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تصاویرآتشزدن مأمورپلیس
توسط اغتشاشگران را با اسکن این کیوآرکد ببینید.
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یادداشت

محسن مهدیان؛ مدیرعامل

چه شد که
چادر از سر کشیدند
گفتند حجاب اختیاری و چادر از سر ناموس مردم

کشیدند.
گفتند حجاب کجای قرآن است و وقتی خبردار شدند ،آیات زن و حجاب را ورق
ورق کرده و به آتش کشیدند.
شعار آزادی و زندگی دادند و جوان غریب بســیجی را در خیابان زیر مشت و
لگد گرفتند.
از حقــوق بشــر گفتنــد و مســلمترین حــق گرو ههــای امــدادی را
در همــه جنگهــا ،بــا بــه آتــش کشــیدن 18آمبوالنــس بــه نمایش
گذاشتند.
از احترام و مدارای پلیس گفتند و دهها ماشین و موتور ناجا را آتش زدند و سرباز
بینوا را زیر ضرب وحشیانه مصدوم و به آتش کشیدند.
از حقوق مردم گفتند و اموال عمومی و خودروهای شخصی را تخریب کردند.
اینها مردم نیستند؛ اینها اراذل و اوباشند و تکلیفشان روشن  ،اما سخن ،جای
دیگر است.
توصیــف امیرالمومنین از اوبــاش در جمالت قصــار 199نهجالبالغه چنین
اســت :اینان پراکندهاند و شــناخته نمیشــوند تــا وقتی مجتمع شــوند
و غلبه کنند.
سؤال اینجاست؛ چه زمان ،اراذل و اوباش از پراکندگی درآمده و جمع میشوند؟
فیلم چادر کشــیدن از ســر ناموس مردم ،بچه شــیعه را به دردی عمیق در
کوچههای بنیهاشم میبرد .چند روزی از رحلت پیامبر نگذشته بود که اراذل
و اوباش پراکنده آنروز ،گرد هم جمع شدند و شد آنچه نباید میشد .چرا؟ چه
چیز آنها را جمع کرد؟
اراذل و اوباش حزب نیستند ،سر ندارند ،رهبر ندارند و شناسنامه ندارند .اینها
در شرایطی مجتمع میشــوند که حق ،پوشانده شود و حق پوشانده نمیشود
مگر به سکوت خواص.
حضرت زهرا (س) در خطبه معروف فدکیه از ســکوت انصار گالیه میکند و
میفرماید« :آیا ارث من باید پایمال گردد و اخبارش به خوبی به شما میرسد و
باز هم خاموش نشستهاید؟»
کربال نیز با ســکوت خواص کوفه چنان مصیبتبار شــد .در تاریخ معاصر نیز
کودتای 28مرداد با غیبــت روحانیون منجر به میــدانداری اوباش و حذف
مصدق شد .اگر سکوت خواص نبود شیخ فضلاهلل بر دار نمیرفت و مشروطه
شکست نمیخورد.
سال 88نیز سکوت خواص منجر به ندای « اَین عمار» شد .با این تفاوت که آن
روز سکوت خواص مربوط به ژنرالهای سیاسی بود و امروز خواص تکثیر شده
در فضای مجازی .هرکس هرجا مؤثر بر ممبرها و فالوئرها و جماعتی اســت و
خواص آن جمع.
لب کالم؛ هرجا حق را ببینیم و ســکوت کنیم فرصت را برای اجتماع اراذل و
اوباش فراهم کردهایم.
چه ســکوت کنیــم و چه بــه تعبیر رهبــری انقــاب حرف حــق را زمانی
بزنیم کــه پازل و نقشــه دشــمن تکمیل شــود؛ در هر دو صــورت موجب
کتمان حق شــدیم و اینجاســت که نشســتن غبار بر حق موجــب اجتماع
اوباش میشود.
اســم رمــز گشــت ارشــاد و حجــاب اجبــاری و حادثــه مهســا و...
امتحانــی بــزرگ در میــان خــواص بــود کــه در سهــا داشــت؛
باقی بماند بعد. ...

سمنان ،خراسان رضوي ،گلستان ،خراسان جنوبي و شمالي
در آماده باش كامل سفر قرار گرفتند

دیدگاه

دادهنما

اوجگیری شرکتهای دانش بنیان

تاسیس شرکت های دانش بنیان به عنوان محور کارآفرینی و تولید تاثیرگذار
بر اقتصاد کشور از حدود یک دهه پیش آغاز و طی این سال ها بر تعداد این
شرکت ها و محصوالت آنها اضافه شد و با تصویب قانون جهش تولید دانش
بنیان بر شتاب آن افزوده خواهد شد .همچنین برای توسعه این شرکتها،
مزایایی از جمله معافیت های مالیاتی و تسهیالت نظام وظیفه برای نخبگان
شاغل در این شرکت ها در نظر گرفته شده است.
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تعداد کل شرکت های
دانش بنیان تولیدی

هزارمیلیاردتومان

فروش محصوالت شرکتهای
دانش بنیان تا پایان 1400
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سال

معافیت مالیاتی دانش بنیانها

ی امروز
ویژهها 

حسن رشوند؛ دبیر گروه سیاسی

قاسمی پنا ه؛ گرافیک :مهدی سالمی

تعداد کل شرکت های
دانش بنیان
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تعداد کل شرکت های
دانش بنیان نوپا
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نفر

تعداد افراد استفاده کننده از
تسهیالت نظام وظیفه
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روز

فرایند ثبت شرکت

با حجت اشرفزاده که از ماندگارترین قطعات پاییزی را خوانده

دختران ُکردناموسماهستند
رهبر معظــم انقالب در دیــدار روز گذشــته خود با
پیشکسوتان و فرماندهان دفاعمقدس در رابطه با لزوم
روایتگری درســت از این دوران ،فرمودند« :هنگامی
میتوانید از نتیجه کار خود در روایتگری دفاعمقدس
احساس رضایت کنید که نوجوان دبیرستانی و جوان دانشگاهی با همان چشمی
که شما به دفاعمقدس نگاه میکنید ،به مسائل آن بنگرد و همان برداشت را داشته
باشد».
با نگاه به اهمیت این موضوع و با توجه به اتفاقاتی که این روزها بهدنبال مرگ یک
دختر کرد افتادهاست این یادداشت کوتاه را به سیاق نگارش یک خاطره به رشته
تحریر درآوردهام؛ به این امید که در دوران غربت و وارونهنمایی واقعیتها مفید و
مؤثر واقع شود.
بهار سال 1364بود که برای دومینبار به کردستان میرفتم که اینبار به بانه اعزام
شدم .آن سالها ،کردستان روزهای خوشی نداشت و ناآرام بود؛ البته نه به میزان
سالهای  58تا .63
سال پیش از آن سقز بودم و شــاهد صحنههایی که یادآوری آن با گذشت نزدیک
به 40سال هنوز برایم دردآور است؛ ســقوط یک پایگاه در
ادامه در
صفحه24
فاصله 500متری محل استقرارمان و تیر خالص و سربریدن
بچههایی که تنها جرم آنها حمایت از مردم مظلومی بود که هر لحظه خانه ،کاشانه و
ناموس آنها مورد تعرض گروهکهایی بود که بویی از انسانیت نبرده بودند.

زاده پاییزم و عاشق پادشاه فصلها

زاده پاییز است و کودکیهایش با زندگی در کنار خانوادهای اهل
شعر و ادبیات ،رنگ و بوی هنر داشته ،گوشاش با صدای پدربزرگ
به شــنیدن آواز عادت کرده و در خاطراتش ،کوچهباغهای
پوشیده از برگهای پاییزی نیشــابور به قابهایی
ماندگار تبدیل شــدهاند .حجت اشرفزاده،
خوانندهای که حاال دیگر بســیار محبوب و
شناختهشده است...

9
باساسان مویدی ،عکاسی دفاعمقدس

جنگ هنوز تمام نشده است!

بیتردید ثبــت لحظــات نــاب و قابهای مانــدگار از
حماسهآفرینی جوانان کشورمان در 8سال دفاعمقدس،
مدیون شجاعت کمنظیر عکاسان و تصویربرداران
جنگ اســت .آنها کــه بیمحابا جانشــان را به
خطر انداختند تا با دریچه دوربینشــان تصاویر
تأثیرگذاری از واقعیت جنگ را به مخاطبان نشان
دهند...
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سازمان ملل

نقلقول
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
دشــمنان ایران اسالمی دشــمنی خود با
این مــردم شــریف را کنــار نگذاشــتهاند،
بلکــه نــوع دشــمنی تغییــر کــرده و امروز
عرصههــای فرهنــگ و اقتصــاد ،میــدان
مبارزه جهان اســتکباری با ایران اسالمی
اســت .مســئوالن و مردم بایــد بــا اتکا به
قدرت الیزال الهی و با ایثار و اخالص دراین
نبرد هم دشمن را شکست دهند / .ایسنا

رئیسی با نمایش تصویر سردار شهیدسلیمانی از
تریبون سازمان ملل

نه ظلم میکنیم
نه زیر بار ظلم میرویم

سیدیحیی رحیمصفوی
مشاورعالی فرمانده معظم کل قوا
جنگ تحمیلی قابل پیشبینــی بود ،اما
قابل پیشــگیری نبود .واقعیت آن است
که صدام و حامیان او در جنگ تحمیلی
علیــه ملــت ایــران شکســت خوردنــد و
بعدها حکومتش توسط ظالم بزرگتری
مثل آمریکاییها ،ساقط شد ،درحالیکه
جمهوریاســامی به قــدرت اول منطقه
غرب آسیا تبدیل شد ه است /.فارس

نظامی

برگزاری رژه دریایی با
شرکت ۱۴۴۴شناور
سخنگوی سپاهپاســداران از برگزاری رژه دریایی با
حضور ۱۴۴۴شــناور در بندرعباس خبرداد و گفت:
رژه 31شــهریورماه بندرعباس با حضور فرماندهان
عالیرتبه نیروهای مسلح برگزار میشود و محمدباقر
قالیباف ،رئیس مجلس ،سخنران این مراسم خواهد
بود .بهگزارش تسنیم ،سردار رمضان شریف گفت :این
رژه صبح امروز (پنجشنبه) با مسئولیت سپاهپاسداران
در بندرعباس برگزار میشــود و یگانهای برگزیده
شناوری ،هوایی ،پیاده و محمول نیروهای مسلح و بسیج
دریایی ،اقتدار و سیادت دریایی جمهوریاسالمی را در
خلیجفارس و تنگه راهبردی هرمز به نمایش میگذارند.
وی برگزاری رژ ه دریایی با شرکت 1444فروند شناور
سنگین ،نیمهسنگین و سبک در قالب بسیج دریایی
و یگانهای برگزیده شــناوری نیروی دریایی ارتش و
سپاه و دریابانی فراجا درمجاورت سواحل خلیجفارس
را برنامه محوری آیین رژه یگانهای نیروهایمســلح
در بندرعباس اعالم کرد و افزود :پیشقراول یگانهای
شــناوری در رژه دریایی ،ناو رزمی موشکانداز شهید
سلیمانی اســت که چندی پیش به یگان رزم نیروی
دریایی سپاه ملحق شد .سخنگوی ســپاه ادامه داد:
همزمان بــا رژه شــناوری ،جنگندههــای تیزپرواز
نیرویهوایــی ارتش و هوافضای سپاهپاســداران نیز
به اجرای رژه هوایــی میپردازنــد .در آیین رژه ملی
نیروهای مسلح در بندرعباس ،یگانهای برگزیده پیاده
از مقابل جایگاه رژه میروند .همچنین توانمندیها و
دستاوردهای عرصه دریایی نیز در قالب رژه یگانهای
محمول بهنمایش درمیآید.

خبرهای کوتاه

واکنش مجلس به حوادث اخیر

نمایندگان مجلس در نشســتعلنی دیروز (چهارشنبه)،
طی تذکرات شــفاهی نســبت به حوادث اخیر واکنش
نشــان داده و گروهکهــا را صحنــه گردان آشــوبها
دانستند .بهگزارش ایرنا ،حسینعلی حاجیدلیگانی ،عضو
هیأترئیسه مجلس دراین باره اظهارکرد :دشمن زمانی
که معجزه الهــی راهپیمایی عظیــم ۲۱میلیونی اربعین
حسینی را دید و جشــن غدیر را در سراسر ایران ،بهویژه
تهران با جمعیت یک میلیون نفر در خیابان ولیعصر(عج) را
دید ،توطئه را آغاز کرد و مردم ایران میدانند پشتصحنه
همه این اتفاقهــا و فتنهها ،دولت خبیــث و جنایتکار
انگلستان و کسانی که ۱۷هزار شــهید از ایران گرفتند،
قرار دارد .محمدمهدی زاهدی ،نماینده کرمان و راور در
مجلس نیز با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت :قلب همه
ما جریحهدار شدهاست .بدخواهان این انقالب میخواهند
از این فضای گلآلودی که ایجاد شده برای ضربه زدن به
نظام مقدس اسالمی استفاده کنند.

تجمع دانشــجویان دانشگاههای تهران در
محکومیت اغتشاشهای اخیر

ظهر دیروز بهدنبال درگذشــت مهســا امینــی و پساز
اغتشــاشهای اخیر ،تعدادی از دانشــجویان انقالبی در
دانشــگاههای تهران ،تربیتمدرس ،امیرکبیــر ،الزهرا
و برخی دیگر از دانشــگاهها تجمعهایــی برگزار کردند.
بهگزارش فارس ،دانشــجویان تجمعکننده با ســردادن
شــعارهایی اغتشــاشهای اخیــر را محکــوم کردند.
تجمعکنندگان در دانشگاه تربیتمدرس نیز با سردادن
شعارهایی مانند «حرف ما یک کالم ،بازی نخور والسالم/
کردستان تسلیت» از دانشجویان خواستند وارد بازیهای
ضدانقالب نشوند.

عکس :پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری

محمد مخبر
معاون اول رئیسجمهور
از دولتو ملت عراق برای برگزاری مراسم
اربعیــن قدردانــی میکنیــم .تــدارکات
انجام شــده با توجه به حجم زائران ،یک
مانور بینالمللی مهم برای مسلمانان و
شیعیان بود که جمهوریاسالمی نقش
مؤثــری دراین صحنــه و تامین تــدارکات
مورد نیاز داشت / .ایرنا

رهبرمعظمانقالب در دیدار پیشکسوتان دفاعمقدس:

پیشرفت با مقاومت به دست میآید ،نه تسلیم
رهبرمعظــم انقالب صبــح دیروز
(چهارشــنبه) در آییــن تجلیل از
رهبری
پیشکســوتان دفاعمقدس ،جنگ
تحمیلی را ،نتیجه سیاست راهبردی
امپراتوری نظام سلطه در دشمنی با جمهوریاسالمی
و ملــت ایران خواندنــد و افزودند :بــا وجود حمایت
همهجانبــه قدرتهای جهانی از صــدام جاهطلب و
دیوان ه قدرت ،جنگ در پرتو 3عنصر «قدرت جوشان
انقالب ،رهبری بسیار مؤثر امام و خصوصیات فاخر و
برجسته ملت ایران» از یک «تهدید قطعی و بزرگ»،
به یک «فرصت بزرگ» تبدیل شد که روایت صحیح و
دقیق این فصل شورانگیز و هیجانآور از تاریخ ایران به
نسل جوان و نوجوان ،استمرار موفقیتهای انقالب را
تضمین خواهد کرد.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقاممعظمرهبری،
حضرت آیتاهلل خامنهای دفاعمقــدس را حادثهای
پرهیجان ،پرمعنا و پرفایده برای امروز و فردای کشور
خواندند و با عرض مراتب احترام و ارادت به پیشکسوتان
دفاعمقدس ،افزودند :پیشکسوتان زودتر از دیگران نیاز
حیاتی آن مقطع را شناختند و برای تأمین این نیاز به
میدان پرحادثه جنگ و جهاد و ایثار شتافتند ،بنابراین
تمجید و احترام به آنها وظیفهای قطعی و همگانی است.
ایشان با اشاره به اینکه با گذشت زمان ،ابعاد و حقایق
حوادثی نظیر دفاعمقدس ،بیشــتر و بهتر قابل درک
میشود ،افزودند :باید بهگونهای عمل کرد که معرفت
و آگاهی بــه «حقایق دفاعمقــدس بهعنوان برههای
درخشان و تأثیرگذار» ،بهطور مستمر افزایش یابد و
نســل کنونی از واقعیات و حقایق آن دوران آگاه شود
که تالش در این زمینه توقعی جدی از پیشکســوتان
دفاعمقدس و متولیان اینگونه مسائل است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به اسناد و مدارک
منتشرشده از جنگ تحمیلی از سوی غرب ،افزودند:
این اعترافات ،حقانیت حرفهای ما را که زمانی ادعا و
تصور میشد ،ثابت میکند.
واکنش طبیعی ســلطهگران به پیروزی انقالب
اسالمی

فرمانده کل قــوا ،تحمیل جنگ به ایــران را واکنش
طبیعی سلطهگران جهانی به پیروزی انقالب اسالمی
خواندند و گفتند :انقالب ملت ایران ،صرفا شکســت
یک نظام وابسته و فاسد و یک ضربه مقطعی به آمریکا
و استکبار نبود ،بلکه تهدید امپراتوری نظام سلطه بود و
مستکبران غرب و شرق با درک عمق این تهدید ،جنگ
را با تشویق و تحریک صدام بر ملت ایران تحمیل کردند.
ایشــان هدف از جنگ تحمیلی را جلوگیری از انتقال
پیام و حرفهای نو ملت ایران به دیگر ملتها ،ازجمله
نهراسیدن از آمریکا و ایستادگی و مقاومت درمقابل ظلم
و تبعیض جهانی دانستند و افزودند :ظهور نظام سیاسی
مستقل و الهامبخش ،آنهم در کشوری که نقط ه امید،
اتکا و طمعورزی آمریکا بهشمار میرفت برای آمریکا
و ســلطهگران ،اصال قابلتحمل نبود ،بنابراین بعد از
تحرکات ناکامی همچون کودتــا ،حمله به طبس و
تحریک قومیتها ،جنگی تمامعیــار را به ملت ایران

تحمیل کردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :این حمل ه سراسری
البته در ذهن انقالبیون ،پیشبینی نمیشد ،اما برای
عناصری از نیروهای مســلح که مجرب بودند و برای
شخصیتهای برجسته و مستقل جهان غیرمنتظره
نبود.
رهبرمعظم انقالب در همین زمینه به سخنان احمد
سکوتره ،رئیسجمهور فقید گینه در دیداری خصوصی
با ایشان اشاره کردند و گفتند :آقای سکوتره معتقد بود
وقوع جنگ تحمیلی ناگزیر بودهاست ،چون امپریالیسم
اگر نتواند انقالبی را تضعیف یا مهار کند ،حتما جنگی
سنگین را به آن تحمیل خواهد کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای با انتقاد از سخنان کسانی که
غیرمسئوالنه ایران را مسئول جنگ تحمیلی میدانند
و میگویند دفاعمقدس باید بعد از آزادسازی خرمشهر
پایان مییافت ،گفتند :حادث ه پایان جنگ ،یعنی حمله
و پیشروی صدام بعد از پذیرش قطعانه ۵۹۸از جانب
ایران و بعد از آن ،حمل ه مرصاد ،نشان داد اگر در مقطع
آزادی خرمشهر ،دفاع پایان مییافت ،صدام حتما مجددا
پیشروی میکرد ،بهخصوص اینکه بخشهای زیادی از
ایران عزیز ،در آن مقطع هنوز در اشغال متجاوزان بود.
تبدیل «تهدیدی بزرگ» به «فرصتی بزرگ»

ایشــان تجزی ه ایران و جداکردن خوزستان ،بهعنوان
بخشی مهم از کشور ،به زانو درآوردن ملت ،براندازی
جمهوری اســامی و در دستگرفتن سرنوشت ملت
ایران را اهــداف اصلی امپراتوری کینهتوز ســلطه از
تحمیل جنگ به ایران برشــمردند و تأکید کردند که
نباید این حقایق آشکار را فراموش کرد.
حضرت آیــتاهلل خامنهای ،تبدیل جنگ ۸ســاله از
تهدیدی بزرگ به فرصتی بــزرگ را دومین حقیقت
دفاعمقدسدانستندوگفتند«:جوششانقالب،رهبری
تعیینکننده امامخمینی(ره) و خصوصیات برجسته و
تاریخی ملت ایران»3 ،عنصر و عامل مهمی بودند که
این حقیقت شــورانگیز را رقم زدند که باید در تبیین
آن بهخوبی کار شــود ،بهخصوص اینکه فرصتهای
بهوجود آمده از دل تهدید سهمگین جنگ ،هنوز برای
اکثر مردم ناشناخته است.
فرمانده کل قوا ،دادن درس عبرت به ملتهای دیگر
را ازجمله اهداف زیادهخواهان جهانی از بهراه انداختن

جنگ تحمیلی برشمردند و افزودند :آنها میخواستند
با سرکوب ملت ایران ،باب گشوده شده مقاومت را کامال
ببندند ،اما ملت ،همه اهداف جبهه استکبار را خنثی
کرد و برخالف تصور دشــمنان ،خود را باال کشــید و
فرصتهای بسیار آفرید.
رهبرمعظم انقالب یکی از دستاوردهای دفاعمقدس را
ایستادگی مردم ،بهویژه مردم خوزستان و عربزبانها و
بیتوجهی آنها به وسوسههای دشمن برای تجزیه کشور
دانستند و گفتند :دفاعمقدس همچنین زمینهساز بروز
باورهای دینی و برترین سجایای اخالقی ملت ایران شد.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به بروز گذشــت،
ی در دوران دفاعمقدس ،بهویژه
ی و دینبــاور 
فداکار 
گذشــت خانوادههای رزمندگان و شهدا ،افزودند :در
دوران دفاعمقدس ،هم ه کشور به عمق دفاعی جبههها
تبدیل شد و شهر و روستا ،مســجد و هیئت ،حوزه و
دانشگاه ،همه در خدمت دفاع و انقالب قرار گرفتند.
اتحاد و انسجام ملت؛ اقتدار نظامی کشور

ایشان اتحاد و انســجام ملت را از دیگر دستاوردهای
دوران دفاعمقدس برشــمردند و خاطرنشان کردند:
در ســالهای ابتدایی انقالب بهدلیــل اختالفهای
سیاسی در سطوح باالی کشور و اقدامهای تفرقهافکنانه
گروهکهــا ،مردم دستهدســته شــده بودنــد ،اما
دفاعمقدس همه آحاد مردم را یکپارچه کرد.
رهبرمعظم انقــاب یکی دیگــر از دســتاوردهای
دفاعمقدس را که زمینهساز تبدیل تهدید به فرصت
شد ،مسئله اقتدار نظامی کشــور دانستند و گفتند:
در شروع جنگ تحمیلی وضع کشور از لحاظ نظامی
خوب نبود اما دفاعمقدس از یک طرف تبدیل به آزمون
وفاداری ارتش به نظام مقدس جمهوریاسالمی شد
و از طرف دیگر زمینهساز ســربرآوردن سپاه بهعنوان
یک حقیقت درخشنده شد .فرمانده کل قوا با تأکید بر
اینکه اقتدار نیروهای مسلح موجب محبوبیت آنها نزد
مردم و ایجاد احساس امنیت برای کشور شد ،افزودند:
البته این نکته باید مدنظر فرماندهان محترم ارتش و
سپاه باشد که این محبوبیت و اقتدار تا زمانی است که
حرکت پیشرونده نیروهای مسلح با همان شتاب قبلی
ادامه داشته باشد و دستخوش توقف و عقبگرد نشود،
زیرا هرگونه توقف درمقابل حرکت روبهجلوی دشمن،
بهمعنای عقبگرد اســت و برهمین اساس مسئوالن

ضرورت پاسخگویی به روایتهای دروغ و مخدوش

مکث

دیپلماسی همهجانبه در حاشیه
مجمععمومی سازمان ملل
رئیسجمهور در حاشیه برگزاری مجمععمومی سازما 
ن
ملل در شهر نیویورک ،در دیدار با سران برخی کشورها،
دیپلماسی
دیدگاههای جمهوریاسالمی پیرامون تحوالت منطقهای
و جهانی را تبیین کرد .سیدابراهیم رئیسی در دیدار با همتای فرانسوی خود،
ارتقای روابط کشورمان با اروپا را در گرو استقالل اراده کشورهای این قاره از
خواست و نظر آمریکا دانست و شرایط حصول توافق عادالنه و پایدار از دیدگاه
جمهوریاسالمی را تبیین کرد .رئیسی در دیدار امانوئل ماکرون با تأکید بر
اینکه ایران آماده دستیابی به یک توافق عادالنه و پایدار است ،الزمه حصول
این توافق را تضمینهای اطمینانبخش و بسته شدن پروندههای پادمانی

فرماندهکل قوا با اشاره به تالش دشمن برای انکار فرازها و اوجهای دفاعمقدس و بزرگنمایی
برخی نقاط ضعف احتمالی گفتند ،آنها با کار «فرهنگی ،تبلیغاتی و رسانهای» پرحجم تالش
میکنند زرق و برق دروغین اســتکبار را به رخ جوانان بکشند و تلخیها و تاریکیهای خود
را پنهان کنند و درمقابل ،با پنهانکردن نقاط قوت و دســتاوردهای دفاعمقدس ،زمینهساز
ترس مردم از قدرت و هیبت ظاهری استکبار شــوند که نتیج ه آن ،ترس از دشمن در میدان
سیاسی و خودکمبینی درمقابل دشــمن در میدان فرهنگی است .حضرت آیتاهلل خامنهای
پاســخگویی به روایتهای دروغ و مخدوش از دفاعمقدس و اصل انقالب اسالمی را ضروری
خواندند و افزودند :آمریکاییها و صهیونیستها با نگارش کتاب و تولید فیلم در این زمینه
مشغول هستند که باید با استفاده از افراد اهلفکر و هنر درمقابل آنها تالش و اقدامات مناسب
انجام داد .دراین دیدار ،سردار سرلشکر محمدباقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره
به برگزاری «سومین آیین تجلیل و تکریم سراسری از یک میلیون پیشکسوت دفاعمقدس
و مقاومت» ،گزارشی از برنامهها و فعالیتهای انجامگرفته در زمینه حفظ و ترویج فرهنگ و
ارزشهای دفاعمقدس بیان کرد.

ایران دانست و گفت :سطح همکاریها و روابط ایران و فرانسه قابل ارتقاست،
ضمن اینکه اروپا باید در عمل نشان دهد سیاستهایش مستقل است و تابع
خواست و سیاست آمریکا نیست .رئیسجمهور باز ماندن پروندههای ایران
در آژانس را مانع جدی دستیابی به توافق برشمرد و ادامه داد :رویکرد آژانس
به مسائل باید فنی و به دور از فشارها و القائات دیگران باشد و معتقدیم بدون
مختومه شدن پروندههای ایران ،دستیابی به توافق امکانپذیر نیست .ماکرون
نیز در این دیدار استمرار کار برای پیشرفت در توافق هستهای را الزم دانست
و اضافهکرد :ایران و آژانس با همکاری یکدیگر قادر به حل پروندههای موجود
هستند و ما در این زمینه فشار سیاسی به آژانس وارد نخواهیم کرد.
بررســی آخرین وضعیت مذاکرات برجامی و همچنین ضــرورت ارتقای
مناسبات دوجانبه از مهمترین محورهای گفتوگوی رئیسجمهور با همتای
سوئیسی خود بود .رئیسی در این دیدار با بیان اینکه دولت کنونی آمریکا
مدعی مخالفت با تصمیمهای دولت قبل و بازگشت به توافق است ،گفت:

رئیس دولت سیزدهم در نخستین سخنرانی حضوری خود
در هفتادوهفتمین اجالسیه مجمع عمومی سازمان ملل با
اشاره به اهمیت عدالت در جمهوری اسالمی گفت :اگرچه
بســیاری از حرکتها به بلوغ انقالب نرسیدند و بسیاری از
انقالبها از مســیر اصیل خود منحرف شدند ،اما موفقیت
برخی از ملتها مانند ملت ایــران در تداوم ماهیت انقالب
خود ،امید به برقراری عدالت را همچنان در دلهای مردم
جهان ،زنده و پابرجا نگه داشته است.
براساس گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاستجمهوری،
سیدابراهیم رئیسی در سخنرانی خود که ساعت 18روز
چهارشنبه در مقر ســازمان ملل در نیویورک ایراد شد،
گفت :من مفتخرم که نماینده ملتی هستم که میراثدار
تمدنی بزرگ است .ملتی که همیشــه آزاد بوده و قرنها
تالش ســلطهگران برای اسارتِ سرنوشــت خود را ناکام
گذاشته است .ملتی که همواره ظلم را مایه تباهیدانسته
تاریخ خود با اســارت دیگر ملتها نیز مبارزه
و در طول
ِ
کرده اســت؛ از «اسارت باب ِلی» تا «اســارت فلسطینی».
ِ
سرنوشت مشترک برای بشــریت هستیم و از
ما قائل به
جهانیشدن عدالت حمایت میکنیم .ما آنچه را برای خود
میپسندیم برای دیگران آرزو میکنیم و آنچه را برای خود
نمیپســندیم ،به دیگران تحمیل نمیکنیم .ملت ایران
بر این باور اســت که عدالت ،وحدتآفرین است و ظلم،
جنگافروز .اینکه کشــوری در داخل خود مدعی عدالت
باشد اما در خارج ،انواع تروریستها را تربیت کند و به جان
ملتها بیندازد ،یا با تحمیل فشارهای مختلف ،ملتها را
به تسلیم وادار کند ،باید هم از بشــریت شرم کند ،هم از
آزادی ،و هم از عدالت.

نظامی و کشوری ،پشــتیبانی از نیروهای مسلح را از
کارهای واجب خود بدانند.
ایشان تأکید کردند :به لطف الهی امروز کشور از لحاظ
دفاعی به مرحله بازدارندگی رسیدهاســت و از لحاظ
تهدید خارجی ،نگرانی وجود ندارد و دشمنان نیز این
موضوع را بهخوبی میدانند.
بهکارگیری راهکنشهای ابتکاری در دفاعمقدس

رهبرمعظم انقالب در ادامه به یک نکته مهم اشــاره
کردند و گفتنــد :برخی اوقات در مــورد دفاعمقدس
تعابیری همچون اســتفاده از موج انسانی بهکار برده
میشــود ،درحالیکه محور همه حرکات و اقدامها و
عملیات در۸سال جنگ ،تدبیر و عقالنیت بود و روشها
وراهکنشهایابتکاریدرعملیاتمختلفقابلتدریس
در دانشگاههای نظامی است.
حضرت آیتاهلل خامنــهای ازجمله دســتاوردهای
دفاعمقدس را ثابتشدن یک اصل مهم برای ملت ایران
دانستند و تأکید کردند :در دوران دفاعمقدس ثابت شد
که صیانت کشــور و بازدارندگی درمقابل تهدیدهای
دشمن ،تنها از راه مقاومت بهدست میآید و نه تسلیم.
ایشــان افزودند :در همان اوایل جنگ افرادی معتقد
به تسلیم بودند و غیرمســتقیم این موضوع را مطرح
میکردند ،اما امام(ره) محکم ایستادند و درنهایت برای
ملت ایران نیز ثابت شد که پیروزی و پیشرفت و صیانت
کشور با مقاومت حاصل میشود .رهبرمعظم انقالب
با اشاره به استفاده از اصل مقاومت در مسائل مختلف
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خاطرنشان کردند :این
مقاومت هوشمندانه موجب شــد اوال یک اطمینان و
اعتمادبهنفس داخلی در فعاالن سیاســی و فرهنگی
بهوجود آید ،ثانیا به دشمن آموخت در محاسبات خود،
همواره قدرت داخلی ایران را بهحساب بیاورد ،چراکه ما
با همین روحیه توانستیم در بسیاری از موارد همچون
فشار حداکثری یا طرح خاورمیانه جدید یا تعرض به
مرزهای هوایی و دریایی ازجمله ســاقطکردن پرنده
متجاوز دشمن یا توقیف شناورهای خاطی آنان ،دشمن
را ناکام بگذاریم.
لزوم روایتگری درست

ایشان به تأکید مکرر خود بر لزوم روایتگری درست،
اشاره کردند و گفتند :فعالیتهایی که تاکنون در این
زمینه انجام شده خوب است ،اما همه آنها زیرساخت
هستند و باید خروجی کارها مشاهده شوند.
رهبرمعظم انقالب تأکیــد کردند :هنگامی میتوانید
از نتیج ه کار خود در روایتگری دفاعمقدس احساس
رضایت کنید که نوجوان دبیرستانی و جوان دانشگاهی
با همان چشمی که شما به دفاعمقدس نگاه میکنید،
به مسائل آن بنگرد و همان برداشــت را داشته باشد.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه اگر این مهم
اتفاق بیفتد موفقیــت در میدانهای گوناگون آینده،
حتمی خواهد بود ،افزودند :حضور جوانهایی که برای
دفاع از حرم به میدان رفتند و برخی هم به شــهادت
رسیدند ،از تأثیرات روایت درست بود ،زیرا این جوانها
دفاعمقدس را ندیدهبودند.

ما تاکنون رفتار عملی و جدی که نشــانه جبران رفتارهای گذشته و رفع
تحریمهای ظالمانه باشد ،مشاهده نکردهایم.
قدردانی از میزبانی خالصانه عراقیها

رئیسجمهور همچنین در دیدار با مصطفــی الکاظمی ،ضمن ابراز تقدیر
صمیمانه رهبرمعظم انقالب و دولت ایران از دولــت و ملت عراق بهخاطر
میزبانی خالصانه و برگزاری باشکوه مراسم اربعین امسال ،گفت :امیدواریم
هرچه سریعتر روند سیاسی در عراق با تفاهم و گفتوگو به تشکیل دولتی
مقتدرمنجرشود.رئیسیهمچنینبااشارهبهسخناننخستوزیرعراقدرباره
لزوم تسریع در تکمیل پروژه مسیر ریلی بصره به شلمچه اظهارکرد :رفع گره
کوچک این پروژه و تکمیل ســریعتر آن نتایج و دستاوردهای عظیمی در
گسترش تعامالت و همکاریهای دوجانبه و نیز تسهیل تردد زائران به اماکن
مقدسه2کشور خواهد داشت.

رئیســی با بیان اینکه انســانیت ،منحصر به بخشــی از
انسانها نیست و حقوق بشر جز با تامین حقوق همه بشر
متصور نیست ،افزود :جمهوری اســامی ایران با الهام از
باورهای دینی و بر مبنای روح و نص قانون اساسی خود،
یکی از کارآمدتریــن ســازوکارها را در صیانت از حقوق
بشــر در اختیار داشــته و با مؤثرترین ابزارها ،استیفای
حقوق نقضشــده هر فرد را رسالت انســانی ،مسئولیت
حاکمیتی ،وظیفه الهی و یک ماموریت تفویضشــده از
سوی مردم میداند .جمهوری اســامی ،استانداردهای
دوگانه برخی از دولتها در زمینه حقوق بشر را مهمترین
نقض حقوق انسان دانسته که پیامد
عامل نهادینه
شــدن ِ
ِ
آن ،موضعگیریهای متنوع و متعدد در قبال یک رخداد
در حال بررســی در جمهوری اســامی ایران و سکوت
مرگبار درباره قتل دهها زن بیپنــاه در مدت کوتاهی در
یکی از کشورهای غربی اســت .تا زمانی که این دوگانگی
پابرجا باشد ،حقوق بشــر از گزند نقضهای مکرر در امان
نخواهد بود.
او با بیان اینکه باالتر از حقوق بشر ،حقوق ملتهاست که
بهراحتی توسط قدرتهای ظالم پایمال میشود ،تصریح
جوامع بومــی کانادا که فرزندانشــان بهجای
حق
کردِ :
ِ
کالسهای مدرسه در گورهای دستهجمعی حیاط مدرسه
دفن شــدند؛ حق تعیین سرنوشــت ملت فلسطین ،حق
توسعه ملتهای تحت تحریم ،حق حیات ملتهای تحت
اشغال یا قربانی تروریسم ،حق زندگی آوارگان بیپناهی که
کودکان را در قفسهایی جداگانه از مادران و پدران خود
محبوس میکنند؛ همگی نشان میدهند که جایگاه مدعی
و متهم در مسئله حقوق بشــر نباید جابهجا شود و اینکه
ناقضان واقعی حقوق بشر ،شایستگی اخالقی الزم را برای
اظهارنظر درباره حقوق بشر ندارند .نقش بینظیر ایران در
نابودی داعش ،که فقط یک مورد از جنایاتش این بود که
زنان کرد و ایزدی و مسیحی را به بردگی میگرفت ،کفایت
میکند که نشان دهد ما در جایگاه مدعی و مدافع حقوق
بشر هستیم و حامیان داعش در جایگاه متهم قرار دارند.
نمایش تصویر سردارسلیمانی

رئیسی در این اجالس با نشــان دادن تصویر سردار سپهبد
شهید قاسم ســلیمانی به حاضران در صحن سازمان ملل
متحد تأکید کرد :رســیدگی عادالنه قضایــی به جنایت
رئیسجمهــور ســابق آمریــکا را از طریق یــک دادگاه
عادالنه دنبال خواهیم کرد .رســیدگی عادالنه به جنایت
رئیسجمهور سابق آمریکا خدمت به انسانیت است .امروز
جهان به ایران قوی نیازمند است.
رئیسی روز دوشنبه ۲۸شهریورماه در راس هیأت سیاسی
و با همراهی حســین امیرعبداللهیان ،وزیــر امور خارجه
وارد نیویورک شــد و طی 2روز عالوه بر گفتوگو با سران
کشورهای فرانسه ،ســوئیس ،بولیوی ،نخستوزیر عراق،
پاکستان و رئیس شــورای اروپا در هتل محل اقامت خود
دیدار و گفتوگو کرد .شــرکت در اجالس تحول آموزش
ســازمان ملل و نیز نشســت با رهبران ادیان الهی از دیگر
برنامههای رئیسجمهور در سفر به سازمان ملل بوده است.
هفتادوهفتمیــن مجمع عمومی ســازمان ملــل از  ۲۰تا
۲۶سپتامبر ۲۹( ۲۰۲۲شهریور تا ۴مهر) بهمدت یک هفته
در منهتن نیویورک مقر این نهاد بینالمللی برگزار میشود.
مجمع عمومی امسال سازمان ملل با حضور سران و رهبران
جهان برای نخستینبار پس از بیماری همهگیر کووید19-
از ســال ۲۰۱۹برگزار شــده که بزرگتریــن گردهمایی
دیپلماتیک در جهان است.
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شماره 8598

گزارش
معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران در نشست خبری
از تسریع معامالت شهر در بورس کاالی ایران خبر داد

59ملک شهرداری
وارد بورس میشود

23شهریور ،شهرداری تهران در راستای شفافسازی معامالت
و انضباط بخشــی مالی2 ،ملک خود را در تاالر شیشهای بورس
عرضه کرد و در کمتر از یک ساعت امالک به مبلغ 30میلیارد و
580میلیون تومان فروخته شدند .حاال قرار است سومین ملک
مسکونی غیرنوسازی به مســاحت 164متر در خیابان شهید
باهنر 17مهر ماه در بورس کاال عرضه شود که قیمت پایه برای
این ملک 15میلیارد تومان تعیین شده است .آنطور که معاون
مالی و اقتصادی شــهردار تهران در نشست خبری روز گذشته
عنوان کرده« :فرایند عرضه امالک و انجام معامالت در سازمان
بورس تسریع شده اســت و اکنون امید نامه 8ملک آماده شده
و 51ملک دیگر هم در مرحله کارشناســی قرار دارد و با فراهم
شدن زیرساختها حتما هر هفته در بورس عرضه این 59ملک
خواهیم داشت ».ابوالفضل فالح همچنین گفت که 64ملک در
مناطق مختلف شناسایی شدهاند که قابلعرضه در بورس هستند
و ارزش آنها بیش از 11هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
به گزارش همشــهری ،اصالح ســاختار مالی مهمترین اقدام
در این دوره مدیریت شــهری بود که بهگفته معــاون مالی و
اقتصادی شــهردار تهران در نهایت منجر به ایجاد خزانه واحد
بــرای درآمدهای عمومــی ،پرداختهــا و صرفهجویی بیش
از 300میلیاردتومان شــد .راهاندازی ســامانه رصد هم اقدام
دیگری است که در راستای شفافسازی بدهیها و طلبهای
شهرداری تهران انجام میشــود و همچنین راهاندازی سامانه
حوالــه الکترونیکی در راســتای شفافســازی طلب و بدهی
پیمانکاران در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته است.
طلب 7هزارمیلیاردی شهرداری از دولت

دولت مکلف به پرداخت بدهیهای ثبت شــده اســت .فالح با
بیان اینکه تاکنــون حدود 7هزار و100میلیــارد تومان طلب
شهرداری تهران از دولت ثبت شده ،تأکید کرد« :حدود 20هزار
میلیارد تومان هم اسناد و مدارک در حوزههای مختلف ازجمله
شهرسازی وجود دارد که تالش میکنیم ثبت و محقق شوند».
معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران در ادامه به طلب سازمان
تأمین اجتماعی هم اشــاره و عنوان کرد« :این سازمان ادعای
طلب 4600میلیارد تومانی داشــت که در ایــن دوره بهدلیل
انباشــت جرائم ،مبلغ به 6هزار میلیارد تومان رسیده که پس
از بررسی اسناد و مدارک مشخص شد طلب این سازمان هزار
میلیارد تومان است».
عرضه نخستین پارت ضایعات در بورس

عالوه بر فروش ملک ،شهرداری خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز
خود را از بورس آغاز کرده که ب ه گفته فالح ،اردیبهشت امسال
حدود 370میلیارد تومان خرید مصالح از بورس انجام شده است.
آنطور که او عنوان کرده« :خرید قیر ،میلگرد و سیمان از بورس
شروع شده است و باید از این شــیوه نوین استفاده کرد .هفته
آینده برای نخستینبار عرضه ضایعات در بورس آغاز میشود».
شناسایی و رفع تصرف امالک شهرداری

شهرداری ،امالک زیادی دارد که سرمایه شهر محسوب میشوند
فالح با بیان اینکه شناســایی امالک ،گرفتن ســند تکبرگ و
مولدسازی آنها ،رویکرد شهرداری تهران در دوره جدید است ،گفت:
براساس اسناد سال گذشته12هزار و200ملک شناسایی شده بود
که در این دوره با اقدامات انجام شده به 20هزار ملک رسیده است.
او در تشریح مولدسازی امالک عنوان کرد« :امالک ،همواره پشتوانه
پروژههای عمرانی بودند و شهرداری امالک زیادی دارد و با توجهبه
پروژههای مشارکتی تعداد این امالک رو به افزایش است ».بهگفته
این مقام مسئول سال گذشته برای 4هزار و400ملک و در نیمه
اول امسال هم برای700ملک ،سند تکبرگ صادر شده و مدیریت
شهری در تالش است در نیمه دوم سال این فرایند را تسریع کند.
فالح در ادامه با اشاره به رفع تصرف امالک شهرداری تهران گفت:
«برخی اشخاص بدون اینکه ارتباطی با شهرداری تهران داشته
باشند در امالک دخل و تصرف کرده و سالها بدون هیچ پرداختی
از آنها استفاده میکردند که تاکنون 25ملک تخلیه و رفع تصرف
شده و 29ملک دیگر هم در دست تخلیه است».
بدهی 60هزارمیلیاردی شهرداری تهران

مدیریت شهری جدید ،شــهرداری را با 60هزار میلیارد تومان
بدهی تحویل گرفت و اکنون با گذشته یک سال و چند ماه هنوز
میزان این بدهی کاهش نیافته است .فالح در توضیح عملکرد
شــهرداری در تســویه بدهی گفت« :در این مدت شهرداری
تهران تالش کرد بــا پرداخت جرائم و اقســاط از روند افزایش
بدهی جلوگیری کند و به همین دلیل هنوز کاهشی در آن رخ
نداده است؛ اما در چند ماه آینده قطعا شاهد کاهش  4تا 5هزار
میلیاردتومانی این بدهی خواهیم بود».
تحقق 11هزارمیلیاردی منابع مالی

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران براساس بودجه1401
متعهد به تأمین 16هزار میلیارد تومان منابع مالی اســت که
بهگفته فالح تاکنون 11هزار میلیارد تومان محقق شده است.
او تأکید کرد« :سهم معاونت در 6ماه نخست سال حدود 8هزار
میلیارد تومان بود که 3هزار میلیارد تومان جلوتر هســتیم».
او در ادامه بــه دریافت تســهیالت از دولت هم اشــاره کرد و
گفت« :تسهیالت دریافتی بهصورت وام نبوده و تاکنون 2هزار
و400میلیارد تومان اوراق مشارکت از دولت دریافت کردهایم
که ۷۰۰میلیارد آن برای خرید اتوبوس1500 ،میلیارد تومان
برای مترو و حدود ۲۰۰میلیارد تومان آن برای منطقه نصرآباد
اختصاصدادهشده است».

تعیینتکلیف پروژههای مشارکتی

شهرداری سال گذشته ۴۸پروژه مشارکتی مشکلدار را که از
ســال ۹۱بالتکلیف مانده بودند ،تحویل گرفت .معاون مالی و
اقتصادی شــهرداری تهران با بیان این مطلب گفت که اکنون
مشــکالت 7پروژه حلوفصل شــده و به مالکیت شــهرداری
درآمدهاند .او ادامه داد« :همایش فرصتهای ســرمایهگذاری
کالنشهر تهران ،فرصت مشارکت سرمایهگذاران در پروژههای
شــهری را فراهم کرد و تاکنــون 9تفاهمنامه مبادله شــده و
51شرکت برای مشارکت در 231پروژه اعالم آمادگی کردهاند».

تردد با ماشین برقی2نفره در قلب پایتخت

نقلقولخبر
مهدی وحدتکار
مدیرعامل سازمان پایانهها
و پارکسوارهای شهرداری تهران
قــرار بــر ایــن بــود در خصــوص جابهجایی
پایانه غــرب تهــران مطالعه شــود کــه این
اقــدام در حــال تکمیــل اســت .دیگــر نیاز
نیســت پایانههــای متمرکــز چندهکتاری
داشــته باشــیم؛ چراکــه مدلهــای تجاری
در حــال تغییــر اســت امــا در هــر صــورت
نمیتوان پایانهها را از سبد خدماترسانی
به شــهروندان حذف کــرد .بــا روش TOD
(توســعه مبتنیبر حملونقــل عمومی) و
سرویسهای اینترنتی فرایند مسافرگیری
و رسیدن مسافر به اتوبوس و خرید بلیت
با بهترین حالت ممکن انجام میشود.

با سرمایهگذاری بخش خصوصی و همکاری تولیدکننده داخلی ،فعالیت هزار خودروی برقی اشتراکی در تهران آغاز میشود

گزارش

محمد سرابی
روزنامهنگار

منبع انرژی خودروها به آرامــی در حال تغییر
از بنزین به برق اســت .اگرچه هنوز هم بیشــتر
خودروهای جهان از ســوخت بنزین اســتفاده
میکنند امــا برخی کشــورها امتیازهایی برای
خودروهای باتریدار تعییــن کردهاند و بعضی
از صنایع خودروســازی در حــال افزایش تولید
این گروه از محصوالت هستند .مدیریت شهری
تهران نیز از چندسال گذشــته بارها اعالم کرده
بود که از حملونقل برقی حمایت میکند .مسلما
نمیشــود در یک یا چند سال تمام خودروهایی
که در تهران رفتوآمد میکننــد را برقی کرد؛
زیرا زیرســاختهای مورد نیــاز آن وجود ندارد
اما قدمگذاشــتن در این راه امیدوارکننده است.
در تهران نمونههایی از وسایل حملونقل برقی
بهکار افتاده و روز گذشــته مدیرعامل سازمان
سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری
تهران اعالم کــرد که با ســرمایهگذاری بخش
خصوصی و همکاری تولیدکننده داخلی فعالیت
هزار خودروی برقــی اشــتراکی در تهران آغاز
میشود .مهدی شریفیان گفت« :بعد از همایش
فرصتهای ســرمایهگذاری برای نخســتینبار
تفاهمنامهای با سرمایهگذار بخش خصوصی امضا
شد تا راهاندازی خودروهای برقی اشتراکی را که
تولید داخل است ،شاهد باشیم».

او با اشــاره به اینکه خودروهای دونفره فضایی
برای حمل بــا ر هم دارد ،ادامــه داد« :در بخش
اول این پروژه هــزار خودروی برقی اشــتراکی
برای اســتفاده در محــدوده مرکزی شــهر در
نظر گرفته شــده که شــهروندان در قالب کاربر
میتوانند مشــابه دوچرخههای اشــتراکی در
پایتخــت از ایــن خودروهای برقی بــا ظرفیت
۲مسافر استفاده کنند .در مراحل بعدی محدوده
فعالیت این خودروها افزایش پیدا میکند و شامل
بیشــتر مناطق شهر خواهد شــد ».مدیرعامل
سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی
شــهرداری تهران گفت« :برای گرفتن مجوزها
از وزارت صمــت در حال پیگیری هســتیم و ما
هم همکاریهای الزم را با ســرمایهگذار بخش
خصوصی انجام میدهیم تا هرچه ســریعتر این
خودروها توسط شــهروندان مورد استفاده قرار
گیرد ».بهگفته او این پروژه در مرحله عقد قرارداد
و شناسایی پیمانکار قرار دارد و در آینده جزئیات
بیشتری از آن منتشر خواهد شد .شریفیان تأکید
میکند« :هدف ما این اســت که در استفاده از
خودروهای برقی دونفره ،هم شهروندان با سهولت
بیشتری تردد کنند ،هم سرمایهگذار سود ببرد».
یکی از موانع اصلی اســتفاده از هر وسیله برقی
در شهر ،نبود ایســتگاههای شارژ است .شهریور
سال پیش در نمایشــگاه حملونقل پاک تهران
برخی صنایع که در زمینه فناوری پیشرو هستند،
نمونههایی از دستاوردهای خود را نشان دادند.
بیش از همه انواع موتورســیکلتهای برقی در

این نمایشگاه دیده میشــد اما طرحهایی مانند
نازلهای آزمایشی شــارژ خودرو هم در آن ارائه
شده بود.
خودروهای برقی شــخصی در ایران رواج پیدا
نکرده ،اما شــرکتهای خودروسازی طرحهای
متعــددی را در این زمینه دنبــال میکنند .در
سالهای قبل چند نمونه از این خودروها رونمایی
شدند اما به سطح شهرها راه پیدا نکردهاند .بعضی
از آنها هم در واقع موتورهای چهارچرخ اتاقدار
بودند.
کاهش آلودگی هوا از معضالت اصلی کالنشهرها
و مخصوصا پایتخت بهشمار میرود و در این بین،
یکی از نتایج ،استفاده گســترده از خودروهای
برقی خواهد بود .کاهــش آلودگی صوتی نیز به
تناســب آن اتفاق میافتد و در صورت رواج این
نوع وسایل حملونقل میتوان به بهبود شرایط
زیست در شــهر امیدوار بود .استفاده از باتری به
جای بنزین ایدهای بزرگ است که چارچوبهای
حملونقل عمومی در کالنشــهرها را دگرگون
میکند و بر زندگی شــهروندان تأثیر مستقیم
میگذارد .اجــرای تدریجــی آن میتواند ما را
با نقاط ضعف و قوت این ایده آشــنا کند .به هر
ترتیب شهرداری تهران با همکاری شرکتهای
دانشبنیان و تولیدکنندگان داخلی یا از طریق
واردات ،ســعی در افزایش تعداد وســایل برقی
همگانی اشتراکی و شــارژی در پایتخت بهویژه
با اولویت تردد مسافر و کاال در قلب تهران (مرکز
شهر) دارد.

پیشتازی چین
در تولید باتری خودرو
اتحادیه اروپا میخواهد تا سال  2035تولید
خودروهای بنزینی و گازوئیلی را متوقف کند
و فقط خودرو برقی بسازد اما خودروساز برقی
اروپا در رقابت تولید خودروهای الکتریکی
اروپا از چین عقب افتاده اســت .بنا به آنچه
در نشریه فایننشیال تایمز نوشته شده است
فلزاتی مانند لیتیوم که در استرالیا استخراج
و در چین فرآوری میشود یک نمونه از مواد
اولیه ساخت باتریهای قوی برای ماشینهای
برقی است .تســلط چین بر زنجیره تامین
وســایل نقلیه برقی باعث شــده است که
خودروسازیهای اروپا در شرایط سختی قرار
گیرند .در روند ســاخت باتریهای خودرو،
صنعتی که ظرفیت زیادی برای فرآوری مواد
شیمیایی و معدنی داشــته باشد میتواند
منبع مواد اولیه و مصرف نهایی را هم کنترل
کند .پیشبینی میشود امسال  76درصد از
سلولهای باتری لیتیوم جهانی در چین تولید
شود در حالی که تنها  7درصد این باتریها در
اروپا تولید میشود.

شارژ باتریهای
این خودروها عمر
زیادی دارند.

مانند هر وسیله چهارچرخ
موتوری دیگر تابع قوانین
راهنمایی و رانندگی
هستند.

مهدی پیرهادی
رئیس کمیسیون سالمت
شورای شهر تهران
در چند ماه گذشته در شورای شهر تهران در
حوزه آب تمرکز و بالغ بر 100برنامه با شرکت
آب و فاضالب طرح کردیم کــه خروجی آن
میتواند برای ســایر کالنشهرها تجربیاتی
را داشــته باشــد؛ همچنین امسال نسبت
به ســال قبــل در حــدود ۲۸درصــد کاهش
نزوالت آسمانی داشتیم که باعث برداشت
بیشتر از منابع آبهای زیرزمینی میشود؛
در واقع اگر از االن پیشبینی نکنیم ممکن
اســت آبیاری فضاهای ســبزمان نیــز دچار
مشکل شود ،بنابراین در تهران حدود هزار
میلیــارد تومان بــه موضــوع آب و فاضالب
اختصاص دادیم.

عدد خبر

مشخصات اصلی خودروی برقی اشتراکی
در نمونههای قبلی   
باتریها ظرفیت
7.7کیلوواتساعت
دارند .

دوره عمر شارژ باتریها
تا 3هزار بار است.

درصورت از کار افتادن
باتریها نیروهای
ی آنها را
پشتیبان 
تعویض خواهند کرد.

شارژ باتریها حدود
 3تا 3.5ساعت ،زمان
میبرد .

با شروع مراحل راهاندازی
خودروها ،نرخ کرایه و
شارژ در شورای شهر
مصوب میشود .

با هربار شارژ کامل
پیمایشی حدودا
100کیلومتری خواهند
داشت .

طول کلی خودرو
کمتر از 2.4متر است.

فضای بار در عقب خودرو
وجود دارد.
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ملک

80

درصد

زاکانی:بیمسکنی،امیدجامعهراازبینمیبرد
آییــن امضــای ۴تفاهمنامه
بهمنظور تامین ۳۰هزار واحد
شهرسازی
مســکونی در تهران با حضور
شهردار تهران برگزار شد .علیرضا زاکانی در این
مراسم تأکید کرد که بیمســکنی ،امید را از
جامعه از بین برده است .به گزارش همشهری،
شهردار تهران گفت« :برهمانباشتگی مشکالت
تهران آنقدر اســت که اگر برایش کاری نشود
روزبهروز مشکالت اضافه میشود .وقتی بحث
از چشمانداز تهران کالنشهر الگوی جهان اسالم
شد به مشــکالت توجه کردیم ».او ادامه داد:
«قرار است تا سال ۱۴۰۶بتوانیم مدیریت جدید
مبنی بر مشــارکت را در تهران ایجاد کنیم و
بهجای آنکه منها وجود داشته باشند ما ایجاد
شود ».زاکانی با بیان اینکه برای آنکه سرمایه
اجتماعی مدیریت شهری باال برود مشارکت را
در دستور کار قرار دادیم ،گفت« :هدف از ایجاد
مشارکت پیشرفت است .شهرداری تهران برای
حل مشــکل تهران وارد عمل شده و ۱۲هزار
بافت فرسوده در تهران وجود دارد ».زاکانی با
اشاره به حل مشکل حملونقل عمومی تأکید
کرد« :ترافیک ،آلودگی هوا و بیمسکنی امید
را در جامعه از بین برده است و در همین راستا
۱۰۰هزار میلیارد پروژه جدید قابل مشارکت را
تعریف کردهایــم و بانکها بزرگترین محمل
همکاری هســتند .رئیسجمهور با تمام قوای
خود برای کمک به مردم آمده و ساخت مسکن
نیز کمک به مردم است و امیدواریم در بستر این
اقدامات گره مشکالت مردم حل شود ».در این
مراسم معاون شهرسازی و معماری شهرداری
تهران نیز با اشاره به کاهش روند صدور پروانه
ســاخت در تهران در طول یک دهه گفت« :در
سال ۱۴۰۰تنها ۵هزار مترمربع پروانه ساخت در

شــهر تهران صادر شده است .شــهردار تهران
براســاس مطالعاتی که در بخش مسکن شکل
گرفته بود قرارگاه مســکن را براساس قوانین
باالدســتی بــه دو روش مداخله و مشــارکت
مســتقیم با هدف کاهش بیعدالتی شــهری
تشکیل داد ».حمیدرضا صارمی ادامه داد« :طبق
سیاستگذاریهایی که شهردار تهران انجام داده
است؛ در قالب قرارگاه مسکن درنظر داریم ابتدا
به مناطقی برویم که ســاخت مسکن در آن به
توســعه کلی شــهر تهران بینجامد که شامل
مناطقی میشود که شاخصهای توسعهیافتگی
در آنها کاهش یافته اســت ».او عنــوان کرد:
«اتفاقات بازار مسکن تنها به بازار دالر و ...ربطی
ندارد کما اینکه مقام معظم رهبری نیز به این
مسئله اشــاره کردند ،چراکه زمین و مصالح از
خودمان است و بازارهای جهانی در آن بیتأثیر
است ».صارمی اضافه کرد« :به ساخت مسکن
ایرانی-اسالمی در این پروژهها توجه شده است.
به همین دلیل ســاخت مســجد و مدرسه در
محلههای نمونه در اولویت است».
در ایــن مراســم همچنیــن رئیس ســتاد
توانمندســازی محالت کمبرخوردار کشــور
گفت« :خشــنودیم که بعد از برگزاری موفق
مراسم اربعین حسینی امروز شاهدیم که یک
قدم اصولی برای بهبود زندگی مردم برداشته
شده است ».علی آقامحمدی عنوان کرد« :اگر
بخواهیم قیمت مســکن را تغییر دهیم بهجز
در تهران نمیتوانیم ایــن کار را انجام دهیم
که این نهضتی که به همت شهرداری تهران،
بانکها ،وزارت مسکن و نهادهای مؤثر بهخوبی
دارد انجام میگیرد ،نشان خواهد داد که بازار
بیثبات فعلی قابلیت دوام ندارد .این سیاستی
است که در کل کشور تأثیرگذار است».
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نشســت اضطــراری ســتاد مدیریــت
بحــران کالنشــهر تهــران بــا موضــوع
ارزیابــی ایمنــی و اقدامــات کاهــش
خطر مرتبط با تعدادی از مجتمعهای
تجــاری -اداری و گودهــای پرخطــر رها
شده و اولویتدار شهر تهران در محل
ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران
شهر تهران برگزار شد .در این نشست
تصمیمــات الزم بــرای ارزیابــی ایمنــی
ســازهای و 3مجتمــع تجــاری و تعییــن
تکلیف 2گود پرخطر رهاشده شهر به
تصویب رسید.
بــرای آبیــاری فضــای ســبز اســتفاده از
پســابها تأکید شــده اما حتی در تهران
که شبکه فاضالب آن۸۰درصد پیشرفت
فیزیکی داشته این امکان بهوجود نیامده
اســت ،چراکه اکثر تصفیهخانهها خارج
از شــهر تهران احداث شــده و انتقال این
پسابهاهزینهسنگینیرامتبادرمیکند
و بهدلیل کمبود اراضی ،تصفیهخانهها
بهصــورت محلی دیده نشــده اســت .در
بارانهای سیلآســای مردادماه ،استان
تهــران شــاهد بیشــترین میــزان ســیل
و خســارت بــود ،امــا ایــن خســارت را در
محدوده شهر تهران شاهد نبودیم؛ دلیل
آن نیز این است که در تهران۵۳۰کیلومتر
کانــال و مســیل داریــم کــه آب را از زیــر
شهر عبور میدهد ،اما متأسفانه درباره
دبی آبی که از زیر کانالها عبور میکند،
آمار مدونی وجود ندارد.
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چهره روز

بورسکاال

سرباالیی انحصارزدایی از خودرو

ورود خودروهای سنگین به بورسکاال

نقدخبر

زیرپوست بازار اجاره
خبر :مرکز آمار ایران اعالم کرد :در زمستان
1400میانگین قیمت زمین یا زمین ساختمان
مسکونی کلنگی معامله شــده در کشور معادل
25.4درصد ،میانگین قیمت زیربنای مسکونی
24.8درصد و میانگین قیمت اجاره مســکونی
60.9درصد نسبت به زمســتان 1399افزایش
داشته است.

نقد :بازار زمین و مســکن بعد از 3سال تورم
و آشفتگی مستمر ،به وضعیتی به نسبت خنثی
رســیده و حداقل در نیمه دوم سال گذشته این
وضعیت را حفظ کرده اســت؛ اما بازار اجاره ،هم
بهواسطه عقبماندگی سنتی از تورم بازار مسکن
و هم بهدلیل رشــد تقاضای مسکن استیجاری
با کاهش قدرت خرید مســکن در جامعه ،حتی
با خنثی شدن بازار ملک و مســکن نیز به سال
آرامش نرســیده اســت .پیشازاین ،زنگ خطر
وقوع بحران در بازار اجــاره ،دولت و مجلس را بر
آن داشت تا تدابیری برای کنترل آن بیندیشند
و در این مسیر 2بسته سیاستگذاری دولت برای
ساماندهی بازار مسکن و اجاره و یک طرح مجلس
برای کنترل بازار اجاره ،ثمــره تالشهای قوای
مجریه و مقننه بود .بسته اول دولت با مصوبه سران
قوا راه را برای تعیین سقف افزایش قیمت اجاره
هموار کرد ،بســته دوم به تصویب هیأت وزیران
رسید و خبری از اجرای آن نشد و طرح مجلس
نیز بعد از اتمام فصل نقلوانتقال مستأجران و آرام
شــدن فضای بازار ،همچنان در حال بررسی در
کمیسیون مربوط باقی ماند .پیشازاین همشهری
در یک گزارش مستند به متولیان بازار مسکن و
قانونگذاران پیشنهاد کرده بود با فروکش کردن
اخبار بازار اجاره ،ســاماندهی اساسی این بازار را
فراموش نکنند و اکنون آمارهای مرکز آمار ایران
نیز این ضرورت را تأیید میکند .در شرایط فعلی
در تهران حدود سهچهارم و در میانگین کشور
حدود یــکدوم درآمد خانوارها صــرف هزینه
مسکن میشود .با روند فعلی تورم اجاره ،اوضاع
میتواند خرابتر هم شود.

شرکت آب و فاضالب استان تهران در
اطالعیهای با اشاره به هشدارهای سازمان
هواشناسی مبنی بر کاهش چشمگیر
بارشها در پاییز امسال از شهروندان
تهرانی خواست با مدیریت مصرف ،تداوم
تأمین پایدار آب شرب را تضمین کنند

همشهری از مسیر دشوار تأمین آب پایدار گزارش میدهد

هشدار خشکسالی با پاییز کمباران

طبق برآوردهای رسمی بهاحتمال زیاد در نیمه نخست سال آبی جدید ،یعنی در پاییز و زمستان امسال ،بارشها کمتر از پارسال خواهد بود
از همیــن امروز به فکــر کمکردن
میزان مصرف آب باشید و در انتظار
آب
بارش زیاد در فصــل پاییز1401
نباشید ،زیرا دستکم نیمی از سدهای پایتخت خالی
اســت .برآوردهای رســمی نشــان از آن دارد که
بهاحتمال زیاد در پاییز و زمســتان امسال بهعنوان
نیمه نخست سال آبی جدید میزان بارشها کمتر از
مدت مشابه سال قبل است .وزارت نیرو میگوید در
سال آبی  1400-1401یعنی در فاصله زمانی ابتدای
مهر سال 1400تا 11شهریور امسال بهطور میانگین
حجم بارشها در کل کشور به حدود 202میلیمتر
رســیده کــه میانگیــن بارشهــای بلندمــدت
246میلیمتر بوده است .به این ترتیب متوسط بارش
کشور در سال آبی 18 ،1400-1401درصد نسبت
به متوسط بلندمدت 53سال کاهش پیدا کرده است.
این آمارها بیانگر این است که در سال آبی امسال از
31استان کشور23 ،استان بارش کمتر از میانگین
بلندمدت را تجربه کرده و فقط 8استان وضع بهتری
داشتهاند.
سعید نیکیسخن ،استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میگوید« :براساس برآوردها پاییز امسال کمبارش
خواهد بود و حتی در برخی مناطق ممکن است تا
50درصد زیر نرمال بارش داشــته باشیم که بیانگر
سومین سال خشکسالی است که مردم و مسئوالن
باید برای این شرایط آمادگی داشته باشند و منابع
آبی به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد».
هشدار آبفای تهران

شرکت آب و فاضالب استان تهران هم در اطالعیهای
با اشاره به هشدارهای ســازمان هواشناسی مبنی
بر کاهش چشــمگیر بارشها در پاییز امســال از
شــهروندان تهرانی خواســت با رعایت شیوههای

مدیریت مصرف ،این شــرکت را در تــداوم تامین
پایدار آب شــرب یاری کنند .در این اطالعیه آمده
است :بنا بر گزارشهای سازمان هواشناسی ،میزان
بارشها در مهر و آبان امســال کاهش محسوسی
نسبت به میانگین بلندمدت دارد و باتوجه به اینکه
بخش اعظم نیاز آبی تهران از منابع ســدها تامین
میشود ،این کمبود بارش میتواند تهران را با کمبود
جدی آب مواجه کند ،زیرا همیــن حاال هم حجم
سدهای پنجگانه تامینکننده آب تهران بهعلت بروز
خشکسالیهای پیاپی با کسری بیش از 50درصدی
نسبت به بلندمدت روبهروست.
این شرکت تأکید میکند :بهرغم بهکارگیری تمام
امکانات و انجام اقدامات الزم ،منبع جدید دیگری
برای افزایش ظرفیت آبرسانی به تهران وجود ندارد،
زیرا حجم سدهای تامینکننده آب تهران با کسری
۵۰درصدی روبهروست.
سدهای اصفهان در بحران

یکی از استانهای بحرانی ایران از حیث وضعیت آبی،
استان اصفهان اســت که بهگفته مدیر بهرهبرداری
و نگهداری از تاسیســات آبی شرکت آب منطقهای
اصفهان ،در پایان ســال آبی مجمــوع ذخیره آب
ســدهای بزرگ اســتان اصفهان به 210میلیون
مترمکعب رسید .احساناهلل امینی با اشاره به آخرین
وضع ذخیره آبی 6سد بزرگ استان اصفهان ،اعالم
کرد :ذخیره سد مخزنی زایندهرود با ظرفیت نرمال
یکمیلیــارد و 239میلیون مترمکعــب امروز به
176میلیون مترمکعب رســید .وی بــا بیان اینکه
ذخیره آبی سد زایندهرود نســبت به سال گذشته
23درصد کاهش داشته است ،تأکید کرد :در مقایسه
با بلندمدت (۵۰سال) ،ذخیره آب این سد 76درصد
کاهش یافته است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه میزان پرشدگی
سدهای استان 15درصد است ،تأکید کرد :بررسی
وضعیت سدهای استان نشــان میدهد که میزان
پرشدگی ســدها نســبت به میانگین بلندمدت با
کاهشــی معادل 73درصد مواجه بوده و سالی آبی
جدید از ابتدای مهرماه 1401در حالی آغاز خواهد
شد که بارشهای پاییزی با تأخیر پیشبینی شده
است.
تدبیر آبی پاستور

به گزارش همشهری ،دیروز دوازدهمین جلسه انتقال
آب از خلیجفارس و دریــای عمان به فالت مرکزی
ایران به ریاســت معاون اول رئیسجمهور برگزار و
اعالم شد تا پایان سال ،۱۴۰۳آب مورد نیاز صنایع و
معادن به استان اصفهان خواهد رسید .محمد مخبر
با اشــاره به اقدامات و برنامهریزیهای دولت برای
رساندن آب دریا به فالت مرکزی ایران تأکید کرد :تا
پایان دولت سیزدهم آب مورد نیاز صنایع و معادن
بزرگ از طریق شیرینسازی و طرحهای انتقال آب
در کنار استفاده از ظرفیت پساب تأمین خواهد شد.
معــاون اول رئیسجمهور همچنین دســتور داد
تا ظرف ۲ماه آینده امکان کنتــرل برخط خطوط
انتقال آب دریا برای نظارت بر چگونگی پیشــرفت
کار فراهم شود .در این جلسه ضمن اعالم پیشرفت
مطلوب خط تامین آب سیستان و بلوچستان ،تأکید
شد با کمک ســرمایهگذاری شرکتهای صنعتی و
معدنی و همچنین روشهای نوین تأمین مالی آب
شرب شهری و بهداشتی شهرهای استان سیستان
و بلوچســتان ازجمله چابهار ،نیکشهر ،ایرانشهر،
زاهدان و منطقه سیســتان تا پایان دولت از طریق
شیرینسازی آب دریا و انتقال از کریدور شرقی به
شهرهای مذکور تأمین میشود.

همچنین درخصوص کریدور شــرقی خط انتقال
آب دریــای عمان مقرر شــد تا پــس از تأمین آب
استان سیستان و بلوچستان و افزایش ظرفیت آب
نمکزداییشــده به میزان ۴۰۰میلیون مترمکعب
آب در سال اقدامات الزم برای رساندن آب شیرین به
خراسان جنوبی و همچنین شهر مشهد هدفگذاری
و نهایی شــود .در ادامه این جلسه درخصوص خط
انتقال آب خلیجفارس به اصفهان اعالم شد عملیات
اجرایی این پروژه که در هفته دولت سالجاری آغاز
شده ،تا پایان سال ۱۴۰۳به نتیجه رسیده و با اجرای
ی و خطوط انتقال
طرحهای نمکزدایی ،شیرینساز 
آب۴۰۰ ،میلیون مترمکعب آب مورد نیاز اســتان
اصفهان از طریق خطوط انتقــال آب دریا به فالت
مرکزی تأمین میشود.
آخرین وضعیت آبی ایران
ارتفاع بارندگی نسبت
به سال گذشته

%29

ارتفاع بارندگی نسبت
به میانگین بلندمدت

%18

حجم آب مخازن سدها
نسبت به پارسال

%1.4

حجم آب ورودی به سدهای
مخزنینسبتبهپارسال

%5.5

حجم آب خروجی از مخزن
%18.3
سدهای ایران نسبت به پارسال
تولید برق از نیروگاههای
برقابی نسبت به پارسال

%2.3

تعیینتکلیف قیمتگذاری دستوری خودرو

وزارت صنعت و اقتصاد در حال توافق برای اصالح رویههای تنظیمگری و قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو هستند
وزیر اقتصاد میگوید :وزارت صنعت و اقتصاد در حال
توافق برای اصالح رویه تنظیمگــری یا رگوالتوری و
خودرو
چارهجویــی درخصوص قیمتگذاری دســتوری در
صنعت خودرو هستند .احسان خاندوزی که دیروز در حاشیه نشست
هیأت دولت به پرسش خبرنگار همشهری پاسخ میداد ،تأکید کرد :این
موضوع پیشنیاز اولیه خصوصیسازی در صنعت خودروست.
به گزارش همشــهری ،یکی از بزرگترین مشــکالت صنایع در ایران
قیمتگذاری دستوری و دومی تغییر مداوم مقررات در نهادهای ناظر
یا تنظیمگر اســت .این دو چالش بهعنوان یک رویداد فراگیر فعالیت
بسیاری از صنایع را در اقتصاد ایران تحتتأثیر قرار داده است .یکی از
مهمترین صنایعی که بیشترین تأثیر را از این دو چالش پذیرفته ،صنعت
خودروسازی است؛ طبق تازهترین آمار تحتتأثیر نظام قیمتگذاری
دســتوری و تغییر مداوم قوانین و مقررات ،ارزش کل زیان انباشته این
صنعت به رقم بیســابقه 125هزار میلیارد تومان رســیده است .این،
موضوعی است که فرایند خصوصیسازی را هم با چالش مواجه کرده
زیرا سایر شرکتها ،حاضر به سرمایهگذاری و خرید سهام شرکتهایی
نیستند که محصوالتشان شامل قیمتگذاری دستوری میشود .زیرا
قیمتگذاری دستوری و تغییر مداوم قوانین و مقررات ،رویه سودآوری
در شــرکتها را مختل میکند و خرید سهام شرکتهایی که مشمول

قیمتگذاری دستوری میشوند برای سایر شرکتها توجیه اقتصادی
ندارد .این موضوعی است که چند روز پیش حسین قربانزاده ،رئیس
سازمان خصوصیسازی هم به آن اشاره کرد و گفت2 :شرکت سایپا و
ایرانخودرو 2سال است که مشمول ماده 141قانون تجارت هستند،
زیرا محصوالت آنها به قیمت واقعی فروخته نمیشود ،اما قرار است سهام
این شرکتها واگذار شود .سؤال این است؛ کدام آدم عاقلی شرکتی را
میخرد که مشمول قیمتگذاری دستوری است و روزانه زیان میدهد.
ب ه گزارش همشهری ،برخی شنیدههای تأیید نشده حاکی است؛ از چند
ماه پیش و بهدنبال دستور رئیسجمهور در اسفندماه سال گذشته برای
واگذاری سهام خودروسازان 2 ،نهاد اقتصادی مهم متقاضی خرید سهام
سایپا و ایرانخودرو بودهاند ،اما خرید سهام این دو شرکت را به تعیین
تکلیف نحوه قیمتگذاری دســتوری در این صنعت مشروط کردهاند.
حاال آنطور که وزیر اقتصاد دیروز به همشــهری خبر داد قرار اســت
تصمیمهای تازهای دراینباره گرفته شود .احسان خاندوزی ،وزیر اقتصاد
دیروز درباره آخرین وضعیت واگذاری سهام شرکتهای خودروساز به
همشهری گفت :مسئله واگذاری سهام شرکتهای خودروساز که جزو
درخواستهای جدی رئیسجمهوری هم بوده در حال پیگیری است و
در این زمینه یک کارگروه مشترک بین وزارت اقتصاد و صنعت تشکیل
شده و نتیجه فعالیت این کارگروه تهیه یک چارچوب 4بندی است .او

اشارهای به همه مواد این طرح 4بندی نکرد ،اما توضیح داد :طبق توافق
وزارت صنعت و اقتصاد قرار است 2موضوع شامل مسئله تنظیمگری یا
رگوالتوری صنعت خودروسازی برای سالهای آینده مشخص شود و
موضوع دوم چارهجویی در مورد قیمتگذاری دستوری در این صنعت
اســت .او با بیان اینکه قیمتگذاری دســتوری موجب شده در طول
سالهای گذشته زیانهای زیادی به تولیدکنندهها و مصرفکنندهها
وارد شود ،گفت :این دو مسئله پیشنیاز اولیه واگذاری سهام شرکتهای
خودروسازی است که در این زمینه در حال توافق هستیم و بهمحض
اینکــه چارچوب توافق به مرحله نهایی برســد حتمــا در معرض نقد
صاحبنظران قرار خواهد گرفت .وزیر اقتصاد ادامه داد :یکی از اهداف این
کارگروه مشترک این است که خصوصیسازی در صنعت خودروسازی
که یک اتفاق راهبردی است به شــکلی انجام شود که نظام بهرهوری و
کارایی این صنعت افزایش یابد .خاندوزی با بیان اینکه واگذاری سهام
خودروسازان نخستین گام مهم خصوصیسازی است و دولت حتما باید
کارنامه قابلقبولی در این زمینه داشته باشــد ،تأکید کرد :نگاه دولت
سیزدهم ب ه خصوصیسازی صرفا کسب درآمد نیست و آینده بنگاههای
واگذار شده و تبعات واگذاری نیز ب ه دقت بررسی میشود .بهگفته او نتایج
بررسیهای کارگروه مشــترک بعد از جمعبندی نهایی در معرض نقد
متخصصان و صاحبنظران صنعت خودروسازی قرار خواهد گرفت.

عکس :همشهری /محمد عباسنژاد

صنعت خودرو یکی از حوزههای برجسته
و پرحاشیه اقتصاد ایران است .به همین
واســطه وزیران صنعــت در دورههای
متوالی ،برنامههای پر صدایی برای ارتقا،
توسعه و اصالح این صنعت ارائه دادهاند .برنامههایی که البته
غالباً به هــدف اصابت نکردهاند و گذر زمــان ،آرمانگرایی
ارائهدهندگان آنها را تأیید کرده است.
در دوره اخیــر اما ،ســیدرضا فاطمی امیــن ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت در حالی بر کرســی وزارت نشسته و ناگزیر
به ارائه برنامه برای صنعت خودرو شده است که این صنعت
یکــی از بدترین دورههــای تاریخی خــود را ازنظر تولید،
تأمین مواداولیــه و فروش ســپری میکنــد و نتیجه آن
فقط برای 2گروه خودروســاز بزرگ کشــور ،زیان انباشته
125هزارمیلیاردتومانی تا پایان سال 1400بوده است.
با این شــرایط ،برنامهریزی حتی برای احیای توان تولیدی
ی نیز میتواند
صنعت خودرو و افزایش نسبی سهم داخلیساز 
رؤیاپردازی تلقی شــود ،اما فاطمی امیــن میگوید :طبق
برنامههای تدوین شده ،تا ســال  ۱۴۰۴تیراژ تولید خودرو
باید به ۳میلیون دستگاه در سال برســد ،او از هدفگذاری
برای انحصار زدایی از 2صنعت خودروســازی بزرگ کشور
و سپرده شدن سهم 30درصدی بازار به سایر خودروسازان
کشور خبر داده است.
طبق گزارش وزارت صنعت ،کل تولید خودروسازان کوچک
و بزرگ کشور در سال  ۱۴۰۰بالغبر ۹۶۳هزار و ۱۷۹دستگاه
بوده است .با این حساب ،تولید خودروی ایران تا 3سال دیگر
باید 211درصد افزایش پیدا کند کــه حتی اگر روی کاغذ
احتمال تحقق آن وجود داشته باشد اما در عمل و با شناخت
کمی ،کیفی و قیمتی خودروهای ایرانی میتوان به آن شک
کرد .نکته دیگر اینکه طبق برنامههای فاطمی امین باید در
سال 1404یکمیلیون دستگاه از خودروهای تولیدی کشور
صادر شــود که این مهم نیز اگر از محل تولید مشارکتی با
خودروسازان تراز اول جهانی نباشد ،بعید است که با صادرات
چند هزار دستگاه از یکی دو محصول مشخص به بازارهای
بستهای نظیر روسیه ،عراق و سوریه دستیافتنی باشد.

عرضه کامیونهای کشنده از12مهر در بورسکاال آغاز میشود

بهدنبال عرضه موفقیت آمیز خودروهای سواری در بورسکاال
آنطور که مقامهای مســئول اعالم کردهاند برای نخستین بار
عرضه خودروهای ســنگین نیز از 12مهر ماه در بازار سرمایه
آغاز میشود.
بهگزارش همشــهری ،سالهاست کارشناســان به دولتها
پیشنهاد میکنند برای کشــف قیمتهای واقعی بهتر است از
مکانیزمهای بورسکاال استفاده کنند اما در دولتهای گذشته به
این پیشنهادها اهمیتی داده نشد و در نهایت کار به جایی رسید
که قیمتگذاری دستوری و تعیین قیمتهای غیرواقعی کلیت
اقتصاد را با چالشهای بزرگی روبهروكــرد .این قیمتگذاری
دستوری که بخش بزرگی از اقتصاد را شامل میشود و مقررات
مربوط به آن برای بســیاری از صنایع اجرا میشود زیانهای
ســنگینی را به شــرکتها و صنایع وارد کــرده؛ بهطوری که
طبق دادههای موجود فقط در صنعــت خودرو ،قیمتگذاری
دستوری به افزایش زیان انباشته شــرکتهای فعال این گروه
به رقم بیسابقه 125هزار میلیارد تومان منجر شده است .این
شرایط فقط به صنعت خودرو مختص نیست و به صنایع دیگر نیز
زیانهای جبران ناپذیری وارد کرده است.
در چنین شــرایطی دولت ســیزدهم تصمیم گرفته برخالف
رویه گذشته حرکت کند و مکانیزمهای قدیمی بازار را اصالح
کند ،یکی از صنایعی که مورد توجه قرار گرفته ،صنعت خودرو
است بهطوریکه از ابتدای ســال تاکنون با موافقت دولت طی
چند مرحله خودروهای ســواری مختلف با هدف اصالح نظام
قیمتگذاری در بورسکاال عرضه شــده است .طبق اطالعات
موجود هماکنون 15خودرو جدید ازجمله شاهین ،هایما ،s7
هایما  ،s5الماری ایما ،دایون  ،y5وانت دو کابین کاپرا ،کامیونت
6تن فاو تایگر ،کشنده تک محور  ،CA4180کامیون فورس،
کامیون امپاور ،جک  ،S5جک  ،J4وانت  ،KMC-T8وانت کارا
تک کابین ،وانت کارا دو کابیــن ،فیدلیتی و دیگنتی متعلق به
9شرکت خودروسازی شامل شرکتهای سایپا ،ایران خودرو،
ی ایلیا ،بهمن موتور ،سیبا موتور،
آرین پارس موتور ،خودروساز 
بهمن دیزل و کرمان موتور در بورسکاال پذیرش شدهاند .حاال
اما در تازهترین رویداد قرار اســت پای خودروهای سنگین نیز
به بورسکاال باز شــود و طبق اعالم بورسکاال قرار است عرضه
خودروهای سنگین از 2هفته دیگر آغاز شود.
عرضه خودروهای سنگین

بورسکاال در اطالعیهای اعالم کرده است :از 12مهر ماه امسال
شرکت سیبا موتور عرضه کامیونهای کشنده 4180FAW CA
را در بورسکاال آغاز خواهد کرد .این برای نخستین بار است که
ی اقدام به عرضه خودروهای سنگین در
یک شرکت خودروساز 
بورسکاال میکند .انتظار میرود با آغاز مبادالت این خودروها در
بورسکاال سایر تولید کنندهها مانند سایپا دیزل و ایران خودرو
دیزل نیز محصوالت خود را در بورسکاال عرضه کنند.
طبق اعالم بورسکاال محدودیتی از جنبه هویت خریداران وجود
ندارد و حتی شرکتهای حقوقی نیز میتوانند سفارشهای خود
را برای خرید این کامیونها در سامانه معامالتی بورسکاال ثبت
کنند با این حال هر خریدار فعال فقط مجاز به خرید یک کامیون
است .همچنین 20درصد از مبلغ معامله از قبل دریافت میشود.
متقاضیان میتوانند سفارشهای خود را تا روز دوشنبه 11مهر
ماه ثبت کنند.
مزیتهای عرضه

صرفنظر از آنکه عرضه خودرو در بورسکاال میتواند به اصالح
نظام بازار و تعیین قواعد رقابتی و حذف قیمتگذاری دستوری
منجر شود این رویداد همچنین میتواند به افزایش شفافیت در
عرضه و تقاضا و حذف رانت در بازار خودرو منجر شود.
جمشــید ایمانی ،رئیس هیأت مدیره گروه بهمن شــفافیت و
رقابت را 2مزیت اصلی عرضه خــودرو در بورسکاال میداند و
میگوید :عالوه بر معاف بودن معامالت بورسکاال از الزامهای
قیمتگذاری دســتوری و نحــوه عرضه کاال بــه روشهای
غیرمعمول ازجمله قرعهکشی ،شــفافیت و رقابت نیز از دیگر
مزیتهای این بورس است؛ همچنین در تاالر شیشهای بورس،
دستگاه و سازمانی غیراز خودروسازان بر معامالت نظارت میکند
و به این ترتیب همه فرایندها شفاف و قابل نظارت است.بهگفته او
عرضه خودرو در بورسکاال باعث میشود که این محصول از یک
کاالی سرمایهای به کاالی مصرفی تبدیل شود.
محمدرضا نجفی منش ،رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی
کشــور نیز میگوید :عرضه خودرو در بورسکاال اقدام مثبتی
است و اگر تمام خودروسازان خودروهای خود را در بورسکاال
عرضه کنند ،میتوانیم به توازن تولیــدی و قیمتی در صنعت
خودرو برسیم .یک عضو کمیســیون اجتماعی مجلس درباره
مزیتهای عرضه خودرو در بورسکاال میگوید :بورسکاال روش
بسیار خوبی برای فروش خودرو است زیرا موجب توزیع عادالنه
و تنظیم بازار خودرو شده و در تمام زمینهها ازجمله توقف زیان
انباشته خودروسازان مؤثر است.
کیومرث سرمدی واله همچنین عرضه خودرو در بورسکاال را
در تامین نقدینگی خودروسازان مؤثر میداند و تأکید میکند:
اگر عرضه خودرو در بورسکاال با پرداخت یک مرحلهای قیمت
خودرو از ســوی خریداران همراه باشــد بــه تامین نقدینگی
خودروسازان کمک شایانی خواهد کرد.

پنجشنبه  31شهریور 1401
شماره 8598

سینما
اعضای تازه شورایعالی سینما معرفی شدند

شورایی تشریفاتی یا کاربردی؟
پس از وقفهای ۱۲ساله در فعالیت شورای سینما ،اعضای جدید
این شورا ،در احکام جداگانهای از سوی معاون اول رئیسجمهور
منصوب شــدند .براســاس احکام صادره از ســوی معاون اول
رئیسجمهور ،محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما ،آیتاهلل علیرضا
اعرافی رئیس مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور ،یوسف نوری
وزیر آموزش و پرورش ،محمدعلی زلفیگل وزیر علوم تحقیقات
و فناوری ،حجتاالسالم والمسلمین سیدسعید رضا عاملی دبیر
شورایعالی انقالب فرهنگی ،حجتاالسالم والمسلمین محمد
قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ،شهاب اسفندیاری رئیس
دانشگاه صدا و ســیما و محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی
بهعنوان اعضای حقوقی جدید این شــورا به ریاست معاون اول
رئیسجمهور معرفی شدند .ابوالقاسم طالبی ،مسعود نقاشزاده،
مجید شاهحسینی ،داوود میرباقری ،منوچهر شاهسواری ،مریال
زارعی و پوران درخشنده نیز به عنوان اعضای حقیقی به عضویت
این شورا درآمدند .در حکم صادره از سوی محمد مخبر بهعنوان
رئیس این شورا ،وزیر فرهنگ بهعنوان نایبرئیس و رئیس سازمان
سینمایی کشور بهعنوان دبیر این شورا معرفی شدند.
ی اعالم
 ۱۹مهر  ۱۴۰۰محمد خزاعی ،رئیس ســازمان سینمای 
کرد که شورایعالی ســینما پس از وقفهای  8ساله با تالشها و
پیگیریهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بهزودی در عالیترین
سطح برگزار خواهد شــد و در واقع نخستین جلسه آن با حضور
ریاستجمهوری آذرماه ۱۴۰۰برگزار میشود.
این خبر و تأکید بر احیای شورایعالی سینما بهعنوان یکی از
اهداف و برنامههای مهم مدیران جدید وزارت ارشــاد در حوزه
سینما بارها تکرار شد تا اســفند همان سال قبل ،خبر رسید که
هیأت وزیران با تشکیل «شورای ســینما» با ریاست معاون اول
رئیسجمهور موافقت کرده است.
مدتی قبل خبــر داده شــد که همزمــان با روز ملی ســینما
(21شهریور) نخستین جلسه شــورای سینما تشکیل میشود
که این اتفاق نیفتاد و گفته شــد بهدلیل مشغلههای معاون اول
رئیسجمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای پیگیری امور
مربوط به مراسم اربعین منتفی شد.
حاال باید دید با معرفی اعضای جدید شورایعالی سینما چه اتفاقی
رخ خواهد داد؟
سنگ بزرگ برای نزدن

تشکیل شورایعالی سینما جزو برنامههای بلند پروازانه مدیریت
ســینما در دولت دهم بود .مهر ماه ســال ۱۳۸۸بــود که جواد
شمقدری  ،معاون سابق سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
همزمان با معارفه خود از تشکیل شــورایعالی سینما با حضور
رئیسجمهور تا پایان سال ۸۸خبر داد.
تشــکیل این شــورا در آخرین روزهای تیرماه ســال ۱۳۸۹با
تأیید وزیران در جلســه هیأت دولت بهطور قانونی مصوب شد.
دیماه ۱۳۸۹نخســتین جلسه شورایعالی ســینما با حضور
رئیسجمهور وقت برگزار شد .دیماه سال ۹۰یکبار دیگر جلسه
شورایعالی سینما با حضور رئیسجمهور وقت برگزار شد ولی
دولت جدید (یازدهم) که بر سر کار آمد ،جلسههای اولیه صرفا
با حضور وزیر و رئیس وقت ســازمان ســینمایی (علی جنتی و
حجتاهلل ایوبی) تشکیل میشد .در سال ۱۳۹۳ایوبی ،رمضانعلی
حیدری خلیلی را بهعنوان رئیس دبیرخانه شورایعالی سینما
منصوب کرد ولی در مهرماه ۱۳۹۴گفت که مشــخص نیست،
رئیسجمهوری (حسن روحانی) چه تاریخی بتواند در این شورا
حاضر شود و در نهایت چند ماه بعد یعنی فروردین سال۱۳۹۵
انحالل شورا بهطور رسمی اعالم شــد .در این فاصله نه خبری از
شورایعالی سینما بود و نه اساسا نیازی به تشکیل این شورا حس
میشد .حاال قرار است در دولت سیزدهم ،شاهد تشکیل مجدد
این شورا باشیم .شورایی که همیشه یکی از مهمترین مشکالتش
گرفتاری رئیــساش (رئیسجمهور) بوده و حاال قرار اســت با
جایگزینی معاون اول رئیسجمهور ،این مشکل هم برطرف شود.
اینکه خروجی و ماموریت این شورا بهصورت ملموس و مشخص
چه خواهد بود را آینده مشخص خواهد کرد.

1360
مرز
کارگردان :جمشید حیدری
«مرز»نخستینفیلمدفاعمقدسیسینمای
ایران اســت .این فیلم داستان اهالی یک
روستای مرزی است که در برابر هجوم ارتش
دشــمن مقاومت میکنند و با کمک یک
استوار اخراجی ارتش به نام مختار آموزش
نظامی میبینند .آنها سرانجام با رهبری
مختار بر ارتش دشمن پیروز میشوند .این
فیلم از ایرادهای واضحی مثل شعارزدگی یا
افراط در قهرمانپردازی به سبک و سیاق
فیلمهای سالهای پیش از انقالب ضربه
خورده ،اما به هر حال فضلیت نخســیتن
بودن را یدک میکشد.

سالهای دفاع و سینما
8فیلم شاخص دفاعمقدسی ساختهشده در سالهای جنگ

1365
پرواز در شب
کارگردان :رسول مالقلیپور
یــک گــردان از نیروهای ایــران در
محاصره قرار میگیــرد و ارتباط آن با
قرارگاه مرکزی قطع میشــود4 .نفر از
رزمندگان گردان انتخاب میشــوند تا
برای درخواست کمک خود را به قرارگاه
برسانند .از میان آنها ،فقط یکی موفق
میشــود که خود را به قرارگاه برساند.
فرمانده گــردان نیز بــرای تهیه آب
آشامیدنی ســربازان زخمی ،محاصره
دشمن را میشکند ،اما شهید میشود.
«پرواز در شــب» یکی از نخســتین
فیلمهایی اســت که دفاعمقدس را با
واقعه کربال گره زد.

1361
برزخیها
ایرج قادری
جالبترین نکته درباره «برزخیها» حضور
جمعی از بازیگران پیش از انقالب ازجمله
محمدعلی فردیــن ،ناصر ملکمطیعی،
ســعید راد و ایرج قــادری در این فیلم
نیست .حتی اینکه فیلمنامه «برزخیها»
شــباهتهایی به «هفــت دالور»(جان
استورجس) و «دوازده مرد خبیث»(رابرت
آلدریچ) دارد هم چندان اهمیتی ندارد.
جالبترین نکته درباره این فیلم این است
که ســاخت آن پیش از آغاز جنگ کلید
خورده است .تحرکاتی که در مرزهای ایران
و عراق وجود داشت ،برای قادری و سعید
مطلبی ،فیلمنامهنویس ،کفایت میکرد که
بخواهند داستان فداکاری تعدادی مجرم
فراری که جانشــان را فدای میهنشان
میکنند ،روایت کنند.

1362
دیار عاشقان
کارگردان :حسن کاربخش
حالوهوای معنوی آشنایی که در فیلمهای
دفاعمقدسی سراغ داریم و در سالهای
بعد در نمایش آن افراط شد ،نخستینبار
در این فیلم به تصویر کشــیده شــد.
بازیگران این فیلم ،جز پرویز پرستویی،
اغلب رزمنده واقعی بودند و در فواصلی
که به عملیات اعزام میشدند ،فیلمبرداری
متوقف میشد تا آنها از جبهه بازگردند.
فیلمی مستندگونه که از پرداخت ناپخته
و آماتوریاش لطمه خورده است.

فیلمهای دفاعمقدس بومیترین ژانر سینمای ایران را پایهریزی کردهاند که از نظر شمایلشناسی ،زمان
مکان ،شخصیتپردازی و سایر عناصر ژانر مشابه هیچ ژانر دیگری نیستند .ساخت فیلمهای دفاعمقدسی
از سال 1360شروع شده و این ژانر ،با همه فراز و فرودهایش ،تا امروز به حیات خود ادامه داده است .در
سالهای پس از جنگ ،فیلمهای دفاعمقدس با مضامین ،داستانها و فرمهای تازه به روایت آنچه در 8سال
جنگ تحمیلی گذشت پرداختند ،اما فیلمهایی که در دوران دفاعمقدس ساخته شدند ،با همه نقدهایی
که میتوان به آنها داشت ،از شور و حال آن دوران و آن لحظات برخوردار هستند .در این مطلب نگاهی به
فیلمهای دفاعمقدسی ساختهشده طی 8سال جنگ تحمیلی انداختهایم.
1363

1364

پیشتازانفتح
کارگردان :ناصر مهدیپور
این فیلم درباره گروه 12نفری شناسایی و
پاکسازی مین است که سوار بر موتور1000
عازم پاکســازی منطقهای بــرای آغاز
عملیات فتحالمبین میشوند .موتور1000
در سالهای دهه 60از جاذبهای زیاد برای
جوانان برخوردار بود و خیلیها برای دیدن
موتورهای 1000به دیدن این فیلم میرفتند.
در واقع صحنههای موتورسواری در این
فیلم عامل اصلی جذابیت آن بود .پرویز
پرستویی در این فیلم هم حضور دارد .در
کنار او رحمان باقریان هم هست که سالها
بعد در «لیلی با من اســت» نقش رزمنده
مسنی را بازی کرد که آرپیجی را ب ه دست
پرستویی میدهد.

عقابها
کارگردان :ساموئل خاچیکیان
«عقابها» که بر پایه رویداد واقعی نجات
خلبان یداهلل شریفیراد به وسیله کردهای
عراقی و انتقال او به ایران ســاخته شده،
پرمخاطبترین فیلم تاریخ سینمای ایران
است.دراینفیلمجمشیدهاشمپوردرکنار
سعید راد ستارههای اصلی فیلم هستند.

انیمیشنهای پاییزی

رســانه ملی تصمیم گرفته در جدول نمایش برنامههای خود توجه ویژهای به انیمیشنها داشته باشد .به
همین دلیل مرکز پویانمایی صبا همزمان با آغاز فصل پاییز با تولید و ارائه 17عنوان برنامه برای پخش از
10شبکه سیما بار دیگر خواهد توانست رکورد دار تولیدات نمایشی در قالب انیمیشن باشد«.شکرستان»،
«باغ قصهها»« ،قصههای ریرا»« ،ماهی بادکنکی»« ،جنگل فندوق»« ،آقامعلم و بچهها»« ،نقاش کوچولو»،
«رعنا دختر دهقان»« ،فرایند»« ،همسایگان»« ،جنگل»« ،مهد حیوانات»« ،چیا»« ،موزه»« ،پند پارسی»،
«جعبه جورواجور» و «محله سبزیجات» عنوان 17برنامهای اســت که برای پخش در روزهای پاییزی از
شبکههای مختلف سیما درنظر گرفته شده است.
«شکرستان» که همچون فصول دیگر خود از 100کاراکتر برخوردار است با نگاهی به قصههایی از فرهنگ،
آداب و رسوم و ظرفیتهای هنر ایرانی در 13قسمت 16دقیقهای تهیه و تولید شده ،و همه داستانهای این
سریال در یک شهر قدیمی و خیالی روی میدهد و در هر قسمت ،بیننده شاهد داستانی مجزاست«.باغ
قصهها» در هرقسمت از داستانهای خود سعی دارد با کاراکتر باغبان مهربان و گربهای به نام پیشل خالق
قصههای پند آموز برای خردساالن باشد« .قصههای ریرا» از شــبکه پویا پخش خواهد شد.سری جدید
مجموعه «ماهی بادکنکی» هم روی آنتن است.
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سیما

دورهمی به تلویزیون برمیگردد
قسمتهای باقیمانده از
مسابقه «دورهمی» پس
از ایام صفر از تلویزیون
پخش میشود و تا پایان
سال ۱۴۰۱ادامه خواهد
داشت.
بهگزارش همشــهری،
مسابق ه «دورهمی» بعد
از ایام صفر به کنداکتور پخش شبکه نسیم برمیگردد و قرار
اســت 2روز در هفته روی آنتن برود .این قسمتها ،شامل
قسمتهای جدیدی از «دورهمی» است که پیشتر ضبط
شده و 2روز در هفته پخش خواهد شــد و تا پایان سال در
شبکه نسیم ادامه خواهد داشت.
پخش برنامه «دورهمی» با اجرای مهران مدیری که در ایام
نوروز ۱۴۰۱روی آنتن رفت ،در ۱۵قســمت به پایان رسید
و پس از آن در مقطعی ادامه داشــت و پیــش از ایام محرم
تعطیل شــد .این برنامه در ایام نوروز با دعوت از چهرههای
شناختهشده ،هنرمندان و ورزشــکاران با رویکردی جدید
تولید و پخش شد.

1366
یمانگا
کان 
کارگردان :سیفاهلل داد
این فیلم رکــورد طوالنیترین اکران در
تاریخ سینمای ایران را با 15سال نمایش
دارد و همین نشان میدهد چه محبوبیتی
در میان مخاطبان ســینما داشته است.
فیلمی سرشــار از لحظههای اکشن که
بیشــتر بر دالوری و قابلیتهای فردی
نیروهای نظامی ایران تکیه دارد.

1367
دیدهبان
کارگردان :ابراهیم حاتمیکیا
عارفانهای جنگی یا جنگی عارفانه؛ این
همان مضمون اصلی ایــن فیلم ابراهیم
حاتمیکیاســت .ارتباط خــط کمین با
نیروهای خودی توسط دشمن قطع شده
و احتمال سقوط منطقه بسیار زیاد است.
مقابله و مقاومت نیروها در مقابل دشمن
نیازمند حضور دیدهبان جهت هدایت آتش
سنگین است .عارفی برای پیوستن به خط
کمین و دیدهبانی باید از مسیری عبور کند
که زیر آتش شدید دشمن قرار دارد.

پژوهش

اعضای شورای
سیاستگذاری جایزه
پژوهش سینما
اعضای شــورای سیاســتگذاری پنجمین دوره
جایزه پژوهش سال سینما منصوب شدند.
بهگزارش همشــهری ،محمــد خزاعی رئیس
ســازمان سینمایی کشــور ،قادر آشــنا معاون
توسعه فناوری و مطالعات ســازمان سینمایی،
جعفر انصاریفر مدیر فرهنگی ،مجید اسماعیلی
مدیرعامل موزه سینما ،اکبر نبوی منتقد سینما،
سعید الهی مدیر فرهنگی ،علیاکبر عبدالعلیزاده
منتقد ســینما و روزنامهنگار ،رامتین شهبازی
مدرس دانشــگاه ،ســجاد صفار هرندی رئیس
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی و امیررضا مافی
دبیر پنجمین دوره جایزه پژوهش سال سینما را
به عضویت شورای سیاستگذاری پنجمین دوره
جایزه پژوهش سال سینما منصوب کرد.
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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

متروی تهران -کرج نیازمند بهسازی و توسعه است

اگر متروی تهران -کرج توسعه نیابد واقعا بیشتر از این تاب سوار
کردن این میزان مســافر را ندارد .هماکنون نه تعداد قطارهای
موجود کافی است ،نه کیفیت قطارها و تجهیزات داخلشان به
روز و نوسازی شده است و نه خطوط توسعه یافتهاند .درحالیکه
حدود 3دهه قبل این خط راهاندازی شده که شاید نصف جمعیت
کنونی بین تهران و کرج آمد و شد نمیکردند.
اکبرزاده از تهران

لباس فرم مدارس در چهارمحا لوبختیاری گران به فروش میرسد

درحالیکــه قیمــت مصــوب لبــاس فرم مدرســه پســرانه
2میلیونو50هزار ریال تعیین شــده لباس فرم مدرسه پسرم را
به 400هزار تومان خریدم .فروشنده هم اصرار که جنس پارچه
شوپرورش هم تأکید دارد که به فروش
چنین و چنان است و آموز 
رســاندن بیش از این قیمت غیرقانونی است و والدین میتوانند
شــکایت کنند .من که این رقم را پرداختم و فرصت شکایت هم
ندارم ولی این مصوبه نیازمند نظارت و اجرای دقیق است تا والدین
کمتر برخوردار دچار مشکل و شرمنده فرزندان خود نشوند.
موسوی از شهرکرد

فاصله حرکت اتوبوسهای خط پارکوی به راهآهن زیاد است

اتوبوسهای خط پارکوی به راهآهن به قدری با تعلل شروع به
حرکت میکنند که تقریبا هر روز شاهد درگیری بین مسافرین
و راننده هستیم .از طرفی تعداد مسافرانی که سوار میشوند به
حدی زیاد است که جای سوزن انداختن نیست .با درنظر گرفتن
اینکه هنوز خطر انتقال کرونا وجود دارد و مردم ناگزیر از استفاده
از ماســک و رعایت فاصله اجتماعی هستند ،ســوار کردن این
حجم از مسافر بسیار خطرناک و نگرانکننده و این میزان توقف،
غیراستاندارد و آزاردهنده است.
گلبو از تهران

پیامک

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

متهم مدعی ا

ست
در حسرت مادر شدن دست بهکودکربایی میزد

دستگیری زنی که دختربچهها را میربود
زن جوان که به بهانه تعارف غذای نذری،دختر
بچه 6سالهای را از داخل مسجد ربوده بود ،پس
دادسرا
از دستگیری به ربودن دختربچهای دیگر هم
اعتراف کرد .او ادعا میکند که در حسرت مادر شدن دست به
کودکربایی میزد.
بهگزارش همشهری ،چهاردهم شــهریور امسال وقتی زنی به
همراه نوه 6ساله خود به نام نرگس برای خواندن نماز به مسجد
محلهشان رفت ،زنی جوان به آنها نزدیک شد و به بهانه دادن
غذای نذری دختربچ ه 6ســاله را ربود و با خود برد .مادربزرگ
که در پایان نمازش متوجه گم شدن نوهاش شده بود ،پلیس را
خبر کرد و تیمی از مأموران اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران
برای پیدا کردن کودک ربوده شده وارد عمل شدند .درحالیکه
تحقیقات ادامه داشت زن کودکربا با موبایل مادر نرگس تماس
گرفت و گفت در ازای دریافت 50میلیون تومان حاضر اســت
دخترشان را به آنها تحویل دهد .او تهدید کرد که اگر پای پلیس
به ماجرا باز شود جان نرگس کوچولو در خطر است.
در ادامه تحقیقات ،مأموران موفق شدند ردپای زن کودکربا
را در پارکی در جنوب شــرق تهران بهدست آورند .آنها پارک
را محاصره کردند و درحالیکه چند ســاعت از ربوده شــدن
دختربچه گذشته بود ،زن کودکربا با دیدن پلیس در اطراف
پارک ،دختربچه 6ساله را در گوشهای رها کرد و متواری شد.
آن روز نرگس کوچولو صحیح و سالم در آغوش خانوادهاش قرار
گرفت اما تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه دارد .بهگفته
ســرهنگ علی ولیپور گودرزی ،رئیس پلیس آگاهی تهران،
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران رصدهای اطالعاتی
را ادامه دادند و با بهرهگیری از روشهای علمی کشــف جرم
مخفیگاه متهم را در جنوب تهران شناسایی کردند.
وی افزود :عصر سهشــنبه و با هماهنگی قضایی ،کارآگاهان
وارد مخفیگاه این زن شدند و او را دستگیر کردند .متهم پس

پوریازاده از رباطکریم

وقتی در قم زمین نیست چرا برای مسکن ملی ثبتنام میکنند

انگیزه عجیب

از انتقال به اداره یازدهم پلیس آگاهی به ربودن نرگس و یک
فقره کودکربایی دیگر با شگرد تعارف غذای نذری در اواسط
مرداد ماه امســال اعتراف کرد و گفت که پس از ربودن بچهها
طالهایشان را سرقت میکرد.
رئیس پلیس آگاهی تهران گفت :برای متهم قرار قانونی صادر
شده و تحقیقات از او ادامه دارد.

محمدی از قم

بن خرید لباس به تمام کارکنان دولت تعلق گیرد

با این وضعیت گرانی پوشاک و درآمد کم کارمندان ،واقعاً توان
خرید این قشر کم شده است .سابقا رسم بر این بود که هر ساله
حداقل یک نوبت بن خرید پوشاک در اختیار کارمندان قرار
میگرفت اما مدتهاست که دیگر خبری از این بنها نیست .از
مسئوالن تقاضا داریم مجددا این روند را پیگیر کنند تا کمی از
فشار اقتصادی طبقه کارمند کم شود.
نریمانی از بوشهر

انگیزه اصلیات از ربودن دختربچهها چه بود؟
دلم میخواست بچه داشتم باشــم و برایش مادری کنم .سالها بود که در حسرت مادر
شدن بودم و هیچ وقت نتوانستم به آرزویم برسم .وقتی که میدیدم خواهرانم و همسران
برادرانم بچه دارند حسرت میخوردم و با خود میگفتم چرا من جای آنها نیستم .هر وقت
میدیدم که آنها با ذوق و اشتیاق،کودکانشان را به پارک میبرند غصه میخوردم که چرا
من مانند آنها خانوادهای ندارم و صاحب بچه نیستم .همین انگیزهای شد تا کودکان را به
بهانه دادن غذای نذری با خودم به پارک میبردم .چند ساعتی با آنها خوش میگذراندم
و تصور میکردم مادرشان هستم و نقش یک مادر را بازی میکردم.
بعد چه میشد که رهایشان میکردی؟
چند ساعت بعد وقتی بچهها بیتابی میکردند و ســراغ مادرشان را میگرفتند ناچار
میشدم رهایشان کنم.
اما دست به اخاذی و سرقت طالهایشان هم زده ای؟
تا زمانی که نقش مادر را بازی میکردم که اصال فکر سرقت و اخاذی در سرم نبود اما وقتی
بچه بیتابی میکرد و بهانه مادرش را میگرفت تازه بهخودم میآمدم و میفهمیدم که من
مادر واقعی آنها نیستم و باید از این خواب عجیب بیدار شوم .از آنجا که مشکالت مالی
داشتم ناچار میشدم به سراغ مرحله بعدی یعنی سرقت و اخاذی بروم که البته در نقشه
اخاذی ناکام ماندم و تنها به سرقت اکتفا کردم.
چند کودک را با این شگرد ربودی؟
فقط  2کودک .البته قبل از کودکربایی قصد داشتم از زائران حرم در تهران و شهرری و یا
نمازگزاران در مساجد سرقت کنم که نقشههایم عملی نشدند.
سابقه سرقت و کالهبرداری هم داری؟
9ماه در زندان بودم .با مردی آشنا شدم که او فریبم داد و بعد به من تهمت زد که انگشتر
طالیش را سرقت کردهام .رفت از من شکایت کرد و من نتوانستم بیگناه بودنم را ثابت
کنم و 9ماه تمام پشت میلههای زندان بودم .پس از آزادی به سراغ مردی که از من شکایت
کرده بود رفتم اما نتوانستم او را پیدا کنم تا به شکایت از او بپردازم .مدتی بعد هم با مرد
دیگری آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم اما اختالفات زیادی با یکدیگر داشتیم و کار به
جدایی کشیده شد .من زن بدشانسی هستم و در همه این سالها هیچ وقت پیش نیامد
که شانس در خانهام را بزند و آرزوهایم رنگ واقعیت بهخودشان بگیرند.

خانوادهای اعضای بدن  2عزیزشان را طی  3سال به بیماران نیازمند اهدا کردند

2فداکاری در  3سال

«خودم سالهاســت کارت اهدای
عضو دارم .پســرعمویم هم وقتی
داخلی
دچار مرگ مغزی شد ،اعضای بدنش
را اهدا کردیم .چند روز قبل هم وقتی برادرم بعد از
تصادف دچار مرگ مغزی شــد تصمیم گرفتیم با
اهدای اعضای بدنــش به بیمــاران نیازمند کمک
کنیم ».این حرفهای یکی از اعضای خانوادهای است
که برای دومین مرتبه یکی از آنها دچار مرگ مغزی و
اهدای عضو شده است و میگوید اگر باز هم چنین
اتفاقی بیفتد برای اهدای عضو آماده هستند.
به گزارش همشــهری ،روز 20شــهریورماه امسال
بود کــه ســیدفیضاهلل جهانبین ،یکــی از اعضای
خانواده جهانبین هنگام عبور از یکی از روســتاهای
اطراف یاســوج دچار حادثه شــد .او عابر پیاده بود
و در یک ســانحه رانندگی بهشــدت مصدوم و به
بیمارستان منتقل شد .بهدلیل شدت جراحات وارده
هوشیاریاش پایین بود و وضعیت وخیمی داشت .به
همین دلیل به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شد
و کادر پزشــکی همه تالشهای خود برای نجات او
را انجام دادند .در این مدت اعضــای خانواده او تنها
کارشان دعا کردن برای بازگشتش به زندگی بود .او
8شبانه روز روی تخت بیمارستان تحت درمان بود
تا اینکه سرانجام سطح هوشیاری او به قدری پایین

آمد که دچار مرگ مغزی شد .در این شرایط بود که
مسئوالن واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه
علوم پزشکی یاسوج با خانواده بیمار مرگ مغزی وارد
مذاکره شدند تا آنها را برای اهدای اعضای بدن او به
بیماران نیازمند راضی کنند .مادر ،فرزندان و همسر،
و خواهران و بــرادران متوفی باید رضایتنامه را امضا
میکردند تا مقدمات اهدای عضو انجام میشد .آنها
اما برخالف معمول برای این کار آمادگی داشــتند.
چرا که 3سال قبل یکی دیگر از اعضای این خانواده
دچار مرگ مغزی و اعضای بدنش اهدا شــده بود .از
سوی دیگر برادر بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم
پزشکی کار میکرد و بارها شاهد رضایت خانوادههای
زیادی برای اهدای اعضای بدن عزیزانشان بود .به
همین دلیل اعضای این خانواده بدون هیچ تردیدی
رضایتنامه را امضا کردند.
سیدآیتاهلل جهانبین ،برادر این بیمار مرگ مغزی
در اینبــاره به همشــهری میگوید:ســال 98بود
که پســرعمویم سیدمحمد حســین جهانبین که
57سال داشت دچار ســکته مغزی شد و وقتی او را
به بیمارســتان منتقل کردیم اعالم کردند که دچار
مرگ مغزی شده است .از دســت دادن او برای ما و
خانوادهاش سخت بود اما چارهای نداشتیم جز اینکه
در برابر خواســت خداوند تسلیم شــویم .از طرفی

میدانســتیم که بیماران نیازمند زیادی در انتظار
دریافت اعضای اهدایی قرار دارند و زندگیشــان به
این اعضا بستگی دارد .به همین دلیل خانواده عمویم
به جداسازی و اهدای اعضای بدن سیدمحمدحسین
رضایت دادند و اعضای بدن او چندین بیمار نیازمند
را نجات داد.
او در ادامه میگوید :از این گذشــته من خودم هم
سالهاست که در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کار
میکنم و بارها شــاهد تالش همکارانم برای جلب
رضایت اولیای دم بیماران مرگ مغزی بودهام .خودم
هم مدتهاست که کارت اهدای عضو دریافت کرده و
وصیت کردهام که اگر دچار حادثهای شدم خانوادهام
اعضای بدنم را اهدا کنند .در این شرایط وقتی برادرم
در ســانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شد تصمیم
گرفتیم که برای رضــای خدا اعضای بــدن او را به
بیماران نیازمند اهدا کنیم.
در همین حال دکتر سینا ســعیدی ،مسئول واحد
فراهمآوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشکی
یاسوج در اینباره به همشهری میگوید :همکارانم
در بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج تالش زیادی
برای نجات جان این بیمار انجام دادند اما او سرانجام
دچار مرگ مغزی شد و وقتی ما شرایط را برای اعضای
خانوادهاش توضیح دادیم آنها با اهدای اعضای بدن

مرحوم فیض اهلل جهان بین

با توجه به اینکه ثبتنام مسکن ملی در استان قم همچنان ادامه
دارد و بهویژه در شهرستان جعفرآباد ثبتنامها پیگیری میشود،
این سؤال مطرح است که ثبتنامکنندگان در کجا مسکن خواهند
گرفت؟ چون مسئوالن مدام اعالم میکنند که در قم با کمبود زمین
مواجه هستیم .شنیدهام که حدود 100هزار نفر در قم برای مسکن
تأیید صالحیت شــدهاند .آیا واقعا قم جا برای ســاخت این تعداد
مسکن و کسانی که این روزها تأیید میشوند دارد؟

بازداشت یک مرد در
مرگ دختر ناپدید شده

زن جوان 38ســاله است و سابقه کالهبرداری و ســرقت دارد .او 2
توگو
گف 
کودک را به بهانه دادن غذای نذری ربوده و پس از سرقت طالهای آنها،
رهایشان کرده است اما حاال در ادعایی عجیب میگوید که دختربچهها را در حسرت
مادر شدن میدزدیده است.

در شهرستانهای استان تهران کنسرت برگزار کنند

مردم در شهرستانهای استان تهران ازجمله رباطکریم و اسالمشهر
از اقشار ضعیف و کمبرخوردار جامعه هستند که مانند باقی مردم این
سرزمین حق بهرهمندی از تفریحات سالم و موردتأیید مسئوالن را
دارند .در قشر ما اگر قرار باشد برای شرکت در یک کنسرت به فرض
آنکه بلیتش را خریده باشیم در برج میالد به اندازه نصف حقوق یک
ماه هزینه برمیدارد چرا که نمیتوان با پای پیاده رفت یا گرسنه و
تشنه رفت یا مثال پسر نوجوان و دختر جوانت را نبری .پس رفتن به
چنین کنسرتهایی در مکانهای خاص عمال منتفی است .بنابراین
جا دارد به شهرستانهای استان تهران نیز نیمنگاهی داشته باشند.
تقاضای بررســی این موضوع و اعطای مجوز برگزاری کنسرت در
شهرستانهای اسالمشهر و رباطکریم را داریم.

کوتاه از حادثه

او موافقــت کردند .او ادامه میدهــد :بهدلیل اینکه
دومین مرتبه بود که در این خانــواده یک نفر دچار
مرگ مغزی میشــد اعضای این خانواده با اهدای
عضو آشنایی داشتند و بعد از انجام مقدمات قانونی،
سهشنبه شب عملیات جداسازی اعضا انجام شد.
او درباره اعضای پیوندی میگوید2 :کلیه و کبد این
بیمار جداسازی شده و برای پیوند به بیماران نیازمند
به دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارسال شد.

زن تایوانی فرزندانش را مسموم میکرد تا در شبکههای اجتماعی کمک مالی جمعآوری کند

تحقیقات در پرونده مرگ مرموز دختری 25ساله در پایتخت،
نشان میدهد که او پس از آشنایی با مردی در سایت همسریابی،
به ویالی او پا گذاشته و چند روز در آنجا زندانی و شکنجه شده
تا اینکه از پنجره فرار کرده است.
به گزارش همشهری ،نوزدهم شــهریور امسال گزارش مرگ
مشکوک دختری جوان در یکی از بیمارستانهای پایتخت به
قاضی محمد تقی شعبانی ،بازپرس جنایی تهران اعالم شد .روی
بدن این دختر 25ساله آثار کبودی و ضرب و جرح دیده میشد
اما علت مرگ به درستی مشخص نبود.
در ادامه تحقیقات مشخص شد که دختر جوان نسترن نام داشت
و اهل یکی از شهرهای جنوبی کشور بود .بهگفته خانوادهاش،
نسترن آخرین بار برای انجام کاری از خانه خارج شده و دیگر
برنگشــته بود .آنها در این مدت همهجا را بهدنبال وی گشته
بودند تا اینکه در نهایت یکی از دوســتان وی در تهران با آنها
تماس گرفته و گفته بود که نسترن حالش بد و در بیمارستان
بستری است .پس از آن عموی نسترن به تهران آمد ،اما وقتی به
بیمارستان رسید که دختر جوان جان باخته بود.
آشنایی در سایت همسریابی

با این اطالعات ،تیم جنایی تحقیقات برای کشــف راز مرگ
دختر جوان را ادامه داد .مأموران به سراغ دوست نسترن رفتند
و او گفت :من ونسترن مدتهاست که با هم دوست هستیم و
او همیشه خصوصیترین مســائل زندگیاش را با من در میان
میگذاشت.
وی ادامه داد :او چند روز پیش از مرگشدرحالیکه بهشــدت
ناراحت بود و حال مســاعدی نداشــت به خانهام آمد و گفت
شکنجه شده است .بعد برایم تعریف کرد که در سایت همسریابی
با مردی به نام ناصر آشنا شده و او وعده ازدواج داده است .نسترن
میگفت ناصر از او خواســتگاری کرده و خواسته تا با هم قرار
مالقات بگذارند .به همین دلیل از خانهشــان در جنوب کشور
راهی ویالی ناصر در شــمال کشور شــده بود .البته آنطور که
نسترن میگفت ویال متعلق به یکی از بستگان نزدیک ناصر بود.
دختر جوان گفت :ناصر خودش را عکاس جا زده و با چرب زبانی
اعتماد نســترن را جلب کرده بود .اما به محض رسیدن وی به
شمال کشور ،او را در ویال زندانی کرده بود .نسترن میگفت که
ناصر در این مدت او را شکنجه میکرد .وقتی دیدم همه بدنش
کبود است ،حرفهایش را باور کردم .نسترن توضیح داد که در
نهایت توانسته از غفلت ناصر که برای خرید از ویال خارج شده
بود استفاده و از پنجره ویال فرار کند .اما هنگام فرار در یکی از
خیابانهای شمال کشور از هوش رفته بود و رهگذران او را به
بیمارستان رسانده بودند .نســترن پس از آنکه از بیمارستان
ترخیص شد به خانه من در تهران آمد و همهچیز را برایم تعریف
کرد اما ساعتی بعد دوباره حالش بد شد و از هوش رفت .من هم
فورا او را به بیمارستان رساندم اما دوام نیاورد.
بازداشت مرد عکاس

با اظهارات دوست نســترن ،تحقیقات برای دستگیری ناصر
شروع شد .او در یک مشاور امالک در تهران مشغول بهکار بود
و گاهی بهصورت تفریحی عکاسی میکرد .این مرد در سایت
همسریابی خودش را عکاس معرفی کرده بود و این در حالی بود
که بهگفته دوست نسترن متاهل بود.
با بهدســتآمدن این اطالعات ،ناصر بازداشــت شــد اما در
بازجوییها آزار و اذیت و شکنجه نسترن را انکار کرد .وی گفت:
با دختران دم بخت در سایت همسریابی آشنا میشدم و برای
خوش گذرانی آنها را به ویال دعوت میکردم اما اتهام آزار و اذیت
و شکنجه را قبول ندارم .وی ادامه داد :با نسترن هم در سایت
همسریابی آشنا شــدم و او دعوت مرا قبول کرد و به ویال آمد.
2روز پیش من بود و بعد با خواسته خودش ویال را ترک کرد.
درحالیکه مرد جوان منکر گروگانگیری،آزار و اذیت و شکنجه
دخترجان باخته بود اما در بازرســی گوشــی تلفن همراهش
تصاویر و فیلمهایی بهدست آمد که نشان میداد نهتنها نسترن
بلکه دختران دیگری هم قربانی خشونت او قرار گرفتهاند.
متهم برای انجام تحقیقات بیشــتر در اختیار کارآگاهان اداره
دهم پلیس آگاهی قرار گرفته و تحقیقات در اینباره ادامه دارد.

کامیون سیمان 7خودرو را له کرد
زنی در تایلند فرزندانش را مسموم میکرد تا با
انتشار عکس آنها در شبکههای اجتماعی و این
خارجی
ادعا که فرزندانش از یک بیمــاری نادر رنج
میبرند ،کمکهای مالی جمعآوری کند .این زن به اتهام قتل
یکی از فرزندانش به اعدام محکوم شد.
به گزارش همشهری به نقل از رســانههای تایلند ،زمستان
2سال پیش ناتیوان راکونجت درحالیکه پسر 4سالهاش را در
آغوش گرفته بود ،او را به بیمارستانی در تایلند برد .پسربچه
معدهدرد داشت و خون اســتفراغ میکرد و مادرش مدعی
بود که پســر وی از یک نوع آلرژی نادر بــه غذاهای دریایی
رنج میبرد.
پسربچه در بیمارستان بستری شد و پزشکان پس از معاینه
او متوجه شدند که هیچ حساسیتی در کار نیست .بررسیها
نشان میداد که معده او ب ه شــدت عفونت دارد ،اما این یک
عفونت معمولی معده نبود .آنها در بررسیهای دقیقتر متوجه
شدند که دهان ،معده و روده پســربچه حاوی آثاری از مواد
شیمیایی است که در شویندهها یافت میشود.
ماجرا مشکوک بهنظر میرسید و شواهد نشان میداد که زن
جوان دروغ میگوید و پسربچه خردسال او بهدلیل خوردن
مواد شوینده در درازمدت دچار عفونت معده شده است .در این
شرایط ماجرا به پلیس گزارش و ناتیوان راکونجت دستگیر شد.
با دستگیری این زن و تحقیقات بیشتر درباره او بود که اسرار
جنایت هولناک وی فاش شد.
قتل دختر بیگناه

در جریان تحقیقات معلوم شد که این ،نخستین باری نیست
که زن جوان یکی از فرزندانش را به بیمارستان برده و مدعی
شده که وی به غذاهای دریایی حساسیت دارد.
ماموران متوجه شدند که ناتیوان در ســال 2019نیز پیکر
نیمهجان دختری خردسال را به بیمارستان منتقل کرده و

مدعی شده بود که وی بهدلیل حساسیت دچار معدهدرد شده
است .این دختربچه نیز عالئمی مشابه پسربچه 4ساله ناتیوان
داشت ،اما بخت با او یار نبود و وی جانش را از دست داد و در آن
زمان هیچکس به ماجرا مشکوک نشد.
ماموران همچنین دریافتند که مادر بیرحم ،این دختربچه
را در سال 2015به فرزندی پذیرفته بود .اما اندکی پس از آن
شروع به خوراندن مواد شــوینده به وی کرده بود .پس از آن
نیز عکسهایی از وی در شبکههای اجتماعی منتشر کرده و
مدعی شده بود که فرزندش از یک نوع بیماری نادر رنج میبرد
و همین باعث شده بود که برخی از کاربران که دلشان به حال
او سوخته بود ،به وی کمک مالی کنند.
حکم اعدام

با کشف این حقایق ،زن جوان به اتهام سوءاستفاده از کودکان
برای درخواســت کمک مالی ،به جرم قتــل و اقدام به قتل،
ارتکاب کالهبرداری و قرار دادن اطالعات تقلبی در شبکههای

اجتماعی محاکمه و در نهایت چند روز پیش از سوی دادگاه
به اعدام محکوم شد.
مسئوالن قضایی اعالم کردهاند که انگیزه این زن از مسموم
کــردن بچههایش در درجــه اول مالی بوده اســت .پس از
انتشار عکسهایی از پسر و دختر خردسال که بیمار بهنظر
میرســیدند کاربران از طریق شــبکههای اجتماعی به او
پیشــنهاد کمک مالی میکردند و پلیــس 20میلیون بات
(54000دالر) در حسابهای بانکی این زن پیدا کرده که به
اعتقاد آنها از طریق کمکهای مالی آنالین بهدست آمده است.
براساس گزارش دادگاه ،ناتیوان راکونجت از 2سالگی به پسر
خود مواد شــوینده میخوراند تا وی همیشه مریض باشد
و او بتواند با انتشــار عکسهایش به خواستههای هولناک
خود برسد.
این زن که در تمامی اتهامات مجرم شناخته شد ،اعتراف کرد
که فرزندانش را مسموم کرده است ،اما با این حال اعتراف او
باعث تخفیف در مجازاتش نشد و وی به اعدام محکوم شد.

تصادف یک دستگاه کامیون حمل سیمان با 7دستگاه خودرو
در بزرگراه اشرفی اصفهانی عالوه بر واردکردن خسارت به این
خودروها 7مصدوم نیز بر جا گذاشت.
به گزارش همشهری ،این حادثه ظهر دیروز در بزرگراه اشرفی
اصفهانی ،پیش از بزرگراه همت اتفاق افتاد .ماجرا از این قرار بود
که یک دستگاه کامیون حمل ســیمان که در حال حرکت در
بزرگراه بود بنا به دالیل نامعلومی از مسیر اصلی منحرف شد و با
7دستگاه خودروی دیگر برخورد کرد.
سیدجالل ملکی ،سخنگوی آتشنشانی تهران درباره جزئیات
این حادثه گفت :ســاعت  ۱۱:۵۷چهارشنبه یک مورد حادثه
برخورد چندین دســتگاه خودرو در مسیر شــمال به جنوب
اشــرفی اصفهانی ،محدوده پل همت به سامانه  ۱۲۵سازمان
آتشنشانی اطالع داده شد که بالفاصله آتشنشانان از 3ایستگاه
به محل حادثه اعزام شدند .او ادامه داد :در محل مشاهده شد
که 7دستگاه خودرو ازجمله یک دســتگاه پژو  ،۲۰۶کوئیک،
وانت و ...تصادف کردهاند و یک دستگاه وانت نیز واژگون شده
است .در این شرایط ضمن ایمنســازی محل حادثه7 ،نفر از
حادثهدیدگان ازجمله 5خانم و 2آقا که مصدوم شده بودند به
عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
از ســوی دیگر مجتبی خالدی ،سخنگوی ســازمان اورژانس
کشور نیز جزئیات بیشتری از این حادثه و وضعیت مصدومان را
توضیح داد و گفت :تصادف بین چند دستگاه خودرو در بزرگراه
اشــرفی اصفهانی اتفاق افتاده بود که با اعالم این خبر به مرکز
فوریتهای  ۱۱۵اورژانس بالفاصله پس از آن تکنســینهای
اورژانس به محل اعزام شدند.
او ادامه داد :براساس اطالعات اولیه یک کامیون حمل سیمان
به دالیلی که باید از سوی کارشناسان مربوطه بررسی شود با
7دستگاه خودرو برخورد کرده بود .در این شرایط امدادگران
یکی از مصدومان را که جراحات سطحی داشت در محل درمان
کردند و 7نفر دیگر را نیز به مراکز درمانی منتقل کردند.
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خطونشان پوتین برای شرق اوکراین

مکی سال
رئیس اتحادیه آفریقا
آفریقــا بــه انــدازه کافــی فشــار تاریــخ
را متحمــل شــده اســت .ایــن قــاره
نمیخواهــد بســتر جنــگ ســرد جدید
باشــد بلکــه میخواهــد قطب ثبــات و
فرصــت بــرای همــه شــرکایش باشــد.
مــا خواســتار تنشزدایــی و توقــف
خصومتهــا در اوکرایــن و همچنیــن
حصول راهحلــی از طریق مذاکــره برای
جلوگیــری از خطــر یــک جنــگ جهانی
دیگر هستیم( .آسوشیتدپرس)

اعالم بسیج عمومی از سوی پوتین همزمان با برگزاری
همهپرسی جهت الحاق شرق اوکراین ،پیام روشنی
ازطرف مسکو به غرب تلقی میشود

روسيه
کیاف

اوكراين

لوهانسک
دونتسک

زاپوریژیا

خرسون

كريمه

«دنیس میروشــنیچنکو» ،رئیس شــورای منطقه لوهانسک
پیش از ســخنرانی پوتین در کانال تلگرامــی خود اعالم کرده
بود که همهپرسی پیوســتن این منطقه به روســیه در تاریخ
 ۲۳تا  ۲۷ســپتامبر (اول تا پنجم مهرماه ســالجاری) برگزار
خواهد شد« .والدیمیر ســالدو» رئیس منطقه خرسون هم با
صدور بیانیهای اعالم کرد که همهپرســی در این منطقه از ۲۳
تا ۲۷سپتامبر برای الحاق به روسیه برگزار میشود .الجزیره در
گزارشی گفته است که همهپرسیها در مناطق شرقی اوکراین
برای الحاق به روسیه در 4منطقه لوهانسک ،دونتسک ،خرسون
و زاپوریژیا برگزار خواهد شــد .البته این نخســتینبار نیست
که روســیه در خاک اوکراین همهپرســی برگزار میکند .در
سال 2014نیز پوتین شبهجزیره کریمه در جنوب اوکراین را
پس از برگزاری همهپرسی و به درخواست ساکنان آن منطقه به
روسیه الحاق کرد .با درنظر گرفتن شبهجزیره کریمه و 4منطقه
شــرقی اوکراین ،هماکنــون نیروهای ارتش روســیه بیش از
90هزارکیلومترمربع از قلمرو یا حدود 15درصد از کل مساحت
اوکراین را در اختیار دارند که این مساحت تقریبا به اندازه کشور
پرتغال یا اردن است.
نکته قابــل توجه در برگزاری همهپرســی در مناطق شــرقی
اوکراین آن است که مقامات مسکو با برگزاری این همهپرسی
درنظر دارند این پیام را به اوکراین و کشــورهای غربی حامی
کییف برسانند که بعد از این ،هدف قراردادن مناطق شرقی که
در کنترل روسهاست ،بهمعنای هدف قراردادن خاک روسیه
است .ديميتري مدودف ،نایبرئیس شورای امنیت ملی روسیه،
گفته اســت« :بعد از الحاق مناطق شرقی به روسیه ،این کشور
میتواند از زور برای محافظت از خود اســتفاده کند ».بهگفته
تحلیلگران ،الحاق شــرق اوکراین به روســیه ،خطر رویارویی
مستقیم نظامی مسکو و ناتو را افزایش خواهد داد؛ سناریویی که
پیشتر «جوبایدن» ،رئیسجمهور آمریکا درباره آن هشدار داده
و گفته بود تشدید شرایط میتواند منجر به جنگ جهانی سوم
شود .اعالم بسیج عمومی همزمان با برگزاری همهپرسی الحاق
مناطق شرقی اوکراین نیز بهعنوان گامی برای تقویت موقعیت
روسیه در جبهه جنگ اوکراین تلقی شده است.
این نخستین فرمان بسیج نیروهای ذخیره روسیه از زمان جنگ
جهانی دوم به اینسو است .مســکو قصد دارد 300هزار نفر از
25میلیون نیروی ذخیره ارتش را فراخوان کند.

رد پای پول سیاه در انتخابات آمریکا

با نزدیکشدن انتخابات میاندورهای کنگره ،هشدارها درباره اثرگذاری پولهای بینام و نشان بر انتخابات آمریکا افزایش یافته است
کمتر از 2ماه مانده بــه انتخابات
میاندورهای آمریکا ،بار دیگر نقش
گزارش
«پول ســیاه» در انتخابات و تأثیر
آن در جهتدهی آراء به سوژهای داغ در واشنگتن
تبدیل شده است.
جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا ،سهشنبه اعالم کرد
که از کنگره خواهد خواســت تا با تصویب «قانون
شفافیت» یکبار برای همیشه به نقش پول سیاه در
انتخابات پایان دهد .بایدن با اعتراف به اینکه برای
ل زیادی هزینه میشود،
تأثیرگذاری بر انتخابات ،پو 
گفت :بخش زیادی از این پول از منابع مالی در سایه
تامین میشود.
هدف الیحه قانون شفافیت که احتماال اواخر هفته
جاری درباره آن رایگیری خواهد شــد ،مقابله با
پول ســیاه یا همان پولهای بینام و نشانی است
کــه در کارزارهای انتخاباتی و تبلیغات سیاســی
هزینه میشــوند؛ بدون اینکه قابل ردیابی باشند
یا اهداءکنندگان آن مشخص شــود .این الیحه از
فعاالن ،احزاب و گروههای سیاســی میخواهد تا
نام و مشــخصات حامیان مالی خود را اعالم کنند.
همچنین مشــارکت مالی اشــخاص و نهادهای
خارجی در انتخابات نیز ممنوع خواهد شد.
بهگزارش الجزیره ،رئیسجمهــوری آمریکا در
شرایطی درخواست تصویب این الیحه را مطرح
کرده که هر  2حــزب اصلی ،یعنــی دمکرات و
جمهوریخواه ،در آســتانه انتخابات میاندورهای
هشــتم نوامبر (۱۷آبان) تمایل چندانی به تأیید
آن ندارند .برهمین اساس ،اغلب ناظران سیاسی
پیشبینی میکنند که در رایگیری این هفته،
احتماال این الیحه رد خواهد شد .براساس قانون
فعلی در آمریکا ،برخــی از گروهها و احزاب هیچ
اجباری برای افشــا کردن حامیــان مالی خود
ندارند .این در حالی اســت کــه در برخی موارد
نیز حمایتهای مالی سیاسی از طریق شرکتها
و مؤسســات صوری انجام میشــود که ردیابی
کردن آنان اگر نه غیرممکن ،دســتکم بســیار
دشوار است.
تاریخچه پول سیاه در انتخابات آمریکا

نخستین بار در ســال 1972میالدی بود که نقش
پول ســیاه در معیوب شــدن چرخه دمکراســی
آمریکایی فاش شــد و آن زمانی بود که مشخص
شد بستههای پول نقد و چک در کیسه و چمدان
بهدست اندرکاران کارزار انتخابات ریاستجمهوری
ریچارد نیکســون تحویل داده شــده است .گفته

شــده در آن زمــان بیــش از 20میلیــون دالر
(معادل100میلیون دالر امــروز) بدون ذکر نام به
ستاد انتخاباتی نیکسون کمک شده بود که تقریبا
نیمی از آن را تنها یک نفر پرداخت کرده بود .پس از
افشای این ماجرا کنگره ،قوانین مبارزات انتخاباتی
را اصــاح و محدودیتهایی را بــرای هزینههای
انتخاباتی در نظر گرفــت .همان زمان بود که برای
رقابتهــای انتخابات ریاســتجمهوری ،بودجه
عمومی در نظر گرفته شد.
در آن زمان نیز ســنگ بنای اصالحات ،شفافیت و
اعالم منابع مالی سیاسی بود .در واقع افشای کامل
منابع مالی و هویت حامیان اهرمی بود که از زمان
نیکسون برای حذف پولهای آلوده از نظام سیاسی
آمریکا تجویز شــده بود .اجرای ایــن قانون اما در
سال 2010توسط دادگاه عالی متوقف شد .به این
ترتیب بار دیگر میلیاردرها و گروههای غیرانتفاعی
مبالغ هنگفتی را از طریق کانالهای مالی ناشناس
وارد فضای سیاسی کردند .بنا براعالم کمیسیون
ت سال های 2012
انتخابات فدرال ،فقط در انتخابا 
و  2014میالدی ،نیم میلیارد دالر از منابع غیرقابل
ردیابی به کمپینهای انتخاباتی سرازیر شد .گرچه
ناظران با اشاره به محرمانگی این مسئله ،معتقدند
که رقم واقعی میتواند چندین برابر این رقم باشد.
رقص سیاسی با پول سیاه

روزنامه گاردیــن اخیرا در گزارشــی بــا عنوان
«تأثیرگذاری میلیاردها دالر پول سیاه بر سیاست
آمریکا» از اهدای مخفیانه 1.6میلیارد دالر به یک
گروه سیاسی طرفدار حزب جمهوریخواه خبر داد
و نوشت« :این بزرگترین حمایت مالی سیاسی در
تاریخ آمریکاست .این پول که منبع آن اعالم نشده،
در اختیار گروهی به ریاست «لئونارد لئو» قرار داده
شــده که با اصالح قوانین آمریکا بــه نفع مقابله با
تغییرات آبوهوایی مخالف است .این گروه سابقه

تالش برای جلوگیــری از اجرای مقررات دولتی را
داشــته و بهدنبال محدود کردن حق رأی است».
گاردین همچنین اضافه کرد« :سیاستگذاران موافق
یا مخالف لئو ،باید بتوانند روی یک اصل غیرحزبی
بزرگتر بــه توافق برســند؛ اینکه چنیــن مبالغ
هنگفتی نباید در خفا بــر انتخابات ،قانونگذاران و
سیاست عمومی آمریکا تأثیر بگذارد».
اما ایــن فقــط جمهوریخواهان نیســتند که از
پولهای ســیاه در کارزارهــای انتخاباتی خود
اســتفاده میکنند .حزب دمکرات نیز ســابقه
درخشانی در این حوزه ندارد .نیویورکتایمز در
اوایل سالجاری میالدی فاش کرد که دمکراتها
بهعنوان جدیترین منتقدان پول ســیاه ،از آن
برای پیــروزی در انتخابات  2020و شکســت
دونالدترامپ اســتفاده کردهاند .در این گزارش
آمده« :دمکراتها در یک دهه گذشته همواره با
ترکیبی از خشم ،ناامیدی و البته حسادت شکایت
میکردند که جمهوریخواهان و متحدان شان از
طریق کانالهای مالی ناشناس صدها میلیارد دالر
را برای تأثیرگذاری بر سیاست خرج میکنند .در
این شــرایط پول ســیاه به واژهای کثیف تبدیل
شد؛ چون دمکراتها و چپها مرتبا درباره خطر
فساد ناشی از آن هشدار میدادند .هشدار درباره
پولهــای هنگفتی که شــرکتها و میلیاردرها
بدون افشــای هویت برای تامین منافع خود ،از
طریق سازمانهای غیرانتفاعی هزینه میکردند
تا زمانی که نوبت به انتخابات سال 2020میالدی
رسید .در این زمان حزب دمکرات در تالش برای
کنار زدن دونالد ترامپ از قدرت و گرفتن کرسی
ریاستجمهوری از دریافت پولهای سیاه برای
تبلیغات انتخاباتی استقبال کرده و حتی در این
راه از جمهوریخواهان نیز پیشی گرفتند؛ بهطوری
که 15سازمان غیرانتفاعی سیاسی عموما همسو
با حزب دمکرات در جریان رقابتهای انتخاباتی

الیحه شفافیت مالی انتخابات آمریکا چیست؟

مکث

الیحه شفافیت منابع مالی انتخابات آمریکا مواردی همچون جلوگیری از تأثیر پول شخصیتها و
مؤسسههای خارجی بر انتخابات آمریکا ،منع پیمانکاران دولتی از فعالیتهای انتخاباتی ،ملزم کردن
گروههای سیاسی به افشای هویت حامیان مالی تبلیغات ،واداشتن رسانههای خبری به دریافت
کمترین مبالغ ممکن برای تبلیغات سیاســی و حمایت از تجدیدنظر دیوان عالی آمریکا در حکم
سال  ۲۰۱۰میالدی مبنی بر امکان صرف مبالغ نامحدود از سوی شرکتهای تجاری و اتحادیههای
کارگری برای فعالیتهای انتخاباتی را دربردارد .هر چند این الیحه در سال  ۲۰۱۹میالدی بهرغم
مخالفت شدید جمهوریخواهان ،توسط اکثریت دمکرات مجلس نمایندگان به تصویب رسید اما
مجلس سنا تاکنون از بررسی و تصویب آن خودداری کرده است .گمانهزنیها حاکی از آن است که
پس از کشوقوسهای بسیار در رایگیری که قرار است بهزودی درباره این الیحه انجام شود ،اکثریت
نمایندگان بهدالیل شخصی یا حزبی از رأی دادن به آن خودداری خواهند کرد.

 2020بیش از 1.5میلیارد دالر هزینه کردهاند.
درحالیکه گروههای سیاســی همســو با حزب
جمهوریخواه در همان سال حدود 900میلیون
دالر هزینه کردند.
نیویورکتایمز همچنین نوشــته کــه در ابتدای
سالجاری میالدی و در جریان رقابتهای مقدماتی
حزب دمکرات مشخص شــد که گروههای حامی
اسرائیل که اغلب از سوی میلیاردرهای محافظهکار
تامین مالی میشوند ،میلیونها دالر برای شکست
سیاســتمداران مترقی که اغلب از حقوق بشــر
فلسطینیها حمایت میکنند ،هزینه کرده است.
شــلدون وایتهــوس ،نماینده دمکــرات ایالت
رودآیلند که از حامیان قانون شــفافیت اســت،
میگوید :افزایش حجم پول ســیاه ،یک سونامی
به راه انداخته که دمکراســی را در آمریکا مختل
میکند .شلدون با اشاره به اینکه اکنون دمکراتها
بیــش از جمهوریخواهان درگیر پول ســیاه برای
پیروزی در انتخابات هســتند ،میگوید :احتمال
اینکه جمهوریخواهان از قانون شــفافیت حمایت
کنند بیشتر است.
بررســیهای نیویورکتایمز نشــان میدهد که
حامیان بــزرگ مالی ســازمانهای غیرانتفاعی
و گروههای سیاســی با اســتفاده از ضعف قانون
برای اعالم هویت خود ،یک ســاختار سیاسی در
سایهای را تشــکیل دادهاند که بهطور روزافزونی
در حال گســترش نفوذ خود است؛ ساختاری که
سیاستهای آمریکا را ترسیم میکند .در این میان
برخی فعاالن به درستی نگران نقش انفجاری این
پولهای سیاه در فرسایش اعتماد به نظام سیاسی
آمریکا هستند.
چاک شــومر ،رهبر اکثریت دمکــرات در مجلس
نمایندگان آمریکا ،با اشاره به رایگیری قریبالوقوع
سنا درباره قانون شفافیت ،پولهای بینام و نشانی
که وارد کارزارهای انتخاباتی آمریکا میشود را به
پردهای تشبیه کرده که روی دمکراسی را پوشانده
اســت .شــومر البته با اذعان به اینکه بعید است
نمایندگان هر  2حزبی که عمیقا درگیر پولهای
سیاه هستند این قانون را تصویب کنند ،میگوید:
«هدف از این رایگیری افشــای این مسئله است
که کدام یک از قانونگذاران ،از وجود پول سیاه در
سیاست آمریکا حمایت میکنند .در این رایگیری
همه ما متوجه خواهیم شد که آیا نمایندگان به این
مسئله باور دارند که مردم آمریکا الیق این هستند
بدانند چ ه کسی میلیاردها دالر برای تحتتأثیر قرار
دادن دمکراسی ما خرج میکند یا خیر؟»

پدرو سانچز
نخستوزیر اسپانیا
میدانیــم کــه روســیه از ابــزار انــرژی
بهعنــوان اهرمــی در جنــگ اســتفاده
میکند .بازار انــرژی اروپــا هماکنون از
کار افتــاده اســت امــا همیــن وضعیت
نشــان میدهد که اهمیت انرژی پاک
تا کجاســت .بحران انــرژی کنونی اروپا
نباید مانع توجه به بحران آب و هوایی
شود( .راشاتودی)

عکسGetty Images :

از چند روز گذشــته که زمزمه خبرهایی در ارتباط با برگزاری
همهپرسی در مناطق شرقی اوکراین به گوش میرسید ،همزمان
کاخ کرملین اعالم کرده بود که قرار است والدیمیر پوتین درباره
تحوالت جاری در مناطق شرقی اوکراین سخنرانی تلویزیونی
داشته باشد .سخنرانی رئیسجمهور روسیه سرانجام دیروز در
رسانههای روسی پخش شــد و پوتین به مسائل مهمی اشاره
کرد3 .نکته اصلی و محوری در سخنان پوتین تأکید او بر بسیج
نیروهای ذخیره ،اســتفاده از تمام امکانات برای دفاع از روسیه
و همچنین حمایت مســکو از برگزاری همهپرسی در مناطق
تحت تصرف برای پیوستن به روسیه بود .رئیسجمهور روسیه
در سخنان تلویزیونی خود با اعالم بسیج نظامی محدود ،گفت:
فرایند بسیج نظامی و فراخوانی شــهروندان به ارتش از همین
امروز شروع میشود .پوتین همچنین به ادعاهای مقامات غربی
مبنی بر نزدیکبودن رویارویی اتمی با روسیه پاسخ داد و گفت:
«ما به کسانی که از سالح اتمی دم میزنند ،هشدار میدهیم که
ممکن است باد به سمت آنها بوزد و اگر تمامیت ارضی روسیه
به خطر بیفتد ،از همه ابزارهای موجود اســتفاده خواهد شد؛
من بلوف نمیزنم ».پوتین حمایتش از برگزاری همهپرســی
برای الحاق مناطق شــرقی اوکراین را هم اینگونه عنوان کرد:
«روسیه نمیتواند نزدیکان خود را تحویل دهد تا توسط جالدان
تکه تکه شوند؛ روسیه به تمایل آنها برای تعیین سرنوشت خود
پاسخ میدهد».

خبر

نیروی دریایی چین در حالت
آمادهباش
چین روز چهارشنبه عبور کشــتیهای جنگی
آمریکا و کانــادا از تنگه تایــوان را تحریک آمیز
خواند .بهگزارش شینهوا ،شییی ،فرمانده ارشد
نظامی ارتش چین بــا انتشــار بیانیهای ضمن
هشدار نسبت به عبور ناوشکنهای نیروی دریایی
آمریکا و کانادا از تنگه تایوان گفت :نیروی دریایی
در بخش شــرقی برای مقابله قاطعانه با هرگونه
تهدید و تحریک ،و حفاظــت از حاکمیت ملی و
تمامیت ارضی چین ،در حالــت آماده باش قرار
دارند .این هشدار فرمانده ارشد ارتش چین پس
از آن اعالم شد که کشتی جنگی کانادا از طریق
تنگه تایوان به ناو آمریکایی در منطقه ملحق شد.
چین جزیره 25میلیون نفره تایوان را استان جدا
شده خود میداند.

کیوسک

هفتهنامه گاردین [انگلیس]

ساز جدایی از انگلیس

پس از 10روز عزای ملی و خاکسپاری ملکه الیزابت دوم ،اکنون
غبارها کم کم فرو مینشــیند .شش عضو کلیدی کشورهای
مشــترک المنافع که تاکنون زیرنظر ملکه انگلیس بودهاند،
درگذشت او و انتقال سلطنت به چارلز را فرصتی برای بازنگری
اساسی در روابط مشکل دار خود با نهاد سلطنت میبینند و
برخی به دنبال جدایی کامل از لندن هستند.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
ای مردم بدانید که تکمیل شدن و کمال دین شما
در یادگیری علم دینی و الهی و عمل به آن است.
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درباره سقوط و آزادی
«مهران» دروازه کربال

جواد نصرتی

نگاه

حمیدرضا محمدی

روزنامهنگار

روزنامهنگار

مهران نهتنها دروازه ورودی
کربالســت که خود شاهد
صحنه هــای کربالیی بوده
است؛ شهری با تمدنی دیرین که 4بار در جنگ 8ساله
عراق علیه ایران دست بهدست شد و مگر نه اینکه مهر
این خاک و مردم مقاومش با 8سال ایثارگری غیورانه و
دهها سال محرومیت مظلومانه بیشتر به مام وطن ثابت
شد .مهران مرزنشین از همان روزهای پیش از انقالب
طعم محرومیت را چشیده بود و بدینسان خیلی زود با
انقالب همراه شد اما با گذر از فتنههای جداییطلبان،
آتش طمع همســایه بعثی زودتر از بقیــه دامنگیراش
شد .مردم مهران از نخســتین صدمهدیدگان شدند و
مثال نخستین ایثارگریها را به گردن آویختند؛ چراکه
٢٧شهریور 1359حتی پیش از آغاز رسمی جنگ مورد
حمله ارتش عراق قرار گرفت اما 3سال بعد ،در 7مرداد
1362نیروی زمینی ارتش و سپاه عملیات والفجر ٣را
طراحی کردند تا مهران و مناطق اطرافش آزاد شود .این
عملیات که با رمز «یااهلل» آغاز شد ،بیش از 2هفته تهاجم
آزادسازی جاده ایالم به مهران و در نهایت شهر مهران را
بهدنبال داشت و با تدبیر شهید همت و لشکر  ٢٧محمد
رسولاهلل (ص) مهران از چنگال بعثیها خارج شد.
اما با شکست ســخت صدام در عملیات والفجر 8و فتح
فاو ،به تالفی ،مهران را در ٢٧اردیبهشت 1365مجددا ً
اشغال کرد و این بار شهر را ویران کرد و نخلهایش را
ســوزاند .او مهران را مهریه فاو میدانست و حاضر به
عقبنشینی نبود تا فاو را پس بگیرد .رزمندگان اسالم
اما عملیات کربالی یک را در نهم تیر 1365آغاز کردند
و در 5مرحله به نتیجه رسیدند و مهران در دهم تیر ،با
تقدیم  ٣٠٠شهید و گرفتن  ١٢١٠اسیر برای همیشه
آزاد شد و یاد فتح ظفرمندانه خرمشــهر را زنده کرد.
در این عملیات ســردار محمدرضا دستواره ،قائممقام
لشکر  ٢٧محمد رســولاهلل(ص) به شــهادت رسید
و به همراه  ٣٠٠خونــی که این شــهر را آبیاری کرد
فاصله  ٣٠٠کیلومتری تا کربال را به صفر رساند .امروز
یادمان شهدای مهران در قالویزان در نقطه صفر مرزی
بدرقهکننده میلیونها زائر حسینی است که راهشان را
این شهیدان آرزو به دل هموار کردند.

شروع

31شهریور 1359

جنگ تحمیلی ،رسما با بمباران همزمان
مهرآباد و چندین فرودگاه دیگر شروع شد.

شنوندگان عزیز توجه فرمایید
هیــچ صدایــی در تاریخ جنــگ ایران،
شــیرینتر و خوشخاطرهتــر از صدای
محمود کریمیعلویجــه ،وقتی که خبر
آزادی خرمشهر را میخواند نیست .صدای
حماسی و خاطرهانگیز او ،همچنان نشانه
فتح و ظفر است؛ «شنوندگان عزیز توجه
فرمایید خرمشهر ،شهر خون ،آزاد شد».

آژیر قرمز
اگر همین حاال هم یکبــاره جایی صدای
آژیر قرمــز پخش شــود ،ایرانیهایی که
کمی سن و ســال دارند ،ناخودآگاه دنبال
جانپناه میگردنــد و چراغها را خاموش
میکنند .آژیر قرمز ،که نشانه وقوع حتمی
حمله هوایی وکابوس میلیونها غیرنظامی
ایرانی در 8سال جنگ بود.

مارش نظامی
هر بار کــه مارش نظامی معــروف ارتش
پخش میشد ،مردم مشتاقانه منتظر خبر
اعالم فتح و پیروزی رزمندگان میشدند.
این مارش معروف که بــا نام «21حمزه»
و همینطور «مارش شــهریار» شــناخته
میشــود ،توســط هنرمند ایرانی ساکن
انگلستان ،در دهه 30نوشــته شده بود و
بعدها به مارش اصلی ژاندارمری تبدیل شد
اما پخشاش هنگام اعالم خبر آزادسازی
خرمشهر ،او را به صدای فتح و ظفر جنگ
ایران و عراق تبدیل کرد.

بوکمارک

اعترافات

هنــگام بلــوغ ممکن اســت
میناتو کانائه
تواناییهای کــودک  -چه در
تحصیل و چه در ورزش و هنر  -بهطــرز ناگهانی و با
سرعتی زیاد رشد یابند .امکان دارد او با مشاهده این
موفقیتها اعتمادبهنفس بیشتری در آن زمینه پیدا
کند .همین باعث تشویقش میشود تا بیشتر تالش
کند و درنتیجــه موفقیتهایش نیــز افزایش یابند.
البته در برخی موارد او تواناییهای خود را دست باال
میگیرد .درست مانند ورزشکاری که دچار رخوت و
افت میشود ،کودک نیز بهسرعت پیشرفت میکند
تا به نقطه سکون میرســد و تواناییهایش بهشدت
کاهش مییابد .آن چیزی که بعدا اتفاق میافتد مهم
است .بعضی از بچهها که قانع شدهاند به باالترین سطح
از تواناییهایشان دســت یافتهاند ،دیگر به تالششان
ادامه نمیدهند و اجازه میدهند که سیر نزولی را طی
کنند و به درجه متوسط میرسند .بعضیهای دیگر هم
بهآرامی بدون درنظرگرفتن نتایج به تالششان ادامه
میدهند ،موفق میشوند در همان مرحله باقی بمانند؛
اما افراد دیگری نیز هستند که سخت کار میکنند ،بر
موانعی که سر راهشان گذاشته شده است فائق میآیند
و سرانجام به سطحی باالتر ارتقا مییابند .بعضی از ما
که دانشآموزان را برای امتحانات ورودی دبیرستان
آماده میکنیم ،عادت کردهایم از والدین دانشآموزان
بشنویم که اگر فرزندشــان «فقط تالش کند» موفق
میشود ،اما بیشتر مواقع بچهای که در موردش صحبت
میکنند ،به یک موقعیت ویژه دست پیدا کرده ،ولی
مسیر نزولی در پیش گرفته است .این امر به این خاطر
نیست که تالش نکرده اســت ،بلکه او دیگر حتی در
میدان هم نیست.

انتهاي هر شهريور،يادآوري است تا بدانيم ،چيزي كه هميشه با آن كشورمان را ميخوانيم ،مديون جواناني است كه از خودشان
گذشتند تا وطن باقي بماند .دشمن ،به اميد يك سفر جادهاي آســان چند روزه تا تهران ،پا در خاكي گذاشت كه مدفنش شد
جوانهای رعنا و نترس ،بلندهمت و از جان گذشتهای که ،براي وجب به وجب خاک وطن جنگيدند تا ايران ،همان چيزي كه
قبل از حمله بود ،باقي بماند .ياد آنها جاودان است ،تا ايران زنده است.

مدت زمان

7سال و 9ماه و 26روز
مدت زمان آغاز جنگ تا لحظه
پذیرش قطعنامه

1280کیلومتر

ارتش عراق ،از شمالیترین نقطه مرز مشترک تا
آبادان و خرمشهر1280 ،کیلومتر از مرز ایران را
زیر پا گذاشت و به خاک کشورمان تجاوز کرد.

196هزار

تعداد شهدای جنگ
(برخی نهادها تعداد شهدا را
213هزار نفرمیدانند).

پایان جنگ تحمیلی

قطعنامه 27 /598تیر 1366
زمان واقعی پایان جنگ در تقویمهای ایران
و جهان 29مرداد 1367

سقوط خرمشهر4 /آبان 59
عروس جنوب ایران ،بعد از  34روز مقاومت
بینظیــر نیروهای مردمــی و ژاندارمري
و ارتش ،روز 4آبان باالخره بهدســت ارتش بعثی افتــاد .از همــان روز ،عزمی ملی برای
بازپسگیری شهر ایجاد شد .مقاومت نیروهای مردمی به فرماندهی شهید محمد جهانآرا
و تکاوران نیروی دریایی از یاد مردم خرمشهر نخواهد رفت.

بمباران مدرسه فیاضبخش بروجرد
20دی 65
ارتش عراق ،بارهــا مدارس را بمباران
کرد و در شهرهایی مثل زنجان و تهران
و کرمانشاه ،دانشآموزان زیادی را پرپر
کرد و ملت ایران را عــزا دار کرد .اما
بمباران 2مدرسه شهید فیا ضبخش
و امام حسن مجتبی(ع) در بروجرد ،یکی از هولناکترین جنایتهای ارتش عراق
است؛ 68کودک دانشآموز در یک لحظه شهید شــدند و داغی بزرگ بر دل ایران
نشست.

بمباران شیمیایی سردشت7 /تیر 66
اوج ســبعیت ارتش عراق را مردم مظلوم
سردشت با از دست دادن جان و سالمتی
و آیندهشــان لمس کردنــد؛ ارتش بعث
این شهر را بمباران شــیمیایی کرد .این
نخستینبار بعد از حمله اتمی به ژاپن در
جنگ جهانی دوم بود کــه یک ارتش ،از
سالحهای کشتارجمعی علیه مردم غیرنظامی استفاده میکرد .دهها نفر در همان زمان و
صدها نفر در سالهای بعد بهخاطر عوارض بمباران شهید شدند.

موشکباران تهران
10اسفند 1366تا 2فروردین 1367
صدام حسین بعد از ناکامیهای بزرگ
در جبهه نبرد ،جنگ را ناجوانمردانه به
شهرها کشاند و موشکباران پایتخت
ایران ،زندگی میلیونها غیرنظامی را به
جهنم تبدیل کرد .بیش از 100فروند
موشــک به تهران خورد و نزدیک بــه 2هزارو600نفر در این 3هفته وحشــت ،به
شهادت رسیدند.

ت کمان  /99اول مهر 59
عملیا 
ارتش عراق ،با اطمینانخاطر از زمینگیر بودن نیروی هوایی بهخاطــر وقوع انقالب به ایران حمله کرد .اما
یک روز بعد از آغاز جنگ140 ،جنگنده نیروی هوایی ،در بزرگترین عملیات هوایی کشور ،ستون فقرات
نیروی هوایی عراق را چنان شکستند که تا 4ماه ،عراق عمال نمیتوانست از نیروی هواییاش استفاده کند.
عملیات مروارید7 /آذر 59
نیروی دریایی ایران در عملیات مروارید که با پشــتیبانی نیروی هوایی انجام شد ،کاری کرد که نیروی
دریایی عراق ،عمال از بین برود .در این عملیات ،بندر نفتیامقصر و همینطور 2سکوی مهم نفتی بمباران
شدند .در جریان عملیات ،چندین قایق موشکانداز و چندین شناور دیگر عراق غرق شدند .ناوچه قهرمان
پیکان ،با وجود موفقیتها و رشادتهای خدمهاش ،در این عملیات جاودانه شد.
حمله به اچ15 /3فروردین60
دوربردترین عملیات هوایی نیروی هوایی در جنگ ،که از آن بهعنوان متهورانهترین عملیات هوایی
بعد از جنگ جهانی دوم یاد میشود ،نیروی هوایی عراق و سراسر دنیا را غافلگیر کرد .فانتومهای
ایرانی ،به لیدری ســرتیپ خلبان فرجاهلل براتپور در عمــق 1000کیلومتری خاک عراق ،در
نزدیکی مرز اردن3 ،پایگاه معروف به اچ3را بمباران و نزدیک به 50هواپیمای عراقی را نابود کردند.

شکست حصر آبادان6 /مهر 1360
شکست حصر آبادان ،یکی از شیرینترین لحظات جنگ و همچنین نقاط عطف آن است.
ارتش عراق که امیدوار بود طی تنها چند روز تمام خوزستان را جدا میکند ،بعد از اشغال
خرمشهر ،روی اشغال آبادان تمرکز کرد و این شهر به جز یک راه کمعرض ،در حصر ارتش
عراق بود .تا اینکه حصر آن در ابتدای ماه مهر طی عملیات ثامناالئمه شکسته شد .شکستن
حصر آبادان ،زمینهساز پیروزیهای بعدی ایران ،و آزادسازی خرمشهر بود .بعد از یکسال
از شروع جنگ ،فرماندهان نظامی ایران نخستین عملیات بزرگ مشترک ارتش و سپاه را که
تأثیری حیاتی بر ادامه روند جنگ داشت با موفقیت اجرا کردند .این عملیات ،نهتنها آبادان
را از حصر درآورد و زمینهای زیادی را از اشــغال آزاد کرد ،که راه را برای فتوحات بعدی،
بهخصوص آزادی خرمشهر هموار کرد.

مرتضی آوینی؛ راوی فتح
بعد از پایان جنگ ،کار زنده نگهداشتن آن
شروع شــد و نماد این کار ،شهید مرتضی
آوینی است .او با تهیه مستندهای روایت
فتح ،نقــش مهمی در زنده نگهداشــتن
یاد و خاطره جنگ دارد .صدای دلنشــین
او در این مســتندها ،همچنــان به گوش
میلیونها ایرانی آشناست.

عملیات بیتالمقدس /اردیبهشت تا خرداد60
از روزی که خرمشهر توسط رژیم بعث اشغال شد ،بزرگترین خواست ملی کشور ،آزادسازی
خرمشهر بود .و در نهایت ،نیروهای ایرانی ،طی عملیات بیتالمقدس این جشن ملی را رقم زدند.
این عملیات ،در 3مرحله انجام شد که فتح خرمشــهر ،یکی از دستاوردهای آن بود؛ آزادسازی
5038کیلومترمربع از خاک کشــور ،و انهدام چندین گردان زرهی عراق و کشته و اسیر شدن
35هزار ارتشی عراقی ،گوشــهای از دستاوردهای این عملیات اســت .برای میلیونها ایرانی،
همچنان یکی از شیرینترین لحظات زندگیشان ،وقت شنیدن آزادی خرمشهر است .آزادسازی
خرمشهر ،یکی از بزرگترین جشنهای ملی ایران در نیمقرن اخیر است.

عصر ارتباطات اشیاء
شما با یک قاشق
هستی پودفروش
هم میتوانید هم
بزنید اما احتماال خــود را نیازمند نوع خاصی از
همزن میدانید تا گشنه نمانید و کیک یا دسرتان
درست از آب دربیاید.
عصر ارتباطات شبیه همین همزنهای چند کاره
است؛ عصری احاطه شده با انواع و اقسام اشیا و
ابزارها با کارکردهایی یکسان.
عصــر ارتباطات در حقیقــت ما را با انســانها
ارتبــاط نمیدهد .وقتــی بــه دور و برمان نگاه
میکنیم بیشــتر از آنکه با انســانها در ارتباط
باشــیم با اشــیای مطیع ،آگهیهای تجاری و
ابزار آالت وسوســهانگیز مواجهیم؛ وسوسهای
که از ویترینهای خیابانی شــروع میشــود و
با ویترینهــای فضای مجــازی خاتمــه پیدا
نمیکند .در طــول روز با انســانهای کمتری
ارتباط میگیریم که اگــر ارتباطی هم رخ دهد
سطحی و حداقلی است؛ در عوض در خانه همه،
وفور اجناسی دیده میشــود که انباشتگیشان
دلهرهآور است و ارتباطهای ما را شکل میدهند.
کابینتهایمان مملو از روغنها و کنســروهای
تاریــخدار و کمدهایمان مملو از البســه رنگی
بیتاریخ اما از مد افتاده اســت .از صبح موظفیم
با اشیای اطرافمان ارتباط برقرار کنیم؛ اشیایی
که زمینه زندگی مدرن را برایمان فراهم کردهاند.
ما موظف نیســتیم هر روز به مادرمان سر بزنیم
اما موظفیم ظرفهــای رنگارنگ و متنوعمان را
شسته و مرتبط درکابینت چیدمان کنیم .ما هر
روز به دوســت صمیمیمان زنگ نمیزنیم اما
تلفن همراهمان همواره در دستمان است .شاید
هفتهای یکبار در جمع خانوادگی شرکت کنیم
اما هر روز جمعی از اشیای دور و برمان را رفت و
روب میکنیم .در حقیقت این اشیا هستند که ما
را مدیریت و سبک زندگیمان را تعیین میکنند.
این اشــیای برای ورود و کنترل زندگی هر کدام
ما مســیر و راهی طوالنی در پیش داشته است.
از طراحی و اجــرا گرفته تا ایجــاد بازار مصرف
تا تعیین قیمت رقابتــی .در حقیقت در چرخه
تولید یک کاال پیش از مصرفــش تعداد زیادی
از افراد سهیم بودهاند .پس از تولید محصول ،در
بازار رقابتی باید رقبا یا همان کاالهای مشابه را
شناخت و ســپس برای مصرف بیشتر به سمت
شکاندن قیمتها رهســپار شد .از فروشگاههای
زنجیرهای گرفته تا تخفیفهای نجومی ،شــما
را به سمت خرید و انباشــتگی هدایت میکند.
روانشناسی چیدمان فروشگاههای زنجیرهای به
شــما حس نیازمندی را القا میکند و چون بازار
رقابت به سمت خانههایمان نیز سرازیر شده ما
نیز به نوبهخود نباید از همقطاران دور بمانیم .پس
پودر ماشین لباسشویی با دانههای قرمز و آبی که
عطر گیالس دارد را برمیداریم و انباشتگیمان
را چند برابر میکنیم.
ژان بودریار این سیستم مصرفی را جنون خرید
و میل به تصاحب مینامد .در حقیقت سیســتم
سوپرمارکتی و مزونی دو مفهوم مهم دارد .یکی
پویایی تجاری ما که شامل کســبه و بازاریان و
صاحبان تجارتیم و دیگری حس زیباییشناسی
شــما مشــتریان که ما آن را با تولید کاالهای
رنگارنگ تغذیه میکنیم.
نگاه روانشناســانه به ماجرای مصرف این نکته
را گوشــزد میکند که خرید و مصــرف کاال به
شــکل مــدرن و افراطی آن واکنشــی اســت
به درمــان هیجانات روزمره زندگــی مدرن .در
حقیقت هیجان و ســرعت دنیــای امروز چنان
هیجانبرانگیز است که گاهی برای فروکش کردن
آن تن به خرید و مصرف میدهیم .از رفتن به انواع
رستورانها و کافیشاپها تا خریدهای خوراکی
روزمره و پوشاک همگی بخشی از التهاب دنیای
امروز را فروکش میکند.
جامعهشناســان معتقدند که بیمــاری خرید،
بیماری عصــر جدید اســت که نه جنســیت
میشناســد نه ملیت .این بیمــاری خرید حتی
تلفات هــم میگیــرد .وقتی در جمعه ســیاه
کشــورهای اروپایی مردم بــرای خرید کاالی
تخفیــفدار هجــوم میآورند چنــد نفری زیر
دســت و پا جانشان از دســت میرود آن هم در
راه مصرفگرایــی .در حقیقت هر کــدام از ما
دچار بیماری خرید وسواســی یــا جنون خرید
طیفهای مختلفی هســتیم و البته با توجه به
احاطه تبلیغات و آگهیهــای رنگارنگ ،ابتال به
آن تا حدی غیرارادی و ویروسی است .این پدیده
و بیماری در نهایت به نفع صاحبان سرمایه تمام
میشود و ما بیش از پیش مجبور میشویم برای
فروکش کردن بیماری در دوشیفت کار کنیم تا
همزنهای برقی متفاوتی داشته باشیم تا گشنه
نمانیم.

فراخوان

دیالوگ

چهکسی امیر را کشت

این پرونده به بسیجی شهید  ،بهزاد بهرامی تقدیم میشود

همه آدما از وقتــی دنیا میان
مهدی کرم پور
کلی آرزو دارن واسه خودشون
که انجامش بدن .زمان میگــذره تا اینکه میبینن
ای بابا پیرشــدن و به هیچ کدوم از آرزوهاشــون
نرســیدن .بعد همون آرزوها رو واسه بچههاشون
میکنن ،شــاید اونــا کار نکرده پدر و مادرشــونو
انجــام بدن .همون بچه بزرگ میشــه ،میرســه
به 18ســالگی ،بهخــودش میگه :خــب من االن
18سالمه ،باید یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنم .چشم رو
هم میذاره ،میبینه شده 40سالش ،هیچ کاری هم
انجام نداده ...میدونی! بیشتر آدما زندگی میکنن
که فقط بگذره ،همین.

زندگی پدیا

شهید عباس دوران
30تیر 61
سرهنگ خلبان دوران ،یکی از پرآوازهترین
خلبانان نیروهای هوایی بود .عملیاتهای
غیرممکن او ،باعث شــده بود به دشــمن
شماره یک عراق تبدیل شــود .در تیر ،61
عراق در آستانه میزبانی از اجالس جنبش
عدمتعهد که مدعی بود بغــداد کامال امن
اســت .دوران اما از دیوار آهنین بغداد عبور
و کاری کرد برگزاری اجالس لغو شود .او در
همین عملیات به شهادت رسید.

شهید ابراهیم همت
17اسفند 1362
ابراهیم همت ،یکی از محبوبترین شــهدای
دفاعمقــدس اســت .او همچنیــن یکــی از
عالیرتبهترین فرماندهان جنگ ایران اســت
که در کف میدان نبرد به شهادت رسیده است.
شهید همت ،بعد از احمد متوسلیان بهعنوان
فرمانــده لشــکر 27محمد رســولاهلل (ص)
انتخاب شــد .او در جریان عملیات خیبر ،در
منطقه جزیره مجنون بهخاطر اصابت توپ به
شهادت رسید.

شهید مهدی باکری
25اسفند 1363
فرمانــده لشــکر 31عاشــورا ،یکــی از
بیتکلفتریــن و خاکیتریــن فرماندهان
سراســر جنگ بود .مهندس مکانیکی که
سابقه کار در شهرداری ارومیه را هم داشت،
در جریان عملیات بدر ،تا آخرین لحظه در
خطمقدم کنار سربازانش ماند و در آخرین
لحظه ،در حال بازگشت از جزیره مجنون به
عقب بود که با شلیک مستقیم آرپیجی به
قایق ،با همرزمانش شهید شد.

شهید حسین خلعتبری
اول فروردین1364
حسین خلعتبری ،یکی از بهترین خلبانان
فانتوم نیروی هوایی ایــران بود .او بهخاطر
مهارت ،شــجاعت و وطنپرستیاش شهره
بود .خلعتبری ،سرباز بیادعای وطن بود و
در اوج جنگ ،بعد از آنکه برای ماموریت به
الهه فرستاده شده بود،درخواست بازگشت
به وطن را داد .او ،اســتاد استفاده از موشک
ضدکشــتی موریک بــود و با نام حســین
ماوریک شناخته میشد.

شهید عباس بابایی
15مرداد 1366
عباس بابایی ،یک فرمانده منحصربهفرد در
نیروهای هوایی و یکی از زبدهترین خلبانان
نیرو بود .او در زمان شــهادت ،سرتیپ بود
اما چنان خاکی بود که به ســختی کســی
درجههایــش را میدید .بهعنــوان معاون
فرماندهی نیرو ،میتوانست در تهران بنشیند
اما همیشه پای عملیات بود .او بعد از آخرین
پرواز ،در حال بازگشــت به پایگاه بود که به
شهادت رسید.
اینفوگرافیک :علیرضا بهرامی

بی تعارف و تکلف  ،مثل
همین متن کوتاهی که
می بینید .ما منتظریم تا نوشتههایتان درباره
مسائل روزمره ،مشکالت و دغدغه هایتان را
برای ما ارسال کنید .اگر اهل طنز و کاریکاتور
و طراحی هم هستید جایتان اینجا محفوظ
اســت .متن یا طرح تان که آماده شد یک
س با شماره  23023636بگیرید تا برای
تما 
رساندنش به ما  ،راهنمایی تان کنیم.

پاییز میرسد
که مرا مبتال کند!

تغییر خلق و خو
با تغییر فصل چه ارتباطی دارد؟

10

جنگ هنوز
تمام نشده است!

گفتوگو با ساسان مویدی  ،عکاسی که قابهای جاندار
و ماندگاری از دفاعمقدس ثبت کرده است

14

فیلمسازها تنها با
گروهی خاص کار میکنند

گذر ایام

با رضا ایرانمنش؛ بازیگر جانباز تلویزیون و سینما که این
روزها کمکار شده است

فصل مهرورزی

15

پارک جنگلی
سرخهحصار

پنجشنبه  31شهریور  25 1401صفر   1444شـماره 180

نمونه کوچک پارک
گلستان گرگان

اینکه بگوییــم زیباییهای
تهران در روزهــای پاییزی
به همین چند مــورد خالصه
میشــود تصور باطلی است.
در غرب تهران پــارک ملی
سرخهحصار را داریم که نمونه
کوچک پارک ملی گلستان در
شهر گرگان است .پارک ملی
سرخهحصار که در سا لهای
دور شــکارگاه ســلطنتی
پادشاهان قاجار بود ،یکی از
زیباترین فضاهای سبز طبیعی
پایتخت در پاییز را دارد.

پارک جنگلی
چیتگر

پاییز در غرب

عكس :کورش جوان  /طرح :محمد علی حلیمی

زاده پاییزم و عاشق پادشاه فصلها
با حجت اشرفزاده؛ خوانندهای کهزاده پاییز است و یکی از ماندگارترین قطعات پاییزی را خوانده

زاده پاییز است و کودکیهایش با زندگی در کنار خانوادهای
اهل شــعر و ادبیات ،رنگ و بوی هنر داشته ،گوشاش با
صدای پدربزرگ به شنیدن آواز عادت کرده و در خاطراتش،
کوچهباغهای پوشــیده از برگهای پاییزی نیشــابور به
نیلوفرذوالفقاری قابهایی ماندگار تبدیل شــدهاند .حجت اشــرفزاده،
خوانندهای که حاال دیگر بســیار محبوب و شناختهشده
است ،مسیر حرفهای خود را در دنیای موسیقی بسیار حسابشده و دقیق طی کرده،
از آموزشهای استادانی همچون محمدرضا لطفی و محمدرضا شجریان بهرهبرده و
باالخره با قطعه «ماه و ماهی» ،به شهرت و محبوبیتی باورنکردنی دست پیدا کرد.
اما بهانه گفتوگوی ما با او یک ترانه پاییزی است که با صدای او محبوب شده ،همان
ترانهای که میگوید« :خشخش ...صدای پای خزان اســت ،یک نفر /در را به روی
حضرت پاییز وا کند ».حجت اشرفزاده از ماجرای خواندن این قطعه ،عالقهاش به
فصل پاییز و خاطراتش از پاییزهای کودکی میگوید.
حتما بهتر از ما میدانید که یکی
از ماندگارتریــن قطعههای پاییزی
موسیقی ایران را شما با شعری دلنواز
از علیرضا بدیع خواندهاید؛ قطعهای
که هنوز هم ورد زبان خیلیهاست.
قبل از هر چیزی بگویید که خواندن
قطعه «پاییز عاشق است» چطور به
شما پیشنهاد شد؟
این قطعــه از آلبوم «ماه و ماهی» اســت .من از
کودکی با علیرضا بدیع دوستی و زندگی کردهام.
شناخت مشــترکی از حال و هوا و کوچهباغهای
نیشــابور و تجربههای به یادماندنی از باغ خیام،
مقبره عطــار و آن فضــای پر از عطــر گلهای
شــمعدانی داریم .پاییزهای دلانگیز نیشابور از
کودکی در خاطره ما ثبت شده است .حال و هوای
پاییزهای نیشــابور واقعا خاطرهانگیز بود .قطعه
«پاییز عاشق است» ابتدا خارج از آلبوم بهصورت
تکی منتشر شــده بود و بعد هم به پیشنهاد من،
آلبوم ماه و ماهی با همراهــی امیر و آرش بیات
ساخته شد .تجربه همزیســتی با این دوستان و
فضای پاییزی شهر نیشابور ،در سرودن این شعر و
شکل گرفتن این قطعه بسیار تأثیرگذار بوده است.
شعر این اثر ،غزل شاخصی از علیرضا بدیع است و
موسیقی ،تنظیم و حس و حال همه آلبوم دور از
این فضای شاعرانه پاییزی نبوده است.
اینکــه قطعهای نــزد حافظه
موســیقایی مردم جا بیفتد اتفاق

سادهای نیست و غالبا با محاسبات
هنرمندان و ...نسبتی ندارد .با وجود
این بهنظر خودتان چرا این قطعه با
استقبال قابلتوجه مخاطبان مواجه
شد؟
شاید باید از همان شعار ســاده تکراری استفاده
کنم و بگویم :آنچــه از دل برآیــد الجرم بر دل
نشیند .این بهترین توضیح برای توجه مردم به این
قطعه و استقبالشان از آن است .من و همکارانم
همیشــه آن کاری را برای مردم سروده ،ساخته
و خواندهایم که خودمــان آن را زندگی کردهایم.
وقتی آنچه را زندگی میکنی به پرده شعر ،هنر،
ترانه و موسیقی و آواز میکشی و آنچه میسازی
به ســاختار وجودی خودت نزدیک است ،مردم
هم با آن احساس همذاتپنداری میکنند .مردم
چنین اثری را بیشتر دوست دارند و بیشتر با آن
خاطره میسازند .بهنظرم این طبیعت و ماهیت
آثار هنری از این دست است که از دل برآمدهاند و
به همین دلیل بر دلها نشسته و ماندگار شدهاند
و مدام توسط مردم و مخاطبان بازتکرار میشوند.
به موضوع اصلی گفتوگویمان
برســیم؛ پاییز هزاررنگ و پادشاه
فصلها .فصل پاییز برای شــما چه
حس و حالی دارد؟
من خودم متولد پاییزم و ایــن موضوع قطعا در
عالقهام به این فصل بیتأثیر نبوده و نیســت .در
قطعه دیگری با شعری از روزبه بمانی به نام «برف

آمد» که با آهنگسازی علیرضا افکاری و صدای من
منتشر شده ،یک بیت دوستداشتنی وجود دارد
که میگوید« :تمام طول آذرماه تو را طی میکنم
با آه /فقط پاییز میفهمد غــم یک مرد تنها را».
این بیت را بسیار دوســت دارم .جالب این است
که من متولد 12آذر هســتم و تولد روزبه بمانی
هم یکی،دوروز با این تاریــخ فاصله دارد .پاییز یا
به قول مهدی اخوانثالث ،پادشاه فصلها ،فصل
موردعالقه من بین همه فصلهاست .من در این
فصلزاده شــدم و هزاررنگ بودن و حالوهوای
پاییز را بسیار دوست دارم.
چه خاطرهای از پاییزهای کودکی
در ذهنتان ماندگار شده؟
برای همه بچههای نســل من ،نماد پاییز همان
اول مهر و شروع مدرسههاست .آن هم با حس و
حال آن سالها که امکانات به شکل امروزی برای
بچهها وجود نداشت .ما هر روز باید مسیرهایی را
پیاده میرفتیم و روی برگهای ریخته شده در
کوچهها قدم میزدیم .صدای خشخش برگها
زیر پاهایمان لذتبخش بود .در پاییز مدرســه با
شوق فراوان بازگشایی میشد و بیشتر خاطرات
نسل ما از پاییزهای کودکی مربوط به همین حال
و هواست .اینها خاطراتی است که در ذهنم باقی
مانده و حک شده است.
کــدام آثار پاییزی موســیقی
برایتان محبوب است و در ذهنتان
ماندگار شده است؟

این اقبال بزرگی برای
هنرمند است که مردم
اثرش را انتخاب کردهاند،
پسندیدهاند و میشنوند،
یک اتفاق کوچک و
دمدستی محسوب
نمیشود .این آرزوی هر
هنرمندی است

به یاد دارم در گذشته آثار محبوبی در پاییز منتشر
میشد؛ مثال آثاری از ســاختههای استاد پرویز
مشکاتیان .البته امکانات مثل امروز نبود که هر
روز قطعات موسیقی منتشر شوند .فضای مجازی
وجود نداشــت که بتوانی به راحتی موســیقی
موردعالقهات را پیدا کنی و در اختیار داشته باشی.
باید منتظر میماندی تا فصلها بگذرند ،آلبومهای
تازه به بــازار بیایند و بتوانی آنهــا را تهیه کنی.
در آلبومهای آن دوره اســتاد پرویز مشکاتیان،
قطعهای به نام خزان وجود داشت که آن را بسیار
دوســت میداشتم .آثاری که هر ســال از استاد
محمدرضا شجریان منتشــر میشد ،آلبومهای
ماندگاری مانند دســتان ،بیداد و جان عشــاق،
خاطرات کودکی و نوجوانی مرا شــکل دادهاند.
مخصوصا که بســیاری از این آلبومهــا در پاییز
هر سال منتشر میشــدند .آن زمان باید خیلی
صبوری میکردیم تا یک آلبوم موســیقی خوب
عرضه شود ،آن را بشنویم و با آن خاطره بسازیم.
االن اوضاع خیلی عوض شده ،در هر تلفنهمراهی
در هر ساعت ،تعداد زیادی قطعه موسیقی جدید
قابلدسترس است .چیزی که تکنولوژی به ارمغان
آورده ،سهلالوصول بودن آثار است .اما در گذشته
حال و هوای صبوری برای رسیدن یک آلبوم تازه،
با عشق و مزمزه کردن لذت شنیدن اثر همراه بود؛
اثری که به جان و دل مینشست و خاطره میشد.
صدای گرم شــما با قطعه «پاییز
عاشق است» به خاطره جمعی مردم
از عاشــقانگی پاییز گره خورده و
ماندگار شــده .نظرتان در اینباره
چیست؟
خیلی از این اتفاق خوشحالم .برای هر هنرمند،
خواننده ،شاعر یا نویسندهای مهم است که حتی
اگر صدها اثر از او منتشر شــده ،یک کتاب ،یک
غزل ،یک آهنگ یا یک نقاشــی از میان آثارش
در دل مردم جا باز کند .ایــن اقبال بزرگی برای
هنرمند است که مردم اثرش را انتخاب کردهاند،
پسندیدهاند و میشــنوند ،یک اتفاق کوچک و
دمدستی محســوب نمیشــود .این آرزوی هر
هنرمندی اســت .وقتی میبینم مردم برخی از
آثارم را زمزمه میکنند و در ســنین مختلف ،از
کوچک و بــزرگ به آنها توجه نشــان میدهند،
برایم شبیه به گرفتن بهترین جایزه آسمانی است.
هر هنرمندی از اینکه مردم اثرش را پذیرفتهاند،

میشــنوند و زمزمه میکنند بســیار خوشحال
میشود و من هم همین احساس را دارم.
اشــاره کردید که در گذشته،
پاییزها موعد انتشــار آلبو مهای
بزرگان موسیقی ایران در ژانرهای
مختلف بوده است؛ اتفاقی که البته
شاید االن چندان رایج نباشد .با این
حال پاییز امسال منتظر چه اثری از
شما میتوانیم باشیم؟
آلبوم تازه من تا پایان سال منتشر خواهد شد .این
آلبوم 3بار جمع شده اما هر بار تعدادی از قطعات
را تغییر دادهایم .سالها از انتشار آلبوم ماه و ماهی
میگذرد و من همچنان مشغول کار روی آلبوم
جدید هستم .نزدیک به 50قطعه آماده کردهام اما
انتخاب  10یا  12قطعه از بین آنها هنوز به مرحله
نهایی نرسیده اســت .برای انتشار آلبوم جدید با
سختگیری جلو رفتهام چون ماه و ماهی کارم را
سخت کرده است.
چرا معتقدید که آن آلبوم کار شما
را برای بعد از این سخت کرده است؟
محبوبیت آن آلبوم توقعات مخاطبان را باال برد
و طبیعی است که انتشار آلبوم بعدی کار سختی
خواهد بود.
این سختیهایی که درباره انتشار
آلبوم میگویید ،باعث شده تا خیلی
از خوانندگان ما برای اینکه در حافظه
صوتی مخاطبان موسیقی ماندگار
باشند و حضور داشــته باشند ،به
تکآهنگ روی بیاورند .شــما هم
سراغ تکآهنگها رفتهاید؟
بله ،همینطور اســت .من هم تعدادی تکآهنگ
آماده دارم که بهمرور و بهزودی منتشر خواهند
شد و بهدست عالقهمندان خواهند رسید.
کنسرت هم خواهید داشت؟
بله ،بــا شــروع دور جدید کنســرتها ،من هم
اجراهایی برگزار خواهم کرد.
حرفی مانده که بخواهید درباره
پاییز بگویید؟
فکر میکنم بهتر است همان بیت آشنا را بگویم
که «پاییز میرسد که مرا مبتال کند  /با رنگهای
تازه مرا آشــنا کنــد ».در آخر هم بایــد بگویم:
«خشخش ...صدای پای خزان اســت ،یک نفر
 /در را به روی حضرت پاییز وا کند».

خب ،اگر شــما در غرب تهران
ساکن باشید تکلیف چیست؟
جای هیچ نگرانی نیست؛ چرا که
پاییزهای چیتگر هم دیدن دارد
و تماشایی است .پارک جنگلی
چیتگر در غرب تهران هم یک
نمونه دیگر است که در روزهای
پاییزی حال و هــوای دیگری
دارد .تنها قدم زدن در مسیرهای
پر از درخت و برگهای زرد این
بوستان چشمنواز ،میتواند شما
را پاییزی کند.

بلوار
کشاورز

آرامش در حضور
دیگران

بلوار کشــاورز از همان زمان
تهران قدیم نیــز ،جایی بوده
برای گشــت وگذار مردمان
پایتخت .حاال هم البته هویت
خودش را حفظ کرده است .بلوار
آرام گرفته در میان خیابانی که
خودش پر از دار و درخت است،
میتواند یک پیادهروی پاییزی
را به شما هدیه کند؛ آنهم در
جایی که به نســبت اینکه در
مرکز شهر است ،شلوغیاش
شاید چندان آزاردهنده نباشد.

خیابان

ولیعصر

پاییز در بلندای
یک خیابان

خود خیابان ولیعصر به اندازه
کافی جاذبه و کشــش دارد.
بلندترین خیابان خاورمیانه،
جاهایی دارد کــه در پاییز آن،
میتواند شما را به یک پیادهروی
پاییزی دعوت و تشویق کند.
از تجریش تا پارکوی ،حوالی
پارک ملت ،حوالــی چهارراه
ولیعصر و حوالی منیریه و پارک
ساعی و ...میتواند بخشهای
برگزیــده از ایــن خیابــان
دوستداشتنی باشد.

دریاچه
خلیجفارس

پاییز در ساحل
پایتخت

اگر بــه غرب تهــران رفتید،
جدا از پاییزگردی در بوستان
جنگلی چیتگر ،میتوانید به
پاییزگردیهای اطراف دریاچه
خلیجفارسهمفکرکنید.اینکه
پاییز را در اطراف یک دریاچه
مصنوعی بــزرگ در پایتخت
جشــن بگیرید ،لطف خودش
را دارد .بهترین وقت هم برای
رفتن به این منطقه ،میتواند
زمانهای بارندگی و ...باشــد؛
دیگر همهچیز جمع است برای
لمس بیواسطه پاییز.

فرارســیدن فصل پاییز از دیرباز بــرای ایرانیان
فرصتــی بــرای برپایی جشــن و بهجــاآوردن
سنتهایی بوده که ریشه در فرهنگ و تمدن کهن
ایران زمین دارد .ایرانیان در طول سال جشنهای
بسیاری را به بهانههای مختلف برپا میکردند که
در دوره معاصر بهعنوان جشنهای باستانی ایران
شناخته میشود .آیینهایی از این دست معموال
در شروع هر فصل برگزار میشد که سرآمد آنها
جشنهایی بوده که در شروع فصول بهار و پاییز
برپا میکردند .فرارســیدن فصل بهار برای مردم
ایرانزمین نهتنها به معنــی تغییر فصل که معنا
و مبنای یک فرهنگ و یک ســبک زندگی بوده
است .ایرانیان از دیرباز نو شدن طبیعت و زندگی
را بستر و نمادی از تغییر درون و گونهبهگونهشدن
میدانســتند و بر این باور بودند کــه بهار ،پیام
تحول است.
شــروع فصل پاییز اما حکایتهای دیگری دارد.
در شــروع این فصل و در روز اول ماه مهر ،مردم
جشن مهرگان را در ستایش مهر برگزار میکردند
و دلیل برپایی چنین جشنی این بود که در عصر
هخامنشی ،سال با فرارسیدن پاییز «نو» میشد
و برای همین ،نخســتینماه ســال را به نام مهر
منسوب میکردند.
فرارسیدن پاییز بهمعنای شروع سال نوی زراعی
برای کشاورزان بوده و آنطور که در متون تاریخی
آمده ،سال زراعی از اول پاییز شروع میشد و آخر
تابستان دیگر به پایان میرسید .از اینرو برپایی
جشن مهرگان که 6روز طول میکشید ،به یمن
سرازیر شدن نعمت و برکت به ایرانزمین بوده و
نزد ایرانیان دوره باستان اهمیت بسیاری داشته
اســت .درباره زمان برگزاری جشن مهرگان هم
2روایت وجود دارد؛ روایت نخست این است که
زمان این جشن در دوره هخامنشی و تا اواخر دوره
اشکانیان در نخستین روز ماهمهر برگزار میشده
و همین روز مبنای شروع فصل پاییز بوده است
اما از دوره ساسانی به شــانزدهم ماهمهر منتقل
میشود و حدود 2هزار ســال است که در تقویم
ایرانی این جشــن به شــانزدهمین روز مهرماه
منسوب شده است.
اما اینکه چرا جشن مهرگان که یکی از کهنترین
سنتهای ایرانزمین است در ماه مهر برپا میشد،
سؤالی است که پاســخ آن در متون تاریخی پیدا
میشود .داستان از این قرار است که «مهر» یک
ایزدبانو و نماد اعتقادات مذهبی در فرهنگ هند
و ایرانی و نشانهای از آفرینش جهان بوده است .از
طرفی مهر بهعنوان الهه نور هم شناخته میشد
و اعتقاد مردم بر این بود که در روز برپایی جشن
مهرگان ،الهه مهر و محبــت ،همه تاریکیهای
جهان را شکست داده و زمین را پر از نور میکند.
در عصر هخامنشــیان ،جشــن مهرگان یکی از
جشــنهای پاییزی ایران به شــمار میآمد که
مثل مراســم نوروز با عظمت و شکوه خاصی در
تخت جمشید برگزار میشد و گروههایی از طرف
پادشاهان سرزمینهای تحتسلطه ایران ،برای
تقدیم هدایا به محل برپایی جشــن میآمدند.
نقاشیهای برجسته سنگی در تختجمشید که
یک شیر را در حال خوردن گاو نشان میدهد به
این ماجرا اشاره دارد که میترا یا همان الهه مهر،
تاریکی را شکست داده و منعکسکننده نور است.
حضور در جشن مهرگان هم برای خودش آداب و
رسوم خاصی داشته است و مردم برای حضور در
این جشن لباسهای رنگارنگ به تن میکردند.
بعد هم ســفرهای پهن میکردند به نام ســفره
مهرگان که از پارچهای ارغوانیرنگ تشکیل شده
بود .گل همیشه شــکفته یکی از ملزومات اصلی
ســفره مهرگان بوده که معموال کنار نبشتههای
شــادباش قرار میدادند .گل همیشــه شکفته،
گلی بوده که برای مدت طوالنی و گاهی تا چند
ماه شکوفا میماند .اطراف گل را هم با میوههای
پاییزی ترجیحا به رنگ سرخ مثل سنجد ،انگور،
انار ،ســیب ،ترنج ،انجیر ،ازگیل ،خرما و ...تزئین
میکردند .نان هم بهعنوان نمادی از برکت ســر
ســفره مهرگان بود که از ترکیب آرد 7نوع غله
گوناگون پخته میشــد قرار میدادند .ایرانیان
باستان پس از خوردن نان و آشامیدنی به همراه
نوازندگان به جشــن و پایکوبــی میپرداختند.
روایت است که حاضران در جشن مهرگان مشتی
مرزنجوش و نوگل (حبه قند) را روی سر یکدیگر
میریختند تا عشق را بین خود قویتر کنند.
برپایی جشــنهای پاییزی در ایران باســتان
صرفا به جشــن مهرگان خالصه نمیشــد و
مردم مناطق گوناگون در این فصل جشنهای
متعددی برپا میکردند؛ ازجمله جشن کاشت
که در منطقه آذربایجانغربی برگزار میشد.
جشــن کاشــت از «هرمزد» تا «سپندارمذ»
برابر با يك تا  5ماهمهر برگزار میشــد و هنوز
هم در برخی از شهرها و روستاهای ایرانزمین
برگزار میشود .در این جشن ،مردم کیسههایی
از حبوبات و بذرهای مختلف را از شــاخههای
درخت خشــکیدهای آویزان میکنند و آن را
آتش میزنند؛ محصولی که زودتر بســوزد را
بیشتر در آن سال میکارند.
یکی دیگــر از جشــنهای پاییــزی ایرانیان
باســتان ،جشــن میانه پاییز بوده که در زبان
زرتشتی و اوستایی به آن «اَیاث ِرم» میگویند.
امروزه این جشــن را در روز 15آبــان برگزار
میکنند که درســت میانهپاییز است .اما در
برخی متون اســاطیری این جشــن را در روز
30مهر هم دیدهاند .ایاثرم به معنای شروع شدن
سرماست و چوپانها در چنین هنگامهای که
کوهستانها سرد میشود به ناچار گوسفندان
را از مراتع کوهســتانی که در بهار و تابســتان
سرسبز است ،پایین میآوردند و برای سرمای
زمستان آماده میشدند .به همینخاطر جشنی
برای شکرگزاری برپا میکردند تا فصل سرما را
بهسالمت پشتسر بگذارند.

پيشنهاد هفته
باغ موزه هنر ایرانی

کوچه پســکوچههای شــمال
تهران جــان میدهنــد برای
پیادهرویهای پاییزی ،درختان
بلند کــه روی پیاد هرو ســایه
انداختهانــد و برگهای ریخته
روی زمین که هزار رنگی پاییز را
به رخ میکشند .برای یک گشت
وگذار پاییزی که هم پیادهروی
در فضای باز داشــته باشد ،هم
حال و هوای هنر ،باغ موزه هنر
ایرانی انتخاب خوبی است .این
باغموزه که آن را در گذشته به نام
باغ سپهبد تهران میشناختند،
یکی از دیدنیهای جذاب شمال
تهران اســت؛ که با گشتوگذار
در آن میتوانید با ماکت برترین
جاذبههای دیدنی کشــورمان
آشنا شوید و از گالریهای جذاب
صنایعدســتی و کتابفروشــی
این مجموعه بازدید کنید .قدم
زدن در حــال و هــوای پاییزی
راهباریکههایی که از زیر درختان
بلند باغ میگذرنــد لذتبخش
اســت و این لــذت بــا دیدن
عمارتی جذاب با معماری ویژه
در وســط باغ تکمیل میشود.
این عمــارت که قبــا اقامتگاه
سپهبد و همســرش بوده است،
هماکنون کاربری خاصی ندارد
و امکان بازدید از فضای داخلی
آن هم فراهم نیست .هرچند بر
سر در این عمارت نام «نگارخانه
پردیس» به چشم میخورد ،اما
در واقع فعالیتــی در آن انجام
نمیشود .یکی دیگر از بخشهای
این مجموعه ،کافیشاپی است
که صندلیهایــش را دور تا دور
استخر مجموعه چیده و به شما
این فرصــت را میدهــد عصر
پاییزی دلانگیزتــان را ،با یک
دمنوش آرامشبخش شــیرین
کنید.

کتابخانه هنر
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نیلوفرذوالفقاری حتما شــما هم تا به حال با
افرادی روبهرو شدهاید که
معتقدند روزهای پاییز دلگیرنــد و از عصرهای
پاییزی غم و اندوه میبارد! شاید اصال خودتان جزو
آن دسته افرادی باشید که با رسیدن پاییز احساس
میکنیــد بیحوصلــه و غمگین
شــدهاید و برخالف عدهای که از
عاشــقانه بودن این فصل هزار
رنگ حرف میزنند ،هیچ
احساس خوبی نسبت
به آن ندارید .تغییر
خلق و خو با تغییر
فصل ،اتفاقی است
که برای گروهی از افراد میافتد
و باعث میشود آنها حاالتی شبیه به افسردگی
را ،ضعیــف یا قوی
تجربــه کنند .دکتر
محمد بهشــتیان،
روانشــناس ،درباره
علــت ایــن اتفاق،
نشانهها و راهکارهای
مواجهه با آن توضیح
میدهد.

تغییر خلق و خو
با تغییر فصل چه ارتباطی دارد؟

البته که برای حل هر مشــکلی باید به متخصص
مراجعه کرد و از دانش او بهره گرفت ،اما در کنار
آن بعضی راهکارها وجــود دارد که میتواند
مثل یک خوددرمانی عمل کند و باعث شــود
فرد خودش را تا حدی از دام غرق شــدن در
افسردگی فصلی بیرون بکشــد .وقت گذراندن با عزیزان و افرادی که شما
را درک میکنند یکی از این راهکارهاســت .توصیه مهــم دیگر ،ورزش
کردن است .ورزش کردن بهخصوص در فضای باز یا بهصورت جمعی تا حد
زیادی در بهبود خلق و خو مؤثر است .وقتی فصل عوض میشود
حواستان باید بیشتر از قبل به رژیم غذایی روزانه باشد .یک
رژیم غذایی متعادل از ســبزیجات ،سبوس و میوه به شما
کمک میکند با کمبود ویتامین مواجه نشوید .تالش برای
یک برنامه خواب منظم هم در بهبود افسردگی فصلی مهم
د ا شتن
است .با داشــتن خواب منظم ،افکار منفی کمتری به سراغ شما میآیند
و در طول روز کمتر احســاس خســتگی و کاهش تمرکز خواهید داشت.
برای هر روز ،برنامه مشــخصی از کارها را بنویســید تا با انجام هرکدام از
آنها ،احساس مفید بودن داشته باشــید .به این ترتیب وقتهای خالی که
به بطالت و بیحوصلگی میگذرند از بین خواهند رفت و کمتر احســاس
بیحوصلگی و کالفگی خواهید داشــت .کارهای
سادهای مثل تغییر دکوراســیون خانه و استفاده
از رنگهای گرم در محیــط اطراف هم میتواند
تأثیرگذار باشد.

پاییزمیرسد
که مرا مبتال کند!

نشانههای
افسردگی فصلی

همین که روزها رو به کوتاهتر شدن میروند و سوز پاییزی از
پنجره تو میآید ،خلق و خوی بعضی افراد هم تغییر میکند .بعضی از
آنها پرخاشگر میشوند اما عده بیشتری ،حاالتی بسیار شبیه به افسردگی را
تجربه میکنند .آنها در طول روز با احساس خستگی ،نداشتن تمرکز ،بیحوصلگی
و کرختی دست و پنجه نرم میکنند ،شبها خوابشان نمیبرد و به این ترتیب روز بعد
را با کجخلقی شروع میکنند .بیشتر این افراد حتی از کارهایی که پیش از این دوست
داشتهاند ،لذت نمیبرند ،وقتی نشانهها شدیدتر میشود احساس غم و اندوه آنها را به
گریه میاندازد و منزوی میشوند .در کمال تعجب همه این اختالالت ممکن است بر
اثر تغییر فصل اتفاق افتاده باشند .وقتی این احساسات بهصورت موقتی بروز پیدا کند
جای نگرانی نیست .به هر حال همه ما روزهایی از سال حتی بیدلیل احساس خوبی
نداریم ،بیحوصلهایم و دوست نداریم از جایمان تکان بخوریم .داشتن این نشانهها
گاهی اوقات و در درجات خفیف طبیعی است ،اوضاع وقتی نگرانکننده
میشود که دلتنگی ،اضطراب ،کجخلقی ،بیعالقگی به کارهای روزمره
و کناره گرفتن از اطرافیان برای مدتی طوالنیتر و در درجهای
بیشتر ادامه پیدا کند .اینجاست که زنگ خطر به صدا
درمیآید؛ افسردگی فصلی شروع شده است.

ریشههای جسمی یک اختالل روانی

مثل بسیاری از اختالالت و مشکالت
روانی که میتوان ریشــه آنها را در
جسم پیدا کرد ،افســردگی و تغییر
خلق و خوی فصلی هم به اتفاقاتی که
در بدن ما میافتد مربوط است .با تغییر
فصل ،ساعت زیستی بدن ما هم تغییر
میکند .کاهش سطح نور خورشید در
فصل پاییز و زمســتان ،یک عامل مهم
برای این اتفاق است .کاهش میزان تابش
نور خورشید میتواند عملکرد ساعت زیستی
بدن را مختل کنــد .از طرف دیگر کاهش میزان
سروتونین ،دلیل دیگری است که متخصصان برای
بروز افسردگی فصلی به آن اشــاره میکنند .سروتونین
بهعنوان یکی از مواد شــیمیایی و پیامرسان عصبی مغز ،روی
خلق و خو اثر زیادی دارد و کاهش ترشح آن ممکن است در بروز اختالل

مروری بر کتابهای پاییزی که خواندنشان در این فصل توصیه میشود

برگ به برگ با کتابها در پاییز

درمان علمی اختالالت فصلی

عاطفی فصلی هم مؤثر باشد .کاهش میزان نور خورشید باعث کاهش
سطح سروتونین میشود .عامل بعدی هم به هم خوردن تعادل سطح
مالتونین در بدن است .این تغییر عامل مهمی در خراب شدن الگوهای
خواب و خلق و خوی فردی است .به همین دلیل هم افرادی که از خط
استوا دورتر هستند ،بیشتر به این اختالل مبتال میشوند .از طرف دیگر
شیوع این مشکل در زنان 4برابر بیشتر از مردان است و داشتن سابقه
افســردگی یا وجود آن در اعضای خانواده ،احتمال درگیر شدن با این
مشکل را افزایش میدهد .از آنجا که بعضی بیماریهای جسمی مانند
پایین بودن قند خون ،مشکل تیروئید یا اختالالت هورمونی میتوانند
نشانههای مشابه ایجاد کنند ،الزم است با پزشک مشورت کنید تا بدانید
عالئم شما به تغییرات فصلی ربطی دارد یا خیر؟ شواهدی وجود دارد که
نشان میدهد افرادی که تحمل بیشتری نسبت به سرما دارند ،نسبت به
افرادی که مستعد سرماخوردگی هستند یا آلرژی دارند ،دچار افسردگی
کمتری میشوند .زیرا ورود میکروب به بدن باعث تضعیف سیستم ایمنی
بدن میشود که این خود یک عامل خطر برای افسردگی است.

وقتی نشانههای ابتال به افسردگی فصلی در فردی پررنگ یا تغییر خلق و خوی او شدید باشد ،دیگر وقت
استفاده از راههای درمانی است .متخصص ممکن است داروهایی را تجویز کند که به افزایش تولید سروتونین
در مغز کمک میکند .میزان دارو در افراد مختلف متفاوت است و ممکن است نیاز باشد داروهای مختلفی
را امتحان کنید تا به نتیجه الزم برسید .یک درمان علمی دیگر ،استفاده از برخی المپهاست که میتواند
جایگزین نور خورشید شــود .این المپها میتوانند 20برابر بیشتر از المپهای معمولی نور تولید کنند.
بهدلیل کاهش نور خورشید در پاییز و زمستان ،میزان ویتامین  Dدریافتی کاهش پیدا میکند .البته هنوز
اثربخشی این روش درمانی کامال تأیید نشده ،هر چند برخی از تحقیقات درباره اثرات مثبت مصرف این
ویتامین در بهبود افسردگی فصلی به نتایج مثبتی رسیدهاند .در کنار درمانهای دارویی ،رواندرمانی هم
میتواند به برطرف کردن این اختالل کمک کند .درمانگر الگوهای منفی تفکر فرد را که منجر به تغییر خلق
او میشوند شناسایی میکند و قدم به قدم به او کمک میکند این الگوها را تغییر دهد تا احساس بهتری پیدا
کند .اگر متخصص تشخیص داد که برای رهایی از این اختالالت به دارودرمانی نیاز دارید ،از دارو خوردن
فرار نکنید تا نشانهها در شما شدیدتر نشود و زودتر بهبود پیدا کنید .اگرچه افراد در هر سنی میتوانند دچار
افسردگی فصلی شوند اما میانگین سن افراد مبتال به این بیماری23سال است .احتمال بروز افسردگی فصلی
در کسانی که دارای افسردگی زمینهای هستند ،بیشتر است .پزشک همه این موضوعات را درنظر میگیرد و با
انتخاب داروی مناسب به شما کمک میکند پاییز و زمستان را به سالمت پشت سر بگذارید.

عصرهای طوالنی پاییز از راه میرسد و چه چیزی لذتبخشتر از اینکه سوز تازه از راه رسیده پاییزی را با غرق شدن در دنیای شیرین داستانها کنار زده و به غروبهای سرد
این فصل ،رنگ گرما بزنیم؟ جادوی کتابها میتواند از شبهای بلند و احتماال دلگیر پاییزی ،خاطره سفرهای خیالی به دنیای داستانها را بر جا بگذارد .با هم کتابها و
داستانهایی را مرور کردهایم که ردپایی از پاییز در آنها هست.

بار دیگر شهری که دوست میداشتم
نادر ابراهیمی

شــبهای بلند پاییز همیشه
فرصت مناســبی برای مطالعه
هســتند .جــز کتابخانههای
عمومــی ،بعضــی کتابخانهها
بــا داشــتن آثــار تخصصی،
طرفداران خاص خــود را پیدا
میکنند .اهل هنر سالهاست
بــا فرهنگســرای ارســباران
آشنا هســتند .اگر در رشتهای
از شــاخههای هنــر تحصیل
کردهاید یا دستی در هنر دارید
و اهــل مطالعهایــد ،کتابخانه
تخصصی هنر در فرهنگسرای
ارســباران میتوانــد گزینــه
خوبی برای شما باشد تا کتاب
مورد نظرتان را پیدا کنید .این
مجموعه با داشتن کتا بهای
تخصصی در حــوزه معماری،
موســیقی ،تئاتــر ،ســینما،
عکاســی ،نقاشــی ،خطاطی،
صنایعدستی ،مجسمهساز ی،
ســفالگری ،تاریــخ و ادبیات
در دو بخش فارســی و التین،
منابع مطالعاتی ارزشــمندی
در اختیار اهالی فرهنگ و هنر
میگذارد .این کتابخانه با دارا
بودن منابع معتبر رشــتههای
هنری میتواند گزینه بســیار
خوبی برای شما باشد تا بتوانید
به مطالعه در این حوزه بپردازید.
حــاال که تــا این فرهنگســرا
رفتهایــد در کنــار کتابخانه
آن میتوانیــد از امکانــات و
برنامههــای فرهنگســرا هم
بهرهمند شوید .بانک موسیقی
چند رســانهای فرهنگسرای
ارســباران از بخشهای جالب
کتابخانه تخصصی هنر اســت
که دانشجویان رشته موسیقی
میتواننــد با مراجعــه به این
کتابخانــه از امکانات این بانک
اطالعاتی بهرهمند شوند.

خوددرمانی
برای بهبود

«یک عاشقانه آرام» تنها نام یکی از کتابهای نادر ابراهیمی نیست ،چرا که عاشقانگی خط پررنگ آثار اوست و همه
آثارش نشانی از عشق دارند« .بار دیگر شهری که دوست میداشتم» از این قاعده مستثنی نیست .داستان عاشقانهای
که در پاییز شروع میشود .کتاب روایتی نامنظم و خط داستانی پیچیده دارد ،اما داستان یک عشق ممنوعه را به
شیرینی روایت میکند .ماجرا در گیالن پاییزی میگذرد و از زبان پسر یک کشاورز روایت میشود؛ پسری که به عشق
هلیا ،دختر خان دل بسته و مخالفت خانوادهها و موانع مختلف ،سودای این عشق را از سرش بیرون نمیبرد .شیرینی
داستان شبیه به دلتنگیهای پاییز ،پر است از حسهای متناقض و خواندن این کتاب میتواند به خاطره ماندگار پاییز
امسالتان بدل شود .کتاب را نشر روزبهان منتشر کرده است.

پاییز فصل آخر سال است
نسیم مرعشی

دیگر پاییزیتر از این نمیشود! نسیم مرعشی با انتخاب این نام برای کتابش ،حال و هوای پاییز را به داستانش گره
زده است .کتاب شامل 2بخش است و هر فصل آن در 3قسمت ،از زبان 3شخصیت اصلی روایت و دنبال میشود تا
به نقطه پایان برسد .روایت زنانه و لحن قصهگو ،از ویژگیهای پررنگ این کتاب است .خوانندگان کتاب معتقدند
داستان روایتی باورپذیر دارد و شبیه به زندگی واقعی است .برشی کوتاه از زندگی 3زن بهنامهای لیال ،روجا و شبانه که
میتواند انتخابی جذاب برای شبهای پاییز باشد .دنبال کردن ماجراها و پیدا کردن شباهتهایی که احتماال هر کدام
از ما به شخصیتهای داستان داریم ،از جذابیتهای کتاب است .کتاب را نشر چشمه روانه بازار کرده است.

یک شب پاییزی
نویسندگان روس

یک کتاب دیگر باید چه ویژگیهایی داشته باشد که عالقهمندان به داستان را وسوسه کند تا این پاییز خواندنش را
شروع کنند؟«یک شب پاییزی» مجموعهای از بهترین داستانهای کوتاه روسی است .در این مجموعه آثاری از نیکالی
گوگول ،ماکسیم گورکی ،داستایفسکی ،تولستوی و آنتوان چخوف جمعآوری شده است .ساناز جهانبیگلری ،مترجمی
است که این داستانها را از زبان روسی به فارسی برگردانده است .این کتاب را نشر کولهپشتی منتشر کرده است .بیشتر
داستانهای این مجموعه جزو آثار برگزیده ادبیات روسیه هستند ،داستانهای معروف مانند پزشک شهرستان ،شنل،
درخت کریسمس ،عروسی و ...که خواندنشان در حال و هوای شاعرانه پاییز خالی از لطف نیست .خواندن کتاب وقت
چندانی از شما نخواهد گرفت اما همراه با قهرمانان هر داستان ،به دنیایی متفاوت و رنگارنگ سفر خواهید کرد.

مرگ در پاییز
اکبر رادی

وقتی نویسندهای نمایشنامهنویس باشد ،یعنی باید انتظار داشته باشیم که روایتش پر از تصاویر ملموس و قابهای
دیدنی باشد که با قلم توصیفگر پیش چشم مخاطبانش میسازد .کتاب مرگ در پاییز اکبر رادی همین ویژگیها را
دارد .ماجراهای کتاب مثل بسیاری دیگر از آثار رادی در شمال کشور رخ میدهد و همین کافی است که به طبیعت
هزار رنگ پاییز در جنگلهای شمالی و ساحل دریای خزر سفر کنیم .کتاب در 3پرده نوشته شده و روایتی روان و
عمیق دارد .نویسنده قصه خانوادهای روستایی را روایت میکند که در معرض اتفاقات عجیب پیاپی قرار میگیرند و
سختی و رنج آنها با اعتقادات عجیب و خرافه گره میخورد .راه آنها به مقصد مرگ طی میشود و در این مسیر پرماجرا
خواننده را با خود همراه میکنند .این کتاب را نشر قطره منتشر کرده است.

پائیز داغ

آلیس مونرو

راستش را بخواهید همین نام متناقض کتاب میتواند خواننده را گیر بیندازد و کنجکاو کند که سراغ کتاب برود
تا بداند چرا به جای یک پاییز سرد و سوزناک ،با پاییزی داغ طرف است؟ آلیس مونرو یک نویسنده مشهور اهل
کاناداست که در کارنامه فعالیت حرفهای خود ،موفق شده جایزه نوبل ادبی سال 2013را بهنام خود ثبت کند .در این
کتاب هم ویژگیهای همیشگی نویسندگی او ،یعنی پرداختن به موضوعات روانشناسی ،روابط انسانی و داستانهای
کوتاه بر پایه زندگی روزمره قابل مشاهده است .کتاب را نشر کولهپشتی منتشر کرده و شیرین احدزاده ترجمه آن را
برعهده داشته است .در این کتاب داستانهایی هم از جک لندن ،دوریس لسینگ و فیتز جرالد آورده شده است.

پاییز از پاهایم باال میرود
لیال صبوحی خامنه

با اینکه این اثر ،نخستین کتابی است که از نویسندهاش منتشر شده ،اما توانسته آنقدرنظر خوانندگان را بهخود جلب
کند که در مدت کوتاهی بعد از انتشار ،به چاپ دوم برسد .کتاب نثری ساده و روان دارد و داستانی عاشقانه را روایت
میکند .گفتوگوی شخصیتهای داستان با سایههایشان ،یکی از ویژگیهای جالب روایت است .شخصیت اصلی
داستان ،زنی به نام ناهید است که برای تحصیل و تدریس ،روانه روستایی سردسیر در اطراف تبریز میشود .وقتی
برای مالقات مادر بیمارش به زادگاه مادری میرود ،خاطرات سالهای گذشته و شهد قدیمیاش را مرور میکند و
داستان در دل همینخاطرات پیش میرود تا منطق رواییاش شکل بگیرد .این کتاب را نخستین بار نشر چشمه در
سال 1395منتشر کرده است.

مسابقات برج عقرب
مگی استیو واتر

برای خیلی از نوجوانان ،پاییز فرصت مناسبی برای غرق شدن در جادوی داستانهای تخیلی است .این دسته از
نوجوانان حتما کتاب «مسابقات برج عقرب» را که توسط نشر باژ منتشر شده میپسندند .داستان این کتاب در جزیره
خیالی «اینسبی» اتفاق میافتد؛ در گذشتهای نزدیک یا آیندهای ناشناخته و محیطی که در آن اتومبیل و رادیو وجود
ی شان و پاک است که در مسابقات
دارند ،اما خبری از تلویزیون یا اینترنت نیست .داستان درباره 2نوجوان بهنامها 
خطرناک عقرب که هر پاییز در جزیره اینسبی برگزار میشود ،شرکت میکنند .هرچند داستان با موضوعات تخیلی
روایت میشود ،اما نثری ساده و شاعرانه دارد که با حال و هوای روزهای پاییزی به خوبی هماهنگ است.

باغ بیبرگی
مرتضی کاخی

کدام شاعر بیشتر از مهدی اخوانثالث ،نامش با فصل پاییز گره خورده است؟ چهکسی جز او توانسته با جادوی
خیالش ،پاییز را پادشاه فصلها کند؟ باغ بیبرگی نه فقط عنوان شعری از این شاعر ماندگار ،بلکه نام یادنامهای
است که به قلم مرتضی کاخی توسط انتشارات زمستان منتشر شده است .در این یادنامه ،دوستان شاعر و فعاالن
ادبی درباره او نوشتهاند و اشعاری دربارهاش سرودهاند .کتاب از بخشهای متنوعی تشکیل شده و یکی از جالبترین
بخشهای آن ،عکسهایی است که از دورههای مختلف زندگی شاعر جمعآوری شده است .نامهایی چون احمد
شاملو ،امیرهوشنگ ابتهاج ،سیمین بهبهانی ،منوچهر آتشی ،حسین منزوی و نادر ابراهیمی در این کتاب از
اخوانثالث گفتهاند.

پنجشنبه

پاییز میرسد ...
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زیباییهای تهران در روزهای پاییزی
مثل دیدن نیمه پر لیوان است

رادیو چهرازی

پاییزدرپایتخت
بهنام سلطانی پاییز برای خیلیها فرصتی برای شیدایی و دلدادگی است و برای عدهای
دیگر ،فصل رخوت ،افسردگی و خمودگی .این تضاد دیدگاه حتی در
شعر برخی از مشهورترین شاعران معاصرهم وجود دارد .آنجا که فریدون مشیری میگوید:
«دلم خون شد از این افسرده پاییز  /از این افســرده پاییز غمانگیز» و حسین منزوی نگاه
شاعرانهتری به ماجرا دارد و میگوید« :و از درختهای باغ بپرسم  /خواب کدام رنگ ،یا بیرنگی
را میبینند  /طیف عارفانه پاییز ».القصه که انتخاب با خودمان است که از چه زاویهای به پاییز
که مهدی اخوانثالت از آن بهعنوان پادشاه فصلها نام برده نگاه کنیم .اصال شاید دوای روزگار
سخت و مرهم زخمهای ناسور ،همان حال خوبی باشد که باید در روزهای پاییزی جستوجو
کنیم .حال خوبی که با قدم زدن در نمنم باران و شنیدن صدای خشخش برگ درختان و تماشای
رنگ زردی که حسابی به رخسار پاییز نشسته حاصل میشود .برای تجربه این حال خوب الزم
نیست به دوردستها برویم یا هزینه گزافی بپردازیم .حال خوب در همسایگی پاییز است؛ در
همین نزدیکی شاید هم در چند قدمیمان .تهران کالنشهر ترسناکی نیست .بهخصوص در
فصل خزان که حسابی خودش را برایمان بزک میکند .ما مکانهایی را به شما معرفی میکنیم
که جان میدهد برای گشت وگذار در روزهای پاییزی پایتخت.

تفرجگاه پاییزی

پل
چند سالی میشود که پل طبیعت به یکی
طبیعت
از نمادهای دوستداشــتنی تهران بدل
شده و یک تفرجگاه دلچسب برای همه
کسانی است که پای ثابت طبیعتگردی
هســتند .پل طبیعت برخالف بقیه پلهای پایتخت جایی برای
پیادهروی است و بوســتان آب و آتش و پارک طالقانی را از شرق
به غرب به هم متصل میکند .پیادهروی روی پل طبیعت یکی از
گزینههای ثابت تهراننشینها در فصل پاییز است و کمتر مکانی
را میتوان در تهران سراغ داشت که این چنین میان انواع گونههای
گیاهی محصور باشد .تماشای انبوه درختانی که برگ آنها به زردی گرائیده و انبوه برگهای زردی که در مسیر
پیادهروی انباشته شده سوژه بکری برای عکاسان طبیعت اســت و برای همین عکاسها در فصل پاییز به پل
طبیعت هجوم میبرند.

باغ
گیاهشناسی

باغ
نگارستان

شبه سوئیس

مروری بر خاطرهانگیزترین آلبومها و قطعههای پاییزی در موسیقی پاپ و سنتی

ترانههای عصر دلتنگی

پاییز طالیی فریبرز الچینی

تقدیر بعضی هنرمندان از همان کودکی نمایان است ،فریبرز الچینی هم یکی از همین هنرمندان است
که از کودکی نوید ظهور یک موسیقیدان را به اطرافیان داده است .او که فعالیتش را از کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان شروع کرده ،در سالهای جوانی برای معروفترین خوانندگان آهنگسازی کرده
است .یکی از ماندگارترین آثار او ،مجموعه پاییز طالیی است که در 4آلبوم مجزا منتشر شده است .قطعات
بیکالم این آلبومها در دسته تکنوازی پیانو ،از مهمترین آثار موسیقی کالسیک معاصر به شمار میآیند.
الچینی که فعالترین آهنگساز فیلم در تاریخ موسیقی فیلم ایران شناخته میشود ،با مجموعه پاییز
طالیی گام مهمی در خلق آثار کالسیک مدرن برداشت.

پادشاه فصلها و پاییز علیرضا افتخاری

در کارنامه هنری علیرضا افتخاری ،خواننده محبوب موسیقی سنتی ،جز قطعات مختلفی که حال و هوای
پاییزی دارند2 ،آلبوم کامال پاییزی با نامهای «پادشاه فصلها» و «پاییز» ثبت شدهاند .آلبوم پاییز به
آهنگسازی مهرداد پازوکی در سال 1378منتشر شده است .این آلبوم شامل 8قطعه است .آلبوم پاییزی
دیگری که از علیرضا افتخاری منتشر شده« ،پادشاه فصلها» نام دارد که شامل 12قطعه است .نام این
آلبوم برگرفته از شعر «باغ من» مهدی اخوانثالث است .در این آلبوم برای اشعاری از حافظ ،نیما یوشیج،
احمد شاملو و مهدی اخوانثالث آهنگ ساخته شده است .این آلبوم در سال 1393روانه بازار موسیقی
شده است.

هنوز پاییز است کیهان کلهر و رامبرانت تریو

«هنوز پاییز است» نام آلبومی از چهره شناخته شده موسیقی ایرانی ،کیهان کلهر است که به انتخاب
مجله سانگ الینز ،بهعنوان آلبوم 5ستاره و جزو 10آلبوم برتر سال 2019شناخته شد .این آلبوم با
همکاری و خلق موسیقایی رامبرانت تریو ،گروه سه نفره هلندی که پیانو ،درامز و کنترباس سازهای اصلی
آن را تشکیل میدهند و کیهان کلهر خلق شده است .آلبوم از 2قسمت اصلی تشکیل شده که بخش اول
از کمانچه و در بخش دوم ازساز ابداعی کلهر به نام شاهکمان استفاده شده است .فضای ملودیها بیشتر
در مایه شوشتری و اصفهان گردش دارد .برای طرفداران موسیقی سنتی ،این آلبوم یک انتخاب پاییزی
دوستداشتنی است.

حریق خزان علیرضا قربانی

پاییز سال 1391آلبومی با آهنگسازی مهیار علیزاده و صدای علیرضا قربانی منتشر شد که به سرعت در فهرست
پرفروشترین آلبومهای سال قرار گرفت« .حریق خزان» ،آلبومی شامل7قطعه است که در نخستین جشنواره
موسیقی ما ،برنده عنوان بهترین آلبوم موسیقی سنتی و اصیل شد .اشعار این قطعات سروده امیرهوشنگ ابتهاج و
فریدون مشیری است .منتقدان در اظهارنظرها درباره اشعار این آلبوم گفتهاند که انتخابها اغلب هوشمندانه بوده
و بیان روایی آنها در جذب مخاطب تأثیرگذار بوده است .قطعات حریق خزان ،آخرین جرعه جام و ارغوان بهدلیل
داشتن شعرهایی که در ذهن مردم پیشینه خاص خود را دارند ،با استقبال بیشتری مواجه شدهاند .البته که در
کارنامه علیرضا قربانی ،قطعه «غمگین چو پاییزم »...هم حسابی پاییزی است.

پاییز ،تنهایی احسان خواجهامیری

صدای گرم احسان خواجهامیری ،طرفداران زیادی بین عالقهمندان به موسیقی پاپ دارد« .پاییز ،تنهایی»،
هفتمین آلبومی است که با صدای این خواننده محبوب منتشر و در سال 1393راهی بازار موسیقی شده
است .این آلبوم که در سومین دوره جشنواره موسیقی ما تندیس بهترین آلبوم موسیقی پاپ از نگاه مردم
را گرفته ،شامل 12قطعه است .بیشتر قطعات این آلبوم را روزبه بمانی سروده و زهرا عاملی و حسین غیاثی
از دیگر ترانهسرایان این آلبوم هستند .هرچند نمیتوان محبوبیت صدای احسان خواجهامیری را بین
شنوندگان موسیقی پاپ نادیده گرفت ،اما حال و هوای پاییزی این آلبوم تا حد زیادی مدیون ترانههای
روزبه بمانی است که پاییز همیشه ردپای پررنگی در اشعار او دارد.

مالقات با نیلوفرهای آبی

گاهی میشــود برای لذت بــردن از زیباییهــای پاییز به
مکانهایی رفت که طبیعت دلنشین و معماری منحصربهفرد
را توامان داشته باشــند .مثل باغ نگارستان در حوالی میدان
بهارستان؛ که در طول سال زیبایی وصفناپذیری دارد اما در فصل پاییز همچون نگینی
در دل پایتخت میدرخشد .این باغ زیبا در دوره قاجار و به دستور فتحعلی شاه ساخته شد
و در طول تاریخ ،فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته است .بد نیست بدانید که
قائممقام فراهانی در همین باغ گلستان به قتل رسید ،اما بیایید نیمه پر لیوان را ببینیم که
همان انبوه درختان در کنار بناهای تاریخی این باغ است .اگر در یک روز پاییزی گذرتان
به باغموزه نگارستان افتاد ،فراموش نکنید به نیلوفرهای آبی که قطرههای آب روی آنها
نشسته سر بزنید و از چنین تصویر زیبايي عکس بگیرید.

پارک

دربند و
کسانی که تاکنون ســفر مجازی یا حقیقی به سوئیس داشــتهاند از شکل و شمایل
درکه
شگفتانگیز این کشــور در فصل پاییز میگویند و روزهای پاییزی این کشور در اروپا
ضربالمثل است .شــاید خیلیها خبر نداشته باشــند که در همین تهران خودمان
یک شبه ســوئیس داریم .درکه و دربند در فصل پاییز درست مثل یک تابلو نقاشی با
رنگهای زرد و نارنجی و قرمز میشوند که هر بینندهای را سر ذوق میآورد .حاال به این تصویر هوای مطبوع،
درختان انار ،مسیر پیادهروی تا کنار دریاچه و کوهپیمایی در ارتفاعات را اضافه کنید .این رؤیاییترین تصویری
است که میشود از دربند و درکه در پاییز ترسیم کرد .همه تهراننشینها که مجال رفتن به سوئیس را ندارند و
انگار دربند و درکه را برای آنها ساختهاند؛ تفرجگاهی در شمالیترین نقطه پایتخت که برای چند ساعت هم که
شده ما را از دلمشغولیهای زندگی پردود و غبار شهری دور میکند .اصال این خاصیت پاییز است.

پيشنهاد هفته

بهشت سنگی

خیلیها در تعاریف اغراق گونهای که از شمایل پارک جمشیدیه
جمشیدیه
در فصل پاییز ارائه میدهند به این مکان بهشت سنگی تهران
میگویند .البته تردیدی وجود ندارد که پارک جمشیدیه یکی
از بهترین تفرجگاههای پایتخت در پاییز است و زوجهای جوان تهرانی اینجا را برای گشت
وگذار پاییزی انتخاب میکنند .این پارک با انبوه درختان مجنون و گونههای دیگری مثل
نارون ،زبانگنجشک و اقاقیا در پاییز چهره زیباتری بهخود میگیرد و گویی نقاشهای
چیرهدست با قلم و رنگهای مسحورکننده چهره آن را دگرگون کردهاند .پیادهروی در
مسیر سنگی و شیبدار این پارک با صدای خشخش برگهای زرد و نارنجی و تماشای
مجسمههای سنگی مترادف است و تماشای دریاچه و آبشار جمع و جوری که در دل پارک
واقع شدهاند ،عصر پاییزیتان را به خاطرهای بدل خواهد کرد .پارک جمشیدیه در هر فصل
زیبایی خاصی دارد اما فرصت دیدن آن را در پاییزاز دست ندهید.

پارک
قیطریه

ضیافت رنگ

رسم است که وقتی میخواهند
زیبایــی وصفناپذیــر پارک
قیطریه در شــمال پایتخت را
توصیف کنند ،میگویند در این مکان پاییز هزار رنگ را
تجربه خواهید کرد .چنین تعاریفــی درباره زیباییهای
پارک قیطریه در فصل پاییز اغراقآمیز هم نیست ،چون
این پارک 21نوع درخت مختلف را در دل خودش جا داده
که با آمدن پاییز هر کدام از آنها رنگ و شمایل متفاوتی پیدا
میکنند .اینگونه اســت که پاییز هزار رنگ در این پارک
تاریخی معنا پیدا میکند و به واقعیت نزدیک میشــود.
تصور کنید در فصل پاییز که رنگ درختان تغییر میکند،
تماشای 21نوع درخت گوناگون که برگهای هر کدام از
آنها به رنگی درآمده چه لذت غیرقابل وصفی خواهد داشت.
این پارک در روزگار قدیم ،باغ شخصی یکی از نوادگان قاجار
بود ،اما در سالهای بعد از پیروزی انقالب به پارک عمومی
بدل شد .حاال میشود در مسیرهای پر پیچ و خم این پارک
قدم زد و در فصل پاییز به تماشای پاییز هزار رنگ نشست.

بزرگترین باغ
خاورمیانه

وقتــی قــرار اســت از
زیباييهــای پایتخت در
فصل پاییز بگوییم حیف اســت که بزرگترین باغ
گیاهشناسی خاورمیانه و یکی از 10باغ گیاهشناسی
دنیا را نادیده بگیریم .تصور کنید 3هزار گونه گیاهی
در این باغ وجــود دارد که هر کــدام از آنها در فصل
پاییز تغییر چهره میدهند .این طوری بهتر میشود
حال و هوای باغ گیاهشناســی را تجسم کرد .در این
باغ 145هکتاری ،پوشش گیاهی قارههای مختلف،
باغ صخرهای ،باغ میوه ،جنگل تفریحی ،باغ چینی و
ژاپنی ،گلخانه ،رویشگاه هیمالیا و ...را یکجا میشود
دید و یک فتبارکاهلل احسن الخالقین جانانه گفت.
باغ گیاهشناسی یکی از بهترین تفرجگاههای پایتخت
است که در دوره معاصر ساخته شــده و حسابی به
اراضی چیتگر در شمال غربی تهران رونق داده است.
این باغ یکی از بهترین جاها برای گشت وگذار پاییزی
و عکاسی در طبیعت بهحساب میآید.

و جاهای دیگر

اینکه بگوییم زیباییهای تهران در روزهای پاییزی به همین چند
مورد خالصه میشود تصور باطلی است .در غرب تهران پارک
ملی سرخهحصار را داریم که نمونه کوچک پارک ملی گلستان
در شهر گرگان است .پارک ملی سرخهحصار که در سالهای دور
شکارگاه سلطنتی پادشاهان قاجار بود ،یکی از زیباترین فضاهای
سبز طبیعی پایتخت در پاییز را دارد .پارک جنگلی چیتگر در
غرب تهران هم یک نمونه دیگر اســت که در روزهای پاییزی
حال و هوای دیگری دارد .به مرکز شهر که بیاییم ،بلوار کشاورز
را میتوان بهعنوان یک جاذبــه پاییزی معرفی کرد و خیلیها
عکسهای برگریزان این بلوار قدیمی را قاب میکنند.

مگر میشود موسیقی را از حال و هوای پاییز جدا کرد؟ پاییز است و عصرهای بارانی و غروبهایی که زود از راه میرسند ،حال و هوای شاعرانه و زیبایی طبیعت این فصل با صدای
موسیقی و ترانه گره خورده است .به همین دلیل هم شاعران زیادی از پاییز سرودهاند ،آهنگسازان زیادی درباره این فصل هزار رنگ موسیقی ساختهاند و خوانندگان زیادی از
پاییز خواندهاند .بعضی قطعات موسیقی و آلبومها ،چه در موسیقی پاپ و چه در موسیقی سنتی ،بهعنوان عاشقانههای پاییزی در حافظه موسیقیایی همه ما ماندگار شدهاند.
حاال که فصل ترانههای عاشقانه دوباره از راه رسیده ،خاطرهانگیزترین قطعات و آلبومهای پاییزی دنیای موسیقی را مرور کردهایم.

اگــر طرفــدار پادکســت
باشــید ،حتمــا نــام یکــی
از محبو بتریــن و البتــه
قدیمیترین پادکســتهای
فارســی به گوشتان خورده؛
رادیــو چهرازی .حــاال دیگر
چند ســالی اســت به لطف
فضــای مجــازی ،جمالت و
بخشهایی از این پادکســت
دست بهدست شده و به گوش
افراد زیادی رســیده اســت.
ماجراهای حبیب ،جمشــید
و دلبر در تیمارستانی خیالی
بهنام چهــرازی ،گاهی خنده
به لبتان میآورد و گاهی هم
اشک به چشــمهایتان .یکی
از پرطرفدارترین قسمتهای
این پادکست ،قسمت شانزدهم
آن است که با نام «یاد بعضی
نفــرات» منتشــر شــده که
بازخورد خوبی هم داشته است.
در این قسمت که حسابی حال
و هوای پاییــزی دارد ،خیلی
از نوســتالژیهای پاییــزی
مرور میشوند ،اشــارههایی
به مهمتریــن اتفاقاتی که در
پاییزهــای گذشــته افتاده
میشــود و تلخــی رفتن آنها
که در پاییز بار سفر بستهاند،
دلتنگیهای غــروب پاییز را
دوچندان میکنــد .اگر اهل
پادکست گوش کردن هستید،
مهم نیست قبال این قسمت از
رادیو چهرازی را شنیدهاید یا
نه ،پاییز فرصت مناسبی برای
چندباره گــوش دادن به قصه
دیوانههای دوستداشــتنی
این داســتان اســت .در همه
پلتفرمهــای ارائه پادکســت
میتوانید این برنامــه را پیدا
کنید و بــا صدای دلنشــین
شــخصیت حبیب ،بــه پاییز
غمگین آسایشگاه سفر کنید.

خانه موزه فرهاد مهراد

پاییز دلتنگی روزبه نعمتالهی

روزبه نعمتالهی هم جزو آن اهالی دنیای موسیقی است که در خانوادهای اهل هنر به دنیا آمده و از همان
کودکی به شنیدن نوای موسیقی عادت داشته است .به همین دلیل هم سالها بعد سراغ تحصیل در رشته
موسیقی رفته و هرچندساز تخصصیاش ویولن است ،اما با نواختن پیانو و گیتار هم آشنایی دارد« .پاییز
دلتنگی» ،پاییزیترین قطعهای است که از این خواننده منتشر شده است .ترانه این قطعه را میثم یوسفی گفته
و آهنگسازی آن را فرزین قرهگزلو برعهده داشته است .هرچند روزبه نعمتالهی به عالقهاش به موالنا معروف
است تا حدی که برای نخستین بار در کنسرت نمایش ملت عشق ،روایت دیدار شمس و موالنا را روی صحنه
برد ،اما در پاییز دلتنگی ترانهای عاشقانه را خوانده که طرفداران زیادی پیدا کرده است.

بارون پاییزی سیروان خسروی

«آهای بارون پاییزی ،کی گفته تو غمانگیزی؟» ،این مصرع شروع یکی از معروفترین و محبوبترین
ترانههای پاییزی چند سال اخیر است .حتما شما هم با خواندن این مصرع ،صدای سیروان خسروی در
گوشتان پیچیده ،آهنگساز و خوانندهای که از 11سالگی آموختن موسیقی و نواختن کیبورد را شروع
کرده است« .بارون پاییزی» یکی از محبوبترین قطعات اوست که ترانه آن را امیر ارجینی سروده و
آهنگسازی آن را سیروان خسروی با همکاری شهاب رمضان انجام داده است .با اینکه بارون پاییزی
معروفترین ترانه پاییزی خسروی در آلبوم جاده رؤیاهاست ،اما عالقه او به پاییز و حال و هوای این فصل
عاشقانه در قطعه محبوب «خاطرات تو» هم نمایان است.

پاییز سال بعد رستاک حالج

همین که معروفترین آلبوم یک خواننده «پاییز سال بعد» نام داشته باشد ،یعنی نامش خواهناخواه با
پادشاه فصلها به یادها آورده میشود .رستاک حالج خواننده ،ترانهسرا و آهنگسازی است که حال و
هوای آثارش با بقیه آثار موسیقی پاپ تفاوت دارد ،به همین دلیل هم این اندازه استقبال از ساختههای
او قابل پیشبینی نبود« .پاییز سال بعد» به اعتقاد بسیاری ،محبوبترین ساخته رستاک است که بعدها
در آلبومی با همین نام در سال 1394منتشر شد .ترانه این کار را خود رستاک نوشته و جالب است بدانید
کتابی با همین نام هم توسط انتشارات نگاه چاپ شده که مجموعهای از ترانههای این خواننده و آهنگساز
است.

بیداد زمان ایرج بسطامی

بعضی ترانههای قدیمی آنقدر خاطرهانگیزند که از پیر و جوان ،گاهی آنها را زیر لب زمزمه میکنند و به این
ترتیب آن ترانه در حافظه جمعی مردم ماندگار میشود .بدون شک یکی از این تصنیفهای ماندگار ،بیداد
زمان است که با نام برگ خزان هم شناخته میشود .بیژن ترقی این شعر را سروده و پرویز یاحقی آهنگسازی
آن را با هنرمندی انجام داده است .خوانندگان زیادی این تصنیف را اجرا کردهاند اما اجرای مرحوم ایرج
بسطامی با آن صدای گرم و سوزناک ،یکی از محبوبترین اجراهای این ترانه پاییزی خاطرهانگیز است.
ماجرای جالب ساخت این اثر هم به یک عصر پاییزی برمیگردد که شاعر و آهنگساز در سفری با وزش باد و
افتادن برگ خشکی از درخت ،شعر و آهنگ را بداهه زمزمه میکنند.

پاییز محمد معتمدی

محمد معتمدی آموختن آواز و نواختن نی را از نوجوانی بهصورت خودآموز شروع کرد ،اما بعدها این هنر
را در کالس استادان آواز ادامه داد تا خوانندهای باسواد آکادمیک باشد .بین آثاری که از محمد معتمدی
منتشر و محبوب شده ،قطعه «پاییز» با استقبال قابل توجهی روبهرو شده است .شعر و آهنگ این اثر
متعلق به مسعود کرامتی است و قدرت ترانه آن ،یکی از مهمترین دالیل محبوبیت این قطعه محسوب
میشود .معتمدی که در سال 2013میالدی از طرف رادیو بینالمللی فرانسه بهعنوان خواننده منتخب
رشته موسیقی ملل معرفی شده ،تا به حال 28آلبوم منتشر کرده ،در  4اپرای مولوی ،حافظ ،سعدی و
خیام اجراکننده صدای کاراکترهای اصلی نمایش بوده است.

صــدای خاطرهانگیــز فرهاد
مهــراد بــا آن ترانههــای
ماندگاری که خوانده ،میتواند
به عصرهای پاییــزی دلگیر،
رنگ و بوی عاشقانه بزند .برای
طرفداران این صدای جادویی،
حتما قــدم زدن در جایی که
شــبیه به خانه ایــن هنرمند
اســت ،جــذاب و پرهیجان
خواهد بــود .خانهموزه فرهاد
مهراد در بــاغ فردوس ،جایی
است برای گذراندن یک عصر
پاییــزی دلچســب .از همان
ابتــدا که بهســمت این خانه
میروید ،فضــا و حس و حال
اطــراف این خانــه خاطرات
خواننده محبــوب چند دهه
قبل تاکنون را برا یتان زنده
میکند .همان نوای موسیقی
خاص ،شــمعدانی و گلهای
یاس به چشــم میآیــد .آواز
فرهاد در خانه شنیده میشود.
دیــدن این خانه با شــنیدن
صدای فرهاد که از بلندگوها
پخش میشود ،همانقدر که
غمگین و باصالبت است ،همان
قدر هم خاطرات سالهای پر
فراز و نشــیب فعالیت هنری
این چهره مهم دنیای موسیقی
ایرانی را تداعی میکند .خانه
با تالش همســر هنرمند سر
و ســامان گرفته و وقتی وارد
آن میشــوید ،میتوانیــد
دستنوشــتههای فرهــاد را
بخوانید .قرآن شخصی و عبای
شکالتیرنگ فرهاد در گوشه
دیگری به چشم میخورد .از
دیگر وســایل شخصی فرهاد
در این خانه میتوان به ساعت
مچی و تسبیح او اشاره کرد.

پيشنهاد هفته
لحظات خوب و دلنشین

تجربه در فرحزاد
«فرحزاد» یکی از نامهای آشنا
برای اهالی تهران است .منطقهای
ییالقی که با آبوهوای خوبش
افراد را به ســمت خود میکشد.
اما این تنها دلیــل رفتن به این
محدوده و بازدید از آن نیســت،
بلکه وجود انواع باغرستورانها با
غذاهای متنوع و خوشمزه عاملی
شــده تا افرادی که میخواهند
در کنــار هــوای خــوب از یک
غذای لذیذ هم بهرهمند شــوند
به فرحزاد بیایند و ساعات خوشی
را در کنار دوستان و آشنایان خود
بگذرانند .بنابراین اگر میخواهید
آخر هفته خوبی داشته باشید و
به فرحزاد بروید ،مســیر بسیار
ســادهای در پیش دارید ،رفتن
به ایــن محــدوده ییالقی کار
ســختی نیســت .نیاز است با
اســتفاده از خودروی شخصی،
خود را به بزرگــراه یادگار امام و
بلوار فرحزادی برسانید .اگر هم
میخواهید با متــرو به فرحزاد
برویــد ،کافی اســت در یکی از
ایســتگاههای صادقیه یا میدان
صنعــت پیــاده شــوید .اگر به
ایستگاه میدان صنعت بروید ،در
آنجا پایانه تاکسیرانی را خواهید
دید که شما را به بلوار فرحزادی
میرســانند .اگر هم به صادقیه
بروید ،ادامه مسیر را باید با تاکسی
طی کنید .اتوبوس و بیآرتی نیز
گزینههــای در دســترس برای
رســیدن به فرحزاد هســتند.
بیآرتیهــا در مســیر بزرگراه
اشــرفیاصفهانی در نهایــت به
فرحزاد میرسند .اتوبوسهایی
نیز در مناطق سعادتآباد ،پونک
و شهرک غرب وجود دارند که در
نهایت میتوانند شما را به فرحزاد
برسانند.

بازار تجریش
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حساســیتهای فصل پاییز به اشــکال مختلف
در افراد ظهور پیدا میکند .از شــایعترین این
شایعترین
حساســیتها میتــوان به مــوارد زیر
حساسیتهای
اشاره کرد:
چشم و بینی :آبریزش ،خارش چشم،
پاییزی
آبریزش مخاطی و عطسه زیاد است
ریهها  :خسخس سینه و آسم
دهان :خارش در پشت گلو ،ناراحتی معده،
اسهال و در موارد شدید آنافیالکسی
پوست :کهیر ،پوست خشک و خارشدار و اگزما

یکی از اصلیترین عوامل حساسیت پاییزی گیاهانی
هستند که در این فصل مقدار زیادی گرده تولید
میکنند .کپک نیز عامل مهم دیگری است،
عوامل
زیرا در فصل پاییــز برگهای درختان
کپــک میزنند .هنگامی کــه برگها را
حساسیتزا
جمــع میکنید یا از روی آنهــا میپرید و
حتی با وزش بــاد ،هاگ کپکهــا در هوا
پخش میشود و عالئم حساســیت را ایجاد
میکند .عامل بعدی ،مایت یا هیره گردوغبار
اســت؛ موجودات نامطبوع کوچکی کــه تقریبا روی
همه وســایل زندگی افراد وجود دارند .این موجودات میکروســکوپی از ســلولهای
مرده پوســت که در تماس با اشــیا ،لباس ،مالفه یا هر تماس دیگری حاصل میشود،
تغذیه میکنند.

در معرض هوای
سرد قرار نگیرید

افرادی کــه مبتال بــه انواع
حساســیتها و آلرژ یهــا
هستند نیاز اســت که بدانند
هوای ســرد میتواند عاملی
برای تشــدید انــواع آلرژی
باشــد .بنابراین نیاز است که
درصورت امکان در هوای سرد
کمتر بیرون بروند.

لباس محافظ
بپوشید

بررسی سطح
گردهها

هر فصلی برای خودش
میتواند غذاهای خاصی
داشته باشد؛ ازجمله پاییز

شایعترین آلرژیهای فصل پاییز
و راههای مقابله با آن

علیهآلرژیهای
فصل زرد
پاییز اگرچه برای خیلیها زیبا و دوستداشــتنی است اما برای
سعیدهمرادی
بســیاری فصل خوبی نیست و از شــنیدن نام آن میهراسند .فصلی
که برایشــان انواع آلرژی را به همراه دارد و آبریزش بینی،خارش بینی و چشم یا
عالئم دیگر حساسیت پاییزی زندگی را به آنها تلخ میکند و نمیتوانند از خزان
هزاررنگ لذت ببرند .اما این دسته افراد بایدبدانند که اگرچه نمیتوان بهطور کامل
از دست آلرژیها رها شد ،اما با انجام یکسری از کارها میتوان از شدت آنها کاست.
دکتر «امیر محمدراعی» ،پزشک عمومی در این مورد توصیههایی را مطرح میکند.

خودداری از آویختن
لباس در فضای باز برای
خشک شدن

اگر سطح گرده در منطقه شما زیاد
است ،بهتر اســت فعالیت در فضای
باز خود را محدود کنید ،مخصوصا
در هنگام صبح کــه باالترین تعداد
گرده را دارد .درصورت امکان ،افراد
فعالیتهای خود را برای چند روز در
داخل نگه دارند تــا در آن روزها در
معرض مواد حساسیتزا قرار نگیرید.

بهدلیل آنکــه اغلب گردههــا در هوا معلق
هستند ،بنابراین خانوادهها نباید لباسهای
شسته خود را در معرض هوای بیرون خشک
کنند .چــون گردهها اغلــب روی لباسها
نشسته و باعث میشوند تا افراد بهویژه افراد
مستعد به انواع آلرژی مبتال شوند.

اگر افراد مجبورند برای انجام کارهای مختلف به بیرون
از خانه بروند ،نیاز است که آستین بلند ،شلوار ،کاله
و عینک آفتابی بپوشند تا گردهها خارج از مو
و چشمهایشان باقی بمانند .همچنین نیاز
است افراد که مســتعد آلرژیهای مختلف
هستند ،درصورت انجام کارهایی مانند تمیز
کردن حیاط یا جابهجایــی چوب و کارهای
دیگری که موجب ظهور عالئم آلرژی میشود،
پرهیز کنند و اگر مجبور به انجــام این کارها
هستند از ماسک محافظ صورت استفاده کنند.

مرغ شکمپر با انار

نوبرانههای پاییزی
یکــی از بازارهای قدیمی شــهر
تهران ،بازار تجریش است .بازاری
که میتوان در آن انواع نوبرانهها
را دید و خریــد .در این بازار انواع
میوه ،سبزی و صیفیجات وجود
دارد و هیچکس از آن دست خالی
بیرون نمیآید .میوهفروشیهای
کنار در اصلی بازار از همان ابتدا
به افرادی کــه میخواهند وارد
بازار شــوند چشــمک میزنند.
کمتر کسی میتواند در برابر این
مغازههای سنتی با محصوالت تازه
و خوشمزه مقاومت کند .میوههای
تــازه و نوبرانــه ،صیفیجــات و
میوههایــی که شــاید تابهحال
ندیده باشــید ،در ایــن مغازهها
دیده میشود .بنابراین اگر دلتان
میخواهد که نوبرانههای پاییزی
یا دیگر میوهها را خریداری کنید،
بهتر اســت ســری به این بازار
قدیمی بزنید .بــازار تجریش در
حدفاصل میــدان قدس و میدان
تجریش در منطقه شــمیرانات
تهــران قــرار دارد کــه از هر دو
میدان میتوانید به این بازار وارد
شوید .برای اینکه به بازار تجریش
بروید ،عالوه بر خودروی شخصی
میتوانید از مترو ،تاکسی و اتوبوس
نیز استفاده کنید .البته استفاده
از مترو آسانترین راه رسیدن به
این محدوده اســت ،چون مترو
نهتنها شــما را به بــازار تجریش
میرساند ،بلکه میتوانید حضور
در عمیقترین ایســتگاه متروی
تهــران را نیز تجربــه کنید و هم
اینکه فقط چند قدم با ورودی بازار
تجریش فاصله دارید .درصورتیکه
از مترو اســتفاده میکنید ،سوار
خط تجریش-کهریزک شــده و
در آخرین ایستگاه یعنی ایستگاه
تجریش پیاده شوید.

پاییز میرسد ...

مرغ کامل ۱ :عدد
پیاز متوسط خرد شده۲ :عدد
بادمجان متوسط۳ :عدد
انار ترش دانشده۳ :لیوان
گردو خردشده۱ :لیوان
رب انار۱ :قاشق
روغن :به میزان الزم
نمک :یکدوم قاشق چایخوری
زعفران سائیدهشده :به دلخواه

پوست مرغ را بگیرید و داخل شکم آن را خالی
طرز تهیه
کنید و تمیز بشویید .یک قابلمه بردارید و ۱عدد
پیاز خرد شده را درون آن بریزید .مرغ را داخل قابلمه قرار دهید و
با ۱لیوان آب با حرارت بسیار مالیم تا  ۳یا ۴ساعت بپزید .همزمان
که مرغ میپزد۱ ،عدد پیاز خرد شده را با کمی روغن تفت دهید تا
طالییرنگ شود .در این هنگام دانههای انار را به پیاز اضافه کنید
و خوب تفت دهید .در ادامه رب انــار و گردو و نمک را داخل تابه
ریخته و با سایر مواد خوب تفت دهید .مخلوط را کنار بگذارید و
به سراغ بادمجانها بروید .ســپس بادمجانها را پوست بگیرید و
حلقهحلقه کنید .آنها را در روغن سرخ کرده و سپس کنار بگذارید.
فر را گرم کنید .پس از چند ساعت که مرغ پخته شد آن را بردارید
و شکم آن را با نصف مایه انار پر کنید .مرغ را در سینی یا قالب فر
بگذارید .بادمجانها را دور آن بچینید و از باقیمانده مایه انار روی
مرغ بریزید .درصورت نیاز کمی زعفران را در آبجوش حل کنید
و روی مرغ بریزید .سینی مرغ را در فر قرار دهید تا کامال طالیی
و خوشرنگ شــود .در نهایت مرغ را از فر خارج کرده و در ظرف
موردنظر سرو کنید.

قبل از
خواب دوش
بگیرید

اغلب افراد باید این مهم را درنظر داشته باشند که انواع روتختی و
روکشهای رختخواب عاملی مهم برای ایجاد حساسیت هستند.
شستوشوی
بنابراین نیاز اســت که مالفهها و رواندازها بهطور مرتب
شسته شوند .همچنین استفاده از روکش ضدحساسیت
مداوم
برای وسایلی مانند تشــک ،لحاف و بالش در برابر عواملی
روتختیها
ماننــد مایت گردوغبار بهطــور مؤثری از افــراد محافظت
میکند .اما افراد باید این مهم را درنظر داشته باشند که استفاده
از این روکشهــا بهمعنای نادیده گرفتن روند شستوشــو و
تمیزکاری نیست .طبق تحقیقها که توسط مراکز معتبر دنیا
انجام شده ،نیاز است که حداقل یکبار در هفته مالفهها ،بالشها و پتوها در آب
گرم شسته شوند .همچنین باید افراد به یاد داشته باشند که این موارد را پس از شستوشو در بیرون از
خانه یعنی جایی که میزان آلرژنها زیاد است پهن و خشک نکنند .استفاده از انواع داروی ضدحساسیت
و مصرف به موقع آنها اغلب به افرادی که مســتعد ابتال به آلرژی هستند ،توصیه میشود که از داروهای
ضدحساسیت مانند آنتیهیستامین و ...استفاده کنند .این یکی از آسانترین و مؤثرترین گامهایی است
که افراد میتوانند برای کاهش حساسیتها بردارند .اکنون بسیاری از داروهای ضدآلرژی بدون خواب،
طوالنیمدت و مؤثر هســتند و افراد میتوانند بدون دغدغه آنها را مصرف کنند .البته ذکر این مهم نیز
گفتنی است که مصرف انواع داروها تنها باید با تجویز پزشک معالج باشد.

شستوشوی مداوم

دادن آزمایش آلرژی و مراجعه به پزشک

یکی از بهترین راهها برای به حداقل رساندن میزان
آلرژیزایی این است که اگر افراد به دالیل مختلف
در جریان عوامل آلرژیزا قرار گرفتند ،در اسرع
وقت گردههای پوست و موهای خود را بشویند.
همچنین نیاز است که افراد کفشها را بیرون از
خانه و لباسهای بیرون را داخل در ورودی و قبل
از ورود به خانه عوض کنند تا میزان گرده و سایر
مواد حساســیتزا که ممکن است به خانه آورده
شوند ،کاهش یابد.

البته سوای مواردی که بیان شد ،نیاز است تا افراد قبل از هرکاری به یک پزشک
حاذق مراجعه کرده و با انجام آزمایش آلرژی علت درد و رنج تشخیص داده شود
و پزشکان روش درمانی مناسب را برای جلوگیری از آن برای بیمار تعیین کنند.

استفاده از دستگاه تهویه در خانه بهویژه اتاقخواب بسیار مهم است .اتاقخواب
جایی است که افراد ساعات زیادی را در طول شــبانهروز در آن میگذرانند.
بنابراین تمیز کردن مرتب و زدودن گرده از روی وسایل برای جلوگیری
استفاده از
از آلرژی بسیار مهم است .اما مهمتر از نظافت ،جلوگیری از ورود انواع
دستگاه تهویه
گردوغبار به خانه است .بنابراین بهتر است پنجرهها بسته باشند و از
سیستم مناسب تهویه هوا در خانه استفاده شود .نصب سیستم فیلتر
هوا
ذرات معلق با راندمان باال در این زمینه بسیار تأثیرگذار است .بهویژه در
فصلهای سرد ،بهطوری که در هنگام خواب هوای تصفیه شده بهتری را
تنفس کنید .همچنین افراد باید درنظر داشته باشند که فیلترهای کولر
را نیز باید مرتب عوض کنند.

فصل هزار رنگ؛ غذاهای هزار و یک رنگ
مواد الزم

اگر افراد با عوامل آلــرژیزا در تماس باشــند ،بهطور قطع خواب
آرامی نخواهند داشت ،بنابراین نیاز است که قبل از خواب دوش
گرفته شــود .افراد با توجه به میزان حساســیت فصلی
خود میتوانند موهای خود را نیز با شــامپوی مناســب
روزانه بشویند .البته اگر این کار تأثیر بدی بر روال مراقبت
مویشان نداشته باشد .درصورتی که شستوشوی هر شب
موها ،باعث خشکی مو یا خشکی و خارش پوست افراد میشود،
میتوانید برای کم کردن از مقدار آلرژنها ،موهای خود را فقط
با آب شستوشو دهند.

کوفته قالبی سیب،عدسوگردو

مواد الزم

عدس نپخته۱ :پیمانه
گردو خرد شده۱ :پیمانه
پودر دانه کتان۳ :قاشق غذاخوری
آب :نصف پیمانه
سیر له شده۳ :حبه
کونیم پیمانه
پیاز خردشده :ی 
کرفس خردشده۱ :پیمانه
هویج رنده شده۱ :پیمانه
سیب پوست کنده و رنده شده :یک سوم پیمانه
کشمش :یک سوم پیمانه
آرد جو :نصفپیمانه
پودر سوخاری :سه چهارم پیمانه
آویشن :سه چهارم قاشق چایخوری
نمک و فلفل :به مقدار الزم
لعاب سیب و بالزامیک :یک چهارم پیمانه کچاپ
سرکه بالزامیک۲ :قاشق غذاخوری
کره سیب۲ :قاشق غذاخوری

در ابتدا عدسها را بشویید و با نمک و 3پیمانه
طرز تهیه
آب داخل قابلمه بریزید تا جوش بیاید .سپس
حرارت را کم کنید و اجازه دهید بهمــدت ۴۵دقیقه بپزد .دائما
همبزنید و ســپس عدس را بکوبید .گردوها را حدود۱۰دقیقه در
فر با دمای ۳۲۵درجه قرار دهید .سپس از فر خارج کرده و دمای
فر را به ۳۵۰درجه فارنهایت افزایش دهید .پــودر کتان را با آب
در یک کاســه کوچک ترکیب کنید و کنار بگذارید .یک قاشــق
چایخوری روغن زیتون را در یک ماهیتابه روی حرارت متوسط
گرم کنید .ســیر و پیاز را بهمدت ۵دقیقه در آن تفت دهید .حاال
کرفس خردشده و سیب و هویج رنده شده و عدس لهشده را اضافه
کنید و تفت بدهید و از روی حرارت بردارید .در یک کاسه بزرگ
همه مواد را با هم ترکیب کنید .ظرف مخصوص فر را چرب کرده و
مخلوط را در ظرف ریخته و محکم در ظرف فشار دهید .مواد لعاب
را ترکیب کنید و سپس نیمی از آن را روی کوفته پخش کنید .در
نهایت بهمدت  40-۵۰دقیقه در دمای ۳۵۰درجه فارنهایت بپزید.

پاییز مانند هر فصل دیگری پر از تنوع و زیبایی است و جذابیتهای خودش را دارد؛ از هوای مطبوع گرفته تا طبیعت
هزاررنگ آن .حتی غذاهای این فصل نیز رنگو بوی خاص خودش را دارد .غذاهایی که خوشمزه و دلپذیرند و بهترین
وسیله پذیرایی برای جشن گرفتن و یک دورهمی خانوادگی بهحساب میآیند .در ادامه مروری داریم بر آموزش
تعدادی از غذاهای پاییزی .با ما همراه باشید.

خورش به و آلو پاییزی

مواد الزم

به۳۵۰ :گرم
گوشت :نیمکیلوگرم
پیاز متوسط2 :عدد
آلو۲۰۰ :گرم
لپه۱۰۰ :گرم
فلفل و نمک :به مقدار الزم
رب گوجهفرنگی :یکقاشق غذاخوری
شکر :یکقاشق سوپخوری
زعفران حل شده2 :قاشق سوپخوری
روغن :به میزان الزم

برای تهیه خورش به و آلو ابتــدا درون ظرفی
طرز تهیه
مناســب مقداری روغن بریزید و قابلمه را روی
حرارت گاز قرار دهید .سپس پیاز را داخل قابلمه ریخته و درون
روغن سرخ کنید .در ادامه گوشت را به پیاز بیفزایید و آن را تفت
دهید تا رنگ گوشت تغییر کند .بعد فلفل و ادویه و رب را به گوشت
اضافه کنید .در ادامه لپهها را شسته و آب آنها را بگیرید و به مواد
خورش بیفزایید و لپه را تفت دهید .سپس مقداری آب روی لپهها
بریزید تا بپزند و بعد از اینکه لپه و گوشت نیمپز شدند آلوی خیس
خورده را به خورش بیفزاییــد .در مرحله بعدی تهیه خورش به و
آلو ،پوســت به را با کمک چاقو بگیرید و هسته آن را بیرون آورید
و به را خرد کنید .سپس به خرد شــده را به همراه مقداری روغن
سرخ کنید و به خورش بیفزایید .شکر و زعفران و نمک را به خورش
اضافه کنید و اجازه دهید تا خورش بهمدت یک ساعت دیگر نیز
روی حرارت گاز پخته شود .بعد زیر آن را کم کرده و اجازه دهید
خورش لعاب انداخته و به روغن بیفتد .در انتها در ظرف موردنظر
ریخته و با برنج یا با نان نوش جان کنید.

انار بیج

مواد الزم

گوشت چرخکرده۳۰۰ :گرم
مغز گردو۲۰۰ :گرم
پیاز۲ :عدد بزرگ
سبزی معطر۳۰۰ :گرم
رب انار۱ :قاشق غذاخوری
نمک و فلفل سیاه :به مقدار کافی
زردچوبه و روغن :به مقدار کافی

در ابتدا سبزیهای معطر را بهصورت ریز خرد
طرز تهیه
کرده و با مقداری روغن داخل تابه سرخ کنید.
پس از اینکه سبزی را به خوبی سرخ کردید آن را از تابه خارج کرده
و کناری بگذارید .در این مرحله یکی از پیازها را بهصورت نگینی
خرد کرده و داخــل یک قابلمه تفت دهید تا حدی که ســبک و
شیشهای شود .در ادامه گردو را آسیاب کرده و به قابلمه اضافهکنید
و یک دقیقه تفتدهید .در این مرحله رب انار را به همراه نمک،
فلفل ســیاه و زردچوبه به تابه بیفزایید و کمی تفتدهید .سپس
۴لیوان آب به قابلمه اضافه کنید و اجازهدهید گردوها با حرارت
مالیم بپزند و به خوبی روغن بیندازند .پس از گذشت یکساعت
سبزی سرخ شده را به قابلمه اضافه کرده و اجازهدهید خورش جا
بیفتد .در همین حین گوشت چرخکرده را به همراه پیاز رندهشده
و مقداری نمک ،فلفلسیاه و زردچوبه به کاسه اضافه کرده و مواد را
چند دقیقه با دست ورز دهید .سپس یک تابه را روی حرارت قرار
داده و سپس مخلوط گوشت را به اندازه یک گردو برداشته و آن را
مانند کوفته شکل دهید .سپس داخل روغن انداخته و سرخکنید.
پس از اینکه کوفتهها سرخ شــد درون خورش بیندازید و اجازه
دهید خورش روغن بیندازد.

پنجشنبه
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کریباتی ،مجمع الجزایر شگفتانگیزی در حاشیه اقیانوس آرام

کشوری که گاهی زیر آب میرود

چند دهه تا نابودی

بهنام سلطانی همسایگی برخی کشورها با اقیانوس آرام مثل دوروی سکه است .یک روی سکه این است که مردم
این کشورهای عمدتا کوچک از نعمت آب و هوای استوایی برخوردار میشوند و ثروت الیزالی بهنام
منابع طبیعی خواهند داشت اما قرار گرفتن در تیررس کشورهای استعمارگر را باید روی دیگر سکه همجواری با بزرگترین
اقیانوس دنیا دانست .کشور 800کیلومترمربعی کریباتی را باید جزو گروه دوم قرار داد .کریباتی یکی از کشورهای حاشیه
اقیانوس آرام جنوبی بهشمار میآید که از موقعیت ویژه جغرافیایی برخوردار است و همین موضوع موجب شده تا برخالف
بسیاری از جزایر حاشیه اقیانوس آرام گمنام نباشد .پیشبینی دانشمندان این است که کل مساحت جمهوری کریباتی
که از 33جزیره تشکیل شده بهخاطر تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین تا 50سال آینده بهطور کامل زیر آب خواهد رفت.

کشف انگلیسیها
کریباس ،یکی از قدیمیترین مکانهایی است
که بومیان قاره اقیانوسیه برای زندگی انتخاب
کردند .نخســتین مهاجرتها به این نقطه از
دنیا 100سال بعد از میالد مسیح(ع) صورت
گرفت و در قرن 14میالدی به اوج رســید .تا
آن موقع مهاجران ،منطقه خوش آب و هوای
کریباتی را صرفا برای زندگی آرام و بیدغدغه
انتخاب میکردند اما از اواخر قرن 18میالدی
که بوی معادن فسفر به مشام استعمارگران
رسید ماجرا به کلی فرق کرد .یک جهانگرد
انگلیسی بهنام گیلبرت نخستین کسی بود که
پا به جزایر کریباتی گذاشت و به همین دلیل

ابتدا نام این جزیره را گیلبرت گذاشتند .بعد
از کشف این جزیره ،کشتیهای آمریکایی و
انگلیسی در کریباتی پهلو گرفتند و این جزیره
آرام آرام به محل زندگی مهاجران آمریکایی و
انگلیسی بدل شد .انگلیسیها به غارت معادن
فسفر رضایت ندادند و بعد از اینکه چند جزیره
مهم حاشیه اقیانوس آرام را به خاک کریباتی
ضمیمــه کردند ،بهطور رســمی از کریباتی
بهعنوان کشور تحتالحمایه بریتانیا نام بردند.
به این ترتیب جزیره بکر و آرام جنوب اقیانوس
آرام در جنــگ جهانی دوم بــه محل جنگ
ابرقدرتهای سیاسی بدل شــد .ژاپن که از

آشنایی با 5موزه زیردریایی معروف

هنر در اعماق اقیانوس
موزه کانکن

حضور متفقین در نزدیکیهای مرز خودش
احســاس خطر میکرد ،جزایر کریباتی را به
تســخیر خودش درآورد و اقدام آمریکاییها
برای بیرون راندن ژاپنیهــا از این منطقه به
وقوع یکــی از خونبارتریــن منازعات جنگ
جهانــی دوم انجامید .بعــد از جنگ جهانی
دوم ،اوضاع کمی آرامتر شد و انگلیسیها در
ازای جدایی چند جزیــره مهم از کریباتی به
این کشور خودمختاری دادند .به این ترتیب
کریباتی در ســال 1979اعالم استقالل کرد
و در ســال 1999به عضویت ســازمان ملل
متحد درآمد.

بعد از جنگ جهانی دوم کریباتی به همان
مجمع الجزایر آرام حاشــیه اقیانوس آرام
بدل شد و نام این کشــور 120هزار نفری
کمتر در خبرهای روز دنیا شنیده میشود.
تخلیه انبوه معادن فسفر توسط کشورهای
استعماری هم در ماجرای انزوای این کشور
بیتأثیر نبوده اســت .حاال دیگر از منابع
طبیعی خبری نیســت و دانشمندان هم
پیشبینی میکنند این کشور تا چند دهه
دیگر اصال وجود خارجی نخواهد داشــت.
بهخاطر تغییرات اقلیمی و گرمای زمین،
پیشبینی میشود بســیاری از شهرهای
مهم دنیا مثل بخشهایی از آلمان ،هلند،
اســپانیا و چندین ایالت در آمریکا زیر آب
بروند ،اما در مورد کریباتی اوضاع بهمراتب
وخیمتر است؛ چون کل این کشور زیر آب
خواهد رفت .دانشمندان میگویند با ادامه
روند گرم شدن زمین ،کریباتی نخستین
کشوری اســت که زیر آب خواهد رفت و
به همینخاطر بیشــتر مردم این کشور از
حاال به کشورهای کوبا ،نیوزیلند ،استرالیا،
مکزیک و فیجی مهاجرت میکنند.

موزه آتالنتیکو

غیرقابل سکونت

مطالعه درباره کشور کوچک و
کمجمعیت کریباتی مثل سفر
به ســرزمین عجایب است و
گاهی اوقات انســان افسوس
میخورد که کشــوری با این
ویژگیهای منحصر به فرد قرار
است تا 50سال آینده بهطور
کامل زیر آب برود .این کشور
از 33جزیره تشکیل شده که
فقط 21جزیره آن مســکونی
است12 .جزیره دیگر هنگام باال
آمدن آب دریا بهطور کامل زیر
آب میروند و برای چند لحظه
هیچ اثری از آنها باقی نمیماند.
این جزایر مرجانــی مدام در
مســیر جزر و مد قرار دارند و
به همین دلیل از ابتدا خالی از
سکنه بودهاند .به این جزیرهها
آب ســنگ یا صخره دریایی
هم میگوینــد و بهخاطر جزر
و مد آب دریا هیج جنبد های
در این جزایر زندگی نمیکند
و هیچ گیاهی در این بخشها
نمیروید.

شاهدان نخستین طلوع
جمهوری کریباتی در مرکز اســتوا یا نیمــگان زمین و در
انتهای خط بینالمللــی روزگردان واقع شــده و موقعیت
خاص جغرافیایی دارد .این کشــور کوچک در دوسوی خط
بینالمللی تاریخ یا همــان  IDLقرار گرفته و به همینخاطر
در یک سوی این خط ،تاریخ یک روز عقبتر از سوی دیگر
است .با این حســاب جزیرههای غربی و شرقی 24ساعت با
هم اختالف ساعت پیدا میکنند .تصور کنید که تقویم بخش
غربی شــنبه را نشان بدهد اما برای ســاکنان بخش شرقی
یکشنبه باشــد .این اتفاق که موجب بینظمی اجتماعی و

اقتصادی در هر کشــوری میشود تا ســال 1995فقط در
جمهوری کریباتــی رخ میداد ،اما دولتمردان این کشــور
خط بینالمللی تاریخ را به سمت شرق حرکت دادند تا همه
جزایر در یک روز قرار بگیرنــد .جابهجایی خط بینالمللی
تاریخ یک اتفاق جالب را هم در این کشور رقم زد و کریباتی
به نخستین کشوری بدل شد که طلوع خورشید را میبیند.
ماجرا به همین جا ختم نمیشود چون بعد از جابهجایی خط
بینالمللی تاریخ ،کریباتی به نخستین کشوری بدل شد که
در روز اول ژانویه سال 2000وارد هزاره سوم میالدی شد.

عاری از کرونا

جمهوری کریباتی در منطقه استوایی گرمسیری و در پایینترین نقطه زمین نسبت به سطح دریا قرار دارد و یکی
از فقیرترین و دورافتادهترین مناطق جهان است ،اما یکی از 13کشور دنیا بهشمار میآید که هیچ موردی از ابتال
به ویروس کرونا در آن ثبت نشده .همین ماجرای عجیب باعث شد روزنامه انگلیسی دیلیاستار گزارشی درباره
این موضوع منتشــر کند .در این گزارش روایتهایی از ساکنان محلی بازگو شده بود مبنی بر اینکه با خوردن
نارگیل به جنگ کرونا رفتهاند! بومیان محلی شاید بیراه نمیگویند .این کشور با انبوه درختان سبزی که وسط
اقیانوس آرام را پوشانده شناخته میشود .این فضاهای سبز بهدلیل وجود درختان نارگیل است که ساکنان محلی
قبال برای ساخت قایقها و خانههای چوبی از آنها استفاده میکردند ،اما میوه این درختان حاال به یک محصول
مهم و استراتژیک بدل شده .بومیان کریباتی معتقدند نارگیل سرشار از ویتامینهای  Cو  Aاست و ترکیب آن با
میوه محلی «نونی» و نوعی نوشیدنیترش که برای وعده صبحانه تهیه میشود آنها را در امان نگهداشته است.

ایجاد موزههای پر و پیمان یکی از مهمترین محرکها برای جذب گردشگر است؛ بهطوری که
بسیاری از جهانگردها قبل از انتخاب مقصد ،فهرست معروفترین موزههای دنیا را جستوجو
میکنند .در شهرهای دوستدار طبیعت پا را از این هم فراتر گذاشتهاند و با ایجاد موزههای
زیردریایی گردشگرانی را که اصطالحا به آنها گردشگران دوستدار طبیعت میگویند ،جذب
کردهاند .ایجاد موزه در اعماق دریا از روزگار قدیم رواج داشته اما در دوره معاصر بین طراحان
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دوستدار محیطزیست از محبوبیت بیشتری برخوردار شده .تأسیس چنین موزههایی مستلزم
حمل مجسمههای سنگین به اعماق زمین است اما نتیجه رضایتبخش است؛ چون از یک طرف
به گردشگری دوستدار محیطزیست رونق میدهد و از طرف دیگر به حفظ سنگهای مرجانی
و محافظت از محیطهای آبی کمک میکند .شاید به همین دلیل آشنایی با 5موزه زیردریایی
که از شهرت جهانی برخوردارند خالی از لطف نباشد.

کشتی غرق شده

موزه اسکندریه

دیدار با م
قایقهای
شیشهای

م
هنرکدهای
در جزایر قناری

م
امپراتوری روم
زیر آب

تماشایمکشتی
2هزارساله

مصر م
باستان
در زیرآب

در همین ابتدا باید ســراغ یکی از مشهورترین
موزههای زیردریایی دنیا برویم که زیرآبهای
ســواحل شــهر کانکن در مکزیک ســاخته
شــده و ویژگیهای منحصر به فــردی دارد.
این موزه در ســال 2009افتتاح شــد و شامل
500مجسمه است که همه آنها را دی کایرس
تیلــور ،مجسمهســاز مشــهور بریتانیایی به
اتفاق 5مجسمهســاز مکزیکی ساختهاند .این
مجســمهها در 3گالری مختلف که در اعماق
 3تا 10متری آبهای اقیانوس و در پارک ملی
مارین کانکن ساخته شده به نمایش درآمدهاند.
مؤسسان این موزه عجیب میگویند هدفشان
این بوده که صخرههای مرجانی را حفظ کنند
و در عیــن حال یــک مقصــد جایگزین برای
غواصها بســازند .اما تأسیس موزه زیردریایی
چه ارتباطی به حفظ صخرههای مرجانی دارد؟
ماجرا از این قرار اســت که این نوع مجسمهها
را از موادی خاص و مقاوم میسازند و به بستر
آب متصل میکنند و به همیــن دلیل امکان
جابهجایــی آنها وجــود ندارد .مجســمهها با
گذشــت زمان به صخرههــای مرجانی پیوند
داده میشوند و به این ترتیب به بهبود زندگی
دریایــی و رشــد مرجانها کمــک میکنند.
بازدید از موزه زیردریایی کانکن به شیوههای
مختلف امکانپذیر اســت؛ اما گردشــگران از
طریق قایقهای سر پوشیده و شیشهای از آن
بازدید میکنند.

موزه زیرآبی آتالنتیکو که در سال 2016و با الهام
گرفتن از موزه زیردریایــی کانکن مکزیک در
آبهای اسپانیا ساخته شد ،نخستین موزه هنری
معاصر زیردریایی اروپا بهشمار میآید .این موزه
در فضایی به مســاحت 2500مترمربع ساخته
شده و 300مجســمه مختلف در آن به نمایش
درآمده است .دی کایرس تیلور در تأسیس این
موزه هم نقش اساسی ایفا کرده و با دردسرهای
بسیاری مجسمهها را در عمق 12متری آبهای
اسپانیا قرار داده اســت .این تعداد مجسمه در
12نقطه جانمایی شده و ترکیب و چیدمان آنها
بهگونهای اســت که هر نقطه بازدیدکننده را با
معضالت پدیدههای شومی مثل گرمایش زمین،
مهاجرت و اعتیاد به شبکههای اجتماعی آشنا
میکند .این موزه در آبهای جزیره «النزاروته»
که شــرقیترین بخش جزایر قناری اســپانیا
بهشــمار میآید ساخته شــده و گفته میشود
انتقال مجســمهها به زیر آب ،یک ســال زمان
برده است .بازدیدکنندهها با راهنمایی غواصها
از قســمتهای مختلف موزه بازدید میکنند و
هیچ خطری غواصها یا مردم معمولی را تهدید
نمیکند .موزه آتالنتیکو مهمترین ســکونتگاه
دریایی در جزایر مشهور قناری بهحساب میآید
و به نوعی در کنار وجهه گردشگری این جزایر،
باعث شده تا جنبه گردشگری موزهمحور آن و...
هم مورد توجه قرار بگیرد.

نام شهر ناپل با دوران باشــکوه امپراتوری روم
عجین است اما کمتر کســی میداند که یکی
از بزرگتریــن پارکهای زیردریایــی دنیا در
چند کیلومتری این شهر ساخته شده و شهرت
زیادی هــم دارد .پارک زیردریایــی بایا آنقدر
عظمت دارد که گاهی بهعنوان شهر زیردریایی
بایا هم خوانده میشــود .این پارک وســیع در
چند کیلومتری شمال شــهر ناپل ایتالیا و در
نزدیکی کالنشهر پوتزولی واقع شده است .این
موزه یا پارک زیردریایی بسیار بزرگ ،بخشی از
شهر تاریخی بایا در دوران روم باستان بوده و از
نظر ثروت و شهرت بر دیگر شهرهای ایتالیایی
برتری داشــته ،اما با گذشــت زمان و بهخاطر
فعالیتهای آتشفشــانی به زیــر آب فرو رفته
است .فرضیه دیگر این است که بایا بعد از حمله
اعراب در قرن پانزدهم متروکه شــد و آرامآرام
به زیر آب رفت .این شــهر حاال بــه یک پارک
باستانشناسی در اعماق زمین بدل شده و محل
مناسبی برای تحقیق و پژوهش باستانشناسها
بهحساب میآید .گفته میشود شهر بایا تا قبل
از غرق شدن ،محل تفریح نخبگان ،ثروتمندان
و افراد سرشناسی مثل ژولیوس سزار ،کالیگوال
و نرون بوده اســت .امروزه مردم با اســتفاده از
تورهای قایق سواری به پارک زیردریایی بایا که
تنها بخش کوچکی از این شــهر تاریخی است،
میروند و بقایای امپراتوری روم را که به زیر آب
رفته تماشا میکنند.

کشــتیها و هواپیماهای زیادی وجود داشتند
که در زمانه خود سازههای عظیم و بینظیری
محســوب میشــدند ،اما بر اثر وقوع حوادث
تاریخی دیگــر نتوانســتند به فعالیتشــان
ادامه بدهند و فقــط نامی یا داســتانی برای
تعریفکردن از آنها باقی مانده اســت .کشتی
یونانی کــه حدود 500ســال قبــل از میالد
مســیح(ع) در دریــای اژه غرق شــد ،چنین
داســتانی دارد .این کشــتی که عمــر آن به
بیش از 2500سال میرسد ،حامل کوزههای
قیمتی بوده کــه در عمق 28متــری دریای
اژه غرق میشــود .اجزای مختلف این کشتی
چوبی با گذشــت زمان از بین رفته اســت اما
کوزههای ســفالی داخل آن همچنان دســت
نخورده باقی مانــده و یونانیها با اســتفاده از
آنها ،یکــی از محبوبترین موزههــای یونان
باستان را ساختهاند .بازدید از این موزه خاص
و منحصربهفرد تحت تدابیر امنیتی امکانپذیر
است و معلوم نیست چرا مقامات یونانی تا این
حد در برابر آزاد گذاشتن محدوده اطراف این
کشــتی که یادگار دوران یونان باستان است
مقاومت میکنند .دولت این کشور فقط بازدید
از چند بخش موزه کشتی یونانی را برای عموم
آزاد اعالم کرده و عجیب است که بهرغم اعمال
چنین قوانین ســختگیرانهای این موزه سهم
مهمی در رونق گردشــگری یونان ایفا کرده و
درآمد هنگفتی را نصیب این کشور میکند.

اگر یک روز مقدمات ســفرتان بــه مصر مهیا
شــد بدانید که این کشــور جز اهــرام مصر
جاذبههای تاریخــی دیگری هــم دارد؛ مثل
موزه زیردریایی اسکندریه در سواحل مدیترانه
که در آن از کشتی غرق شده ناپلئون گرفته تا
اثر به جایمانده از مارک آنتونی و کلئوپاترا به
نمایش گذاشته شده اســت .ایده تأسیس این
موزه از ســال 1990میالدی مطرح شد؛ وقتی
کاوشها زیر آبهای بندر اسکندریه به کشف
اشیای باستانی شــامل مجسمههای ابوالهول،
کشتیهای غرق شــده یونانی و رومی ،نیمتنه
بزرگ از خدایان رودخانه نیل ،مجســمههای
تقدیمی به خدایان کهــن ،زیورآالت و قطعات
بزرگ سنگی منجر شــد .طراح این موزه یک
معمار فرانسوی اســت .او در طراحی این موزه
از 4سازه مرتفع به شــکل بادبان قایقهایی که
از ســدههای پیش تاکنون به آبهای نیل راه
پیدا کردند استفاده کرده است .از دیگر آثاری
که در این موزه به نمایش درآمده ،میتوان به
سکههای برنزی و ظروف ســفالی اشاره کرد؛
که سکههای کشف شــده مربوط به دوره شاه
پتولمی دوم و ظروف ســفالی مربوط به  3یا 4
قرن قبل از میالد مسیح(ع) اســت .این موزه
در یک مســاحت 50کیلومتری ساخته شده
و بازدید از آن با ســوار شدن به شبهزیردریایی
کــه جدارههای شیشــهای دارنــد امکانپذیر
خواهد بود.

پيشنهاد هفته
متروی امام خمینی

ره

اسکن کنید و آدرس دقیق
این پیشنهاد را درنقشه ببینید

موزه جواهرات ملی ایران
مــوزه جواهــرات ملــی ایران،
گنجینهای بینظیــر و گرانبها
از نفیستریــن جواهرات جهان
است که تاکنون کسی نتوانسته
ارزش واقعی آن را تخمین بزند.
در این مــوزه ،عــاوه بر ارزش
مادی ،بخشــی از تاریخ کهن،
فرهنگ و خالقیــت هنرمندان
خوشذوق و چیرهدســت ایران
در معرض دید عموم قرار گرفته
است .درهای موزه جواهرات ملی
در ســاعات محدودی از روز به
روی بازدیدکنندهها باز میشود
و بــا یــک برنامهریــزی قبلی،
شانس تماشــای این مجموعه
باشکوه را خواهید داشت .قدمت
جواهرات گرانقیمتــی که در
این موزه به نمایــش درآمده به
دوره صفویه برمیگردد؛ چون تا
قبل از این دوره تاریخی ،اقدامی
برای جمــعآوری و حفاظت از
جواهرات و ســنگهای زینتی
در ایــران صــورت نمیگرفت.
الماس دریای نور ،جقه نادری،
تاج فرح پهلوی ،تاج کیانی ،کره
جواهر نشــان ،تخت طاووس و
تخت نــادری ،بخشــیهایی از
مهمترین جواهراتی هستند که
در این موزه نگهداری میشوند.
اگر قصد دارید با مترو به این موزه
بروید ،میتوانید در ایستگاههای
اما مخمینــی(ره) ،میــدان
فردوسی و سعدی از قطار خارج
شوید و پس از خروج از ایستگاه
مترو ،با تاکسی و اتوبوس و حتی
یک پیادهروی کوتاه خودتان را
به مقصد برسانید.

بیآرتی باغ فردوس
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رصدخانه زعفرانیه
رصدخانه زعفرانیه تهران یکی از
جاهای دیدنی پایتخت است که
معموال مورد بازدید اخترشناسها
قرار میگیرد ،اما درهای این مرکز
روی مــردم عادی هم باز اســت.
هر سال بازدیدکنندههای زیادی
از اقصی نقاط ایــران به رصدخانه
زعفرانیه میروند تا کیهان بیکران
را از دریچه تلکسوپهای پیشرفته
آن تماشا کنند .رصدخانه زعفرانیه
از محیط آموزشــی بسیار جذابی
هم برخــوردار اســت و اطالعات
مفیدی را در زمینه ستارهشناسی
به بازدیدکنندههــا ارائه میدهد.
یکی دیگــر از فعالیتهای جذاب
و ســرگرمکننده این رصدخانه،
برگــزاری برنامههای نمایشــی
برای عاشقان اخترشناسی است.
این برنامهها که حدودا ۳ســاعت
به طول میانجامنــد و با حضور
متخصصان خبره برگزار میشوند،
برای مبتدیانی که دوســت دارند
بــا تلســکوپهایی پیشــرفته،
لکههای خورشــیدی را در روز و
ستارگان را در شــب رصد کنند
بسیار جذاب خواهد بود .با مراجعه
به ســایت رصدخانه میتوانید از
زمان برگزاری برنامههایی از این
دست مطلع شــوید .یادتان باشد
که بهترین زمان بــرای بازدید از
رصدخانه زعفرانیه تهران ،روزهایی
است که آســمان تهران صاف و
بدون گرفتگی باشد .برای رسیدن
به این مکان که در دل بوســتان
زعفرانیه واقع شده ،کافی است به
نزدیکترین ایستگاه اتوبوس خط
7بیآر تی بروید و در ایستگاه باغ
فردوس پیاده شوید .بعد هم مسیر
خیابان زعفرانیه را به سمت شمال
ادامه دهید تا به پارک زعفرانیه و
رصدخانه زعفرانیه برسید.

پيشنهاد هفته
متروی حقانی
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گفتوگو با ساسان مویدی  ،عکاسی که قابهای جاندار و
ماندگاری از دفاعمقدس ثبت کرده است

جنگ هنوز تمام
نشده است!

بیتردید ثبت لحظات ناب و قابهای ماندگار از حماسهآفرینی جوانان کشورمان
پریسا نوری
در 8سال دفاعمقدس ،مدیون شجاعت کمنظیر عکاسان و تصویربرداران جنگ
است .آنها که بیمحابا جانشان را به خطر انداختند تا با دریچه دوربینشان تصاویر تأثیرگذاری از واقعیت
جنگ را به مخاطبان نشان دهند« .ساسان مویدی» ازجمله عکاسان دفاعمقدس است که از اغلب وقایع
تاریخساز دهه 60هزاران تصویر را ماندگار کرده است .عکسهای مویدی متأثر از نگاه شاعرانه و زاللش
به رویدادها ،حتی در جنگ بهعنوان اوج خشونت بشری ،پیام عشق و دوست داشتن را به مخاطب منتقل
میکند و همین ویژگی سال گذشته او را با مجموعه عکس «قصه عشق» برنده جایزه اصلی «جشنواره
جهانی عکس صلح» اتریش کرده است .در آستانه هفته دفاعمقدس با این عکاس که بیش از 12هزار
فریم از رویدادهای جبهه را ثبت و ضبط کرده ،گفتوگو کردهایم.
سالهای آغاز جنگ کجا بودید؟
در شروع جنگ عکاس مجله سروش بودم .آن موقع مجله سروش
یکی از بهترینها بود و رؤیای هر عکاسی بود که در سروش کار
کند .زندهیاد «بهمن جاللی» ،مدیر سرویس عکاسی سروش بود.
به ایشان گفتم میروم جبهه که عکاسی کنم ولی قبول نکردند
و گفتند« :عکس جبهه برامون میاد ».شروع به عکاسی از وقایع
شهر مثل اعزام نیروها به جبهه ،کمکهای مردمی و ...کردم؛ اما
این کارها راضیام نمیکرد ،عذاب وجدان داشتم که چرا بهعنوان
عکاس در جبهه نیستم .تا اینکه کمکم با عکاسهای خبرگزاریها
و ستاد تبلیغات جنگ که به جبهه میرفتند همراه شدم و پایم به
جبهه باز شد .ستاد تبلیغات جنگ پاتوق عکاسان و خبرنگاران
جنگی بود و چون چشــمانم رنگی و شــبیه خارجیها بودم،
دوستانم در ستاد اسمام را «ســروش پرس» و بهعنوان عکاس
آژانسهای خارجی رد کرده بودند.
از روزهای عکاسی در جبهه بگویید...
در بسیاری از عملیاتها بدون اینکه برگه مأموریت داشته باشم،
همراه عکاسان خبرگزاریها و بچههای ستاد تبلیغات جنگ به
جبهه میرفتم و بعد از یکی،دو روز برمیگشتم اما در مقابل آنها
که همیشه در جبهه عکاسی بودند و عکاسی کردهاند نمیتوانم
بگویم عکاس جنگ بودهام ،در واقع من عکاس مطبوعات بودم که
از جبهه و جنگ عکاسی کردهام.
با اینکه بعد از پایان جنگ بهعنوان 10عکاس
برتر حوزه دفاعمقدس انتخاب شــدید ،باز هم
خودتان را عکاس جنگ نمیدانید؟
12هزارو761فریم از جبهه دارم اما این فقط 7درصد عکسهایی
بود که در دهه 60گرفته بودم .پــس در واقع در خدمت جنگ
نبودم.

آشنایی با برخی از شخصیتهای
مردمی که نقش مهمی در
دفاعمقدس داشتند

از مشکالت عکاسی
در آن روزهای جنگ و
تحریم بگویید...
آن زمان تهیه نگاتیو با خودمان بود،
نگاتیوها را از ناصرخسرو میخریدم
و برای هر عکس 35تومــان از مجله
میگرفتم .آن موقع چون تحریم بودیم،
نگاتیو رنگی خیلی گران بود و پیدا کردن
نگاتیو سیاه و سفید هم سخت بود و گاهی
هم که پیدا میشــد ،تاریخگذشته بود و
وقتی چاپ میکردیم کیفیت عکس خیلی
پایین میآمد .یادم هست عملیات مهران
را با این نگاتیوها عکاسی کردم که کیفیت
خوبی نداشت و االن دارم با فتوشاپ و اسکن
عکسهای کیفیت پایین را درست میکنم.
نصف عکسهایی که در حلبچه گرفتم هم با
نگاتیو تاریخمصرف گذشته بود و موقع چاپ
به مشکل برخوردم.
جزو نخستین عکاسانی بودید
که چند ســاعت پــس از بمباران
شیمیایی حلبچه به این شهر رفتید
و قابهای جانکاهی از آن فاجعه به
یادگار گذاشــتید .حلبچه را چطور
دیدید؟
13ساعت بعد از حمله شیمیایی صدام با چند نفر از
عکاسان ،به حلبچه وارد شدم و متأسفانه از نزدیک
شاهد یکی از دلخراشترین رویدادهای ضدبشری

قهرمانمن

دوران 8سال دفاعمقدس و جنگ تحمیلی سرشار از داستانها و قصههایی شنیدنی است
که نقش اول قهرمانها و دالورمردان و زنانی هستند که نه مشق رزم کرده بودند و نه دوره
نظام و نظم دیده بودند .یکی بودند مثل من و شما ،مثل همین مردم و در همسایهای که هر
روز با آنها چشم در چشم میشویم و مردان و زنانی که هر روز سالم علیک میکنیم .از دل

سکینه پاک ذات

مادری بهنام ننهعلی
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این پیشنهاد را درنقشه ببینید

شهرک سینمایی دفاعمقدس
اگــر اهل فیلم و ســریال باشــید
غیرممکن اســت که نام شــهرک
سینمایی دفاعمقدس به گوشتان
نخورده باشد .شــهرکی در فاصله
حــدودا ۳۰کیلومتــری شــهر
تهران و در مســیر اتوبان قم و در
مجاورت پادگان نیــروی زمینی
سپاهپاســداران کــه در زمینــی
با مســاحتی بالغ بــر ۵۵۰هکتار
ساخته شده است .هر آنچه انفجار
و عملیات و تــوپ و تانک و تفنگ
در فیلمها و ســریا لهای جنگی
میبینیــد ،در نقطه بــه نقطه از
خاک این محل اتفاق میافتد .این
شــهرک در ســال ۱۳۷۳با هدف
پشتیبانی از فیلمهایی با موضوعات
انقالب و دفاعمقــدس و تاریخی،
از ســوی نیروی مقاومت بســیج
تاسیس شد« .شــهرک سینمایی
دفا عمقــدس» در «شــهرری»
و در فاصلــه ۲۵کیلومتری اتوبان
تهران-قم قرار گرفته اســت .اگر
عالقــه دارید روزی بــرای بازدید
از آن بروید میتوانیــد از مترو نیز
استفاده کنید .ایستگاه «کهریزک»
و ایستگاه «شهرری» نزدیکترین
ایستگاهها به این شهرک است .بعد
از پیاده شدن از مترو و با استفاده از
خط ۳۴۳اتوبوســرانی پایانه مترو
شــهرری-تورقوزآباد به این مکان
برســید .به دالیل امنیتی ،بازدید
از شهرک ســینمایی دفاعمقدس
برای عموم مردم و بدون هماهنگی
با ارگانهای مربوطه به هیچ عنوان
امکانپذیــر نیســت .بنابرایــن،
از بازدید از شــهرک ســینمایی
دفا عمقــدس بــدون هماهنگی
خودداری کنید.

قرن بودم .کوچهها و خیابانها پر از جنازه بود .چون قب ً
ال عکاسی
تئاتر و سینما کرده بودم فکر میکردم این صحنه تئاتر و نمایش
است ،باور اینکه این صحنهها واقعی است سخت بود .البته آن
موقع تحتتأثیر قرار نگرفتم و خیلی عادی مشغول عکاسی بودم،
بهطوری که اگر کسی فیلم میگرفت یا ناظر بود میگفت چه آدم
بیرحمی است که عکسالعملی نشان نمیدهد! اما 2روز بعد که
از حلبچه برگشتم و عکسها را دیدم و با عمق فاجعه روبهرو شدم
خیلی اذیت شدم و تا مدتها به هم ریخته بودم.
یکی از تکاندهندهتریــن تصاویر بمباران
حلبچه ،که بعدها نمادی از این فاجعه انسانی شد
و به شهرتی جهانی رسید ،پدری را نشان میدهد
که نوزاد خود را در آغوش فشرده و با او به خواب
ابدی رفته است.
آن مرد «عمر خاور» یکی از هنرمندان حلبچه بود که در بمباران
شیمیایی این شهر درحالیکه فرزندش را در آغوش گرفته ،جان
سپرد .بعدها از روی این عکس ،مجسمهها و تندیسهایی ساخته
و به نماد شهیدان و مظلومیت حلبچه تبدیل شد .این عکس را
من و چند عکاس دیگر ثبت کردیم.
یکی از بهترین و جانسوزترین قابهایی که با
گذشتسالهاهنوزهممخاطبراتحتتأثیرقرار
میدهد از روزهای اعزام به جبهه ثبت کردید.
قابی که طعم گس غربت و دلتنگی یک پسر را
در آغوش مادر به مخاطب میچشاند .از آن
روز بگویید ...
آن عکس مربوط به ســال 63و هنگام یکی
از اعزامهــا به جبهــه بود .همهمــهای از
خداحافظی ،گریــه و زاری ،نجوا ،وصیت
گفتن و قربانصدقه رفتنهای مادرانه از
همه طرف به گوش میرسید .با چشمانم
تمام صحنههای اطرافم را دنبال میکردم
و دنبال قابی برای ثبت کردن میگشتم ،تا
این مادر و پسر را دیدم و این عکس را از فاصله
نیممتریشــان گرفتم .من محو آن صحنه بودم.
دوربین جلوی صورتم بود و چندین عکس از آنها گرفتم .یک
مناجات عاشقانه بین آنها رد و بدل میشد و آنقدر غرق در
هیجان آخرین دیدارشان بودند که حضورشان در قاب من
را احســاس نکردند .چند فریم از آن دیدار عکس گرفتم.
در عکسهای بعدی پســر میرود و مادر گریان بهدنبال
پسرش میدود .سالها بعد انجمن عکاسان دفاعمقدس
اطالعاتی از این پســر جوان به من داد .او اکنون جانباز
۷۰درصد است و در ورامین زندگی میکند.
یکی دیگر از قابهای جانداری که به نام شما
ثبت شده ،مربوط به بازگشت اسراست .تصویری
که 3خانم چادری درحالیکــه گریه میکنند،

عكس :منا عادل

موزه ملی انقالب اسالمی و
دفاعمقدس
«بــاغ مــوزه انقــاب اســامی و
دفاعمقدس» یکــی از مدرنترین
موزههــای غرب آسیاســت که در
اراضی عباسآباد احداث شده است.
این باغ موزه در کنار مجموعههایی
مانند باغ کتاب تهــران ،کتابخانه
ملــی ایــران ،فرهنگســتانهای
جمهوری اسالمی ،باغ هنر و مصالی
تهران بهعنوان یکــی از جاذبههای
گردشگری شــهر تهران بهحساب
میآید .این موزه با زیربنای ۲۰۵هزار
مترمربع از بخشهای مختلفی مانند
تاالرهای هفتگانه ،باغ راه ،دریاچه
مصنوعــی ،آبنمایش ،ســالنهای
آمفیتئاتر و سراســرنما تشــکیل
شده و با استفاده از تکنولوژیهای
دیجیتال ســعی در انتقال مفاهیم
تاریخ انقالب اسالمی و دفاعمقدس
دارد .همچنیــن در باغموزه انقالب
اســامی و دفاعمقدس تهران آثار
متعدد هنری مرتبط با دفاعمقدس
در قالــب کارهایــی حجمــی،
بازســازی بازارچه خرمشهر ،ماکت
عملیــات بیتالمقــدس بهصورت
موشنگرافیک چندوجهی ،تابلوهای
نقاشــی مرتبــط بــا دفاعمقدس
و خرمشــهر به روایت تصویرگری
وجود دارد که بر جذابیت مجموعه
افزود ه اســت .باغ موزه دفاعمقدس
در بزرگراه شــهید حقانی ،انتهای
خیابــان ســرو ،روبــهروی پارک
طالقانی قرار دارد .برای دسترســی
میتوانید با استفاده از متروی خط
یک (کهریزک-تجریش) خود را به
یکی از ایستگاههای حقانی یا همت
برسانید .موزه در فاصله کمی از هر
دو ایســتگاه قرار دارد .با استفاده از
تاکسیهای ونک ،ولیعصر و نوبنیاد
نیز میتوانید به باغ موزه دفاعمقدس
دسترسی داشته باشید.
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پنجشنبه

مهمان خانه

یکی از چهرههای مردمی و تأثیرگذار 8سال دفاعمقدس «سکینه پاک ذات» معروف به«ننه علی» ،مادر
«شهید علی شفیعی» است« .ننه علی» از ابتدای جنگ تا زمانی که پسرش به شهادت برسد ،در مناطق
مختلف پشت جبهه ازجمله اهواز ،ایالم ،قصرشیرین ،شوش دانیال ،آبادان ،خرمشهر در واحد پشتیبانی
حضور داشت .وقتی از او درباره خدماتش صحبت میشد تنها جوابی که میداد این بود که «ما برای خدا کار
کردیم نه برای ثروت دنیا و فرزندان ما برای دفاع از دین ،وطن و ناموسمان رفتند و هرگز پشیمان نیستیم».
ننه علی در اسفندماه ۱۳۹۹چشم از دنیا فروبست.
فرنگیس حیدرپور

بانوی تبر به دست

اگر به کرمانشاه سفر کرده باشید ممکن است تندیسی از یک مادر را که با سری باال و تبر بهدست روی
جنازهای ایستاده است دید ه باشید ،تندیسی از «فرنگیس حیدرپور» ،بانوی ساکن روستایی از توابع گیالنغرب
و از قهرمانان غیرنظامی جنگ ایران و عراق .او که در همان آغازین روزهای جنگ شاهدشهادت اقوا م خود
بود هیچ ابایی از مقابله با عراقیها نداشت .به همین دلیل وقتی با 2عراقی مواجه شد ،بدون هیچ درنگی با تبر
به آنها حمل ه کرد .یکی از آنها را به هالکت رساند و دیگری را هم به اسارت گرفت و با تمام تجهیزاتش تحویل
رزمندگان اسالم داد.
شهناز حاجیشاه

اولین شهیده خرمشهر

«شهناز حاجیشاه» نخستین زن شهید خرمشهر است .او با آغاز جنگ و اشغال خرمشهر ،در کنار برادرانش،
ناصر و محمد حسین ،به دفاع از شهر پرداخت تا وقتی که شهید شد .هشتم مهرماه سال ۱۳۵۹شهناز و دیگر
دوستانش مشغول کار بودند که متوجه میشوند ،سر فلکه گلفروشی ،عراقیها خانهای را با خمپاره زدهاند.
شهناز به همراه بقیه به طرف خانه میدوند تا اگر کسی در آنجا هست ،او را بیرون بیاورند ،اما در همین حین
خمپار ه دیگری به زمین میخورد و منفجر میشود .ترکش مستقیما به قلب شهناز اصابت کرده و او را همانجا
شهید میکند.
بهنام محمدی

شناسایی عراقیها به وقت نوجوانی

«بهنام محمدی» ،نوجوان ۱۳ساله خرمشهری بود که در مقاومت خرمشهر به همراه دیگر مدافعین حضور
اثرگذاری داشت .او نهتنها در شناسایی عراقیها نقشی مؤثر داشت بلکه با یک اسلحه نیز توانسته بود ۷عراقی
را اسیر کند۲۸ .مهر ۱۳۵۹بود و خمپارهها امان شهر را بریده بودند و درگیری در خیابان آرش شدت گرفته
بود .کنار مدرسه امیر معزی (شهید آلبوغبیش) اوضاع خیلی سخت شده بود؛ ناگهان بچهها متوجه شدند که
بهنام گوشهای افتاده است و از سر و سینهاش خون میجوشید .پیراهن آبی و چهارخونه بهنام غرق خون شده
بود« .بهنام» چند روز قبل از سقوط خرمشهر به مقام شهادت نایل شد.
اکبر ابراهیمی زرندی

هنرمند رزمنده

«اکبر ابراهیمی زرندی» یکی از معدود هنرمندان کمتر شناختهشده زراوند استان کرمان است .او از
خوشنویسان سالهای  ۵۸است که دوره آموزشی خود را زیرنظر استاد «جماالدین مودب کرمانی» گذراند.
«اکبر» ،در طول دوران دفاعمقدس با بهرهگیری از این هنر با نوشتن خطوط زیادی بر در و دیوار شهر و
روستاهای این شهرستان نقش بسزایی در اعزام رزمندگان به جبهههای جنگ تحمیلی داشت .این هنرمند
طی حضور در جبهههای جنگ تحمیلی سرانجام در عملیات پیروزمند والفجر ۳منطقه عملیاتی مهران بر اثر
اصابت راکت مجروح شد و به افتخار جانبازی نایل آمد.

آزادهای را در آغوش میفشــارند .قصه این تصویر
چیست؟
این آزاده تا شب قبل از آزادی نامش جزو مفقودین بود و خانوادهاش
فکرمیکردندیاشهیدیامفقوداالثرشدهاماهمراهبانخستینگروه
آزادگان به ایران بازمیگردد .آن روز بهطور اتفاقی در محله نارمک با
موتور میچرخیدم که این آزاده را دیدم که روی دست میبردنش
سمت خانه .همان لحظه دوربینم را درآوردم و شروع به عکاسی
کردم .وقتی همراه با افرادی که دورهاش کرده بودند ،وارد خانه شدم
دیدم مادر ،جوان از جنگ بازگشتهاش را میبویید و گریه میکرد.
کمی آنطرفتر 2خواهرش ایستاده و بیوقفه اشک میریختند.
مادر و خواهرها جوان را به آغوش کشیدند و به تالفی همه سالهای
دلتنگی ،او را غرق بوســه کردند .این عکس در نمایشــگاههای
بسیاری نشان داده شد و در نمایشگاهی در فرانسه ،رایزن فرهنگی
این کشور وقتی قصه عکس را شنید گریه کرد.
میشود گفت هر قدر صحنههای اعزام به جبهه
و جنگ تلخ بود ،روزهای بازگشت آزادگان شیرین
بود و گوشهای از آن تلخیها را جبران کرد؟
بازگشت آزادهها با صحنههای زیبا و دراماتیک بسیاری همراه
بود ،اما تلخیها هم کم نبود .البته سعی میکردم چشمهایم را
عادت بدهم که تلخیها را نبینم .ولی دیدن مادرانی که بهدنبال
پیداکردن نشانی ،عکس فرزندانشان را به آزادهها نشان میدادند
و سراغ جوانشان را میگرفتند خیلی سخت و جانکاه بود.
در کتاب «50روز از جنگ» حال و روز تهران
را از 11اسفند 66تا آخر فروردین 67که این شهر
بیدفاع آماج حمالت بیرحمانه موشکها بود،
روایت کردهاید .کدام صحنه و تصویر در تهران
جنگزده برایتان تلختر بود.
آن زمان جوان بودم و مثل االن احساساتی نبودم اما مرگ بچهها
خیلی برایــم آزاردهنده بود بهطوری که نمیتوانســتم جلوی
اشــکهایم را بگیرم .وقتی جنازه بچهها را از زیــر آوار بیرون
میآوردند یک گوشه خلوتی پیدا میکردم و گریه میکردم .شاید
به این دلیل که آن موقع خودم پدر 2بچه بودم.
سال گذشته با مجموعه عکس «قصه عشق»
برنده جایزه اصلی جشنواره جهانی عکس صلح
اتریش شدید .درباره آن مجموعه بگویید.
این مجموعه عکسهــا مربوط به زندگی «صالح ســعیدپور»
اســت؛ کودکی که پس از جنگ و در زمان صلح به دنیا آمد و در
15سالگی بر اثر انفجار مین 2چشم و 2دستش را از دست داد .این
جوان بعدها عاشق شد و ازدواج کرد و با کمک همسرش «سروه
امینی» بر مشکالت غلبه کرد و در رشته شنای معلوالن مدالها
و افتخارات بسیاری در ســطح ملی و جهانی کسب کرد7 .سال
روی این مجموعه کار کردم و از زوایای مختلف زندگی این جوان
عکاسی کردم .از نگاه دیگر این مجموعه عکس نشان میدهد که
جنگ هنوز تمام نشده است.

همین مردم و این جامعه ننه علیها و ...ظهور کردند و در یک نبرد واقعی به قهرمانهای
واقعی تبدیل شدند تا نامشان در لوح تاریخ سرزمین شیرمردان و شیرزنان ثبت و ضبط
شود .در ادامه با تعدادی از این قهرمانان مردمی دوران جنگ تحمیلی و دفاعمقدس آشنا
میشویم و قصه آنها را مرور میکنیم.

ناصر تابش

مبارزی در لباس پزشک

دکتر «ناصر تابش» یکی از پزشکان پرتالش دفاعمقدس است که در زمان جنگ رکوردهای جالبی را بهنام
خود زد .رکورد اعمال جراحی این دکتر شجاع در طول جنگ تحمیلی در حدود ۱۸هزار عمل است .از سوی
دیگر طوالنیترین جراحی ۱۱ساعته برای خارج کردن ترکش از قلب یک مجروح را نیز در کارنامه کاری خود
دارد .دکتر «تابش» در کنار درمان بدون وقفه مجروحان ،یک بمب عمل نکرده خوشهای که بر تن یکی از
رزمندگان فرورفته بود را خارج کرد؛ عملی سخت که هیچ پزشکی حاضر به انجامش نبود و هر لحظه خطر
انفجار جان جراح را تهدید میکرد.
فوزیه شیردل

بهیاری که لباس سفید خدمتش گلگون شد

«فوزیه شیردل» یکی از چهرههای ماندگار ۸سال دفاعمقدس است .او درحالیکه ۱۴سال بیشتر نداشت،
وارد بهداری شد و پس از گذشت 3سال از خدمت در بهداری شهر کرمانشاه به پاوه منتقل شد و در بیمارستان
این شهر بهعنوان بهیار ایفای نقش کرد .سرانجام روز ۲۵مرداد ۱۳۵۸در جریان حمله گروهک ضدانقالب
دمکرات به بهداری پاوه و محاصره بهداری ،درحالیکه شهیده «فوزیه شیردل» مشغول کمک کردن به یاران
شهید دکتر مصطفی چمران برای راهنمایی بالگرد بود ،مورد اصابت گلوله قرار میگیرد و پس از گذشت
۱۶ساعت خونریزی بهشهادت میرسد.
زهرا حسینی

از غسل شهدا تا امدادگری و کارهای دیگر

«زهرا حسینی» یکی از بانوانی است که در دفاعمقدس نقشی فعال داشت .او در آن هنگام دختری ۱۷ساله
بود و همین که اعالم کردند پیکرهای شهدا در گورستان روی زمین مانده است ،به یاری غساالن شتافت و با
شهامت در کار غسل و کفن و دفن شهدا شرکت کرد .به کارکنان گورستان غذا رساند ،امدادگری آموخت و در
هر کاری که پیش میآمد ،از امدادگری ،زخمبندی ،حمل مجروحان ،تعمیر و آمادهسازی اسلحه ،پختوپز
و توزیع امکانات فعالیت داشت .این بانوی جانباز در جریان دفاع از خرمشهر مجروح شد و ترکشی در نخاع او
جای گرفت که پس از آن همیشه با اوست.
بیژن نوباوه

تهیه ۲هزار ساعت فیلم مستند و گزارش از جنگ

«بیژن نوباوه وطن» دقیقا همان روز آغاز جنگ وارد صدا وسیما شد و تا پایان جنگ در جبههها حضور داشت.
او در مدت فعالیت خود در دفاعمقدس بیش از ۲هزار ساعت فیلم مستند و گزارش خبری تهیه کرد و به
تهران فرستاد .سالها بعد مردم گزارشهای او را از نیویورک دیدند و بعد از آن نیز نطقهایش را در مجلس
شورای اسالمی دیدند و شنیدند .اما نوباوه همیشه در ذهن مردم همان خبرنگار شجاع سالهای جنگ است؛
خبرنگاری که از جان خود گذشته تا بتواند اخبار جنگ را به گوش مردم برساند.
محمدحسین فهمیده

نوجوانی که به زیر تانک رفت

شهید «محمدحسین فهمیده» یکی از شهیدان بنام دفاعمقدس است .شهیدی که با مشاهده تانکهای عراقی
درحالیکه تعدادی نارنجک به کمرش بسته و در دستش گرفته بود به طرف تانکها حرکت میکند .تیری به
پای او میخورد و از ناحیه پا مجروح میشود .با وجود این خود را به تانک پیشرو میرساند و آن را منفجر میکند
و خود نیز تکه تکه میشود .افراد دشمن گمان میکنند که حملهای از سوی نیروهای ایرانی صورت گرفته است،
جملگی روحیه خود را میبازند و با سرعت تانکها را رها کرده و فرار میکنند .در نتیجه ،حلقه محاصره شکسته
ی میکنند.
میشود و نیروهای کمکی هم میرسند و آن قسمت را از وجود متجاوزان پاکساز 
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با رضا ایرانمنش؛ بازیگر جانباز تلویزیون و سینما که این روزها
کمکار شده است

فیلمسازها تنها با

گروهی خاص کار میکنند
سعیده مرادی «رضا ایرانمنش» برای طرفداران فیلمهای دوران دفاعمقدس چهرهای کام ً
ال
شناخته شده محسوب میشــود« .ایرانمنش» که خودش از جانبازان دوران
دفاعمقدس اســت ،در این ژانر فیلمهای انقالبی و دفاعمقدس کارها و آثار ماندگاری چون «دکل»،
«کمین»« ،آخرین شناسایی»« ،سجاده آتش» و ...را در کارنامه دارد .در این سالها که تب و تاب ساخت
چنین فیلمهایی فروکش کرده ،رضا ایرانمنش هم کم کارتر شده است .البته خودش میگوید صرف ًا
بازیگر فیلمهای جنگی و انقالبی نیست و تمایل دارد نقشها و ژانرهای دیگر را هم امتحان کند .به بهانه
روی آنتن رفتن سریال جدیدش از شبکه سوم سیما سراغ این هنرپیشه باسابقه و شناختهشده سینما
و تلویزیون رفتهایم و با او همکالم شدهایم.
طی  ۱۰ســال اخیر کمکار شــدهاید و در
مجموعههای انگشتشــماری ایفای نقش
کردهاید .این کمکاری علت خاصی داشــته
است؟
من فکر میکنم این کمکاری تنها محدود به من نبوده است
و خیلی از دوســتان بازیگر هم دورهای من نیز با این چالش
مواجه بودهاند و از چند عامل نشــأت میگیــرد .اول اینکه
تولیدات کاهش یافته است .دوم آنکه از دهه  ۸۰به بعد بیشتر
کارگردانها و تهیهکنندهها صرفاً با یک دســته از بازیگران
خاص همکاری میکنند .سینما ،تلویزیون و شبکه خانگی ما
محدود به چند آدم نهتنها در مقام بازیگری بلکه در کارگردانی
و تهیهکنندگی شده است که بهصورت دورهای میچرخند و
اجازه کار را به دیگران نمیدهند .درصورتی که در دهههای
 ۶۰یا  ۷۰اوضاع به این شــکل نبود .از همه بازیگرها در همه
کارها استفاده میشد .به نوعی همه سر کار بودند.
آیا این کمکاری فقــط معطوف به همین
دالیل بوده؟
سوای این امر بازیگر نقشهای جدی در حوزه خود ،بازیگر
طنز در حوزه خود و بازیگران دیگر ژانرها نیز به همین شکل
در حوزه خود بازی میکردند و هیچکس به حوزه دیگری ورود
پیدا نمیکرد ،اما اکنون از یک بازیگر در همه ژانرها استفاده
میشود و این هم خود یکی از عوامل کمکاری من و امثال من
بوده است .به جز موارد یادشــده ،بیماری من نیز در این امر
تأثیرگذار بوده و باعث شده تا نتوانم آنچنان که باید برای کار
وقت بگذارم .متأسفانه  ۳سال و نیم قبل بیماری من مجدد
شدت گرفت و در بیمارســتان بستری شدم .همین بیماری
خود دلیلی برای جدایی من از حرفهام بوده است.
پس به نوعی روابط جایگزین ضوابط شده
است؟

بله و بهنظرم حاکم شدن روابط به جای ضوابط باعث نوعی
سطحی شــدن قصهها و خروجی کارها شده و نوعی بازی با
ذائقه مخاطبان است که روزبهروز داریم آنها را پس میزنیم.
مخاطب فرق میان فیلم خوب و بزن در رویی را میفهمد و ما
فیلمسازان باید به این درک برسیم که مخاطب ما فهیم است
و نباید با شعور مخاطب بازی کنیم.
اغلب فیلمهایی که شما در آن ایفای نقش
کردهاید ،فیلمهای جنگی بوده .آیا خودتان
این سبک را دوست دارید و انتخاب میکنید
یا دلیل خاص دیگر دارد؟
بازی در فیلمهای جنگی بیشتر به من پیشنهاد میشد .البته
خودم هم به این سبک فیلم نیز اشتیاق داشتم ،اما ترجیحم
بر این بود که در هر ژانری بازی کنم و خودم را محک بزنم .در
تلهفیلمها هم تا حدی به این خواســته خود دست یافتهام و
توانستهام در برخی از فیلمهای خانوادگی حضور داشته باشم.
در سالهای اخیر تعداد انگشتشماری فیلم
در حوزه جنگ ساخته شده .بهنظر شما دلیل
این امر چیست؟ آیا ساخت اینگونه از فیلمها
اشباع شده است یا مخاطب استقبال نمیکند؟
گفتنی است در چند ســال اخیر تولید چندانی درخصوص
جنگ و دفاعمقدس نداشــتهایم و این رونــد نزولی بوده و
باید دید که چرا متولیان فرهنگ و هنر کشور نسبت به این
موضوع رویکرد انفعالی گرفتهاند و از آنها باید پرسید که چرا
این موضوع بهعنوان دغدغه مســئوالن کشور در دهههای
گذشته بسیار کم رنگ شــده است .حتی مجموعههایی که
بهعنوان نهاد متولی در این زمینه باید نقش جدی در تولیدات
با مضمون دفاعمقدس ایفا کند هم میبینیم که متأســفانه
هیچ خروجی از آن بیرون نمیآید و تنها دورنمایی غیرواقعی
از آنها در اذهان جامعه وجــود دارد که وقتی در بطن جریان

آن قرار میگیرید با ابعاد واقعیت که چیزی جز خروجی صفر
است ،روبهرو میشــویم .این موضوع واقعاً جای تأمل دارد.
چطور میشود مجموعههایی که ساالنه بودجههای مستقل
و مصوبی دارند نه با شخص من بلکه با اشخاص دیگر هم وارد
کار تولید نمیشوند و به واقع خروجی از آنها نمیبینیم .البته
چند مجموعه که در سالهای گذشته خوب کار میکردند؛
مثل بنیاد فارابی ،صدا وسیما ،روایت فتح ،حوزه هنری هم طی
یکیدوسال اخیر رویکرد و اقبال کمتری را به ساخت و تولید
فیلمهایی با مضمون دفاعمقدس داشتند و گاه میبینیم که
موضوعی که  ۸ســال مهمترین موضوع در تمام ابعاد کشور
بوده چرا باید یکباره از تیررس توجه سازمانهای مرتبط با آن
خارج و کمرنگ شود .وقتی پای صحبت خیلی از رزمندههای
۸سال دفاعمقدس مینشــینیم ،حرفهایی دارند که هیچ
رسانه و فیلمی تاکنون به آنها نپرداخته و هنوز تازگی دارند و
میتواند در قالب فیلم دیده شود؛ اما این مهم محقق نشده.
بنابراین باید فرهنگسازی در این زمینه انجام شود .دهههای

معرفی تعدادی از فیلمها و سریالهایی که به نقش روزنامهنگاران هم پرداختهاند

سوژهیابانی که سوژه شدند

 ۶۰و  ۷۰و حتــی اواخر دهه  ۸۰اوج ســینمای جنگی بود.
مردم هم با این دسته از فیلمها انس گرفته بودند و استقبال
از فیلمهای جنگی خوب بود ،اما به مرور فیلمهای جنگی رو
به افول گذاشت.
چرا؟
چون ساخت این سبک از فیلم هم سخت است و هم هزینه
باالیی دارد .وقتی فیلمسازی بدون هیچگونه تقاضای کمک
مادی و تنها با توجه به سرمایه و عالقه شخصیاش به سراغ
ســاخت فیلم درخصوص جنگ میرود ،امیدوار اســت که
حداقل با او همراه شوند ،اما وقتی مث ً
ال در شهرک سینمایی
دفاعمقدس از او اجــاره میگیرند یا برای کرایه وســایل با
محدودیت جریمه درصورت خسارت روبهرو میشود ،چطور
باید انتظار داشت که با این ســنگاندازیها و محدودیتها
و هزینهها فیلمساز به سراغ موضوعاتی که بار مالی ساخت
فیلمش را دو چندان میکند ،برود و نتیجه آن میشــود که
این فیلمســازان ترجیح میدهند عطای تولید در حوزه آثار
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دفاعمقدسی را به لقایش ببخشند و بیشتر به سراغ ساخت
فیلمهایی با مضمون کمدی و اجتماعی بروند که حساسیتها
و هزینههای بهمراتب کمتری را برای او در پی دارد.
شما به تازگی در سریال «بینشان» که این
روزها در حال پخش از شــبکه  ۳سیماست،
ایفای نقش کردهاید .چطور شــد به این کار
پیوستید و در این سریال بازی کردید؟
اگر شرایط کاری من مانند گذشته بود ،قطعاً بازی در نقش
غفوری که مدیرمســئول یک ســایت خبری است را قبول
نمیکردم.
چرا؟
چون من این شخصیت را دوست ندارم .اما به هر حال وضعیت
بهگونهای بود که این نقش را پذیرفتم و در ســریال بینشان
حضور یافتم .از «راما قویــدل» هم ممنونم که به من اعتماد
کرد و این نقش را به من داد .به نوعی این سریال یک شروع
دوباره و زمینهساز بازگشت مجدد من به تلویزیون بوده است.
از بین نقشهایی که تاکنون بازی کردهاید،
کدام را خیلی دوست داشتهاید؟
من شخصیت «حمید» در فیلم دکل را خیلی دوست داشتم.
دوست دارید در آینده با کدام کارگردانها
همکاری داشته باشید؟
من زمانی که در فیلمهای جنگی بازی میکردم ،عالقه زیادی
داشتم با «ابراهیم حاتمیکیا» کار کنم ،اما هماکنون که سبک
کاریام تغییر کرده است ،بسیار عالقه دارم که با خانم «پوران
درخشنده» همکاری داشته باشم.
بهعنوان یک بازیگر چقدر به تماشای فیلم و
سریال عالقه دارید و آیا پیش آمده برای دیدن
فیلمی به سینما بروید؟
بله ،من فیلم زیاد میبینم و به ســینما هــم میروم .حتی
فیلمهای جنگی .به اعتقاد من باید هر نوع فیلمی را تماشــا
کرد .من حتی به همه مردم هم پیشــنهاد میکنم که فیلم
زیاد ببینند .مردم هم باید با کار خوب آشنا شوند و هم کار بد و
ضعیف .اگر مردم کار خوب را بشناسند فیلمسازان هم تالش
خواهند که براساس ذائقه مردم فیلم تولید کنند و این امر نیز
در نتیجه موجب میشود تا سطح کارها باال رود.
شــما با کارگردانهای بسیاری همکاری
داشتهاید .ازجمله جمال شــورچه گرفته تا
اصغر فرهادی و خیلی از بزرگان دیگر .در میان
این کارگردانها ســبک کاری کدام را بیشتر
میپسندید و کار کدامیک را دوست دارید؟
من با هر کدام از کارگردانهایی که با آنها همکاری داشتهام،
با توجه به شخصیت و سبک کاریشان اگرچه با هم متفاوت
هستند اما همه این عزیزان برایم بسیار قابل احترام هستند و
از آنها چیزهای زیادی آموختهام .بهعنوان مثال من با جمال
شــورجه در زمینه تولید فیلمهای جنگی همکاری طوالنی
داشتهام .کارگردانی باتجربه که تولیدات خوبی در سبک خود
دارد .یا کارگردانی مانند اصغر فرهادی که او را از زمانهای دور
میشناسم .یعنی از زمانی که دانشجو بودم .حتی در ساخت
فیلمی هم یک سالونیم باهم همکاری داشتیم؛ کارگردانی
موفق و صاحب سبک که به اتفاقات روز توجه خاص دارد و با
نگاه ویژهای به موضوعات میپردازد .همچنین کارگردانهای
دیگر .همه این دوستان و عزیزان برای من محترم هستند و
کار با آنها یک تجربه و یک اتفاق خوب برای من بوده است.

هرچند همیشه این خبرنگاران هستند که دنبال سوژه میگردند ،اما گاهی هم پیش آمده است که این قشر خودشان سوژه و دستمایه ساخت فیلمها
و سریالها شدهاند؛ فیلمها و سریالهایی که برخی از آنها در ذهن مخاطبان ماندگار شدند و حتی تکه کالمهای آنها وارد فرهنگ عامه مردم شد.
سریالهایی مانند «بدون شرح» با هنرنمایی مرحوم «فتحعلی اویسی» که تماشای آنها هنوز هم خالی از لطف نیست.

بدون
شرح

خانه
کاغذی

نارنجی
پوش

برادر

داستان
یک شهر

پارتی

کارگردان:

کارگردان:

کارگردان:

کارگردان:

کارگردان:

کارگردان:

مهدی مظلومی

مهدی صباغزاده

داریوش مهرجویی

جواد افشار

اصغر فرهادی

سامان مقدم

«بــدون شــرح» یکســریال طنــز به
کارگردانــی مهدی مظلومــی محصول
سال  ۱۳۸۱است که از شــبکه  ۳پخش
میشد .بدون شرح جزو سریالهای طنزی
بهشمار میرفت که خیلی زود بین مردم
محبوب شــد .این ســریال قصه افرادی
بود که در نشــریهای به نام شــهر قشنگ
فعالیت میکردند ،اما این هفتهنامه در حال
ورشکستگی است و ســردبیر و کارکنان
و مدیــر این هفتهنامه در تالش هســتند
تــا آن را نگهدارند و مانع از بستهشــدن
شهرقشنگ شوند .همین امر باعث بهوجود
آمدن ماجراهای جالب مجموعه تلویزیونی
بدون شرح میشود .فتحعلی اویسی برای
نخستین بار در این ســریال بازی در آثار
طنز را تجربه کرد و به شهرت رسید و تکیه
کالمهای او که در نقش آقای کاووســی
بــازی میکــرد ،نظیــ ِر «دیجیتالم کجا
بود؟» تا مدتها بین مردم رواج داشــت.
فتحعلی اویســی ،امیر جعفــری ،مریم
سعادت ،فالمک جنیدی ،لیلی رشیدی،
بیژن بنفشهخواه ،محمود بصیری ،مهدی
صبایی ،امیر نوری ،امیرحســین صدیق،
علی قربانزاده ،شبنم طلوعی و ...از جمله
بازیگرانی بودند که در این مجموعه طنز به
ایفای نقش پرداختند.

«خانه کاغــذی» ،فیلمی بــه کارگردانی
«مهدی صبــاغزاده» و تهیهکنندگی تینا
پاکروان ،محصول ســال  ۱۳۹۵است که
شخصیتهای اصلی آن خبرنگار هستند.
این فیلم در امتــداد تصویرگری مصایب
روزنامهنگاری ،داســتان زندگــی پدر و
دختری روزنامهنگار را به تصویر میکشد.
امیرعلی ابراهیمی روزنامهنگار کنار کشیده
در خانه قدیمیاش همراه دخترش سارا که
او هم روزنامهنگار اســت ،زندگی میکند.
بازگشــت مینو که روزگاری عاشــق هم
بودهاند و شنیدن حقایق درباره دالیل رفتن
او ،امیرعلی را مجاب به بازگشــت دوباره و
افشای اسراری میکند که بابت آنها خود
را بازنشسته کرده است .از سوی دیگر سارا
که دل در گرو عشق ســردبیرش دارد ،راه
و رســمی متفاوت از پدر برای زندگیاش
انتخاب کرده است .فیلم «خانه کاغذی»
آذرماه ســال  ۹۶روی پرده سینماها رفت
و نخستین بار در سیوپنجمین جشنواره
جهانی فیلــم فجر حضور داشــت .پرویز
پرســتویی ،تینا پاکروان ،مهدی پاکدل،
ستاره اسکندری ،ثریا قاســمی ،علیرضا
کمالی ،محســن قاضی مرادی ،شــقایق
فراهانی و حسین پاکدل ازجمله بازیگران
این فیلم سینمایی هستند.

«نارنجیپوش» یک فیلم ســینمایی در ژانر
کمدی ســیاه به کارگردانی و تهیهکنندگی
«داریوش مهرجویی» و نویسندگی مهرجویی
و وحیده محمدیفر محصول ســال ۱۳۹۰
است .این فیلم به رفتار نابهنجار انسانها که
در آلوده کردن محیطزیستشان عادت دارند،
میپردازد« .نارنجیپوش» داســتان تحول
عجیب و غریب یک عکاس حرفهای مطبوعات
است که تالش دارد با پاکیزگی محیط اطراف،
به تطهیر روح و روان خود بپردازد و در نهایت
به پاکیزگی روح دست یابد .حامد آبان ،عکاس
حرفهای مطبوعــات ،با خوانــدن کتابی در
مورد فنگشــویی چنان تحتتأثیر پاالیش
محیطزیســت و مبارزه با آشــغالزایی قرار
میگیرد که لباس نارنجی مخصوص رفتگران
را بر تن کرده ،به شــهرداری میپیوندد و با
عنوان «نارنجیپوش لیسانســه» به شهرت
میرسد .اما اعتبار و محبوبیت حامد ،زندگی
خصوصی و خانوادگی او را با ســیلی از فراز و
نشیبهای عاطفی تند و ناگهانی به سمت و
سویی دیگر میبرد .حامد بهداد ،لیال حاتمی،
طناز طباطبایی ،فــردوس کاویانی ،همایون
ارشادی ،اردشــیر رســتمی ،امید روحانی،
محمدجــواد جعفرپور ،مهیار پورحســابی،
میترا حجار و پروین میکده ازجمله بازیگرانی
هستند که در این فیلم ایفای نقش کردهاند.

یکی از سریالهایی که به نقش خبرنگاری
پرداخته است ،سریال برادر است« .سوگل
طهماســبی» ،بازیگر نقــش «مریم» در
ایــن ســریال تلویزیونی ایفاگــر نقش
خبرنگاری اســت که در حوزه اجتماعی
فعالیــت میکند و طی آن قصد داشــت
مقولــه ورود برنــج قاچاق و ناســالم به
کشــور را رســانهای کند .مریم برحسب
تصادف متوجه ردپای بــرادرش «ناصر»
در خرید و فروش برنجهای آلوده میشود؛
که ایــن امر وی را بر ســر دوراهی اخالق
حرفهای و تعصب خانوادگی قرار میدهد
کــه در نهایت بــه رســالت حرفهایاش
عمل میکنــد .در این ســریال «مریم»
با اینکــه تا حد زیــادی درگیر مســائل
پیرامون خود است ،اما در خانواده فردی
ساکت و قابل اعتماد اســت؛ بهنحوی که
برادرانش اغلــب صحبتهای خود را به او
میگویند .در بخشهایی از این ســریال
که به طهماســبی (مریم پهلوان) مربوط
میشود کارگردان توانسته است به خوبی
جســارت ذکاوت و پیگیــری خبرنگاران
متعهد و مردمی را بازگو کند .سریال برادر
به کارگردانی «جواد افشــار» در ایام ماه
مبارک رمضان سال  ۹۵از شبکه  ۲سیما
پخش میشد.

مجموعه تلویزیونی «داســتان یک شهر»
یکی از سریالهای تلویزیون در دهه  ۸۰بود
که  2فصل  ۲۶قسمتی آن به تهیه کنندگی
و کارگردانی اصغر فرهادی از سال  ۱۳۷۸تا
 ۱۳۸۰از قاب شــبکه پنج سیما تماشایی
شد .داستان یک شــهر که جزو نخستین
کارهای جدی اجتماعی در امر سریالسازی
بهحســاب میآید ،روایت تازهای است از
تالش چندین و چند ســاله تیم برنامهساز
برنامه گزارشی«در شــهر» .برنامهای که
حین انجام فعالیتهای شغلی با مشکالت
و معضالت اجتماعی مردم شــهر برخورد
میکنند و در کنار مشــکالت شــخصی و
خانوادگــی خودشــان ،بســتری فراهم
میشــود برای نقب زدن به دغدغههایی
اجتماعی  /شــهری .قصه این ســریال نیز
از اینجا شــروع میشــود که تیــم جوان
و جسور برنامه درشــهر با تماس مردمی
برای تهیه گزارشی از تخریب و گودبرداری
غیراصولی یک ساختمان راهی میشوند و
این شروع قصهای  ۲۶قسمتی در رساندن
مسائل و مشکالت مردم به گوش مسئوالن
اســت .علی قربانزاده ،آتنه فقیهنصیری،
امیرحسین صدیق ،فرامرز صدیقی ،رامبد
شکرابی و علی سلیمانی ازجمله بازیگران
این سریال خاطرهانگیز هستند.

فیلم ســینمایی «پارتی» بــه کارگردانی
سامان مقدم داســتان روزنامهنگار جوانی
است که بر اثر چاپ مطلبی در نشریه خود
به زندان میافتد و این امر موجب میشود
که دوستان نزدیکش به تکاپوی آزاد کردن
او بیفتند؛ فیلمی که شاید تا حدودی بتوان
آن را در نشان دادن دغدغههای این حرفه
موفق دانست .داستان این فیلم نیز از آنجا
شروع میشــود که «امین حقی» تصمیم
دارد وصیتنامه برادر شهیدش حسین را
در روزنامه چاپ کند .اما «امین» در جریان
فیلم متوجه میشود عمویش «اکبر حقی»
که در آســتانه برگزاری انتخابات مجلس
درصدد بهدست آوردن آرای بیشتر بوده،
متن وصیت نامه برادر امین را بهدست آورده
و پس از متهم ساختن امین با دروغ پردازی
نشر اکاذیب صاحب شهرت شده و امین نیز
به یک سال حبس محکوم میشود .امین
که پس از آزادی از زندان تصمیم به ادامه
فعالیت خود گرفته ،پس از تهدید توسط
مخالفین کشته میشود .هدیه تهرانی ،علی
مصفا ،ســروش گودرزی ،مهدی خیامی،
سعید بزرگی ،اسماعیل شنگله ،سیدابراهیم
بحرالعلومــی ،محمدرضــا قومــی و
خســرو ناجی ازجمله بازیگران این فیلم
سینمایی هستند.

پيشنهاد هفته
ایستگاه متروی صدر

اسکن کنید و آدرس دقیق
این پیشنهاد را درنقشه ببینید

«حســن فتحــی» ،کارگردان
برجســته ایرانــی کار خود را
سالها پیش با ترجمه دو کتاب
از «آگاتا کریســتی» ،نویسنده
انگلیسی داستا نهای پلیسی-
جنایی آغاز کــرد و با نگارش2
فیلمنامــه «پهلوانــان هرگــز
نمیمیرنــد» و «شــب دهم»
فعالیــت هنری خــود را به اوج
رساند .او در سال  ۱۳۸۶نوشتن
فیلمنامه «پســتچی سه بار در
نمیزند» را شــروع کرد که در
سال  ۱۳۸۸به روی پرده رفت.
فتحــی در ایــن فیلمنامــه به
بررسی روانکاوانه شخصیتهای
فیلمنامه پرداخته اســت و طی
آن 3برهه از زمــان را به تصویر
کشــیده اســت؛ زمان قاجار،
پهلوی و زمان حال .فیلمنامه در
 3طبقه از یک ساختمان اتفاق
میافتد و هر طبقه نمایانگر یکی
از زمانهاست.
این کتاب توســط «انتشارات
نیستان» چاپ و روانه بازار شده
است .اگر عالقهمند هستید که
فیلمنامــه «پســتچی  ۳بار در
نمیزند» را تهیه و مطالعه کنید،
میتوانید بهطور مســتقیم به
انتشارات نیستان مراجعه کنید.
انتشارات نیســتان در بزرگراه
صدر ،خیابان شــهید قلندری
جنوبی واقع شده است و از طریق
ایستگاه متروی صدر میتوان به
راحتی به این انتشارات مراجعه
کرد .این ایستگاه مترو در تقاطع
دکتر خیابان شریعتی و بزرگراه
صدر قرار دارد و شما میتوانید
پــس از پیــاده شــدن در این
ایستگاه ،با اســتفاده از تاکسی
یا سواری و پیمودن مسیری ۹
دقیقهای خود را به انتشــارات
نیستان برسانید.

متروی انقالب

اسکن کنید و آدرس دقیق
این پیشنهاد را درنقشه ببینید

در ضلع شــمالی میدان انقالب،
یکی از معروفترین و قدیمیترین
ســینماهای قدیمی تهران قرار
دارد کــه روزگاری ،بزرگترین
پرده ســینمایی تهران را داشت.
ایــن ســالن قدیمی با داشــتن
صندلیهای مــدل قدیمی خود
همچنان پر رونــق بوده و بهدلیل
شیبی که این ســالن دارد ،دیدن
فیلم بر پرده بــزرگ آن خالی از
لطف نیســت .قرار گرفتن سینما
بهمن در کنار دانشــگاه تهران و
وجود دانشــکده هنر باعث شده
که دانشجویان دست از سر بهمن
برندارند و همین ســالن قدیمی
را بــه پردیسهای مــدرن امروز
ترجیح دهند .این سینما  2سالن
دارد و از ســال  ۱۳۴۴تاکنــون
فیلمهای زیــادی را به روی پرده
برده است .حتی گاهی هم در آنها
تئاتر برگزار میشود .سینما بهمن
باوجود تمام قدمتــی که دارد از
بسیاری از سینماهای مدرن امروز
عقب نمانده و مجهز به سیســتم
دالبی و سیستم پخش دیجیتال
 D-Cinemaو ســایر تجهیزات
جدید سینمایی اســت .اگر شما
هم از عالقهمندان فیلم و سینما
هستید میتوانید تازههای اکران
را در پرده سینما بهمن به تماشا
بنشینید و از دیدن فیلمهای روز
لذت ببرید .بهترین دسترسی به
سینما بهمن نیز ایستگاه متروی
میدان انقالب اســت .هر کجای
تهران که باشید با استفاده از مترو
و توقف در این ایستگاه میتوانید
خــود را بــه ســینما «بهمن»
برسانید.

پیشنهاد هفته
بیآرتی محالتی
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در آخرین روز از فصل تابستان سراغ آبشار زیبای لوه
در استان گلستان رفتهایم

گشتوگذار
در منطقه

جواهرگالیکش

اسکن کنید و آدرس دقیق
این پیشنهاد را درنقشه ببینید

آرامستان دوالب
آرامستانها داســتان عجیبی دارند.
گویی سرنوشتشــان گره خورده با
مرگ آدمهــا و همه آرامســتانها با
مرگ آدمها متولد شدهاند .آرامستان
دوالب هم از این قضیه مستثنی نیست.
سال 1846بود که لویی آندره ارنست
کلوک ،پزشک جوان 28ساله بهعنوان
طبیب مخصــوص دربار پا بــه دربار
محمدشاه قاجار گذاشــت .شاه قاجار
بیماری نقرس داشت و به یک پزشک
باتجربه نیاز داشت .دکتر کلوک پس از
طی سفری طوالنی پا به ایران گذاشت و
چیزی نگذشت که موفق به درمان شاه
شــد .چندی پس از آن هم در درمان
دختر و همسر شاه ســربلند شد .حاال
دیگر شــده بود چهره محبوب دربار و
نشان الماس درجه اول شیروخورشید
را از شــاه قاجار دریافت کرد .اما خیلی
نگذشت که بیماری باد سرخ و ورم معده،
محمدشاه را ازپا درآورد و سلطنت در
انتظار ناصرالدین میرزا بود .چندی پس
از آنکه ناصرالدینشاه بر تخت نشست،
کلوک که در میان بازگشت به فرانسه و
ماندن در ایران مردد مانده بود ،به واسطه
حمایتهای میــرزا محمدتقیخان
امیرکبیر در سمت خود باقی ماند و در
همان دوران تشــکیل خانواده داد .اما
بخت با او یار نبود و 2ماه پس از ازدواج،
در اکتبر 1855میالدی بر اثر اشتباهی
که از سوی مستخدمش رخ داده بود و
با نوشیدن سم تنتورکانتارید ،در سن
37سالگی درگذشــت و دکتر کلوک
را در زمینی در محله دوالب و نزدیک
به آرامستان ارامنه ،به خاک سپردند؛
جایی که بعدها آرامستان رسمی ارامنه
و ملیتهای دیگر در ایران شــد .برای
تماشای این قبرستان تاریخی باید از
طریق خــط 3بیآرتی خودتــان را به
ایستگاه محالتی برسانید و 10دقیقه
هم پیادهروی کنید.

متروی تجریش

طبیعت همیشه جذاب است و به نوعی روح انسان را جال میدهد.
البته هر سلیقهای با مدلی خاص از طبیعت راحتتر ارتباط برقرار
میکند ،اما کسی نمیتواند منکر این باشد که با هیچ سبک و مدلی
از طبیعت نمیتواند به آرامش دست پیدا کند .در این میان تعداد
افرادی که عالقه به طبیعت سبز و پرآب دارند ،از باقی افراد بیشتر
مجتبییارزمان
است و گواه این موضوع هم تراکم جمعیت افراد در کنار چشمهها و
رودها و آبشارها و پناهبردن از آفتاب و گرما به دل جنگلهاست .این
بهرهبردن از دل طبیعت هرچه به پایان فصل تابستان نزدیک میشویم بیشتر میشود و
اوج سفرها و رفتن به دامان طبیعت را میتوان در هر گوشهای از کشور و در روزهای انتهایی
شهریورماه مشاهده کرد .عالوه بر سردترشدن هوا ،بازشدن مدارس و کوتاهشدن روزها هم
مزید بر علت میشود و این حجم از سفر بهشدت کاهش پیدا میکند .پس ،از این واپسین
لحظههای تابســتان و حتی روزهای اول مهر که هنوز تب و تاب سفر وجود دارد نهایت
استفاده را ببرید و به آبشار زیبا و بکر لوه در استان گلستان سری بزنید.

آشنایی با لوه
اســتانهای مازندران و گیالن را مهد آبشــارهای
ایران میدانند و از هر کــوه و دامنهای آب در حال
فروریختن اســت و صحنهای منحصر به فرد خلق
شده است .اما استان گلستان هم دست کمی از این
دو همسایه خود ندارد و سرسبزی و جنگلهای انبوه
آن باعث شده تا طبیعت متفاوت و جذابی در گوشه
و کنار آن پدید آید .در این استان ،آبشارهای جذاب
و بینظیری همچون کبودوال ،شــیرآباد ،گلستان
و ...وجود دارد و گواه وجــود همین طبیعت خاص
و زیبا هستند .آبشــار لوه در نزدیکی شهر گالیکش
قرار دارد .این شــهر را گلوگاه 3اســتان گلستان،
خراسان شمالی و ســمنان میدانند و همین باعث
شــده تا از 3استان ،گردشــگر دائمی داشته باشد.
این آبشار با شهر گالیکش 20کیلومتر فاصله دارد
و تنها 5کیلومتر از جاده اصلی دور میشــود .آبشار
لوه در دل جنگلهای سرسبز ،با درختانی تنومند
و کهنسال اســت و این آبشــار در میان این همه
سرسبزی و جنگلهای انبوه جای گرفته و جلوهای
کمنظیر را در اختیار مهمانهایــش قرار میدهد.
عالوه بر همه اینهــا ،یکی دیگر از مــواردی که بر
اهمیت وجود این آبشــار در این منطقه میافزاید،
وجود پارک ملی گلستان در 15کیلومتری آن است
که این پارک ،جزو ســرمایههای طبیعی و مهم در
مرز بین خراسان شمالی و گلستان واقع شده است.

آبشار لوه از یک مجموعه آبشار تشــکیل شده که بر اثر
شکســتهایی که سنگ و آب در مســیر رودخانه پدید
آوردهاند ،صخرهای پلکانی با 5طبقه آب را به سمت پایین
هدایت میکند .مجموع ارتفاع این طبقهها که در مسیر
رودخانه قرار دارند و آب آبشــار در آنها در جریان است،
چیزی حدود 75متر برآورد شــده که نشان از مسیری
نسبتا شیبدار و در عین حال تماشــایی دارد .آبشار لوه
پس از طی این مسیر و گذر از طبقههای کوچک و بزرگ،
در نهایت در یک حوضچه به عمق تقریبی 35متر سرازیر
میشود که بسیار تماشایی و چشمنواز است .در کنار این
حوضچه پای آبشار ،درختان تنومند و قدیمی که برگهای
نسبتا پهنی هم دارند ،در کنار سطح سنگهای پوشیده
از خزه ،چهرهای کمنظیــر از خودنمایی طبیعت را به رخ
هر بینندهای میکشد .در بیشتر محیطهای طبیعی که
رود و آبشار در آنها در جریان است ،بهار معموال بهترین
و پرآبترین فصل برای تماشای آن است .این آبشار هم
از این قاعده مستثنی نیســت اما با وجود کمشدن حجم
و شــدت آب به اوایل بهار ،باز هم این حجم و خروجی به
اندازهای هست که صدای آبشــار از فاصلههای دورتر به
راحتی به گوش برســد و همان صحنههای رؤیایی را به
نظاره بنشینید .حواستان به این نکته باشد که طبیعت این
منطقه برای عکاسی و ثبت لحظات متفاوت بسیار مناسب
است ،پس اگر شما هم عاشق عکاسی در طبیعت هستید،
وسایل مورد نیازتان را همراه داشته باشید.

آشنایی با چند جاذبه زیبا و طبیعی در استان گلستان

طبیعتگلستان؛گلستانطبیعت

اقامت پای آبشار
مانند هر مکان طبیعی و گردشی دیگر ،برخی عالقه
دارند شب را هم در همان منطقه بمانند و از حداکثر
شرایط آن ،بهره ببرند .دوســتداران طبیعت که از
هیاهو و شلوغی شهرها به این مناطق طبیعی پناه
میبرند ،بسیار مشتاق هستند تا بساط کمپ و اتراق
را در دل طبیعت برپا کنند و از سکوت و آرامشی که
شبها در این مناطق حکمفرما میشود ،لذت ببرند.
اما آبشــار لوه و جنگلهای اطــراف آن یک تفاوت
اساســی با دیگر مکانهایی که بهراحتی میتوان
در آنها اتراق کرد ،دارد و آن هم شرایط آبوهوایی
متفاوت شبانه در آنجاســت .حجم و انبوه درختان
این منطقه باعث دگرگونی هوا در شــب میشود
و رطوبت تا حد زیادی باال مــیرود .در اطراف این

آبشار بهقدری در شبها رطوبت باالست که دائما
احساس میکنید باران در حال باریدن است و تقریبا
همه جا خیس میشــود .هرچند که ممکن است
بتوانیم برای این خیسبودن زمین و بارندگی فرضی
تدابیری بیندیشــیم ،اما رطوبتی که در هوا جریان
دارد در نوسان است و باالرفتن آن بسیار خطرناک
اســت و باعث پایینآمدن سطح اکسیژن میشود.
پیشنهاد میشود اگر تمایل دارید بیش از یک روز
به گشــتوگذار در این منطقه اختصاص بدهید و
شب را هم در اطراف آبشار سر کنید ،به سمت یکی
از شهرها و روستاهای نزدیک این منطقه بروید و با
خیالی آسوده از واحدهای اقامتی و یا بومگردیهای
موجود استفاده کنید.

استانهای شمالی کشور همیشه از نظر زیبایی و سرسبزی بین همه خوش آوازه هستند و در هر گوشه و کنار این خطه پهناور که قدم بگذارید،
طبیعت شما را غافلگیر خواهد کرد .اما در استان گلستان عالوه بر جنگلهای سرسبز و انبوه ،زمینهای خشک و کویری هم به چشم میخورد
که همین ترکیب اقلیمی باعث گرمتربودن هوا به نسبت 2استان همجوارش شده است .اما با این حال در استان گلستان به قدری زیبایی در
دل جنگلها و کوههای سربه فلک کشیده نهفته که این قسمت شمالی و کوچک استان چیزی از زیباییهای آن کم نمیکند .در ادامه سعی
کردیم به چند مورد از موارد بیشمار طبیعی و بکر این استان اشاره کنیم.

یددرمانی در گل

بدون شک اگر زمانی که به نفتلیجه بروید و حوضچه آن را به رنگ بنفش یا صورتی ببینید ،متعجب میشوید و این سؤال برایتان
پیش میآید که علت این تغییر رنگ چیست .تغییر رنگ نفتلیجه که به تازگی اتفاق افتاده است ،نشان از وجود ماده معدنی و
گلفشان
ارزشمند ید در محیط اطراف آن است .در دشتهای شمال و شمالغربی گلستان این ماده به وفور یافت شده و یکی از منابع ارزشمند
نفتلیجه
محسوب میشود .بد نیست بدانید ید در آب دریا و شورابههای خارج شده از اعماق زمین ،با ترکیبات سدیم و پتاسیم وجود دارد و در
آبهای شور خروجی از چاههای نفت و نمک نیز مشاهده میشود .گلفشان نفتلیجه یکی از مناطق دیدنی در بندر ترکمن است که در
ارتفاع ۲۶متری از سطح دریا قرار دارد و شکل مخروطی دارد .این گلفشان حدود 8متر ارتفاع و ۵۰۰متر قطر دارد و در باالی آن دریاچه کوچکی شکل یافته و از
دهانه آن آب شور به همراه گل رس و گاز با فشار و غلظت زیاد خارج میشود .در بیشتر مواقع از این مکان بوی نفت خام به مشام میرسد که البته این هم جزوی
از زیبایی آن است .از زیباییهای دیگر این گلفشان ،دهانههای فرعی گاز است که به شکل چالههای کوچک آتشفشانی دیده میشود .نفتلیجه دارای خواص
درمانی است و گلهای آن برای درمان بیماریهایی مانند دردهای مفاصل و ستون فقرات و سفتی مفاصل ،بیماریهای عصبی ،مراحل اولیه تنگی عروق
و انقباضات عضالنی مفید است و استحمام در گلفشانها بهدلیل وجود عناصر شیمیایی خاص در ترکیبات آنها برای بدن مفید است.

اسکن کنید و آدرس دقیق
این پیشنهاد را درنقشه ببینید

یک زیستگاه ارزشمند

پارک ملی گلستان یکی از قدیمیترین پارکهای ملی ایران محسوب میشود که بیش از ۹۰۰کیلومترمربع وسعت دارد و به همین
دلیل از تنوع بسیار وسیع جانوری و گیاهی برخوردار است .در این پارک نزدیک به ۱۳۵۰گونه مختلف گیاهی رشد میکند که به لطف
پارک ملی
چنین تنوعی ،پارک گلستان بهعنوان مقصد شماره یک طرفداران گل و گیاه در کشور محسوب میشود .در این پارک وجود گونههای
گلستان
گیاهی متنوع ،شرایط را برای زندگی ۳۰۲گونه حیوانی مختلف هم فراهم کرده که البته بسیاری از آنها در حال انقراض هستند .از نظر
توپوگرافی ،این پارک بینظیر از صخرههای مرتفع آهکی تا تپهماهورهایی با شیب و فراز کم تشکیل شده و از نظر اقلیمی بین دریای خزر و
مناطق خشک شرقی قرار گرفته است .به همین دلیل پارک ملی گلستان ،اقلیمهای متفاوت از نواحی بسیار مرطوب تا قسمتهای نیمهخشک را در بر میگیرد .در این
پارک طبیعی با توجه به روزهای مختلف سال دمای هوا بین منفی  25تا 35درجه سانتیگراد در نوسان است که در روزهای گرم تابستان و شبهای سرد زمستان
این افزایش و کاهشها ملموس خواهد بود .همچنین شرایط طبیعی پارک باعث تشکیل زیستگاههای مناسبی برای زندگی برخی از این پستانداران وحشی شده
که انواع گوناگون آنها در این بستر رشد و افزایش داشتهاند .یکی از ویژگیهای منحصربهفرد پارک ملی گلستان برای گردشگران ،حضور پرتعداد گرازها در کنار
جادهای است که از مرکز پارک میگذرد .برخی گرازهای پارک به قدری با انسانها ارتباط داشتهاند که به راحتی در کنار آنها در حال تردد و گشتوگذار هستند.
آبشار کبودوال را بلندترین آبشار خزهای ایران میدانند .این آبشار یکی از جاذبههای دیدنی و جذاب در استان گلستان و شهر
علیآباد کتول است که با مناظر تماشایی و زیبای خود در دل یک مسیر جنگلی و کوهستانی ،خاطره سفر شما به این استان را
آبشار
جاودانه خواهد کرد .آبشار کبودوال از بارش آب در هالهای از نورهای سبز درخشان بهوجود آمده که بازتابی از تاللو خزههای سبز بر
کبودوال
سنگهای آبشار هستند .این آبشار که در 8کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهر علیآباد کتول واقع شده ،حدود ۴۸کیلومتر با گرگان
فاصله دارد .شهر علیآباد کتول ،یکی از معتدلترین شهرهای ایران است که بهدلیل قرارگرفتن در منطقه پست و کمارتفاع و همچنین
همجواری با چند تپه ،جنگل و کوهستان ،آب و هوایی منحصربهفرد و فوقالعاده دارد .این آبشار تا چند سال قبل امکانات رفاهی نداشت ،اما در سالهای اخیر و
با توجه به استقبال گردشگران ،تبدیل به یکی از قطبهای گردشگری در این استان شده است .آبشار کبودوال که بهعنوان تنها آبشار خزهای ایران و یکی از
بلندترین آبشارهای خزهای جهان شناخته میشود ،از چشمههای زیرین خود سرچشمه میگیرد و در مسیری که طی میکند ،از هیچ منبع آبی دیگری
ازجمله رودخانههای دائمی یا فصلی کمک نمیگیرد .به همین دلیل آب این آبشار زالل ،شفاف و قابل شرب است و بهگفته کارشناسان کبودوال پاکترین
آبشار ایران نام دارد .این آبشار ۱۲متری در سال ۱۳۹۴بهعنوان یک میراث طبیعی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

همطراز با بزرگان اسالم

شهر باستانی جورجان در 3کیلومتری غرب گنبدکاووس قرار دارد و در طول قرنها ،مرکز والیتهای متعددی ازجمله جورجان و
طبرستان و نواحی اطراف بوده است .از شهر باستانی جورجان بهعنوان یکی از شهرهای بزرگ جهان اسالم یاد میشود که مورخان آن را
همطزار با شهرهایی مانند ری ،مرو و جندیشاپور میدانند .با توجه به کاوشهای صورتگرفته ،در ساخت جورجان از معماری و شهرسازی
پیشرفتهای استفاده شده که بیش از هزار سال قبل ،دارای امکاناتی مانند فاضالب شهری ،خیابانهایی با سنگفرشهای منقش آجری و
سیستم آبرسانی به خانهها بوده است .در این کاوشها بنایی از دوره سامانی و سلجوقی با اتاقها ،چاههای بسیار ،آبراههها و حوضهای آجری
و نیز مسجدی از دوره سلجوقی با طرح چهار ایوانی و اتاقهای متعدد یافت شده است .از دیگر مکشوفات ارزشمند در این محوطه میتوان به تعداد زیادی ظرف و اشیای
سفالی ،آبگینه ،سکه ،مصنوعات فلزی ،کاشی و اشیای استخوانی اشاره کرد که قدمت برخی از آنها به2تا3هزار سال پیش از میالد میرسد .همچنین سفالهایی که از
این شهر باستانی کشف شده به ۶دوره تاریخی ساسانی ،اوایل اسالم تا اواخر دوره سامانی ،سلجوقی ،خوارزمشاهی ،ایلخانی و تیموری تا صفوی بر میگردد که تنوع
طرح ،نقش ،رنگ و لعاب آنها ،بیانگر روند تکامل هنر سفالسازی گرگان در این دورهها و تعامالت و تأثیرات این شهر با مراکزی مانند ساری ،آمل ،نیشابور و سمرقند
بوده است .شهر باستانی جورجان که یکی از جاذبههای تاریخی شهر گرگان محسوب میشود ،در سال ۱۳۱۷در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

شهر
باستانی
جورجان

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.

ترافیک جادهای

داستان ترافیک و شلوغی در زندگی
امروز ما به یک امــر طبیعی و روزمره
بدل شده و به نوعی شراکتی ناخواسته
با ساعتهای شــبانهروز ما پیدا کرده
است .در شــهرها ،کندی این ترافیک
گاهی به حدی زیاد اســت که زندگی
روزمره را بــا چالشهای جدی مواجه
میکند و باعث بروز مشکالت فراوانی
میشــود .اما در جادهها کمی داستان
ترافیک متفاوتتــر از حالت معمول
اتفاق میافتد و کمتر به آن عادت داریم؛
پس باید برای این معضل که هر روز هم
بر میزان آن افزوده میشود ،چارهای
بیندیشــیم تا خدای ناکــرده باعث
بروز خسار تهای جبرا نناپذیر برای
خودمان و همسفرانمان نشود.

چککردن مسیر
به لطف پیشرفت تکنولوژی وضعیت راهها
و جادههای کشور در هر لحظه قابل رویت و
مشاهده است .حتی برخی از ابزارها قابلیت
پیشبینی حجم ترافیک و وضعیت چند
ساعت آینده را هم در اختیار مسافران قرار
میدهد و میتوان با توجه به این وضعیتها
و زمان سفر مدیریت الزم را انجام داد تا با
کمترین ترافیک به مقصد برسیم.

استفاده از تجربه دیگران
افراد باتجربه که ســفرهای زیادی را در
جادههای مختلف داشــتند کم نیستند.
همین کولهبار تجربه ،باعث شده تا پیک
ترافیک ،راههای فرعــی و بهترین زمان
سفر را به خوبی بشناسند و هیچ وقت در
شرایط عادی گرفتار این مشکالت نشوند.
به راحتی میتوان از این افراد کمک گرفت
و اطالعات الزم را کسب کرد.

خونسردی و آرامش
الزمه هر ترافیکی داشتن صبر و آرامش است.
زمانی که در ترافیک گرفتار میشویم ،راهی
جز صبرکردن و حرکت آهسته پشت سر دیگر
خودروها نداریم .درســت است که خستگی
در ترافیک بسیار آزاردهنده میشود ،اما راه
چارهای هم جز صبوری برای آن وجود ندارد
و انجام حرکات هیجانی و لحظهای باعث بروز
خطرات جبرانناپذیری خواهد شد.

استراحت کافی
اگر زمانی کــه در این ترافیک هســتید،
طوالنیتــر از حد نرمال شــد ،حتما بین
راه چندیــن بار توقف کنیــد و به بدنتان
استراحت بدهید .نشستن طوالنی مدت
باعث خشکشدن و آسیب به بدن میشود.

آرامش همسفرها

پاکترین آبشار ایران

گورستان ظهیرالدوله
در میان اهالی هنــر و ادب ظهیرالدوله
بسیار نامآشناســت .ظهیرالدوله تنها
یک گورستان اســت اما نه گورستانی
با ســاکنان معمولی کــه فقط مدفون
شــدهاند .زیــر پوســت این مــکان،
گنجینههای فراوانی دفن شــدهاند که
هرکدام سرنوشتی متفاوت و خاص در
زمان خودشان داشتهاند .هنگام ورود،
رد پای گذر زمان به چشــم میخورد
که با بیتوجهی ،موجب آسیبدیدگی
سنگ قبرها شده و برخی از آنها آسیب
دیدهاند .با گذر از چنــد پله و پیمودن
مسیری کوتاه ،راه به در فلزی و سفید
گورســتان میرســد که به نقوشی از
خطوط کوفی و شیشههای رنگی مزین
شده که میگویند این در ،زمانی متعلق
به خانقاه ظهیرالدوله بوده اســت .در
باالی ورودی ،تابلویی از جنس کاشی
به چشم میخورد که نشان مخصوص
انجمن اخوت و نــام ظهیرالدوله بر آن
حک شــده اســت .دورتادور حیاط،
اتاقهایی با در بســته قرار دارد که در
آن سالها پذیرای مهمانانی بودند که
به این گورســتان رفتوآمد میکردند.
نخستین ســاکن این مکان علیخان
ظهیرالدوله اســت که نام ظهیرالدوله
وامدار نام اوست و ایرج میرزا ،ابوالحسن
صبا ،داریوش رفیعی ،مرتضی محجوبی،
روحاهلل خالقی ،حســین یاحقی و ...در
آن روزگاران بــا ظهیرالدوله در ارتباط
بوده و در این مکان رفتوآمد داشتند.
همچنین در گوشهای دیگر از این مکان
و زیر یک طاق فیروزهای ،رهی معیری
مدفون است .البته فروغ فرخزاد هم یکی
دیگر از افراد نامآشــنای این گورستان
است .در این خانه پزشــک هم داریم؛
دکتر محمدحســین لقمان ،ملقب به
لقمانالدولــه و معیناالطبــا نیز یکی
دیگر از آن افراد مشهور است که در این
گورستان آرمیده است.

طبیعت در لوه

در این منطقه و اســتان
گلستان به قدری جاذبه
دیدنی و زیبا وجود دارد
که هر کــدام به تنهایی
میتوانند مقصد ســفر
باشند و باید وقت و زمان
کافی برای تماشای آنها
اختصاص دهید .اما اگر
تمایل دارید عالوه بر این
آبشــار چندین جاذبه
نزدیک آن را هم ببینید
و دســت پر بازگردید،
خیالتان راحت که کلی
مکان دیدنی و گردشی
در اطراف آبشــار لوه
وجود دارد که با کمترین
مســافت میتوانید به
آنها دسترســی داشته
باشــید .نخســتین و
نزدیکتریــن مکانی
که تا آبشــار لوه تنها
20دقیقه مسافت دارد،
آبشاری با نام کوهسنگی
است .این آبشار هم در
دل همــان جنگلهای
انبوه و زیبا جای دارد و
به راحتی قابلدسترس
اســت .معموال بیشتر
گردشگرانی که به دیدن
لوه میآیند ،تماشــای
آبشار کو هســنگی را
هم از دست نمیدهند.
همچنین اگر تمایل دارید
کمی فضا را متفاوت کنید
و با جاذبههای تاریخی و
طبیعی دیگر هم آشــنا
شوید ،میتوانید به سمت
شهر گنبدکاووس حرکت
کنید و از چندین مکان
تاریخیوفرهنگیموجود
در این شهر بازدید کنید.
یا میتوانیــد با رفتن به
سمت جنگلهای ملی
گلستان ،از فضای زیبا
و چشمنوازی که در دل
این جنگلها یا چندین
آبشاری که در آنجا وجود
دارد نهایت بهره را ببرید.

دانستنیهای
سفر

راننده عالوه بر حفظ آرامش خود وظیفه
کنترل آرامش و رفتار سرنشــینان را هم
برعهده دارد .رفتار شــما مستقیم روی
همسفرها تأثیر میگذارد و باعث میشود
تا ترافیک را راحتتر تحمل کنید.

چککردن خودرو
عالمتهایــی که روی صفحــه کیلومتر
خودرو نمایان میشــود در زمان ترافیک
بسیار مهم هستند .هر عالمت غیرمعمولی
که ظاهر شد ،باید بهسرعت بررسی شود
تا از آســیب بهخــودرو جلوگیری کنید.
این نکته را هم فراموش نکنید که میزان
ســوخت و آب خودرو نقــش حیاتی در
ترافیک دارند و باید دائما کنترل شوند.

وسایل ضروری
همیشه وسایل ضروری اولیه همراه داشته
باشید .اگر ترافیک طوالنی باشد ،ممکن
است نیاز به خوراکی یا وسایل استراحت
داشته باشید که بهتر اســت قبل از سفر
داخل خودرو بگذارید.

مسی گیت

گربهرقصان کروات

همه پسران کارلوس!

افشاگری روزنامه هوادار بارسا درباره
شروط و درخواستهای عجیب مسی
برای تمدید قرارداد

پاس گل تاریخی مدیران پرسپولیس به
بوژیدار رادوشویچ که حاال طلبکار جدی
قرمزها به حساب میآید

ترکیب احتمالی تیم ملی روبهروی اروگوئه،
تلفیقی از سلیقه کیروش و داشتههای
فوتبال ایران خواهد بود
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18

18

سوژه روز

به روش

کیروش!
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روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده
عكس|نعیم احمدی|
لیگ ملتهای اروپا A -

دانمارک

کرواسی
22:15

22:15

اتریش

فرانسه

لیگ ملتهای اروپا C -

22:15
جزایر فارو

محک

خوبی می خوریم

عليرضا جهانبخش کاپيتان تيم ملي از آخرين شرايط خودش و تيم ملي در آستانه
ديدار با اروگوئه ميگويد؛ ديداري که به عقيده او ميتواند به تيم ملي کمک کند

یک اشتباه
مدالم را
برنزکرد

یونس امامی امسال مدال برنز جهانی
سال 2019را تکرار کرد اما خودش
میگوید :میتوانستم مدال خوشرنگتری
بگیرم ولی درس بزرگی گرفتم

22:15
لوکزامبورگ

لیتوانی

ترکیه

برنامه بازی

دوستانه

جمعه  1مهر 1401

ایران

اروگوئه
20:00

سهشنبه  5مهر 1401

ایران

18:00

سنگال

لیگ برتر ایران  -هفته 7

شنبه  9مهر 1401

ملوان

آلومینیوم
18:00

18:00
نفت م.س
18:30
استقالل
19:00
مس کرمان

پیکان

نساجی

گلگهر

فوالد

ذوبآهن
19:00

یکشنبه  10مهر 1401

سپاهان

تراکتور

17:00

هوادار

پرسپولیس
18:30

صنعت نفت
19:00
مس رفسنجان

روند آمادهسازی تیم ملی برای جام جهانی
از امروز وارد فاز تازهای میشود

شاید نخستین سؤال مهم درباره جدال دوستانه
تیم ملی بــا اروگوئه ،این باشــد که چــرا ایران
روبــهروی حریفی قرار میگیرد کــه در نگاه اول
شــبیه به هیچکدام از تیمهــای همگروهیاش
نیست؟ پاسخدادن به این ســؤال اما بدون توجه
به معادلههای خاص فوتبال ایران ،منطقی بهنظر
نمیرســد .بعد از ماجراهای منجر به لغو اردوی
کانادا ،داستانهای اردوی فاجعهبار قطر ،ناتوانی
در یافتن رقبای دوستانه و خالیشدن برنامه تیم
ملی ،چارهای به جز بازی با در دسترسترین رقبا
برای ایران وجود نداشت .از یاد نبریم که تیمهای
اروپایی درگیر لیگ ملتها هستند و برنامه بسیاری
از کشــورها نیز از قبل پر شده اســت .در چنین
شرایطی روبهرو شــدن با حریفی مثل اروگوئه،
تجربه مهمی برای تیم ملی خواهد بود .این یکی از
بزرگترین دیدارهای دوستانه ایران در چند سال
اخیر به شمار میرود و سلسته نیز با همه ستارهها
روبهروی ایران قرار خواهد گرفت .بازیکنان تیم ملی
درست قبل از جام جهانی ،به چنین مسابقهای نیاز
داشتند تا هم شخصیت تیمیشان را نشان بدهند
و هم اعتمادبهنفس بیشتری بهدست بیاورند .بدون
تردید این مســابقه کمک بزرگی برای کارلوس
کیروش خواهد بود تا خودباوری الزم را در اردوی
تیم ملی ایجاد کند .البته که مثل همه نبردهای
دوستانه دیگر« ،نتیجه» کلیدیترین بخش از این
مسابقه نیست اما شاید تیم ملی با یک نتیجه خوب
در این بازی ،به لحاظ روحی در بهترین موقعیت
برای رفتن به جام جهانی قرار بگیرد.
ایران در حالی به مصاف اروگوئه میرود که این
تیم در ســال 2022فرم کامال متفاوتی داشته
است .اروگوئه در این ســال نتایج بسیار خوبی
بهدســت آورده اســت .آنها در این سال 7بازی
برگزار کردهاند و در این نبردهــا به 6برد و یک
تساوی رسیدهاند .این سال میالدی برای آبیها
با شکستدادن پاراگوئه شروع شد و با 3برد خوب
روبهروی ونزوئال ،پرو و شیلی ادامه پیدا کرد .در
حقیقت اروگوئه هر 4نبرد پایانیاش در مقدماتی
جام جهانی را پیروز شد .درست در همان فیفادی
قبلی که تیم ملــی ایران نمیتوانســت رقیب
دوســتانهای برای خودش پیدا کند و نهایتا یک
بازی با الجزایر انجام داد ،اروگوئه ابتدا به آمریکا
سفر کرد و اردویی در این کشور داشت و سپس
به خاک خودش برگشت و نبرد دوستانه دیگری
را نیز پشت سر گذاشت .اروگوئه در طول 9روز،
3بازی تدارکاتی برگزار کــرد و در این بازیها،
توانست 3گل به مکزیک و 5گل به پاناما بزند .آنها
روبهروی تیم ملی آمریکا نیز به تساوی بدون گل
رضایت دادند و حاال روبهروی یکی از همگروههای
آمریکا در جام جهانی قرار میگیرند .فرم اروگوئه
قبل از برخورد با ایران ،درخشان بهنظر میرسد.
تیم ملی ایران اما این اواخر فرم خوبی نداشــته
است .تیمی که در 5بازیاش در سال3 ،2022بار
برنده شده و 2بار هم شکست خورده است .ایران
در این سال ،عراق ،امارات و لبنان را برده اما در
2بازی ســختتر روبهروی کرهجنوبی و الجزایر
بازنده بوده است .باختن به الجزایر ،عمال به شام
آخر سرمربی سابق تیم ملی تبدیل شد.
در روزهــای گذشــته زمزمههایــی در مورد
مصدومیت لوئیس ســوارز و احتمال غیبت او
روبهروی تیم ملــی بهدلیل آســیبدیدگی از
ناحیه دست به گوش رســیده اما تصاویری که
بهتازگی در صفحه توییتر رسمی تیم ملی اروگوئه
قرار گرفتهاند ،نشان میدهد او کامال آماده این
بازی است و بدون مشکل خاصی با همتیمیها
تمرین میکند .سوارز فصل را در کشور خودش
شروع کرده اما ظاهرا تصمیم دارد در تعطیالت
زمســتانی به فوتبال اروپا برگردد .شــاید لیگ
انگلیس ،مقصد بعدی این بازیکن باشــد؛ جایی
که داروین نونیز در آن حضور دارد .داروین یکی
دیگر از ستارههای مهم تیم ملی اروگوئه است؛
بازیکنی که در شروع این فصل یک رقابت جدی
را با هالند کلید زد اما حاال دیگر همه این رقابت را
از یاد بردهاند؛ چراکه هالند گلهای زیادی برای
ســیتی زده و نونیز بعد از یک محرومیت نسبتا
طوالنی در 6مسابقه فقط 2گل برای لیورپول به
ثمر رسانده است .با این حال ،او برخالف ارلینگ
هالند ،بخشی از رقابتهای جام جهانی خواهد
بود .در خط میانی اروگوئه ،باید در انتظار مثلث
جذاب بنتانکور ،والورده و یک نفر از بین توریرا یا
وسینو باشیم .والورده این روزها در اوج آمادگی
به سر میبرد .فده این فصل 8بار برای تیم کارلتو
به زمین رفته و 4گل و 2پاس گل را پشــت سر
گذاشته است .در خط دفاعی نیز بهنظر میرسد
آرائوخو در سمت راست بهکار گرفته خواهد شد؛
ستارهای که میتواند در همه پستهای تدافعی
ظاهر شود .او این فصل 7بار در ترکیب تیم ژاوی
قرار گرفته است.
آنچــه این بــازی را به یک نبرد خــاص تبدیل
میکنــد ،پیشبینیناپذیر بودن 2تیم اســت.
اروگوئه این اواخر بارها روش بازیاش را تغییر داده
و سیستمهای سه و چهاردفاعه را آزمایش کرده
است .تیم ملی هم سرمربیاش را تغییر داده و حاال
روش متفاوتی خواهد داشت .شاید دقایق اول این
بازی برای هر دو تیم غافلگیرکننده باشد .شاید
انتظار میرود که همانند همه نبردهای دوستانه
دیگر ،این بازی یک ســاعت جدی و 30دقیقه
معمولیتر با ورود ذخیرههای پرشمار داشته باشد
اما عالقه هر دو مربی به نتیجهگرفتن ،ممکن است
این روند را تغییر بدهد.
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نكته بازی
یادی از راننده سازمان لیگ

با تغییر کادرفنی تیم ملی ،بار دیگر
بخشی از برنام ه مسابقات باشگاهی
به هــم ریخته و حتی داســتان
برگزاری مســابقات تا نیمفصل
قبل از جامجهانی هم منتفی است.
این تغییرات طبیعتا با اعتراضاتی همراه
شــده و چراغ اول را هم مهدی رحمتی روشــن کرده است؛
سرمربی آلومینیوم و مهمترین مغضوب دوران قبلی حضور
کیروش در ایران .رحمتی گفته 2« :سال بود که لیگ داشت
بهطور طبیعی برگزار میشد ،اما حاال دوباره همهچیز به هم
ریخته و از حاال به بعد هر کاری را خودشان دوست داشته باشند
انجام بدهند ،به اسم سرمربی تیم ملی مینویسند ».بهطور کلی
کیروش روی نوع برنامهریزی مسابقات لیگ خیلی بحث دارد.
او حتی یکبار در زمان همین آقای تاج ،در جملهای تاریخی
مدعی شده بود برنامه لیگ را راننده این سازمان نوشته است!
برو و سرحال برگرد

باشــگاه بایر لورکوزن کــه در این
فیفــادی 11بازیکــن ملیپوش
دارد ،طبق روال مرسوم با انتشار
تصاویری در شبکههای اجتماعی
برای آنها در تیمهای ملی کشورشان
آرزوی موفقیت کرده .سردار آزمون هم
یکی از این 11نفر است که با شعار «بروید و سالم برگردید» به
سمت اتریش بدرقه شد .البته که این آرزوی قلبی همه ماست،
اما به فرض هم که آزمون آسیب ببیند؛ مگر اتفاق خاصی برای
تیم آلمانی رخ میدهد؟ در یکــی از بدترین فصول عمرش،
آزمون هنوز موفق به گلزنی برای لورکوزن نشده و این هفتهها
طول بازیهایش برای لورکوزن به کمتر از 10دقیقه رسیده
اســت .حاال اگر خدای ناکرده او در تیم ملی مصدوم هم شد،
شما فکر کنید روی نیمکت نشسته؛ چه فرقی میكند؟ باید
برای آزمون مینوشتید« :برو و سرحال برگرد».

همهپسران

کارلوس!
ترکیب احتمالی تیم ملی روبهروی
اروگوئه ،تلفیقی از سلیقه کیروش و
داشتههای فوتبال ایران خواهد بود

یک سوزن بهخودت بزن

رضا پرکاس بهعنوان نخستین اخراجی
لیگبیستودومناچاربهترکنیمکت
نفت آبادان شد .در این میان ابراهیم
قاسمپور که مدیرفنی نفت است ،به
انتقاد از این موضوع پرداخت ،نتایج
6هفته ابتدایی پرکاس را قابل دفاع خواند
و گفت« :متأسفانه این یک واقعیت است که فوتبال ما آدم جنتلمن
نمیخواهد؛ فوتبال ما آدمهایی میخواهد کــه جار و جنجال و
سروصدا کنند .میبینیم برخی از افرادی که در فوتبال کار میکنند
چه کسانی هستند و چه جابهجاییهايی صورت میگیرد ».ما به
جناب پرکاس کاری نداریم ،اما مگر همین جناب قاسمپور بهعنوان
یکی از اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال ،صالحیت دراگان
اسکوچیچ را به دالیلی شبیه همین جنتلمن بودن رد نکرد؟ مگر
نگفتید زیادی آرام است و نمیتواند تیم را جمع کند؟ پس اول
یک سوزن بهخودتان بزنید استاد!

آماربازی

امتحان نهایی

کیفیت کار ایران در جامجهانی قطر ،یکبار برای همیشه تکلیف کیروش را روشن میکند
بهروز رسایلی| این یک پرونده نیمهباز است؛ پروندهای
ملتهب با دوطرف کامال مخالف هم که روی ایدههایشان
اصرار دارند .آیا کارلوس کیروش به اندازه بهایی که در
فوتبال ایران به او داده شده ،مربی ارزشمند و موفقی
بوده است؟ او یک دوره8ساله را در این فوتبال پشت سر
گذاشت و نتایج «تفسیرپذیری» بهدست آورد؛ یعنی
بعضی توانستند آن را به سود این مربی تحلیل کنند
و برخی به زیانش .موافقان کیروش عقیده داشتند
2بار صعود تیم ملی به جامجهانی و ارائه نمایشهای
نزدیک برابر آرژانتین ،اســپانیا و پرتغال بهمعنای
کارنامه قابلقبول این مربی است ،اما مخالفانش به
عدمصعود تیم ملی از 2مرحله گروهی جامجهانی و
ناتوانی در راهیابی به2فینال جام ملتهای آسیا اشاره
میکردند .هر چه بود ،این همکاری در اوج مناقشــه
و عدمتفاهــم دو طرف پایان یافــت و اینطور بهنظر
میرسید که مربی مسن پرتغالی دنبال سرنوشت
خودش رفته اســت .دســت تقدیراما دوباره
کیروش را به فوتبال ایران گره زدند .او
برگشت و به شرح مفصلی که
خودتان بهتر میدانید ،بعد از
صعود تیم ملی به جامجهانی
جای دراگان اســکوچیچ را
گرفت .حاال فوتبــال ایران با

متريكا

در لیــگ برتر فوتبــال ایران
هیچ تیمی به اندازه گلگهر
ســیرجان روی حریفانــش
مرتکب خطا نشــده اســت.
آمارهای متریکا بیانگر این است که شاگردان امیر قلعهنویی طی6هفتهای
که از لیگ گذشته در هر بازی بهطور میانگین 17.2خطا روی بازیکنان
حریف داشتهاند .فصل گذشته خطاکارترین تیم لیگ ،استقالل بود که
زیرنظر فرهاد مجیدی بیشتر از هر تیم دیگری مرتکب خطا میشد .اما
امسال آبیها با میانگین 16.7خطا در هر بازی در این زمینه رتبه دوم را
دارند .کمخطاترین تیمهای لیگ هم پیکان و نساجی با میانگین 8.5و
8خطا در هر بازی هستند .فقط این دو تیماند که تعداد خطاهایشان
در هر بازی به 10نمیرســد .فوالد و مس رفسنجان هم جزو تیمهای
پرخطای لیگ هستند و معدل خطاهایشان حوالی 14و 15است.

17.2

و اما در نقطه مقابل این آمــار و در زمینه
تیمهایی که بیشترین خطا روی آنها انجام
شــده در وهله اول به نامهای پرسپولیس،
هــوادار و مس رفســنجان میرســیم.
پرسپولیس با تحمل 18.3خطا در هر بازی تیمی است که بیشتر از هر
تیم دیگری در این فصل متحمل خطای رقبا میشود .این در حالی است
که سرخپوشان در آن سمت جدول با ارتکاب فقط 11خطا در هر بازی از
سالمترین تیمهای لیگ هستند و رتبه سوم را بین کمخطاها دارند .بعد
از پرسپولیس باید از 2تیم هوادار و مس رفسنجان نام ببریم که به نسبت
خودشان خطاهای زیادی را از تیمهای رقیب تحمل میکنند .هوادار در
هر بازی16.7بار و مس رفسنجان15بار متحمل خطای حریفان میشوند.

18.3

بیانضباطترین تیم لیگ در زمینه دریافت
کارتهای زرد و قرمــز در این فصل ،تیم
هوادار بوده است .شاگردان ساکت الهامی
طی 6مسابقهای که انجام دادهاند 19کارت
زرد و یک کارت قرمز گرفتهاند که این آمــار باالتر از آمار کارتهای هر
تیم دیگری اســت .اگر هر کارت قرمز را معادل 2کارت زرد محاســبه
کنیم ،هوادار با 21امتیاز منفی حاصل از 19کارت زرد و یک قرمز ،طبعا
قعرنشــین جدول بااخالقترین تیمهای لیگ است .بعد از تیم ساکت
الهامی که از این لحاظ بهخود او شباهت دارد به تیم نساجی میرسیم
که 15بار کارت زرد گرفته اما 2بار هم بازیکنانش را با کارت قرمز داور از
دست داده است .نساجی صاحب 19امتیاز منفی است و فوالد و ذوبآهن
با 18امتیاز منفی در رتبه بعدی هستند.
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همه در انتظار رونمایی از نخستین فهرست 11نفره کارلوس
کیروش برای تیم ملی هســتند .اگر گذشته را به یاد داشته
باشید ،حتما به خوبی میدانید که دیدارهای دوستانه در این
مقطع همواره یک «عملیات فریب» بزرگ در تیم کیروش
بودند .او همیشه عالقه زیادی داشت که تیماش را بهعنوان یک
تیم ناشناخته به جامجهانی بفرستد .به همینخاطر هم در
چند مسابقه دوستانه منتهی به برگزاری جامجهانی ،شماره
پیراهن و حتی پست بازی برخی ســتارهها را تغییر میداد
تا رقبا را ســردرگم کند .با این حال این بار شرایط با گذشته
متفاوت بهنظر میرسد .کیروش زمان زیادی برای کار کردن
با این تیم نداشته و بعید است به سراغ نقشههای قدیمیاش
برود .او بهدنبال شناخت 11ستاره اصلی تیم ملی است و باید
از فرصت برگزاری  2دیدار دوستانه با اروگوئه و سنگال برای
چنین کاری اســتفاده کند .پس اگر اتفاق خاصی رخ ندهد،
تیم ملی با یک ترکیب کامل روبهروی اروگوئه قرار میگیرد.
بهنظر میرسد علیرضا بیرانوند ،انتخاب اول کیروش برای
دروازه تیم ملی باشــد .او این اواخر چه در رده ملی و چه در
سطح باشگاهی ،آمادهتر از عابدزاده ظاهر شده و بهطور کلی
فرم بسیار خوبی داشته است .بیرو شــانس زیادی دارد که
تبدیل به نخســتین گلر تاریخ فوتبال ایران با سابقه بازی
در  2دوره جامجهانی شــود .یکی از مهمترین انتخابهای
کیروش برای تیماش ،به قلب دفاع مربوط میشود .جایی
که شجاع و کنعانی برای مدتها کنار هم بازی کردهاند اما
انتظار میرود مرد پرتغالی ،مرتضی پورعلیگنجی را جایگزین
شجاع کند و او را در کنار کنعانی روبهروی اروگوئه به زمین
بفرستد .در سمت راست و چپ خط دفاعی ،خبری از رامین
رضاییان و امید نورافکن در اردو نیست .بازیکنانی که بهدلیل
صادر نشدن ویزا ،نتوانستهاند تیم را همراهی کنند .در نتیجه
صادق محرمی و میالد محمدی ،از بیشــترین شانس برای
تقابل با اروگوئه برخوردار خواهند بــود .در نتیجه ترکیب
دفاعی تیم ملی احتماال با بیــرو ،مرتضی ،کنعانی ،صادق و
میالد ساخته میشود.
در میانه زمین ،ســعید عزتاللهی انتخاب بیچون و چرای

کارلوس کیروش است .فوتبالیستی که در تیمهای این مربی
همیشه بدون جانشین بوده اســت .در شرایط عادی انتظار
میرود احمد نوراللهی و وحید امیری روی دست سعید بازی
کنند اما احمد خیلی دیر به اردوی تیم ملحق شده و وحید نیز
یک مصدومیت طوالنی را پشتسر گذاشته است .در نتیجه
بهنظر میرسد امید ابراهیمی و احسان حاج صفی در فاصلهای
نزدیک به ســعید به میدان بروند .آنها مهرههای باتجربهای
هســتند که میتوانند در میانه میدان برای تیم ملی برتری
عددی ایجاد کنند .در یک نبرد دشوار مثل بازی با اروگوئه،
استفاده از نفرات باتجربه همواره اهمیت بسیار زیادی برای
کیروش خواهد داشت .او همچنین عالقه زیادی به استفاده
از احسان حاج صفی در میانه زمین داشت.
حدس زدن نام مهرههای هجومی ثابــت تیم ملی چندان
دشوار نیست .بهنظر میرسد علیرضا جهانبخش در سمت
راســت ،مهدی طارمی در سمت چپ و ســردار آزمون در
نوک حمله به میدان بروند .آنها بهترین انتخابهای هجومی
برای تیم ملی هستند .ســتارههایی که در هلند ،پرتغال و
آلمان میدرخشــند و امیدهای اصلی تیم ملی برای صعود
به مرحله بعدی هســتند .این  3نفر به هیچ وجه بازیکنانی
ایستا در ترکیب تیم ملی نخواهند بود .آنها باید مدام در حال
دوندگی باشند تا بازی حریف را به هم بزنند .حتی سردار هم
در جامجهانی قبلی ،بارها تا میانههای زمین عقب میآمد و
به پرس بازیکنان تیم روبهرو میپرداخت .بهنظر میرسد که
آرایش پایه تیم ملی در جدال با اروگوئه و البته در جامجهانی
قطر ،آرایش  4-3-3باشد اما این روش در عمل به 4-1-4-1
بدل میشود؛ جایی که  2هافبک مرکزی تیم به مهرههای
کناری خط حمله ملحق میشوند و پشت سر مهاجم تیم قرار
میگیرند .شاید اضافه شدن احمد و وحید به ترکیب اصلی،
چند تغییر کوچک در این تیم بهوجود بیــاورد .با این حال
بهنظر میرسد شمایل اصلی تیم ملی برای حضور در قطر از
همین حاال نیز برای کارلوس مشخص شده است .او روبهروی
سنگال و اروگوئه ،آخرین آزمایشهای جدیاش را هم انجام
میدهد تا تیماش را مهیای حضور در جامجهانی کند.

گربهرقصان کروات

پاس گل تاریخی مدیران پرسپولیس به بوژیدار
داستان شکایات خارجی از پرســپولیس ،هرگز به پایان نخواهد
رسید .معموال اینطوری است که هر مدیری میآید ،پروندههایی
به جا میگذارد که بعدتر به دردســری بزرگ برای باشگاه تبدیل
میشود .این یک روال است ،اما کاری که محمدحسن انصاریفرد
در دوران مدیریتش انجام داد بســیار فاجعهبارتر بود .مدیرعامل
پیشین سرخها که از قضا عقبه فوتبالی هم داشت و انتظار میرفت
خیلی کمخطاتر از سایرین عمل کند ،اتفاقا روندی برعکس را پشت
سر گذاشت .خرده شکایتهایی مثل آنتونی استوکس و اوساگونا
را رها کنید؛ حتی مصیبت بــزرگ مطالبات گابریل کالدرون هم
رفع و رجوع شد ،اما شاید عجیبترین کاری که انصاریفرد کرد
مربوط به تمدید قرارداد 3ساله و تصاعدی با بوژیدار رادوشوویچ
بود .گلر اغلب نیمکتنشین ســرخها با این قرارداد ،چک سفید
امضا دریافــت کرد که بتواند هر زمان خواســت همــه پولش را

وصول کند؛ مخصوصا که طرف ایرانی معموال در
پرداخت بموقع مطالبات هــم بدقولی میکند و
زمینه برای فسخ یکطرفه قرارداد فراهم میشود.
به این ترتیب بوژیدار عدد باورنکردنی یک میلیون
یورو را بهعنوان مطالبه به پرســپولیس تحمیل
کرده که قشنگ پول یک کادرفنی خوب خارجی
برای یک فصل است .باشگاه بهخاطر عدمپرداخت
این پول در آســتانه تحمل مجازاتهای بینالمللی
قرار دارد و البته محمدحســن انصاریفرد هم در خانه
در حال استراحت است .آخرین پیام رادو به طرف ایرانی،
این ســوز را دوچندان میکند« :یک ریال هم تخفیف
نمیدهم ،یادتان نیست مرا بیاخالق میخواندید ».بله،
حاال برای او وقت تالفی است.

کارلوس راهی سومین جامجهانی پیدرپی خواهد شد؛ جایی
که شاید دیگر خبری از نتایج تفسیرپذیر نباشد .اینبار همهچیز
باید روشن شود و بهنظر میرسد پرونده کیروش در ایران به
سود یکی از طرفین متخاصم بسته خواهد شد.
صعود؛ انتظار بزرگ

بخش قابلتوجهی از جامعه فوتبال ،امروز انتظار دارند تیم
ملی با کارلوس کیروش از مرحله گروهی جامجهانی2022
صعود کند .این توقع ،بر پایه  2استدالل مهم بنا نهاده شده
اســت؛ اولی مربوط به تجارب کیروش اســت .باالخره او
10سال است این بازیکنان و فضای حاکم بر فوتبال ایران را
میشناســد و اصال به همین دلیل دوباره سرمربی تیم ملی
شد .حضور در 2جامجهانی هم کامال فرصت آزمون و خطا و
کسب تجربه الزم را به این مربی داده است .در نتیجه انتظار
میرود او چنین اندوختهای را صــرف صعود تیم ملی کند،
در غیر این صورت چهبسا اصل جابهجایی صورت گرفته در
کادرفنی تیم ملی زیر سؤال خواهد رفت .استدالل دوم اما به
آشنایی کیروش با گروه ایران در جامجهانی مربوط میشود.
در 2دوره قبلی ،مرد پرتغالی هنگام قرعهکشی سرمربی تیم
ملی بود و نمیدانست با چه حریفانی مواجه خواهیم شد ،اما
این بار او با آگاهی کامل از شــرایط گروه کشورمان به ایران
برگشت .پس حتما پتانسیل صعود را دیده که آمده و بهانهای
قابلقبول نخواهد بود.

بوئینــگ
اوج میگیرد؟

کــیروش در
بخشیازمصاحبه
با دوســت خوبش
عــادل فردوســیپور
میگوید« :بازیکنان تیمهای اروپایی و
آمریکای جنوبی در تیمهای رئال مادرید،
میالن و ...بازی میکنند .مگر میشــود با
یک بوئینگ ۷۲۷بخواهید با موشکهای
فضاپیما رقابت کنید؟» این بخشی از ترفند
آشــنای کیروش برای توصیف شرایط
دشوار تیم ملی است .از او حتی پیش از بازی
با مالدیو و هندوســتان هم جمالتی به یادگار
مانده که ســختی رقابت را توصیف میکند،
چه برسد به انگلیس و آمریکا! در عین حال اما
کیروش برای هدایت این بوئینگ بیتابی کرده
و حتی انگ انجام کودتا در تیم ملی ایران را هم به
جان خریده است .در نتیجه البد او توانایی صعود را
در خودش و تیمش میدیده که آمده است .صادقانه
باید گفت 2ماه دیگر این حرفهــا خریدار نخواهد
داشت و این فقط «نتیجه» اســت که بین همه طرفها
حکمیتمیکند.

لیگ برتر ایران(جام خلیج فارس)
رتبه

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل +/-

1

پرسپولیس

6

4

2

-

تفاضل گل امتیاز

8-2

6

14

2

گل گهرسیرجان

6

3

3

-

8-5

3

12

3

استقالل

6

3

2

1

7-4

3

11

4

سپاهان

6

2

3

1

7-5

2

9

5

فوالد

5

2

3

-

4-2

6

تراکتور

6

2

2

2

7-6

2
1

9

7
8
9

8

مس رفسنجان

6

1

5

-

3-2

1

نفت مسجد سلیمان

6

2

2

2

8-8

-

8

پیکان

6

2

2

2

3-5

-2

8

ذوب آهن

6

-

6

-

3-3

-

6

نساجی

6

1

3

2

7-8

-1

مس کرمان

6

1

2

3

7-8

-1

6
5

هوادار

6

1

2

3

4-7

15

آلومینیوم اراک

6

1

2

3

1-4

-3
-3

5
5

صنعت نفت

6

1

1

4

2-6

-4

4

16

ملوان

5

-

2

3

4-8

-4

2

10
11
12
13
14

8

19
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محک خوبی

مهمتر از سرمربی

نقش مدیران ورزشی در باشگاههای بزرگ از هرکسی فراتر رفته است

میخوریم

علیرضا جهانبخش،
کاپیتان تیم ملی از
آخرین شرایط خودش
و تیم ملی در آستانه
دیدار با اروگوئه
میگوید؛ دیداری که
به عقیده او میتواند به
تیم ملی کمک کند

AlirezaJahanbakhsh
Feyenoord

محمد زارعی | فصل جدید برای علیرضا جهانبخش
با نیمکتنشینی آغاز شد .او در هفتههای ابتدایی
تنها بهعنوان بازیکن ذخیــره و در دقایق پایانی به
میدان میرفت اما رفتهرفته توانست شرایط را تغییر
دهد و با گلزنی در لیگ اروپا و ســاختن پاسگل در
لیگ هلند ،به ترکیب اصلی فاینورد برســد .همین
مسئله باعث شده تا یکی از کاپیتانهای تیم ملی با
روحیهای باال خودش را به اردوی تیم ملی برساند و
زیرنظر کیروش آماده 2بازی تدارکاتی بزرگ شود.
جهانبخش در گفتوگو با همشهری از اهدافش در
این فصل گفته است.

در شروع فصل شرایط چندان مناسبی
نداشتی اما رفته رفته اوضاع برایت بهتره شده و در
هفتههای اخیر توانستهای هم به ترکیب اصلی برسی
و هم گلزنی کنی و پاسگل بدهی.
در بازیهای اول فصل ،در ترکیب اصلی نبودم ولی دوســت
داشتم هرچه زودتر فیکس شــوم .تمرینات خوبی داشتم و
کمکم اوضاع بهتر شد .میخواستم آمادگی خودم را با ثبت
اعداد و ارقام خوب و تأثیرگذاری بیشــتر ،بــاال ببرم .خدا را
شکر در این دو ســه هفته همهچیز خیلی خوب پیش رفت

و بازیهای خوبی داشــتم .امیدوارم بتوانم این روند را ادامه
بدهم تا در ســالی که به جامجهانی ختم میشود ،هم برای
باشگاه تأثیرگذار باشم و هم با آمادگی خوب در جامجهانی
حاضر شوم.

از 7بازی اول 16امتیــاز گرفتهاید و تیم
چهارم جدول هســتید .فاینورد امســال مدعی
قهرمانی خواهد بود؟
لیگ را خیلی خوب شروع کردیم و شــرایط خوبی داریم.
اختالفمان با صدر جدول تنها 2امتیاز است و این شرایط
میتواند در آینده بهتر شود .حضور در باالی جدول و حتی
رسیدن به قهرمانی از اهداف امسال تیم است .در لیگ اروپا
هم یکباخت مقابل التزیو و یکبرد داشــتهایم و به آینده
تیم امیدوار هستیم.
این فصل خودت دنبال چه هدفی هستی؟
اعداد و ارقام بهتری ثبت کنم ،نســبت به ســال گذشته
بازیهای بیشتری انجام بدهم و تأثیرگذارتر باشم .امسال
بازیها فشردهتر است و هر ســه چهار روز یکبازی داریم.
این موضوع میتواند در روند آمادهسازی و اعتمادبهنفسی
که میتوانم داشته باشم ،خیلی به من کمک کند.

تیم ملی با اروگوئه و سنگال بازی دوستانه
دارد .این بازیها را چطور میبینی؟
این دو بازی قبل از جامجهانی میتواند محک خوبی برای
تیم ملی باشــد .هر دو این تیمهــا در جامجهانی حضور
دارند و امیدوارم بتوانیم بازیهای خوبی مقابل آنها انجام
بدهیم .در این بازیها بازیکنان میتوانند همدیگر را بهتر
بشناســند .برای اینکه تیم ملی روند رو به رشدی داشته
باشد و بتوانیم به آمادهسازی برسیم ،به چنین دیدارهایی
نیاز داریم.
برای ســومینبار جا مجهانی را تجربه
میکنی .با تجربهای که داری احتمال میدهی تیم
از گروه صعود کند؟
با توجه به مسیری که در پیش داریم و تیمهایی که همگروه
ما هستند ،صعود فوقالعاده سخت است .صعود هدف تیم
است و ما برای رسیدن به این هدف تالش میکنیم .از لحاظ
ذهنی ،فیزیکی و امکانات آماده باشیم و از همه مهمتر باید
بازیهای خوبی انجام بدهیم .باید بازی به بازی پیش برویم.
هدف اول ما باید خوب بازی کردن مقابل انگلیس باشد و با
همه قوا برای این بازی به زمین برویم .کار ما بسیار سخت
است اما با شناختی که از بچهها دارم و همتی که در همه این

مسی گیت

افشاگری روزنامه هوادار بارسا درباره شروط و درخواستهای عجیب مسی برای تمدید قرارداد
رسانههای بارسلونایی برعکس همتایان رئالیشان که سعی در الپوشانی عملکرد
مدیرانشان دارند ،عالقه زیادی به افشاگری از خود نشان میدهند .برای همین
است که معموال حاشیههای بارسلونا در سالهای اخیر بیش از رقیب بوده .حاال
یکی از آنها یعنی موندو دپورتیوو فاش کرده که مسی برای تمدید قراردادش با
بارسلونا درخواستهایی نجومی و باورنکردنی ارائه داده بود .این روزنامه در گزارشی
از وجود یکسری ایمیلهای رد و بدل شده میان خورخه مسی ،پدر لیونل مسی،
وکیل این بازیکن و یک فرد دیگر که مسئول رسیدگی به امور خانوادگی اوست با
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بارتومئو رئیس سابق باشگاه بارسلونا و اسکار گرائو مدیر اجرایی وقت باشگاه خبر
داده است .درخواستها و شروط مسی برای تمدید قرارداد بهقدری عجیب بود
که فاششدن آنها میتواند هواداران را علیه بهترین بازیکن تاریخ باشگاه بشوراند
و پروسه بازگشت او در تابستان آینده را منتفی کند .براساس گزارش منتشر شده
مسی که یکبار 700میلیون یورو بهعنوان پاداش وفاداری از بارسلونا دریافت کرده
بود ،برای تمدید قرارداد در سال 2020چنین درخواستهایی داشت:
10میلیون یورو پاداش برای امضای قرارداد
بازگرداندن حقوقی که در زمان شــیوع کرونا کاهش داده بود با نرخ سود
3درصد
با پرداخت بند 10هزار یورویی اجازه خروج به او داده شود
اتاقک ویژه برای خانوادهاش و ســوارس در نوکمپ و همچنین داشــتن
هواپیمای خصوصی برای سفر با خانوادهاش و خانواده سوارس در ایام کریسمس
بارتومئو با تمام خواستههای مالی مسی به استثنای کاهش بند فسخ قراردادش
از700میلیون یورو به10هزار یورو موافقت کرد .مسی این را نپذیرفت و مذاکرات
شکست خورد .بارتومئو همچنین شرط کرد تا زمانی که تیم قادر به کسب سود
بیش از یکمیلیارد نباشد ،از پرداخت پاداش تمدید به بازیکن خودداری میشود.
وکالی مســی درخواســت تمدید قرارداد ایــن بازیکن از ژوییــه 2020تا
جوالی 2023با امکان تمدید و کاهــش 20درصدی حقوق فصل 2020-21
و بازپرداخت 10درصدی آن در فصــل  2021-22و 10درصد دیگر در فصل
 2022-23با نرخ سود 3درصد را داشتند ،بهعالوه پاداش وفاداری .آنها شرط
کردند که قرارداد جدید باید بند مالیاتی داشته باشد تا درصورت افزایش مالیات
در آینده ،حقوق خالص بازیکن حفظ و افزایش مالیات توسط باشگاه پرداخت
شود .وکالی مسی از باشگاه خواستند تا عالوه بر پرداخت پورسانتهای معوق
رودریگو ،برادر مسی که بهعنوان ایجنت آنسو فاتی نیز کار میکرد ،مدت قرارداد
پپه کاستا (بادیگارد شخصی مسی) را مطابق با مدت قرارداد لئو اصالح کنند.
پاداشهای درخواستی مسی در نخســتین سالهای حضورش در
بارسلونا:
فصل 45977�����������������2003-04یورو ثابت 1503 -یورو برای هر مسابقه رسمی
فصل 64368��������������������������2004-05یورو ثابت 1653 -برای هر مسابقه رسمی
فصل 82759�����������������2005-06یورو ثابت 1803 -یورو برای هر مسابقه رسمی
فصل 96553�����������������2006-07یورو ثابت 2104 -یورو برای هر مسابقه رسمی
فصل 275865��������������2007-08یورو ثابت 6010 -یورو برای هر مسابقه رسمی
فصل 303451��������������2008-09یورو ثابت 6611 -یورو برای هر مسابقه رسمی
فصل 354026��������������2009-10یورو ثابت 7212 -یورو برای هر مسابقه رسمی
فصل 404.601������������2010-11یورو ثابت 7813 -یورو برای هر مسابقه رسمی
فصل 432.188������������2011-12یورو ثابت 8414 -یورو برای هر مسابقه رسمی

سالها از آنها دیدهایم و بازیهای خوبی که انجام دادهاند،
اطمینان دارم همه با انرژی و اعتمادبهنفس برای انجام بازی
خوب به زمین میرویم تا دل مردم شاد شود.

در این فرصتی که تــا جامجهانی مانده،
میشود کار خاصی برای تیم ملی انجام داد؟
تا جام جهانی 2ماه بیشتر فرصت نداریم .همدلی خیلی مهم
است؛ مربیان لیگ برتری ،بازیکنان ،مدیران ،خبرنگاران و از
همه مهمتر هواداران باید با انرژی مثبت از تیم ملی حمایت
کنند تا تیم به آرامش و تمرکز برســد و با شرایط خوبی به
جامجهانی برود .جامجهانی بزرگترین ســکوی فوتبال
جهان است و نیاز اســت بازیکنان از هر نظر آماده باشند.
فشار خیلی زیاد است اما امیدوارم با حمایتی که میشویم،
آرامش به تیم ملی منتقل و فشار کمتر شود .انتظارات از تیم
زیاد است و امیدوارم دست بهدست هم بدهیم تا بتوانیم دل
مردم را شاد کنیم و باعث افتخار شویم .قبل از جامجهانی
هرچه یک تیم بازی بیشتر داشته باشد ،بهتر میتواند آماده
شود ولی متأســفانه بهخاطر کمبود زمان برگزاری همین
2بازی هم خوب است .البته با توجه به فشردگی بازیها ،اگر
تعداد بازی تدارکاتی بیشتر شود ،شاید از نظر فیزیکی برای
بچهها سنگین باشد.

امارروز ووفرداپادردر تب فیفادی
مس

ابقات فوتبال چه خبر است؟

در یک هفته آینده بازیهای ملی برگزار خواهد شــد که برخی از آنها مهم و احتماال
جذاب خواهند بود .در اروپا چون بیشتر بازیها رسمی است و دوستانه نیست ،میتوان
آنها را دنبال کرد .ایتالیا با انگلیس و آلمان در گروه مرگ با هم زد و خورد خواهند داشت.
بازیهای دیگری هم در راه است ،مثل بازی کریستیانو رونالدو مقابل اسپانیا .رونالدو
در جام جهانی قبلی مقابل ماتادورها هتتریک کرده بود .او بهتازگی اعالم کرده که در
یورو 2024هم میخواهد در ترکیب تیم ملی پرتغال بازی کند.
فرانسه یک تیم کامل غایب دارد .در اردوی ملی پیش روی فرانسویها کریم بنزما،
پوگبا ،کانته ،کومان ،کیمپمبه ،لوکاس ارناندس ،هوگو لوریس ،کوناته ،ربیو ،کامارا ،تئو
ارناندس و لوکاس دینیه بهعلت آسیبدیدگی حضور نخواهند داشت.
از امشب بازیهای خوب آغاز میشوند .فرانسه -اتریش و کرواسی -دانمارک ساعت
 22:15بازی دارند .در گروه 4هم بلژیک با همگروه ایران در جام جهانی یعنی ولز بازی
میکند و لهستان به مصاف هلند میرود.
جمعه بازیها حساستر و قشنگتر است .ایتالیا در زمین خودش با انگلیس بازی
دارد که این تکرار فینال یورو 2020اســت .آلمان هم میزبان مجارستان خواهد بود.
تعدادی بازی دوستانه هم برگزار میشود که ژاپن -آمریکا بهدلیل همگروهی آمریکا با
ایران برای ما جالب است .خود ما هم جمعه با اروگوئه پرستاره بازی میکنیم.

در اروپا خبرهای دیگری هم هست؛ ازجمله مینی تورنمنتی که یوفا در حال بررسی
روی آن است تا بیشتر پول درآورد و بازیکنان را بیشتر در خطر مصدومیت قرار دهد.
رؤیای یوفا این اســت که این مینیتورنمنت را با حضور 4تیم برگزار کند که شــامل
قهرمان لیگ قهرمانان و 3تیم دیگر است که هنوز نحوه انتخاب آنها اعالم نشده است.
این رقابتها قرار است هر فصل پیش از آغاز لیگها برگزار شود و نام پیشنهادیاش
«تورنمنت آغازین» است .یوفا و فیفا ولع شــدیدی برای افزایش مسابقات دارند تا از
کنار آنها فوتبال را بچاپند .برای همین است که هر دو مقابل سوپرلیگ موضع گرفتهاند
(فیفا کمتر) مبادا از سهم آنها از سفره فوتبال کم شود.

همزمان تیم ملی فوتبال روســیه هم از حضور در قرعهکشی بازیهای مقدماتی
یورو ۲۰۲۴کنار گذاشته شد .این قرعهکشی قرار است روز  ۹اکتبر ( ۱۷مهر) در شهر
فرانکفورت برگزار شــود .یوفا تصمیم گرفته محرومیت تیمهای ملی و باشگاهی این
کشور از حضور در رقابتهای قارهای ،تا زمان خاتمه جنگ با اوکراین ادامه یابد.
یوفا بهدلیل اظهارات سیاسی ســرمربی اوکراین علیه روسیه این مربی را جریمه
کرد .اتحادیه فوتبال روسیه نیز بهدنبال اظهارات سیاسی سرمربی تیم ملی اوکراین به
فیفا و یوفا شکایت کرد .اکنون یوفا در گام نخست الکساندر پتراکوف را جریمه کرده
است .او از تیم ملی بوسنی انتقاد کرده بود که چرا حاضر شدهاند در این شرایط با تیم
ملی روسیه بازی دوستانه برگزار کنند.

این روزها تأثیر مدیران ورزشی و مدیران فوتبال از سرمربی و رئیس باشگاه
هم فراتر رفته .یکی از دالیل اخراج توماس توخل از چلسی همین بود .او
دوست نداشت مثل سایر ســرمربیان لیگ برتری روی همهچیز نظارت
کند و بهعنوان مسئول نقلوانتقاالت هم فعالیت داشته باشد .توخل برای
مالک باشگاه  -تاد بولی  -وقت زیادی نداشت .برای همین اخراج شد .حاال
چلسی و مالک آمریکاییاش دربهدر دنبال یک مدیر ورزشی میگردد تا
نقلوانتقاالت را سروسامان بدهد .توخل فصل پیش لوکاکو را با مبلغ باالی
100میلیون یورو خرید اما از او استفاده نکرد و به اینتر پساش داد .اگر مدیر
ورزشی قدرتمندی وجود داشت ،اجازه این کار را نمیداد .هماکنون چلسی
و منچستریونایتد هر دو خواهان کامپوس ،مدیر ورزشی پاریسنژرمن
هستند اما باشگاه فرانسوی به هر دو باشگاه پاسخ منفی داده.
اهمیت مدیر ورزشی بهقدری است که باشگاه الیپزیش برای در اختیار
گرفتن مدیر ورزشی مونشن گالدباخ مبلغ 2.5میلیون یورو به این باشگاه
پرداخته اســت .مکس ابرل ،مدیر ۴۸ساله مونشــنگالدباخ با امضای
قراردادی بلندمدت بهعنوان مدیرورزشــی جدید الیپزیش منصوب و
به هیأتمدیره باشگاه اضافه شد .ابرل در ۱۴سال گذشته بهعنوان مدیر
ورزشی گالدباخ موفقیتهای ورزشی و اقتصادی فراوانی برای این باشگاه
به ارمغان آورد .انتظار میرود با جدایی قریبالوقوع کریستوف فرویند
از ســالزبورگ ،ابرل مهمترین تصمیمگیر سیاستهای ورزشی شرکت
ردبول باشد .کریستوف فرویند روز یکشنبه با چلسی برای حضور در سمت
مدیرورزشی آبیها به توافق شخصی رسیده اما سالزبورگ به این راحتی با
جدایی او موافقت نمیکند .فرویند45ساله همان کسی است که ستارگانی
مثل هالند ،مانه ،اوپامکانو ،نبی کیتا و ...را به باشگاه آورد و از محل فروش
آنها بیش از ۵۰۰میلیون یورو به باشگاه اتریشی پول رساند.

بارسلونا خرید همه ســتارههای تازهوارد را که تعدادی از آنها بهصورت
رایگان جذب شــدند ،مدیون مدیریت عالی متئو آلهمانی اســت که از
والنسیا جذب شده است .او سابقهای طوالنی و رزومهای عالی در این پست
دارد .در طول ۵سال ریاست بر امور مایورکا ،آلهمانی یکی از طالییترین
دورانهای باشگاه را برای آنها رقم زد .او موفق شد تا کوپا دلری را برای
قرمز و نارنجیها به ارمغان بیاورد و از طریق انتقال بازیکنان ،سود زیادی
به باشگاه برساند .یکی از معروفترین اینها ،خرید ساموئل اتوئو به مبلغ
۷میلیون یــورو از رئالمادرید و فروش او با قیمــت ۲۴میلیون یورو به
بارسلونا بود .البته امسال جوردی کرویف در پســت مدیر ورزشی قرار
گرفته اما همه کارها در اختیار مدیر فوتبال یعنی آلهمانی است.

در مادرید مدیریت ورزشــی در اختیار بوتراگوئنو اســت اما باشــگاه
ستارههای جوان خود را مدیون دوراندیشی و نبوغ یک استعدادیاب بهنام
یونی کاالفات است که وینسیوس ،والورده ،رودریگو و چندین نفر دیگر
را به فلورنتینو پرس معرفی کرده است.

در بایرن مونیخ قدرت اصلی در دســت حســن صالح حمیجیچ است
که برای پست مدیریت ورزشی سالی 2.5میلیون یورو حقوق دریافت
میکند .هانسی فلیک با آن همه موفقیت بهخاطر مشکالتی که در روابط
با حسن داشــت ،مجبور به کنارهگیری از باشگاه شد .باشگاه بین مدیر
ورزشی و سرمربی موفق خود جانب مدیر ورزشی را گرفت.

کامپوس در این تابستان جانشین لئوناردو شد .لئوناردو ،ستاره سابق پاریسیها
کسی بود که همه کاسه و کوزههای ناکامی این تیم در لیگ قهرمانان اروپا بر سر
او شکسته شده اما او همان مدیری بود که نیمار و امباپه و مسی را جذب کرد.

انتخاب یک مدیر ورزشــی خبره و اعمال ســاختار ورزشی درست در
باشگاه میتواند عالج درد تیمی مانند منچستریونایتد باشد .منچستر
کل تابستان روی جذب فرنکی دییونگ کار کرد و دستآخر نتوانست
این بازیکن را از بارسا بگیرد .در سالهای اخیر بازیکنان معمولی زیادی
با قیمتهای نجومی توسط فانخال ،مورینیو ،مویز و سولسشائر خریده
شدند و شاید اگر یک مدیر ورزشــی درست و حسابی باالی سر باشگاه
بود ،منچستر به این روز نمیافتاد.

در میالن ،اینتــر و آاسرم در ظاهر قدرت در دســتان 3اســطوره این
باشگاهها شامل مالدینی ،زانتی و توتی است اما غیراز مالدینی2 ،نفر دیگر
پستشان تقریبا تشریفاتی است .در رم همه تصمیمها را مورینیو میگیرد
و طراح اصلــی اینترمیالن ماروتاســت که از
یوونتوس شکار شده و نه زانتی .ماروتا در
زمانی
هر دو باشگاه میراثی عالی بر جای
ســاباتینی در آا سرم
گذاشت .در یوونتوس حرف اول
عملکردی خیر هکننــده از خود
برجای گذاشــت و موفق شد ستارههای
و آخر را در استخدام بازیکنان و
بزرگی مثل ناینگوالن ،محمد صالح ،ادین ژکو،
مربیان پاول ندود میزند .البته
میرالم پیانیچ ،آلیسون بکر ،کوستاس مانوالس،
در هفتههای اخیر قدرت او تا
اریک المال ،مارکینیوش ،کوین استروتمن و مهدی
ندود
حدودی کم شده است.
بنعطیه و ...را کشف کند و پرورش دهد .همه آنها
است
آلگری
خواهان برکناری
با قیمتهای نجومی به فروش رفتند .جانشین
اما مالکان باشگاه عقیده دارند
او یعنی مونچچی فاجعه بود و رم را به
ورطه انحطاط و میانه جدول
باید تا جامجهانی بــه این مربی
کشــاند.
فرصت داده شود تا تیم را درست کند.
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فوتسالیها در فوتبال

مراسم قرعهکشی لیگ برتر فوتبال زنان با حضور 2مهمان ویژ ه
برگزار شد؛ مهمانهایی که قرعه تیمها را برداشتند ،البته بدون
اینکه ربطی به فوتبال داشته باشند .در این مراسم که سهشنبه
برگزار شد2،ستاره فوتسال زنان؛ نیلوفر اردالن بازیکن سابق تیم
ملی فوتسال و فرزانه توسلی دروازهبان فعلی تیم ملی فوتسال
قرعه 12تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال را مشخص کردند .مثل
این میماند که وحید شمسایی ستاره فوتسال مردان ،قرعهکشی
لیگ برتر مردان را انجام بدهد .فوتبال زنان این همه ســتاره و
چهره دارد ،چرا از آنها استفاده نشــد ،خدا میداند و مسئوالن
ســازمان لیگ .ما که به اتفاقات عجیب و غریــب در فوتبال و
فوتسال زنان عادت کردهایم این یکی هم به بقیه اضافه شد.

یک اشتباه

مدالم را برنزکرد

یک بام و دو هوا

چندروزپسازآنکهبازیکنانکیاننیشابورنامهاعتراضیشانرادر
فضایمجازیمنتشرکردندوگالیهداشتندکهچراباشگاهمطالبات
فصل پیش را پرداخت نمیکند ،سرمربی این تیم که اتفاقا همسر
مدیرعامل باشگاه است ،در مراســم قرعهکشی لیگ حاضر شد.
خانم جعفری که گفته میشود مبلغ قرارداد ۴۰۰میلیونیاش را
کاملگرفته،مدعیشدکهمسئوالنشهربایدازتیمحمایتکنند.
بازیکنانکهمبلغقراردادهایشانبه25میلیونتومانهمنمیرسد،
میگویندمسئوالنشهریفصلپیشکمکهایزیادیبهاینتیم
کردند.اینکهاینپولهادرصورتتاییداینادعاکجارفتهبماند .به
تفاوترقمقراردادسرمربیوبازیکنانتوجهداشتهباشیم.

یونس امامی امسال مدال برنز جهانی سال 2019را تکرار کرد اما خودش میگوید:
میتوانستم مدال خوشرنگتری بگیرم ولی درس بزرگی گرفتم

اسپانسر خوشقدم

هفته گذشته تیم فرهان مالرد رسما به رایزکو صفادشت تغییر
نام داد تا با حامی مالی جدیدش در ادامه سوپرلیگ فوتسال زنان
حضوریابد.اینتیمپسازشکستیکههفتهاولبانامفرهانمالرد
مقابل پیکان داشت ،در هفته دوم با پیروزی شیرینی روبهرو شد.
بازیکنان این تیم  ۲بر یک تیم ریشهدار و پرمهره مسرفسنجان
را شکست دادند تا چراغ اول را با اسپانسر جدید روشن کنند ،هر
چند نمیتوان با یک پیروزی روند ثابتی برای بهتر شدن یکتیم
متصورشدامادرشرایطیکهبازیهایفوتسالازتلویزیونپخش
نمیشود،همینپیروزیهادرمیادینبزرگاستکهحامیانمالی
رابرایادامهتیمداریدربخشزناندلگرممیکند.

74کیلوگرم گرفتی .انگار به برنز عادت کردهای؟

یونس امامی در مســابقات قهرمانی جهان اسلو با شکست
غیرمنتظره در مقابل حریف گرجســتانی از دور مسابقات
کنار رفت و دست خالی به کشــور بازگشت ،ولی در بلگراد
روی دیگری از خودش را به نمایش گذاشت .یونس امامی
در یکی از سختترین وزنهای مسابقات جهانی که ترافیک
مدعی را به همراه دارد روی تشــک رفت .وزن 74کیلوگرم
در نبود روسها هم مدعیــان خطرناکی دارد و کایل دایک
آمریکایی ،چامیزو ایتالیایی ،تسابولوف صربستانی و سالکازانو
از اسلوکی برخی از این مدعیان هستند .امامی فراتر از انتظار
ظاهر شد و درمجموع 28امتیاز کسب کرد .او تنها 2امتیاز از
دست داد و با شکست  2 -2در نیمهنهایی به مدال برنز جهان
قناعت کرد .امامی بعد از قرار گرفتن روی سکوی سوم دنیا
گریه کرد تا مشخص شود اصال از این عنوان راضی نیست .در
ادامه گفتوگوی همشهری را با این کشتیگیر میخوانید.

74کیلوگرم وزن شــلوغی است و تقریبا
میتوان گفت اکثر کشتیگیرانش عنواندار هستند.
کســب مدال برنز هم نتیجه خوبی است .چرا راضی
نیستی؟

ناراضی نیستم ولی میتوانستم نتیجه بهتری بگیرم .درست
است وزن 74کیلوگرم عنوانداران زیادی دارد و رقابتی جدی
بین مدعیان آن در جریان است ولی وقتی دیدم میتوانستم
مدال خوشرنگتری بگیرم و شرایط بهتری نسبت به حریفم
داشتم از کسب مدال برنز دلگیر شدم.

ســال 2019هم به مدال برنــز جهان در
وزن 70کیلوگرم رســیده بودی و حاال مدال برنز را در

در کشــتی با کایل دایک شــروع خوبی
داشتی .چه شد که نتیجه را واگذار کردی؟

نمیدانم چــه بایــد بگویم .دوســت داشــتم بــا مدال
خوشرنگتری به کشور برگردم ولی این اتفاق رخ نداد .خدا
را شکر که دست خالی برنگشتم.

اشتباه فنی خودم بود .رفته بودم روی تشک تا بجنگم برای
همین کار را از همان ثانیه اول شــروع کــردم .کایل دایک
کشــتیگیر خوبی اســت و من برای او احترام زیادی قائل
هستم ولی میتوانستم برنده شوم .چند اتفاق داوری هم در
کشتیام افتاد که باعث شد تمرکزم را از دست بدهم .چلنج
و اســتراحت حریفم هم یکی از چیزهایی بود که باعث شد
کشتی را واگذار کنم .دوتا زیرگیری داشتم که موفق نشدم
حریفم را خاک کنم ولی در کل کشتی را باختم و دنبال بهانه
نیستم .به کمک خدا در مسابقات آتی باید جبران کنم.
شاید باور نداشتی که میتوانی کایل دایک
دارنده طالی جهان و برنز المپیک را شکست دهی؟

او کشتیگیر خوبی است و بارها این موضوع را با کسب طالی
جهان ثابت کرده .من فقط رفتم کشتی خودم را بگیرم و به
اشتباه خودم باختم .یک موقع است که حریف از شما بهتر
است و میبازید .آن موقع ناراحت میشوید ولی به هرحال با
آن کنار میآیید .ولی موقعی که میدانی میتوانستی پیروز

شــوی و این اتفاق نیفتاده قبول شکست سخت است و هر
لحظه به آن مسابقه فکر میکنی.
کردی؟

من به اشتباه
خودم باختم.
یک موقع است
که حریف از
شما بهتر است
و میبازید .آن
موقع ناراحت
میشوید
ولی موقعی
که میدانی
میتوانستی
پیروز شوی
و این اتفاق
نیفتاده قبول
شکست سخت
است

پس برای همین روی سکوی قهرمانی گریه

میتوانستم مدال خوشــرنگتری بگیرم ولی درس بزرگی
گرفتم .امیدوارم دیگر در کشتیهایم چنین اتفاقی رخ ندهد.
سیداکوف روس دارنده مدال طالی المپیک
در این مسابقات غایب بود .اگر روسها بودند نتایج چطور
رقم میخورد؟

سیداکوف حتما کشتیگیر بزرگی است که توانسته مدال
طالی جهان و المپیک را کســب کند ولــی درباره خودم
میتوانم ایــن را بگویم که اگر با ســیداکوف هم کشــتی
میگرفتم قطعا فقط برای جنگیدن روی تشــک میرفتم.
کاری بهعنوان حریفم نداشــتم و نتیجه در پایان کشــتی
مشخص میشد.

ماليی يك قدم تا فينال جهان
 3قايقران ايران در مسابقات قهرماني جهان روئينگ حضور دارند .نازنين ماليي امروز اين شانس را دارد كه به فينال مسابقات برسد
3قایقران ایران در مسابقات قهرمانی جهان روئینگ حضور دارند .نازنین
مالیی امروز این شانس را دارد که به فینال مسابقات برسد.
تاریخسازیهای نازنین مالیی ادامه دارد؟ او که تابستان پیش به فینال
 Bمسابقات روئینگ بازیهای المپیک رسیده بود ،این شانس را دارد تا
در آخرین روز تابستان امسال هم در مسابقات قهرمانی جهان و در فینال
 Aو Bپارو بزند .مالیی ،نخستین قایقران ایرانی بود که در تاریخ المپیک
توانست به فینال برسد و در رده یازدهم این بازیها قرار بگیرد .او بعد از
المپیک از روزهای خوبی که در انتظار خودش و قایقرانی ایران است،
صحبت کرد .حاال اتفاق مهم دیگری برای او و قایقرانی ایران افتاده است.
مالییدر یکقدمی فینال مسابقات قهرمانیروئینگجهان قرارداردکه
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ساده

جدول 8598

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

سخت

در شهر راچیچ چک برگزار میشود .او که در المپیک در قایق تکنفره
ن مسابقه داده بود ،در مسابقات جهانی در سبکوزن پارو
سنگینوز 
میزند .مالیی گفته بود که سختترین کار او در یکسال گذشته تغییر
وزن است .او نتوانست از گروه مقدماتی مستقیم به فینال  Aو  Bبرسد
ولی در دور شانس مجدد درخشید .او در رقابت با حریفانی از سریالنکا،
آلمان ،انگلیس و تونس با زمان7دقیقه و40ثانیه و91صدم ثانیه اول شد
و به نیمهنهایی  Aو  Bصعود کرد .مالیی در حالی در رده اول قرار گرفت
که قایقران انگلیسی مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان 2019را دارد.
مالیی امروز برای رسیدن به فینال مسابقه میدهد .او روزهای گذشته در
صحبت با سایت فدراسیون جهانی روئینگ از مشکالتی که برای تمرین

در ایران دارد ،گفت« :من برای اولینبار در یکنفره سبکوزن رقابت
میکنم.باتوجهبهاینکهدرکشورمپیستاستانداردنداریم،فکرمیکنم
رقابت خوبی داشتم .همه تمرینات من در پیست یککیلومتر انجام
میشودامامسابقهامدرپیست2کیلومتربرگزارشد».مالییپیشازاین
هم گفته بود که مشکل جدیاش نبود پیست استاندارد در ایران است.
مسابقات قهرمانی جهان 2ایرانی دیگر هم دارد .امیرحسین محمدپور
در مرحله یکچهارم نهایی با زمان7دقیقه و17ثانیه و69صدم ثانیه در
قایق سبکوزن پنجم شد و به مرحله نیمهنهایی  Cو  Dرسید .مهسا
جاور هم پیش از این به نیمهنهایی  Cو  Dصعود کرده بود .آنها هم امروز
مسابقهمیدهند.
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محدودیتهای مقطعی
داریم ،قطع اینترنت نه

آمادهباش
5استان برایمیزبانی
از زائرانمشهد

با شعار آزادی حجاب
چادر از سر کشیدند

22
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عددبازی

اغتشاشگران این روزها دنبال چه چیزی در کف خیابان هستند؟

میز خبر

52
میلیون نفر در جهان
بــا دمانــس زندگی
میکننــد ،بهگفتــه
مدیرعامــل انجمن
آلزایمر ایران تخمین
زدهاند که در سال۲۰۵۰
این عدد به ۱۳۵میلیون
نفر خواهد رسید؛ یعنی
هر ۳ثانیــه در جهان
یک نفر به دمانس مبتال
میشود .در ایران هر
هفت دقیقه یک نفر به
دمانس مبتال میشود.
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پس از 2سال ،مهر با بازگشت حدود 15میلیون دانشآموز به مدرسه آغاز میشود اما متخصصان میگویند که امسال عالوه بر آموزش
سنجش سالمت روان آنها هم باید در اولویت باشد

گزارش

مریم سرخوش
روزنامهنگار

پس از 2سال ،مهر امسال با بازگشت دانشآموزان
به مدرســه آغاز میشــود .حــدود ۱۵میلیون
دانشآموز در کالسهای درس حاضر میشوند
و بهصورت رســمی با آموزش مجازی و آنالین
خداحافظی میکنند .پاندمی کووید19-باعث
شد که درهای مدارس در 2سال تحصیلی گذشته
به روی دانشآموزان بسته و کالسهای درس به
اینترنت و فضای مجازی منتقل شود .حاال آنها در
بازگشت دوباره به مدرسه شرایط متفاوتی نسبت
به دوران قبل از کرونا دارند و بهگفته کارشناسان،
کاهش تحــرک ،روابط اجتماعی ،مشــارکت و
تصمیمگیریهای گروهی ازجمله آســیبهای
اجتماعی اســت که درباره این دانشآموزان رخ
داده است .آنها تأکید میکنند که وزارت آموزش
و پرورش سال سختی به لحاظ سنجش سالمت
جســم و روان دانشآموزان پیشرو دارد و باید
غربالگری سالمت روان این دانشآموزان عالوه
بر توجه به مسائل آموزشی و تربیتی مدنظر قرار
بگیرد تا مداخالت زودهنــگام و ارائه خدمات و
حمایتهای درمانی بهموقع دربــاره آنها انجام
شود.
تعامالت اجتماعــی دانشآموزان مجازی
شده

آســیبهایی روحی – روانــی دانشآموزان در
بازگشــت دوباره به محیطهای آموزشی را باید
از 3دیدگاه مورد بررســی قرار داد .سیدحسن
موســوی چلک ،رئیــس انجمن مــددکاری
اجتماعی ایران با بیان این مطلب به همشهری
میگوید« :اولیــن نگاه اینکــه نوجوانی دوران
حساسی اســت ،چون بچهها بلوغ ،هویتیابی،
دوســتیابی و ...را تجربه میکنند ،اما برخی از
آنها طی این مدت از محیط آموزشی و اجتماعی
دور بودهاند .بر این اســاس آمــوزش و پرورش
به واســطه وثوق ،دسترســی به جامعه هدف و

ارتباط مناســب والدین با مدارس در مقایســه
با ســایر محیطهای اجتماعی نقــش مهمی را
برعهده دارد و باید برای ارتقای سالمت روانی –
اجتماعی دانشآموزان تمهیدات ویژه بیندیشد.
تعامــل 3ضلع دانشآمــوز ،اولیای مدرســه و
خانواده و آموزشهای متناســب بــا هر یک از
این 3گروه که در حــوزه مراقبتهای اجتماعی
و مهارتهای ارتباطی ارائه میشــود ،میتواند
نگرانی از مشــکالتی که بچهها بــا آنها درگیر
شدهاند را کمتر کند ».موسوی چلک دومین نگاه
را ورود دانشآموزان به مدارس بعد از 2.5سال
دوری عنوان میکند و ادامــه میدهد« :در این
مدت ارتباط بچهها با فضای مجازی و اینترنت
بسیار بیشتر شده و شاهد کاهش تحرک ،روابط
اجتماعی ،مشارکت ،تصمیمگیریهای گروهی
و ...در آنها هســتیم .به همین دلیل در دورانی
که اوج هیجان بچههاست ،عمده آنها در فضای
مجازی و ...حضور دارند و حتی دوستیابیشان
هم مجازی شده است .این مسئله یک پیام برای
متولیان آموزش و پرورش دارد؛ اینکه باید تمرکز
بیشــتری در ارتقای ســامت روان اجتماعی و
مهارتهای خودمراقبتی دانشآموزان داشــته
باشند .در اینباره باید سازوکار غربالگری درنظر
گرفته شــود تا کودکان در معرض این آسیبها
شناسایی شــوند و با اســتفاده از ظرفیتهای
موجود در مراکز مشاوره و ســایر سازمانهای
مرتبط ،حمایت و مداخالت روانشناختی بهموقع
را دریافت کنند ».ســومین نگاه هم بهگفته این
متخصص حوزه روانشناســی ،برنامهریزی برای
آینده دانشآموزان است« :بهدلیل پاندمی کرونا
و آموزشهای غیرحضوری ،کودکان ما 10سال
زودتر مجبور به استفاده از گوشیهای هوشمند
شــدهاند و باید برنامههای جدید سازگار با این
شــرایط البته با نگاه به آینده از سوی آموزش و
پرورش اجرایی شود ».موســوی چلک فقدان
ساختار مددکاری اجتماعی در مدارس را چالش
جدی حــوزه آموزش میدانــد و میگوید« :در
کشورهای توسعهیافته حوزه مددکاری اجتماعی

یکی از محوریترین حوزههای آموزش و پرورش
است تا نسل سالم و مؤثری تربیت کنند .باید در
آموزش و پرورش ایران هم این ســاختار ایجاد
شــود که فراتر از وظایف وزارتخانه است و باید
حاکمیت برای تامین بودجه و نیروی انســانی
این حوزه اقدامات جدی درنظر بگیرد ».رئیس
انجمن مددکاری اجتماعی ایران یکی از نیازهای
سال تحصیلی جدید را غربالگری و رصد سالمت
اجتماعی دانشآموزان عنوان میکند و میگوید:
«امسال در حوزه ســامت روان دانشآموزان،
سال بسیار حساسی را پیش رو داریم و در اینباره
باید برنامه جدیتری داشته باشیم تا مداخالت
و برنامهریزیها حول همین محور انجام شود».
تربیت چندوجهی،اولویت آموزش و پرورش

البتــه تجربه آموزش حضــوری در 2ماه پایانی
سال تحصیلی گذشته باعث شــده که شرایط
مطلوبتری برای آغاز ســال تحصیلی پیشرو
ایجاد شود ،چراکه در این مدت برخی اقدامات
تربیتی و آموزشی در مدارس برای دانشآموزان
صورت گرفته اســت .مهدی کاظمــی ،رئیس
ستاد پروژه مهر ســال تحصیلی1401-1402
با تأییــد این مطلــببه همشــهری میگوید:
«برخی از دانشآموزان با شــروع پاندمی کرونا،
محیط مدرسه را تجربه نکردند ،به همین دلیل
برنامهریزیهایی از سوی معاونتهای آموزشی
و پرورشی مدارس برای ارائه آموزشهای آداب
شهروندی و دیگر مســائل تربیتی انجام گرفته
است .رویکردی که وزارتخانه مدنظر دارد توجه
به مسئله تربیتی در کالس درس است و معلمان
در اینباره عالوه بر بحث آموزشــی توجه جدی
به این حوزه هم خواهند داشت .این امر به کلیه
ادارات آموزش و پرورش در استانها اعالم شده
اســت ».او با بیان اینکه بحث سالمت جسمی
دانشآموزان هم از اولویتهای آموزش و پرورش
در ســال تحصیلی جدید خواهد بــود ،تأکید
میکند« :در اینباره موضوع چاقی و کمتحرکی
دانشآموزان که در دوران کرونا تشدید شده ،از

اولویتهای معاونت تربیت بدنی است ».کاظمی
درباره اقداماتی هم که قرار است برای غربالگری
سالمت روان دانشآموزان انجام شود ،میگوید:
«دانشآموزان ورودی به پایه اول از همان ابتدا
مورد سنجش سالمت روان قرار میگیرند اما با
توجه به مصوبهای که داریم ،قرار اســت امسال
از ظرفیت دانشــکدههای مختلف در این حوزه
برای غربالگری سالمت روان دانشآموزان دیگر
هم بهرهمند شــویم .با توجه به برنامهریزیها و
فرصت آموزش حضــوری ،زمینهای برای ایجاد
تربیت چندوجهــی را در اختیار داریم ».معاون
آموزش متوســطه وزارت آمــوزش و پرورش
درباره واکسیناسیون دانشآموزان هم میگوید:
«توصیه این اســت که پروتکلهای بهداشتی
بهویژه اســتفاده از ماســک برای دانشآموزان
رعایت شود ،اما واکسیناسیون اجباری نیست.
هماکنون بیش از 80درصد دانشآموزان باالی
12سال 2دوز واکســن تزریق کردهاند و توصیه
میشــود که دوز یادآور را هم تزریق کنند .در
گروه ســنی زیر 12ســال هم براساس پروتکل
وزارت بهداشت توصیه به تزریق یک دوز واکسن
با رضایت خانوادههاست».
حضور کودکان در مــدارس نگرانکننده
نیست

بازگشایی مدارس و برقراری کالسها بهصورت
حضوری با توجه به ماهیت فعلی ویروس کرونا،
نگرانکننــده بهنظــر نمیرســد و خطری هم
دانشآمــوزان را تهدید نمیکند .ایــن نکته را
هم دکترحمیــد عمادی ،عضــو کمیته عملی
واکســن کوویــد19-در وزارت بهداشــت به
همشهری میگوید و درباره اینکه چه اقداماتی
میتواند منجر به کاهش خطــر ابتال به بیماری
در دانشآموزان هنگام حضور در مدارس شود،
بیان میکند« :یکــی از مهمترین نــکات این
اســت که نهتنها دانشآموزان که ســایر افراد
جامعه هم هنگام استفاده از وسایل حملونقل
عمومی از ماسک اســتفاده کنند تا خطر انتقال

آلودگــی را کاهش دهند .بهنظر نمیرســد که
بحث استفاده اجباری از ماسک در کالسهای
درس قابل اجرا باشــد چراکه هم هزینهبر است
و هم کودکان ممکن اســت کمتر به این مسئله
توجه داشــته باشــند .اما برخی نکات ازجمله
رعایت بهداشت تنفس و شستوشوی دستها
میتواند به آنها کمک کند ».عمادی درباره اینکه
هماکنون شیوع بیماری کرونا در گروههای سنی
پایینتر به چه صورت اســت ،توضیح میدهد:
«با وجود اینکه بیماری شدید نیست و منجر به
مرگ هم نمیشــود اما همین حاال هم بیماران
بســیاری بهدلیل عفونتهای تنفسی فوقانی به
بیمارستانها مراجعه میکنند که در میان آنها
کودکان هم هستند .عفونتی که کشنده نیست
و عالئمی شبیه سرماخوردگی دارد ،اما یکی از
مشــکالت آن بهبود دیرهنگام در برخی افراد
است که گاهی تا 2ماه هم طول میکشد .ممکن
است برخی عالئم ازجمله ترشــحات چرکی و
خستگی هم در آنها باقی بماند و موجب آزارشان
شود ،به همین دلیل رعایت پروتکلها میتواند
منجر به کاهش انتقال بیماری در این کودکان
شــود ».او درباره ضــرورت تزریق واکســن به
دانشآموزان هم میگوید« :در سویه اومیکرون،
واکسنهای موجود اثر محافظتکننده ندارند و
بیماری واکسنگریز شده است .به همین دلیل
با وجود اینکه همچنان توصیه بر تزریق واکسن
برای افزایش ســطح ایمنی اســت ،اما اجباری
برای تزریق واکســن در گروههای سنی پایین
وجود ندارد .البته با شــروع فصــل پاییز ،پیک
عفونت تنفسی در کودکان و بزرگساالن را داریم
اما ایــن موضوع در دانشآمــوزان نگرانکننده
نیســت .بیشــترین نگرانی درباره افراد دارای
بیماریهای زمینهای است و کودکان سالم که
بیماریهای زمینــهای ندارند ،در معرض خطر
چندانی نیستند .با رعایت پروتکلهای بهداشتی
مشــکل چندانی برای حضور
کــودکان در مــدارس وجود
نخواهد داشت».

امروز؛ آخرین مهلت بارگذاری مدارک رتبهبندی
وزیر آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت
اجــرای طــرح رتبهبندی معلمــان گفت:
آموزش
فرهنگیان در حال بارگذاری مدارک هستند
و چندبار از ما مهلت خواستند .امروز مهلت تمام میشود اما
اگر افرادی جامانده باشند و دلیل هم داشته باشد ،برای آنها
فرصتی را ایجاد میکنیم .بعد از اینکه مدارک را بارگذاری و
ثبت کردند ،ارزیابان نظر میدهند و به هیأت ممیزه ارسال
میکنند تا احکام صادر شوند.
یوسف نوری در حاشیه مراسم جشــن غنچهها و آغاز سال
تحصیلــی  ۱۴۰۱-۱۴۰۲که در دبســتان و کودکســتان
صاحبالزمــان ،منطقه ۱۱آموزش و پرورش شــهر تهران

برگزار شد ،با بیان اینکه پنجشنبه«جشن شکوفهها» برای
دانشآموزان اول ابتدایی برگزار میشود و روز شنبه مراسم
بازگشــایی مدارس را با حضور رئیسجمهور داریم گفت:
شاهد حضور میلیونی دانشآموزان در فرایند تعلیم و تربیت
با تدریس یک میلیون معلم هستیم.
او درباره رتبه بندی معلمان اظهار کــرد :فرهنگیان در حال
بارگذاری مدارک هســتند و چندبار از ما مهلت خواســتند.
31شهریور مهلت تمام میشود اما اگر افرادی جامانده باشند و
دلیل هم داشته باشند برای آنها فرصتی را ایجاد میکنیم .بعد از
اینکه مدارک را بارگذاری و ثبت کردند ،ارزیابان نظر میدهند و
به هیأت ممیزه ارسال میکنند تا احکام صادر شوند.

نوری افزود :انتظار داشتیم مدارک زودتر بارگذاری شود اما
به هر دلیلی ازجمله تابستان و سفر همکاران ،این امر قدری با
تأخیر مواجه شد و توقع ما این است که همکاران کار را تمام
کنند تا ارزیابان نظر خود را بدهند و رتبه افراد مشخص شود.
او درباره تمهیدات بازگشت ۹۰۰هزار دانشآموز بازمانده از
تحصیل به مدرسه نیز گفت :سال گذشته آمار بازماندگان،
همین تعداد بود .سال گذشته در یک و نیم ماهی که مدارس
باز شــدند یعنــی از ۱۴فروردین تا آخر خرداد توانســتیم
۱۶۴هزار نفر از این تعداد را برگردانیم .دیروز در حضور معاون
اول رئیسجمهور بودیم تا برنامهای را داشته باشیم و هرتعداد
از دانشآموزان بازمانده از تحصیل را بتوانیم برگردانیم مگر

موارد نادری که دیگر امکان جذب آنها وجود نداشته باشد.
وزیر آموزش و پرورش افزود :بهنظــر میآید نباید فردی را
داشته باشیم که جذب نشود .بهعنوان نظام تعلیم و تربیت
باید تالش کنیم هیچ دانشآموزی محروم از تحصیل نماند.
او درباره کمبود معلم در ســال تحصیلی جدید عنوان کرد:
کسری معلم داریم و ســازوکارهایی را اتخاذ کردیم ازجمله
اضافه تدریس همکاران شاغل ،تدریس بازنشستهها ،خرید
خدمات ،سرباز معلم و بخشی از طریق دانشجویان سال چهارم
دانشگاه فرهنگیان که تعدادشان  ۶۳۰۰نفر است و مجوز آن
را دریافت کردهایم تا امسال را بدون کسری معلم طی کنیم.
منبع :ایسنا

عکس :همشهری /منا عادل

سال سخت سالمت برای آموزش و پرورش

انواع دمانس را بیماری
آلزایمــر تشــکیل
میدهد .در جهان که
سن ســالمندی باالی
۶۵سال اســت افراد
۶۵سال به باال در خطر
بیشتری هستند ،اما
در ایران سالمندی ما
۶۰سال به باال است که
این افــراد در معرض
خطر ابتال هستند .بین
 ۵تــا ۱۵درصد امکان
ابتالی ارثــی بیماری
وجود دارد.

12
میلیون تومان هزینه
ماهانه یک فرد مبتال
بــه دمانس بــرآورد
میشود .در ایران نیز
هنوز آمار قطعی گرفته
نشده اما براساس آمار
جهانی تخمین میزنیم
نزدیک یــک میلیون
نفر فرد مبتال به دمانس
در کشــور زندگــی
میکنند .بــا توجه به
رشد جمعیت سالمند
کشــو ر پیش بینی
میشود این عدد رشد
کند.

10
نشــانه مهــم برای
هشــدار بروز آلزایمر:
اختــال حافظــه،
مشــکالت در انجام
کارهای عادی ،ضعف
بیان ،گم کردن زمان و
مکان ،ضعف یا کاهش
قضاوت ،مشکالت در
تفکر ذهنــی ،جابهجا
گذاشــتن اجســام،
تغییــرات در حاالت و
رفتار ،اختالل در درک
تصاویر و تشــخیص
انــدازه و فاصله آنها و
از دست دادن انگیزه
است.

10
درصد ســالمندان به
آلزایمر مبتال میشوند
و  ۰۳درصد سالمندانی
کــه در آسایشــگاه
حضور دارند مجهول
الهویه هستند ،یعنی
فرزندا نشان آ نها را
بدون اعالم نام و هویت
رها کردهاند ۹۰ .درصد
سالمندان فعلی کشور
یک بیمــاری مزمن ،
 ۷۲درصد آنها  ۲و ۵۰
درصد آنها  ۳بیماری
مزمن دارند با آموزش
اقدامات خودمراقبتی
میتوان از شدت این
بیماریها کاست.
منبع :ایسنا

پوشش۷۰درصدی

هزینههایتوانبخشیمعلوالن
در بخشخصوصی

رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور از انعقاد
تفاهمنامه همکاری ســازمان بهزیستی کشور
و بیمه سالمت در راســتای «پوشش دهی ارائه
خدمــات درمانی برای افــراد دارای معلولیت»
خبر داد.
علیمحمد قادری در مراســم انعقاد تفاهمنامه
همکاری ســازمان بهزیســتی کشــور و بیمه
سالمت پیرامون «پوشــش دهی ارائه خدمات
درمانی برای افراد دارای معلولیت» که با حضور
مدیرعامل بیمه ســامت برگزار شد ،بیان کرد:
ما افرادی را در سازمان بهزیستی تحت پوشش
داریم که خانواده آنها دارای چند معلول است و
افرادی هستند که مستمرا نســبت به دریافت
خدمات توانبخشی تقاضا دارند.
او با اشــاره بــه تفاهمنامه مذکــور گفت :این
تفاهمنامه نقــاط جاذبی دارد کــه خانوادهها
میتوانند از آن استفاده کنند .باید تالش کنیم
این خدمات در نظام بودجهای کشور ریشه دار
شوند که مستمرا بتوانیم این خدمات را که حدود
 ۵۹کد خدمت ستاره دار توانبخشی است برای
آحاد افراد دارای معلولیــت بهعنوان یک رویه
هدفمند در بودجه داشته باشیم.
کاظمی ،معاون توانبخشی ســازمان بهزیستی
کشــور نیز با بیان اینکه امسال تفاهمنامه سال
گذشــته را تمدید میکنیم ،اظهار کرد :در این
تفاهمنامه قرار است بخش عمدهای از هزینهای
که برعهــده خانواده دارای فرد معلول اســت و
از خدمات مراکز غیردولتی بهرهمند میشــود،
پرداخت شود؛ بهطوریکه ۷۰درصد تعرفه مرکز
کار درمانی ،فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی و شنوایی
ســنجی و هر مرکز دیگــری که افــراد دارای
معلولیت مراجعه و خدمات توانبخشی را دریافت
میکنند ،از محل این تفاهمنامه پرداخت خواهد
شد و کلیه خدمات ستاره دار حوزه توانبخشی در
این تفاهمنامه گنجانده شده است.
وی با اشــاره به اینکه این تفاهمنامه دو تفاوت
مهم نســبت به سال گذشــته دارد ،اظهار کرد:
از حدود  ۸خدمت ســتاره دار بــه  ۵۹خدمت
ستارهدار ارتقا پیدا کرده و تعرفه بخش دولتی به
بخش غیردولتی تبدیل شده است.
کاظمی افزود :دریافتی خرید خدمت یک مرکز
توانبخشــی از محــل این تفاهمنامــه افزایش
چشمگیر یافته اســت .وقتی خانوادهای دارای
فرزند معلول میشود ،مداخله بسیار زودهنگام
باید صورت گیرد و بعد از تشخیص اولیه باید وارد
کلینیکهای توانبخشی شود و بهطور متمادی و
شاید سالها خدمات خاص توانبخشی را دریافت
کند .اکنون هزینههای ایــن خدمات باال رفته و
شــاید عمده اقتصاد خانواده را در بر میگیرد و
بخش زیادی از آن درآمد خانواده را تحت پوشش
قرار میدهد و حتی از لحاظ نظام عاطفی خانواده
اثرگذار است.
معاون توانبخشــی بهزیستی کشــور ادامه داد:
امیدوارم امسال با این دو تحول مهم لحاظ شده
در تفاهمنامه از هر جهت هم خانــواده با فراق
خاطر بیشــتری فرزندان خود را از این خدمات
توانبخشی بهرهمند کنند و هم به نظام اقتصادی
خانواده فشار کمتری وارد شود.
ناصحی مدیرعامل بیمه ســامت نیــز با بیان
اینکه این نگاه در ســازمان بیمه سالمت تقویت
شده اســت که بخشــی از خدمات یا منابع و یا
با همکاری سازمان بهزیستی منابع جدیدی را
جذب و جلب کنیم ،گفت :این اتفاق مهم ســال
قبل افتاده و تفاهمنامهای برقرار شــده اســت.
بهخاطر اینکه تعرفههای دولتی پوشــش داده
میشــد و مابهالتفاوت برای این افراد در گرفتن
خدمت ،بخش زیادی بوده و شــاید آن هم قابل
پرداخت نبود ،تصمیم مشترکی گرفتیم و آن را
در شورایعالی بیمه مصوب کردیم که خدمت
با تعرفــه همان مکان پرداخت شــود یعنی اگر
خیریه است۷۰ ،درصد تعرفه خیریه و اگر بخش
خصوصی اســت۷۰ ،درصد بخش خصوصی را
پرداخت کنیم .منبع :ایسنا

کالس بدون معلم نداریم
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
با بیان اینکه برای مهر ماه کالس خالی از معلم
نخواهیم داشــت ،گفت :در فصل تابستان برای
تامین معلــم اقدامات الزم انجام شــده و برای
شروع سال تحصیلی مشکل خاصی درخصوص
کمبود معلم برای دوره ابتدایی نداریم.
معصومه نجفی پازکی با بیان اینکه نخســتین
مســئله مورد توجه کیفیت آمــوزش در دوره
ابتدایی اســت و برنامه تمرکز و شایستگیهای
عمومی را برای دانشآموزان در این دوره درنظر
گرفتهایم افزود :این برنامه شامل شایستگیهای
ارتباطی همان مهارتهای زبانی ،شایستگیهای
فناوری و شایستگی تفکر است ،بنابراین در این
راستا بسته آموزشــی برای کالس اول ابتدایی
تولید میشود.
او با بیان اینکه یکی از شــاخصهای مهم نبود
تکرار پایه در دوره اول ابتدایی است ،خاطرنشان
کرد :هر قدر پایه و اساس آموزش در اول ابتدایی
دقیقتر گذاشته شــود ،در پایههای بعدی هم
میتوان انتظار تحقق بهتر اهداف را داشته باشیم.
نجفی پازکی ادامه داد :تمرکز بیشــتر معاونت
اکنون بر ارتقايکیفیت آمــوزش دانشآموزان
کالس اولی و همچنین تجهیــز کتابخانههای
کالسی است تا اینکه منبع کتابخانه کالسی در
طراحی آموزشی معلم وارد شود.
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عیسی زارعپور ،وزیر ارتباطات :

دانش

تحقیقات دانشمندان درباره
رابطه نوشابه و مرگ ناشی از سرطان
بهگفته دانشــمندان افرادی که در طول روز چند وعده نوشــابه
مصــرف میکنند ،احتمــاال 5درصد بیشــتر ممکن اســت به
ســرطانهای مرگبار مرتبط با اضافهوزن مبتال شوند .به گزارش
نیواطلس ،در تحقیقات جدیدی که دانشمندان روی نوشیدنیهای
شیرین و ارتباط آنها با خطر مرگ ناشی از انواع مختلف سرطان
تمرکز کردهاند ،دادههای مربوط به عادات مصرف بیش از 900هزار
نفر که در سال 1982به سرطان مبتال نشده بودند ،یکبار دیگر
در سال  2016ارزیابی شــد .در ارزیابی مجدد آنها دریافتند که
135هزار و 100شرکتکننده بر اثر سرطان جان خود را از دست
دادهاند و بررسی مصرف نوشابه در آنها اطالعات مفیدی را نشان
داد .ازجمله اینکه خطر مرگ بر اثر سرطانهای مربوط به چاقی
در مردان و زنانی که روزانه  2وعده یا بیشتر نوشیدنیهای شیرین
شده با قند مانند نوشابه مصرف میکنند5 ،درصد بیشتر از سایر
افراد است .بهگفته محققان آمار باالی مرگومیر ناشی از مصرف
نوشابه ،به چاقی ناشی از مصرف این نوشیدنی بسیار قندی ربط
دارد .اخیرا به ریســک ابتال به بیماریهای قلبی ناشی از مصرف
نوشابههای رژیمی نیز اشاره شده بود.

عدد خبر

160

میلیون دالر

۲

فضانورد

وینترمیوت ،بهعنوان یکی از شرکتهای
مشــهور بازارگــردان فضــای ارزهــای
دیجیتال اعــام کرده کــه هکرها در یک
حمله ،بخشــی از ســرمایههای صندوق
ذخیــره آن را بــه ســرقت بردهانــد .ایــن
شــرکت بازارگردان که در حوزه رمزارزها
فعالیــت میکنــد ،اخیــرا هــک شــده و
مدیرعاملــش میگویــد کــه 160میلیون
دالر از این شرکت به سرقت رفته است.
 3منبــع خبــری آگاه اطــاع داد هانــد
کــه عربســتان ســعودی ،قــراردادی را
بــا شــرکت «آکســیوم اســپیس»
منعقــد کــرده اســت مبنــی بــر اینکــه 2
فضانــورد را با کپســول فضایی شــرکت
«اسپیس ایکس» به «ایستگاه فضایی
بینالمللــی» بفرســتد .این قــرارداد در
اوایل سالجاری بهصورت خصوصی با
شرکت «آکسیوم اســپیس»امضا شد
که مأموریتهای خصوصی به فضا را با
فضاپیمای آمریکایی برای پژوهشگران
و گردشگران ترتیب میدهد.

محدودیتهای مقطعی داریم ،قطع اینترنت نه
اینترنت

عمادالدین قاسمیپناه
روزنامهنگار

برخی کاربران طی روزهای گذشــته ،اختالالت
و قطعیهای متعدد و در عین حــال مقطعی را
تجربه کردنــد .این اختالالت بیشــتر در هنگام
عصر آغاز میشــود و تا پایان شب ادامه دارد .در
این میان ،هم مردم و هم کسبوکارهای مجازی
بهخاطر این اختالالت دچار مشکل میشوند .روز
گذشته برخی رســانهها از قول وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات اعالم کردنــد ،این قطعیها به
دالیل امنیتی طی روزهای آینــده ادامه خواهد
داشــت که نگرانی مردم و کســبوکارها را در
پی داشت .ســاعتی بعد اما روابطعمومی وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات نقل قول منتشــر
شده از وزیر در حاشــیه هئیت دولت را تکذیب
کرد .وزارت ارتباطات در بیانیه خود که در سایت
این وزارتخانه منتشــر شــده به صراحت قطع و
محدودیت اینترنت را در «روزها و ساعات آینده»
تکذیب کرده است .ساعتی بعد وزیر ارتباطات هم
شــخصا هر نوع برنامه برای قطعی و محدودیت
اینترنــت را رد کرد .وزیر ارتباطــات حتی اعالم
کرده که در روزهای اخیر در برخی نقاط و برخی
ساعات محدودیتهای مقطعی وجود داشته که
برطرف شــده و هماکنون شــبکه ارتباطی هیچ
مشکلی از منظر سرعت و کیفیت ارتباطی ندارد.
ناآرامیهای اخیر باعث شــده بار دیگر شــایعه
احتمال قطع اینترنت مانند آنچه در ســالهای
گذشته رقم خورد در شبکههای اجتماعی منتشر
شود .این مسئله باعث نگرانی شدید استارتآپها
و کسبوکارهای اینترنتی شده بود.
عیســی زارعپور برخی اختاللها و محدودیتها
طی روزهای گذشــته را تأیید کــرده اما تأکید
میکند در روزهــای اخیر پهنای بانــد اینترنت
کاهش پیدا نکرده است.
خسارت به مردم

رضا الفت نســب ،عضــو هیأت مدیــره اتحادیه
کســبوکارهای مجازی درباره مشــکالتی که
بــا ایجــاد اختــال و قطعــی اینترنــت برای
کســبوکارهای مجازی ایجاد میشود ،با اشاره
به اینکه این تجربه را طی ســالهای گذشــته

هم داشــتهایم ،میگوید« :با این حال ،هرچقدر
که پیش میرویم با توجه به اســتفاده بیشــتر و
گســتردهتر مردم از اینترنت ،اختــال یا قطعی
اینترنت خسارات سنگینی را هم به مردم و هم به
کسبوکارها وارد میکند».
الفت نســب از تاکســیهای اینترنتی بهعنوان
نمونــهای نام میبــرد که مورد اســتفاده بخش
قابل توجهی از مردم اســت .بهگفته او «عالوه بر
مسافران ،رانندههای تاکسیهای اینترنتی هم که

از این طریق ارتزاق میکنند و به مردم ســرویس
میدهند ،با مشکل روبهرو میشوند».
عضو هیأت مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی
همچنین به شبکههای اجتماعی اشاره میکند که
تبدیل به بستری برای کسبوکارهای خرد و کالن
شدهاند و از این وضعیت متضرر میشوند.
الفت نســب ادامــه دار بــودن این شــرایط را
نگرانکننــده توصیف و به تجربهخــود در مورد
اختالل اینترنت طی دو سه روز اخیر از هنگام عصر

حمله سایبری به سامانههای دولتی

مکث

سایتهای  dolat.irو  iran.gov.irمورد حمله سایبری قرار گرفته است .گروه حملهکننده اعالم
کرده هدف بعدی آنها «بزرگترین رسانه ایرانی» اســت؛ اما نامی از آن نبرده است .گروه هکری
 ،Anonymousشامگاه سهشنبه گذشــته از آغاز این حمالت گفته بود .از همان زمان تا ظهر
روز گذشته چندین و چندبار دسترســی کاربران به این دو درگاه قطع و وصل شده است .با این
حال ،سایت  dolat.irو درگاه ملی دولت هوشمند ساعاتی بعد به حالت عادی بازگشت .همچنین
درحالیکه برخی اخبار از حمالت ســایبری گروه  Anonymousبه بانک مرکزی ایران حکایت
داشت ،سخنگوی این بانک اعالم کرد که سایت بانک مرکزی صرفا مدت کوتاهی از دسترس خارج
شد« .مصطفی قمری وفا» در توییتر نوشت :در این نوع حمالت موسوم به  DDosپهنای باند شبکه
با ترافیک جعلی پر میشود تا کاربران واقعی از دسترسی محروم بمانند .با قطع دسترسی خارجی
در شبکه زیرساخت ،این اختالل برطرف شده و سایت بانک مرکزی بدون هرگونه مشکلی ،اکنون
در دسترس است .بنابراین هرگونه ادعا مبنی بر هک شدن سایت بانک مرکزی تکذیب میشود».

تا پاسی از شب اشاره میکند.
او با بیان اینکه دولت و حاکمیت درباره این موضوع
باید تصمیم درســتی بگیرند ،میگوید« :مسائل
امنیتی مهم اســت ،اما موضوع کســبوکارهای
اینترنتی و معاش مردم را هم باید درنظر گرفت».
عضو هیأت مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی
به اســتفاده گســترده مردم به اینترنت در زمان
حاضر اشاره میکند و میگوید« :باید به این نکته
توجه کنیم که زمانه تغییر یافته و اکنون وابستگی
به اینترنت بسیار زیادشده است».
الفت نســب همچنیــن کســبوکارهای خرد
را مورد توجه قــرار میدهد و معتقد اســت که
کســبوکارهای بــزرگ شــاید بتواننــد این
موضوعات را با بعضی از روشهــا کنترل کنند،
اما کسبوکارهای خرد که مأمنی ندارند تا پیگیر
این موضوعات شوند ،در این میان خسارتهای
جبران ناپذیری میبینند.
بهگفته او «این وضعیت ممکن است باعث شود که
کسبوکارهای خرد تصمیمات دیگری بگیرند و
درنهایت شاید کسبوکار خود را تعطیل کنند».

فناوری

سنجش اکسیژن خون با دوربین گوشی
محققان دریافتند دوربین گوشــیهای هوشمند میتواند
کاهش سطح اشباع اکسیژن خون را تا ۷۰درصد تشخیص
دهند .این کمترین میزان اکســیژن خون اســت که پالس
اکسیمترهای اختصاصی تأیید شده از سوی سازمان غذا و
داروی آمریکا نیز آن را تشخیص میدهند .در دوره بحرانی
همهگیری کووید ،19-اندازهگیری اکســیژن خون بسیار
کاربردی بــود .به گزارش پتاپيكســل ،مطالعه اثبات اصول
این روش توســط محققان دانشگاه واشــنگتن و دانشگاه
کالیفرنیا در سندیهگو انجام شــد و مقالهای در مورد نتایج
آن در  npj Digital Medicineمنتشر شد .در این روش از
شرکتکنندگان خواسته شد که انگشت خود را روی دوربین
و فلش گوشی هوشمند قرار دهند و سپس با استفاده از یک
برنامه مجهز به الگوریتم یادگیری عمیق ،سطح اکسیژن خون
آنها رمزگشایی شد .در این مطالعه از  6شرکتکننده شامل
3مرد و 3زن بین 20تا34سال استفاده شد .بهمنظور آموزش
و آزمایش الگوریتم ،محققان از هر شرکتکننده خواستند یک
پالس اکسیمتر استاندارد را روی یک انگشت بگذارند و سپس
بهطور همزمان انگشت دیگری از همان دست را روی دوربین
و فلش گوشی هوشمند قرار دهند.

ادوارد وانگ ،نویسنده ارشد این پروژه که دانشجوی دکترای
دانشگاه واشنگتن در رشته مهندسی برق و کامپیوتر است،
گفت :دوربین گوشی هوشمند در حال ضبط ویدئویی است
و هر بار که قلب شــما میتپد ،خون تازهای در قسمتی که
توسط فلش روشن میشود جریان مییابد .دوربین میزان
جذب نور فلش را در هر یک از ســه کانال رنگی قرمز ،سبز
و آبی اندازهگیــری و ضبط میکند .ســپس میتوانیم این
اندازهگیریها را به مدل یادگیــری عمیق خود وارد کنیم.
بهطور معمول ،نور تلفن هوشمند میتواند در اطراف بسیاری
از اجزای تشکیلدهنده انگشت انسان پراکنده شود ،به این
معنی که اطالعات بیخود و زیادی در دادهها وجود دارد.
وارون وایزسواناث ،نویسنده دیگر این مطالعه ،توضیح میدهد
که از یادگیری عمیق برای مشــاهده از طریق این اطالعات
بیخود و کمک به یافتن الگوهایی استفاده شد که در غیراین
صورت تشخیص آنها دشوار بود.

پنجشنبه  31شهریور 1401
شماره 8598
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پهنه

۴۳۷

شرکت

بــرای ســاماندهی پســماند در کشــور
هدفگــذاری شــده اســت۱۷ .پهنــه در
استانهایســاحلی شــمالی۴ ،پهنــه
در اســتا نهای ســاحلی جنوبــی،
۸پهنــه در هــر  8کالنشــهر و  2پهنه در
اســتانهای کرمانشــاه و ارومیه وجود
دارد .مطالعــات در ایــن  31پهنــه و بــر
وضع موجود و سناریوهای قابل اجرا،
شروع شده است.
دانشبنیــان در زمینه محیطزیســت
شناســایی شــده اســت .شــرکتهای
دانشبنیــان ،وارد فــاز عملیاتــی
شــد هاند .بهگفتــه علــی ســاجقه،
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
هماکنون برای پایشها از ظرفیتهای
داخلــی آنهــا اســتفاده میشــود .او
میگویــد :بهعنــوان نمونــه ،پیــش از
ایــن از ســنجندههای بســیار پرهزین ه
وارداتــی بــرای پایــش کورههــا و...
اســتفاده میکردیــم ،ولــی االن از
ظرفیتهای داخلی بهره میبریم.

نقلقولخبر
هادی کیادلیری
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد
در کشــور مــا بیشــترین قاچــاق چوبــی که
انجام میشــود بــه 10هــزار مترمکعب هم
نمیرسد و این عامل را بیش از اندازه بزرگ
کردهانــد ،هرچنــد کــه باید به ایــن معضل
پرداخته شــود؛ چــرا کــه در هر صــورت کار
اشتباهی است .در مقابل پروانه برگخوار
سفید به تنهایی بیش از 60هزار مترمکعب
کاهش چــوب ایجــاد کــرده و ایــن درحالی
است که توجهی به آن نشده است.
سید عادل موال
معاون محیطزیست خوزستان
ورودی آب از رودخانــه مــارون بــه تــاالب
شادگان صفر است ،در حالیکه باید حداقل
1.3میلیارد مترمکعب حقابه ساالنه از این
رودخانــه برای تاالب شــادگان تامین شــود.
حقابــه تــاالب از رودخانــه مــارون از طریــق
سازمان آب و برق خوزستان پیگیری میشود
اما ادعا میکنند که آبی وجود ندارد .تا زمانی
کــه وزارت نیرو و جهادکشــاورزی وضعیت را
مدیریت نکنند ،نمیتوان بــه تامین حقابه
تاالبها امیدوار بود.

خبر روز

تهران درمعرض
پدیده بیابانزایی

عدد خبر
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سمنان ،خراسان رضوی ،گلستان ،خراسان جنوبی و خراسان شمالی در آمادهباش کامل سفر قرار گرفتند

همزمان با تعطیالت پایانی ماه صفر ،سفر زائران به مقصد
گردشگری
مشهد مقدس از صبح دیروز آغاز شــد و 5استان کشور
مذهبی
شامل خراسان رضوی بهعنوان مقصد نخست و استانهای
گلستان ،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی و سمنان بهعنوان استانهای
معین خراسان رضوی در آمادهباش کامل سفر قرار گرفتند.
سیدجواد موسوی ،مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی و
مسئوالن استانداری خراسان رضوی بر اساس اعالم وزارت میراث فرهنگی،
تدارک امکان اقامت بیش از ۶۰۰هزار نفر شب اقامت در هفته آخر ماه صفر،
تجمیع همه امکانات اقامتی رســمی ،دولتی ،موقت و اضطراری ،درنظر
گرفتن  6محور با ۹۰۰کیلومتر مسیر خدمترسانی در شهرهای نیشابور،
تربت حیدریه ،کالت ،تربتجام و سرخس و پیشبینی حرکت ۸۰۰هزار
زائر پیاده در مشــهد را اعالم کرده و بر نیاز این اســتان به تامین سوخت،
سرویسهای بهداشتی و حمام سیار ،کمکهای اولیه ،دارو ،چادر ،پتو و...
برای میزبانی مناسب از زائران حرم مطهر امام رضا(ع) تأکید کرده است.
پیشتر نیز جامعه هتلداران خراسان رضوی خبر داده بود که 100درصد
ظرفیت اقامتگاههای رسمی این استان شامل هتلها و مهمانپذیرها برای
تعطیالت پایانی ماه صفر رزرو شــده است .علیاصغر شــالبافیان ،معاون
گردشگری وزارت میراث فرهنگی و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات
سفر اما در نشستی که با مدیران کل 5اســتان داشت از استانهای معین
و همجوار استان خراســانرضوی خواست برای مانور مهم خدمترسانی
شایسته به زائران بارگاه امام رضا(ع) و مسافران تعطیالت پایانی ماه صفر،
آمادگی کامل داشته و بر تأسیسات گردشگری و اقامتی استانهای خود
نظارت جدی داشته باشند.
تکلیف استانها در خدمترسانی

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با دریافت گزارش استانهای
معین خراســان رضوی ،در جریان کمبودهای این اســتانها در میزبانی
از زائران قــرار گرفت .شــالبافیان خطاب به مدیرکل میــراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدستی استان ســمنان بهعنوان یکی از استانهای
معین استان خراسان رضوی در میزبانی از زائران حرم مطهر امام رضا(ع)
گفت :استان سمنان برای نخستینبار در بهار امسال کمترین میزان سوانح
جادهای را ثبت کرد و این موضوع باید حتما در برنامهریزیهای ستاد سفر
استان لحاظ شود.
معاون گردشــگری در ارتباط مجازی با مدیر کل اداره میراث فرهنگی و
گردشگری و مسئوالن استانداری خراسان جنوبی نیز اعالم کرد :اقدامات
استان خراسا ن جنوبی درباره اسکان اضطراری و تأمین نیازهای ضروری و
ارزاق عمومی ب ه ویژه در شهرهایی که با ازدحام گردشگر روبهرو خواهند بود
همانند طبس ،از اهمیت زیاد برخوردار است.
او گفت:تعداد قابل توجهی با خودروی شخصی از این مسیر گذر میکنند و
بخشی از زائران نیز بهصورت پیاده مشرف میشوند .از اینرو تعداد موکبها
و اقامتگاههای اختصاص یافته میتواند در تامین رفاه زائران مؤثر واقع شود.
رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر از استاندار خراسان جنوبی خواست
تمهیدات مناسب برای حضور نهادهای امدادرسان انجام و از ظرفیتهای

در آینه

مترمکعب
بوشهر
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کیلومتر
همدان

مردمی نیز برای پذیرایی از زائران استفاده شود.
معاون گردشگری به مسئوالن استان خراسان شمالی بهعنوان یکی دیگر
از استانهای معین خراسان رضوی اعالم کرد :اقدامات بهثمر نشسته نقش
مهمی در ماندگاری مسافران و زائرانی که به استان خراسان رضوی سفر
میکنند خواهد داشت و انتظار و خواسته صریح رهبری در سفر به استان
خراسان شمالی نیز همین موضوع بوده است.
شــالبافیان خطاب به مدیرکل میراثفرهنگی استان گلستان نیز با اعالم
اینکه بخشی از مسافران در مســیر رفت یا برگشت از استان گلستان گذر
میکنند ،گفت :همه اســتانهای معین بهویژه استان گلستان بهصورت
جدیتر ظرفیت صنایع بزرگ استان را برای افزایش موکبها بهکار گیرند.
او با اشــاره به نیاز تامین ســوخت در برخی از اســتانهای معین گفت:
درصورت نیاز از وزارت نفت پیگیری میشــود تا پشــتیبانی جدیتری
صورت گیرد.
معاون گردشــگری تأکید کرد :نظارت بر تأسیسات گردشگری ،اقامتی و
پذیرایی مهمترین وظیفه همکاران استانی است و درصورت قصور و تخلف
احتمالی ،با همکاری صنوف تخصصی با متخلفین برخورد میشود.
استانهای معین آماده خدمترسانی

امیر کرمزاده ،مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان
سمنان و مسئوالن استانداری این استان نیز با ارائه گزارش نظارت جدی
بر ۷۵۰کیلومتر مسیر دسترسی به استان خراسانرضوی ،تالش برای رفع
مشکل سوخترسانی ،پیگیری ۳۸۰مصوبه اجرایی ،برپایی ۱۵پایگاه امداد
و نجات و ۲پایگاه اطالعرســانی ،اختصاص ۸۸موکب ،تجربه ۸۳درصدی

270000
هکتار

اشــغال مراکز اقامتی در ایام اربعین ،فعالیت ۴۵اکیپ نظارتی در سراسر
مسیر ،ارتقای وضعیت نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی ،کشیک اصناف
و تجربه اسکان ۲۳۰۰نفر در مدارس و ۹۲۰۰نفر در تاسیسأت رسمی استان
در ایام اربعین را ارائه کردند.
هادی شــاهوردی ،مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان خراسان جنوبی نیز اهمیت رســیدگی به ۳۰هزار زائر پاکستانی،
برگزاری نشستهای ستاد سفر در محلهای اصلی و بازدیدهای میدانی،
دارا بودن محورهای مواصالتی متعدد با توجه به گســتردگی اســتان و
آمادهباش کامل استان بهویژه ۶شهرستان مهم ،نظارت کامل بر شرایط و
امکانات و تمهیدات الزم جهت خدماترســانی به زائران پیاده و با وسایل
ل و نقل عمومی ب ه سوی بارگاه امام رضا(ع) را مطرح کرد.
حم 
علی مســتوفیان ،مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی و
مسئوالن استانداری خراسان شــمالی نیز با تأکید بر ۳۰۰کیلومتر مسیر
خدمترسانی به زائران ،برپایی ۱۰پایگاه بینشهری هاللاحمر۱۲ ،ایستگاه
پزشکی۱۴ ،موکب بهصورت سیاه چادر با همکاریهای فرابخشی ،نظارت
کامل بر سرویسهای بهداشــتی و نمازخانهها ،به خدمت گرفتن مساجد
روستاهای حاشیه جادهها در راستای ارائه امکانات پذیرایی و اقامتی ،نیاز
به تامین آب استان و اختصاص دوشهای سیار برای تأمین نیاز بهداشتی
زائران را از اقدامات این استاناعالم کرد.
مسئوالن استان گستان نیز گزارش دادند که ۹پایگاه هاللاحمر از ورودی
غرب تا شرق استان در ۷شهرستان برپا شــده و ۳موکب نیز در شهرهای
گرگان ،کردکوی و علیآباد کتول آماده خدمترســانی هستند .اقدامات
الزم بهمنظور اقامتهای اضطراری نیز پیشبینی شده است.
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کرمانشاه

ایالم

بوشهر

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی
جهادکشاورزی گلســتان گفت :استان
۶۳۰هزار هکتــار اراضی کشــاورزی دارد
که در ســطح ۲۷۰هــزار هکتــار از اراضی
آن کشــاورزی بــه روش حفاظتــی انجام
میشــود .بــه گــزارش مهــر ،محمدرضا
عباســی افــزود :کشــاورزی حفاظتــی
نشــات گرفتــه از طبیعــت بــوده و از
کم خــاکورزی ،حفــظ بقایــای گیاهی و
تناوب کشت تشکیل شده است.

آذربایجا
نغربی

۶۵هزار زائر اربعیــن از پایانه مــرزی تمرچین
پیرانشهر تردد کردند و روند بازگشت زوار از پایانه
مرزی تمرچین و مهران همچنان ادامه دارد.
بهگزارش مهر ،مدیــرکل راهداری و حملونقل
جادهای آذربایجان غربی با اعالم این خبر گفت:
براساس اعالم ستاد اربعین استان و آمار موجود
تاکنون ۶۵هزار زائر اربعین حســینی از طریق
پایانه مرزی تمرچین تردد کردند.
پیمان آرامون افزود :در این مدت ،بیش از ۵۱هزار
زائر از مــرز تمرچین به قصد تشــرف به عتبات
عالیات خارج شــده و ۱۴هزار زائر نیز این مرز را
برای ورود به کشور پس از زیارت عتبات مقدسه
در عراق انتخاب کرده و به کشور بازگشتهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان
غربی ادامه داد :در  2هفته اخیر۱۳۷ ،دســتگاه
ناوگان عمومی مسافری کار انتقال زائران اربعین
حســینی به مرز تمرچین را بهعهده داشــته و
۲۷۰ناوگان عمومی مســافری نیز زائــران را از
مــرز تمرچین به اقصی نقاط اســتان و کشــور
منتقل کردند.
آرامون با بیان اینکه در این مدت ۸۱۶بار ناوگان
اتوبوسی جهت انتقال زائران به پایانه مرزی مهران
از پایانههای مسافری استان اعزام شدند ،گفت:
روند بازگشــت زوار از پایانه مــرزی تمرچین و
مهران همچنان ادامه دارد و خدمات الزم نیز به
این افراد در طول مسیر ارائه میشود.

کردستان

با گذشت چند دهه از جنگ عراق و ایران،
هنوز روایتها و ناگفتههای بسیاری از سهم
ی است .گرچه
استانها در دفاع از ایران ،باق 
در دوران دفاع مقدس ،همه شهروندان در
همه شهرها و استانهای کشور درگیر دفاع
از خاک خود بودند ،اما سهم 6استان که حاال
هم در مصوبه وزارت کشور استان جنگزده
نامیده میشوند را نباید از خاطر برد .مروری
کوتاه بر سهم 6اســتان خوزستان ،ایالم،
کرمانشاه ،کردســتان ،آذربایجان غربی
و بوشــهر با 24منطقه جنگی را در ادامه
میخوانید.

مدیرکل راهوشهرسازی استان همدان
با بیــان اینکه بهطــور میانگیــن در هر
شهرســتان یــک پــروژه راه در دســت
اجراست ،از اجرای ۱۲۵کیلومتر پروژه
را هســازی در ایــن اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــوب اســداللهی
گفت :طــول پروژههــای راهســازی این
اداره کل افــزونبــر  ۱۲۵کیلومتــر در
قالب ۲۰قرارداد و به مبلغ ۳۱۵میلیارد
تومان است.

بازگشت زائران اربعین
از مرز تمرچین و مهران

آذربایجان غربی

دفاع مقدس

معــاون رئیسجمهــور گفــت :بــرای
تامیــن آب آشــامیدنی ،ظرفیــت
آبشــیرینکنهای اســتان بوشهر به
۱۰۵هــزار مترمکعــب افزایــش یافت.
بهگــزارش تســنیم ،ســیدصولت
مرتضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن
استان دارای 100مصوبه سفر استانی
رئیسجمهور اســت افزود :با بررســی
انجام شده طرحها و مصوبات استان
بوشهر به خوبی اجرایی شده و درخور
تحسین است.

خبر

خوزستان

اردبیل

عکس خبر

استان های جنگ زده در دوران دفاع مقدس

بوشهر
4

آذربایجان غربی
3

کردستان
3

کرمانشاه
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7
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اولین حمله هوایی

جنگ در مناطق مرزی

هجوم شیمیاییها

نقطه آغاز جنگ

300بار بمباران

شهر موشکها

استان بوشــهر هرچند با عراق مرز
مشــترک ندارد ،اما در نخستین روز
جنگ ،عراق عالوه بر فرودگاه مهرآباد
به فرودگاه بوشــهر نیز حمله کرد.
پایگاه هوایی ششــم شکاری بوشهر
نیز ساعت ۱۶بعد از ظهر یعنی دقیق ًا
2ساعت پس از آغاز جنگ تحمیلی
نخستین پاســخ را به حمالت دشمن
داد4 .فانتوم از پایگاه هوایی بوشهر به
مقصد پایگاه شعیبیه عراق در بصره
که یکی از مهمترین تأسیسات نظامی
عراق است پرواز کرد.

بیش از 200کیلومتر مرز مشــترک
بــا عــراق ،آذربایجانغربــی را
در دوران 8ســال دفا عمقــدس
در موقعیــت خاصــی قــرار
داده بود.
بــرای دفع تجاوز دشــمن بعثی در
مناطق مرزی اشنویه ،مناطق مرزی
پیرانشهر و مناطق مرزی سردشت،
عملیا تهای مختلفی انجام شد که
عملیات والفجر ،2قادر ،كربالي2و،7
نصر 5و7و ،9عملیات ســهکانیان از
مهمترین آنها هستند.

کردستان  ۲۲۷کیلومتر مرز مشترک در
 4شهرستان مریوان ،بانه ،سقز و سروآباد
با کشــور عــراق دارد و در طول جنگ
تحمیلی بهصورت مستقیم درگیر جنگ
بود .شهرهای استان کردستان در دوران
جنگ تحمیلی ۲۶بار مورد هجوم هوایی
قرار گرفتند .جبهه میانی ،غرب و شمال
غرب و بخشی از ایالم ،آذربایجان غربی،
کرمانشاه ،کردستان و سلیمانیه در عملیات
والفجر2و 4در ســال۶۴ ،۱۳۶۲بار مورد
اصابت بمب شیمیایی از نوع تاولزا(خردل)
و اعصاب(تابون) قرار گرفتند.

کرمانشاه در جنگ عراق و ایران یکی از
مناطق محوری جنگ بود .طی این جنگ
کرمانشاه با ۳۷۱کیلومتر مرز مشترک
با کشور عراق از روز اول تا آخر درگیر
جنگ زمینی و هوایی بود و حتی پیش
و پس از این تاریــخ نیز هدف حمالت
نیروهای متخاصــم و صحنه درگیری
این نیروها بود .جنگ عراق و ایران در
این استان آغاز شد و در این استان نیز
به پایان رسید .در مجموع کرمانشاه در
طول این جنگ ۱۱۰۰بار از طرف نیروهای
ارتش عراق موشکباران شد.

ایالم با  ۴۲۰کیلومتر مرز مشترک
با عراق از 31شهریور 1359درگیر
جنگ نشد بلکه از اردیبهشت همان
سال فضای جنگ در این استان آغاز
و مردم خیلی زودتر درگیر جنگ
تحمیلی شــدند .حجم بمبارانها
و هجومها به ایــن منطقه و مردم
آن بسیار زیاد بود ،بیش از 300بار
بمباران شــهرهای ایالم و بهویژه
130بار مرکز استان باعث شد که این
استان یکی از استانهای پرتهاجم
در دوران دفاعمقدس شناخته شود.

خوزســتان با بیش از 650کیلومتر
مرز آبی و خاکی با عــراق از همان
آغاز جنگ با حمله مواجه شد و این
حمالت تا آخریــن روزهای جنگ
ادامه داشت.
بمبــاران و بعدها موشــکباران
شهرهای این استان به حدی بود که
شهر دزفول بهعنوان «بلد الصوایخ»
یعنی شهر موشــکها نام گرفت.
بیشترین آمار شــهدا و مجروحان
جنگ شهرها در طول جنگ مربوط
به شهر اهواز است.

پلمعلقمشگینشهر

اینفوگرافیک :بهروز قلی پور

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت
محیطزیســت گفت :کاهش آلودگی هوا در اولویت
هیچکس نیســت؛ بنابراین نمیتــوان انتظار هوای
بهتری داشــت ،حتی اگــر ســوخت و خودروها در
کشور استاندارد شــود اما باز هم وضعیت هوا بهطور
کامل بهتر نمیشود؛ چرا که ۹۴درصد تولید انرژی
کشور در موتورخانههای منازل ،کارخانهها و ...برپایه
سوختهای فسیلی است .به گزارش روابطعمومی
این سازمان ،داریوش گلعلیزاده در نهمین نشست
کمیته تخصصی محیطزیســت مجمع شــهرداران
کالنشهرهای ایران ،درباره معضل آلودگی هوا افزود:
با توجه به بارگذاری زیــاد جمعیت و فعالیت آنها در
کالنشهرها ،میزان ســرویسدهی به این افراد باعث
از دســت رفتن منابع میشــود .خودرو محور بودن
کشور باعث میشود که وضعیت همیشه همین گونه
باقی بماند.
وی با اشاره به موضوع نوسازی کالنشهرها افزود :در
صورت نوسازی کالنشــهرها دیگر نباید خودروهای
دیزلی در شهرها وجود داشته باشــند .خودروهای
فرسوده باید جمعآوری شوند.
بهعنوان مثال ،از هزار اتوبوس موجود باید تنها ۵۰۰
اتوبوس باقــی بماند .تولید موتورهــای کاربراتوری
ممنوع شده است اما هنوز با استفاده از آنها آلودگی
بسیاری تولید میشود .در تهران منابع انتشار آلودگی
بســیار باالســت ،به همین علت اســتفاده از حتی
خودروی استاندارد و جدید موجب تشدید آلودگی
میشود؛ این در حالی اســت که هدف ما به حداقل
رساندن آلودگی هواست.
گلعلیزاده گفت :ســتاد ملی مقابله با پدیده گردو
غبار در مواقــع بحــران و اضطرار ناشــی از مواجه
شــدن با گردوغبار ،اقدامات الزم را انجام میدهد.
تهران در معرض پدیده بیابانزایی اســت .براساس
گزارش وزارت بهداشت در سال ،۱۴۰۰در  ۲۷شهر
آلوده کشــور با ۳۵میلیون جمعیت ،حدود ۲۱هزار
مرگومیر منتســب به آلودگی هوای ناشی از ذرات
معلق 2.5میکرون در بزرگســاالن گزارش شــد که
11.3میلیارد دالر هزینه برای کشــور داشته است.
همچنین در تهران ۶هزار نفر جان خود را به این علت
از دست دادهاند.
یکــی از دغدغههای اصلــی ما ،مصرف مــازوت در
کالنشــهرها بود که ســعی در مدیریت آن داشتیم.
وزارت نیرو در بحــث نیروگاههای بخــاری ،تامین
حقابه تاالب و توسعه نیروگاه تجدیدپذیر ،اقداماتی
انجام داده اســت .برای کاهش آلودگی هوا در کشور
باید به ســمت اســتفاده از نیروگاههای بــا انرژی
تجدیدپذیر برویم.

آمادهباش 5استان برایمیزبانی از زائرانمشهد
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پل معلق مشگین شهر اردبیل ،یکی از جاهای دیدنی اردبیل
و طوالنیترین پل کابلی خاورمیانه است.
این پل در پارک جنگلی سبالن از این سر تا آن سر دره مرتفع
کوه سبالن کشیده شده است و ۳۶۵متر طول۲ ،متر
عرض و از کف دره ۸۰متر ارتفاع دارد.
معلق بودن میان زمین و هوا و دیدن نمای شگفتانگیز
طبیعت زیبا و جنگلی دره و رودخانه خیاوچایی زیر پا و کوه
سرفراز سبالن در روبهرو حس و هیجانی است که هنگام
عبور از روی این پل معلق تجربه خواهید کرد.
عکس :مهر  /محمد دشتی

24

پنجشنبه  31شهریور 1401
شماره 8598

سیاسی

پروژه آشوبسازی؛
طرحیصهیونیستیبانشانسعودی

مجری شبکه ضدانقالب لسآنجلسی :کنفرانس برگزار
کرده و پرچم جدید برای ایران طراحی میکنند

رصد رسانههای فارسیزبان معاند نشان میدهد این شبکهها
با سوءاســتفاده از حادثه تلخ درگذشت مهسا امینی ،در پی
گرفتن ماهیهای بزرگ از آب گلآلودشــدهای هستند که
مدتها است در کمین آن بودهاند« .تجزیه ایران» به بهانه
این اتفاق محور گفتوگوها و خبرهایی است که این روزها
در قالب مصاحبههــای تلفنی ،گفتوگوهــای چند نفره و
حتی بهاصطالح کارشناســی از ســوی این خط رسانهای
عمدتا لندننشین وابســته به رژیم کودککش سعودی و
دربار سلطنتی پیگیری میشود .خطی چنان شور که حتی
صدای اعتراض جریانهای ضدانقالب غیرهمسو با این چنین
تفکری را در آورده است .در این گزارش به بررسی عملکرد
خط رسانهای تجزیهخواهان ایران که در لوای عزاداری برای
مهسا امینی چنین تفکری را ترویج میکنند و همچنین به
پشت پرده آن پرداختهایم.
«اینترنشنال سعودی» مدتهاست به شکل پنهان درصدد
القای تفکر فدرالیسم و تجزیه ایران است .این شبکه سعودی
که از لندن برنامه پخش میکند ،مدتهاســت میکوشد
با طرح موضوعاتــی انحرافی مانند «آینــدهای که از ایران
میخواهید ببینید ،چگونه ایرانی اســت؟» تالش دارد تا به
شــیوهای نرم ،ایرانی جدید را ترســیم کند که با مختصات
و جغرافیایی تازه تعریف شــده باشــد .موضوعی که تالش
میکنند آن را «خواســته مــردم» بیان کننــد و انجام آن
را «حتمی و شــدنی» .با ایــن حال ،این جریان رســانهای
نمیتوانــد کتمان کند کــه هنوز برای تحقــق آرزویی که
سردمداران و حامیانش در سر دارند کاری شبیه غیرممکن
است .این شبکه در روزهای اخیر در قالب گفتوگو با برخی
افراد مســئلهدار و بعضا بینام و نشــان بــرای تجزیه ایران
نســخهپیچی کرده و برای فردای روز تجزیه نیز برنام ه ارائه
کردند .با این حال ،افرادی مانند «زینب پیغمبرزاده» ،عضو
سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت که خود را فعال
برابری جنسیتی معرفی میکند در اظهاراتی آبروی جریان
تجزیهطلب را میبرد و میگوید« :حتی ما االن که داریم در
مورد آینده ایران صحبــت میکنیم نمیدانیم مرزهای این
ایران دقیقا باید کجا باشــد ».ادعایی که این فرد آن را بیان
میکند نشــان میدهد جریان ضدانقالب که سوار بر موج
احساسات مردمی در ماجرای مهســا امینی شده است ،در
حال فکر کردن به حدود و ثغور مرزهای ایران بعد از تجزیه
آن است!
قومیتگرایی؛ گرهگشای کالف درهم

ملیتهــا و اقوام ایــران از دولت مرکزی ناامید هســتند و
نگرانیهای زیای دارند .ادعایی که با برجستهسازی در شبکه
سعودی تالش میشود به رســانههای همسو خط بدهد که
مصاحبهها و گفتوگوهای خود را به این سمت و سو بکشانند.
با این حال ،کارشناس مدعی ایرانی بودن بخشی از واقعیت
خطدهی شــبکهای که از آن مزد میگیرد را هویدا میکند
و در ادعایی عجیب میگوید« :انگار تحمیلی وجود دارد که
همه باید ایراندوست باشــند .چرا باید این تحمیل وجود
داشته باشد!» اما این تنها موضع شاذ بهاصطالح کارشناسان
این شبکه نیست .کارشناسی دیگر که خود را استاد دانشگاه
میداند در اظهارنظری میگوید« :آنچه در ایران الزم است
یک حکومت غیرمتمرکز دمکراتیک است ».این شبکه تأکید
دارد که نباید بگذارند فرصت اعتراض مردم در ماجرای مهسا
امینی ،از دست برود چرا که اعتراضات رخ داده دیگر تکرار
نمیشود .دســتورالعمل اتاق فکر تجزیه ایران را بیبیسی
فارسی ،منوتو و چند رسانه دیگر نیز مو به مو دنبال میکنند.
منوتو موضوعات قومیتی را موضوعی سرکوب شده میداند
ی دست
و البهالی یک برنامه اصطالحا شــاد ،به مفهومساز 
میزند« :فارسها خیلی از قومیتهایی که در ایران هستند را
مورد سوءاستفاده قرار دادهاند ».گرچه گردانندگان این شبکه
خبر ندارند که رهبر انقالب خود از آذریزبانهای کشــور
و دیگر مسئوالن رده باالی کشــور مانند دبیر شورایعالی
امنیت ملی نیز از عربهای خوزستان هستند و به این دلیل
نمیتوان چنین ادعایی را پذیرفت.
طرحی صهیونیستی با نشان سعودی

ماجرایی که این شــبکه ســعودی با رنگ و لعاب جذاب و
کارشناسی دنبال میکند را رژیم صهیونیستی سالهاست
دنبال میکنــد« .محمدعلی نجاح» کارشــناس عراقی در
مناظره با یک مأمور -روزنامهنگار اســرائیلی درباره تجزیه
ایران موفق میشود بخشــی از سیاست رژیم صهیونیستی
را در تجزیه ایــران روکند .این صهیونیســت در گفتوگو
با نجاح میگوید« :ایران باید به سرنوشــت کشوری مانند
اتحاد جماهیر شوروی دچار شــود و از دل آن کشورهایی
براساس قومیتهای مختلف ایجاد شــود .با این کار ایران
ضعیف و دیگر تهدیدی برای صهیونیســتها نخواهد شد
و میتوان آن را بهراحتی کنترل کــرد ».خط تجزیهای که
رسانه سعودی اینترنشنال علیه موجودیت سرزمینی به نام
«ایران» انجام میدهد ،صدای مخالفان جمهوری اسالمی
ایران در لسآنجلس را نیز درآورده است .در بارزترین نمونه
از این مخالفتها« ،شهرام همایون» مدیر یکی از تندروترین
شــبکههای ضدانقالب که از آمریــکا برنامه پخش میکند
با هشدار به مردم میگوید« :ســعودیها نگاه ،ذهن و فکر
شما را در مشــت خود گرفتهاند .این شبکه در حال طراحی
مقدمات تجزیه ایران به ظریفترین شــکل ممکن است».
او در ادامه به طرح چند مســئله مهم میپردازد و میگوید:
«چرا عربســتان چند تلویزیــون را به زبان فارســی ایجاد
کرده است؟ چرا عربستان بین هنرمندان ایرانی پولپاشی
میکند؟ چرا عربستان پول میان احزاب پخش میکند؟ آنها
کنفرانس برگزار کرده و پرچم جدید ایران را طراحی کردهاند.
کشورهایی با عنوان االحواز و کاسپین درست کردهاند و ما
ساکت نشستهایم و میگوییم برنامههای این شبکه قشنگ
ی موضوع تجزیه ایران،
است!!» هدف این جریان ،عادیساز 
تضعیف اقتدار ایران و هر چیزی است که بتوان تمامیت کشور
را حفظ کند و برای این کار نیز حقوقهای نجومی دریافت
میکنند .حقوقهایی به بهای فروش وطن که این روزها با این
تصور غلط به دنبال آشوب در کشور هستند.

با شعار آزادی حجاب  ،چادر از سر کشیدند
اغتشاشگران این روزها دنبال چه چیزی در کف خیابان هستند؟

مثل روز روشن است .نیاز به تحلیل و تفسیر
ندارد .هم شعارها و هم اقدامات خشونتآمیز
اغتشاشــگران در روزهای گذشــته نشان
میدهد که ماجرای گشــت ارشاد و مرحومه

مهسا امینی ،یک بهانه است .اهداف آشوبگران
کف خیابــان چیز دیگری اســت؛ از تجزیه
کشــور تا براندازی کل نظام ،میان شعارها
دیده میشود .دودش هم دارد به چشم مردم

کشیدن چادر از سر زن مسلمان
روضههای عصر عاشورای 61حاال در
کف خیابان به تصویر کشیده شده
اســت .یک خانم چادری رهگذر،
میان جمعی اراذل و اوباش گرفتار
میشود .عالوه بر مشت و لگد میان
نامحرمان ،چادر هم از سر این زن
محجبه بیپناه کشــیده میشود.
همان کسانی که شعار «زن ،زندگی،
آزادی» را فریاد میزنند ،همانها
هم چادر از سر یک زن میکشند.
آزادی از نگاه این حرامیان ،همان
چیزی اســت که دل خودشــان
میخواهــد .آزادی از نــگاه آنها
مساوی با ولنگاری و برهنگی است.

آتشزدن آمبوالنس امدادرسانان
میگویند خودروهای امدادی ،حتــی در جنگها هم مصونیت دارند.
امدادگران این خودروهــا هر روز جان دهها نفــر را نجات میدهند.
آشوبگران ضدوطن در روزها و شبهای گذشته ،نهتنها به اموال عمومی
آسیب زدند ،بلکه کار را به جایی رساندند که  2دستگاه آمبوالنس را در
شهر رشت به آتش کشیدند .این جماعت متوحش که دم از مبارزه با ظلم
میزنند ،آمبوالنسی را به آتش کشیدند که وظیفهاش نجات جان بیماران
درمانده است .بیمارانی که زن و بچه و خانواده خود ما هستند.

حمله به مأموران انتظامی
باتشدیدعملافرادخشونتطلبدرشبهایگذشته،درگیریهایآنها
بانیروهایانتظامیبیشترشد.درنهایتمتأسفانهدرشیراز،یکنیروی
همیارپلیستوسطاینافرادجانباختو 4مأمورپلیسزخمیشدند.
در شهرهای دیگر هم متأسفانه تعدادی از نیروهای خدوم انتظامی زیر
مشتولگدوحشیانهقرارگرفتند.فیلمهایمنتشرشدهنشانمیدهد
که برخی مأموران به نحو ناجوانمردانهای با ضرب و شتمهای سنگین
آشوبگرانمواجهشدهاندوحالجسمیبرخینامناسباست.

آتش زدن مأمور نیروی انتظامی
در همین 3ماه گذشته23 ،مأمور
نیروی انتظامی ،جانشان را فدای
امنیت کشــورمان کردنــد و در
درگیری با اراذل و اوباش و مجرمان
و قاتالن به شهادت رسیدند .انصاف
و عدالت این است که امروز نشان
افتخار به تکتک آنها داده شود ،اما
متأسفانهاغتشاشگرانفریبخورده
یا آموزشدیده کف خیابان ،اقدام
به آتشزدن یــک مأمور پلیس در
خیابان احمدآباد مشهد میکنند.
حتی تصور این اقدام جنونآمیز،
حیوانی و وحشیانه ،قلب هر انسانی
را به درد میآورد.

تخریبگران در کف خیابان
پول اموال عمومی از کجا تأمین میشود؟ از جیب مردم ،از پول بیتالمال.
حاال اغتشاشگران به جان این اموال عمومی افتادهاند و میلیاردها تومان از
پول ملت را به آتش میکشند .از آتش زدن سطل زباله به آتش زدن اتومبیل
پلیس ،شکستن شیشه اتومبیلهای شخصی مردم و بانکها رسیدهاند.
اتفاقات شب گذشته و خشــونت عجیب تخریبگران کف خیابان نشان
میدهد آنها نهتنها دلسوز مهسا امینی نیستند و مطالبه درستی ندارند،
بلکه مترصد فرصتی جدید برای ایجاد بلوا و آشوب بودهاند.
آتشزدن قرآن و پرچم کشور
همچنین در روزهای گذشته تصاویری در شــبکههای اجتماعی از به
آتشکشیدن صفحات قرآن و پرچم کشورمان منتشر شده است .اینها
شایددقیقتریناقداماتیباشدکههدفاصلیآشوبگرانرانشانمیدهد.
ثابت میشود که این اوباش به هیچ وجه خونخواه مهسا امینی نیستند و
مطالبهایدربارهحجابندارند،بلکهبااصلاسالممخالفندودنبالویرانی
و تجزیه ایران هستند .حاال دلسوزان وطن راهشان را از این آشوبگران
بیوطنجداکردهاند،چونصحنهومیدانکامالواضحوشفافاست.

نسخهپیچی تجزیهطلبان خارجنشین
برایکردستان ایران
برخی جریانات جداییطلب
مســتقر در خارج از مرزها با
نگاه
سوءاســتفاده از اعتراضات
فوت مهسا امینی ،دختر کرد 22ساله سقزی
در پلیس امنیت اخالقی تهــران بهدنبال
احیای تحــرکات تجزیهطلبانه هســتند.
فعالیت این گروهکها و ادعاهای آنان قبل
و بعــد از انقالب با همبســتگی حداکثری
مرزنشــینان کــرد کشــور بــرای حفظ
یکپارچگی ایــران ناکام مانــد و در جنگ
تحمیلی 8ساله عراق علیه ایران طی دهه60
نیز این اقلیت نتوانســتند بــه اهداف خود
دست پیدا کنند.
احزاب تروریستی مستقر در کردستان عراق
بــا فرصتطلبی از احساســات جریحهدار
شده مردم ناشــی از حادثه تلخ درگذشت
مهســا امینی اعالم کردهاند خودشان را در
این پروژه ذینفع و سهیم میدانند و تأکید
کردهاند نبایــد فقط بــه اعتراضات عادی
مردمی اکتفا شــود ،بلکه باید با اســتمرار
تنشآفرینی ،بهدنبال گســترش ناامنی در
جامعه بود.
در فضای مجــازی فراخوا نهــای تجمع
بهصورت گســترده منتشــر شــد .حزب
کردســتان عراق در پایــگاه اینترنتی خود
دعوت به اعتصاب کرد .گروهک تروریستی
پژاک نیز در بیانیهای برای اعتصاب عمومی
و اعتراضات دوشــنبه فراخوان داد و مدعی
شد «شــکنجه ،زندان ،اعدام و قتل زنان به
عملکرد معمول مبدل شده که اگر از سوی
جامعه مهار نگردد ،هزینههای آن روزبهروز
سنگینتر خواهد شد و امنیت همگان بیشتر
به خطر میافتد ».ایــن فراخوانها بهطور
گسترده از سوی ســایر جریانات همسو با
کومله و دمکرات کردستان عراق در کانالها
و صفحات شــبکههای اجتماعی بازنشــر
پیدا کرد.
گروهک تروریســتی پکک با شعار «ژن،
ژیان ،آزادی» و «شــهید زنده اســت» از
عموم خواســت به اعتصابات «سراسری و
شکوهمند» ملحق شوند .عبداهلل مهتدی،
دبیرکل گروهــک تروریســتی کومله در
بیانیهای گفت« :بهنظر من نباید گذاشت این
فرصت از بین برود .پتانســیل برای خیابان
آمدن و اشــکال ابتکاری و خالقانه اعتراض
وجود دارد .حســین یزدانپناه ،ســرکرده
حزب تجزیهطلب آزادی کردستان (پاک)
گفت« :اعتراض باید به خیابانها بیاید».
عبداهلل مهتدی ،دبیرکل حــزب دمکرات

بیچاره کوچه و خیابان مــیرود .مردمی که
از اتفاق ناگوار برای مهســا امینی ناراحت و
غمگین هســتند ،حاال باید نگران امنیت و
آسایششان هم باشند .اموال عمومی که هزینه

کردســتان بــه شــبکه فارســیزبان
ایرا ناینترنشــنال گفت« :مبارزات حزب
دمکرات کردســتان کمافیالســابق ادامه
خواهد داشــت و اصوال اقدامات جمهوری
اســامی خللی به عزم مــا در راه مبارزه و
استقرار دمکراســی و اینکه به حقوق ملی
خودمان برســیم وارد نخواهــد کرد .مرکز
هماهنگی احزاب کردی هم از مردم خواسته
به شــیوههای مختلف که برایشان عملی
است ،اعتراض کنند .ما دنبال حق و حقوق
ملی دمکراتیک خودمان هستیم».
مهتدی با حضور در این شــبکه ضدانقالب
گفت« :جمهوری اسالمی یک پروژه سیاسی
است .تنها با یک پروژه سیاسی میتوان این
نظام را از بین برد .بهصرف اعتراضات روزانه
در میان مردم یک رژیم از بین نمیرود .بدیل
پروژه سیاسی که حزب دمکرات کردستان
روی آن کار کرد حاال مطرح اســت و روی
آن کار میکنیم .مــا حداقل از طرف حزب
دمکرات کردســتان ایران سعیمان بر این
بوده اســت در قبال مســائلی که در تهران
میگذرد بیتفاوت نباشیم .ما خودمان را در
این پروژه کامال ذینفع و سهیم میدانیم».
ابراهیم علیزاده ،سرکرده گروهک تروریستی
کومله هم در سلیمانیه عراق به شبکههای
ضدانقالب گفت« :اگر بخواهیم این مبارزات
به نتیجه قطعی برســد ،باید تاکتیکهای
سیاسی آینده را بهطور مشخص معلوم کنیم.
تفاوت اساسی این حرکت با بقیه اعتراضات
این اســت که این حرکت آگاهانه ،رهبری
شده و سازماندهی شده بود و روز و ساعت و
نتیجهاش هم معین بوده است».
گروهکهایــی مثل خلق کــرد در ابتدای
انقالب 5هــزار و400زن و مرد را شــهید
کردند .تشــکیالت منافقین نیــز از فوت
مهسا امینی بهعنوان اســم رمز قیام علیه
جمهوری اسالمی ایران یاد کردند6 .سازمان
و حــزب جمهوریخواه دمکــرات هم در
بیانیــهای مشــترک اتهامهــای واهی به
جمهوری اسالمی را تکرار کردند.
فعالیت گروهکهای مخالف ایران یکپارچه
در شهرهای کردنشــین غرب کشور بهرغم
برخی اعتراضات منجر به برخوردهای خشن
خیابانــی کمتوجهی مطلق اقــوام کرد به
صداهــای تجزیهطلب را به همراه داشــته
است .مردم این مناطق در اعتراضات خود
خواهان رســیدگی به خاطیان این پرونده
و جلوگیــری از بــروز اتفاقات مشــابه در
آینده شدهاند.

تأمین آن از جیب مردم پرداخت شده آسیب
میبیند .اینجا مروری کردهایم بر خشونتهای
داعشیگونهای که برخی اغتشاشگران در کف
خیابان ایجاد کردهاند.

آتشزدن مسجد و یک امامزاده
مردم فهمیدهاند که اغتشاشگران با اصل اسالم مخالفند .نشانه آن هم
آتشزدن مسجد و امامزاده است .در همدان آشوبگران قصد تعرض به
بقعه متبرکه امامزاده عبداهلل(ع) را داشتند که بعد از درگیری با خادمان و
ممانعت آنها و حضور بموقع نیروهای بسیج و ناجا جلوی این اتفاق گرفته
شد .معترضان حتی به درختهای اطراف امامزاده رحم نکردند و پس از
به آتشکشیدن آنها از محل متواری شدند .در شهر رشت نیز تصاویری
از به آتشکشیدن یک مسجد منتشر شد.
میدانداری با رسانههای بیگانه
نکته روشن اتفاقات چند شب گذشته اینجاست که حاال میدانداران
اصلی این آشوبها برای مردم مشخص شده .در تحریک و تبدیل اعتراض
و غم مردم عادی به اغتشاش و آشوب عدهای خاص و اقدامات ضدایرانی و
اسالمی،رسانهسعودیاینترنشنالمیدانداریمیکند.بیبیسیفارسی
وابسته به دولت انگلیس نیز همچون همیشه از صحنهگردانان اصلی این
ماجراست .منافقان ،سلطنتطلبها و تجزیهطلبان هم در شبکههای
اجتماعی آتشبیار معرکهای شدند که دودش در چشم ملت میرود.

خشونتهای بیشتر توسط آشوبگران
در قم معترضان ضمن شکستن شیشــههای چند خودروی شخصی و
یک خودروی سواری ناجا ،تخریب یک ایستگاه اتوبوس ،چندین تابلوی
راهنمایی رانندگی و دوربینهای مدیریت شهری و از جا درآوردن نردههای
بلوار و آتشزدن چند ســطل زباله ،به نیروهای پلیس نیز سنگپراکنی
کردند .در ساری ،اغتشاشگران پس از سردادن شعارهای ساختارشکنانه،
اقدام به شکستن در ورودی ساختمان شهرداری کردند .در دانشگاه شهید
بهشتی تهران نیز یکی از افراد انتظامات مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یادداشت

دختران ُکردناموسماهستند
شــاید بهخاطر همینخاطــرات تلخ
ادامه از
صفحه اول سال 63بود و یا علقهای که با بچههای
جبهه جنوب پیدا کرده بودم چنــدان تمایلی به حضور در
جبهه کردستان در سال 64نداشتم .به هر تقدیر قرعه فال
من در سال 64هم به کردستان و اینبار منطقه بانه افتاد.
شــرایط من در بانه متفاوت بود؛ عضو گــروه ویژه محمد
رسولاهلل(ص) شدم؛ آن هم با فرماندهای از اهل تسنن که
هنوز که هنوز است یادآوری خاطرات او و سلوک رفتاریاش
قوت قلبی برای عمل امروزم است .در گروه 21نفره فقط من
و یک برادر تهرانی که جانشین گروه بود شیعه و فارسزبان
بودیم و همگی از برادران پیشــمرگی بودند که به عشق در
کنار «کاک مجید لطفی» بودن در آن مجموعه کوچک ،اما
باصفا و مؤثر جمع شده بودند.
کارکرد این گروه مشــابه گردان «جنداهلل» اما در مقیاس
کوچکتــر و عملیاتی بود؛ گروهی که تــوان رزمی آنها در
حد یک تویوتا ،چند سالح کالشــنیکوف و 2قبضه سالح
قناســه بود ،اما تا جایی تأثیرگذار بود که ضدانقالب از هر
ک مجید جایزه سنگین
2گروه دمکرات و کومله برای سر کا 
تعیین کرده بود .شاید وسوسه همان جایزه بود که او را در
روز شهادت شهدای هفتم تیر در ســال 1365به شهادت
رساندند.
صبح یک روز که در ســپاه بانه به همراه کاک مجید شاهد
صحنهای بودم که امــروز وقتی میبینــم برخیها نیروی
انتظامی را در نقطه مقابل هموطن کــرد ما قرار میدهند
از این وارونهنمایی واقعیتها دلگیر میشــوم .برادر کردی
درحالیکه شیون میکرد وارد سپاه شد و به فرمانده سپاه
بانه ،شهید بزرگوار نصراللهی ،گفت دیشب کومله به خانهام
در روستای آلوت آمد و گاو و دخترم را بههمراه خودش برد.
صرفنظر از اینکه این برادر کــرد نکتهای گفت که موجب
عصبانیت شهید نصراللهی شد ،اما ایشــان به کاک مجید
ماموریت داد با یک ماشین و 2دستگاه موتور و 4نفر نیرو به
منطقه رفته و تا فردا این دختر را آزاد کنید .ماموریت انجام
شد و ســاعت 5عصر بههمراه این دختر حدودا 20ساله به
بانه بازگشتیم.
این خاطره از این باب نقل شد که بگوییم ناموس کرد ناموس
بچهشیعه است و گروهکهای کومله یا دمکراتی که امروز
الشخوروار خود را دلســوز مهســا امینی میدانند و برای
جامعه کرد نسخه قیام میپیچند40 ،سال پیش تعرض به
این ناموس رفتار هر روز آنها بود و این بچههای جنگ بودند
که خواهران کــرد خود را از دهان این جرثومههای فســاد
نجات میدادند؛ کاری که اگر امروز هم اتفاق بیفتد ،باز تکرار
خواهد شد و لحظهای در حمایت از برادران و خواهران کرد
خود تردید نخواهیم کرد.

