرد. باالخره بعد از 19ســال، عالیزاد 
کارخانه شــوکو مارس را که نخستین 
و بزرگ ترین کارخانه ساخت شکالت 
در ایران بود افتتــاح کرد. این اتفاق در 
ایران تازگی داشت، چرا که تا پیش از آن 
محصوالتی مانند شکالت وارداتی بودند 
و راه اندازی این کارخانه، شبیه به انقالبی 

در صنعت خوراکی کشور بود.
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شماره ۱77
پيشنهاد  هفته۱۰  شهریور ۱۴۰۱ 

بی آرتی پله سوم

  تفریح زیر سبد
حتماً تا بــه حال پیــش آمده 
که بخواهیــد در یــک فضای 
مفــرح، یکــی از ورزش هــای 
توپــی را تجربــه کنیــد؛ مثل 
بســکتبال 3نفــره در دل یکی 
از بوســتان های زیبا و قدیمی 
تهران. پارک شــفق در خیابان 
ســیدجمال الدین اســدآبادی 
این امکان را به شــما می دهد. 
فقط کافی است لباس ورزشی 
بپوشــید و با توپ بسکتبال به 
زمین بسکتبالی که درست در 
وسط این پارک قرار دارد، بروید. 
پارک شفق حدود ۷۰سال قبل 
و به سبک پارک های فرانسوی 
ســاخته شــده و از امکانــات 
ورزشــی مناســبی برخوردار 
است اما زمین بسکتبال آن در 
بین همه پارک هــای پایتخت 
منحصر به فرد محسوب می شود. 
کدام پارک را ســراغ دارید که 
فارغ از هیاهــوی اطرافش چند 
ساعتی با بســکتبال 3نفره در 
آن سرگرم شوید؟ نزدیک ترین 
ایســتگاه مترو به پارک شــفق 
ایستگاه جهاد است. بعد از خروج 
از ایســتگاه متــرو وارد خیابان 
ســیدجمال الدین اســدآبادی 
شــوید تا به خیابــان نوزدهم و 
پارک شفق برسید. با استفاده از 
خط ۷اتوبوس های بی آرتی هم 
می توانید به پارک شفق بروید؛ 
کافی است در مســیر شمال به 
جنوب خیابان ولی عصر حرکت 
کنید و در ایســتگاه پله ســوم 

پیاده شوید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  آندرنالین روی دوچرخ
اگر از کنار برخی بوســتان های 
مدرن و تــازه تأســیس تهران 
عبور کرده باشید حتماً عده ای 
دوچرخه سوار را دیده اید که در 
حال اجرای حرکات نمایشــی 
با دوچرخــه هســتند. اجرای 
حرکات نمایشــی با دوچرخه 
یا همــان بی ام ایکــس یکی از 
زیرشــاخه های ورزش مفــرح 
دوچرخه سواری اســت که این 
روزها طرفداران زیــادی دارد. 
پیست دوچرخه سواری پارک آب 
و آتش در بزرگراه حقانی جایی 
اســت که دوچرخه ســوارهای 
بی ام ایکــس می توانند قوانین و 
قواعد ایــن ورزش را یاد بگیرند 
و به یک بی ام ایکس کار حرفه ای 
بدل شــوند. بــرای تماشــای 
تمریــن دوچرخه ســوارهای 
بی ام ایکــس می توانید به غرب 
بوســتان آب و آتــش برویــد و 
اگر با ســلیقه تان ســازگار بود 
در کالس هــای آموزشــی که 
در چند قدمی همین پیســت 
برپا می شــود، ثبت نــام کنید. 
بی ام ایکــس یکــی از 3ورزش 
مهیــج دنیا به شــمار می آید و 
آدرنالین خون ورزشکار را به اوج 
می رساند. این ورزش در تابستان 
که خبری از برف و باران نیست، 
ســکه رایجــی دارد و مختص 
حرفه ای ها نیست. برای رسیدن 
به پیست دوچرخه سواری پارک 
آب و آتش کافی است از ایستگاه 
متروی حقانی خارج شوید و به 
ســمت میدان ونک در بزرگراه 
حقانی حرکــت کنیــد. البته 
راه میان بر هم این اســت که از 
دل بوســتان جنگلی طالقانی، 
خودتان را به پل طبیعت رسانده 
و از دل آب و آتش سر در بیاورید 

و به این تفریح مهیج بپردازید.

متروی حقانی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پلی نزیایی هــا در روزگار قدیــم دریانوردان 
بزرگــی بودند و تخصص شــان اســتفاده از 
ســتارگان برای حرکت در شــب بوده است. 
بومیان پلی نزی دســتی هم در هنر داشته اند 
و پیشه وران چیره دســتی بوده اند. آنها هنوز 
در ســاخت اشــیای مختلف مثل قالب های 
ماهیگیری تبحر خاصی دارند و با اینکه تزئین 
قالب ها تأثیری در کارکرد آنها ندارد، این کار 
را به بهترین شکل ممکن انجام می دهند. باور 
آنها این است که ســالح های سنگی و چوبی 
هرچه خوش ســاخت تر و تزئینی تر باشند از 

قدرت بیشتری برخوردار خواهند بود. برخی 
دیگر از بومیان پلی نــزی تخصص عجیبی در 
بافندگی دارند و این هنر جایگاه خاصی در سنت 
و فرهنگ مردم دارد. این دسته از پلی نزیایی ها 
حتی در ساخت خانه هایشــان به جنبه های 
تزئینی این کار اهمیــت زیادی می دهند و به 
همین دلیل خانه های جزایر پلی نزی به هیچ 
خانه دیگری شبیه نیستند. انگار هنر در بین 
اقوام پلی نزی ریشه ژنتیک دارد و نسل جدید 
پلی نزیایی هــا دنبال ســاخت جواهر قیمتی 

رفته اند که در دنیا مشتریان زیادی دارد.

کشف مارلون براندو
پلی نزی فرانسه مجموعه ای از جزایر بکر و زیبا در دل اقیانوس آرام جنوبی است و خیلی ها برای 
دوری از شلوغی زندگی به این منطقه ســفر می کنند. بورا بورا، یکی از جزایر مرجانی و محبوب 
پلی نزی فرانسه اســت که تاالبی ۸3کیلومترمربعی دارد و از آن به عنوان زیباترین جای دنیا یاد 
می شــود. بلندترین نقطه این جزیره، کوه مونت اوتمانو اســت که بقایای آتشفشــانی خاموش 
به حساب می آید و به ۴میلیون ســال قبل تعلق دارد. بســیاری از هتل های لوکس گران قیمت 
سواحل اقیانوس آرام در این جزیره ساخته شده. جزیره هوآهینه در شرقی ترین نقطه پلی نزی هم 
یکی از عجیب ترین نقاط دنیا به شمار می آید. این جزیره برای عالقه مندان تاریخ و معماری جاذبه 
فراوانی دارد. جزیره هوآهینه، بزرگ ترین مرکز باستان شناسی است که شواهدی از فرهنگ و سنت 
بومیان پلی نزی را حفظ کرده. البته این جزیره شــهرتش را مدیون پدیده ای به نام »اشعه سبز« 
است. در این منطقه نور خورشید قبل از غروب در حالتی خاص در جو شکسته می شود و برقی سبز 
رنگ تولید می کند. این پدیده فقط در چند نقطه دنیا ازجمله جزیره هوآهینه قابل مشاهده است. 
جزیره مرجانی »تتیاروا« که خیلی ها آن را به نام جزیره مارلون براندو می شناسند یکی دیگر از 
جاذبه های طبیعی پلی نزی است. ماجرا از این قرار است که مارلون براندو، بازیگر مشهور فرانسوی 
وقتی مشغول بازی در فیلم »شورش در کشتی بونتی« بود از باالی کوه این جزیره را کشف کرد 
و با کمک یکی از ماهیگیرهای محلی خودش را به آن رساند. این جزیره مرجانی در آب محصور 
شده و دهانه طبیعی ندارد. بنابراین فقط با کمک امواج می توان به ساحل رسید و این کار باید با 
ریتم مناسب انجام شود. مارلون براندو در سال 19۷۰دهکده ای کوچک در دل این جزیره ساخت 

و همان جا زندگی کرد.

معرفی لوکس ترین جزیره های  جهان

تفریحگاه میلیونرها
یکی از تفریحات افراد ثروتمند این است که جزایر لوکس دنیا را برای مدتی اجاره می کنند تا 
چند صباحی به دور از هیاهو باشند. این جزایر که عمدتًا در سواحل اقیانوس ها قرار دارند، به 
یک جای لوکس برای زندگی میلیونرها بدل شده است و بسیاری از سلبریتی های فرنگی برای 
گذراندن تعطیالت به این جزایر پناه می برند. آنها برای انتخاب جزیره محل اقامت، قواعد خاص 

خودشان را هم دارند. یکی از این قواعد نانوشته این است که جزیره مورد نظر باید بکر باشد. 
جزایری از این دست در سواحل اقیانوس ها به وفور یافت می شود. برخی از آنها مثل بورا بورا 
که از آن به عنوان لوکس ترین و زیباترین جزیره دنیا یاد می شود شهرت جهانی دارند اما برخی 

دیگر تا حدودی ناشناخته مانده اند.

جزیره مائویی

قبل از هر چیز باید ســراغ یکی از جزایــر ۸گانه ایالت هاوایــی آمریکا در 
اقیانوس آرام برویم. جزیره مائویی را با ســواحل شــن و ماسه رنگارنگی که 
دارد می شناسند. قدم زدن روی شن های ســفید و قرمز و مشکی و مالقات 
با کوسه های کوهان دار یکی از تفریحات افراد ثروتمند است و طبق آخرین 
برآوردها هر سال حدود 1۵۰هزار نفر از افراد ثروتمند در اقامتگاه های لوکس 
این جزیره سکونت دارند. زیبایی مائویی در حدی است که هر سال به عنوان 
یکی از 3جزیره زیبا و الکچری دنیا انتخاب می شود و چندبار عنوان »بهترین 
جزیره جهان« را تصاحب کرده اســت. آب و هوای این جزیره معتدل است و 

باالترین دمای آن به 31درجه و کمترین دمای آن به 13درجه می رسد.

مالقات با کوسه ها 
در آمریکا

جزیره پوکت

این جزیره در جنوب غربی تایلند و در فاصله ۸۵۰کیلومتری بانکوک اســت 
و بسیاری از توریســت ها معتقدند همه ویژگی های الزم برای گذراندن یک 
تعطیالت عالی را دارد. ســواحل غربی پوکت ترکیبی از خلیج های شــنی، 
برآمدگی های ســنگی و پرتگاه های عظیم آهکی است و چندین ناحیه مهم 
توریستی مانند ساحل کاماال، ساحل کارون و ســاحل پاتونگ و چند ساحل 
دیگر دارد. قدم زدن در میان انبوه درختان نارگیل و قایق ســواری با قایق های 
بامبو، بخش عمده تفریحات پولدارها را در این جزیره تشکیل می دهد. البته باید 
گشت و گذار شبانه در این جزیره و رفتن به فستیوال های موسیقی و تماشای 

موسیقی زنده را هم به فهرست تفریحات در این جزیره اضافه کرد.

شب زنده داری در 
نزدیکی بانکوک

جزیره 
سنتورینی

کشور یونان در کنار آثار باســتانی منحصر به فردش جزایر زیبایی هم دارد و 
یکی از این جزایر سنتورینی است. این جزیره به گروه جزیره های کیکالدس 
تعلق دارد و گفته می شود بقایای آتشفشــان مهیبی است که چندصد سال 
قبل به وقوع پیوســته. این جزیره تا قرن 1۵میالدی به شکل دایره بود، اما با 
وقوع آتشفشانی عظیم، حالتی هاللی پیدا کرد. ســنتورینی با دهکده های 
توریستی اش شناخته می شود و بومیان این روستاها به رغم گذشت سال های 
طوالنی، بافت زیبای این منطقه را حفظ کرده اند. یکی از جاذبه های این جزیره 
تماشای صخره هایی است که حدود 3۰۰متر ارتفاع دارند و از آب دریا بیرون 

زده اند. خانه های رنگارنگ سنتورینی هم در اروپا خواهان زیادی دارد.

 ضیافت رنگ 
در یونان

جزیره پاالوان

این جزیره که در مرزهای شرقی فیلیپین واقع شده جذابیت های بسیاری 
دارد، اما جذاب ترین بخش این جزیره  غواصی در خلیج کورون است. البته 
غواصی در این نقطه یک تفاوت بزرگ هم دارد. غواص ها برای تماشای بقایای 
کشتی هایی که در بحبوحه جنگ آمریکا و ژاپن در جنگ جهانی دوم غرق 
شده اند به جزیره پاواالن می روند. بازدید از غارهای تابون که به آنها »گهواره 
تمدن فیلیپین« هم می گویند، یکی دیگر از جاذبه های این جزیره است. 
قدیمی ترین استخوان های انسان با قدمت ۲۲هزار ساله در این غارها پیدا 
شده و به همین دلیل غارهای تابون در سال ۲۰11به عنوان گنجینه فرهنگی 

کشور فیلیپین معرفی شده است.

گهواره تمدن 
فیلیپین

جامائیکا

خیلی ها جامائیکا را به عنوان یکی از کشورهای آمریکای مرکزی و حوزه دریای 
کارائیب می شناسند اما  این کشور مجموعه ای از جزایر زیبا و مسحورکننده است 
و جزایر جامائیکا برای نام بردن از این کشور جایزتر است. جزایر جامائیکا همیشه 
پاتوق غواص های حرفه ای بوده و سفر به اعماق آب های دریای کارائیب یکی 
از بهترین تفریحات افراد ثروتمند و البته ماجراجو در این نقطه از دنیا به حساب 
می آید. در جامائیکا گاهی برای رسیدن به ســواحل زیبا باید غارنوردی را هم 
چاشنی کار کرد و چه چیزی بهتر از این؟ جامائیکا تا قرن 1۷میالدی پناهگاه 
امنی برای دزدان دریایی بود، اما بعدها به بزرگ ترین تولیدکننده عمده شکر 

در دنیا بدل شد. بازدید از مزارع شکر یکی دیگر از جاذبه های این جزیره است.

 جایی برای 
غارنوردی

جزیره کاکائو 

این جزیره در واقع یک هتل کوچک جزیره ای و بخشی از مجمع الجزایر مالدیو 
است. پیش بینی می شود که تا چند دهه آینده دیگر اثری از جزایر زیبای مالدیو 
باقی نماند و برای همین ثروتمندان برای اقامت در این جزایر از هم ســبقت 
می گیرند. بیشتر جزایر مالدیو به ثروتمندان و شخصیت های مشهور ورزشی 
تعلق دارد که جزیره کاکائو یکی از آنهاست. این جزیره تا دهه ۸۰به »اریک کیم« 
هنرمند و عکاس معروف تعلق داشت. او حین عکاسی از جزایر مالدیو این جزیره 
را کشف کرد و تصمیم گرفت یک اقامتگاه دوستدار محیط زیست در آن بسازد. 
او ۴خانه چوبی با مبلمان طبیعی و سقف هایی از برگ نخل ساخت که با گذشت 

زمان به یک هتل جزیره ای بدل شد.

یادگار عکاس 
معروف

جزیره بالی

بسیاری از گردشــگران حرفه ای از این جزیره به عنوان کارت پستال زنده نام 
می برند. در شــمال و جنوب این جزیره، زمین های بسیار حاصلخیزی وجود 
دارد که به کاشت برنج اختصاص پیدا کرده. مزارع پلکانی برنج در بالی شهرت 
جهانی دارند و در یونسکو به ثبت رسیده اما بیشــتر افراد ثروتمند که به این 
جزیره لوکس و گران قیمت می روند وقت شــان را در سواحل آن می گذرانند. 
این جزیره شگفت انگیز در کشور اندونزی در محل تالقی اقیانوس های هند و 
آرام قرار دارد و یکی از زیباترین جزایر جهان به حساب می آید. هتل های لوکس 
جزیره بالی شهرت جهانی دارند و یکی از دالیلی که بالی انتخاب اول زوج های 

جوان برای  ماه عسل است همین اقامتگاه های فوق العاده هستند.

 کارت پستال 
زنده

جزیره سیشل

افراد ثروتمند برای تفریح انتخاب های زیادی دارند مقصد این افراد جایی 
نیست به جز جزیره سیشل که به مقصد اصلی ماهیگیرهای حرفه ای بدل 
شده است. سیشــل با صخره های مرجانی، جنگل های سرسبز استوایی و 
سواحل آرام و رنگارنگ، مجموعه ای از زیبایی ها را در دل خود جا داده و به 
آن لقب »بهشت آفریقا« را داده اند. همین لقب هم باعث شده تا خیلی ها 
عالقه مند به تجربه گردشگری آن باشند. کوهنوردی در ارتفاعات سیشل 
با چشــم اندازهای خیره کننده در کنار غواصی و تماشای زندگی جانوران 
دریایی جزو تفریحات ســرگرم کننده و البته گران قیمت در سیشل است 

که آن را خاص کرده.

بهشت آفریقا

پلی نزی فرانسه کجاست که از آن به عنوان زیباترین جای دنیا نام می برند؟

بهترین جای دنیا

پسوند پرماجراکشف جزیره 
پژوهشگران بر این باورند که پلی نزی فرانسه 
یکی از واپســین نواحی کره زمیــن بوده که 
انسان ها برای ســکونت برگزیدند. نخستین 
مهاجرت انسان ها به پلی نزی حدود 1۵۰۰سال 
قبل از میالد مســیح رخ داده؛ یعنی زمانی که 
نخســتین ســاکنان جزیره تایوان با استفاده 
از قایق های دست ســاز و بــا روش »ناوبری با 
ستارگان« به آب های اقیانوس آرام رسیدند و 
جزیره های زیادی را کشف کردند. روش ناوبری 
با ســتارگان هم برای خودش داستان جالبی 
دارد. در آن روزگار که هنوز وسایل جهت یابی 
در سفر توسط بشر ساخته نشده بود، قایقران ها 
با کمک ستاره ها مسیر رســیدن به مقصد را 

جست وجو می کردند.

مجمع الجزایر پلی نزی از سال 1۸۸9به اشغال فرانسه درآمد و فرانسوی ها 
نام پلی نزی فرانســوی را برای آن انتخاب کردند. پلی نــزی از 11۸جزیره 
تشکیل شده که فقط ۶۷جزیره آن قابل ســکونت است. این جزایر روی هم 
رفته حدود ۲۷۶هزار نفر جمعیت دارد اما چرا این جزایر کوچک با جمعیت 
محدودی که دارد تا این حد برای فرانسه مهم است؟ برای اینکه پلی نزی از 
همان ابتدا به حیاط خلوت فرانسوی ها برای انجام آزمایش های هسته ای بدل 
شد. بعد از ماجرای پیوستن فرانسه به پیمان منع جامع آزمایش هسته ای، 
پلی نزی هم آرام آرام از زیر سایه این کشــور خارج شد. در چند سال اخیر، 
جنبش های استقالل طلبانه ای در پلی نزی فرانسه شکل گرفته و فرانسوی ها 
از سال ۲۰۰۴وضعیت پلی نزی فرانسه را از »سرزمین فرادریایی فرانسه« به 
کشور فرادریایی تغییر داده  اند. تا سال ۲۰۰۵پلی نزی از سوی مأمور عالی رتبه 
دولت فرانسه اداره می شد و در ســال ۲۰۰۷انتخابات ریاست جمهوری را 
برای نخستین بار در این کشور برگزار کردند اما هنوز پسوند »فرانسه« از نام 

پلی نزی جدا نشده است.

درباره جزایر شگفت انگیز پیرامون اقیانوس آرام 
مطالب و تصاویر بسیاری منتشر شده اما زیبایی 
این نواحی به حدی است که به نظر می رسد تاکنون 
حق مطلب در مورد آنها ادا نشده است. بخش جنوبی اقیانوس آرام یکی از 
همین مکان هایی است که کمتر در مورد آن صحبت شده و به همین خاطر 
از »پلی نزی فرانسه« به رغم زیبایی مسحور کننده اش به عنوان یکی از 
مجمع الجزایر ناشناخته دنیا نام می برند. پلی نزی از ابتدای قرن نوزدهم 
به صورت مستعمره فرانسه درآمد و فرانسوی ها بسیاری از آزمایش های 
هسته ای مهم را در این نقطه از دنیا انجام دادند اما از سال 1996و به خاطر 
اعتراض مردمی که در این جزایر زندگی می کنند، ماجرای تست سالح های 
هسته ای در یکی از خوش آب و هواترین نقاط اقیانوس آرام به پایان رسید. 
پلی نزی یا به عبارت صحیح تر پلی نزی فرانسه اکنون به عنوان یکی از 
زیباترین و خوش آب و هواترین نقاط جهان شناخته می شود و هر سال 

میلیون ها گردشگر خارجی به این نقطه از دنیا سفر می کنند.

بهنام سلطانی
سوغات سیاه

ویژگی پلی نزی این است که برخالف بسیاری از کشورهایی که در خشکی محصور 
شده اند در محاصره آب است و جایی که آب زیاد داشته باشد، قاعدتا سرسبز می شود. 
حاال تصور کنید در چنین فضایی، تعدادی جزیره در پی فوران های آتشفشــانی 
به وجود آمده اند و هر سال میلیون ها نفر گردشگر برای دیدن جزایر هاوایی و ساموآ 
که چنین ویژگی منحصر به فردی دارند به پلی نزی می روند. مروارید سیاه، مهم ترین 
محصولی است که از پلی نزی به سایر کشورهای دنیا صادر می شود. مردم این کشور 
با پرورش صدف لبه سیاه که به طور طبیعی مروارید سیاه تولید می کند، روزگارشان 
را سپری می کنند اما مهم ترین منبع درآمد آنها صنعت توریسم است. به لطف درآمد 
زیادی که از گردشگری و صادرات مروارید سیاه و محصوالت کشاورزی و شیالت 
حاصل می شود، پلی نزی کشوری مترقی به حساب می آید اما صنعتی نیست. کف 
آب های کم عمق پلی نزی سرشار از عناصر معدنی است اما مردم این کشور هرگز برای 
استخراج آن تالش نمی کنند و معتقدند این کار به قیمت آلودگی محیط زیست، افت 

کیفیت زندگی و گریز گردشگران خارجی از این منطقه تمام می شود.



تماشا  خانه پنجشنبه1۲

شماره ۱77
۱۰  شهریور ۱۴۰۱  پيشنهاد  هفته

  تئاتر شهر
تئاتــر شــهر تهــران یکــی از 
مکان هــای دیدنــی و یکــی از 
معروف ترین بناهــای فرهنگی 
در پایتخت به شــمار می رود که 
در طول سال، میزبان گروه های 
مختلف نمایشــی اســت. این 
بنا در ســال 13۵1 افتتاح شد. 
یکــی از ویژگی های شــاخص 
تئاتر شــهر، معماری آن اســت 
کــه بر اهمیــت ایــن مجموعه 
افزوده اســت. پیش از ســاخت 
مجموعه تئاتر شهر در این مکان 
ساختمان »مهمان خانه بلدیه« 
یا کافه شهرداری قرار داشت که 
محلی برای تفریــح و گذراندن 
اوقات فراغت شهروندان تهرانی 
بود. سرانجام در ســال 13۴۶ با 
فراهم آوردن امکانات مورد نیاز، 
کار طراحی و ساخت ساختمان 
تئاتر شــهر آغاز شد. ساخت این 
بنا به عهده مهندســان برجسته 
ایرانی قرار گرفت که از شاگردان 
معمار معروف ایرانی، »هوشنگ 
سیحون« بودند. ساختمان تئاتر 
شهر در چهار راه ولیعصر تقاطع 
انقالب و ولیعصر قــرار دارد. اگر 
قصد دارید که برای تماشای تئاتر 
یا بازدید از خود بنای تئاتر شهر 
به اینجا بیایید، ایستگاه متروی 
تئاتر شهر که در محوطه روبه روی 
ساختمان تئاتر شــهر قرار دارد، 
مناسب ترین دسترسی برای این 
امر است. همچنین اتوبوس های 
بی آر تی خط چهارراه تهرانپارس 
تــا میــدان آزادی و برعکس و 
همینطور خط میدان راه آهن تا 
تجریش و برعکس نیز در چهارراه 
ولیعصر ایســتگاه دارند. از غرب، 
شــرق، شــمال و جنوب تهران 
می توانید با این خطوط بی آر تی 

به تئاتر شهر تهران برسید.

متروی تئاتر شهر

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  شمع های شبانگاه
شــبانگاه«  »شــمع های 
نمایشنامه ای از ژولت پوزگای، 
نمایشــنامه نویس و کارگردان 
معروف ســینما و تئاتر است که 
براســاس رمان خاکستر گرم به 
قلم »شــاندو مارایی«، نویسنده 
برجسته مجارستانی نوشته شده 
و توسط انتشارات ثالث در ایران به 
چاپ رسیده است؛ اثری عاشقانه 
کــه از مرزهای شناخته شــده 
روایت های عشقی فراتر می رود 
و ابعادی فلسفی می یابد. ژولت 
پوزگای، رئیــس بخش نمایش 
اتحادیــه نویســندگان مجــار 
است. این نمایشــنامه نویس و 
کارگردان پــرکار در طول دوره 
فعالیــت حرفه ای خــود صدها 
نمایــش را روی صحنــه برده و 
تاکنون ۸نمایشــنامه اش را نیز 
در قالب کتاب منتشر کرده است. 
پوزگای در جشنواره های مختلف 
بین المللی ازجملــه در تهران، 
دهلی نو و بغداد نیز به عنوان عضو 
هیأت داوران حضور یافته. اگر به 
هنر تئاتر عالقه دارید و می توانید 
کتاب »شمع های شــبانگاه« را 
تهیه کرده و بخوانیــد، خیابان 
کریمخان زند کتابفروشــی های 
زیادی دارد و ایســتگاه متروی 
میدان هفت تیر و ایستگاه متروی 
میدان ولیعصر )عــج( بهترین 
دسترسی برای رســیدن به این 
خیابان است. این دو ایستگاه این 
امکان را برایتــان فراهم کرده تا 
به راحتی به این قسمت از شهر 
آمــده و کتــاب موردنظرتان را 

فراهم کنید.

متروی هفت تیر

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

عبدالرضا اکبری، بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما درباره این روزهایش:

نقشی که مرا جذب نکند 
بیننده را هم جذب نخواهد کرد

عبدالرضا اکبری، هنرپیشه سرشناس و با سابقه ســینما و تلویزیون یکی از   
بازیگران نسبتاً پرکار سینما و تلویزیون در دهه های60 تا۸0 بود و مردم با فیلم ها 
و سریال های او خاطرات بســیار زیادی دارند؛ کارهایی مانند »مزد ترس« و »پهلوانان نمی میرند« و 
»تولدی دیگر« که همچنان در یاد و خاطره مردم باقی مانده است. در سال های اخیر که عبدالرضا اکبری 
پا به سن گذاشته حضورش در سینما و تلویزیون هم کمرنگ تر شده است، اما این دوری باعث نشده تا 
مردم خالق شخصیت هایی چون »سروان محمدی« و »پهلوان نصرت« را فراموش کنند. اکبری به تازگی 
در یک سریال به نام »آتش سرد« ایفای نقش کرده که قرار است بعد از  ماه های محرم و صفر از تلویزیون 

پخش شود. به همین بهانه سراغ این هنرپیشه باسابقه و نام آشنا رفتیم و با او به گفت وگو نشستیم.

سعیده مرادی

    شــما در مقطعی از چهره های فعال سینما 
و تلویزیون بودید، اما چند سالی می شود که 
کم کار شده اید. این کم کاری دلیل خاصی دارد؟

بله، خب من طی سال های اخیر در سینما و تلویزیون چندان 
فعال نبوده ام و ســریال های »آنا« و »بچــه مهندس۴« جزو 
کارهای اخیر من به شــمار می رود. در یک بازه زمانی به ویژه 
در سینما بســیار فعال بودم اما در ســال های اخیر کمتر به 
سینما دعوت می شوم و خودم هم واقعاً دلیل آن را نمی دانم! 
شاید دلیلش این باشد که متأســفانه برای بازیگرانی که پا به 
سن می گذارند در ســینما و تلویزیون نقش چندانی نوشته و 
تعریف نمی شود. از طرف دیگر خودم به شخصه حاضر نیستم 
در فیلم ها و ســریال ها فقط در نقش پدربزرگ ظاهر شوم یا 
نقش های کمرنگ و فرعی را بازی کنم. من دوست دارم نقشی 
که در آن بازی می کنم حتی اگر کوتاه است، عمیق، تأثیرگذار 
و ماندگار باشــد. به همین دلیل اغلب از قبول کردن کارهای 

بی محتوا پرهیز می کنم.
    پس پیشنهاد دارید ولی قبول نمی کنید؟

سال گذشــته حدود ۷ یا ۸ کار به من پیشنهاد شد، اما وقتی 
فیلمنامه ها را خواندم، دیدم که متن ضعیف اســت و به دلم 
نمی نشیند. گاهی نیز به این نتیجه می رسم که گروه و عوامل 
سازنده آن فیلم و سریال افراد ضعیفی هستند. برخی از نقش ها 
هم تکراری هستند و بازی در آنها دیگر برایم جذابیتی ندارند. 
نقشی که برای خودم جذاب نباشــد، قطعاً برای مخاطب هم 
جذابیت نخواهد داشت. سعی می کنم کارهایی را انتخاب کنم 
که قصه هایشان جذاب و غافلگیرکننده بوده و شخصیت های 
آن نیز تک بعدی و تکراری نباشد. اگر چنین پیشنهادهایی به 

دستم نرسد، ترجیح می دهم کمتر کار کنم و کم کار باشم.
    درباره ســریال آتش سرد برایمان بگویید. 

چطور شد به این کار پیوستید؟

وقتی پیشنهاد بازی در سریال آتش سرد به دستم رسید، ابتدا 
فیلمنامه آن را خواندم و برایم جذاب بود و در نتیجه بازی در 
این ســریال را پذیرفتم. اگرچه نقش من در این سریال یک 
شخصیت خاکستری است، اما بازی در این سریال را پذیرفتم 
و ســعی کردم کاراکتر خاصی را ایفا کنم که تا به حال آن را 

بازی نکرده بودم.
    به نظر شما این ســریال می تواند در زمره 

سریال های پرمخاطب قرار بگیرد؟
خب از حاال نمی توانم به طور قاطع درباره آن صحبت کنم، اما 
امیدوارم که در جلب نظر مخاطبان موفق باشــد و بینندگان 

زیادی را جذب کند.
    چرا سینما و تئاتر و تلویزیون ما طی سال های 

اخیر دچار ریزش مخاطب شده اند؟
سینما و تلویزیون و به ویژه دنیای تئاتر و نمایش بدون مخاطب 
معنایی ندارند. مخاطب است که به این 3 مقوله معنا می بخشد. 
متأسفانه چند سالی می شود که در تئاتر به واسطه متن های 
ضعیف و اجراهای سطح پایین و همچنین مشغله هایی که در 
زندگی مردم وجود دارد و همچنین فرصت کم مردم برای رفتن 
به تماشای تئاتر، سالن ها خالی از مخاطب شده است. البته این 
موضوع تنها به تئاتر محدود نمی شود و سینما و تلویزیون هم 

از این مقوله مستثنی نیستند.
    شما در ســریال های پرطرفدار و ماندگاری 
چون تولدی دیگر و پهلوانان نمی میرند و مزد 
ترس و »دلنوازان« ایفای نقش کرده اید. از بین 
این آثار خودتان کدام یک را بیشتر می پسندید 

و برای شما خاطره انگیز تر است؟
تفکیک و انتخاب کردن از بین این سریال ها بسیار سخت است، 
چون همه آنها جزو سریال های پرمخاطب و پربیننده تلویزیون 
هستند، اما خب  مزد ترس  برایم متفاوت است و آن را بیشتر 

را مسخ می کند. توجه کردن و طمع داشتن به شهرت و 
ثروت ممکن اســت بازیگران جوان را از هدف و مسیر 
موفقیت دور کند. بازیگران جــوان باید خیلی مراقب 
خودشان باشند و بدانند که این چیزها لحظه ای است؛ 
مثل پوستری که یک روز روی دیوار می گذارند و فردا 

یک پوستر جدیدتر روی آن چسبانده می شود.
    پندار، فرزند شــما هــم در عرصه 
بازیگری فعالیت دارد و به نوعی راه پدر 
را ادامه می دهد. عالقه شخصی خودش 
باعث این گرایش شــد یا تشویق های 

پدرانه شما؟
پندار از دوران کودکی در همه کارها همراه من بود. 
چه در تمرینات تئاتر و چه سینما و تلویزیون همه 
جا با من حاضر می شد و این حضور مداوم باعث 
شد تا به مرور به حرفه بازیگری عالقه مند شود. 
پندار 1۰ یا 1۲ ساله بود که هم من و هم دوستان 
دیگر در کارها از او استفاده کردیم. در ادامه او 
درس خواند و با تالش و تمرین بسیار راهش را 

در عرصه بازیگری ادامه داد.
    پیش آمده که پدر و پسری بخواهید 

کارهای یکدیگر را نقد کنید؟
بله، بارها پیش آمــده که با هم حتی بحث 
و جدل هم داشــته ایم. در مباحث کاری و 
حرفه ای ما فقط همکار هســتیم نه پدر 

و پسر.
    پیش آمده نقش و بازی در سریال 
و فیلمی را بپذیرید و بعداً پشیمان 

شده باشید؟
خب در گذشته بارها پیش آمده است 
که نقشی را به دلیل نیاز مالی انتخاب 
کرده ام یا به دلیل رو دربایســتی با 
دوستان، بازی در کاری را پذیرفته ام 
و بعدها پشــیمان هم شــده ام. اما 
اکنون در هر شرایطی هم که باشم 

بازی در هر نقشی را قبول نمی کنم.
    شــما از طرفداران پر و پاقرص 
فوتبــال و تیم اســتقالل هســتید. 
از این عالقه بگویید؟ بــا کدام یکی از 
اســتقاللی های جدید و قدیم دوستی 

دارید و صمیمی هستید؟
عالقه ام به تیم اســتقالل ریشــه در خانواده ما دارد 
و ایــن عالقه به ســال های دور مربوط می شــود. در 
کنار این موضوع وجود شــخصیت های بزرگی مانند 
مرحوم ناصر حجازی در این تیم نیز باعث کشــش و 
تمایل من به سمت این تیم شــده. من ناصرخان را از 
نزدیک می شناختم و به ایشــان ارادت خاص داشتم 
و همیشــه با ایشــان بحث ها و گفت وگوهای خوبی 
داشــتیم. ناصر حجــازی در ورزش آدم بزرگی بود و 
برایم از احترام خاصی برخوردار است. همچنین تیم 
استقالل موفقیت هایی را در کارنامه خود دارد که مرا 
بیشتر جذب این تیم می کند؛ موفقیت هایی مانند ۲ بار 
قهرمانی در آسیا و همچنین بارها قهرمانی در لیگ های 

مختلف داخلی.

دوست دارم. این ســریال فیلمنامه ای قوی داشت که 
مخاطب را کاماًل درگیر خود می کرد و کارگردانی قوی 
هم پشت آن بود. همچنین سریال  پهلوانان نمی میرند  

هم واقعاً کاری خوب و ماندگار است.
    بین کارگردان های مختلف ازجمله 
افخمی و الوند و حسن فتحی و داریوش 
فرهنگ و ده نمکی و ســیروس مقدم 
و جمال شــورجه و... که بــا آنها کار 

کرده اید سبک کاری کدام یک را بیشتر 
می پسندید؟

من بیشتر با کارگردان هایی همکاری داشته ام که اغلب 
آنها از بچه های تئاتر بودند و بــه نوعی در تئاتر بزرگ 
شده اند. آنها شیوه های راهبردی تئاتر را می شناسند و 
من با این دسته از کارگردان ها بهتر و راحت تر کار می کنم؛ 
کارگردان هایی مثل حسن فتحی یا داریوش فرهنگ. البته 

من قصد تفکیک کارگردان ها را ندارم، اما این کارگردان ها 
فیلم را به خوبی می شناسند و توانایی تحلیل دارند و فقط 

کافی است که ما بازیگران به آنها اعتماد کنیم.
    از بین نقش هــا و کاراکترهایی که بازی 
کرده اید کدام یک را بیشتر دوست دارید و در 

ذهنتان ماندگارتر است؟
من شخصیت  پهلوان نصرت  در سریال  پهلوانان نمی میرند  
را بسیار دوست داشتم. این نقش از یک طرف پهلوانی بزرگ 

بود و از ســوی دیگر به لحاظ بعد انسانی شخصیتی قوی و 
نیرومند داشت. همچنین نقش  سروان محمدی در سریال مزد 

ترس را نیز واقعاً دوست داشتم.
    اگر قرار باشــد برای بازیگران جوان و افراد 
عالقه مند به بازیگری توصیه ای داشته باشید به 

آنها چه می گویید؟
من سال هاســت که به تدریس بازیگری مشغولم و همیشه به 
دانشجویانم و افراد عالقه مندی که می خواهند وارد این عرصه 
شوند توصیه می کنم که پشتکار داشته باشند و در ابتدا فوت و فن 
بازیگری را به درستی بیاموزند. در ثانی، برای اینکه در تلویزیون 
و سینما بهتر و موفق تر ظاهر شــوند بهتر است که ابتدا از تئاتر 
شروع کنند. به نوعی تئاتر، سکوی پرتاب آنها به سمت تلویزیون 
و سینما است. همچنین توصیه دیگری که می توانم داشته باشم 
این است که بازیگران جوان نباید دچار غرور کاذب شوند. نباید 
شهرت، آنها را از خود بی خود کند. آنها هم از همین مردم هستند 
و باید دائم در حال کشف و شهود و پیدا کردن راه های تازه باشند. 
بیمتأسفانه حرفه ما به گونه ای است که زرق و برقش، اغلب افراد 
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آشنایی با تعدادی از مستندهای ایرانی

واقعیت در قاب دوربین
فیلم مستند یکی از ژانرهای پرطرفدار سینماست که یک واقعیت را در قالب فیلم 
به نمایش می گذارد و طرفداران خاص خود را دارد. استقبال مخاطبان از مستندها 
باعث شده تا هرساله آثاری دیدنی و ماندگار خلق شوند که دیدن آنها خالی از لطف 

نیست. اگر از مخاطبان مستند هستید و به دنبال مستندهای برتر به ویژه مستندهای 
 داخلی می گردید، بهتر اســت با ما همراه باشــید. در ادامه مروری بر تعدادی از 

مستندهای ایرانی داشته ایم.

فریاد رو به باد /  کارگردان: سیاوش جمالی و عطا مهراد
»فریاد رو به باد«، مستندی به کارگردانی سیاوش جمالی و عطا مهراد است 

که روایتگر تالش های پسری به اسم میثم برای رسیدن به رؤیا و آرزوی 
دیرینه اش، یعنی خوانندگی است. این پسر 1۷ ساله ساکن دروازه غار تهران 

خود راوی این فیلم است و داستان زندگی خود در دروازه غار و موانع سر 
راهش همچون مخالفت خانواده و نبود امکانات در محل زندگی اش را روایت 

می کند. او سعی خود را می کند که تسلیم دست اندازهای موجود در مسیرش 
نشود و با تمام توان برای رسیدن به خواسته اش می جنگد. کارگردانان این 

مستند تالش کرده اند تا بخشی از شهر تهران را که تا امروز کمتر دیده شده و 
مورد توجه بوده است، به تصویر بکشند.

جایی برای فرشته ها نیست /  کارگردان: سام کالنتری
»جایی برای فرشته ها نیست« فیلم-مستندی به نویسندگی و کارگردانی 

سام کالنتری و تهیه کنندگی محمد شکیبانیا و محسن شاه محمد میراب پیرامون 
دختران تیم ملی »اسکیت هاکی« ایران و مشکالت پیچیده آنها در راه مسابقات 
آسیایی کره است که در سال 139۸ تولید شد؛ موضوعی که کمتر به آن پرداخته 
شده است. این مستند که در ژانر مستند و ورزشی و با زمان ۸۶ دقیقه تولید شده 

است توانسته لقب پرجایزه ترین مستند سینمایی سال 139۸ و همچنین سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم مستند جشنواره فیلم فجر و ۴جایزه از جشنواره بین المللی 

»سینماحقیقت« ازجمله جایزه »بهترین فیلم مستند از نگاه تماشاگران« و 
»بهترین کارگردانی بخش بین الملل« این جشنواره را از آن خود کند.

10روی ده /  کارگردان: عباس کیارستمی
»1۰روی ده« یک فیلم مستند ایرانی محصول سال 13۸3 به کارگردانی عباس 
کیارستمی است. این مستند ۶۰ دقیقه ای از زبان خود عباس کیارستمی روایت 

می شود؛ کیارستمی ای که تمام این مدت درحالی که پشت فرمان اتومبیل، 
مشغول رانندگی است با نیم نگاهی به دوربین در حدود یک ساعت درباره 

شیوه فیلمسازی خود سخن می گوید. کیارستمی در 1۰ روی ده، مانند فیلمی 
آموزشی، آموخته ها و نظریات خود در مورد سینما را در 1۰پرده به بیننده ارائه 

می دهد. این فیلم در بیست و نهمین جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمد و 
با استقبال تماشاگران و منتقدان روبه رو شد. این فیلم در جشنواره های فیلم 

دیگری همچون کن، سائوپائولو و آدالید نیز به نمایش درآمده است.

متهمین دایره بیستم /  کارگردان: حسام اسالمی
»متهمین دایره بیستم« مستندی به کارگردانی حسام اسالمی است که 

در سال 139۵ در گونه مستند تولید شد. این مستند سرگذشت یک گروه 
نوجوان بزهکار را روایت می کند. متهمین دایره بیستم، حاصل ۵سال زندگی 

و معاشرت فیلمساز با یک تبهکار جوان و همراهی با او در برخی از اعمال 
مجرمانه و مسائل و مشکالت پس از آن است. این مستند یکی از بهترین 

مستندهای ایرانی است. فیلمبردار این اثر با جوانان سارقی همراه می شود و 
به طور مخفیانه از عملیات های سرقت فیلمبرداری می کند. شما را از لحظه 
آشنا شدن با این گروه تا سرقت داخل ماشین، دستگیری شخصیت اصلی و 

داستان زندگی او قبل و بعد از بازداشت، با خود همراه می کند.

خاتمه / کارگردان: مهدی و هادی زارعی
»خاتمه« به کارگردانی و نویسندگی آقایان مهدی و هادی زارعی محصول 
سال 139۸ است. برادران زارعی 3 سال از عمر خود را صرف ساخت این 
مستند ۸9 دقیقه ای کرده اند؛ مستندی که 1۲ نامزدی در جشنواره های 
مختلف و ۲ جایزه برای بهترین کارگردانی و بهترین تدوین از جشنواره 
سینماحقیقت در تهران و یک جایزه از جشنواره فیلم فلورانس، برای بهترین 
فیلم مستند را در کارنامه خود دارد. داستان فیلم براساس زندگی یک دختر 
افغان که به دلیل فشارهای خانواده مجبور به ازدواج زودهنگام شده، شکل 
گرفته است. 

آشو / کارگردان: جعفر نجفی
»آشو«، مستندی ساخته جعفر نجفی است که توانسته جوایز بسیاری مانند 
داکومنتا و آمستردام را از آن خود کند. داستان آشو، درباره یک کودک چوپان 
است که آرزو دارد روزی به جهان بازیگری ورود پیدا کند. این مستند، داستان 
زندگی آشو را به خوبی به تصویر می کشد؛ کودک چوپانی که برعکس تصورات 
عموم مردم، سواد دارد، کار با تکنولوژی را بلد است و به واسطه گشت و گذار 
در کوه ها، به دکل های مخابراتی نزدیک است و از اینترنت پر سرعت استفاده 
می کند؛ پسری که به خاطر رسم نافه برون که غلط یا درست در قومش وجود 
داشت، از همان روزهای کودکی، نسبت به دختری که خانواده برایش نشان 
کرده است، غیرت دارد.

قارشلق /  کارگردان: رضا غالمی مطلق
»قارشلق« مستندی به کارگردانی رضا غالمی مطلق، یکی از بهترین 
مستندهای ایرانی است که به روایت سنت قدیمی که در قوم ترکمن وجود 
دارد، می پردازد؛ سنتی که زندگی ها  را نابود کرده و متأسفانه همچنان بر 
قوت خود باقی است. سنتی که طبق آن خانواده ای با گرفتن دختری از 
خانواده دیگر، آنان را موظف می کنند که پسر خود را به دامادی این خانواده 
در بیاورند. فیلم، تصویری واضح از این سنت خانمانسوز را به مخاطب عرضه 
می کند. فیلم به درستی تأثیر این سنت حاکم بر جامعه را تحلیل و بررسی 
کرده و به شما عاقبت آن را نشان می دهد؛ سنت نحسی که حتی مخالفانش 
نیز نتوانستند آن را از بین برده و نیست و نابود کنند.

سیاه زخم /  کارگردان: سجاد ایمانی
»سیاه زخم« مستندی به کارگردانی سجاد ایمانی، مستندی ۶۰ دقیقه ای 
است که به داستان چند جوان می پردازد. چند جوان شهرستانی که قصد 
مهاجرت دارند برای تهیه نیاز مالی خود با ایجاد صحنه سازی تصادف و 
شکستن اعضای بدن خود، شرکت های بیمه را موظف به پرداخت دیه 
می کردند تا بتوانند آنچه را که می خواهند به دست آورند و در این مسیر با 
درد و رنج ها و مشکالت فراوان روبه رو می شوند؛ جوانانی که به دلیل شرایط 
موجود زندگی را فراسوی مرزهای کشور خود می بینند. این مستند توانسته با 
3نامزدی و برنده شدن در بخش بهترین فیلم مستند به عنوان برگزیده پنجاه 
و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان اروند معرفی شود.
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چطور در 
سازمان خود 

پیرشفت کنیم؟

راهنمای 
کسب  واکر

نکته هایی که در این راهمنای کوچک 
کسب وکار مشاهده یم کنید را برایان 
ترییس گفته اســت و نكات جالیب هم 
هســتند. البته شــاید بگویید که در 
جاهــای اداری و رمســی شــاید ایــن 
دســت قواعد کارساز نباشــد. نظر ما 
بیشــر در رشکت ها و ســازمان های 
خصویص است و البته در سازمان ها 
و رشکت هــای رمســی و دولــی هــم 
یم توانــد کاربــرد داشــته ابشــد. 
ابالخــره حــی ضعیف تریــن مدیران 
هم از کارمندان و نیروهای خســته و 
تنبل خوش شــان منی آید و دوســت 
دارنــد اب حرفه ای ها و ســختکوش ها 
کار کننــد. ایــن توصیه هــا را برایــان 
تریــیس در جمــع دانشــجوهایی که 
سخن یم گفت، در اپسخ به اینکه راه 
رسیع پیرشفت در کســب وکار و حرفه 
و رشکت مان چیســت، گفته اســت.

زودتر رس کار 01
بیایید

همان نیم ســاعت و یک ساعی که زودتر 
از دیگــران رس کاراتن بیاییــد، یم تواند 
روز حرفه ای مشا را بسازد. بیشر کارکنان 
ییک، 2ســاعی طــول یم کشــد ات رشوع 
به کار جدی کنند؛ وقی مشا زودتر کاراتن را 
رشوع یم کنید همیشه یک قدم جلوترید.

دیرتر از رس کار 02
بروید

البتــه منظورمان این نیســت کــه نصفه 
شب بروید رس خانه و زندیگ اتن، ویل ییک، 
2ســاعت بیشــر اگــر رس کاراتن مبانید و 
پروژه های اتن را متام کنید، هم اثر مثبت 
خویب روی مدیران خــود یم گذارید و هم 
نشــان یم دهید کــه تعهد خــویب دارید. 
مضن اینکه کمر در ترافیک یم مانید. چی 

هبر از این همه نفع؟

بیشر 03
کار کنید

متأسفانه وقت قابل توجهی از کارمندان 
بــه رصف انهار و گــپ زدن یب حاصــل و... 
یم گــذرد. بعد هــم مــدام گله مندند که 
نیمه متــام  پروژه های شــان  و  کارهــا 
اســت. خب چه نیازی به ایــن همه وقت 
تلف کــردن؟ ابیــد درک کنیم کــه هدف از 
حضور در محل کار چیست و رسیع رسوقت 

کارها برویم.

مسئولیت 04
بیشری بگیرید

برایان ترییس یم گوید که خودش از این 
اصل اســتفاده کرده و بــه موفقیت های 
خــویب رســیده اســت. آن هــم اینکــه 
از رئیــس اتن و کارفرمــای اتن بخواهیــد 
مسئولیت های بیشری به مشا بسپارد. 
البتــه قبــل از آن هم ابیــد خــوداتن را از 
حیث تعهد کاری اثبت کرده ابشید. شاید 
ابرهای اول موفق نشوید، اما در گوشه ای 
از ذهــن کارفرمای اتن هســتید ات فرصت 
مناســب از راه برســد. اب کارفرمــای اتن 
صحبت کنید و بگویید که عالقه مندید ات 
خدمت بیشــری به محــل کاراتن کنید و 
یم خواهید مسئولیت بیشری بپذیرید. 
حــی یم توانیــد ایده هایی هم بــه این 
منظور داشته ابشــید و مطرح کنید. چرا 
که نه؟ کارفرماها از نیروهایی که تعهدی 
فوق العــاده و روحیــه داوطلبانــه دارنــد، 

استقبال یم کنند.

گاهی غیرممکن 
وجود ندارد

راهمنای خانه دارشدن و 
اپسخ به چند نقد  مخاطبان

چندی پیش و در همین صفحه و همین بخش، مطلیب اب عنوان »تبدیل عملیات غیرممکن به یک عملیات 
ممکن« به رشته تحریر درآمده بود. موضوع مطلب درابره نحوه خانه دار شدن زوج های جواین بود که به اتزیگ 

ازدواج کرده یا در دوران انمزدی و عقد به رسیم برند. طبیعی بود که چنین مطلیب اب توجه به مشکالت اقتصادی امروز کشورمان، سؤال ها 
و تردیدهایی را ایجاد کند. البته متام این راهمنا اب تکیه بر تجربیات موجود نویسنده و نیز دیگر نکایت که یک حساب ساده یم توانست 
ابشد، شکل گرفته بود. ییک از خواننده های قدیمی روزانمه در نقد این مطلب، نکته هایی را اشاره کرده بود. اب توجه به اهمیت ماجرا 
)یعین اهمیت خانه و مسکن در زندیگ خانوادیگ ایرانیان( و نیز احرام به مخاطباین که ممکن است سؤاالیت برای شان ایجاد شده ابشد، 
راهمنای این هفته را نیز به این موضوع و البته اپسخ دقیق تر به نکته های مطرح شده این خواننده قرار داده ایم؛ امید که کارساز ابشد.

راهنمای 
حقوقی 

هرآنچه درمورد وکالتنامه های محرضی ابید بدانید...

اختیاراتن را دربست 
به دیگری ندهید

نقــل و انتقال حقــویق مــال متعلق به 
دیگــری به هر شــکیل ازجملــه فروش، 
اجاره یا صلح که سبب انتقال عین مال یا منفعت حاصل از 
مال شود، ذیل عنوان جرم »انتقال مال غیر« قرار یم گیرد. 
به بیان ســاده تر به طور کیل »مال« که دارای ارزش اســت، 
تقسیم یم شود به خود مال مثل خانه و منافع آن مال مثل 
منفعت خانه که اجاره ییک از متداول ترین اشکال آن در روابط 

مایل بین افراد جامعه است.
اگر فــردی کــه هیــچ مســی درخصــوص مــال دیگری اعــم از 
عین مال یــا منفعتش نــدارد اقــدام به انتقــال آن مــال کند، 
او یعــین »انتقال دهنــده« براســاس قانون در حکــم کالهربدار 

اســت و به  موجب قانون به حبس از یــک ات 7ســال و پرداخت جزای 
نقــدی معادل مــایل که ترصف کــرده و رد مــال به مالکــش محکوم 
یم شود. »انتقال گیرنده« هم درصوریت  که آگاه به عدم تعلق مال به 
»انتقال دهنده« ابشد یا اگر بداند که »انتقال دهنده« اجازه انتقال 
آن مال را نداشته و اب وجود این مال به او منتقل شود و او مال را در 
اختیار بگیرد، او هم در حکم کالهربدار است و به مجازات آن محکوم 
یم شود. همچنین مالیک که از انتقال غیرقانوین و غیرمرشوع مال 
خود به انتقال گیرنده مطلع شود و این موضوع را در فاصله زماین 
یک ماه پس از مطلع شــدن از طریــق تنظیم و ارســال اظهارانمه 
به اطالع انتقال گیرنده نرســاند، نیز به مجــازات معاونت در جرم 

کالهربداری که حبس از ۶ ماه ات ۵ سال است محکوم خواهد شد.

حبس؛ نتیجه انتقال مال غیر

حامد یزداین

عبارت »وکالت در توکیل« در وکالتنامه ها چیست؟
ذکر عبارت »وکیل، وکالت در توکیــل نیز دارد یا وکیل، وکیل در توکیل اســت« در وکالتنامه ها به خصــوص در وکالتنامه های 
محرضی دســت وکیل را ابز یم گذارد که او برای انجام همان موضوع و موارد وکالت، خود نیز به دیگری وکالت دهد و شاید این 

مسئله خواست و مطلوب شخص اصیل و وکالت دهنده نباشد.

کجا وکالت در معامله ندهیم
همانطور که پیش تر بدان اشاره شد، وکالت یا در معامله درابره مایل به دیگری داده یم شــود یا در مورد انجام کاری، بنابراین 
به طور مثال اگر قرار است وکیل، کاری را برای وکالت دهنده انجام دهد مثاًل اب پرداخت بدهی موکل یا انجام امور ابنیک یا اینکه 
بخواهد ملک را از رهن ابنک خارج سازد، دیگر نیازی نیســت به وکیل، وکالت در انجام معامله اعم از عقد بیع، صلح، هبه، رهن 
یا امثال آن داده شــود، بنابراین اوال: وکالت دهنده در ابتدا ابید مشــخص کند که دقیقًا از وکیل تقاضــا دارد که او چه کاری را 
برایش انجام دهد. اثنیًا: در وهله بعدی ابید اب مشورت اب حقوق داانن و وکالی دادگسری، هرآنچه ابید در وکالتنامه ذکر شود، 

در وکالتنامه قید شود، نه مطلیب در وکالتنامه بیشر اضافه شود و نه کمر.

وکالت دلیل بر فروش نیست
وکالت از لحاظ ماهیی و حقویق فقط و فقط یک اختیار اســت، یعین فرد به دیگری وکالت یم دهد که آن دیگری یا کاری را برای او 
انجام دهد یا به طور مثال مایل را برای او بخرد یا بفروشد. بنابراین این ابور غلط است که فردی مایل را اب وکالت خریده است، چرا 
که اصاًل رسالت و ذات وکالت این نیست. به عباریت وکالت به معنای عقد بیع )همان مبایعه انمه( یا قرارداد خرید و فروش نیست، 
بنابراین اکیدا توصیه یم شود که اگر شخیص مایل را از فردی خواست خریداری کند، فقط به اخذ وکالتنامه اکتفا نکند، بلکه به 
تنظیم و انعقاد مبایعه انمه نیز مبادرت کند. بنابراین وکالتنامه حی اگر بالعزل هم ابشد، به معنای عقد بیع و مبایعه انمه نیست، 

چون ارکان مبایعه انمه )یعین خریدار و فروشنده و مثن و مورد معامله( در آن ذکر منی شود.

پنجشنبه
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9 اما در راهمنای قبیل چه گفتیم؟ گفتیم که حی اب مشکالیت که موجود است، 

ابز هم زوج های جوان یم توانند خانه دار شوند. نیاز به زمان دارد؟ طبیعی 
است که نیاز به زمان دارد. هر کاری نیاز به زمان دارد. سخی دارد؟ طبیعی 
است که دارد اما دقت کنید که سخی زندیگ مستأجری در  سال های اخیر 

خییل خییل بیشر شده است. همه ایهنا وجود دارد. اساسًا تیر را هم 
این چنین انتخاب کرده ایم که این، تبدیل یک عملیات غیرممکن به یک 

عملیات ممکن است. دیگر از این رصیح تر و شفاف تر؟ اب این حال ویل شدین 
است. اما چطور؟ توضیح بیشر خواهیم داد.

خواننده محریم اشاره کرد  که چرا جامعه هدف را رصفا 
زوج های جوان درنظر گرفته اید؟ رصفًا به دلیل اینکه بتوانیم 

دامنه بحث را ممترکزتر کرده و راحت تر صحبت کنیم. این، ییک 
از اصول بدیهی صحبت درابره موارد مهم است. نکته مهم 
بعدی هم ایراد به این جمله بوده که »حساب و کتاب را کنار 
بگذاریم.« البته ذکر این توضیح الزم است که منظورمان 

حساب و کتاب اب توجه به عددهایی که گفته بودیم را کنار 
بگذاریم و وارد واقعیت ها شویم؛ نه حساب و کتاب به صورت 
کیل را. آمارها گاهی فریب دهنده هستند؛ منظورمان رصفا 

این بود.

ابید توجه داشته ابشیم که بخش قابل توجهی از 
مردم، نه تهنا در ایران که حی در کشوری مثل آمریکا، 

به آگاهی الزم مایل نرسیده اند. دلیلش هم نظام های 
آموزیش است. همین که آهنا هنوز فکر یم کنند ابید 

به دانشگاه بروند و کاری جور کنند و به درآمدی برسند، 
یعین هنوز به مسیرهای دیگر درآمدزایی یپ نربده اند؛ 

درحایل که مسئوالن آموزش عایل کشور   اعالم کرده اند 
که رفنت به دانشگاه دیگر ضامن شغل دارشدن کیس 

نیست و منی تواند هم ابشد. همانطور که بیشر مردم 
آگاهی الزم در تربیت فرزند و زندیگ هشروندی و... ندارند، 

این آگاهی الزم را در حوزه هوش مایل و رفتارهای مایل  
هم ندارند. کایف است نگاهی به پس اندازهای مردم در 

ابنک ها بیندازید که انیش از ندانسنت راه های درست 
رسمایه گذاری است. پس این نقد که مردم خودشان 
به آگاهی الزم رسیده اند و نیازی به توضیح واضحات 

برای شان نیست، چندان وارد نیست.

همانطور که در مقدمه اشاره شد، اشاره ای 
در راهمنای قبیل نشده بود که همه  چیز به 

راحی امکان پذیر است. تردیدهایی درابره 
وام هایی که به آن اشاره کرده بودیم مطرح 

شده بود که کدام وام و چقدر ابید ابزگردانیم 
و.... اینجاست که اپی هوش مایل به میان 

یم آید. وام مسکن زوج ها که امروزه کمی 
آسان تر قابل پیگیری و دریافت است؛ البته 

نیاز به دوندیگ دارد و اینکه در مورد ابزپرداخت 
وام، مشا یم توانید محاسبه کنید که قیمت 
طال و مسکن و ملک در دهه گذشته چند برابر 
شده و آیا اصل وام ها هم به این نسبت چند 

برابر شده است؟

خواننده محرم اشاره کرده بودند چرا به زوج های 
جوان توصیه یم کنیم که کارشان را زیاد کنند و 

پس اندازشان را هم رشد بدهند. حقیقت امر نیازی 
به توصیه ما نیست و همین االن هم این زوج ها 

دارند اب همان شدت کار یم کنند؛ به دلیل مشکالت 
مایل موجود. پس چه توصیه ما ابشد و چه نباشد، 
این اتفاق در حال افتادن است. نکته مهم تر بعدی 

هم آن است که اشاره ای نشده که همه مبلغ 
درآمد پس انداز شود و آن هم به صورت نقدی، بلکه 

ابید درصدی از این درآمد ابشد و به صورت اشیا و 
دارایی هایی که ارزش ذایت دارند.

نقدهای دیگری هم مطرح شده است 
درابره کار کردن که به »جان کندن« 
تعبیر شده که ما به هیچ وجه اب 
این نوع نگاه به کار و تالش موافق 
نیستیم. مشا حی اگر زندیگ مرفهی 
هم داشته ابشید ابید بسیار کار 
کنید و کار کردن، رشف ذایت و ماهوی 
دارد. و اینکه اشاره شده جاهایی 
چون پردیس و پرند و... هم مگر جای 
زندیگ است که یم گویید حی اگر 
آنجا شد هم بروید؟ بله که قطعًا جای 
زندیگ است که این همه هشروند 
دارند زندیگ یم کنند و نسبتًا هم 
رایض هستند.

ما چیزی که نوشته ایم  را برریس کارشنایس کرده ایم، چرا که 
نکته عجیب و خایص در آهنا وجود نداشت. پس این همه آدم که 
خانه دار شده اند و یم شوند و این همه خانه که اب قیمت های زیر 
یک میلیارد تومان در هتران خرید و فروش یم شوند، را چه کساین 
یم خرند؟ و اینکه برای یک زوج مگر 40یا ۵0مر مراژ انمناسیب است 
که بعیض ها این چنین از آن آزرده خاطر یم شوند؟ فراموش نکنیم 
که جهان امروز به مست زندیگ  کوچک تر و ساده تر  یم رود و لزویم به 
انباشت انبوهی از وسایل برای زندیگ نیست؛ انبوه وساییل که هم 
ابر اضافه برای خانواده ها ایجاد یم کنند و غالبا هم به کار منی آیند.

نویسنده این راهمنا، خود جزو کساین بوده که اب همین اصول اقدام به 
هتیه مزنیل در همان سال اول ازدواج کرد  و حی تجربیات این امر را در 
8سال پیش، در ییک دو مجله آن دوره نیز منترش کرد. اب همین راهمنایی ها 
چند همکار نیز  خانه دار شدند. بله، قاعداًت سخی های خودش را دارد؛ 
اما اگر به زندیگ مستأجران در 2سال اخیر نگاهی بیندازید، یم بینید که 
ابالخره این سخی وجود دارد؛ چه هبر که سخی هایی را تحمل کنیم که در 
هنایت منجر به خانه دارشدن و زندیگ راحت تر ما بشود ات سخی هایی که 
هنایتش هیچ آورده ای برای ما ندارد جز جابه جایی سال به سال و افزایش 
رهن و کرایه و انبود شدن لوازم خانه و....

حاال خواننده محرم کنایه هایی هم زده بود که البد ما ارث خویب دریافت کرده ایم یا حقوق های خایص داریم و.... از ایهنا که بگذریم، 
همه ما تقریبا در یک سطح درآمدی و اقتصادی مشخیص زندیگ یم کنیم و توصیه هایی اگر یم شود، مبتین بر همین سطح است. ما 
نیز یم دانیم وضعیت موجود چگونه است؛ چه بسا بسیار هبر از همه خوانندگان، به دلیل دسریس به آمارهای ریز و درشت. اما که چه؟ 
نرویم دنبال مسیرهای درآمدی بیشر؟ نرویم دنبال اینکه خانه دار شویم؟ سخت است؟ زندیگ کال یک فرایند سخت است؛ پس اب این 
چیزها هبر است که خودمان را فریب ندهیم و هر کاری که از ما ساخته است انجام بدهیم. 1

راهمنای قبیل را یم توانید 
از این جا اسکن کنید

وکیل اپیه یک دادگسری و پژوهشگر مقطع دکری حقوق خصویصسیدعیل عبادی

وکالتنامه از رهگذر معنا و مفهوم عام خویش بدان معناست که شخیص اب دادن وکالت به دیگری، این اختیار را به او یم دهد که کاری را برای وکالت دهنده 
انجام دهد. دادن یا اعطای وکالت به دیگری بسیاربسیار بیش از گذشته در جامعه رایج و متداول است. وکالتنامه های محرضی، منظور همان اسنادی  
است که بسیاری از عموم مردم اب چمشان بسته و بدون مشورت اب حقوق داانن و اهل فن اب حضور در دفاتر اسناد رمسی آن را امضا و به دیگری اعطا یم کنند؛ 
اب این توضیح که گاهی در بسیاری از مواقع فرمان زندیگ خویش را به غیرسرپده و در بسیاری از موارد مشاهده یم شود اب دادن یک وکالتنامه محرضی، متام 
مال و اموال فرد به مخاطره افتاده و در معرض انبودی قرار یم گیرد. از طریف حجم وسیعی از شکایات و پرونده ها را به دادگسری روانه یم کند که در بسیاری 

از مواقع نیز حی اب مراجعه به دادگسری و دادخواهی، حق از دست رفته فرد ابز منی گردد؛ گویی نوشدارویی پس از مرگ هسراب است. 

در چه مواقعی وکالت از بین یم رود
درصوریت 

که وکیل یا موکل 
فوت کنند که در این 
صورت وکالت از بین 

یم رود، حی اگر وکالت 
بالعزل ابشد.

وکیل 
استعفا کند مگر 

اینکه براساس وکالت، 
وکیل حق استعفا از وکالت 
را بنا به رشایطی نداشته 

ابشد.

مدت 
وکالت منقیض 

شود؛ دربرخی وکالتنامه ها 
مدت ذکر شده است؛ یعین اگر 

مدت سرپی شود، وکالت از بین 
یم رود، حی اگر وکالت 

بالعزل ابشد.

مورد 
وکالت را وکیل انجام 

دهد؛ مثاًل در همان مثال 
ماشین، وکیل ماشین را فروخته 

ابشد، بنابراین چون موضوع وکالت 
انجام شده، به تبع آن وکالت نیز 

از بین رفته است.

وکیل 
یا موکل 

مجنون یا اصطالحًا 
»دیوانه« شوند.

وکیل 
یا موکل سفیه شوند؛ 

»اصطالح سفیه در عرف یعین آنکه 
شخص سفیه در امور مایل خویش قدرت 

انتخاب در تشخیص و تمصیم ذهین صحیح از 
انصحیح را ندارد. مثاًل ماشینش را که صدمیلیون 

تومان یم ارزد به یک میلیون تومان یم فروشد. 
به عباریت آحاد افراد جامعه اگر در این معامله 

به جای این فرد بودند، این ماشین را 
به این هبا منی فروختند.

اصاًل 
موضوع وکالت را خود 

موکل یا همان وکالت دهنده 
انجام دهد، مثاًل شخیص به دیگری برای 
فروش خانه اش وکالت یم دهد، ویل خود 

وکالت دهنده ابتکار عمل را به دست گرفته و 
قبل از هرگونه اقدام از سوی وکیل، خانه را 

یم فروشد. بنابراین در این صورت هم 
وکالت از بین یم رود ولو آنکه 

وکالت بالعزل ابشد.

موکل، 
وکیل را عزل کند، 

مگر اینکه موکل حق 
عزل وکیل را نداشته 

ابشد.
موضوع 

وکالت از بین برود، 
یعین مثاًل فردی به دیگری برای 

فروش ماشینش وکالت داده است 
و ماشین در اثر آتش سوزی از بین 
برود که دراین صورت وکالت نیز از 

بین یم رود.

قرارداد وکالت برخالف عقودی مانند بیع، صلح، اجاره و بسیاری از عقود دیگر اب 
تحقق رشایط ذیل منحل شده و از بین یم رود:

فرزین جم

درابره وکالت بالعزل
و اما عبارت شایع »وکالت بالعزل« در عرف تنظیم وکالتنامه ها بدین منظور و معناست که اب گنجاندن عبارت بالعزل 
در وکالتنامه که غالبًا اب عبارایت نظیر »موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط كرد و یا مضن عقد خارج الزم حق 
عزل وکیل سلب و ساقط شــد« بیان یم شــود، موکل حق عزل وکیل را ندارد. در مواقعی هم که وکیل بدعهدی 

یم کند و مصلحــت وکالت دهنــده را رعایت منی کنــد و اب وکالتنامه به 
زیــان وکالت دهنــده و خالف وصــف امانتداری، در مســیر 

انعهدی یم اتزد، این مســئله که نتــوان وکیل را عزل 
كرد، خسارت های روزافزون برای وکالت دهنده در بر 

داشته و راهی نیست برای خالیص جزدادخواهی 
در دادگســری برای رهایی از ایــن وکالتنامه و 

وکیل بدعهد آن که در مســیر سوءاســتفاده 
قرار گرفته است.



مطبخ خانه پنجشنبه1۴

شماره ۱77
۱۰  شهریور ۱۴۰۱  پيشنهاد  هفته

  کافه باغ موزه مقدم
گشتن در حال و هوای خانه هایی 
چندصد ســاله  قدمتــی  کــه 
دارند برای نســل جــوان امروز 
گشــت و گذاری متفاوت اســت. 
حال اگر این گشــت و گذار همراه 
با کافه گردی و کافه نشینی باشد، 
لذتی وصف ناشــدنی بــه همراه 
خواهد داشــت. موزه مقدم یکی 
از ارزشــمندترین خانه هــای به 
جا مانده از دوره قاجار اســت که 
این روزها به عنوان کافه نیز از آن 
استفاده می شود. عالوه بر معماری 
ارزشــمند، این خانه موزه ای هم 
دارد که آثار آن به همت اســتاد 
مقدم از اســتادان باستان شناسی 
دانشــگاه تهران جمع آوری شده. 
با اینکه ایــن مجموعه در خیابان 
امام خمینــی )ره( کــه یکــی از 
خیابان های اصلی تهران است قرار 
دارد، اما برای بســیاری همچنان 
ناشناخته مانده و حتی ساکنان این 
منطقه هم به ندرت با آن آشنایند. 
باغ مقدم در بهار جلوه خاصی پیدا 
می کند و شاید اگر وارد آن شوید 
از وجود چنین باغ موزه ای در قلب 
تهران تعجب کنید. همچنین کافه 
مقدم که در این خانه از مهمانان 
پذیرایی می کند فضایی را به وجود 
آورده تا بتوانید چند ســاعتی را 
بنشینید و با نوشیدن چای و قهوه، 
لذت بیشــتری از فضا و معماری 
ببرید. اگر می خواهید این موزه را از 
نزدیک ببینید و در فضایی تاریخی 
از خوراکی های لذتبخش کافه آن 
بهره مند شوید می توانید با استفاده 
از مترو و 3ایســتگاه حسن آباد، 
منیریه و پانزده خــرداد خود را به 

این موزه برسانید.

متروی حسن آباد

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  پاتوق غذاهای عربی
وقتی حرف از غذاهــای خیابانی 
در تهــران پیش می آیــد، قبل از 
هر جا و مــکان دیگــری باید از 
خیابان دولت آبــاد منطقه ۲۰ که 
سابقه ای قابل توجه در این زمینه 
دارد، صحبت کــرد. این محله که 
در جنوب شرق تهران واقع شده، 
یکی از جالب ترین پراکندگی های 
جمعیتی تهــران را در خود جای 
داده و ترک زبانان، فارسی زبانان و 
عرب زبانان در کنــار هم به خوبی 
زندگــی می کنند. بلــوار قدس 
دولت آبــاد، به انــدازه خود محله 
مشهور است. وقتی وارد این محله 
و مخصوصاً این بلوار می شویم فکر 
می کنیم وارد یکی از خیابان های 
بغداد شــده ایم. در هــر طرف آن 
ساندویچی ها و رستوران های عربی 
را مشاهده خواهیم کرد که یکی از 
مهم ترین جاذبه های گردشگری 
این محله اســت. اگــر هر لحظه 
سری به این خیابان بزنید از فالفل 
کنجدی گرفته تا سمبوســه های 
عربی و شیرینی های لبنانی و عراقی 
برای خوردن پیــدا خواهید کرد. 
در دولت آباد کــه تقریباً محله ای 
عرب نشــین در تهران به حساب 
می آید، تــا 13۰ نوع فالفل پخته 
می شــود؛ فالفل هایی که عطر و 
طعم شان با دیگر فالفل های شهر 
فرق می کند. اگــر به دنبال طعم 
خوب و بوی خوش غذاهای عربی 
هستید، لیست رستوران دولت آباد 
بهترین انتخاب اســت. رسیدن 
خط مترو به شهرری دسترسی به 
دولت آباد را آسان کرده است. کنار 
متروی دولت آباد، ایستگاه اتوبوس 
و تاکسی هم هست که دسترسی 
به محل عرضه غذاهای خیابانی را 

ممکن می کند.

متروی دولت آباد

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

در ابتدا شیر و پاســتا را در ظرفی 
ریختــه و حــدود یک دقیقــه در 
مایکروویو قرار دهید. مواد را هم زده 
و دوباره حدود یک دقیقه و3۰ ثانیه در ماکروویو قرار دهید. 
در این مرحله پاستا باید پخته و غلظت یافته باشد. مقدار 
زمان پخت پاستا به مایکروویو بستگی دارد. بالفاصله پنیر 
رنده شــده را اضافه کرده و مواد را هم بزنید تا پنیر ذوب 
شــود. درصورت نیاز آن را حدود ۲۰ ثانیه در مایکروویو 
قرار دهید، ســپس هم بزنید. در ادامه یک دوم قاشــق 
ســوپ خوری کره را روی یک طرف هر یــک از نان های 
تست بمالید. روی قسمت های کره مالیده نشده نان ها یک 
ورقه پنیر قرار دهید. روی ۲عدد از نان ها پاستای پنیری 
پخش کنید و ۲عدد نان باقیمانده را روی آنها قرار دهید تا 
به شکل ساندویچ در آیند. در ادامه تابه ای را انتخاب کنید 
و آن را روی حرارت متوسط گاز قرار دهید. هنگامی که 
ماهیتابه به خوبی داغ شد، ساندویچ ها را در آن سرخ کنید 
تا کاماًل طالیی و برشته شده و پنیر داخل آنها ذوب شود. 

حال ساندویچ ها آماده است و می توانید سرو کنید.

   نان تست: 4 عدد
   کره: 2قاشق سوپ خوری

   پنیر چدار: 4ورقه
   پاستا: یک دوم پیمانه
   شیر: یک دوم پیمانه

   پنیر چدار ریز رنده شده: یک دوم پیمانه

مواد الزم

طرز تهیه

ساندویچ پاستا و پنیر
در ابتدا فیله هــا را به ابعاد کوچک 
برش دهید. روی آنها نمک، فلفل 
سیاه و پاپریکا بپاشید. تکه های مرغ 
را ابتدا در تخم مرغ کمی هم زده شده فرو کنید و سپس 
در کورن فلکس پودر شده بغلتانید. سپس آنها را در روغن 
داغ سرخ کنید تا طالیی و برشته شوند. نان های تورتیا را 
گرم کنید و وسط آنها برگ کاهو قرار دهید. سپس فیله 
مرغ سوخاری و گوجه فرنگی خرد شده اضافه کنید. سس 

را روی مواد بریزید و نان را بپیچید و سرو کنید.
 طرز تهیه سس:

ماست و آبلیمو را در ظرف مناسبی بریزید و سیر له شده را 
به آن بیفزایید. پیازچه را ریز خرد کرده و اضافه کنید. مواد 
را با هم مخلوط کرده، نمک و فلفل بزنید. سس را تا زمان 

سرو در یخچال نگهداری کنید.

   فیله مرغ و گوجه فرنگی )هرکدام(: 2عدد
   نمک: به مقدار الزم

   فلفل سیاه پودر شده: به مقدار الزم
   پاپریکا: 2 قاشق چای خوری

   کورن فلکس پودر شده: 3پیمانه
   تخم مرغ کمی زده شده: 2عدد

   نان تورتیا: 4عدد
   برگ کاهو و روغن )هرکدام(: به مقدار الزم

مواد الزم سس:
   ماست یونانی: 200 میلی لیتر

   آبلیمو سنگی: 3 قاشق سوپ خوری
   سیر له شده: 3 الی 4حبه

   پیازچه ریز خرد شده: یک عدد
   نمک: به مقدار الزم

   فلفل سیاه پودر شده: به مقدار الزم

مواد الزم

طرز تهیه

ساندویچ تورتیالی فیله سوخاری
در ابتدا نان پیتاها را از وسط نصف 
کرده تــا بتوانید ســاندویچ های 
بیشتری با آنها درست کنید. سپس 
حمص که مواد میانی ساندویچ مان است را آماده کنید. 
طرز تهیه حمص نیز به این شکل است که گوجه، خیار، 
زیتون، پیاز و پنیر را ریز خرد کرده و با هم مخلوط کنید 
تا به خوبی به خورد هم بروند. فلفل دلمه ای خردشــده، 
آبلیموترش و روغن زیتون را بــه همراه مقداری نمک و 
فلفل به مخلوط سبزیجات اضافه کرده و هم بزنید. وقتی 
حمص آماده شد، در بین هر نیمه نان یک قاشق حمص 
بریزید و پخش کنید، سپس مخلوط سبزیجات را هم به 
قسمت های مساوی تقسیم کرده و داخل هر نیمه نان یک 
قســمت از آن را بریزید. در این مرحله ساندویچ ها آماده 
اســت و می توانید آنها را در ظرف مورد نظر گذاشته و با 
استفاده از گوجه، ذرت، خیارشور و مواد خوراکی دیگر  آن 

را تزئین کرده و در نهایت آن را سرو کنید.

   پنیر فتا: 40گرم
   کاهو خرد شده: 1پیمانه

   خیار: 1عدد
   فلفل دلمه ای سبز خرد شده: 1/4پیمانه

   پیاز: 1 عدد کوچک
   زیتون بدون هسته: ۸ عدد

   نان پیتا: 2 عدد
   گوجه فرنگی: 1عدد

   حمص: 4قاشق غذاخوری
   روغن زیتون: 1قاشق غذاخوری
   آبلیموترش: 1قاشق غذاخوری

   نمک: به مقدار دلخواه
   فلفل سیاه: به مقدار دلخواه

مواد الزم

طرز تهیه

ساندویچ ساالد یونانی
در ابتدا یک کاسه متوسط انتخاب 
کرده و ماهی تن را به همراه کرفس 
که ســاقه آن را در جهت طول دو 
نیم کرده و نــازک ورقه کرده ایم و ســیب که به قطعات 
نیم سانتی متری خرد کرده ایم، داخل آن ریخته و مخلوط 
می کنیم. سپس سس مایونز را به همراه ریحان و آبلیمو 
به تن ماهی اضافه کرده و خــوب مخلوط می کنیم و هم 
می زنیم، طوری که مواد کاماًل به خورد هم بروند. در ادامه 
مقداری نمک و فلفل را به مواد اضافه کرده و ســاالدمان 
را مزه دار می کنیم. مخلوط ماهی تن را به قســمت های 
مساوی تقســیم کرده و روی نان تست ریخته و با قاشق 
پخش می کنیم. در ادامه تکه های باقی مانده نان تست را 
روی مواد قرار می دهیم. در این مرحله ساندویچ ها آماده 
هســتند و می توانیم آنها را در ظرف مورنظرمان چیده و 

رویشان را تزئین کنیم.
نکته: باید توجه داشته باشیم با توجه به اینکه تن ماهی 
خود نمک دارد، هنگامی که قصد داریم نمک را به مواد 

اضافه کنیم، با احتیاط و کم کم این کار را انجام دهیم.

   کنسرو ماهی تن با روغن زیتون: 350 گرم
   کرفس: 2ساقه

   سیب پوست کنده و خرد کرده: 1عدد
   مایونز: 4 قاشق سوپ خوری

   برگ ریحان ساتوری شده: 2 قاشق سوپ خوری
   آبلیموی تازه: 1 قاشق سوپ خوری

   نمک و فلفل آسیاب کرده: به مقدار الزم
   نان تست جو یا چاودار: ۸برش

مواد الزم

طرز تهیه

ساندویچ سرد ماهی تن
در ابتدا ســیر و پیاز رنده شــده را با 
هم مخلوط کــرده و آب اضافی آنها 
را می گیریم. ســپس آن را به همراه 
تخم مرغ، پودر سیر، پودر موســیر و فلفل به گوشت اضافه 
کرده و خیلی خوب ورز می دهیم. ســپس آرد سوخاری را 
به صورت مرحله ای و کم کم به گوشت اضافه می کنیم و هر 
بار آن را به خوبی ورز می دهیم. سپس گوشت آماده شده را به 
شکل یک دایره در می آوریم و برای یک ساعت درون یخچال 
قرار می دهیم تا استراحت کنند. قارچ های خرد شده را داخل 
تابه ریخته و مقداری نمک و فلفل به آنها زده و تفت می دهیم 
تا آب قارچ کشیده شود. بعد همبرگر را داخل ماهیتابه قرار 
می دهیم تا سرخ شود. وقتی دو طرف همبرگر سرخ شد، ورقه 
پنیر را روی همبرگر قرار می دهیم تا با حرارت همبرگر پنیر 
آب شود. همبرگر پنیری را داخل نان می گذاریم و روی آن 

۲ ورقه ژامبون، کاهو، گوجه و خیارشور می گذاریم.

   گوشت چرخ کرده با دنبه: نیم کیلو
   تخم مرغ: 1عدد

   پیاز: 4عدد
   سیر: 2حبه

   آرد سوخاری: به میزان الزم
   پودر سیر: 2قاشق مرباخوری

   پودر موسیر: 1قاشق مرباخوری
   نمک و فلفل : به میزان الزم
   نان همبرگر: به میزان الزم

   پنیر چدار: به میزان الزم
   قارچ خرد شده: 2 لیوان

   ژامبون مرغ: به میزان الزم

مواد الزم

طرز تهیه

ساندویچ رویال برگر

ساندویچ های فوری و خانگی، این روزها می توانند سریع و ارزان شما را سیر کنند

ساندویچ خانگی ازجمله غذاهای لذیذی است که طرفداران بسیاری دارد و می توانید آن را در وعده های غذایی مختلف مصرف لقمه های مدرن
کنید و از خوردن آنها لذت ببرید. این غذای محبوب نسبت به سایر غذاها کم هزینه تر است و زمان انتظار برای آماده شدن آن 
بسیار کوتاه است. همچنین ارزش غذایی بسیار باالیی دارد و به همین علت نیز می تواند برای کودکان مفید باشد. ما در این مطلب قصد داریم شما را با 
چند مورد از محبوب ترین ساندویچ های خانگی که می توانید به عنوان غذا برای مجالس، مهمانی ها و تولدهای خود با کمترین هزینه تهیه کنید آشنا کنیم.

سعیده مرادی

فست فودها از کی پای شان به ایران باز شد

از بزم آورد تا بندری و پیتزا 
و چیزهای دیگر

تا سال 13۰۶هجری قمری که ناصرالدین شــاه قاجار برای بار 
سوم راهی اروپا شد، هیچ ایرانی ای نه نامی از ساندویچ شنیده و 
نه آن را تناول کرده بود و ایرانی ها آن را نمی شناختند. گرچه در 
ایران در عصر ساسانی غذایی حاضری به نام بزم آورد یا خامیزگ 

)گوشت دودی گوساله( متداول بود که شاهان در سفرهای جنگی 
می خوردند، اما از ساندویچ در ایران اثری نبود. پس از انقالب کمونیستی در 

شوروی، عده زیادی از ارمنیان روسیه و نیز روس های سفید به ایران 
سرازیر شدند. کالباس، سوسیس و ژامبون از مواد غذایی مورد عالقه 
شدید روس ها و ارامنه اســت. ارمنیان و روس های سفیدی که به 
ایران آمدند و در گیالن و مازندران و استرآباد و تهران مستقر شدند، 

شروع به تهیه کالباس و سوســیس و ژامبون کردند.  تهیه کالباس 
به صورت کنونی، اما به شکل دستی و سنتی متداول بوده و با سیر و نمک و 

انواع چاشنی ها آن را خوشمزه می کرده اند.

در تهران طی ۲دهه 133۰ تا 13۵۰ تعداد ساندویچ فروشــی ها از 1۰ هزار گذشت. 
در اوایل دهــه13۴۰، همبرگر و در زمانی نزدیک به آن یعنی نیمه ســال های دهه 
13۴۰، پیتزا هم وارد بازار غذای ایران شــد. نخستین پیتزا در ایران در خیابان ویال  
عرضه شــد که در کنار آن  غذاهایی مانند مرغ سوخاری و همچنین اغذیه های دیگر 
نیز فروخته می شد. در دهه های 13۲۵ تا 13۵۵ ساندویچ فروشی دیگری در تهران 
شهرت بسیاری داشت که در ابتدای خیابان الله زارنو، جنب سینما متروپل قرار 
داشت. نام این ساندیچ فروشی که ساندویچ های کالباس آن به خوشمزگی 
و مرغوبیت شهرت داشــت، »اختیاری« بود و ۲برادر ارمنی آن را 
اداره می کردند. بوی کالباس و عطر خیارشــور ســیردار این مغازه 
پای هر رهگذری را به آن باز می کرد. به تدریج و از سال 133۲ به بعد 
در سراسر تهران، ساندویچ فروشان عالوه بر کالباس و سوسیس و ژامبون، 
ساندویچ هایی مانند کتلت، استیک، ساالد الویه، مغز، مرغ، تخم مرغ و کوکوسبزی که 

با ذائقه ایرانی مأنوس بود را عرضه می کردند. 

از دوران جنگ دوم به بعد بود که نخســتین ساندویچ فروشــی ها در تهران شکل 
گرفتند و 1۰ســال بعد از آن نیز یعنی حدود ســال 133۵ به شهرستان ها انتقال 

یافتند و اینگونه بود که ســاندویچ به عنوان یک خوراکی خوشمزه در میان مردم جا افتاد و 
ساندویچ فروشی ها نیز توســعه یافتند. اغلب کارکنان این ساندویچ فروشی ها ارمنی 

بودند. نخستین بار در خیابان استانبول یا استامبول تهران چند مغازه که ماهی و 
ماهی دودی و کالباس می فروختند، ساندویچ عرضه کردند. یکی از این نخستین 
مغازه ها در پاساژ نادری خیابان استامبول واقع بود. در آنجا چند نوع غذا ازجمله 

سوسیس سرخ کرده یا مغز گوســفند و کتلت و ماهی را همراه با توده ای از 
سیب زمینی پوره خوشمزه به بهای کم می فروختند. آنجا محل جمع شدن و 
سخن گفتن و وقت گذراندن شعرا، نویسندگان، روزنامه نگاران و دانشجویان 

و دانش آموزان کالس های باالی مدارس متوســطه بود. اغلب شب های جمعه 
مردم برای خوردن ساندویچ به ساندویچ فروشی های خیابان های استانبول، نادری، 

الله زار و الله زارنو می رفتند و غلغله ای در آنها برپا بود. آن زمان از ســس ساندویچ اثری 
نبود و به جای آن ســاندویچ فروش ها در نهایت سخاوت مقداری کره الی نان می مالیدند. 

در خیابان شاه آباد یا همان جمهوری امروز، دکه ساندویچ فروشی اسالمی جمع و جوری بود 
که به جای کالباس، کوکو، کتلت و تخم  مرغ الی نان می گذاشت و کار او هم 

بسیار گرفته بود.

 سالم ایرانی به سوسیس 
و کالباس

پیتزا هم به دنبال همبرگر 
به ایران آمد

فست فود می تواند تأثیر نامطلوبی 
بر سیستم قلبی و عروقی و دستگاه 

گوارش بگذارد.

 اثرات نامطلوبی  روی سیستم های 
 عصبی و تولید مثل 

دارد.

 با گذشت زمان می تواند  
 بر سیستم اسکلتی شماتأثیر 

منفی بگذارد.

 درست کردن فست فودها، یکی 
 از راه های صرفه جویی در وقت است. 
برای درست کردن این خوراکی های 
 خوشمزه نیاز نیست تا وقت بسیار 

 زیادی را تلف کرد و در کمترین 
 زمان ممکن می توان یک غذای 

خوشمزه درست کرد.

یکی از ویژگی های اغلب فست فودها 
کم هزینه و مقرون به صرفه بودن 

آنهاست. افراد می توانند با هزینه ای 
اندک از غذایی با طعم مطلوب 

بهره مند شوند.

یکی دیگر از دالیلی که باعث می شود 
مردم عاشق فست فود باشند، این 
است که تقریباً در هر گوشه و کنار 
و در هر خیابانی از شهر یک مغازه 

فروش فست فود وجود دارد و 
 دسترسی به آن آسان 

است.

 در هنگام مصرف  فست فود 
 کالری بیشتری مصرف 

خواهید کرد.

 خوردن غذای سریع  می تواند منجر 
 به  بروز مشکل ورم، نفخ 

و تورم شود.

 رونق ساندویچ فروشی ها بعد از 
جنگ جهانی دوم

ساندویچ هایی که در ایران طرفداران 
بسیاری دارند

سوسیس بندری
سوسیس بندری یکی از مشهورترین ساندویچ های ایرانی 
اســت. تاریخچه آن به خیلی وقت پیــش در آبادان 
برمی گردد. درست از وقتی سوسیس وارد ایران شد، 

آبادانی ها آن را به این خوراک خوشمزه تبدیل کردند.
ساندویچ مغز

 مغز از آن دسته خوراکی هایی است که فقط در 
ساندویچی هایی که آنها را به نام اغذیه فروشی 
می شناسید، پیدا می شود. ساندویچ مغز ساده را 

خیلی از اغذیه فروشی ها تهیه می کنند.
جغوربغور

جغوربغور از خوراک های ســنتی ایرانی است که 
هنوز هم می توانید در بعضی از ساندویچی ها آن را پیدا 
کنید. این ساندویچ با جگر سفید، جگر سیاه و دل و 

قلوه گوسفند تهیه می شود.
فالفل

فالفل در اصل غذای جنوبی هاست. به سمت 
جنوب ایران کــه بروید، انواع و اقســام آن با 
ترشی های مخصوص، سلف سرویس یا ساده، تند 

یا معمولی و...  را می توانید پیدا کنید.
زاپاتا

این ساندویچ چند سالی اســت در ایران مد شده است. 
این ساندویچ خوشــمزه آنقدر پرطرفدار است که هر کسی در 
تهران می تواند در شعاع یک کیلومتری خود، مغازه ای که این 

ساندویچ را درست می کند پیدا کند.
ساندویچ زبان

غیراز ســاندویچ مغز ســاده، خیلی از ســاندویچی ها، 
ساندویچ زبان نیز ســرو می کنند. به این شکل که زبان 
گاو را می پزند، تکه تکه می کنند و تفت می دهند و به همراه 

مخلفات دیگر درون نان می گذارند.

مضرات

مزایا

مضرات و معایب 
فست فودها

ســاندویچ ها یا  فست فودها در 
کنار خوشمزگی، مزایا و مضراتی 
هم دارند که ما در اینجا تعدادی از 

آنها را مرور می کنیم. فســت فودها یا غذاهای آماده با تمام معایب و مضراتی که برای 
آنها برشمرده می شود، در میان مردم بسیار محبوب و پرمصرف 
هستند. به ویژه انواع ساندویچ که خوراکی هایی خوشمزه و متنوع 
به شمار می روند و در بین بزرگ و کوچک طرفداران زیادی دارند. 
جالب است بدانید قدمت و تاریخچه ساندویچ که سال هاست بین 
ایرانی ها فراگیر شده، به عنوان یک غذای فرنگی و وارداتی، به 

دوران قاجار و عهد ناصری بازمی گردد. در ادامه این مطلب بیشتر با 
تاریخ و سابقه ساندویچ در سرزمین ایران آشنا می شویم.



1۵سرگرم  خانه
سازنده بازی رایانه ای »افسانه بیستون« از تبدیل یک افسانه 

ایرانی به بازی می گوید

شیرین و فرهادی که 
افسانه بود و بازی شد

در دنیایی که تکنولوژی، جــزو جدایی ناپذیر زندگی روزمره اســت، حتی 
سرگرمی ها هم تحت تأثیر قرار گرفته اند و عجیب نیست که بازی های رایانه ای، 
به سرگرمی اول بسیاری از شهروندان، به خصوص نوجوانان و جوانان تبدیل 
شده است. صنعت بازی های رایانه ای در این سال ها پیشرفت های چشمگیری 
داشته و سازندگان داخلی هم تالش کرده اند با این پیشرفت همگام شوند. یکی 
از بازی های رایانه ای موفق ایرانی که توانسته در رویدادهای بین المللی توجه ها 
را جلب و مخاطبان پرتعدادی را جذب کند، بازی »افسانه بیستون« است. این بازی که براساس افسانه 
معروف شیرین و فرهاد ساخته شده، تالش می کند قصه ای اساطیری را با هیجان یک بازی رایانه ای 
پیوند بزند و توجه مخاطبان را جلب کند. با امین شهیدی، از اعضای تیم سازنده این بازی متفاوت درباره 

مسیر ساخت این بازی و چالش های آن گفت وگو کرده ایم.

پنجشنبه

شماره ۱77
پيشنهاد  هفته۱۰  شهریور ۱۴۰۱ 

متروی مفتح

  بنیاد ملی بازی های رایانه ای
شــاید شــما هم جزو آن دسته 
افرادی باشــید کــه عالقه تان به 
بازی هــای رایانــه ای از حد یک 
کاربر عادی بیشــتر اســت و در 
خودتان این توانایــی و عالقه را 
می بینید که در ساخت یک بازی 
رایانه ای به مهارت برســید. بنیاد 
ملی بازی هــای رایانه ای بهترین 
جا برای شماســت. انستیتو ملی 
بازی ســازی توســط بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای و با ســابقه ای 
طوالنی در زمینه بازی سازی، برای 
تربیت نیروی انســانی متخصص 
در زمینه های مرتبط با بازی های 
دیجیتال راه اندازی شده است. این 
انستیتو 3دپارتمان فنی، هنری و 
طراحی بازی دارد و در هر 3حوزه با 
طراحی برنامه های آموزشی مدون 
و برگرفته از متون برتر و کاربردی 
روز دنیا دوره های پیوســته ای را 
برای تربیت نیروی انســانی مورد 
نیاز صنعت بازی ســازی برگزار 
می کند. عالوه بــر این، با توجه به 
اینکه بازی های دیجیتال جدا از 
سایر شاخه های علوم و هنرهای 
دیجیتــال نیســت، دوره هــا، 
کارگاه هــا و رویدادهای مختلفی 
را در زمینه های مرتبط با علوم و 
هنرهای دیجیتال برگزار می کند. 
اگر ساکن تهران نیستید یا فرصت 
شــرکت در دوره هــای حضوری 
را ندارید، عــالوه بــر دوره های 
حضوری، کالس های مجازی هم 
در بنیاد برگزار می شود که امکان 
استفاده از محتوای آموزشی عالوه 
بر دوره های ترمیک، در کارگاه های 
تخصصی هم فراهم شــده باشد. 
نشانی این بنیاد خیابان مطهری، 
خیابان ســلیمان خاطر، خیابان 
وراوینی، خیابان زیرک زاده، نبش 
کوچه گلزار غربی و نزدیک ترین 
ایستگاه مترو به آن، ایستگاه شهید 

مفتح است.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  میچل ها علیه ماشین ها
اگر دوست دارید در سالن سینما به 
تماشای یک انیمیشن بنشینید یا 
یک روز متفاوت را برای فرزندانتان 
رقم بزنید، ما برایتان یک پیشنهاد 
ویژه داریم. یکی از انیمیشن هایی 
که این روزها روی پرده سینما در 
حال اکران است، »میچل ها علیه 
ماشین ها« است. این اثر یک فیلم 
پویانمایی رایانــه ای آمریکایی در 
ژانر کمدی علمی- تخیلی اســت 
که توسط سونی پیکچرز انیمیشن 
تهیه و توسط نتفلیکس توزیع شده 
 است، ولی شما می توانید در همین 
ایران خودمان هم در سینما نشسته 
و تماشایش کنید. این فیلم، داستان 
یک خانــواده عجیــب را روایت 
می کند که عازم یک سفر جاده ای 
می شوند. آنها در راه با روبات های 
خطرناکی روبه رو می شوند که سعی 
دارند زمین را از وجود انسان ها پاک 
کنند. آنها به عنوان تنها بازماندگان، 
ســعی می کنند با روبات ها مبارزه 
کنند و انسان ها را نجات دهند. این 
انیمیشن 113دقیقه است و فضایی 
شاد و فانتزی دارد که می تواند برای 
بچه ها خیلی جذاب باشد. این روزها 
می توانید این انیمیشن را به صورت 
دوبله شــده روی پــرده پردیس 
ســینمایی مگامال تماشا کنید. 
این ســینما یکــی از مدرن ترین 
ســینماهای کشــور اســت و از 
مهم ترین مزیت های آن، داشــتن 
1۰سالن اختصاصی است. وجود 
ایســتگاه متروی شهرک اکباتان، 
دسترسی به این پردیس سینمایی 

را آسان کرده است.

متروی اکباتان

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

معرفی 6 انیمیشن ایرانی که براساس داستان های تاریخی ساخته شده اند

جادوی کارتون های افسانه ای
کمپانی های بزرگ ساخت کارتون و انیمیشن سال هاست تولیدات رنگارنگی می سازند و صنعت بزرگی از این ســرگرمی ساخته اند. حاال دیگر تماشای انیمیشن نه فقط برای 
کودکان، برای بزرگساالن هم جذاب و سرگرم کننده اســت. هنرمندان ایرانی هم تالش کرده اند از این قافله عقب نمانند و چند ســالی است که انیمیشن های جذاب ایرانی 
 در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. از میان این انیمیشــن ها، بعضی براساس اسطوره ها و افسانه های کهن ایرانی و تاریخی ساخته شــده اند. 6   انیمیشن از میان آنها را 

معرفی کرده ایم.

م

یکی از پرمخاطب ترین انیمیشــن های 
ایرانی که با برداشــتی آزاد از داســتان 
فرمانروایی ضحاک ستمگر ساخته شده، 
»آخرین داستان« نام دارد. این انیمیشن 
که اشکان رهگذر آن را کارگردانی کرده 
است، با اســتقبال منتقدین هم مواجه 
شد و توانست در سی وهفتمین جشنواره 
فیلم فجر، پروانه زرین بهترین کارگردان 
بلند پویانمایی را کســب کند. در بخش 
بین الملل از ســی ویکمین جشــنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
هم، آخرین داستان، برنده جایزه بهترین 
فیلم بلند شــد.  در یازدهمین جشنواره 
بین المللــی پویانمایی تهــران، آخرین 
داســتان تندیس طالیی بهتریــن اثر را 
در بخش بین الملل گرفت. اما این، همه 
افتخارات این انیمیشــن جذاب نیست، 
آخریــن داســتان، نخســتین نماینده 
سینمای انیمیشن ایران در اسکار۲۰۲۰ 
بوده اســت. تولید این انیمیشن از سال 
13۸۷ تا 139۶ طول کشــیده و با تکیه 
بر داستان ضحاک در شاهنامه فردوسی 
ساخته شده است. هنرمندانی مانند پرویز 
پرستویی، لیال حاتمی، حامد بهداد، اکبر 
زنجانپور، باران کوثری، حسن پورشیرازی 
و شــقایق فراهانی از صداپیشــگان این 
انیمیشــن بودند و منتقــدان گفته اند 
ساختار و طراحی شخصیت ها، نقطه قوت 

این انیمیشن است.

قصه ضحاک ستمگر

آخرین داستان

م

معروف ترین داستان شاهنامه بدون شک 
رستم و سهراب اســت که به گوش همه 
ایرانیان آشناســت و بارها به شــکل های 
مختلف روایت شده است. انیمیشن »رستم 
و سهراب« هم به این داســتان افسانه ای 
در قالب یک اثر متفاوت پرداخته اســت. 
کیانوش دالوند، کارگردانی این انیمیشن 
را برعهده داشــته و آن را در شهر بروجرد 
ســاخته که به پایتخت انیمیشــن ایران 
معروف است. انیمیشــن رستم و سهراب 
محصول مشترک مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی و استودیو انیمیشن آریا و 
در سال139۲ منتشر شــده است. یکی 
از اتفاقات مهمی که برای این انیمیشــن 
افتاد، آن اســت که رســتم و ســهراب، 
نخستین انیمیشــن ســینمایی ایرانی 
بود که در ســطح بین المللی حاضر شد و 
همزمان با اینکه در داخل کشور در حال 
پخش بود، در خارج از کشــور هم اکران 
شــد. در خالصه داســتان این انیمیشن 
آمده: »رستم قهرمان بزرگ ایران زمین، 
درپی یافتن اسب گمشده خود )رخش( به 
شهر سمنگان پا می گذارد و در نهایت دل 
در گرو عشق تهمینه، شاهزاده زیباروی 
سمنگانی می نهد. اما تقدیر چیز دیگری 
می خواهد...«. محمدرضــا علیمردانی، 
مجیــد حبیب، آیســن نــوروزی، امین 
الیاســیان، علی باقرلی و مهدی بقائیان 
برخی صداپیشگان این انیمیشن هستند.

افسانه ای ماندگار

رستم و سهراب

م

»شاهزاده روم« یکی از شناخته شده ترین 
انیمیشــن های ایرانــی اســت کــه 
موفقیت هــای متعددی کســب کرده 
است. این انیمیشن به کارگردانی هادی 
محمدیان، از سی و ســومین جشنواره 
فیلم فجر، چهارمین جشــن ســینمای 
انقالب و هجدهمین جشــن سینمای 
ایران لــوح تقدیر دریافت کرده اســت. 
انیمیشن ایرانی شاهزاده روم با استقبال 
1.۵میلیونی مخاطب و فروش ۵میلیارد 
تومانــی، به عنــوان پرمخاطب تریــن 
انیمیشن تاریخ سینمای ایران شناخته 
می شود. در خالصه داستان این انیمیشن 
آمده اســت: »دختری مســیحی به نام 
ملیکا، از تبار پدر از نوادگان یشوعا وصی 
حضرت عیسی و از تبار مادر نواده قیصر 
روم است. سرنوشت ملیکا به گونه ای رقم 
می خورد که درنهایت به بالد اســالمی 
می رود و به همسری امام یازدهم شیعیان 
درمی آید.« شاهزاده روم عالوه بر موفقیت 
در اکــران داخلــی و جــذب مخاطبان 
پرتعــداد، در اکران هــای بین المللــی 
هم موفق ظاهر شــد. این انیمیشن در 
کشورهای لبنان، عراق، عربستان، کویت، 
ساحل عاج، بحرین، فرانسه و انگلستان 
به نمایش درآمده است. ویژگی مهم این 
انیمیشن، بهره بردن از یک داستان ایرانی 
اسالمی است که برای مخاطب تازگی و 

جذابیت دارد.

ایرانی اسالمی

شاهزاده روم

م

یکی از انیمیشــن های موفق ایرانی که 
موفق شــده از هیأت داوران بیستمین 
جشــنواره بین المللی فیلــم کودک و 
نوجوان دیپلم افتخار بگیرد، انیمیشــن 
»جمشید و خورشید« است. کارگردانی 
این اثر را بهروز یغمائیان بر عهده داشته و 
این انیمیشن جزو قدیمی های این حوزه 
محســوب می شــود که در سال13۸۴ 
ساخته شده و در واقع چهارمین انیمیشن 
ایرانی اســت. در خالصه داســتان این 
انیمیشن آمده است: »در گذشته های دور 
و در گوشه ای از ســرزمین پهناور ایران، 
گروهی از شــاهزادگان به خواستگاری 
خورشــید، دختــر پادشــاه می آیند تا 
شایسته ترین آنها انتخاب و داماد و وارث 
تاج و تخت پادشاه شوند. منجم دربار که 
سال هاست عاشــق دختر پادشاه است، 
خورشــید را دزدیده و او را به سرزمینی 
دور می برد. جمشید برای نجات خورشید 
به جنگ با منجم می رود.« ساخت این 
انیمیشن ۴سال طول کشیده است. پرویز 
پرستویی در نقش منجم، امین حیایی در 
نقش جمشید، ترانه علیدوستی در نقش 
خورشــید، رامبد جوان در نقش ماهان، 
ثریا قاســمی در نقش ندیمــه، حبیب 
رضایی در نقش آبا و چنگیز جلیلوند در 
نقش حاکم صداپیشگان این اثر هستند. 
امین حیایی هم خواننده ۲ترانه در این 

انیمیشن است.

داستانی از دل تاریخ

جمشید و خورشید

م

»فهرســت مقدس«، انیمیشــنی که در 
ســال139۴ به کارگردانــی محمدامین 
همدانی ساخته شده، به عنوان پرافتخارترین 
انیمیشن ایرانی معرفی شده است. در این 
انیمیشن ۸۰دقیقه ای، گروه سنی نوجوان 
را مخاطب اصلی خود معرفی کرده و البته 
به جلب توجه بینندگان بین المللی هم امید 
داشته است. داستان این انیمیشن داستانی 
تاریخی و مذهبی اســت که در خالصه ای 
از آن آمده است: »حدود 1۰۰سال قبل از 
والدت آخرین پیامبر، نصرانی هایی در شهر 
نجران زیر ستم حاکم مستبد و فرمانروایی 
ظالم به نــام ذنواس زندگــی می کنند. در 
همین حین هــاران که یــک جنگجوی 
ماهر است و قبال راهزنی می کرده در حال 
رفتن به نجران است تا در مسابقات بهترین 
مبارز شهر شرکت کند.« فهرست مقدس، 
براساس داستان روایی سوره بُروج، هشتاد و 
پنجمین سوره قرآن به تصویر کشیده شده 
و در آن سرگذشــت اصحاب اخدود روایت 
شده است. جایزه بهترین انیمیشن ایران در 
جشنواره فجر سال139۴، بهترین انیمیشن 
اسپانیا در جشــنواره مادرید سال۲۰1۶، 
بهترین انیمیشن ایران در جشنواره مقاومت 
ســال139۵ و بهترین انیمیشــن ایاالت 
متحده آمریکا در هالیوود موویینگ پیکچرز 
ســال۲۰1۶، جوایزی هستند که فهرست 
مقدس را به انیمیشــنی پرافتخار تبدیل 

کرده اند.

پرافتخارترین

فهرست مقدس

م

انیمیشــن »بنیامین« به کارگردانی 
محســن عنایتی توانسته لقب دومین 
انیمیشن ســینمایی پرفروش تاریخ 
ســینمای ایران را به دســت بیاورد و 
از ایــن نظر، یکــی از پرمخاطب ترین 
انیمیشن های ایرانی است که ماجرایی 
تاریخی را روایت می کنــد. بنیامین، 
داســتان زندگی مردم بنی اسرائیل در 
زمان حکومت فرعون است که هرروز 
به زور سربازان فرعون برای بردگی به 
معبد می روند. بنیامین، پسر شجاعی 
اســت که با مادرش زندگی می کند و 
بعد از اینکه مادرش به خاطر اعتراض به 
بردگی توسط سربازان زندانی می شود، 
به دنبال راهی برای آزادکردن مادرش 
می گردد. عمویش، داتان، به او می گوید 
باید وسیله ارزشمندی به فرعون بدهد 
تا او مادرش را آزاد کنــد. بنیامین که 
تنها یک گردن آویز شکسته دارد، برای 
پیداکــردن تکه های دیگــر به معدن 
ســنگ می رود و در آنجا پدرش را که 
از زندانیان است، می بیند. این انیمیشن 
در سال139۷ ساخته شده و درنهایت 
توانسته حدود ۵میلیاردو۲۰۰میلیون 
تومان بفروشد. هرچند به نظر می رسد 
با ماجرایی فانتزی روبه رو هستیم، اما 
تماشای سریال نشان می دهد در واقع 
قصه ای تاریخی در حال روایت شــدن 

است.

فانتزی و تاریخی

بنیامین

    ایده ساخت افسانه بیستون از کجا آمد؟ 
چرا این قصه را برای بازی انتخاب کردید؟

به دنبال یــک داســتان ایرانــی بودیم کــه ظرفیت های 
تبدیل شــدن به بازی رایانه ای را داشته باشــد و البته، یک 
محتوای بین المللی در آن مطرح شود. عالوه بر این، دنبال 
داستانی بودیم که کمتر به آن پرداخته شده باشد اما فرهنگ 
عامه آن را بشناســد. در نهایت داستان شــیرین و فرهاد را 
انتخاب کردیم که به مفهوم آشــنای جهانی یعنی عشــق 

می پردازد.
    طراحی و ساخت بازی چقدر طول کشید؟

تولید رســمی این بازی در آبان ماه سال139۶ شروع شد و 

تیرماه امسال بعد از ۴سال فعالیت، به بازار عرضه شد.
    برای ساخت بازی براســاس یک افسانه 

ایرانی، با چه چالش هایی مواجه شدید؟
یکی از نــکات چالش برانگیز بازی این بــود که قالب اصلی 
داســتان شــعر اســت و برای تغییر آن حتی به نثر، باید 
مالحظاتــی را درنظر می گرفتیم تا روایــت لطمه نبیند. از 
طرف دیگر این داستان فضای اکشن نداشت و ناچار بودیم 
تغییراتی در مسیر ماجرا اضافه کنیم. نکته دیگر این بود که 
برای ما جذب مخاطب بین المللی برای اینکه بازی را بپسندد 
و خریداری کند اهمیت داشت، به همین دلیل باید درنظر 
می گرفتیم که چه میــزان از ایرانی بودن محتوا و فرم، برای 

چنین مخاطبی قابل پذیرش و جذاب است.
    المان های ایرانی را با چــه مالحظاتی به 
بازی اضافه کردید که برای مخاطب داخلی و 

خارجی جذاب باشد؟
تالش کردیم روی یک مرز مطمئن حرکت کنیم تا محصول، 
شور یا بی نمک نشــود. در فرم و محتوا مالحظاتی را رعایت 
کردیم. اصل محتوای بازی مفاهیمی مانند نجات، فداکاری 
و عشق را مطرح می کند که مفاهیمی جهان شمول هستند 
و هر مخاطبی آنها را می فهمد. در اضافه کردن کاراکترهای 
مورد نیاز بازی، ســعی کردیم به فرهنگ و اســاطیر ایرانی 
برگردیم، مثال در جایی که به کاراکتر پرنده نیاز داشتیم از 
هدهد استفاده کردیم. در بازی هایي با این سبک، دشمنانی 
برای قهرمان بازی تعریف می شــوند و ما برای طراحی این 
شــخصیت ها هم، از اســاطیر ایرانی کمک گرفتیم و دیو 
و پری را به قصــه اضافه کردیم. رعایت کــردن این مرز در 
استفاده از المان های ایرانی در فرم و محتوای بازی باعث شد 
بازخوردهای خوبی از مخاطبان بگیریم و به خصوص مخاطب 

بین المللی ارتباط خوبی با بازی برقرار کرد.
    اگر مخاطــب، قصه شــیرین و فرهاد را 
نشناسد، می تواند با بازی ارتباط برقرار کند 

و از آن لذت ببرد؟
این موضوع یکی از نگرانی های اصلی ما بود. در نهایت ما یک 
محتوای بین المللی تولید کرده ایم که الزم نیست مخاطب 
حتما داستان آن را از قبل خوانده باشد. قصه در بازی جریان 

پیدا می کنــد و جلو می رود، کاراکترها به انــدازه مورد نیاز 
معرفی می شوند و داستان مطرح می شود. مخاطب متوجه 
می شود که پادشاهی مانع رســیدن فرهاد به شیرین است. 
البته که مخاطب ایرانی به واســطه آشــنایی با این افسانه، 
فرامتن بازی را هــم درک و رنگ و بــوی متفاوتی از بازی 
دریافت می کند. در نهایت بــا اینکه بعضی منتقدان داخلی 
معتقد بودند کــه این بازی تنها بــرای مخاطب داخلی کار 
خواهد کرد، ما بازخوردهای مثبتی از مخاطبان بین المللی 
دریافت کردیم و دریچه ای برای برقراری ارتباط مخاطب با 
یک قصه ایرانی باز شد. هدف ما هم همین بود که اگر مخاطب 
خارجی بازی را پسندید، درباره بیستون و افسانه شیرین و 
فرهاد جست وجو کند و این جست وجو، دستاوردی مطلوب 

برای ما محسوب می شود.
    چه بازخوردی از مخاطبان گرفتید؟

برعکس بسیاری از بازی های داخلی که توسط مخاطب پس 
زده می شود، افسانه بیســتون خوب با مخاطبانش ارتباط 
گرفته اســت. برای خودم جالب بود که در سایت های نقد و 
بررسی بازی، درصد باالیی نظرات مثبت ثبت شده بود. حتی 
در بعضی سایت های امتیازدهی به بازی ها، کاربران به اینکه 
منتقد امتیاز کمی به بازی داده اعتراض داشتند. اما فروش 
داخلی بازی بسیار کم بوده، در واقع فروش بین المللی بازی 
حدودا 3۰برابر فروش داخلی آن است. با اینکه نگران بودیم 
مخاطب خارجی با بــازی ارتباط برقرار نکند، با اســتقبال 
قابل توجهی مواجه شــدیم و رســانه های خارجی هم در 

نیلوفر  ذوالفقاری

تحلیل هایشان، امتیازات باالیی به بازی دادند.
    باز هم سراغ ساخت بازی براساس قصه های 

ایرانی خواهید رفت؟
تیم ما عالقه دارد که ســراغ ســاخت چنیــن بازی هایی 
برود. برای ســاخت یک بازی رایانه ای، پشتوانه ای ذهنی و 
اطالعات کامل الزم است. مثال اگر سازنده ای بخواهد درباره 
سامورایی ها بازی بسازد، باید درباره آنها، فرهنگ و ادبیاتشان 
تحقیق کند. طبیعی اســت که اگر این جست وجوها درباره 
موضوعی ایرانی باشد، پروســه تولید برای خود سازنده هم 
جذاب تر خواهد بود. در این مسیر هم به اطالعات خودمان 
اضافه می شود و هم تالش می کنیم قصه های فراموش شده 
را دوباره زنده کنیم. برای تولید افسانه بیستون به تحقیقات 
میدانی نیاز داشتیم، ما همه موزه های دوره ساسانی و قبل 
از آن را عکاسی کردیم، در سفر به کرمانشاه با مردم کوچه 
و بازار گفت وگو کردیم تا فرهنگ عامه را درباره این افسانه 
بشناســیم و اطالعات کامل جمع آوری کنیم. رفتن سراغ 
قصه های ایرانی باعث می شود هم دسترسی بهتری به منابع 
اطالعاتی داشته باشیم و هم حین ســاخت، انرژی بهتری 

دریافت کنیم.
    پیش بینی های شــما درباره ساخت بازی 

محقق شد؟
پیش بینی من این بود که در ایران بیشتر به بازی توجه شود 
اما متأسفانه اتفاق مورد انتظارمان نیفتاد. این موضوع ما را 
ناامید می کند؛ چرا که انگار برای مخاطب اصلی ما، ساخت 
چنین بازی متفاوتی مهم نیســت. دوست داشتیم قصه ای 
ایرانی را به بازی تبدیل کنیم تا بــه نوعی، فرهنگ ایرانی را 
در قالب یک قصه جدید به خارج از مرزها صادر کرده باشیم. 
به نظر می رسد دلیل اصلی این بی توجهی داخلی به بازی این 
است که در کشور ما، بازی یارانه ای جایی در گفتمان عمومی 
ندارد. امروز اگر با یک نوجوان یا جوان حرف بزنید، حتما از 
بازی های رایانه ای به عنوان یکی از 3ســرگرمی اصلی خود 
نام می برد. اما جامعه اصال دربــاره بازی های رایانه ای حرف 
نمی زند. بازی های رایانه ای در سیاستگذاری ها، برنامه های 
تلویزیونی و نگاه عمومی جامعه جایگاه ضعیفی دارند و این 
در نهایت به ضرر فعالیت های فرهنگی خواهد بود. بسیاری 
از متخصصان صنعت بازی رایانه ای که در این حوزه حرفه ای 
هستند، کشور را ترک می کنند و فرصت بهره بردن از تخصص 
آنها از دست می رود. امیدوارم پرداختن به بازی های رایانه ای 

جدی تر شود و شاهد اتفاقات مثبت در این باره باشیم.



گل خانه 1۶

اطراف اصفهان روستاهای زیادی وجود دارد 
که هر کدام به دلیلی اهمیت دارند

عطر خاک، بوی باران
یکی از تفریحاتی که به تازگی حتی در بین جوان ترها هم مرسوم شده و طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کرده، روستاگردی و رفتن در دل این مکان های بکر 
و سنتی است. به دلیل این استقبال مردم، خانه ها و مکان های بومگردی که حال و هوایی سنتی و دور از مدرنیته را دارند به سرعت در حال رشد و ازدیادند. هم اکنون 
حتی در دور افتاده ترین مناطق کشور هم این خانه ها و روستاهای سنتی طرفدار دارد و افراد زیادی همه روزه از هر گوشه از این کشور به سمت این مکان های جذاب 
و دیدنی رهسپار می شوند. شهر اصفهان و روستاهای اطراف آن هم از این قاعده مستثنا نیستند و در بیشتر روزهای سال، روستاها و جاذبه های اطراف آنها پذیرای 

مسافران و گردشگران مختلف است. در ادامه سراغ چند روستا در نزدیکی اصفهان رفته ایم که هر کدام از بابتی طرفداران خاص خود را دارند.
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نام اصفهان با آثار باستانی و تاریخی گره خورده و ناخودآگاه ذهن آدم پرواز می کند به سمت این جاذبه های منحصر به فرد 
و تماشایی که هرکدام به تنهایی حرف های زیادی برای گفتن دارد. از همین رو هر روستا و منطقه ای از این استان هم که 

نامش بر سر زبان می آید، ناخوآگاه ذهن به سمت این آثار تاریخی حرکت می کند. البته که بدون اغراق باید گفت که ردپای 
این جاذبه های به جا مانده از گذشته در گوشه گوشه این استان به وفور به چشم می خورد و هر سمتی که راه کج کنید، به راحتی 

می توانید یکی از اینها را پیدا کنید. روستای برســیان یکی از این مکان های زیبا و در عین حال تاریخی در استان اصفهان است 
که از نظر گردشگری هم مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. این روستا که فاصله کمی با شهر اصفهان دارد، در مجاورت زاینده رود هم قرار گرفته و 

این موضوع جذابیت و در عین حال زیبایی آن را دوچندان کرده است. هرچند که در این چند سال گذشته روزهای پرآب زاینده رود بسیار کم شده و 
بارش های آسمانی هم به خشکسالی منطقه دامن زده، اما باز هم به لطف همان حداقل های موجود، باغ ها و زمین ها و مراتع مردم منطقه همچنان از 

رونق قابل قبولی برخوردار است. در دل این روستا چندین امامزاده و مکان تاریخی وجود دارد که به نماد این روستا تبدیل شده اند و در کنار همه 
اینها کاروانسرای شاه عباسی یکی از آثار تاریخی مهم به جای مانده از گذشته در این منطقه محسوب می شود.

روستای طامه در یک دره کوهستانی قرار دارد که در بیشتر روزهای پاییز و زمستان مه و ابرها فضای آن را پوشانده و در 
بهار هم تصاویری رؤیایی و منحصر به فرد دارد. در گذشته به دلیل همین مه آلود بودن آسمان روستا در بیشتر روزهای 

سال، نام آن را تومه گذاشته اند که در گویش عامیانه کم کم به طامه تغییر پیدا کرده و ماندگار شده است. در بین مردم این 
منطقه ساکنان روستای طامه به انسان های زحمتکش و سختکوش شهره شده اند و شغل بیشتر آنها کشاورزی و باغداری است. 

روستای طامه از شمال به شهرستان نطنز و روستای اوره و از شمال  شرق به روستاهای مرکزی منتهی می شود و در سمت غرب 
آن کوه معروف کرکس جای گرفته است که نشان از موقعیت خاص و جذاب این روستا دارد. عالوه بر آثار تاریخی و طبیعی که در روستا طامه وجود دارد، 

یک ویژگی دیگر هم این روستا را در بین مردم منطقه متفاوت کرده که چیزی نیست جز وجود گیاهان دارویی کم نظیر چون کتیرا، آویشن، آزرونه، 
سبزی های کوهی گزنه، اسفند، زیره و خاکشیر. اگر روزی مهمان این روستا بودید و هوای کوهنوردی به سرتان زد و از کوه کرکس باال رفتید، به راحتی 

می توانید قله دماوند که در حال خودنمایی است را از آنجا مشاهده کنید. در اطراف این روستا چندین چشمه و آبشار وجود دارد که مهم ترین آن 
آبشاری هم نام با روستاست. آبشار طامه در دل کوه کرکس در جریان است و زیبایی آن در بین گردشگران زبانزد است.

برسیان 

طامه

این روستا از توابع شهرستان نطنز بوده و از قدمت باالیی برخوردار است. هجن نسبتاً فاصله زیادی تا مرکز استان دارد اما 
این دلیل موجهی برای نداشتن یا کم داشتن آثار تاریخی و جذابیت های بصری آن محسوب نمی شود. همچنین این روستا 
ارتفاع نسبتاً زیادی از سطح دریا دارد و آب وهوای آن تقریباً کوهستانی و نسبتاً خنک است و در فصل تابستان می تواند یکی از 
گزینه های جذاب برای سفر باشد. آثار و شواهدی که در این منطقه به جا مانده نشان می دهد که در گذشته این روستا از رونق باالیی 
برخوردار بوده و در زمان صفویه و قاجار اوج شکوه و عظمت آن بوده است. در میان بومیان منطقه اگر بچرخید و معاشرت کنید، هنوز 

هم می توان افرادی را پیدا کرد که به زبان قاجاری و پهلوی سخن می گویند و همچنان به این گویش از قدیم پایبند هستند و به عنوان گویش رسمی منطقه از 
آن یاد خواهند کرد. در روستای هنجن آثار به جا مانده از دوران قدیم زیاد به چشم می خورد که ازجمله آنها می توان به قلعه تاریخی پیش از اسالم، خانه های 
بافت قدیم، بقعه امامزاده سیدداوود، کاخ و باغ عباس آباد و پل تاریخی هنجن اشاره کرد. کسب وکار بیشتر مردم این روستا کشاورزی و باغداری است و 
معموالً از این راه ارتزاق می کنند و همین موضوع باعث شده تا باغ های میوه و زمین های حاصلخیز در روستای هجن زیاد به چشم بخورد و میوه های 

متنوعی چون گالبی، خرمالو، گردو، سیب، انجیر و انار از این مناطق برداشت شود.

یکی دیگر از روستاهای استان اصفهان که بسیار مورد توجه گردشگران قرار دارد روستای حسن رباط شاهین شهر است. این 
روستا به دلیل وجود کوه های بلند در اطرافش زمستان های نسبتاً سرد و تابستان های معتدلی دارد. شغل بیشتر اهالی این روستا 
کشاورزی و دامداری است؛ به دلیل حاصلخیز و پرآب بودن منطقه. یکی از محصوالت باغی که این روستا را در استان و کشور معروف 
کرده، وجود باغ های فراوان انگور است. همه ساله و با پایان یافتن فصل برداشت میوه و همچنین به شکرانه برداشت خوب از باغ های 
این منطقه، در اواسط شهریورماه جشن برداشت انگور برگزار می شود و عالقه مندان زیادی از سرتاسر کشور به این روستا سفر می کنند 

تا در این مراسم حضور داشته باشند. روستای حسن رباط به لحاظ سابقه تاریخی هم از قدمت باالیی برخوردار است و آثار تاریخی و دیدنی متعددی را در خود 
جای داده است. در روایتی که در بین بومیان منطقه وجود دارد، پیشینه تاریخی روستا بازمی گردد به سندی که درحال حاضر در اختیار مردم منطقه است. در 
این سند که مربوط به حدود ۲۷۰ سال قبل است، فردی از اهالی فریدن به این منطقه می آید و این مکان را از یک اصفهانی خریداری می کند. اما برخی دیگر 
از آنها معتقدند این روستا سابقه ای بیش از ۴۰۰ سال دارد و حتی قبل از این سند هم افرادی ساکن آن بوده اند. نخستین مرحله شکل گیری روستا محله 
قلعه نو در هسته مرکزی روستای فعلی است که به مرور زمان و به واسطه رعایت حریم باغات و مزارع، به سمت جنوب و شمال شرقی کشیده شده است.

هنجن 

حسن رباط 

رانندگی و سفر
با شروع هر تعطیالتی ترددهای جاده ای 
به اوج خود می رســد و مــردم از هر 
فرصتی برای سفر استفاده می کنند. در 
کشور ما اوج سفرها و به اصطالح پیک 
سفر روزهای انتهایی فصل تابستان و 
تعطیالت نوروز است که این جابه جایی ها 
به اوج خودشان می رسند. در کنار همه 
این شــلوغی ها و رفت وآمدها ماهیت 
سفر به تفریح و خوشگذرانی آن است و 
برای رسیدن به این مهم باید نکات مهم 
و حیاتی را رعایت کرد تا عالوه بر لذت 
بردن از تک تک این لحظات، سالمتی 
خود و همسفرها هم تأمین شود و تنها 
خاطرات خوش ثبت شــود. برای این 
منظور برخی نکات ساده و کاربردی برای 
احتیاط بیشتر در سفر را برای تان بازگو 
می کنیم تا شاید سهم اندکی در ثبت این 

خاطرات خوش داشته باشیم.

در این ســتون قصد داریــم هر هفتــه اطالعات 
كوتــاه و مختصــری از برخــی نــكات كلیــدی و 
كاربــردی كــه ممكــن اســت در ســفرها كاربــرد 
داشــته باشــد ارائه بدهیم؛ پس اگر اهل ســفر 

هستید دیدن این ستون را از دست ندهید.

دانستنی های 
سفر

به تماشای روستای تاریخی وانشان خوانسار رفته ایم که قدمتی طوالنی  دارد

سرزمین گل های سرخ

البته در اینکه انسان های امروزی عالقه زیادی به شهرنشینی و زندگی 
مدرن و شهری پیدا کرده اند بحثی نیست. اما همین انسان ها هم گاهی 
دوست دارند که برای چند روزی هم که شده، عطای این زندگی شهری 
را به لقایش بخشیده و سر از زندگی های روستایی و... دربیاورند. در این 
گزارش سراغ روستای تاریخی وانشان در نزدیکی اصفهان رفته ایم که 
قدمتی بسیار طوالنی دارد و آثار زندگی انسان های اولیه در این روستا 
قابل مشاهده است. اگر شما هم از زندگی و هیاهوی شهری خسته شده اید و تمایل دارید برای 
مدتی از این شلوغی ها فاصله بگیرید، روستای تاریخی وانشان می تواند مقصد مناسبی باشد.

مجتبی یارزمان

اولین قدم برای شروع هر سفری مطمئن شدن 
از اعتبار کافی بیمه نامه خودروست. عالوه بر 
اینکه پلیس ممکن اســت به دلیل نداشتن 
بیمه نامه معتبر جریمه تــان کند، درصورت 
بروز حادثه عواقب جانی و مالی فراوانی ممکن 
است برای مالک خودرو به همراه داشته باشد.

بیمه نامه

یکی از موارد شایع آتش ســوزی در سفرها، 
اتصال سیم کشــی های داخلی خودروست. 
حتماً قبل از سفر سیم کشی خودرو توسط افراد 
متخصص بازدید شود. البته یک دلیل دیگر 
برخی از این آتش سوزی ها، اتصال سیم ها حین 
سفر به دلیل بی احتیاطی است. به طور مثال 
ممکن اســت لوازم داخل صندوق خودرو به 
سیم های برق فشار بیاورد و باعث اتصال شود.

بازدید سیم کشی

از موارد شایع سرقت وسایل داخل خودرو 
زمانی است که سرنشــین ها تمام وسایل 
گران قیمت و شخصی خود را روی صندلی 
و در معرض دید رها کرده و برای لحظاتی از 
خودرو خارج می شوند. قبل از خارج شدن 
همه سرنشــین ها از خودرو تمام وسایل 
ارزشمندی که در معرض دید هستند را در 

جای مطمئن قرار دهید.

وسایل داخل خودرو

مسیرها در سفر طوالنی هستند و ممکن 
است الزم باشد چندین ســاعت مداوم 
رانندگی کنید. در ایــن صورت حتماً هر 
چند دقیقه یک بار نیم نگاهی به آمپرها و 
صفحه کیلومتر خودرو بیندازید و مطمئن 
شوید هیچ چراغ هشداری روشن نیست یا 

آمپرها در حالت نرمال قرار دارند.

آمپرها و هشدارها

در جاده هایی که فشــار روی خــودرو برای 
طوالنی مدت زیاد است، این احتمال وجود 
دارد که دمای رادیــات از حالت نرمال خارج 
شود یا جوش بیاورد. در این حالت خودرو را 
متوقف، اما خاموش نکنید. در رادیات را به هیچ 
عنوان تا سرد شدن کامل باز نکنید و تنها با آب 
سردی که روی آن می ریزید سعی کنید دما را 
پایین بیاورید. بعد از پایین آمدن دما خودرو 
را خاموش کنید و تا سرد شدن کامل منتظر 

بمانید و سپس سطح آب را کامل کنید.

نقطه جوش رادیات

زمان سفر را مدیریت کنید و حداکثر بیش 
از ۲ساعت پیوسته رانندگی نکنید. در مکان 
مناسب توقف کنید و تا زمان برطرف نشدن 

خستگی از رانندگی دوباره بپرهیزید.

استراحت کافی

از انجــام حــرکات نمایشــی و هیجانی 
جدا دوری کنید. ریتــم موزیک، مکالمه 
سرنشــین ها و خودروهــای عبــوری از 
مهم تریــن مــوارد برای انجــام حرکات 

هیجانی و تغییر ناگهانی سرعت هستند.

پرهیز از هیجانی شدن

درباره وانشان

پنجشنبه

شماره ۱77
۱۰  شهریور ۱۴۰۱  پيشنهاد  هفته

متروی پانزده خرداد 

   عمارت بادگیر
عمارت بادگیــر کاخ گلســتان، از 
نمونه هــای مهــم و بســیار زیبا در 
معماری شــهر تهران است. عمارت 
بادگیر در زمان فتحعلی شاه در ضلع 
جنوبی باغ گلســتان ساخته شد. در 
زمان ناصرالدین شــاه توســط حاج 
علیخــان حاجب الدولــه تصرفات 
عمده ای در آن انجام گرفت و به شکل 
امروزی درآمد و حتی این تغییرات و 
تصرفات در ســال های بعد نیز ادامه 
داشــت. این تغییرات داده شده در 
ساختمان با مقایســه نقاشی آبرنگ 
محمودخان ملک الشعرا و عکس های 
قدیمی با ساختمان بازسازی شده، 
کاماًل قابل مشــاهده است. عمارت 
بادگیر گذشته از گوشواره های زیبا 
و باالخانه ها و دهلیزهــا دارای تاالر 
بزرگی متشکل از ارسی ها، ستون ها 
و دیواره هاست و سقف آن با نقاشی 
و زرنگاری و آینــه کاری و گچبری و 
منبت کاری و مرمر پوشــیده شده و 
از این حیث یکــی از تاالرهای پرکار 
و زیبا و جالب عمارت سلطنتی قدیم 
به شــمار می رود. زیر عمارت بادگیر 
یک اتاق تابستانی بزرگ قرار داشت 
که با جریان باد در ۴ بــرج بادگیر و 
با کمــک حوضخانه میانــی که آب 
قنات شاهی در آن جاری بود، خنک 
می شد. پادشاهان قاجار معموالً اگر 
در فصل تابستان در تهران بودند، از 
این حوضخانه اســتفاده می کردند. 
جالــب اســت بدانیــد تاج گذاری 
مظفرالدین شــاه نیز که با تابستان و 
گرمای شــدید هوا در تهران همراه 
بــود در تاالر همین عمــارت و روی 
تخت طاووس برگزار شد. برای بازدید 
خودتان را به ایســتگاه 1۵خرداد و 

سپس خیابان ارگ برسانید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

   آسیاب آبی یوسف آباد
آسیاب آبی یوسف آباد، بعد از حدود 
1۵۰ ســال، تنها آســیاب سنگی 
به جامانده از قدیم است که از گزند 
روزگار و تخریــب در امان مانده و 
استوار روی پای خود ایستاده. این 
آسیاب در سال 13۸۶ توانست نام 
خود را در فهرست آثار ملی به ثبت 
برساند. در گذشته  در شمال تهران 
تعداد زیادی روســتا داشتیم که 
شماری از آنها جزو مجموعه های 
شمیران بودند و یکی از آنها روستای 
ونک بود. پاییــن ونک زمین هایی 
وجود داشت که چندین خانوار در 
آنها و در روســتایی بی نام زندگی 
می کردند. میرزا یوسف آشتیانی، 
معروف بــه مســتوفی الممالک، 
صدراعظــم ناصرالدین شــاه، این 
اراضــی را کــه در اختیــار دولت 
بود، گرفت و آباد کرد. این روســتا 
به نام میرزایوســف که ونک را هم 
گرفته بود، به یوســف آباد مشهور 
شــد. زمین ها در آن زمان بیشتر 
کشــت زار و گندم زار بود و هر کجا 
کشاورزی و به خصوص گندم کاری 
بود، آســیاب ها موجود داشت و در 
یوســف آباد هم آن زمان، ۲آسیاب 
وجود داشــت. البته غیــراز اینها، 
آســیاب های دیگری هم در تهران 
بود که امروزه تخریب شــده اند یا 
کارکرد خود را از دســت داده اند. 
آسیاب گیالسی یکی از آسیاب های 
معروف و قدیمی شــمیران بود که 
حاال فقط کوچــه ای که در آن قرار 
داشــت، نامش را یدک می کشد. 
راحت ترین راه بــرای بازدید از این 
آسیاب اتوبوس های تندروست. اگر 
خودتان را به یکی از ایستگاه های 
این اتوبوس ها که در مسیر تجریش 
به راه آهن فعال هســتند برسانید، 
به راحتــی می توانید در ایســتگاه 

آبشار پیاده شوید.

بی آرتی ایستگاه آبشار 

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

تاریخچه و قدمت استان و شهر اصفهان بر کسی پوشیده 
نیست و به تبع آن دیگر شهرســتان های این استان هم 
سابقه ای طوالنی در زندگی بشری دارند. روستای وانشان 
در نزدیکی خوانســار و گلپایگان اســت و قدمت آن را 
به بیش از 3۰۰۰سال قبل نســبت داده اند. در دل این 
ســرزمین و اطراف آن ۴اقلیم زندگی ساکنان ایرانی به 
چشم می خورد و از دوران کیانیان تا پارینه سنگی، میانه 
و نوسنگی در آن مشاهده شده است. این روستا به دلیل 
وجود بافت تاریخی و ســبک معماری خانه های آن در 
بین گردشگران بسیار معروف شــده و طرفداران زیادی 

را به سمت خود جذب کرده است. همچنین این منطقه 
به دلیل موقعیتی که در آن واقع شده از آب وهوایی بسیار 
مطبوع و معتدل برخوردار است و کوچه باغ های اطراف 
آن هم سلیقه برخی دیگر از گردشگران را تأمین خواهد 
کرد. این روســتا در طول ســال های عمر خود اسامی و 
نام های متعــددی را به خود دیده و هــر قومی که با هر 
گویش و ســلیقه ای که اکثریت غالب ساکنان روستا را 
تشکیل می دادند، نام آن هم مطابق با آن دستخوش این 
تغییر می شد تا اینکه این نام با ثبت روی کتب تاریخی و 

چرخیدن بر سر زبان ها روی آن ثابت و ماندگار شد.

قدم های چند هزارساله
در دل روستای وانشان امامزاده ای وجود دارد که عطر و بوی معنوی خاصی به فضای روستا 
بخشیده و اهالی اعتقاد دارند که برکت زندگی آنها از وجود بقعه متبرک امامزاده ابوالفتوح 
سلیمان بن موسی بن جعفر)ع( است. شجره نامه این امامزاده که از نوادگان امام موسی کاظم 
است، به قرن دهم هجری بازمی گردد و درخت کهنسالی که در کنار بنای این امامزاده وجود 
دارد، گویای این سابقه تاریخی است. دانشمندان عمر این درخت تنومند را نزدیک به هزار 
سال تخمین زده اند و تا همین چند سال قبل عمر روستا هم براساس عمر همین درخت 
تخمین زده می شد تا اینکه در سال 1391کشف یک غار کهن در اطراف روستا تمام این 
محاسبات را تغییر داد. پس از باز شدن دهانه غار و ورود باستان شناسان به آن و همچنین 
پیدا شدن بقایای استخوان ها و ظروفی که از آنجا به دست آمد، مشخص شد که این منطقه 

بیش از 3۰۰۰سال سابقه سکونت دارد و زیستگاه انسان های زیادی بوده است.

صدایی از دل وانشان
وانشــان یک وجه تمایز مهم و اساســی دیگر هم به 
نسبت بسیاری از روســتاها دارد و آن چیزی نیست 
جز گویش اهالی روستا که کاماًل اختصاصی و مختص 
همین جاست. مردم اینجا به یک گویش خاص که اسم 
آن از روی روستا گرفته شده صحبت می کنند. گویش 
ونیشونی یا وانشونی بســیار به گویش مردم خوانسار 
نزدیک است. این گویش از قدیم در میان ساکنان مرکز 
و شمال غرب ایران بسیار مرسوم بوده و از محبوبیت 
خاصی هم برخوردار بوده است. هرچند که در این روزها 
تنها اهالی بومی و ساکنان خود وانشان با این گویش با 
یکدیگر صحبت می کنند، اما به دلیل رفت وآمد اهالی 
روستا به شهرهای خوانسار و گلپایگان و حتی اصفهان، 
این آوا را در بین ساکنان این شهرها هم می توان شنید.

اقامت در بافت تاریخی
خوشبختانه موقعیت روستا وانشان و نزدیکی آن به شهرهای بزرگی همچون خوانسار 
و گلپایگان و البته اصفهان، مشکل اقامت در این منطقه را تا حد زیادی برطرف کرده و 
عالقه مندان به روستاگردی و تماشای آثار تاریخی، به راحتی می توانند به اینجا سفر 
کنند و از جاذبه های آن نهایت لذت را ببرند. در خود روستای وانشان و اطراف آن چند 
مورد اقامتگاه سنتی که بخشی از خانه ساکنان همان منطقه هم هست، وجود دارد و 
در اختیار مسافران قرار داده می شود. همچنین در محوطه امامزاده روستا هم شرایطی 
برای اقامت مسافران فراهم شده تا گردشگران هنگام مراجعه به این مکان از آرامش 
نسبی برخوردار باشند و بتوانند به بهترین شکل ممکن از جاذبه های روستا لذت ببرند. 
البته اگر کمی برای اقامت وسواس دارید و می خواهید امکانات بیشتری در واحدتان 
وجود داشته باشد، باید به نسبت سلیقه و انتظارتان به سمت یکی از شهرهای اطراف و 

در نهایت خود اصفهان بروید و در آنجا شب را سر کنید.

دیدنی های منطقه
در این روستا و اطراف آن دیدنی و جاذبه های فراوانی وجود دارد که برای هر نوع سلیقه ای 
مناسب است. همچنین موقعیت وانشان هم به گونه ای است که اگر فرصت بیشتری برای 
گشت وگذار و تفریح داشته باشید، با طی کردن مسافت کوتاهی می توانید به سمت خوانسار 
و گلپایگان مسیر را ادامه بدهید و از جاذبه های آنجا نهایت لذت را ببرید. در روستای وانشان 
کوچه باغ ها و همچنین باغ های زیادی وجود دارد که سرسبزی و زیبایی آنها زبانزد است 
و البته این را هم بدانید که اکثر این درختان و باغ ها را گردو تشــکیل می دهد و کیفیت و 
مرغوبیت گردوی ایرانی و خوانسار کاماًل زبانزد است. عالوه بر اینها چندین جاذبه تاریخی 
دیگر هم مانند کوه بابادودورشاه، چشمه لمبی، مورا، دزی، کوی دیگا، کوه محمدحیدر، 
قلعه جمال، حسن آباد، سدکرا و کلی مکان دیدنی دیگر وجود دارد که هر کدام از جهاتی 
بااهمیت و خاص هستند. در وانشان یک ارگ و قلعه تاریخی بسیار جذاب هم وجود داشته 
که پس از مرمت و بازسازی برای فیلمبردار از آن استفاده شد، اما بعد از چند سال و به بهانه 

قرار داشتن قسمتی از آن در مسیر رودخانه، به کلی تخریب شد و از بین رفت.



هلندیبــرد
مقابل برزیل

پرسپولیس هر آنچه از هفته چهارم مي خواست، 
به دست آورد. هم پیروز شد، هم گلزني لوکادیا 
را دید و هم حضور زنان هوادارش را در ورزشگاه 
جشــن گرفت. در تقابل با صنعت نفت آبادان، 
ترکیــب اولیه پرســپولیس فقط یــک تغییر 
نسبت به بازي هفته گذشــته داشت. مرتضي 
پورعلي گنجي باالخره توانست به ترکیب اضافه 
شــود و جاي فرجي مصدوم را بگیرد. در سایر 
مناطق زمین، همان بازیکنان به زمین رفتند و 
البته مثل بازي هاي قبلي در خلق موقعیت هاي 
متعدد ناکام بودند و باز هم نتوانستند نگراني این 
روزهاي هواداران را برطرف کنند. پرسپولیس 
با وجود بهره مندي از خالق ترین هافبک هاي 
لیگ همچنان در گل ســازي کم توان اســت و 
موقعیت هاي چنداني براي مهاجمانش ساخته 
نمي شود. در بازي دیشــب یک موقعیت براي 
عالیشــاه ســاخته شــد که ضربه او به دست 
دروازه بان خورد و یک موقعیت نه چندان جدي 
هم نصیب لوکادیا شــد که این مهاجم هلندي 
با ضربه اي حرفه اي از موقعیت نصفه ونیمه اش 
یک گل ساخت. البته روي گل اول پرسپولیس، 
اشتباه احسان مرادیان هم بي تاثیر نبود. لوکادیا 
بعد از این گل به سمت محل استقرار زنان رفت 
و اولین گلش براي سرخپوشان را با هواداراني 
جشن گرفت که براي اولین بار فرصت حضور در 
بازي هاي لیگ را به دست آورده بودند. نیمه اول 
با همین اتفاق زیبا براي سرخپوشان تمام شد 
اما در نیمه دوم این صنعت نفت بود که بیشتر از 
پرسپولیس توپ داشت و بیشتر از پرسپولیس 
هم صاحب موقعیت شد. اما تمام این موقعیت ها 
با خوش شانسي سرخپوشان و گاهي واکنش هاي 
بیرانوند از دست رفت. به این ترتیب سرخپوشان 
هم به دومیــن پیروزي رســیدند و هم دروازه 
خود را همچنان بســته نگه داشتند. آنها بعد از 
امتیازي شدن، با توجه به برد یک بر صفر فوالد   ۸

مقابل سپاهان به صدر جدول رفتند.

 ناامید شدیم
آقای کاپیتان!

مهاجم باتجربــه فوتبــال ایران باالخــره تیم 
باشــگاهی اش را برای این فصل انتخاب کرد و تا 
حد زیادی به رؤیای حضور در جام جهانی۲۰۲۲ 
پایان داد. کریم انصاری فرد که پیشــنهادهای 
داخلی زیادی داشــت، به جای بازگشت به لیگ 
برتر و جنگیدن برای حضور در تیم ملی و حتی به 
جای ماندن در فوتبال یونان و تالش برای رسیدن 
به فرم خوب گذشته، راهی قبرس شد تا در یکی 
از توریســتی ترین لیگ های فوتبــال دنیا بازی 
کند؛ لیگی که نه دیده می شود، نه جدی گرفته 
می شود و نه اساسا لیگ مهمی است. حضور در 
تیمی که تا امروز هیچ کس در فوتبال ایران حتی 
اسمش را هم نشنیده بود، به خوبی می تواند دیدگاه 
کریم انصاری فرد نسبت به فوتبال بازی کردن در 
3۲سالگی را نمایان کند. او بیشتر برای استراحت 
به قبرس می رود و ظاهرا حتی انگیزه ای هم ندارد 
که به عنــوان یک بازیکن نیمکت نشــین راهی 
جام جهانی شود. انصاری فرد همیشه فوتبالیست 
خوبی بوده و پتانسیل زیادی داشته اما مجموعه ای 
از انتخاب های بد، مسیرش را تغییر داده است. کار 
به جایی رسیده که حتی آ.ا.ک آتن در لیگ یونان، 
تمایلی به حفظ او ندارد و قبرس، به مقصد تازه اش 

در دنیای فوتبال تبدیل می شود.
بازگشت به پرسپولیس یا تراکتور، می توانست یک 
محک دوباره برای کریم باشد و او را در معرض یک 
چالش جدید قرار بدهد اما ظاهرا در شرایط فعلی 
تمرکز او بیشــتر روی زندگی استوار شده است. 
شاید تصور کنید حضور باشگاه اومونیا در لیگ 
اروپا، فرصت خوبی برای کریم به حساب می آید 
اما این باشگاه تیم ســیدچهارم آن گروه است و 
روبه روی تیم هایی مثل یونایتد، سوسیه داد و حتی 
شریف شانسی برای صعود ندارد. این فصل سردار 
آزمون و مهدی طارمی به همراه صادق محرمی 
در لیگ قهرمانان به میدان می روند و کریم باید 

تیمش را در لیگ اروپا همراهی کند. 
کاپیتان ســابق تیم ملی، در چنــد اردوی آخر 
تیم غایب بوده و البته نقــش مؤثری در انتقادها 
علیه سرمربی تیم داشته اســت. شاید او غیبت 
احتمالی اش در جام جهانی را به همین اعتراض ها 
ربط بدهد اما در شرایط فعلی بعید به نظر می رسد 
که حتی کارلوس کــی روش نیز حاضر به دعوت 
بازیکنی از لیگ قبرس به تیم ملی باشــد. کریم 
تا همین اواخر، بازیکن بسیار مورد احترامی در 
اردوی تیم ملی بود. قبل از هر بازی برای بازیکنان 
تیم صحبت می کرد و به آنها روحیه می داد. ظاهرا 
حفظ این جایــگاه اما برای او اصــال مهم نبوده 
است. اگر واقعا ماندن در تیم ملی برای او اهمیت 
داشــت، لیگ قبرس به مقصد فعلی اش تبدیل 
نمی شد. او به عنوان یکی از کاپیتان های تیم ملی، 
تصمیم ناامیدکننده ای گرفت. تصمیمی که حتی 
فرصت مبارزه برای رسیدن به جام جهانی را از او 

دریغ کرد.

چهره روز
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قراردادم میلیاردی نیست 
مریم ایراندوست شایعه قرارداد یک میلیارد 
تومانی اش را رد می کند اما تأیید می کند که 

قرارداد خوبی با سپاهان بسته است

18

پس از شکست چلسی در زمین ساوتهمپتون 
فشارها برای خرید بازیکن در این باشگاه افزایش 

یافت؛ پیراهن شماره9 چلسی برای طارمی؟

 وقتی منطق »ضربه فنی« شد!یک شایعه قوی و جذاب
ساپینتو درست وقتی که بیشتر از همیشه 

به حمایت طرفداران استقالل نیاز دارد، 
خودش را روبه روی آنها قرار داد

2019
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نتیجه هم بگیر لطفًا!

ممنون آقای مربی!

خسته اش نکنند یعنی چه؟

گل گهر سیرجان از ۴ بازی اول فقط 
یکی را برده و ۲تــا را هم در دقایق 
پایانی به تساوی کشانده؛ ازجمله 
دیدار اخیر برابر مس کرمان را که 
امیر قلعه نویی بعد از آن حســابی 
به خودش حال داد: »خدا را شکر می کنم 
تیمی ساختم که همه ایران از تماشای فوتبالش لذت می برند. 
گل گهر باید به خودش ببالد.« گل گهر به خودش می بالد، اما با 
وجود این همه هزینه ای که باشــگاه کرده طبیعتا آنها دنبال 
نتایج بهتری هستند. پارسال که همه نتایج ضعیف را پای کسر 
۷ امتیاز کذایی نوشتید، الاقل امســال خودتان چوب حراج 
به امتیازات نزنید. بله؛ گل گهــر برابر مس خوب بازی کرد، اما 
۲هفته پیش در حالی برابر مس رفسنجان به تساوی بدون گل 
دست یافت که به اذعان خود امیر تیمش لیاقت یک امتیاز را 

هم نداشت.

بسیاری از تیم های کم بضاعت زمانی 
که برابر پرســپولیس یا استقالل 
قرار می گیرند، رو بــه یک دفاع 
صرف و فشرده می آورند و اینطور 
به نظر می رسد که راه دیگری برای 
نتیجه گیری مقابل ســرخابی ها قابل 
تصور نیســت. با این همه اما، نفت مسجدسلیمان این هفته 
خالف این واقعیت را نشان داد. سه شنبه شب تیم رضا مهاجری 
چیزی از استقالل کم نداشت. نفت مسجدسلیمان تقریبا به 
اندازه مهمان سرشناس خود موقعیت گل داشت )3تا در مقابل 
۴تا( و البته بیشتر از آبی ها ضربه داخل چارچوب زد )3تا در 
مقابل ۲تا(. حتی مالکیت توپ هم ۵۰به ۵۰مساوی بود. نفت 
این فصل تیمی منسجم نشان داده است. آنها که فصل قبل به 
سختی در لیگ ماندند، امسال از ۴بازی ابتدایی صاحب یک 

برد، یک باخت و ۲ مساوی شده اند.

بعــد از جــدی شــدن مذاکــرات 
شــیخ دیاباته بــا پرســپولیس، 
اظهارنظرهــای پیشکســوتان 
پرســپولیس در مورد این بازیکن 
آغاز شده که بعضی از آنها واقعا بامزه 
است. به عنوان مثال پایان رافت گفته: 
»نباید بدن شیخ دیاباته را در تمرینات خسته کنند.« حتما پشت 
این جمله جناب رافت یک استدالل محکم فنی و تجربی قرار 
دارد که به هر حال ما از آن بی اطالعیم، اما خوب می شد اگر استاد 
مختصر توضیحاتی هم به ما عوام می داد، بلکه روشن شویم. تا 
جایی که ما شــنیده ایم، می گویند بازیکنان باید در تمرینات 
سخت تالش کنند تا بدن شان آبدیده شــود و در مسابقات با 
حداکثر آمادگی حاضر شوند، اما گویا پایان رافت اعتقادی به این 
قبیل داستان ها ندارد. پیشنهاد می شود ۲ نفر در تمرینات دیاباته 

را باد بزنند تا او با آمادگی کامل به مصاف رقبا برود!

تیم استقالل در هر ۴مسابقه این فصلش 
بیشــتر از حریفــان خطا کرده اســت. 
استقاللی ها فصل گذشته نیز در این زمینه 
رکورددار بودند و بیشتر از سایر تیم ها خطا 
کردند. در این فصل هم تیم ساپینتو عادت تیم مجیدی را ترک نکرده 
است. استقالل حتی در بازی با مس کرمان که در ورزشگاه آزادی برگزار 
شد و حریف در اغلب دقایق بازی مشغول دفاع مقابل میزبان بود، بیشتر 
از کرمانی ها خطا کرد. در آن مسابقه استقاللی ها 1۷خطا و مسی ها فقط 
۷خطا انجام دادند. این هفته در مسجدسلیمان هم آمار خطاها ۲۰-1۴ به 
سمت استقالل سنگینی می کرد. آبی پوشان به طور میانگین در هر بازی 

1۷خطا انجام داده اند و بین 3تیم پرخطای فصل هستند.

تیــم اســتقالل در حالی مقابــل نفت 
مسجدســلیمان به تســاوی بدون گل 
رسید که در این بازی فقط ۲ضربه داخل 
چارچوب داشــت. اســتقاللی ها در این 
مسابقه 1۵شوت زدند و تعداد شوت هایشان باالتر از تیم میزبان بود. اما در 
شوت های داخل چارچوب، نهایتا نتیجه 3-۲ به سود نفت مسجدسلیمان 
شد و آبی ها دقت کمتری در ضربات شان داشــتند. هر دو شوت داخل 
چارچوب استقالل را محمد محبی زد و سایر آبی پوشان نتوانستند دروازه 
حریف را تهدید کنند. محبی ۲پاس کلیدی هم داد و در این زمینه هم 
هیچ بازیکن دیگری در تیم استقالل آمار باالتر از او نداشت. فقط پیمان 
بابایی که جایگزین شهباززاده شده بود، مثل محبی ۲پاس کلیدی در طول 

این بازی صادر کرد. بابایی و محبی هر دو در دقیقه۸۲ تعویض شدند.

نفت مسجدسلیمان در مقابل استقالل هم 
تعداد شوت باالیی داشت تا به روند عالی اش 
در این فصل ادامه بدهد. تیم رضا مهاجری 
در این زمینه ها کامال نسبت به فصل گذشته 
متحول شده و آمارهایش رشد چشمگیری داشته است. فصل گذشته 
میانگین شوت های نفت۸.۲ و میانگین شوت های داخل چارچوب این تیم 
۲.۸ در هر بازی بود و مسجدسلیمانی ها در این دو بخش به ترتیب رتبه های 
پانزدهم و چهاردهم را داشتند. اما امسال و در تحولی شگفت انگیز، تیم 
رضا مهاجری در هر دو بخش صاحب رتبه اول و برترین تیم لیگ است. 
میانگین شوت های نفت به 1۶.3 و میانگین ضربات داخل چارچوب این 
تیم به ۵.3 در هر بازی رسیده است. نفت در بازی با مس کرمان ۲1شوت 
و در مقابل پیکان هم 1۷شوت زد که رکوردهای چشمگیری برای این 

تیم هستند.

نكته بازی

متریكاآماربازی

بهروز رسایلی| تالش های باشگاه پرســپولیس برای عقد قرارداد با شیخ دیاباته 
همچنان ادامه دارد. به نظر می رســد این مهاجم پیشین اســتقالل، گزینه اصلی 
پرسپولیس برای آخرین خرید تابستانی است؛ کسی که جذب او در مقایسه با کاوه 
رضایی، حساسیت و دشواری کمتری دارد و با اقبال بیشتری هم از سوی هواداران 
همراه می شود. در زمان نوشته شــدن این مطلب، هنوز روشن نیست که مذاکرات 
دو طرف در چه ســطحی قرار دارد. با این حال از قول مسئوالن پرسپولیس گفته 
می شود مراحل جذب این بازیکن در جریان است و شاید کمی زمان ببرد. همین که 
کار حضور مهاجم دوم در جمع سرخ ها این اندازه به درازا کشیده، به خودی خود یک 
نمره منفی در کارنامه باشگاه به شمار می آید. به هر حال مسابقات لیگ خیلی سریع 
در حال برگزاری است و همین حاال هر تیم ۴ بازی اش را انجام داده است. طبیعتا اگر 
جذب بازیکن در زمان خودش و به شکل منطقی انجام می شد، این نفرات زودتر به کار 
تیم می آمدند. با این حال حضور دیاباته در پیشانی خط حمله پرسپولیس از زوایای 

دیگری هم قابل بحث به نظر می رسد.

    فایده بزرگ شیخ
قاعدتا کمتر هوادار پرســپولیس را می توانید پیدا کنید که از جذب شــیخ دیاباته 
ناخرسند باشد. او مهاجم خوب و فرصت طلبی است و اگرچه در مقاطعی افت هم 
داشته )مثل فصل آخر حضورش در استقالل( اما معموال آمار گلزنی خوبی از خودش 
به جا می گذارد. در نتیجه حضور این بازیکن در پرسپولیس که با مشکل گلزنی مواجه 
است می تواند برای این تیم غنیمت باشد. با توجه به شناخت مان از شیخ، می دانیم 
که او فورواردی بی رحم و »ضربه زن« است. یعنی در محوطه جریمه معطل نمی کند 
و اگر موقعیت به دست بیاورد، ولو به قیمت درگیری فیزیکی با مدافعان و دروازه بان 
حریف از آن سود می برد. این خصلت شیخ دقیقا می تواند یکی از نقاط ضعف بزرگ 

پرســپولیس را ترمیم کند؛ تیمی که همه در آن 
عادت کرده اند بیش از حد با توپ ور بروند و انگار 

برای ضربه زدن نوعی رودربایستی وجود دارد. شیخ 
مهاجم باکس است و از توپ های سرگردان محوطه 
جریمه نهایت استفاده را می برد. چه چیزی بهتر از این؟

   2مهاجم سنگین کنار هم؟
با این همه اما یک نگرانــی فنی هم در مورد حضــور دیاباته در 

پرسپولیس وجود دارد؛ اینکه اگر قرار باشد او و لوکادیا به عنوان زوج خط 
حمله در کنار هم به میدان بروند، ممکن است تحرک تیمی قرمزها پایین بیاید. 

فوتبال مدرن می طلبد که در آن همه بازیکنان بدوند و روی تیم حریف فشار بگذارند. 
در فوتبال امروز هیچ کس از دویدن معاف نیست؛ حتی لیونل مسی. در نتیجه وقتی 

حتی یک بازیکن از تیم شما هم شرایط الزم برای دوندگی و پرس کردن رقیب را 
نداشته باشد، عقب می افتی. این مشکلی است که پرسپولیس با مهدی عبدی 

هم دارد و مهاجم مازنی سرخ ها با وجود استعدادش در تمام کنندگی، به 
تناوب نیمکت نشین می شود. حاال تصور کنید قرار باشد شیخ دیاباته 

با آن شرایط فیزیکی کنار لوکادیایی قرار بگیرد که همه در بازی 
اول دیدیم از شرایط استاندارد دور است. مهاجم هلندی آشکارا 
اضافه وزن دارد و حتی اگر سر وزن هم برسد، بعید است از آن 
دسته بازیکنانی باشد که مدام می دوند و تحرک باال دارند. البته 
که همه اینها فعال فقط پیشداوری است، اما دست کم روی کاغذ 

زوج لوکادیا و دیاباته کند و سنگین به نظر می رسد و اگر قرار باشد 
هیچ کدام به اندازه کافی ندوند، تیم دچار مشکل خواهد شد.
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بیم و امیدهای لوکادیاباته!
یک زوج جذاب، اما کمی هم نگران کننده در خط حمله پرسپولیس

 وقتی منطق »ضربه فنی« شد!
ساپینتو درست وقتی که بیشتر از همیشه به حمایت طرفداران استقالل نیاز دارد، خودش را روبه روی آنها قرار داد

مربیگری چیزی فراتر از انتقال دستورهای تاکتیکی 
به زمین مسابقه و تعویض کردن بازیکنان در جریان 
بازی است. یکی از کلیدی ترین مشخصه های یک 
مربی بزرگ، »وقت شناس« بودن است. عادتی که 
در ریکاردو ساپینتو دیده نمی شود. او درست وقتی 
که بیشتر از همیشــه به حمایت طرفداران باشگاه 
نیــاز دارد، خودش را روبه روی آنهــا قرار می دهد. 
شاید ســاپینتو نمی داند اما فرهاد مجیدی، یکی 
از محبوب ترین چهره های تاریخ باشــگاه اســت. 
کســی که در قامت بازیکن، گل های مهمی برای 
این تیم زده، جــام قهرمانی را به عنــوان کاپیتان 
باالی سر برده و به عنوان ســرمربی، یک قهرمانی 
فراموش نشــدنی را بدون حتی یک شکست برای 
این تیم به ارمغان آورده است. حمله به شیوه بازی 
تیم فرهاد در فصل گذشــته نه تنها ساپینتو را در 
نگاه هواداران استقالل باالتر نمی برد، بلکه خدشه 
بزرگی برای اعتبار و محبوبیت او در بین استقاللی ها 
خواهد بود. او می توانست پس از تساوی برابر نفت 
مسجدسلیمان، به این موضوع اشاره کند که هنوز 
زمان کافی برای پیاده کردن همه ایده های فنی اش 
در تیم نداشته، هنوز به شناخت دقیقی از فوتبال 
ایران نرســیده و با توجه به تعداد باالی خریدهای 
تیم، هماهنگ کردن این مجموعه زمان بیشتری 
می خواهد. ســاپینتو اما در یک اقدام انتحاری که 
معموال خاصیت مربیان پرتغالی است، از برتری های 
فرضی تیمش نسبت به تیم فرهاد مجیدی صحبت 
کرد. پیام حرف های جنجالی ساپینتو این است که 
استقالل در فصل گذشته فقط در الک دفاعی بوده 
و این فصل فوتبال بازی کردن را از سر گرفته است. 
اگر واقعا نمایش های این ۴هفته، بازی های دلخواه 
و مدنظر ساپینتو هستند، از همین حاال باید از این 

مربی و پروژه هایش در باشگاه قطع امید کرد. آیا واقعا 
این همان فوتبالی است که باشگاه برایش به سراغ 

جذب یک مربی خارجی رفته است؟
  بــرای پذیرفتن تحلیل ها و شــنیدن انتقادهای 
ساپینتو، هنوز بسیار زود به نظر می رسد. او هنوز 
حتی یک برد مهم برای باشگاه به دست نیاورده که 
این چنین به گذشته اســتقالل می تازد. ساپینتو 
و تیمــش در تنها بازی بزرگ شــان در این فصل 
بازنده بوده اند و تا امروز فقط موفق به شکســت 
۲ تیم تازه وارد بــه لیگ برتر شــده اند. خروجی 
فوتبال »هجومی« ســاپینتو هــم زدن فقط یک 
گل در 3 مسابقه با ســپاهان، مس کرمان و نفت 
مسجدسلیمان بوده است. استقالل این روزها نه 

خوب فوتبال بازی می کنــد، نه خوب نتیجه 
می گیرد و نه حتی در گلزنی موفق نشــان 
می دهد. آن هم درحالی که باشگاه یکی 
از پرســتاره ترین پنجره هــای نقــل و 
انتقاالتی تاریخ  اش را پشت سر گذاشته 
اســت. فرهاد مجیدی با یک ترکیب 
بسیار معمولی، از استقالل یک تیم 
شکســت ناپذیر و قهرمان ساخت و 
حاال وارث او در این باشگاه، گذشته 
تیم را زیر ســؤال می بــرد. البته 
تجربه نشــان می دهد که اصال 
نباید مصاحبه های ساپینتو را 
جدی گرفت. فراموش نکنیم 
او همان مردی است که در 
نخســتین نشست خبری، 
از عالقه اش به بردن ۴جام 
 در ایــن فصــل صحبت

 کرد! 

تساوی بدون گل برابر نفت مسجدســلیمان طبیعتا نتیجه دلخواه 
ریکاردو ساپینتو نبود و از دست رفتن این ۲امتیاز، مربی پرتغالی را 
کمی عصبی کرد؛ تا جایی که او به نوعی حتی عملکرد فصل گذشته 
آبی ها را زیر سؤال برد. اساسا سخت ترین بخش تحویل گرفتن یک 
تیم قهرمان این است که شما همیشه با مربی قبلی مقایسه خواهید 

شد. ریکاردو ساپینتو اما در همین هفته چهارم نشان داد حوصله این 
حرف ها را ندارد. او با انتقاد از استقالل فرهاد مجیدی گفت: »فصل گذشته 

تیمی را می دیدید که فقط دفاع می کرد، یک توپ می آمد، همان را گل می کرد 
و مسابقه را می برد، اما امسال شرایط فرق می کند و ما حمالت زیادی انجام می دهیم. 
ما امروز هم موقعیت های زیادی داشتیم که یامگا، ســجاد شهباززاده و محبی آنها را 
خراب کردند. کمی طول می کشد تا بازیکنان با تاکتیک های جدید هماهنگ شوند.« 
بله؛ به طور کلی ممکن است انتقاد ساپینتو به استقالل پارسال وارد باشد؛ چنان که 
خیلی ها تیم مجیدی را به خوش شانسی یا استفاده حداکثری از حداقل موقعیت های 
گلزنی متهم می کردند. با این حال نکته اینجاست که ساپینتو بد جایی این حرف را 
زد. از قضا تیم مجیدی فصل گذشته در مسجدسلیمان 3گل به نفت زده بود و یکی از 
بهترین پیروزی هایش را در ورزشگاهی به دست آورد که تیم ساپینتو در آن متوقف 

شده است. کاش این حرف را هر جایی می زدی، غیراز مسجدسلیمان! 

انتقاد بجا، در محل نابجا
 ساپینتو بدون تعارف استقالل فرهاد مجیدی 

را به چالش کشید

استقالل در شبی برابر نفت مسجدســلیمان با نتیجه مساوی بدون گل متوقف 
شد که حتی نمی شد گفت این تیم دست باال را در اختیار داشت. بله؛ استقالل 
موقعیت هایی خلق کرد، اما فرصت های مهمی هم به تیم رقیب داد که گل شدن 
هر کدام از آنها می توانست اوقات ریکاردو ساپینتو را از شرایط فعلی هم تلخ تر 
کند. این نخستین تساوی آبی پوشان در هفته چهارم لیگ برتر بود؛ پس از آنکه 
آنها یک شکست بد را برابر سپاهان تجربه کردند و البته ۲ پیروزی پیاپی را مقابل 
ملوان و مس کرمان رقم زدند. بین این ۲ بازی، برتری برابر ملوان و مخصوصا نوع 
نمایش استقالل در نیمه دوم که به یک کام بک باشکوه انجامید قابل قبول بود، اما 
پیروزی بر مس هم چندان چنگی به دل نمی زد. حاال استقالل در مسجدسلیمان 
متوقف شــده و کمتر هواداری هم می تواند از تعبیر »حیف شــد« برای توصیف 
شرایط بازی استفاده کند، چرا که تیم رقیب نیز فرصت های خوبی داشت. مجموعه 

این نکات می تواند برای استقالل نگران کننده باشد.
در مورد مسائل فنی و تخصصی استقالل حتما اهل فن بهتر می توانند نظر بدهند، 
اما چیزی که از همان روی کاغذ خودش را نشان می دهد و از ابتدا هم به نظر می رسید 
پاشــنه آشــیل آبی ها در این فصل خواهد بود، مربوط به عدم تقارن این تیم می شود. 
استقالل تا جایی که می توانســت مهاجم خرید و چنان ترافیکی در این پست به وجود 
آورد که آخرش کاوه رضایی در فهرست جا نشد، اما در مقابل از جذب هافبک، به خصوص 
هافبک هجومی و خالق عاجز ماند. آنها حتی امیرحسین حسین زاده را هم در این پست 
از دست دادند؛ پدیده فصل گذشته که شاید خیلی می توانست به آبی ها کمک کند. کار به 
جایی رسیده است که ساپینتو در بازی با نفت مسجدسلیمان تیمش را با 3مهاجم به نام های 
محمد محبی، یامگا و پیمان بابایی و 3هافبک دفاعی به نام های مهدی پور، مهری و روزبه 
چشمی پشت سر آنها به میدان فرستاد. شاید اگر استقالل به جای اصرار به استخدام این 
همه مهاجم یا حفظ بیش از حد نیاز مدافعانش دنبال جذب یکی، دو هافبک خالق می رفت، 

نتایج بهتری می گرفت.

 استقالل
تیم ناموزون

مهم ترین مشکل آبی ها، تقارن نداشتن 
این تیم در خطوط میانی و حمله است

مرد 
یک میلیون دالری

باشگاه پرسپولیس روز گذشــته رســما رقم قرارداد یورگن 

لوکادیــا مهاجم هلندی خود را منتشــر کرد. این باشــگاه در نامه 

جدیدش به فرابــورس، قرارداد لوکادیا را نیز به ســایر بازیکنان اضافه 

کرده تا رقم قرارداد بازیکنان خارجی پرســپولیس به حدود ۵۰میلیارد 

تومان برسد. در سند قبلی مجموع قرارداد بازیکنان خارجی 19میلیارد 

تومان بود و به این ترتیب دریافتی یورگن لوکادیا حدود 3۰میلیارد تومان 

اســت. این رقم که معادل یک میلیون دالر اســت، لوکادیا را به یکی 

از گران تریــن بازیکنان این فصل لیگ برتــر و گران ترین بازیکن 

تاریخ پرسپولیس تبدیل می کند. در مجموع رقم قرارداد 

بازیکنان پرسپولیس درصورت تحقق پاداش ها به 
حدود 31۰میلیارد تومان می رسد.
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  آژاکس
بار دیگــر ایــن آژاکس توســط 
غــارت  بــزرگ  باشــگاه های 
شــد. تن هاخ، ســرمربی تیم به 
منچســتریونایتد رفت و لیساندرو 
مارتینــس و آنتونی را بــا خودش 

دورتموند رفت و سپس فهمید سرطان برد، سباســتین هالر به 
دارد و ۲ بازیکن به نام گراون برخ و نصیر مزروعی به بایرن منتقل 
شدند تا باشــگاه هلندی به پردرآمدترین باشــگاه جهان در این 
پنجره نقل وانتقاالتی تبدیل شــود؛ آژاکــس )۲1۶.۰۷ میلیون 
یــورو(، منچسترســیتی )1۵9.9 میلیون یورو(، اســپورتینگ 
لیســبون )119.3 میلیون یورو(، برایتون)113.9 میلیون یورو(، 
لیدز )1۰۷.9 میلیون یورو(، بنفیــکا )1۰۶.3میلیون یورو(، لیل 
)99 میلیون یورو(، یوونتوس )9۸.۶۵میلیون یورو(، بایرن مونیخ 
)9۵.9میلیون یورو( و موناکــو )9۵میلیون یورو(. این ارقام جدا از 
هزینه ای است که باشــگاه ها برای خرید بازیکن داشته اند. آلفرد 
شرویدر، ســرمربی آژاکس قیمت ها را غیرواقعی و دیوانه کننده 
خواند و گفت آنتونی و دیگران ارزش چنین ولخرجی هایی را ندارند.

  لورکوزن
باشــگاهی که ســردار آزمون را 
در ترکیــب خــود دارد و در آغاز 
بوندس لیگا نتایجی ناامیدکننده 
گرفته، بعد از واگذاری ایکر براوو 
به رئــال مادرید، اقــدام به جذب 

از چلســی کرد. کالوم هادسون اودوی، یک بازیکن ملی پوش 
وینگر ۲1 ساله چلسی در انتقالی قرضی و با قراردادی یکساله به 
لورکوزن پیوســت. این قرارداد بند دائمی شدن ندارد و چلسی 
می تواند حتی در همین ژانویه، او را به استمفوردبریج برگرداند. 
هادسون اودوی که از ۷ سالگی عضو چلسی بوده، فصل قبل تنها 
1۵ بار در لیگ برتر به میدان رفت و اکنون برای اولین بار، از جمع 

آبی ها جدا می شود. او ۲ سال قبل، مورد توجه بایرن مونیخ بود.

  پاریس
زور امباپه به نیمار نرســید و این 
بازیکن در پاری سن ژرمن ماند اما 
خیلی ها جدا شدند؛ پاردس قرضی 
به یوونتوس منتقل شد، دی ماریا 
به عنوان بازیکن آزاد به همین تیم 
رفت و بازیکنانی مثل درکســلر، اره را، ایــکاردی و... یا رفته اند 
یا ممکن است در ســاعت های آینده تیم را ترک کنند. ادریسا 
گانا گی، هافبک 3۲ ساله و ســنگالی پاری سن ژرمن قراردادی 
۲ساله به عالوه یک سال اختیاری با اورتون امضا خواهد کرد. او در 
جمع تافی ها دستمزد ساالنه 3 میلیون یورو در سال را دریافت 
می کند. در خط هافبک بازیکنان زیادی خریداری شــدند که 
آخرین شــان فابین روئیس بود. این هافبک ۲۶ ساله اسپانیایی 

ناپولی با امضای قراردادی ۵ ساله به ارزش ۲1.۵ میلیون یورو به 
پاری سن ژرمن پیوست. او سال۲۰1۸ از بتیس به ناپولی پیوست 
و فصل قبل، در 3۲ بازی سری آ، ۷ گل زد و ۴ پاس گل داد. بازیکنان 
جدید پاری سن ژرمن در تابســتان۲۰۲۲؛ نونو مندس )تبدیل 
قرارداد قرضی به قطعی- ۲۰ ســاله(، ویتینیا )۲۲ساله(، هوگو 
اکیتیکه )۲۰ســاله(، نوردی موکیله )۲۴ساله(، رناتو سانچس 
)۲۵ساله(، فابین روئیس )۲۶ساله( و کارلوس سولر )۲۵ ساله(. 
لوئیس کامپوس، مدیر جدید ورزشی باشگاه همه خریدها را از 

بازیکنان جوان انجام داده است.

  تاتنهام
کونته که با وجود سبک دفاعی اش 
خریدهای زیــادی در خط حمله 
داشته، برای دفاع هم بیکار ننشست. 
او قرارداد کریســتین رومــرو را که 
قرضی از آتاالنتا به تاتنهام آمده بود، 
قطعی کرد. رگیلون هم قرضی به اتلتیکو مادرید پیوست و اندومبله 
قرضی به لیون منتقل شد. هری وینکس ۲۶ ساله نیز با عقد قراردادی 

قرضی به مدت یک فصل به سمپدوریا پیوست.

  بارسلونا
فرنکــی دی یونــگ ممکن اســت 
تصمیم بگیرد پیشــنهاد چلسی را 
بپذیرد. پیشنهاد دستمزد چلسی 
قابل توجه است؛ 1۸میلیون یورو در 
سال. بارســلونا می خواهد سرجینیو 
دست، مدافع راست ۲1 ساله و انگلیسی خود را با بند خرید دائمی به 
منچستریونایتد قرض بدهد. این بازیکن ابتدا پیشنهاد من یونایتد را رد 
کرده بود اما اکنون در حال بررسی آن است. این انتقال به خروج آرون 
ون بیساکا نیز بستگی دارد. احتمال انتقال مارکوس آلونسو از چلسی 
به بارسا افزایش یافته و این خرید با 1۰میلیون قابل انجام است. ممکن 
است بارسا در روز آخر زور آخر را برای خرید برناردو سیلوا از من سیتی 

بزند. اگر ممفیس نتواند تیمی پیدا کند در نوکمپ خواهد ماند.

  چلسی
الیــور مینتزالف، مدیــر الیپزیش 
فروش یوشکو گواردیول به چلسی 
را رد کرد. وســلی فوفانــا مدافع 
۲1 ساله و فرانســوی لسترسیتی 
قرارداد ۶ ساله خود به ارزش ۸۲ میلیون 
یورو را با چلسی رســما به امضا رساند. باشــگاه چلسی پیشنهاد 
دستمزد 1۸ میلیون یورو خالص در ســال را به فرنکی دی یونگ 
هافبک ۲۵ ساله و هلندی بارســلونا ارائه کرده است. انتقال حکیم 
زیاش، وینگر ۲9 ساله و مراکشی چلســی به آژاکس به دلیل رقم 
درخواســتی باالی آبی های لندن به صورت کامل منتفی شد و او 

یک فصل دیگر در این تیم خواهد ماند.

تور لحظه آخری
در روز آخر نقل وانتقاالت اتفاقات زیادی رخ خواهد داد

 به آخرین لحظه های پایان مهلت نقل وانتقاالت تابستانی اروپا نزدیک می شویم؛ فصلی که به اندازه 
سال قبل  جذاب نبود. حاال ببینیم چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است تا شاید کمی اوضاع تغییر کند.

بالفاصله پس از شکست چلســی در زمین ساوتهمپتون 
فشارها برای خرید بازیکن در این باشــگاه افزایش یافت. 
مالکان جدید آمریکایی کــه این باشــگاه را از آبراموویچ 
خریده اند، سریع دست به کار شــدند و به چندین بازیکن 
پیشنهاد دادند. فرنکی دی یونگ و گواردیول )الیپزیش( ۲ 
تن از آنها بودند. حتی برخی رسانه ها از خبر توافق کریستیانو 
رونالدو با چلسی پرده برداشتند اما انگار سرنخ داستان در 
جای دیگری است و مهاجم مدنظر توماس توخل قرار است 
به فوتبال ایران ربط داشته باشد. یکی از روزنامه های پرتغالی 
به نام ابوال ادعا کرد چلســی برای خرید مهدی طارمی به 
پورتو پیشنهاد داده است. اولین بار یکی از صفحات هواداری 
پورتو چنین خبری را منتشــر کرد. این صفحه نوشت که 
پیشنهاد ۲۵ میلیون یورویی چلســی روی میز پورتو قرار 
گرفته و باشگاه پرتغالی می خواهد با این پیشنهاد موافقت 
کند. پس از این شایعه گویا کونسیســائو، سرمربی پورتو 

تهدید به اســتعفا کرده. طارمی ۲ سال پیش به چلسی که 
در همان فصل قهرمان اروپا شد با ضربه قیچی برگردان گل 
زده بود و این نخستین باری نیست که شایعه انتقال او به این 
باشگاه انگلیسی مطرح می شود. پورتو شاید سال آینده در 
فاصله یک فصل مانده به پایان قــرارداد این بازیکن که آن 
زمان 31ساله می شود نتواند مبلغی نزدیک به این پیشنهاد 
۲۵میلیون یورویی دریافت کند. لیگ پرتغال و 3 باشــگاه 
بزرگ این کشور در 3 فصل اخیر ســتاره های زیادی را به 
باشگاه هایی مثل لیورپول، منچستر، پاری سن ژرمن و... داده 
است. گویا پیشنهاد خرید طارمی را فردی ایرانی به نام بهداد 
اقبالی که سهامدار چلسی است داده است. گفته می شود 
پیراهن شماره9 آبی های لندن برای این مهاجم ایرانی کنار 
گذاشته شده است و حاال باید دید این خیر یا همان شایعه 
جذاب در آخرین ساعات نقل و انتقاالت به حقیقت تبدیل 

می شود یا خیر.

 یک شایعه
قوی و جذاب
پیراهن شماره9 چلسی برای طارمی M
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در ساعات پایانی پنجره نقل وانتقاالت تابستانی باز هم بازیکنانی 
از رئال به بیرون پرت می شوند؟

پنجره یکطرفه مادرید

داستان یک جدایی
خوسه فلیســک دیاس، خبرنگار اسپانیایی یکی از 
دالیل جدایی کاسمیرو و پیوستنش به منچستر را 
فاش کرده. از این قرار که چند هفته گذشته کارلتو با 
کاسمیرو، مودریچ و تونی کروس دیداری داشته و به 
آنها استراتژی خط هافبک این فصل را توضیح داده 
که دیگر مثل گذشته در اولویت همیشگی نیستند 
و به مرور باید جای خود را بــه هافبک های جوان تر 
بدهند و تجربه شان را در اختیار آنها بگذارند. شاید 
این یکی از دالیل جدایی کاســمیرو بوده. باشــگاه 
درنظر دارد برای فصل آینده با لیورپول بر سر خرید 
جود بلینگام انگلیســی از دورتمونــد رقابت کند تا 
این بازیکن هم به تدریج جای مودریچ را در ترکیب 
بگیرد. مودریچ فعال آنقدر محبوب است که در همه 
ورزشگاه ها ایستاده تشویق می شود اما باشگاه تردید 
دارد که کیفیت او در فصل آینده و در 3۷سالگی هم 

اینقدر عالی باشد.

اردوگاه رقیب
رئال امسال یک بازیکن 1۵ساله را از اتلتیکو مادرید 
خرید. این اتفاق چند سال پیش درباره تئو ارناندس 
هم رخ داده بود. اینها اتلتیکــو را عصبانی می کند. 
برای همین تیم دوم شــهر مادرید یک رئالی دیگر 
را به ترکیب خود اضافه کرده است. سرخیو رگیلون 
تازه ترین بازیکنی است که بعد از پوشیدن پیراهن 
رئال مادرید به اتلتیکو می رود. این در حالی اســت 
که بین ۲باشگاه قرارداد نانوشته ای وجود داشت که 
از هم بازیکن نگیرند و این توافق در سال های اخیر 
شکسته شده است. کورتوا ۲ فصل قرضی در اتلتیکو 
بازی کرد و چند ســال بعد از چلسی به رئال مادرید 
رفت اما در فصل های اخیر بازیکنانی بودند که از رئال 
مستقیم به اردوی دشمن پناهنده شدند. بازیکنانی 
که در آکادمی رئال مادرید آموزش دیدند و به اتلتیکو 
مادرید رفتند؛ لوئیس آراگونس، خوسه لوئیس پرس 
کامینرو، خوسه آنتونیو گارسیا کالوو، فیلیپ لوئیس، 
خوان فران، ســائول نیگس، آلوارو موراتا، مارکوس 
یورنته، ماریو هرموسو و سرخیو رگیلون که به تازگی 

از تاتنهام به صورت قرضی به اتلتی رفته است.

خریدی برای کاستیا
چند روزی می شود مهاجم 1۷ ساله بایر لورکوزن به 
رئال مادرید پیوسته است. البته او با کاستیا قرارداد 
بسته اما اگر الزم باشد به عنوان ذخیره بنزما به تیم 
اصلی منتقل می  شود. بعید است فعال جایی برای او در 
ترکیب تیم اصلی وجود داشته باشد. رئال قصد دارد 
برای تابستان آینده انکونکو را از الیپزیش بخرد تا این 

فرانسوی در کنار و سپس به جای بنزما بازی کند.

در فاصله چند ســاعت مانده به پایان مهلت نقل وانتقاالت تابستانی 
اروپا تکاپوی شدیدی از دیروز بین باشگاه های بزرگ درگرفته بود. 
رئال مادرید که در سال های اخیر پنجره هایی خلوت و کم سروصدا را 
سپری کرده بود، در این پنجره تابستانی تنها ۲ خرید داشت؛ رودیگر و 
شوامنی. در مقابل چندین بازیکن از این تیم جدا شدند؛ شامل ایسکو 
)سه ویا(، مارسلو )بدون تیم(، گرت بیل )لس آنجلس اف سی(، یوویچ 
)فیورنتینا(، التاسا )ختافه(، مایورال )ختافه(، کوبو )سوسیداد(، میگل 
گوتیرس )خیرونا(، چوست )کادیس(، آنتونیو بالنکو )کادیس(، رینیر 
)خیرونا( و از همه مهم تر کاسمیرو )منچستریونایتد(. حاال در ساعات 
پایانی، باشگاه مادریدی بدون نگاه به محصوالت قابل فروش در بازار، 
فقط در تالش برای فروش بازیکن بوده و بازیکنانی مثل اودریوسوال، 

ادن آزار، آسنسیو و ماریانو را به حراج گذاشته است.
اودریوسوال

3 گزینه برای خروج این بازیکن وجود دارد؛ 
فیورنتینا، رئال سوســیداد، ناتینگهام 
فارســت. سوســیداد او را قرضــی 
می خواهد اما رئــال خواهان فروش 
قطعی با مبلغ 1۵میلیون یورو است. 
او فصــل پیش قرضــی در فیورنتینا 

بازی کرد.
آسنسیو

هم اکنون احتمال ماندنش بیش از رفتنش  
اســت. او تنها یک فصل دیگــر قرارداد 
دارد و سپس آزاد می شود. بیشترین 
عالقه را منچستر به مارکو داشت اما 
با رفتن آنتونی به این تیم، این پرونده 
بسته شــد. هیچ مذاکره مستقیمی با 
رئال مادرید و آرســنال وجود ندارد، اما 
رابطه با ژرژ مندس همیشه بسیار خوب است، این می تواند یک 
ایده لحظه آخری باشــد، اما هم اکنون مذاکــره ای وجود ندارد. 

آسنسیو به دنبال فرصت است.
ادن آزار

بعد از خراب کردن پنالتی در هفته دوم اللیگا  
گریه کرد. شرایط جسمانی خوبی دارد اما 
روحی نه. البته نگــران جام جهانی هم 
نیست چون درهرحالتی گزینه کلیدی 
مارتینس برای ترکیب تیم ملی بلژیک 
است. همبازیانش او را دوست دارند اما 
هواداران درباره قابلیت هایش مشکوک اند. 
شاید در آخرین ساعت نقل وانتقاالت به تیمی دیگر منتقل شود. او 
درصورت ماندن ششــمین گزینه در خط حمله خواهد بود؛ بنزما، 

وینیسیوس، رودریگو، والورده و آسنسیو جلوتر او قرار می گیرند.

ماریانو
دقیقا ۴ سال از بازگشت او از لیون می گذرد  

و تنهــا یــک گل در ال کالســیکو همه 
دســتاورد ماریانو در این ۴ سال بوده 
است. خودش هم به این نتیجه رسیده 
که بهتر است دیگر وقتش را تلف نکند 
امــا نمی تواند در حقوقــش تخفیف 
بدهد. ســه ویا بــه جــذب قرضی این 

است.بازیکــن عالقه مند 

دیگران
   کســپر دولبرگ، مهاجــم دانمارکی نیس در 

یک قدمی انتقال به سه ویا قرار گرفته است.

   انتقال اوکامپوس، وینگر ۲۸ ساله و آرژانتینی سه ویا به آژاکس 

منتفی شد. سران آژاکس به این نتیجه رسیدند که پرداخت ۲۰ میلیون 

یورو برای این بازیکن ارزش ندارد.

   انتقال پاردس، هافبک ۲۸ ساله و آرژانتینی پاری سن ژرمن به یوونتوس 

قطعی شد. توافق شفاهی نهایی بین ۲ باشگاه صورت گرفت، هرچند که گفته 

می شد توافق شــخصی از هفته ها پیش صورت گرفته اســت. این بازیکن با 

قراردادی قرضی به همراه بند خرید 1۵به عالوه ۵میلیون یورویی که ممکن 

است اجباری شود، به یوونتوس خواهد پیوست.

   بایر لورکوزن و اینتر در آستانه توافق بر سر انتقال رابین گوزنس با 

مبلغ ۲۷ یا ۲۸ میلیون یورو هستند. این انتقال قرضی به همراه 

بند خرید اجباری خواهد بود و انتظار می رود هافبک 

۲۸ ســاله و آلمانی اینتر به زودی به بایر 
لورکوزن بپیوندد.

رونالدو
درباره کریستیانو رونالدو که این همه سروصدا بر پا شد، هنوز 
اتفاق خاصی نیفتاده و فقط یک معجزه لحظه آخری باعث خواهد 
شد که رونالدو در تابستان امسال منچستریونایتد را ترک کند. 
بی این اسپورت و خبرنگار این رسانه یعنی الکعبی مدعی شدند که 
کریستیانو رونالدو با چلسی به توافق رسیده اما بعید است چنین 
اتفاقی بیفتد. با این حال، روابط او با رختکن هم خوب نیســت. 
اتلتیک فاش کرده که رونالدو در دیدار با رالف رانگنیک اظهار 
داشته که هری مگوایر باید نیمکت نشین شود. اگرچه رانگنیک 
احساس می کرد که مکالمه بدون حضور مگوایر نامناسب است، 
رونالدو اعتقاد داشت مگوایر بخشــی از مشکالت تیم است. 
کماکان از ناپولی هم به عنوان یکی از گزینه های جدی حضور 

رونالدو نام برده می شود.

بالوتلی
ماریو بالوتلی باز هم باشــگاه عوض کرد. او پس از درگیری با 
سرمربی تیمش به سیون سوئیس می رود. توافقات نهایی انجام 
شده  و سوپرماریو امروز صبح تست های پزشکی را پشت سر 
می  گذارد. سوپرماریو در برد یک بر صفر آدانادمیراسپور مقابل 
عمرانیه در سوپرلیگ ترکیه پس از سوت پایان با مونتال درگیر 
شــد. پس از پایان بازی مونتال با داور بازی دست داد که در این 
حین به نظر می رسد بالوتلی به مربی تیم خود حرفی زد و پس 

از آن مونتال قصد داشت با برخورد فیزیکی، بالوتلی را ادب کند.
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قراردادم خوب است ولی میلیاردی نیست 
 مریم ایراندوست شایعه قرارداد یک میلیارد تومانی اش را رد می کند اما تأیید می کند که قرارداد خوبی با سپاهان بسته است  

آیا با تغییرات مدیریت فدراسیون او دوباره به تیم ملی  برمی گردد؟ 
لیلی خرسند| مریم ایراندوست دوباره خبرساز شده است، این 
بار با تیم باشگاهی اش. باشگاه سپاهان این فصل ایراندوست را 
به عنوان سرمربی تیم فوتبال زنان انتخاب کرد. انتخاب او با این 
شایعه همراه شد که ایراندوســت در ازای قرارداد یک میلیارد 
تومانی حاضر شده مربیگری این تیم را بپذیرد. هرچند به نظر 
نمی رســید پرداخت این مبلغ برای باشــگاه سپاهان خیلی 
سنگین باشد ولی ایراندوست این خبر را رد می کند. او تا چندی 
پیش سرمربی تیم ملی بود و با تغییراتی که روزهای گذشته در 
فدراسیون رخ داده، بعضی ها پیش بینی می کنند که دوباره تیم 
به ایراندوست سپرده می شود. به هر حال او برای نخستین بار 
تیم را به جام ملت های آسیا رساند و یکی از موفق ترین مربیان 

فوتبال زنان است.

   خبر داغ فوتبال زنان دستمزد یک میلیارد تومانی 
شماست. این رقم را تأیید می کنید؟

من قرارداد حرفه ای و خوبی با سپاهان بســته ام. بحث هایی که هر 
دوطرف داشــتند و الزمه همکاری بود، در قرارداد قید شــده ولی 

خبرهایی که از مبلغ قرارداد می دهند، درست نیست.

   یعنی یک میلیارد نگرفته اید؟
مبلغ خوب است ولی چیزی که می گویند صحت ندارد و شایعه 

است.

   قرار است سپاهان با شما به کجا برسد؟
هدف اصلی ساختن تیمی حرفه ای است. سپاهان ۵دوره 

در لیگ شــرکت کرده و تیم کم تجربه و نوپایی 
اســت ولی با توجه به شــرایط و امکانات 

خوبی که دارد، خوب 

نتیجه گرفته. تمرکز اصلی باشــگاه روی بومی سازی است. پارسال 
تیم 1۵بازیکن غیربومی داشــت، اعضای هیأت مدیــره و مدیران 
باشــگاه می خواهند بیشــتر روی بازیکنان بومی و آکادمی فوتبال 
سرمایه گذاری کنند. با این حال قرار است ساختار حرفه ای تیم حفظ 

شود و در کورس قهرمانی هم باشند.

   با حضور شما در این باشگاه به نظر می رسد که تیم 
برای قهرمانی بسته می شود.

واقعا اینطور نیست. اگر هدف باشــگاه قهرمانی بود تیم باید زودتر 
بسته می شد و بازیکنان مورد نظر جذب می شدند. البته در فوتبال 
هیچ چیز مشخص نیست و از قبل نمی شود هیچ تیمی را قهرمان 
دانست. در تیم ما بازیکنان خوبی حضور دارند و ما هم به کار خودمان 
و باشــگاه ایمان و اعتماد داریم و مطمئنم فصــل خوبی در پیش 
خواهیم داشت. ولی اینطور نیست که کسی از تیم توقع قهرمانی 
داشته باشد. بازیکنانی در لیســت اولیه من بودند که بیشتر آ نها یا 
قرارداد دو سه ساله با باشگاه هایشان دارند یا قبل از اینکه ما به آنها 
پیشنهاد بدهیم با تیم هایشان تمدید کرده بودند. از نظر حرفه ای 
درست نبود که با آنها وارد مذاکره شــویم. سعی می کنیم امسال 
هدف اول باشگاه را که بومی سازی است، پیش ببریم و از فصل بعد 

به قهرمانی فکر کنیم.

   هر وقت از تیم ملی صحبت می شود، از 
شما هم یاد می کنند. تیم ملی با کادر فنی جدید در 

تورنمنت کافا بازی کرد. تیم چطور بود؟
تیمی که در کافا بازی کرد، تیم ملی نبود. تیم ملی یعنی 
از همه جای ایران و از هم تیم ها، بهترین بازیکنان 
را داشته باشد که در این تیم این را ندیدم. تیم 
ملی باید اردوهای منظم هم داشــته باشد. 
چیزی که ما دیدیم این بود که چند بازیکن 
از یکی دو تیم با عجله در یک اردو جمع 

شدند و در کافا بازی کردند. خوشبختانه سطح فوتبال ایران هم خیلی 
باالتر از تورنمنت کافا اســت. این تورنمنت مهم نبود. مهم این است 
که تیم ملی برای مقدماتی المپیک پاریس برنامه ریزی خوبی داشته 
باشد. مسابقات از فروردین ماه1۴۰۲ شروع می شود و انتظار می رود 
که فوتبال ما عملکرد خوبی در این مسابقات داشته باشد. توقعات هم 
بی جا نیست. فوتبال ما پتانسیل خوبی در همه رده های سنی دارد و 
امیدواریم برنامه ریزی های درستی انجام دهند و برای موفقیت تیم از 

همه ظرفیت ها استفاده کنند.

   در فدراســیون تــاج ایــن اراده را می بینید که 
برنامه ریزی های درستی داشته باشد؟

ما امیدواریم اتفاقات خوبی بیفتد. تاج هم تجربه کار در فدراسیون را 
دارد و هم در AFC کرســی دارد و به اهمیت کار در فوتبال زنان در 

سطح بین المللی واقف است.

   اما زنان خاطرات خوبی از دوران ریاست تاج ندارند. 
در دوره او تقریبا فوتبال زنان تعطیل بود.

در آن دوره من هم در فوتبال نبودم و سعی کرده ام خاطرات آن سال ها 
را از ذهنم پاک کنم. هرچه بوده، گذشته و فوتبال زنان استارت خوبی 
زده و باید کارش ادامه داشته باشد. با صحبت هایی که شده گفته اند 

که قرار است زنان تیم ملی قوی داشته باشند.

   با تغییرات مدیریتی فدراسیون احتماال کادر فنی 
تیم زنان هم تغییراتی دارد. اگر پیشنهاد بدهند حاضرید دوباره 

سرمربی تیم ملی شوید؟
من االن سرمربی سپاهان هستم و تمرکزم روی تمرینات تیم است.

   پیشنهاد بدهند وسوسه نمی شوید؟
باید ببینیم شرایط چطور جلو می رود و چه برنامه ریزی هایی می شود. 

اگر این اتفاق بیفتد، تصمیم گرفتن سخت و پیچیده می شود.
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افقی:
1- سوغات اصفهان- برقرار- 
تقســیم کردن زمین زراعی 

به قطعاتی
۲- رشته کوه معروف آمریکای 
شــمالی- فرصت پرداختن 
به امور دلخواه و ســرگرمی- 

دریافت کردن
3- واسطه- جایزه جشنواره 

موسیقی فجر
۴- شــبیه- زمینه ســازی - 

نیم صدای درازگوش
۵- ذره باردار- آهو- پهلوانی 
که به دست حضرت داوود)ع( 

کشته شد
۶- از جنس آهــن- خاندان 

رسول اکرم)ص(- شکلک
۷- ارجمنــدی- دســتبند 

زینتی- مایه دردسر
۸- ضرباهنگ- رســیدن به 
حداکثر وضوح در عکاســی- 

منکر وجود خدا
9- گروی- از محالت شمال 

تهران- کجاست
1۰- شبیه عقیق- ستون بندی 

سخت جانوران- امانتداران
 11- رودخــانه ها- ارفـاق- 

حلقه بسکتبال
1۲- از ســــازهای آیــینی 
 ایران- فروغ و پرتو- پـزشـک 

دربار فراعنه

 13- وضـــعیت دشــــوار- 
گیاه بدون دانه

1۴- هفدهمین سوره قرآن- 
رواج دادن- درس نگارشی

1۵- دارای نقــوش گل های 
رنگارنگ- گردنده- سنگریزه

  
عمودی:

1- دسته جمعی- مالئکه- 
تخم مرغ انگلیسی

۲- به دنیــا آوردن- پارالل- 
 غذایــی از مرغ آغشــته به 

آرد سوخاری
3- آرشــه- نوعــی پارچه 

نفیس-  لطیف
۴- رسم و سنت- بی نام تو... 

کی کنم باز- سازمان، نهاد
۵- کتاب ترسایان- درختی 

برگ ریز و زیبا
۶- خطاب مــردان ترکیه- 

گرانبها- فضاپیمای بالدار
۷- صندوقچــه جواهرات- 
غذایــی از گوشــت ران 
گوساله- معدن- افزونی برنج 

پس از پخته شدن
۸- نویســنده قرن بیستم 
ایتالیــا و خالــق بــارون 

درخت نشین
9- روحـــانی زرتشــتی- 
بازداشــتن- مختــرع پیل 

الکتریکی-  فرمان سکوت

1۰- مقــام- مــاچ- کارخانــه 
پارچه بافی

11- اقتضاکردن- سوره قلب قرآن
 1۲- مــجله مــــدل لــباس- 

اسب سیاه- الغر و نحیف
13- گماشــتن- نوعی شمعدان 

پایه بلند- زنان عرب
1۴- آلبومــی بــا آواز زنده یــاد 
محمدرضا شجریان- پاورقی- ریه

1۵- پهلوان- نوعی ماشین چاپ 
15خودکار- کدخدا

زپماراعطاقمام
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اکيريمدادجربز
تايتسسباهراي
ارادمهدلبورهر
تيادهنايسدقي
گنريرادغابامن

ذناداباتحابق
رهاسوتنساهتنم
ارکالدرانانن
نمکرتاميسناهن
سايلاراکمتسژ
دريميمنولاماني
زانهيوهنديسرت
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تیم ملی بســکتبال ظهر دوشنبه در بندیگو با 
تیم ملی استرالیا بازی کرد و چند ساعت بعد 
این کشــور را ترک کرد ولی تا بامداد امروز به 
تهران نرســیده بود. تیم ملی که برای بازی در 
پنجره چهارم انتخابــی جام جهانی۲۰۲3 به 
استرالیا رفته بود، ۴۰ساعت در راه بود و همین 
زمان را هم طی کرد تا به ایــران برگردد. این 
یکی از نقطه های تاریک کارنامه ۶ماهه ریاست 

جواد داوری در فدراسیون بسکتبال است.
مدیریت فدراسیون با این انتقاد روبه روست که 
چرا بدترین مسیر پروازی را برای رفت وبرگشت 
تیم ملی انتخاب کرده اســت. تیم می توانست 
به دوبی برود و از آنجا مســتقیم راهی ملبورن 
شــود اما از ترکیه به اندونزی رفــت و از آنجا 
راهی استرالیا شــد. ناگفته مشخص است که 
فدراسیون ارزان ترین مســیر را برای سفر تیم 
ملی انتخاب کرد. محسن معزی فر، سرپرست 
دبیری فدراسیون گفته است فدراسیون منتظر 
بوده تا کمیته ملی المپیک برای این سفر کمک 
کند اما این اتفاق نیفتاده است. مگر غیراز این 
است که یکی از وظایف اصلی فدراسیون تامین 
هزینه های جاری است. فدراسیونی که نمی تواند 
برای تیم ملی امکانات یک سفر را مهیا کند، در 
دیگر زمینه ها می تواند موفق باشد؟ در شکست 
سنگین ایران به استرالیا که با حضور بازیکنان 
درجه سوم 

و چهارم رقم خورد، بی شک خستگی  تأثیرگذار 
بود و در ست چهارم بازیکنان توانی برای بازی 

کردن نداشتند.
ایــن تنها ایــرادی نیســت که بــه مدیریت 
فدراســیون گرفته می شــود. همین چند روز 
پیش مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در تهران 
برگزار شد اما در نبود اســترالیا و نیوزلند هم 
تیم ایران نتوانست روی ســکو برود و سهمیه 
جهانی بگیــرد. قبل از جوانان هــم نوجوانان 
سهمیه جهانی را از دست داده بودند. هر دوی 
این ناکامی ها را می شود به تغییرات کادر فنی 
ربط داد. داوری سرمربیگری تیم نوجوانان را 
به محسن شاه علی سپرد، مربی ای که در ۴سال 
گذشته سابقه مربیگری نداشته است. سیامک 
ویســی از چهره های قابل احترام در بسکتبال 
است ولی در فروردین ماه تیم 3نفره با مربیگری 
او در گرفتن سهمیه جام جهانی ناکام بود. با این 
حال سرمربیگری تیم جوانان هم به او سپرده 

شد و جوانان در تهران پنجم شدند.
وضعیت تیم ملی هم که مشــخص است. در 
کاپ آسیا تیم ایران به جمع ۴تیم برتر نرسید. 
در انتخابــی جام جهانی هــم کار صعود گره 
خورده است. درحالی که از منطقه آسیا ۸تیم به 
جام جهانی می روند، جای تعجب دارد که هنوز 
ایران از صعود مطمئن نیســت. شاید نتایج بد 
تیم ملی از فدراسیون قبلی به فدراسیون جدید 
منتقل شــده اما ضعف مدیریتی فدراســیون 
فعلی را نمی شــود نادیده گرفت. همین یک 
مورد آخر برای تأیید این ضعف کافی است. 
در سفر طوالنی تیم به بندیگو ۴بازیکن 
حاضر نشــدند تیم ملــی را همراهی 
کنند. اگر فدراســیون برنامه ریزی 
درست و ســرمربی تیم ملی اقتدار 
داشت ، آنها می توانســتند تیم را 

تنها بگذارند؟
از بســکتبال زنان هــم که خبری 
نیست. بیشترین خبر درباره اعزام 
نشــدن تیم  های زنان به مسابقات 
آسیایی بوده است. این کارنامه ۶ماهه 
فدراسیون داوری، جامعه بسکتبال را 

بیشتر از قبل ناامید کرده است.

تیمی که در 
کافا بازی کرد، 
تیم ملی نبود. 
تیم ملی یعنی 

از همه جای 
ایران و از همه 

تیم ها، بهترین 
بازیکنان را 

داشته باشد 
که در این تیم 
این را ندیدم. 

خوشبختانه 
سطح فوتبال 

ایران هم 
خیلی باالتر از 

 تورنمنت 
کافا است

تیم ملی بسکتبال بعد ازسفر 3روزه  از استرالیا به ایران برگشت. این سفر 
یکی  از  نشانه های مدیریت ضعیف فدراسیون است
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زنان سرپرست خانوار  
80درصد مددجویان 

کمیته امداد استان تهران
مدیرکل کمیتــه امداد امام خمینی)ره( اســتان 
تهران گفت: ۸۰درصد از جمعیت تحت پوشــش 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان تهران را زنان 

سرپرست خانوار تشکیل می دهند.
ســیدابوالفضل پرپنچی در نشســت خبری خود 
با اشــاره به برنامه هــای حمایتی کمیتــه امداد 
امام خمینی)ره( از زنان سرپرســت خانوار، ایجاد 
بســترهای اشــتغال و کمک در جهت استقالل 
این افــراد را از مهم تریــن برنامه هــای این نهاد 
برشمرد و یادآور شــد: »عالوه بر زنان سرپرست 
خانوار دریافت کننده مســتمری ماهانــه بانوان 
سرپرســت خانــواری کــه به صورت مــوردی 
نیازمنــد دریافت کمک و حمایــت کمیته امداد 
امام خمینی)ره( باشــند می توانند از این خدمات 
بهره مند شــوند. به گفته او، ۸۲هزارو۲۷۶ خانوار 
)1۴۲هزارو۴۶3نفر( در استان تهران تحت پوشش 
کمیته امداد استان تهران هستند )حدود ۲درصد 
جمعیت خانواری اســتان( و ۷3هزارو۲۵۲خانوار 
معیشــت بگیرند. مدیــرکل کمیتــه امــداد 
امام خمینی)ره( اســتان تهران ادامه داد: »عالوه 
بر این 9۰۲۴خانوار مددجوی تک خدمتی تحت 

پوشش کمیته امداد استان تهران وجود دارد.«
پرپنچی با اشاره به اینکه بالغ برهزارمرکز نیکوکاری 
در اســتان وجود دارد، یادآور شــد: این مراکز نیز 

کمک هایی را به جامعه هدف ارائه می کنند.
او ادامــه داد: از میان خانوارهای تحت پوشــش، 
۸۷۸۶خانــوار دارای سرپرســت ســالمند و 

۲31۶خانوار دارای سرپرست زندانی هستند.
پرپنچی خاطرنشــان کرد: از ابتدای سال تاکنون 
به ۲۴3نفر در زمینه امر ازدواج کمک شده است. 
همچنین ۴۰۸۷خانوار دارای بیمه های اجتماعی 
هستند. مدیرکل کمیته امداد استان تهران در ادامه 
به آمارهای حوزه مشارکت های مردمی اشاره کرد 
و گفت: »این آمارها حکایت از این دارد که تعداد 
ایتام تحت پوشــش ۵۵۲۰نفر و تعداد محسنین 

1۷هزارو11۷نفر است.«
به گفتــه او، ۸۷هزارو1۵۴حامــی از خانواده های 
ایتام و محســنین حمایت می کننــد که حدود 
9۷میلیاردتومان کمک های ۵ماهه ســال جاری 
بوده که از طریق اکرام و محســنین به خانواده ها 
کمــک شــده اســت. پرپنچی بــا بیــان اینکه 
3۲۰هزارو۸۴۴صندوق صدقات در استان وجود 
دارد، گفت: مبلــغ درآمدی صدقــات در ۵ماهه 
ســال جاری ۲3میلیارد تومان بوده است. او ادامه 
داد: البتــه ۷1۴مرکز نیکوکاری و تشــکل های 
مردمی فعال نیــز وجود دارد، گفــت: درآمد آنها 
حدود ۶۲۸میلیارد بوده است که به جامعه هدف 
)نیازمندان تحت پوشش خود و نیازمندان تحت 

پوشش امداد( خدمات ارائه کردند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان تهران 
درخصوص اطعام مهدوی هم گفت: در سال جاری 
۲میلیون و۸۴3هزار و ۵۸۰پرس غذای گرم میان 
نیازمنــدان بــه ارزش ۲۷9میلیاردتومان توزیع 
شد. همچنین یک میلیون و 3۲۵هزارو193مورد 
افطاری ساده و ۲19هزارو۵۷۷ بسته غذایی توزیع 
شــد. او درخصوص عملکرد معاونت خودکفایی 
و اشــتغال طی ۵ماه گذشــته گفــت: از ابتدای 
ســال جاری تا کنون با حمایــت از 1۵هزارو3۲۴ 
خانوار در زمینه طرح های اشتغال زایی و پرداخت 
1۴3میلیارد تومان تسهیالت در این حوزه، زمینه 
خودکفایی ۴۵1خانواده را در طول ســال فراهم 
کرده ایم. پرپنچی در ادامه از وجود 3۵۰۰فرصت 
شــغلی آماده برای متقاضیان آمــاده به کار خبر 
داد و گفت: مبلغ تســهیالت اشتغال زایی کمیته 
امداد امام خمینــی)ره( از 1۰۰میلیون تومان به 

3۰۰میلیون تومان افزایش یافته است. 

میزخبر

رانت فرزند »هیأت علمی« بودن
سازمان سنجش اعالم می کند فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها می توانند به محل سکونت یا کار والدین شان منتقل شوند  دیوان 

عدالت اداری و کارشناسان آموزشی، این اتفاق را نقض عدالت آموزشی می دانند
نقل و انتقال فرزندان اعضای 
هیــأت علمی دانشــگاه ها 
بــه محل ســکونت یــا کار 
والدین شان، در ســال های گذشته، همواره 
به عنوان یکی از پربحث ترین موضوعات مطرح 
می شــود. پیش از این در مرداد امسال عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم کرده بود 
که وزرای علوم و بهداشت و همچنین رئیس 
دانشگاه آزاد، از این شورا خواسته اند تا نقل و 
انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی، مصوب 
شــود. آنطور که منصور کبکانیان گفته بود، 
درخواست این سه مسئول، منجر به در دستور 
کار قرار گرفتن این مصوبه برای بررسی های 
بیشتر شده است. او همان موقع گفته بود که 
این سه مسئول، نامه ای هم برای بررسی این 
مصوبه به ستاد نقشه جامع علمی فرستاده و 
درخواست شان را مطرح کرده اند. همه اینها 
در شــرایطی اســت که دیوان عدالت اداری 
ایرادت اساسی به این مصوبه وارد کرده و آن 
را نقض عدالت آموزشی می داند. با این همه 
اما روز گذشته، معاون امور آموزشی سازمان 

سنجش، درباره این ماجرا توضیح داد. 
او تأکید کرد کــه جابه جایی فرزندان اعضای 
هیأت علمی به دانشگاه پدر یا مادر، سهمیه 
نیســت، بلکه تنها یک نقل و انتقال است. او 
این را هم گفــت که این نقــل و انتقال ها در 
خود دانشــگاه ها انجام می شــود و به صورت 
ســاالنه چه بــرای فرزندان اعضــای هیأت 
علمی و چه غیرهیأت علمی، اعمال می شود. 
بنابراین فرزندان اعضــای هیأت علمی هیچ 
سهمیه ای ندارند و فقط می توانند درصورت 
 تأیید شــدن به دانشــگاه پدر یا مــادر خود 

منتقل شوند.
حسن مروتی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت 

که در سال های گذشــته هم اعضای هیأت 
علمی می توانستند فرزندان خود را به محل 
کار خود منتقل کنند: »برای فرزندان اعضای 
هیأت علمــی به صورت سیســتماتیک این 
اتفاق می افتد، یعنــی فرزندان آنها می توانند 
در محــل کار پدر یا مــادر تحصیل کنند که 
شــرط هم دارد و حتما باید 9۰درصد نمره 
آخرین نفر قبول شده در دانشگاه مقصد را هم 
داشته باشند. اما به این صورت نیست که فرد 
قبول نشده باشد و بدون آزمون در دانشگاهی 
که پدر یا مادر حضور دارند، تحصیل کند.« او 
تأکید کرد که فرزنــدان اعضای هیأت علمی 
فقط جابه جا می شوند و باید در همان رشته، 
همان مقطع و با همان شرایط حاال چه روزانه 

و چه شبانه تحصیل کنند.
ماجرای فرزندان اعضای هیأت علمی، همواره 
به عنوان یکــی از چالش هــای نابرابری در 
آموزش کشور مطرح می شود و در سال های 
گذشته ســازمان ســنجش و وزارت علوم، 
همواره در دفاع از آن واکنش نشــان داده اند. 
پیش ازایــن در کنار جابه جایــی این افراد، 

ماجرای برخورداری از سهمیه ای ویژه برای 
این افراد هم بر سر زبان ها افتاد که سخنگوی 
وزرات علــوم آن را در حســاب توییتری اش 
تکذیب کرد: »ســهمیه ای بــرای فرزندان 
اعضای هیأت علمی در کنکــور وجود ندارد 
و تنها مصوبه انتقال آنها وجود دارد. هر سال، 
1۰هزار نقل و انتقال دانشجور در ۴مدل، انجام 
می شود؛ ایثارگران، کمیسیون موارد خاص، 
موافقت مبدا و مقصد و فرزندان اعضای هیأت 

علمی. سهم مورد آخر، 1۰درصد است.«
با اینکه سازمان سنجش اصرار دارد تسهیالت 
ویژه برای این افراد را در قالب ســهمیه قرار 
ندهد اما اعالم می شــود که طی این مصوبه، 
فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، پس 
از قبولی در هر دانشــگاهی بــا ارائه تقاضای 
انتقالی، می توانند در دانشــگاه محل خدمت 
والدین یا دانشــگاهی که مدنظرخودشــان 
اســت، درس بخوانند. دیــوان عدالت اداری 
به عنوان سرسخت ترین مخالف این مصوبه، 
تالش بســیاری برای ابطــال نهایی آن کرد 
که یک نمونه آن مربوط می شــود به ۲3تیر 
ســال1۴۰۰. آن زمان هیأت عمومی دیوان 
عدالت اداری این موضــوع را مغایر با بند نهم 
اصل سوم قانون اساسی درنظر گرفت و اعالم 
کرد که مجوز انتقــال فرزندان هیأت علمی، 

خارج از حدود اختیارات وضع کننده است.

 جابه جایی های غیرقانونی
در مصوبه مربوطه آمــده که فرزندان اعضای 
هیأت علمی می توانند از دانشگاه مبدا به یکی 
از دانشــگاه های واقع در شهر محل خدمت و 
ترجیحاً دانشــگاه محل خدمت عضو هیأت 
علمی و یا درصورت نبودن آن رشــته در آن 
شهر به دانشــگاه نزدیک ترین شهر به محل 

خدمت عضو هیأت علمی با تعیین ســازمان 
ســنجش آموزش کشــور در همان مقطع و 
گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق 
با ضوابط، انتقال یا تغییر رشــته بدهند، اما 
هامون سبطی، دبیرکارگروه آموزش دیده بان 
شــفافیت و عدالت، به همشــهری می گوید 
که به اســم این مصوبــه، تخلفــات زیادی 
گزارش می شــود: »اعالم می شــود فرزندان 
اعضای هیــأت علمی، ســهمیه ای ندارند و 
فقط می توانند محل تحصیل شــان را تغییر 
دهند، درحالی که این موضوعات بازی کردن 
با الفاظ اســت و به عنوان یــک رانت قانونی 
شناخته می شود. اینکه فرزندان هیأت علمی، 
تنها برای پذیــرش در کنکور، رشــته ای را 
در دانشــگاهی دورافتــاده انتخاب می کنند 
به امید اینکه از ســهمیه والدینشــان برای 
جابه جایی به دانشــگاه های طرازاول کشور 
استفاده کنند، نقض عدالت آموزشی است.« 
به گفته ســبطی، این قانون در شرایطی اجرا 
می شود که از فرزندان استادان دانشگاه اعتقاد 
به شأن علم و شایسته ساالری، انتظار بیشتری 

می رود. هر چند که حتی در عضویت والدین 
برخی از آنها در هیأت علمی آن دانشــگاه ها، 
تردید وجــود دارد و تخلفاتــی در این حوزه 
رخ می دهــد: »گزارش هایی به ما رســیده 
که نشــان می دهد افرادی کــه حتی هیأت 
علمی دانشــگاه مقصد نبودند و برای مدت 
کوتاهــی در آن دانشــگاه، ماموریت گرفته  
بودند، از این قانون سوء اســتفاده کرده اند.

یا مثال وقتی گفته می شــود فــرد می تواند 
به دانشــگاه اســتان همجوار منتقل شود، 
مشاهده می  شود که اســتان انتخاب و تأیید 
شــده، کیلومترها دورتر از محل ســکونت 
اولیاســت یا خــود اســتان تهران اســت. 
به هر حــال ایــن قوانین وضع می شــود و 
تخلفاتــی در آن رخ می دهد، بایــد اقدامی 
بــرای پیشــگیری از ایــن تخلفــات انجام 
دهند.« ســبطی به تخلفــات دیگری که در 
حوزه ســهمیه بندی ها رخ می دهد، اشــاره 
می کند: »مســئله تنهــا بــه جابه جایی ها 
محدود نمی شــود، ما مواردی داریم که فرد 
در رشــته دامپزشــکی شــهر دورافتاده ای 
پذیرش شده، اما با سوءاســتفاده از قوانین، 
در تهران یا کالنشــهرهای دیگر در رشــته 
پزشکی و دندانپزشکی آزاد درس می خواند.
 اینها دور زدن قانون اســت که البته در این 
تخلفــات، ردپای برخی از مســئوالن که در 
دوره ای مســئولیت هایی داشــته اند، دیده 
می شود.« سبطی می گوید این مسئله، روند 
غیرعادالنــه ای در آموزش ایجــاد کرده و با 
اینکه دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین 
باالدســتی اینها را مصداق ناعدالتی می داند 

امــا برخی در شــورای عالی 
انقالب فرهنگی برای اجرای 
ایــن قوانین، اصــرار دارند.
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بــرای فرزنــدان اعضــای هیــأت علمی 
به صــورت سیســتماتیک ایــن اتفــاق 
می افتد، یعنی فرزندان آنها می توانند 
در محــل کار پــدر یــا مــادر تحصیــل 
کننــد کــه شــرط هــم دارد و حتمــا باید 
۹0درصد نمره آخرین نفر قبول شــده 

در دانشگاه مقصد را  داشته باشند

مســئله تنها به جابه جایی هــا محدود 
نمی شود، ما مواردی داریم که فرد در 
رشــته دامپزشــکی شــهر دورافتاده ای 
پذیرش شــده، اما بــا سوءاســتفاده از 
قوانیــن، در تهــران یــا کالنشــهرهای 
دیگر در رشته پزشکی و دندانپزشکی 

آزاد درس می خواند

گزارش

براساس آخرین آماری که معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران 
اعالم کرده اســت، 1۴9هزار نفر تحت پوشــش قرار گرفته اند. به گفته 
معاون امور توانبخشی استان تهران بیش از 1۴9هزار فرد دارای معلولیت 
تحت پوشش بهزیستی استان تهران قرار دارند و از خدمات این مجموعه حمایتی در مراکز 
مختلف بهره مند می شــوند که جمعیت مردان دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی 
3هزارو۶۸نفر بیشتر از زنان دارای معلولیت است. یوسف رضایی، معاون امور توانبخشی 
بهزیستی استان تهران در گفت وگو با ایسنا اعالم کرد: در حوزه معاونت امور توانبخشی 
دفتر توانمندسازی، دفتر روزانه توان پزشکی و دفتر شبانه روزی و مراقبتی به جامعه هدف 
خدمات ارائه می دهد و اقداماتی ازجمله ارائه خدمات تردد به معلوالن، اجرای مفاد قانون 
جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، خدمات مناسب سازی و دسترس پذیری، 
کمک هزینه تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان معلول، کمک هزینه های درمان، تغذیه 

و خدمات توانبخشی بیماران متابولیکی در دفتر توانمندسازی ارائه می شود.

 آغاز سال تحصیلی
 با 16میلیون دانش آموز 

معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکــه 1۶میلیون دانش آمــوز دوم مهر به 
مدرسه می روند، گفت: هفته اول مهر، 3روز آموزش 
حضوری داریــم. محمدمهدی کاظمــی، معاون 
آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و رئیس 
ستاد پروژه مهر ســال تحصیلی 1۴۰۲-1۴۰1 در 
برنامه فرامتن شــبکه افق ضمن گرامیداشت یاد 
شهیدان رجایی و باهنر، گفت: در ایام کرونا، ۲۵ماه 
آموزش غیرحضوری داشــتیم و طبیعتا آموزش 

غیرحضوری جایگزین آموزش حضوری نمی شود.
او ادامه داد: بررســی هایی که انجام دادیم، حاکی 
از این بود که دانش آموزان در یادگیری هایشــان 
دچار اخالل شده و ضرورت دارد که برنامه ویژه ای 
برای جبران افــت یادگیری و نارســایی هایی که 
در یادگیری دانش آموزان ایجاد شــده بود، داشته 
باشیم. کاظمی با بیان اینکه افت میانگین یادگیری 
نمرات دانش آموزان حاکی از این موضوع بود، گفت: 
پژوهش هایی که چه در داخل و چــه در خارج از 
کشــور هم انجام شــده بود، خبر از افت یادگیری 
دانش آموزان می داد. او با اشــاره بــه آغاز آموزش 
حضوری دانش آموزان از 1۴فروردین1۴۰1، ادامه 
داد: نگاهمــان این بود که بتوانیم بخشــی از افت 
یادگیری را جبران کنیم و تا پایان اردیبهشت در این 
خصوص برنامه زمانبندی ویژه ای گذاشتیم. معاون 
آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
طرحی را با عنوان جبران یادگیری، تعمیق و تثبیت 
پیشنهاد دادیم که در ستاد ملی کرونا تصویب شد، 
ادامه داد: با حمایــت رئیس جمهور و پیگیری های 
وزیر آمــوزش و پرورش برای این طــرح، اعتباری 
پیشنهاد شد و در دوران تابستان هم در دوره ابتدایی 
و متوســطه برای دانش آموزانی که یادگیری شان 
دچار اخالل شده بود، دوره های آموزشی برگزار شد.

 ارائه خدمات به افراد دارای
 معلولیت به روایت اعداد

سعید جلیلی
 عضو مجمع تشخیص 

مصلحت نظام

اولویــت فعلی کشــور 
اینکه  اســت؛  اشتغال 
بتوانیــم بــرای افراد 
بیشتری از آحاد جامعه 
شغل ایجاد کنیم و در کنار 
سیاســت های حمایتی 
مختلفی که در کشور اجرا 
می شود اشتغال سیاست 
قطعی نظام است.درحال 
حاضر حمایت  از اقشــار 
نیازمند در قالب یارانه ها، 
موارد امدادی و حمایتی 
صورت می گیرد و آنچه 
باید بر همه این حمایت ها 
اولویت داشته باشد، این 
است که تامین اجتماعی 
و حمایت از آحاد جامعه 
را در بستر اشتغال پیش 
ببریــم. / روابط عمومی 
کمیتــه امــداد امــام 

خمینی)ره(

حسین رنجبران
معاون برنامه ریزی 

مدیریت و توسعه منابع 
سازمان بیمه سالمت 

ایران 

تمام مطالبات داروخانه های 
طرف قــرارداد تــا پایان 
مردادماه پرداخت می شود.
این مهم در ســایه اجرای 
جزء یک بنــد س تبصره 
یک قانون بودجه ســال 
1401 کل کشــور و فراهم 
نمودن تمهیدات الزم در 
الکترونیکی  سامانه های 
سازمان، صورت می گیرد 
کــه زمینه محاســبه و 
پرداخت هزینه های ناشی 
از تغییر سیاست نرخ ارز 
ترجیحی دارو را  مهیا کرده 

است. / ایرنا

اصغر باقرزاده
 معاون پرورشی
  و فرهنگی وزیر 

آموزش و پرورش

معاونــت  از  امســال 
شده  خواسته  پرورشی 
که وضعیت سواد و انس 
با قرآن مدیران مدارس 
را رصد کنند. همچنین 
برای مصاحبه  کمیته ای 
افراد مــاده 2۸، برگزار 
شــده و براین اســاس 
افرادی کــه می خواهند 
وارد مدرسه شوند، باید 
6 مهارت را بگذرانند که 
یکی از این مهارت ها انس 

با قرآن است./ ایرنا

جامعه

جمعیت دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی استان تهران: 

149هزار فرد 
92۸69 مردان دارای معلولیت

 56۸21 زنان دارای معلولیت 

تعداد معلوالن ذهنی خفیف در خانه های کوچک حمایتی:    120نفر
معلول جسمی حرکتی: 6۸055 نفر

معلول ذهنی: 45620 نفر
نابینایان: 1۸7۸۸ نفر
ناشنوایان: 250۸6 نفر

بیماران اعصاب و روان: 12631 نفر
افراد دارای مشکالت صوت و گفتار: 305۸۸ نفر

مجموع مراکز غیردولتی:  

103 مرکز غیردولتی
افراد خدمات گیرنده: 4412 نفر

مراکز شبانه روزی بهزیستی:  
152 مرکز 

افراد ساکن در این مراکز: 11034 نفر 
مراکز سالمندان:  72 مرکز / 4159 ساکن 

مراکز معلوالن ذهنی: 37  مرکز / 3640 ساکن 
مرکز بیماران روانی مزمن: 39مرکز / 2655ساکن 
مراکز معلوالن جسمی و حرکتی:  4مرکز / 5۸0ساکن

 نمایش نوآوری 
به روایت نخبگان ایرانی

 برگزاری جشن برای
 دریافت نشان از انگلستان

 نجات  محیط زیست 
در سفرهای استانی

 سبک زندگی عباس افندی 
در آینه خاطرات معاصران

 یک بیستم کل بودجه سفرهای استانی قرار است برای 
مسائل محیط زیست ۲1استان کشور هزینه شود
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نمایشگاه دستاوردهای حوزه فناوری و نوآوری جهاد 
دانشگاهی گزیده ای از محصوالت و خدمات شاخص 
خود را طی روزهای هشتم و نهم شهریور در معرض 
دید متخصصان و مسئوالن کشور قرار داد. این سازمان 
با شعار »جهاد دانشگاهی، زیست بوم نوآوری نخبگان 
ایرانی« و با قرار گرفتن در مســیر نــوآوری تالش 
می کند نخبگان ایرانی سراســر جهان را جذب کند. 
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، رئیس جهاددانشگاهی 
کشور چندی پیش در مراسمی عنوان کرده بود که 
اگر پیش از این باید نگران مهاجرت نخبگان می بودیم 
اکنون باید نگران مســئله مهاجــرت دانش بنیان ها 
باشیم. بنابراین نمایشگاه اخیر با ارائه دستاوردهای 
شــاخص جهاددانشــگاهی به عنوان یک نمایشگاه 
تخصصی می تواند امکان اســتفاده و بــه کارگیری 
محصوالت داخلی برای بخش های دولتی و خصوصی 
را فراهم کند. درصورت تحقق این موضوع، نخبگان 
و شــرکت های دانش بنیان امیدوار خواهند شد که 
آنچه عرضه می کنند، در کشــور مورد استقبال قرار 
می گیرد و شاید »مهاجرت« از اولویت آنها خارج شود. 
درواقع، سیاستگذاران، تصمیم گیران و تصمیم سازان 
با رویکرد درون زا، مهم ترین عامل در جذب و حفظ 

نخبگان و نوآوران کشور هستند.

500محصول شاخص 
ابوالقاســم رئیســی، مدیرکل روابط عمومی جهاد 
دانشگاهی کشــور در گفت وگو با همشهری هدف 
از برگزاری این نمایشــگاه را نمایــش توانمندی ها 
و ظرفیت های نهاد انقالبی جهاد دانشــگاهی برای 
مســئوالن بودجه ریزی و برنامه ریزی کشور و سایر 

مسئوالن تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام می داند.
رئیسی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در حوزه های 
صنعتی، فنی و مهندســی، پزشــکی و ســالمت، 
منابع طبیعی، کشــاورزی، علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی بیش از ۵۰۰محصول، خدمت و توانمندی 
را به نمایش گذاشــته اســت، می گوید: »در حوزه 
صنعت، محصوالت مرتبط با انرژی و نفت، صنعت 
ریلی و دیگر محصوالت شــاخص فنی و مهندسی 
را در ایــن نمایشــگاه ارائه کرده ایم که بخشــی از 
 این محصوالت عملیاتی شــده و در مجموعه های 

مربوطه در حال به کارگیری هستند.«

محصوالت شاخص
در حوزه فنی و مهندســی محصوالتی چون دکل 
حفاری، بازوهای بارگیری نفــت خام، مته حفاری 
PDC، ســامانه تســت تجهیزات دوار، یوپی اس و 

شارژر صنعتی، سیستم کنترل دو الکتروموتورهای 
ولتاژ متوسط، فرستنده رادیویی موج متوسط با توان 
یک مگاوات، سیستم رانش و سامانه کنترل و نظارت 
قطار مترو و سیســتم های کنترل تردد و دسترسی 
بخشی از محصوالت ارائه شده در این نمایشگاه بود.

همچنین محصــوالت کاربردی در حــوزه ناباروری 
و تولیدمثل، بانک ســلول های انســانی و جانوری، 
بانک مولکولی، بانک سلول های بنیادی، محصوالت 
فناورانــه، تجهیــزات و مواد مصرفی تشــخیصی و 
درمانی سرطان پســتان، زخم پوش های پیشرفته و 
بیولوژیک، داروی گیاهی کاهش وزن و داروی گیاهی 
کنترل کننده آلزایمر در حوزه سالمت و پزشکی قابل 
توجه بود. در بخش کشــاورزی و منابع طبیعی هم 
تولید واکسن های پرکاربرد در صنعت پرورش ماهی، 
تولید رنگ های طبیعی خوراکی و تولید فرآورده های 
گیاهان دارویی به نمایش درآمده بود. همچنین در 

نمایشگاه دستاوردهای شاخص جهاد دانشگاهی، علوم 
انسانی و مطالعات اجتماعی، مسائل فرهنگی، هنری، 
مطالعات انسان شناختی و مسائلی که جامعه درگیر 
آن است، مورد توجه قرار گرفته و بخشی از خدمات 
حوزه اشتغال درخصوص مدرسه ملی مهارت، مشاغل 
خانگی، مشاغل آینده و آینده مشاغل و ظرفیتی که 
جهاد دانشگاهی در حوزه آموزش و کارآفرینی دارد، 

به نمایش گذاشته شده است.

زیست بوم نخبگان
مدیــرکل روابط عمومــی جهاد دانشــگاهی، این 
نمایشگاه را با توجه به تخصصی و اختصاصی بودن 
آن، محلی برای تعامل نخبگان و متخصصان حرفه ای 
حوزه های مختلف می داند که عالوه بر این، می توانند 

دستاوردهای جهاددانشگاهی را رصد کنند.
رئیسی با اشاره به عنوان »جهاد دانشگاهی، زیست بوم 
نوآوری نخبگان ایرانی« به عنوان یک هدف، می گوید: 
»یک نخبه برای زیست، جذب و نگهداشت، نیاز به 
بستری دارد که جهاد دانشگاهی تالش می کند این 
زیســت بوم را برای همه نخبگان ایرانی فراهم کند. 
این زیست بوم )جهاددانشــگاهی( اکنون با توجه 
به سابقه ۴۲ســاله خود پذیرای نخبگان و ایده های 

آنهاست.«  او معتقد است که جهاد دانشگاهی تنها 
جایی اســت که در همه حوزه های علــم، فناوری، 
نوآوری، دانش و پژوهش دارای تجربه اســت و آنها 
را کاربردی کرده و به همین دلیل، این زیســت بوم 
شــکل گرفته برای معرفی به ذی نفعان به نمایش 

گذاشته شده است.

ترجیح مسئوالن به استفاده از نمونه خارجی
در حاشیه این نمایشگاه یکی از نخبگان و متخصصان 
جهاد دانشگاهی در گفت وگو با همشهری با گالیه از 
بعضی دستگاه ها که تمایل به خرید نمونه های خارجی 
دارند، می گوید: »پیشرانی را تولید کرده ایم که پس از 
مدت ها فقط توانســته ایم یک مورد از آن را به فروش 
برسانیم.« این متخصص که مایل به افشای نام خود 
نیست، تأکید می کند که پیشران مورد اشاره، باوجود 
دریافت استانداردهای بین المللی مورد توجه مسئوالن 
مربوطه قرار نگرفته و برخی از آنها به دالیل مختلف 
نمونه های خارجی را به داخلــی ترجیح می دهند. او 
یادآوری می کند که این اتفــاق در حالی رخ می دهد 
که این نوع پیشران با وجود نیازهایی که در کل کشور 
وجود دارد، می توانــد از نمونه داخلی مــورد تأیید 

آزمایشگاه های مرجع بین المللی استفاده کند.

نمایش نوآوری به روایت نخبگان ایرانی
 ۵۰۰محصول، خدمت و توانمندی در نمایشگاه دستاوردهای شاخص جهاد دانشگاهی به نمایش گذاشته شد

عمادالدین قاسمی پناهگزارش
روزنامه نگار

 جایزه نوآوری »آزاده« برای
 زنان کارآفرین

نخستین دوره جایزه نوآوری »آزاده« با هدف حمایت و توسعه 
جایگاه زنان کارآفرین در اکوسیستم استارت آپی ایران به منظور 
گرامیداشــت یاد بانوی فقید، آزاده داننده برپا می شود. آزاده 
داننده، رئیس هیأت مدیره انجمن زنان کارآفرین و ســازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران سال گذشته درگذشت. به گزارش 
همشــهری، جایزه نوآوری آزاده در ۲بخش اســتارت آپ ها و 
شرکت های دارای محصول نوآورانه برگزار می شود. در بخش 
اول، اســتارت آپ هایی که از تیم های حداقل دو نفره تشکیل 
شده به شــرط داشــتن نمونه محصول اولیه و تکمیل بودن 
مدل کســب وکار می توانند در جایزه نوآوری آزاده شــرکت 
کنند. بخش دوم جایزه با حضور مجموعه های فناور یا نوآوری 
برگزار می شود که یکی از شــرایط، ارائه محصول کاربردی یا 
سابقه تاسیس ۲سال )یا بیشــتر( یا درآمد مناسب و روبه رشد 

را داشته باشند.

رد التهاب عضالت با داروی کلسترول
قرص های کاهش کلسترول اســتاتین طبق یافته های جدید 
به طور قطعی باعث درد عضالت نمی شوند. این قرص ها از حمالت 
قلبی و سکته های مغزی جلوگیری می کنند اما برخی عوارض 
جانبی هم دارند که یکی از آنها خطر نادر التهاب عضالت است. 

به گزارش بی بی سی، مؤسســه قلب بریتانیا می گوید بیماران 
نباید به طور خودسر دارو را به دلیل درد خفیف در عضالت قطع 
کنند. این نتیجه براســاس مطالعه روی 1۵۵هزار نفر به دست 
آمده است. درد یا ضعف عضالت به طور معمول از سوی افرادی 
که حتی این قرص را مصرف نمی کردند نیز گزارش شد. برخی 
از داوطلبان به جای استاتین دارونما گرفته بودند تا مقایسه با 
آنهایی که داروی اصلی را گرفته بودند به درســتی انجام شود. 
حدود یک چهارم در هر دو گروه درد عضالنی را گزارش دادند. 
طبق گفته محققان در طول ســال اول کارآزمایــی، درمان با 
استاتین در مقایسه با دارونما ۷درصد باعث افزایش درد یا ضعف 
عضالت شده بود که نشان می داد تنها یک نفر در میان 1۵نفر 

به دلیل مصرف استاتین دچار این مشکل می شود.

رشد 30درصدی شرکت های 
دانش بنیان در یک سال 

گزارش عملکرد یک سال فعالیت دولت سیزدهم از افزایش 
3۰درصدی تعداد شــرکت های دانش بنیان در این ســال 
خبر می دهد. علــی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت در 
توییتی توســعه شــرکت های دانش بنیان و پیشــرفت بر 
پایه علم را از کار ویژه هــای دولت معرفی کــرد. او در این 
رابطه نوشت: به این منظور فقط در سال جاری 13آیین نامه 
مصوب شد، تعداد شرکت های دانش بنیان از ۵۴۰۰مورد در 
شهریور1۴۰۰ به ۷۰۶۴شرکت در مرداد امسال رسید، این 
شرکت ها 3۰۰هزار میلیارد تومان محصول فروختند. طبق 
گزارش دولت، این شــرکت ها 11هزارو۶3۲محصول تولید 
کرده اند و یــک میلیارد دالر صادرات داشــته اند. آنطور که 
در این گزارش آمده شــرکت های دانش بنیان تاکنون برای 

3۷۵هزار نفر اشتغال آفرینی داشته اند.
وزیر ارتباطات هم به تازگی بر حمایت دولت از کسب وکارها 
تأکید کرده و گفت: »از دی ماه سال1۴۰۰ کارگروه اقتصاد 
دیجیتال تشکیل شده تا در حد اختیارات هیأت دولت، موانع 

سر راه اقتصاد دیجیتال برداشته شود. «

در  ســوئد  و  بریتانیــا  در  محققــان 
مطالعه ای دریافته اند که نوشیدن چای 
یــا قهــوه داغ می توانــد ریســک ابتــال به 
ســرطان مری را حدودا ۳برابــر کند. این 
تحقیــق از پیونــدی میــان دمــای چــای و 
قهوه و افزایش احتمــال ابتال به این نوع 
از ســرطان خبر داده اســت. کسانی که 
چای گرم را ترجیح می دادند تا ۲.7برابر 
بیشــتر در معــرض ایــن ریســک قــرار 
داشتند. این نرخ برای چای یا قهوه داغ و 
خیلی داغ به ترتیب 5.5 و ۴.۱برابر بود.

۳ 
برابر

مدیــر مرکــز نــوآوری معــادن و صنایع 
از  بیــش  گفــت:  ایــران  معدنــی 
۴۰۰شــرکت در حوزه صنعــت و معدن 
فعالیــت می کننــد. حســین منصــور، 
مدیــر مرکــز نــوآوری معــادن و صنایع 
معدنــی ایــران می گویــد تــالش داریم 
بــا برگــزاری سلســله رویدادهایــی 
فرصت هــا و چالش هــای تولیــد و بازار 
شــرکت های دانش بنیان را شناسایی 

و معرفی کنیم.

دانش بنیان
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 نظریه توطئه و فقر روش شناسی 
در تاریخ نگاری معاصر ایران

کتاب »نظریه توطئــه و فقر 
روش شناسی در تاریخ نگاری 
معاصر ایران« اثر پژوهشی به 
قلم عبداهلل شهبازی است که 
از سوی انتشارات سوره مهر در 
تهران چاپ و منتشر شده است. 
در معرفی این اثر آمده است، 
در ســال های اخیر مفهومی 
نوین به واژگان سیاسی ایران 

افزوده شــده: »نظریه توهم توطئه«؛ مفهومی دارای کاربرد 
وســیع، قابل تعمق و بحث انگیز! »تئوری توطئه« به واژه ای 
گسترده و همه جایی بدل شــده،بی آنکه منظور از آن و نیز 
دامنه کاربرد آن روشن باشــد. ظاهراً واژه ای تازه به واژگان 
جدلی فرهنگ سیاسی ایران افزوده شــده؛ واژه ای که هیچ 
حد و مرزی نمی شناســد؛ از بحث های روز سیاسی داخلی و 
خارجی تا مباحث نظری در زمینه »توســعه« و سرانجام در 
ارائه یک روش شناســی خاص به تاریخ نگاری معاصر، همه 
جا، صحنه حضور او است. اساس نظریه توطئه درست است 
اما گاه تصویری بسیار ساده از واقعیت های تاریخی و سیاسی 
به دست داده می شود. این کتاب پاسخ به سؤاالتی است؛ مثل 
آیا توطئه هست یا نیست، و اگر هست مرز آن با توهم توطئه 
کجاست؟ و آیا می توان مفهومی کلی و کلیشه ای ساخت و با 
آن واقعیت های تاریخی و سیاسی را انگ زد؟ بخشی از کتاب 
»نظریه توطئه و فقر روش شناســی در تاریخ نگاری معاصر« 
مشــتمل بر مصاحبه های نویسنده با حســینعلی نوذری، 
حسین آبادیان و سیدمجید میرمنتهایی است و مباحثی چون 
»استعمار« و نقش »غارت« در پیدایش تمدن جدید غرب در 

آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

تاریخ معاصر

تاریخ نگاری
و باورهایش به وجود آمد و از بهائیان جدا شد. 13 
ازجمله اموری که در رویگردانی صبحی از بهائیت 
بی تأثیر نبــود، تبعیض و تحقیر ایرانیان توســط 
عبدالبهاء است. چنان که در خاطراتش می نویسد: 
»آنچه در آنجا مرا دلتنگ می کرد، چند چیز بود که 
تاب بردباری آن را نداشتم. یکی آنکه میان بهائیان 
فرنگی با ایرانی، جدایی می گذاشتند. به فرنگی ها 
بیشتر ارزش می دادند تا به ایرانی ها و مردم خاور. 
نخست آنکه مهمانخانه اینها از آنها جدا بود و ابزار 
زندگی اینها آراسته تر و نیکوتر بود. ایرانی ها هر چند 
تن در یک اتاق بودنــد و روی زمین می خوابیدند، 
ولی فرنگی هــا در هر اتاقی بیــش از یکی دو نفر 
نبودند و تختخواب های خوب فنری داشتند و افزار 
آسایش و خوراکشان بهتر بود. پیوسته عبدالبهاء 
شــام و ناهار را با فرنگی ها می خورد، به عکس در 
مهمانخانه ایرانی ها یک بار هم ایــن کار را نکرد. 
دوم آنکه زن های اندرون، دختران و خویشاوندان 
عبدالبهاء، از ایرانی ها رو می گرفتند و دیده نشــد 
که برای نمونه دســت کم یک بــار، خواهر یا زن 
عبدالبهاء که هر دو پیر بودند، از یک پیرمرد بهائی 
که سرافرازی خود را در بندگی به آنها می دانست، 
در هنگام برخورد پاســخ درودش را بدهند، تا چه 
رســد که دلجویی کنند، اما بــا فرنگی ها اینگونه 
نبودند، با آنکه دلبســتگی یک بهائی ایرانی -که 
در این راه جانبازی ها کرده اند- از فرنگی ها بیشتر 
و باالتر بود. سوم آنکه در نوشته های خود و گاهی 
که می خواستند مردم را به کیش بهائی بخوانند، 
درباره ایرانی ها سخنان ناشایست می گفتند، که 
اینها مردمی بودند مانند جانــوران درنده خونریز 
و  دور از آموزش و پرورش، در هوس های ناهنجار 
فرو رفته، زشت کار و بدکردار. این دین آنها را به راه 
راست راهبر شد و به آنها دانش نشان داد تا از خوی 
جانوری دست کشیدند و اندک اندک به راه مردمی 
آمدند... و چنان در گفتن این ســخنان تردست 

بودند، که هر کس از مردم بیگانه که با سخنان آنها 
آشنا شده بود، ایرانی ها را پست ترین مردم جهان 

می دانست... .« 1۴
ریاکاری و تظاهر، از نکته های غیرقابل انکاری است 
که در کردار و رفتار بهائیان، به ویژه عبدالبهاء در این 
خاطرات دیده می شود. چنان که صبحی در مورد آن 
می نگارد: »روز دیگر که جمعه بود، با جمیع همراهان 
به حمام رفتیم و نزدیک ظهر بیرون آمدیم. چون به در 
خانه عبدالبهاء رسیدیم، دیدیم سوار شده برای ادای 
فریضه جمعه عازم مسجد است. کرنش کردیم، گفت: 
مرحبا! از شما پرسیدم، گفتند حمام رفته اید. بعد به 
طرف مسجد رفت. چه از روز نخست که بهاء و کسانش 
به عکا تبعید شدند، عموم رعایت مقتضیات حکمت را 
فرموده، متظاهر به آداب اسالمی از قبیل نماز و روزه 
بودند. بنابراین هر روز جمعه، عبدالبهاء به مسجدی 
می رفت و در صف جماعت اقتدا به امام سنت کرده، 
به آداب طریقه حنفی -که مذهب اهل آن بالد است- 

نماز می گزارد.« 1۵

افتخار به جاسوس بودن
یکی از افراد برگشته از بهائیت به نام عبدالحسین آیتی، 
معروف به آواره کــه در دوره ای از مقربین عبدالبهاء 
بود، در کتاب خود )کشــف الحیل، ردیه بر بهائیت( 
نکات جالبی را درباره رابطه عبدالبهاء با انگلیسی ها 
و خدمات او به استعمار پیر بیان می کند. ازجمله این 
نکات، افتخار عبدالبهاء به جاسوسی برای انگلستان و 
دریافت لقب سر از نماینده ملکه است. آیتی عنوان 
می  دارد که »خیلی غریب است که یک مدعی مقام 
روحانیت، خیلی برجسته این قدر بشئونات ظاهره 
پابند باشد! آیا تعجب نیست که یکنفر صاحب داعیه 
الوهیت، از طرفی بخواهد خود را عالی نسب قلمداد 
نموده، باســتخوان پدر خود افتخار کنــد که پدرم 
وزیر فالن سلطان بوده و از طرفی پسرش عبدالبهاء 
هم بر قدم پدرش مشــی کرده با آن زمینه سازی ها 
که ژنرال االمبی و مژرتورپول را خسته کردند، لقب 
)ِســری( از دولت انگلیس تقاضا کرده، لقب و نشان 
را عالمت مقام و  شأن خود شناخته، برای آن جشن 
بگیرند و صدای ســاز و طنبور بلند کرده، خودنمایی 
.«1۶ آیتی در ادامه، حتی از مأموران انگلیس  نمایند...
به دلیل اینکه با این عمل پرده از ماهیت بهائیت آنطور 

که بود، برداشته اند، تشکر می کند.

کالم آخر
 در آن دوره تاریخی، جریان بهائیت از تملک روس ها 
خارج شده بود و عمال به عنوان جواسیس و مهره های 
انگلیسی عمل می کردند. همین مسئله باعث شد که 
وابستگان سفارت انگلیس ازجمله تقی زاده و قزوینی، 
دیدارهایی را با عباس افندی داشته باشند، هر چند که 

گزارش آن را به طور کامل به تاریخ نسپرده اند.
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برگزاری جشن برای دریافت نشان از انگلستان
سبک زندگی عباس افندی در آینه خاطرات معاصران

 گذری بر پیامدهای خروج فضل اهلل صبحی مهتدی 
از فرقه بهائیت

 افسون زدایی از بهائیت 
با هزینه بسیار

خروج از بهائیت، برای فضل اهلل صبحی مهتدی تبعات زیادی به 
همراه داشــت. چنان که به گفته خودش، اطاعت کورکورانه رمز 
موفقیت در این جرگه بود و هر کس این اطاعت را نداشت، طرد و 
مصیبت او آغاز می شد، چه اینکه در بایکوتی شدید قرار می گرفت. 
اینگونه بود که تشکیالت بهائیت، نخست موجب قطع روابط او با 
پدرش شد و نهایتا تا سرحد قتل او نیز پیش رفت. صبحی خود در 
بیان برخی از آزارهایی که بهائیان بر او وارد ساخته اند، می نویسد: 
»بعد از این اعالن ]انتشار اوراق تکفیر صبحی[، آنچه از سّب و لعن 

و تهمت و افترا که از احباب بر من وارد شد...«.
آنچه از خاطرات صبحی برمی آید، این نکته است که او با روحیه ای 
آزاده و مشاهده رفتارهای غلط و شعارهای پوچ جریان بهائیت از 
ایشان دور شده، با قرائت قرآن کریم و تدبر در آیات آن به کشف 
حقیقت نایل آمده و از سیطره جریان انحرافی بهائیت نجات یافته 
است. همانگونه که خود در خاطراتش با تأکید بر ایمان به غیب، 
راه سعادت انسان را در دیانت می داند که طبق فطرت آدمی است. 
چنان که می گوید: »جمیع قوای مادی و معنوی که در طبیعت 
انســان حق به ودیعت نهاده به حق و حظ مشــروعش برساند و 
کافل ]پذیرنده[ شئون و حقوق افراد و اجتماعات بشری باشد که 
این را دین فطرت یا به اصطالح قرآن اســالم گویند...«. او به رغم 
آنکه بسیار به سختی افتاده بود، چندی ســکوت اختیار کرد تا 
بلکه موجب فراموشــی موضوع دوری خویش از آن فرقه گردد و 
در گوشه ای زندگی گوشه گیرانه ای را در پیش گیرد ولی بهائیان 
دست از وی برنداشتند و در اذیت و آزارش کوشیدند تا اینکه وی 
برای دفاع از خود و بیان حقایق و علل برگشت خود از بهائی گری، 
مجبور شــد تا شــرح دگرگونی و خاطرات دوران بهائی گری و 
فعالیت هایش را بنــگارد و ناگفته های درون ایــن فرقه را فاش 
نماید. او از بهائیت به آغوش اســالم بازگشت و پرده از کار سران 
آن برداشت. همچنان که خود نوشته، هیچ گونه بغض و عداوتی با 
»اهل بهائیه« نداشت و سعی کرد تا از منظر فرد آشنا به حقایق، 
 موضوع را طرح و مورد بحث قرار دهد. وی در این باره می نویسد:
 »از گزنــد بهائی ها در زنهار نیســتم، هر جا پا می نهــادم و آنها 
درمی یافتند، می رفتند و بدگویی می کردند و دروغ ها می گفتند. 
به ناچار کتاب صبحی را چاپ و پخش کردم تا مردم مرا بشناسند 
و نگهبانی ام کنند. در ســال 13۲1کارمند فرهنگ شدم. چون 
بهائیان این سرگرمی مرا در فرهنگ دیدند، باز به جنب و جوش 
افتادند ولی کتاب صبحی به فریادم رسید...«. وی در کتاب دیگری 
که به نام »پیام پدر« نوشت است، علت نگارش کتاب خاطرات خود 
را اینگونه بیان می کند: »من این کتاب را برای آن نوشتم تا آنهایی 
که نیرنگ و افسون این دسته آگهی ندارند، بدانند که در این روزگار 
چگونه مردمی ناجوانمرد پیدا شده که برای بر هم زدن آسایش 
مردمان و فریب ساده دالن، آیینی ســاخته و به سخنان دو پهلو 

پرداخته و در میان مردم هیاهویی انداخته اند...«.
البته تنها صبحی نبود که چنین سرنوشــتی برای او رقم خورد. 

مبلغان بهائی دیگری نیز بودند که پس از رویگردانی از این جریان، 
مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. یکی از این افراد آقا جمال بروجردی 
بود، که به گفته صبحی در جریان دعوای عباس افندی با برادر 
خود بر سر جانشینی پدر، متوجه ضاللت آن شد، اما بهائیان او را 
رها نکردند و زمانی که در مسجدی در کرمانشاه زندگی می کرد، 
مردم را به اتهــام جهود بودن، علیه او تحریــک کردند! از دیگر 
مبلغان رانده شــده جریان بهائیت، میرزا علی اکبر رفسنجانی، 
میرزا ابوالفضل گلپایگانی، عبدالحسین آیتی، شیخ احمد میالنی و 
نیکو بود. برخی از آنها همچون آیتی با نگارش کتاب کشف الحیل، 
بطالن جریان بهائیت را به تصویر کشــیدند. به هر روی صبحی 
ســال های زیادی از عمر خود را، صرف جمع آوری و بازنویسی 
افسانه ها و داستان های کهن ایرانی کرد که از میان آنها می توان 
از کتاب های: افســانه ها، داســتان های ملل، افسانه های کهن، 
افسانه های بوعلی سینا و عمو نوروز نام برد. سنت قصه گویی برای 
کودکان در رادیو، به وســیله او پایه ریزی شد. برنامه قصه گویی 
ظهر جمعه ها به مدت ۲۲ سال، با صبحی در رادیو ملی ایران ادامه 
یافت که با استقبال گسترده مردم روبه رو شد و او را محبوب چند 

نسل از کودکان ایرانی کرد.

نگاه

تاریخ ایران

عباس افندی رهبر دوم بهائیــت بود که پس از 
مرگ پدرش در سال1271ش، رهبری این جریان 
را به عهده گرفــت. در دوران رهبری وی، وقایع 
مهمی ازجمله قیام ترکان جوان و خلع سلطان 
عبدالحمید دوم از ســلطنت عثمانی روی داد 
که منجر به آزادی عمل عباس افندی و بهائیان 
در منطقه حیفا و عکا شــد. در پی آن، افندی 
سفرهایی به کشورهای مختلف ازجمله مصر و 
سپس کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلیس 
کرد و مدتی نیز به گشت و گذار در قاره آمریکا و 
کشور اوتازونی پرداخت. در این دوره عبدالبهاء 
دیدارهایی با برخی رجال سیاســی و فرهنگی 
داشته که در خاطرات این افراد ثبت شده است. 
از خالل بررسی این خاطرات، می توان به سبک 
زندگی، اندیشه و عملکرد عبدالبهاء پی برد که 
در این مقال به گوشه هایی از آن پرداخته ایم. امید 

آنکه مفید  آید.

عبدالبهاء کیست؟
میرزاعباس نوری، مشــهور به عباس افندی، فرزند 
ارشــد و جانشــین منصوص میرزا بهاء، در 1خرداد 
1۲۲3در تهران بــه دنیا آمد. پس از مــرگ بهاء، بر 
برادرش محمدعلی افندی -که داعیه جانشینی باب 
را داشت- فائق آمد و با دادن لقب عبدالبهاء به خود، 
جانشین پدر شــد.1 پس از قیام ترکان جوان و خلع 
ســلطان عبدالحمید از ســلطنت، محدودیت های 
سیاســی و اجتماعی عبدالبهــاء از ناحیه حکومت 
برطرف شــد و او تصمیم گرفت بــرای تقویت نفوذ 
بهائیان، سفرهای تبلیغاتی را انجام دهد و از فلسطین 
به مصر و از آنجا به اروپا و آمریکا رفت. آنچه در سفرهای 
عباس افندی به غرب، بیش از هرچیز دیگر خودنمایی 
می کند، شــیفتگی وی به تمدن پر زرق و برق غرب 
است.۲ با شــروع جنگ جهانی اول، حمایت عباس 
افندی از انگلیس باعث شد تا جمال پاشا، فرمانده کل 
قوای عثمانی اعالم کند پس از فتح مصر و در بازگشت، 
عباس افندی را به صالبه خواهد کشید.3 دلیل این 
همه خشم فرمانده قوای ارتش عثمانی از عبدالبهاء، 
جاسوســی وی برای انگلیس ها و تأمین آذوقه برای 
ارتش اشــغالگر بریتانیا بود.۴ پس از پایان جنگ و 
به پیشــنهاد مقامات بریتانیایی، نشان و لقب عالی 
امپراتوری به افندی اهدا شد.۵ عبدالبهاء، بی آنکه به 
قبح چنین بیگانه پرســتی ای توجهی داشته باشد، 
مفتخر از سرسپردگی خود به حکام انگلیسی و نشان 
و لقب ِسر، برای عظمت ژرژ پنجم، پادشاه انگلستان و 
ادامه تسلط بی زوال انگلیس در فلسطین، دست به دعا 
برداشته و ارادت و نوکری خالصانه اش را به پادشاه و 
دولت انگلستان در لوحی ابراز داشت.۶ ناگفته نماند که 
یکی از مهم ترین دالیل عالقه عبدالبهاء به انگلستان، 
ارتباط بسیار دوستانه وی با عده ای از سران صهیونیسم 
همچون بن زوی و موشه شــارت و مالقات او با آنان 
بود. عباس افندی در گفت وگویی که با حبیب مؤید 
)از خاندان های یهودی بهائی شده( داشت، تشکیل 
اسرائیل را اینگونه پیشگویی کرد: »اینجا فلسطین 
است، اراضی مقدسه است، عن قریب قوم یهود به این 

اراضی بازگشت خواهند نمود...«۷.

دیدار محمد قزوینی با عباس افندی )عبدالبهاء(
از افرادی که شرحی بر ایده و شخصیت عباس افندی 
دارند، محمد قزوینی است. او در 13مهر 1۲9۰ش، به 
پاریس می رود و به گفته خودش از طریق سیدمحمد 
شیخ االسالم گیالنی )شوهر خواهر کریم خان رشتی(، 
از حضور رهبر دوم بهائی ها در یکی از محالت معروف 
پاریس به نام پاســی، با خبر می شود. پس از شنیدن 
این خبر، به دکتــر محمد خان محالتــی از رفقای 
قدیمی بهائی اش نامه ای می نویسد و از او می خواهد 
تا زمینه دیدار وی با عباس افندی را مهیا کند. او در 
۲۲مهر 1۲9۰و به همراه دکتر محمد خان، به منزل 

عبدالبهاء می رود. قزوینــی در خاطراتش، بازنمایی 
در خور توجهــی از وضعیت زندگی عبــاس افندی 
دارد: »منزل وی در خانه عالی جدید البنائی اســت، 
با تمام لوازم راحت جدید از آسانسور و برق و قالی در 
پلکان و تلفون و غیرذلک و آپارتمان وســیعی است، 
دارای شش هفت اطاق و شاید بیشــتر و دو سالون 
و موبل های خیلی مجلــل... .«۸ از نکات دیگری که 
قزوینی در دیدارش با افندی، با عنوان جنگ زرگری 
از آن یاد می کند، ماجرای تالش افندی برای جذب او 
است: »قریب دو سه دقیقه احوال پرسی گرمی از من 
کرد، که عین عبارتش یادم نیست و گفت من جویای 
احوال شما بودم. گفتند که شما در پاریس نیستید، 
من قدری تعجب کردم که او از کجا مرا می شناخته 
اســت که در غیاب من از پاریس احوال پرسی کرده 
است. بعد به فکرم رسید که این فقره شاید نوعی جنگ 
زرگری بوده اســت. برای اینکه موافقی بر موافقین 
خود بزعم خود بیفزاید. این معنی که چون مســیو 
دریفوس از اینکه نقطه الکاف من را چاپ کرده و متن 
فارسی آن را نیز تصحیح نموده و مقدمه فارسی آن را 
از مقدمه انگلیسی همین کتاب و نیز از سایر نوشتجات 
مرحوم ادوارد براون بر آن افزوده ام، بکلی مسبوق بوده 
است. لهذا بمحض اینکه من اذن دخول خواسته ام، 
به عبدالبهاء گفته بوده که این شخصی که االن اذن 
دخول می طلبد، همان ناشر نقطه الکاف بسیار منفور 
شماست. ولی وقتی که وارد شد، شما برای جلب قلب 
او هیچ به روی او نیاورید، لکــن او )یعنی دریفوس( 
برای اینکه در ســالون در آن دقیقه حاضر نباشد، از 
در دیگر بیرون رفته و پس از ورود من باز وارد شــد و 
با چشم با من تعارفی نمود. مثل اینکه اآلن از خارج 

9». وارد می شود...
آنچه از خاطرات برمی آید، این است که قزوینی تمایلی 
برای ارائه مطالب گفته شده بین خود و عبدالبهاء ندارد 
و به نکاتی چند بسنده می کند، که مهم ترین آن اشاره 
به اختالف بهائیان و ازلیان است، به طوری که وقتی 
درباره ازلیان از افندی می پرســد، فوراً اخم او در هم 

می رود و از آنها به یحیائیان تعبیر می کند.1۰

ما محیط غیرآزاد را می پسندیم
یکی از معاشرین عبدالبهاء، سیدحسن تقی زاده است 
که او نیز نکات قابل توجهی را از یکــی از دیدارهای 
خود با افندی بیان می دارد. او در ســال1۲9۰ش در 
پاریس، مالقات هایی را با رهبر دوم بهائیت داشــته 
است که خاطرات کوتاهی را درخصوص این دیدارها 
از خود به جای گذاشته اســت. البته تقی زاده سعی 
کرده در این خاطرات، بیشــتر به حاشیه بپردازد و از 
متن صحبت های چندساعته خود با افندی، اطالعات 
زیادی نمی دهد! از نکات قابل تأمل این خاطرات، اشاره 
به مخالفت عبدالبهاء با فضای باز سیاسی و حکومت 
مشروطه است: »ما اصوالً آزادی را دوست داریم، برای 
اینکه نعمتی از نعم الهی است و نزد خدا مطلوب است، 
ولی نه برای اینکه آزادی به پیشرفت و انتشار امر ما 
کمک می کند، بلکه بالعکس امر ما در محیط غیرآزاد 
بهتر پیشرفت می  نماید... .«11پس از اینکه مالقات 
تقی زاده با عبدالبهاء به اتمام رسید و او در حال خروج 
از منزل بود، فردی از طرف عبدالبهاء نزد او می آید و 
می گوید: »آقا فرموده اند ما به مردم بگوییم که شما 
شخص مصری هستید و کســی از آمدن شما پیش 
ایشان مطلع نشود... .« 1۲ این کالم نشان از آن دارد 
که افندی، پایبندی چندانی به شعارهای خود مبنی 

بر راستی و درستگویی ندارد.

رفیق گرمابه و گلستان که ردیه نوشت!
فضل اهلل مهتدی معروف به صبحی، 1۲سال در کنار 
عبدالبهاء حضور و کتابت آثار او را به عهده داشت. 
وی در این مدت آنقدر به عباس افندی نزدیک شد 
که به قول خودش رفیق گرمابه و گلستان هم بودند 
و در کنار هم زندگی می کردند. صبحی در ســال 
13۰۵ش به منظور تبلیغ به ایران اعزام شد. پس 
از مدتی با توجه به عملکــرد رهبری بهائیت -که 
خود شاهد عینی آن بود- تغییراتی در فکر و عقاید 

مریم صادقی پری
روزنامه نگار گزارش

خاطــرات  قابل تأمــل  نــکات  از 
سیدحســن تقــی زاده از عبدالبهــاء، 
اشــاره بــه مخالفــت رهبــر بهائیــان 
بــا فضــای بــاز سیاســی و حکومــت 
مشروطه اســت، چه اینکه از او نقل 
می کند: »ما اصوالً آزادی را دوست 
داریــم، بــرای اینکــه نعمتــی از نعــم 
الهی است و نزد خدا مطلوب است، 
ولی نه برای اینکه آزادی به پیشرفت 
و انتشــار امر ما کمــک می کند، بلکه 
بالعکــس امــر مــا در محیــط غیــرآزاد 

بهتر پیشرفت می  نماید...«

فضل اهلل صبحی مهتدی

فضــل هللا صبحــی مهتــدی در بــاب رفتارهای 
ایذایی بهائیان با خویش می نویسد:»از گزند 
بهائی ها در زنهار نیستم، هر جا پا می نهادم و 
آنها درمی یافتند، می رفتند و بدگویی می کردند 
و دروغ هــا می گفتنــد. بــه ناچار کتــاب صبحی 
را چاپ و پخش کردم تا مردم مرا بشناســند و 
نگهبانی ام کنند. در سال 1321کارمند فرهنگ 
شــدم. چــون بهائیــان ایــن ســرگرمی مــرا در 
فرهنگ دیدند، باز به جنب و جــوش افتادند، 

ولی کتاب صبحی به فریادم رسید...«
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فاطمه موسوی؛ تاریخ پژوه

ایران نرسیده به امارات
کتــاب »ایــران نرســیده به 
امارات« به قلم علیرضا رأفتی، 
روایتی از جزایــر تنب بزرگ، 
تنــب کوچــک و مخصوصا 
بوموسی است؛ جزایر سه گانه 
ایرانی که کمتــر از آنها اطالع 
وجود دارد و در نیم قرن اخیر 
مورد مناقشــه سیاسی امارات 
متحده عربی با ایران بوده اند. 

علیرضا رأفتی که سابقه روزنامه نگاری و فیلمسازی مستند 
را در کارنامه خود دارد، در نخستین کتابش در مستندنگاری 
چند سفر به این جزایر، وضعیت اجتماعی آنها را روایت کرده 
و همچنین با دقت و وســواس به تاریخچه اجتماعی و ریشه 
مناقشات سیاسی این جزایر پرداخته است. این کتاب در ۶فصل 
نوشته شده است که در تمام آن ها، روایتی از سفر به این جزایر 
را می خوانیم که در خالل آن، گریزهایی به تاریخچه سیاسی و 
اجتماعی جزایر خلیج فارس زده می شود که حاصل مطالعات 
تاریخی نویسنده است. در بخشــی از کتاب ایران نرسیده به 
امارات می خوانیم: »اول ماجرا نمی دانســتم قرار اســت چه 
پیش بیاید و لمس خرده روایت های این ناداستان اول خودم 
را شــگفت زده کرد. خالصه اینکه کتابی که در دست دارید 
حاصل دو سفر موازی است. یک سفر فیزیکی به جزایر که طی 
بازه ای حدوداً یک ساله، دو بار به جزیره بوموسی و یک بار به 
جزایر تنب انجام شد و دیگری سفری در دل تاریخ که از کنج 
کتابخانه و تورق و تعمق در کتاب ها و منابع و اسناد مختلف 
صورت گرفت.« کتاب»ایران نرســیده به امارات«؛ روایتی از 
بوموسی، جنوبی ترین جزیره ایران به قلم علیرضا رأفتی تالیف 
و با ویراستاری محمدکاظم کاظمی از ســوی نشر جام جم 

منتشر شده است.

برآمدن تاریخ نگاری مدرن
کتاب »برآمــدن تاریخ نگاری 
مــدرن« دربــاره 3مکتــب 
آنال،کمبریج و بیلفلد است که 
به کوشش بهزاد جامه بزرگ و 
محمدتقی شریعتی پدید آمده 
و از سوی نشــر صاد در تهران 
چاپ و منتشر شده است. کتاب 
حاضر دربرگیرنــده مجموعه 
گفت وگوهایی است که به شکل 

اختصاصی با چهره های مشهور دانشــگاهی امروز جهان 
درباره 3مکتب مهم تاریخ نگاری امروز جهان )آنال،کمبریج 
و بیلفلد( انجام شده اســت. مارتین جی، رابرت دارنتون، 
ریچارد بروک، اندره بورگی یر، یورگــن کوکا و... به عنوان 
افرادی علمی در دنیا و ایران مطرح هستند که در گفت وگو 
با تولیدکنندگان کتاب ابعاد گوناگون تحول در تاریخ نگاری 
در دنیای مدرن در قیــاس با تاریخ نــگاری وقایع محور و 
تاریخ نگاری سیاسی به روال سنتی، توضیح و تشریح کرده اند. 
انتشار این گفت وگوها در مجله فرهنگ امروز و استقبال رخ 
داده از آن حین انتشار گفت وگوها، مصاحبه کنندگان را به 
این صرافت انداخت که با تکمیل و اصالح این متون و افزودن 
بخش های جدید بر آن، این مجموعه را در قالب کتاب عرضه 
بدارند. در راستای اهمیت توجه به تاریخ و فلسفه تاریخ، اثر 
حاضر قصد دارد توجه خواننده را معطوف به اهمیت الیه های 
اجتماعی و فرهنگی در تاریخ نگاری یک عصر بکند. مکاتب 
مدرن تاریخ نگاری با اتکا به این مهم سعی در ارائه تصویری 
همه جانبه نگر از اوضاع یک جامعه دارند. این گذار در توجه 
به وجوه غیرسیاسی تاریخ ضرورتی اجتناب ناپذیر در توجه 
مورخان و تاریخ نویسان ایرانی به گذشته تاریخی است که این 

کتاب می تواند به کمک فهم بهتر این گذار آید.
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سفرهای استانی فرصتی متفاوت برای رسیدگی 
میدانی به شرایط زندگی مردم کشور است. 

هر ســال بودجه های دولتی با کمــک بازوهای 
استانی و شــهری تعریف می شوند و پس از عبور 
از فیلتر مجلس و نمایندگان هر شــهر و روستا 
تصویب می شــوند اما رخدادهای محیط زیستی 
و چالش  های آن چنــان فراگیر و بی برنامه پیش 
می روند که نیاز است در سطح باالترین مقامات 
قوه مجریه بر آن نظارت میدانی داشــته باشند 
و بودجه هــای فوری و مؤثر بــرای آن اختصاص 
دهنــد. تجربــه بودجه هــای اختصاص یافته از 
صندوق ملی توســعه، در موضوع ریزگردها که 
 طی ســال های اخیر بارها صورت گرفته، نشانی

 از این مدعاست.
 ۲۰مرداد ماه امسال پرونده دور نخست سفرهای 
استانی هیأت دولت در حالی به پایان رسید که در 
این سفرها، مصوبات محیط زیستی متعددی به 
تصویب دولت رسید تا برای پیشبرد زندگی بهتر 
در شهرها و روستاها هزینه شود. در دور نخست 
ســفرهای اســتانی رئیس جمهوری، ۵۶مصوبه 
محیط زیستی با اعتباری بیش از ۶31.۵میلیارد 

تومان در ۲1استان کشور به تصویب رسید.

توجه استانی سازمان
اما توجه رئیس جمهور تنها بخش تمرکز دولت بر 

اقدامات محیط زیستی نیست. 
علیرضا نورمحمدی، مشــاور رئیــس و معاون 
هماهنگی امور اســتان های ســازمان حفاظت 
محیط زیست به همشهری گفت: طی یک سال 
اخیر علی سالجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده 

ویژه رئیس جمهور به 13اســتان کشــور شامل 
استان های هرمزگان، گیالن، مازندران، خراسان 
رضوی، البرز، قزوین، آذربایجان غربی، چهارمحال 
و بختیاری، اصفهان، خراســان شمالی، مرکزی، 

همدان و کرمان سفر کرد. 
مشــاور رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
در امور اجرایی افزود: طی این 13ســفر استانی 
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت 

محیط زیست پذیرای ۴۲۸مکاتبه مردمی با سایر 
وزارتخانه ها و ۴۶۶گزارش ثبت شــده در سامانه 

سامد در حوزه محیط زیست بود.
تعداد مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری 
در حــوزه ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
۵۶مــورد بــا اعتبــاری بیــش از ۶31میلیارد 
 تومــان بــود کــه در ۲1اســتان کشــور بــه 

تصویب رسید.

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

نقل قول خبر

هلنا کعبی
مدیرکل دفتر پایش فراگیر محیط زیست

به منظــور کاهــش آالینده هــای موجــود در 
هــوا ناشــی از ســوختن گوگــرد موجــود در 
گازوئیــل، منطق حکم می کند کــه در محل 
تولیــد، گوگــرد از محصــول تولیــدی حــذف 
شود تا خودروها هوای شهرها را آلوده نکنند 
ولــی وزارت نفــت هم اکنــون امــکان تامیــن 
تجهیزات ســولفورزدایی را نــدارد. به همین 

دلیل از تدوین استاندارد طفره می رود.

سید ابوالقاسم موسوی
مدیرکل دفتر مشارکت مردمی سازمان 

حفاظت محیط زیست
در حــوزه پســماند، مافیــا هنــوز جلوتــر از 
دولت حرکت می کند. پســماند در کشــور 
یعنی پول و این طالی کثیف عدد و رقم های 
بســیار باالیــی را در ســطح کشــور جابه جــا 
می کنــد. به طــور مثــال، در تهــران ســاالنه 
۸هزار میلیارد تومان درآمد پسماند است. 
بایــد مــردم از پســماند و زباله نفــع ببرند؛ 

یعنی تفکیک زباله از مبدأ داشته باشند.

عدد خبر

اول  تــا  غیرمجــاز  کاربــری  تغییــر 
شــهریور۱۴۰۱ شناسایی شــده است. 
به گفته صفدر نیازی، رئیس سازمان 
امور اراضی کشور برای ۲۲هزار مورد از 
ایــن تغییرکاربری هــای غیرمجاز حکم 
اجرا وجود داشته اما مسئله این است 
که به دلیــل ارزش افزوده بــاالی زمین 
در برخــی اســتان های البــرز، تهــران، 
مازنــدران، گیــالن و گلســتان پــس از 
اجرای حکم نیز دوباره اقدام به تخلف 

می کنند.

74.7
هزار

از نمونه های گازوئیل براســاس نتایج 
ســنجش های انجام شــده از ســوی 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت، در 
فصل اول ســال۱۴۰۱ اســتاندارد بوده 
و بقیه حدود مجاز را رعایت نکرده اند. 
ســوخت گازوئیــل به دلیــل باال بــودن 
میزان گوگرد نیاز به بررسی برای بهبود 
کیفیت دارد. بررسی ها نشان دهنده 
این است که هم اکنون کیفیت بنزین 

مشکل خاصی ندارد. 

16
درصد

مکث

مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور از نگاه آمار 
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سهم خیره کننده محیط زیست
1۲هــزار میلیــارد تومــان بــرای دور نخســت مصوبات 
سفرهای استانی اختصاص یافته اســت. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی دولت، برای مصوبات دور نخســت سفرهای 
اســتانی رئیس جمهوری 1۲هــزار میلیارد تومــان منابع 
از طرف ســازمان برنامــه و بودجه تخصیص داده شــده تا 
به اســتان ها ابالغ شــود. در عین حال، اعتبــاری که برای 
محیط زیست در اســتان های کشــور درنظر گرفته شده، 
۶31.۵میلیارد تومان است که نشــان می دهد یک بیستم 
کل بودجه این ســفرها قرار است برای مســائل ۲1استان 
کشور هزینه شود. این سهم در شرایطی خیره کننده به نظر 
می رسد که معموال سهم محیط زیست در بودجه های ساالنه 
کشــوری کمتر از یک درصد اســت و بودجه دهی دولت در 
 سفرهای استانی به محیط زیست نســبت به بودجه ساالنه

 ۵برابر شده است.

 مصوبات دور نخست سفرهای استانی 
در حوزه محیط زیست

تعداد پروژه استان
مصوب

 اعتبار
به میلیارد تومان

480آذربایجان شرقی
411آذربایجان غربی

27البرز
420اصفهان
260تهران

240چهارمحال و بختیاری
330خراسان رضوی
849خراسان شمالی

117سمنان
216قزوین

120قم
160کرمان

110کرمانشاه
44کهگیلویه و بویراحمد

265گلستان
335گیالن

725.5مازندران
130مرکزی

29هرمزگان
126همدان

117یزد

56631.5جمع کل

چرا فقط 6 روز آموزش؟
در این ۶ روز که من در ســایت تــوران بودم برای 
محیط بان ها یک دوره کوتاه آموزشی برگزار کردم، 
چند روز بعد از اینکه به تهران برگشتم باخبر شدم 
که توله دوم نیز تلف شده است. بعد از این توله سوم 
را به تهران منتقل کردند و من سرپرستی پیروز را از 

۲۸اردیبهشت برعهده گرفتم.
چگونه سرپرســتی پیروز به شما 

سپرده شد؟
وقتی آمدم و سرپرســتی پیروز را بر عهده گرفتم، 
زمانی بود که توله دوم تازه تلف شــده بود. فشــار 
رسانه ای بسیاری برای مسئولین این ماجرا و حتی 
خود من که اصال حضور نداشتم ایجاد کرده بود. با 
این اوضاع پذیرفتن این مسئولیت برای من خیلی 
سخت بود، اما پشت تلفن یک جمله به من گفته شد 
با این مضمون که »پیروز االن در سازمان حفاظت 
محیط زیست است و حتی کسی نیست که به او شیر 
بدهد، بیا او را زیر پــر و بالت بگیر« اتومبیل را کنار 

خیابان رها کردم و آمدم.
نگهداری از پیروز سخت نبود؟

روزی که پیروز به من سپرده شد حدود ۷۵۰گرم 
بود، االن اما بعد از گذشت بیشتر از سه ماه، به وزن 
۴کیلوو۶۰۰گرم رسیده اســت، من در این مدت 
به صورت ۲۴ساعته در کنار پیروز بودم. االن 3ماه 
از این ماجرا می گذرد، درصورتی که خودم هم فکر 
نمی کردم بتوانم این مــدت در یک اتاق با آن همه 
چالش و فشــار و حساســیت دوام بیاورم. روز اول 
به خودم قول دادم کــه کم نیاورم و تا آخر کار بمانم 
که خوشبختانه تا االن با قدرت مانده ام. در ماه اول 
به هیچ عنوان ســاعت خواب و غذا و استراحت ما 
مشخص نبود، در تمام ساعات روز درگیر چالش های 
مختلف بودیــم. این موفقیت حاصــل تالش یک 

 تیم اســت و امیدوارم  نتیجه نهایــی، یک نتیجه
مطلوب باشد.

مادر پیروز هم به صورت تکثیر در 
اسارت متولد شده است؟

طی چندین سال تعدادی یوزپلنگ به طرق مختلف 
از طبیعت جدا شــدند، یکی از ایــن یوزها را یک 
چوپان، به سازمان محیط زیست تحویل داد که بعدا 
اسمش را »کوشکی« گذاشتند، کوشکی االن حدود 
1۴سال سن دارد، یکی دیگر را در نزدیکی پاسگاهی 
حوالی زیســتگاه پارک توران به محیط زیســت 
سپردند که »دلبر« نام گرفت،  اما توله سوم به تهران 
قاچاق شده بود و در هشت ماهگی به دست ما رسید، 
اسم او را »ایران« گذاشتیم. ایران، مادر پیروز است. 
ایران نیز در همین سایت و محل زندگی حال حاضر 
پیروز نگهداری می شد. حدود ۲/۵ سال در سایت 

تهران بود.بعد به ســایت تکثیر و پرورش توران 
منتقل شد. در توران یک یوز نر را از زیستگاه 

طبیعی زنده گیری کردند که با مخالفت 
افراد زیادی ازجمله خودم روبه رو 
شــد. یوزپلنگ نر که »فیروز« نام 

داشت را برای تکثیر زنده گیری کردند و 
نتیجه آن همین سه توله  یوزی بود که توسط 

ایران متولد شدند.
چه کسانی در نگهداری پیروز شما 

را یاری کردند؟
افراد زیادی کنار مــا کار کردند. ایــن کار تا االن 
به صورت تیمی پیش رفته اســت، اما پرســتاری 
پیروز در تمام این مدت بر عهده من بوده اســت. 
پیروز در ماه های اول چون  شیر مادر نخورده بود، 
آنتی بادی های الزم در بدنش تولید نشده بود. این 
امر پیروز را دچار مشکالت بسیاری کرد تا حدی که 
3 بار تا مرز مرگ پیش رفــت، در آن مدت ما لوازم 
احیا را در اتاق او آوردیم تا اگر مشــکلی پیش آمد 

داستان یوز تنها
احتماال حاال دیگر اکثر مردم »پیروز« را بشناســند، پیروز 
نام تنها توله یوزپلنگ باقی مانده از ســه توله یوزی ا ســت 
که »ایران« نام مــادر آنها بود. پیروز در ایــن مدت بیش از 
3ماه چالش های بسیاری را پشــت سر گذاشته و هم اکنون 
 وضعیت خوبی دارد. او تا چنــد روز دیگر وارد چهارمین ماه 

تولدش می شود.  
 اکنون پیروز تنها توله یوزپلنگ تکثیر در اسارت آسیایی در 
کل دنیاست. به همراه پیروز، ۲ توله دیگر به صورت تکثیر در 
اسارت متولد شدند که در روزهای اول از بین رفتند. زایمان 
و به دنیا آمــدن توله ها با چالش های زیادی روبه رو شــد و 
دامپزشکان مجبور به انجام عمل سزارین یوز ماده شدند، توله 
اول، چهار روز پس از تولد تلف شد، نگهداری توله دوم و سوم 
نیز از روز چهارم به مدت ۶ روز به علیرضا شهرداری ســپرده 
شد. دلیل اصلی تلف شدن ۲ توله یوز دیگر سزارین و نخوردن 

شیر مادر بود. 
پیروز می تواند یک الگو  باشد برای جلوگیری از بروز چنین 
اتفاقاتی برای تولد توله یوزهای بعــدی، کارهایی که برای 
پیروز انجام شد اگر برای  ۲ توله دیگر انجام شده بود آنها نیز 

زنده می ماندند. 

پیروز 3 بار از مرگ گریخت
او تنها توله یوزپلنگ تکثیر در اسارت آسیایی در کل دنیاست

نکته
بتوانیم عملیات احیا را برای او اجرا کنیم. حضور دامپزشک 
آفریقایی دکتر پیتر کالدِول کمک شایانی برای ما و پیروز 
بود، هم اکنون نیز ما احوال پیروز را به او گزارش می کنیم و 
از مشاوره هایش بهره می بریم. دکتر کالدوِل  وقتی وضعیت 
بعدی پیروز را دید بسیار متعجب شد و گفت: با اوضاعی که 
من به صورت حضوری از پیروز دیده بودم، گمان نمی کردم، 

زنده بماند.
چه تجربــه خاصی از نگهــداری پیروز 

به دست آوردید؟
تجربه من در ایــن زمینه کم نبود.،  بــا تمام تجربه هایی 
که  داشتم و افراد مختلفی که تجربه های شان را با من به 
اشتراک می گذاشتند، با چالش ها و مشکالت زیادی مواجه 
می شدیم، من در این مدت به دلیل وارد شدن استرس بیش 
از حد، دچار درد شدید در ناحیه دست چپ شدم و تا مرز 

فلج شدن نیز پیش رفتم.
چه زمانی می توانیم بگوییم حال جسمی 
پیروز به ثبات رسیده و دیگر می توانیم امیدوار به ادامه 

حیات او باشیم؟
همچنان نگرانی هایی برای پیروز وجــود دارد، هر وعده 
غذایی پیروز در هر روز نسبت به روز قبل یک چالش هایی 
را به همراه دارد. تیم ما نسبت به نگهداری و مراقبت از این 
توله یوز با تمام وجود به تالش ادامه خواهد داد. توله یوزها 
از ۴ تا ۶ماهگــی دوباره وارد یک بحران دیگر می شــوند 
که به گفته دکتر کالدِول در تمــام توله یوزها وجود دارد؛ 
حتی توله هایی که  طبیعی به دنیا آمده اند و دستی بزرگ 
می شوند. امیدواریم بحران پیش رو را هم بتوانیم به خوبی 

پشت سر بگذاریم.
پیروز همچنان شیر می خورد؟

عوض کردن نوع تغذیه پیروز خود یک چالش بزرگ بود، 
شیرهایی که برای او استفاده شد و حتی شیری که خود 
دکتر کالدِول از آفریقای جنوبی آورده بود را خودش 
تأیید نمی کرد و می گفت در دنیا شــیری مناسب 

یوزپلنگ هنوز ساخته نشده است.
پیروز چه زمانــی به طبیعت 

برمی گردد؟
خیلی از افراد فکر می کنند کــه پیروز قرار 
اســت به طبیعت باز گردد و نسل یوزپلنگ 
آســیایی را احیا کند، اما  این طور نیســت، 
پیروز اگر به صورت طبیعی و غیرسزارین نیز 
از مادر متولد می شد قرار نبود که به زیستگاه 
طبیعی برگردد، پیروز یک توله یوزپلنگ است 
که برای تکثیر در اســارت متولد شده، در تمام 
دنیا پروژه هایی از این دست که برای نگهداری از 

یک حیوان جهت تکثیر در اسارت انجام می شود نیز همین 
وضعیت را دارد. نسل سوم و چهارم از حیوانات تکثیر شده 
در اسارت با شرایط و تمهیدات بســیار خاص، به صورت 

مرحله به مرحله در طبیعت رهاسازی می شوند.
آیا پیــروز می تواند باعــث جلوگیری از 

انقراض یوز ایرانی باشد؟
پیروز خیلی موجود ارزشمند و عزیزی  است و به یک نماد 
برای یوزپلنگ  آســیایی تبدیل شــده، عالوه بر آن باعث 
آشنایی مردم خودمان و دیگر کشــورها با این گونه شده 
است، اما مهم ترین مسئله یوزپلنگ ها، بقا در زیستگاه های 
طبیعی اســت، طبیعت ما که همچنــان، قلب یوزپلنگ  
آسیایی در آن می تپد باید به صورت بسیار جدی حفاظت 
شود. تنها زیستگاه طبیعی باقی مانده  برای یوزپلنگ آسیایی 
فقط و فقط زیستگاه های کشورمان ایران است. برای بقای 
حفظ این گونه کمیاب، یک توله در زیستگاه طبیعی بیشتر 

از ۲۰ تا 3۰توله در اسارت تأثیرگذار است.
آیا در کشورهای دیگر یوزپلنگ آسیایی 

وجود دارد؟
کشورهای همسایه یوزپلنگ آسیایی را از دست داده اند، 
دالیل خیلی زیادی وجــود دارد که باعــث انقراض این 
موجود زیبا می شــود و هم اکنون در خطرترین گربه سان 
جهان همین یوزپلنگ آســیایی اســت. این گونه تنها در 

زیستگاه های ایران وجود دارد.
وضعیت زیســتگاه های ایران برای یوزها 

مناسب است؟
زیستگاه ها در کشور ما بسیار محدود است، و هنوز بعد از 
این همه تبلیغات و آموزش، زندگی یوزها در این زیستگاه ها 
تهدید می شــود، یکی از این خطرات همان خطر جاده و 
تصادف است، هرازچندگاهی خبر تصادف خودرو با یوزها 
شــنیده می شــود، مثل همین چند هفته پیش که یک 

توله ماده را در زیستگاه از دست 
دادیم. اهمیــت یوزپلنگ ها در 
زیستگاه های طبیعی شان خیلی 

خیلی باالست.

یازدهم اردیبهشت امسال بود که ایران، یوزپلنگ ماده ایرانی 3 توله خود را در پارک ملی توران به دنیا آورد.  2 توله اول در روزهای 
نخست تلف شدند، اما توله سوم با تالش متخصصان زنده ماند و پیروز نام گرفت. پیروز حاال با کمک و پرستاری تیمارگر و امدادگر گزارش

حیات وحش »علیرضا شهرداری« چهارماهگی را پشت سر گذاشته و به نماد یوزپلنگ ایرانی تبدیل شده است.   همشهری آنالین 
به مناسبت روز یوز، با علیرضا شهرداری درباره اوضاع و احوال این روزهای پیروز گفت وگویی انجام داده که در ادامه می خوانیم.

 حفظ گونه یوز
  در ایران

برای بقای حفظ این گونه 
کمیاب، یک توله در 

زیستگاه طبیعی بیشتر 
از ۲۰ تا ۳۰توله در اسارت 
تأثیرگذار است.پارک ملی 
توران محل نگهداری این 

گونه است.

پیروز 3 بار تا مرز مرگ پیش رفت، در آن 
مدت ما لوازم احیا را در اتاق او آوردیم تا 
اگر مشــکلی پیش آمد بتوانیــم عملیات 

احیا را برای او اجرا کنیم
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نجات  محیط زیست در سفرهای استانی
 یک بیستم کل بودجه سفرهای استانی قرار است برای مسائل محیط زیست ۲1استان کشور هزینه شود


