
تحریم و آشوب،  دو  روی یک سکه
رئیس جمهور: اصالح یک روش اشکال ندارد، باید بهترین روش ها را برای اجرای قوانین پیدا کنیم

 اگر قصوری و تقصیری درماجرای خانم مهسا امینی
شده باشد حتما پیگیری خواهد شد

 اعتراض قابل قبول است اما اغتشاش از طرف هیچ کس
و هیچ سلیقه ای قابل قبول نیست

گروهک های 
تروریستی،  زیر 

ضربه  سنگین سپاه
 موشک های نقطه زن و پهپادهای 

انتحاری ،  از دوم مهر مقرهای 
گروهک های تروریستی تجزیه طلب 
مستقر در عراق را زیرآتش گرفته اند

پليس ضدشورش 
در جهان  چه  

می کند؟

 ارزش تجارت خارجی
از ۵۰ میلیارد دالر 

گذشت

تصاویــر برخــورد  پلیس 
ضدشــورش  لنــدن بــا  
اغتشاشگران  را با اسکن این 

کیو آرکد  ببینید.

 درباره نیروهاي پلیس ضدشورش
و  کنترل تجمع هاي غیرقانوني

ارزش تجارت خارجی 13/2درصد 
نسبت به سال قبل رشد کرد
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یادداشت

دیدگاه

محمد امین توکلی زاده؛ معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهر تهران

حامد فوقانی، دبیر گروه شهر

بعد از شکست فتنه مخملی۸۸، آشوب مجازی1۴۰1 
هم شکســت خورد. این دو که یک آبشــخور دارند و 
دستورالعمل های جین شارپی در آنها دیده می شود، در ایران جواب ندادند و اهداف 
طراحان خود را تامین نکردند، ولی متأسفانه موجب فریب خوردگی برخی چهره ها 

و البته آشکارشدن باطن برخی دیگر شد.
چرایی شکست آشوب مجازی: آشوب مجازی با هشتگ ها و پروپاگاندا و ایجاد حس 
فراگیری سرعت باالیی می  گیرد ولی چون مابازای واقعی ندارد، سریع فروکش می کند، 
لذا طراحان سعی می کنند با اعمال خشونت هزینه ها را باال برده و تصویرسازی کنند و از 

این طریق القای موفقیت نمایند که به دلیل  عدم همراهی مردم به نتیجه نرسید.
در آشــوب مجازی اخیر الیه نظری و نخبگانی به طور کامل حذف شد و چهره ها و 
سلبریتی های کم عمق جایگزین شدند تا سرعت فراگیرشدن را برای آشوب فراهم 
کنند ولی نداشــتن مبانی و اصول و مدل جایگزین موجب عدم اعتماد شد و حتی 

لیدر های فتنه مخملی هم به آن اعتماد نکردند.
آشوب مجازی بدون سر متولد شد و دعوا بر سر رهبری آن در نازل ترین سطح شکل 

گرفت و موجب ریزش شدید در دامنه عضو گیری آن شد و تضاد 
داخلی پاشنه آشیل آشوب شد و به خودخوری افتادند، مثل در 

کنار هم قرار گرفتن تجزیه طلبان و ســلطنت طلبان و اصالح طلبان غربی که پر از 
تناقض بود و عدم اتفاق نظر.

در روزهایی که صحبت از آتش افروزی عده ای و تخریب 
اموال عمومی شهر در میان است، کسانی که جانشان 
را همواره و در سرد و گرم روزگار کف دست شان می  گیرند تا جان عده ای را از میان 
شــعله های آتش نجات دهند، نباید فراموش کرد. مردان آتش، بارها و بارها ثابت 
کرده اند هیچ چیزی برایشــان بااهمیت تر از جان و مال هموطنان نیست. در میان 
آتش نشانان کم نیستند افرادی که مثل خیلی دیگر از خادمان این مرز و بوم، جان 
داده اند، شهید شده اند، زخمی شده اند، خانه و خانواده را برای انجام ماموریت مدت 
زیادی تنها گذاشــته اند یا به خاطر حادثه ای تلخ، متأســفانه »از کار افتاده« لقب 
گرفته اند. در عین حال، این مردان بی ادعا کمتر مورد تقدیر و توجه بوده اند. هفتم 
مهرماه بهانه ای است تا از دلسوزانی که گاهی حتی مورد بی مهری قرار می گیرند، یاد 
شود و تجلیلی در خور  شأن صورت گیرد؛ یعنی درست روز بعد از پایان گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس. به واقع که بســیاری از عملیات هایی که آتش نشانان طی مدت 
فعالیت شان در کشور به انجام رسانده اند، دست کمی از عملیات های رزمندگان ۸سال 
جنگ تحمیلی نداشته است. همین باعث شده تا تعدادی از آنها مدال »شهادت« بر 

پیکر مطهرشان بنشیند و عنوان »شهید خدمت« زینت بخش نام شان شود.
»روز ملی آتش نشانی و ایمنی« به خاطر یادآوری رشادت های 
آتش نشانان هنگام نبرد با آتش غول پیکر 7مهر سال1359 در 

تقویم به ثبت رسیده است. آن زمان پاالیشگاه آبادان در پی حمله هوایی رژیم بعث 
عراق آتش گرفت و درنهایت 12 آتش نشان به درجه شهادت نایل شدند.

 دالیل شکست
 آشوب مجازی چیست؟

 در ستایش 
خاموش کننده های آتش
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 فیلم  دردناک 
لحظه  شهادت 
حسین اوجاقی

در روز ایمنی و آتش نشــانی ،گفته های رئیس 
سازمان آتش نشانی تهران درباره ایجاد مزاحمت  برای 

سامانه 125 را  با اسکن این کیو آرکد  ببینید.
صفحه3

بخشنامه دادستان کل کشور درباره 
اغتشاشات اخیر

گفته های اعضای ارشد 
گروهک های تروریستی 

»کومله«

داده نما

کالهبرداری ملکی 
در حال تاخت وتاز

آمارها )طبق آمار سال 99(

مقایسه رتبه کشور ها در تسهیل خدمات ثبت معامالت ملکی 

تغییرات رتبه ایران در تسهیل دسترسی به خدمات ثبت معامالت 

عدم ایجاد امکان ثبت لحظه ای توافقات توسط معامله کنندگان 
خدمت سازمان ثبت در جهت منافع سردفتران

گرافیک: مهدی سالمی

238 هزار 
کالهبرداری 
در سال  ثبت 

می شود

114 هزار 
پرونده تحصیل 
مال نامشروع 
سالیانه داریم

60 هزار 
پرونده فروش 

مال غیر در سال 
ثبت می شود

41 هزار 
پرونده جعل هر 
سال در کشور 
ثبت می شود

 حدود نیمی از پرونده های حقوقی قوه قضائیه 
ناشی از استفاده از اسناد قولنامه ای در حوزه امالک است.

دسترسی آسان به خدمات ثبتی مهمترین راهکار برای کاهش اسناد 
قولنامه ای است.
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 ناکارآمدی سامانه های سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

عامل افت رتبه ایران در شاخص های جهانی

 مهمترین آثار 
ثبت معامالت در لحظه توافق

1- پیشگیری از بسیاری از کالهبرداری های 
ملکی

 جعل سند
 معامله با اشخاص 

ممنوع المعامله
دعواهای حقوقی مانند الزام 

به تنظیم سند رسمی
2-امکان دسترسی به سابقه ملک

منابع: سایت جهانی حقوق مالکیت/سالنامه آماری قوه قضائیه

جان هایی برای  دفاع از امنیت

 تجمع بازاریان 
در محکومیت اغتشاشات

بررسی تجهیزات آتش نشانی 
پایتخت به روایت اعداد

سالمندی با رسم شکل و نمودار

 اصناف و بازاریان  دیروز در محکومیت هتک حرمت
به مقدسات  در مسجد امام بازار تهران تجمع کردند

در جریان اغتشاشات  اخیر 9بسیجی، یک ارتشی، یک مامورانتظامی  و یک همیار پلیس به شهادت رسیدندسال1۴1۰ جمعیت سالمند ایران از 1۴درصد عبور می کند
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خزعلی: پیگیر وضعیت زنان 
بازداشت شده هستم 

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری در حاشــیه 
خبری جلســه هیأت دولت با اشــاره به شــرایط مناسب 
زنان بازداشــتی در ناآرامی های اخیر به ایسنا گفت: تالش 
می کنیم کسانی که احساساتی شده یا کم تقصیر هستند، 

سریع تر آزاد شوند. 
انسیه خزعلی در پاسخ به این پرسش که آیا پیگیر وضعیت 
زنان بازداشــتی در ناآرامی های اخیر شده اید، گفت: من به 
زندان رفتم و از وضعیت نگهــداری خانم ها بازدید کردم. با 
اکثر آنها صحبت کردم و شرایط آنها را دیدم. تالش کردیم 
شــرایط آزادی افرادی که احساساتی شــده اند یا شرایط 
ویژه ای برای آنها پیش آمده اســت یا فرزند دارند را فراهم 
کنیم. امیدواریم کسانی که بی گناه هســتند یا کم تقصیر 
هستند و ناخواســته به میدانی کشیده شــده اند، سریع تر 

آزاد شوند.
 او درباره تعداد زنان بازداشــتی گفت: اطالع دقیق ندارم. 
چند روز پیش که برای بازدید رفتم، حدود 70 نفر بودند. 
شــرایط نگهداری آنها خوب بود. هم فضایــی که به آنها 
اختصاص داده بودند و هم سالن ورزشی اي که برای تحرک 

و پیاده روی آنها وجود داشت، مناسب بود.

 گروهک های تروریستی
 زیر ضربه سپاه

دور جدید عملیات نیروی زمینی سپاه پاســداران علیه مقرهای 
گروهک های تروریستی تجزیه طلب مســتقر در اقلیم کردستان 
عراق، که از دوم مهرماه آغاز شده بود، صبح دیروز نیز ادامه یافت؛ 
عملیاتی که طی آن مقرهای اصلی گروهک های تروریستی کومله، 
دمکرات و پاک )حزب آزاد کردستان( ازسوی موشک های نقطه زن 

و پهپادهای رزمی و انتحاری زیرضربه قرار گرفت.
به گزارش همشــهری، بررســی ها حکایــت از آن دارد که در این 
سلسله عملیات که با خسارت ها و تلفات جدی برای گروهک های 
تجزیه طلب مســتقر در این منطقه همراه بوده، از موشــک های 
نقطه زن۳۶0نیروی زمینی ســپاه و همچنین پهپادهای انتحاری 
موجود در سازمان رزم این نیرو برای هدف قرار دادن مقرها و اماکن 

تجمع تروریست ها استفاده شده است.
به دنبال تالش گروهک های تروریســتی و تجزیه طلب مستقر در 
اقلیم شــمال عراق برای ایجاد آشــوب و ناامنی در کشور، از دوم 
مهرماه سلسله عملیات هایی ازسوی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
نیروی زمینــی سپاه پاســداران علیه اماکن اســتقرار عناصر این 
گروهک ها آغاز شده است که گفته می شود این عملیات ها کماکان 
ادامه خواهد یافت. در اطالعیه نیروی زمینی سپاه پاســداران که 
دراین زمینه صادر شده، آمده است: »همانگونه که در اطالعیه دوم 
مهرماه به آگاهی رسانده شد، پس از هشدار های الزم به مقام های 
اقلیم شــمال عراق از طریق مبادی مربوطه، مبنــی بر برچیدن 
بســاط فعالیت های گروه های تروریســتی ضدایرانی وابسته به 
استکبارجهانی در منطقه خود و بی اعتنایی نسبت به این خواسته 
مشروع و قانونی که با اســتمرار حضور گروهک های تروریستی و 
تعرض به مناطق مرزی جمهوری اسالمی ایران و مورد حمله قرار 
دادن برخی پایگاه ها و پاســگاه های مرزی کشورمان و همچنین 
پشتیبانی از آشوب های اخیر همراه بوده است، رزمندگان قرارگاه 
حمــزه سیدالشــهدا)ع( نیروی زمینی سپاه پاســداران، عملیات 
آتشــباری و حمالت توپخانه ای خود را نســبت به مقر ها و مراکز 

استقرار آنها در بخش هایی از اقلیم آغاز کرد.«

این اطالعیــه می افزایــد: »از آنجا که طــی این مــدت بقایای 
گروهک های ضدانقالب تروریستی پس از تحمل تلفات در منطقه 
پراکنده، و تهدید علیــه امنیت و آرامش مردم عزیز کشــورمان 
همچنان باقی است، از صبح ششم مهرماه، مرحله جدید عملیات 
رزمندگان اســالم علیه مواضع، مقر ها و پادگان های گروهک های 
مذکور در عمق اقلیم شمال عراق با بهره گیری از یگان های موشکی 
و پهپادی نیروی زمینی سپاه و آتش پرحجم و ترکیبی موشک های 
نقطه زن و پهپاد های تهاجمــی و انهدامی آغاز و ضربات مهلکی به 
آنان وارد شده  اســت.« در اطالعیه نیروی زمینی سپاه پاسداران 
تأکید شده است که »این عملیات تا دفع مؤثر تهدید و برچیده شدن 
مقر های گروهک های تروریستی و اقدام مقام های اقلیم به تعهدها 
و مسئولیت های خود، با قاطعیت ادامه خواهد داشت.« یک منبع 
آگاه نظامی نیز دراین باره به فارس گفته است: »این حمالت از بعد 
شدت و دامنه بسیار کم ســابقه و کوبنده بوده و آسیب هایی جدی 
به مقر تروریست ها وارد کرده؛ به طوری که مقر اصلی گروهک های 
تروریســتی و دفاتر آنها تخریب شــد. دراین حمالت یگان های 

موشکی، پهپادی و توپخانه ای سپاه شرکت داشتند.«
ازسوی دیگر یک عضو ارشــد گروهک تروریستی »کومله« در 
گفت وگو با رویترز اذعان کرد که چنــد دفتر این گروهک صبح 
دیروز هدف حمله قرار گرفت و تلفات و خســارات مادی برجای 
گذاشته است. همچنین حزب منحله دمکرات نیز از مورد اصابت 
قرار گرفتن مقر اصلی خــود در منطقه »کوی ســنجق« خبر 
داد. همینطور عثمان خلیلی، فرمانــده نظامی کومله از نابودی 
کامل ســاختمان فرماندهــی این گروهــک در ۲0کیلومتری 
جنوب سلیمانیه خبر داد. گفته می شــود سامان برزنجی، وزیر 
بهداشت اقلیم کردستان دستور داده طی روزهای آینده تمامی 

بیمارستان های اربیل و سلیمانیه در آماده باش کامل باشند.

 اثبات  کارآمدی دین
وظیفه امروز انقالبی ها

رئیس  مجلس در نشســت جمعی از رزمندگان خراسانی 
و مسئوالن تشــکل های دفاع  مقدس خراسان  رضوی در 
مشهد با اشــاره به اینکه وظیفه امروز هرکسی که خود را 
انقالبی می داند، اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه است، 
گفت: جمهوری اسالمی برای مشــکالت راه حل دارد، اما 
بوروکراسی و دیوان ســاالری اجازه نمی دهد از این قدرت 
حل مسئله اســتفاده کنیم. به گزارش ایســنا، محمدباقر 
قالیباف با اشاره به مشــکالت کشور گفت: من سال هاست 
تأکید می کنم هرکس خود را حزب اللهی، انقالبی، ســرباز 
رهبری و وطن پرســت می داند یا دغدغه اسالم، انقالب و 
ایران را دارد، باید بتواند کارایی دین را در اداره جامعه اثبات 
کند. قالیباف با بیان اینکه مســائل اصلی را رها کرده و به 
مسائل فرعی پرداخته ایم و گاهی مسائل اصلی و فرعی را 
نیز تشخیص نمی دهیم، گفت: این روایت امیرالمومنین)ع( 
اســت که وقتی نیروهای فاضل دفع شــوند، اراذل، یعنی 
نیروهای فرومایه و ناکارآمد، کارها را به دست می گیرند و 
لذا شاهد هستیم که در طول ده ها سال، این اتفاق باعث بروز 
شرایطی می شود که قدرت حل مسئله را از دست می دهیم. 
رئیس مجلس با بیان اینکه راه و مســیر را گم و مردم را از 
اداره جامعه حذف کرده ایم، تصریح کرد: متأسفانه گرفتار 
کسانی شده ایم که برای انقالب یک سیلی نخورده اند، درد 
نکشیده اند و کاری هم نکرده اند و فقط هوار کشیده اند و این 
درحالی است که ما میدان را خالی کرده و کنار کشیده ایم.

رئیس جمهــور در هفتمیــن 

گفت وگوی تلویزیونی خود به دولت
موضوعات اجالس شانگهای، 
سفر نیویورک، پرونده هسته ای و اعتراضات 
ناشی از فوت مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس 
امنیت اخالقی اشــاره داشــت. به گزارش 
همشهری، سیدابراهیم رئیسی در این گفت وگو 
با تمایز میان اعتراض و اغتشاش در کشور از 
تشــکیل کرســی های نظریه پردازی و نقد 
شیوه های اجرای قانون استقبال کرد و گفت که 
نباید از ارائه نظرات منتقد و معترض جلوگیري 

کرد. بخش هایی از این گفت وگو را می خوانید:

همزمان با سفر سمرقند نخستین 
خبرها درباره خانم مهسا امینی منتشر شد. اگر 

نکته ای دارید بفرمایید.
اولیــن خبر را در ســمرقند شــنیدم و همانجا با 
مسئوالن تماس گرفتم و به مسئوالن بخش های 
مختلف گفتم که با حساســیت موضوع را دنبال 
کنید و پیگیری کردند. بعد از بازگشت از سمرقند 
هم خبر فوت ایشان را دادند. من با خانواده ایشان 
تماس گرفتم و اعالم همدردی کردم و گفتم این 
خبر برای هــر ایرانی متاثرکننده اســت. ایران ما 
خانواده محور است و عاطفه بین خانواده های ایرانی 
امر محوری است. اینکه خبر بیاورند دختر خانمی 
اینگونه فوت کرده اســت همــه را متاثر می کند. 
تأکید داشتم اگر قصوری صورت گرفته باشد حتما 
پیگیری می کنم. ما این موضــوع را از بخش های 
مختلف پیگیری کردیم و همچنان هم این پیگیری 
دارد انجام می گیرد. در مسئله فوت این خانم آنچه 
وظیفه ماست این است که پیگیری کنیم و حتما 
هم پیگیری خواهد شد. اصل کار ما در این قضیه 
شــفافیت و عدالت اســت و منتظر نظر پزشکی 

قانونی هستیم.
تا االن گزارشی گرفته اید؟

برخی گزارش هــای مقدماتی آمده اســت ولی 
گزارش نهایی را باید پزشکی قانونی و قوه قضاییه 

بدهند.
چقدر طول می کشد؟

پزشــکی قانونــی گفته اســت ظرف چنــد روز 
آینده اعالم می کنیــم. نکته دوم این اســت که 
اظهارنظرهایی در این مدت در رســانه ها و فضای 
حقیقی و مجازی نســبت بــه روش اجرای قانون 
شده است. پیشنهادات و نظراتی مطرح شده است. 
به نظرم از مطرح شدن نظرات نباید هیچ وحشتی 
داشــت. دیدگاه ها به ارتقــای کار کمک می کند. 
دستگاه ها باید توجه شان به ســمت اصالح امور 
باشد و مثبت نگاه کنند. 15ســال است دارد این 
روش)گشت ارشاد( اجرا می شود ولی چه اشکالی 
دارد روش اجــرای قانون اصالح شــود. اما بحث 
من باالتر از این حرف هاست. رهبر انقالب زمانی 
بحث کرسی های آزاداندیشــی را مطرح کردند. 
چه اشکالی دارد ما برای اعتراض به یک تصمیم، 
مراکزی در دانشــگاه ها تاســیس کنیم تا نسبت 
به برخی تصمیمات و روش ها اعتراض شــود. این 
در قانون اساســی جایگاه دارد و شنیدن نقدها و 
اعتراض ها به ارتقای کار کمک می کند. نکته سوم 
اینکه باید حدفاصل اعتراض و اغتشاش مشخص 
شود. یک وقت نقد و ســخن مخالفی وجود دارد، 
هیچ اشکالی ندارد و باید شنیده شود. اما اغتشاش 
به هم ریختن امنیت یک کشــور است و تعدی به 
جان و مال مردم است. در هیچ کجای عالم تعرض 
به مال و جان مردم پذیرفته نمی شــود. پلیس و 
نیروهای سپاه و بســیج شیرین ترین سرمایه شان 
که جان شــان اســت برای امنیت و دفاع از مردم 
گذاشته اند. اینها جدا از مردم نیستند، بلکه حافظ 
جان و مال مردم هســتند. مردم تعــرض به اینها 

را نمی توانند تحمل کنند. خــط قرمز جمهوری 
اســالمی جان و مال مــردم اســت. به هیچ وجه 
نمی توان این اجازه را داد که افرادی با اغتشــاش 
امنیت جامعه را مختل کننــد. آحاد مردم چنین 

اجازه ای نمی دهند.
نکته بعد اینکه چه کســانی به این اغتشاش دامن 
می زنند؟ کشوری که کودکان بومی را زنده به گور 
کرده اســت افرادی را دعوت به اغتشاش می کند. 
کشوری که در ۲8هفته 81زن به دست پلیس آن 
کشته شدند، آمریکا که از ســال۲015 به بعد هر 
ساله بیش از هزار نفر به دســت پلیس این کشور 
کشته می شــوند مردم ایران را دعوت به اغتشاش 
می کند و  امنیــت مردم ما را به خطــر می اندازد 
و رسانه هایشــان ســاخت مواد منفجره را تعلیم 
می دهند. 4۳سال اســت که می گویند ۶ماه دیگر 
جمهوری اســالمی تغییر می کند ولی در جایگاه 
اقتدار و عزت قرار داریم. پرچم جمهوری اسالمی 

برافراشته است.
ما نفاق و آشوب را ۲روی یک سکه می دانیم. تحریم 
و آشوب را ۲روی یک سکه می دانیم. مسئله فوت 
مرحوم امینی در حال پیگیری اســت. در اتفاقات 
کشــورهای دیگر حتی یک بخشــدار هم در آن 
کشورها تماس نگرفته است که چرا یک زن کشته 

شده است.
مردم در این قضیه ضدانقالب را ناکام گذاشــتند. 
کشوری که ســالح شــیمیایی در اختیار صدام 
گذاشت و بسیاری از مناطق کردنشین ما بمباران 
شیمیایی شــد، امروز می خواهد مردم را به نحوی 
تحریک کند. مردم بلندگوهای دشــمن را خوب 

می شناسند.
من می خواهم به مردم بگویم: 1- مســئله خانم 
امینی همــه را متاثر کرد و همه ما با هر ســلیقه 
و گویشی خواهان پیگیری شــفاف و عادالنه آن 
هســتیم. ۲- همه قبول دارند هرگونه اغتشاش، 
تعدی به جان و مال مردم است ۳- همه معتقدند 
دشمن به دنبال ایجاد ناامنی است 4- همه معتقدند 

نقد و اعتراض در هر امری باید مورد توجه باشد.
امروز ملت ما خوب می داند که دشــمنان سعادت 
ملت ایران را نمی خواهند. امروز وظیفه ما این است 
که خوب مسائل را بشناسیم. دشمن به دنبال این 
است که تولید و درس و بحث در کشور نباشد. ما 
رونق تولید را می خواهیم. امروز همه اســتادان، 
دانشــجویان و دانش آموزان، کارگــران و فعاالن 
اقتصادی بدانند آنچه دشــمنان را ناامید می کند 
حضور فعاالنــه در میــدان کار و همه عرصه های 
اقتصادی و اجتماعی است. این به معنای آن نیست 
که مســائل نادیده گرفته شــوند. شنیدن سخن 
مخالف اشکالی ندارد. باید آستانه تحمل را باال برد. 
در جلسه با اندیشکده های آمریکایی از توضیحات 
من قانع می شدند. کسانی که ناامنی ایجاد کردند 
باید به عدالت سپرده شوند، چه کسانی که تحریک 
کردند و چه کسانی که مباشرت کردند. افرادی که 
غافل بودند بحث دیگری است. این خواست مردم 
است که با افراد متخلف در این قضیه برخورد شود. 

ایجاد وحشت در دل زن و بچه  مردم جرم است.
اجرای قانون منتقدان جدی دارد   ؛آیا 

در عمل اصالح اتفاق می افتد؟

در هــر موضوعی بحث نســبت بــه تصمیمات 
امکان پذیر است. من همیشه در جلسات می گفتم 
مســئوالن باید آستانه تحمل خودشــان را برای 
شنیدن انتقادات باال ببرند. مسئوالن باید بررسی 
کنند بهترین روش ها را برای اجرای قانون دنبال 
کنند و راه باز است تا روش ها را مورد بررسی قرار 
دهند. آنچه قابل تغییر نیست ارزش هاست. عدالت 
یک ارزش است و همه جا خوب است. ظلم در همه 
جا بد است. روش ها برحسب زمان و مکان و مقاطع 
مختلف قابل بحث است. این بحث نیاز به گفت وگو 

دارد. اما بیان کردن نظر، غیر از اغتشاش است.
امروز در جامعه به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم. 
به هیچ عنوان نباید وحدت و انسجام ما مخدوش 
شود. دشــمن می خواهد فوتبالیســت را در برابر 
فوتبالیست، هنرمند را در برابر هنرمند و دانشجو 
را در مقابل دانشــجو و طلبه قرار دهد. انسجام در 
دانشگاه، مدارس، بازار و همه اقشار از مسائل مهم 
ماست. دشمن دقیقا این وحدت و انسجام را هدف 
گرفته است و کشته سازی هایی که می کند برای 

هدف قرار دادن این انسجام است.
اشاره به تمایز اعتراض و اغتشاش 
دارید. اما برخی اعتراض دارند که نمی خواهم 
کنار معاند باشم. چه بســتری برای اعتراض 

قانونی وجود دارد؟
این کار در دانشگاه و حوزه و مراکز فرهنگی و علمی 
و دســتگاه های اجرایی می تواند صورت گیرد. با 
الهام گرفتن از قانون اساسی و صحبت های رهبر 
معظم انقالب می شود مراکزی برای گفت وگو، نقد 
و اعتراض در مرکز و استان ها ایجاد شود. این نباید 

در یک فضای آلوده جنجالی مطرح شود.
دولت با توجه بــه متن کارها که حل مشــکالت 
اقتصادی مردم است. مسئله آب و شبکه آبرسانی 
خوزستان و یزد را در دســتورکار قرار داده است. 
فعال شدن نیروگاه ها در دستور کار است تا مشکل 
برق حل شود. در حوزه میدان های مشترک گازی 
تالش می شود به سیاست های ابالغی عمل شود. 
دولت مسئله رونق تولید را دنبال می کند. امروز در 
کشور بیش از 100هزار هیأت علمی داریم که اتاق 
فکر دولت هستند. اینها افتخار کشور هستند. در 
برخی استان های ما ایجاد اشتغال به نحوی است که 
گزارش ها بسیار خوشحال کننده است. صدها واحد 
تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل دارد فعال می شود. 
دشــمن هم این را می بیند و فتنه گری می کند تا 
کشور را دچار اختالل کند که این کار نخواهد شد. 
هر سختی که در جهت ایجاد امید در مردم باشد، 

در جهت راهبرد نظام و جمهوری اسالمی است.
نتایج سفر شما به اجالس شانگهای 

و مجمع عمومی سازمان ملل چه بوده است؟
عضویت ایران در شــانگهای مسئله مهمی است. 
ما به زیرســاخت های آسیا وصل شــدیم. بخش 
مهمی از اقتصاد جهان متعلق به کشورهای عضو 
شانگهای اســت. ارتباط اقتصادی و تجاری ایران 
با این کشورها و زیرســاخت ها به توسعه تجارت 
ما کمک می کند. در دیــدار با رئیس جمهور چین 
اجرای برنامه راهبردی ۲5ســاله مورد تأکید قرار 
گرفت. اراده ۲کشور برای کار تجاری و مسائل پولی 
و مالی قرار گرفت. مشــارکت چین در پروژه های 

مهم ریلی دنبال می شود. روابط تجاری ما با روسیه 
80درصد افزایش پیدا کرده است. مسیر کریدور 
شمال جنوب و حوزه های نفتی مشترک، تجاری و 
فضایی پیگیری می شود. در نشست با نخست وزیر 
هند سرعت بهره برداری از بندر چابهار مورد تأکید 
قرار گرفت. روابط ما با تاجیکســتان 5تا ۶برابر در 
مقایسه با سفر اول بنده به این کشور افزایش یافته 
است. اینها همگی سیاست های همسایگی است. 
اعتماد متقابلی بین ما و کشــورهای شــانگهای 
به وجود آمده است. با ســران 10کشور منطقه ای 
دیدار داشتم و توسعه کارهای اقتصادی بحث عمده 
ما بود. سال گذشته به علت شیوع کرونا به نیویورک 
نرفتم ولی امسال ســفر کردم. این سفر نخستین 
سفر بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی بود و من 
باید صدای ملت ایران می بودم و مواضع سیاســی 
جمهوری اسالمی و ملت ایران را باید می توانستم 
در نطق خودم بیــان کنم. در اجــالس عمومی 
سازمان ملل همانطور که مردم عزیزمان مشاهده 
کردند ســعی کردیم مواضع جمهوری اســالمی 
و آنچه سیاســت های بحق ما ازجمله در مسائل 
هسته ای و مظلومیت ماست بیان کنیم. ضرورت 
اجتناب از استانداردهای دوگانه مثل حقوق بشر و 
تروریسم تأکید بنده بود. شرکت در اجالس یونسکو 
و بیان مواضع تعلیم و تربیتی جمهوری اســالمی 

ایران به صورت مختصر انجام شد.
در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل با 
10نفر از سران ازجمله دبیرکل سازمان ملل دیدار 
داشتم. بنده با روسای جمهوری اروپایی، آفریقایی، 
آســیایی و آمریکای جنوبی دیــدار و گفت وگو 
داشتم. در نشست با مسئوالن مؤسسات تحقیقاتی 
مجال نقد کردن دادم و تــا ۲دور هم در برخی از 
این نشســت ها مذاکره کردیم. در نشست با آقای 
مکرون مباحث هسته ای مطرح شد و آنچه مواضع 
جمهوری اســالمی بود مرور شــد. توافق کردیم 
که توافــق عادالنه و خوب کامال قابل دســتیابی 
اســت. نکته محوری این بود کــه آمریکایی ها از 
توافق خارج شــدند و آقای مکرون قبول داشــت 
که اروپایی ها به تعهدات شان عمل نکردند. تأکید 
بنده بر پایبندی به تعهدات و ارائه تضمین از طرف 
آمریکایی ها بود. من به آقای مکــرون گفتم چرا 
شما اینقدر از آمریکایی ها پیروی می کنید؟ آقای 
مکرون گفت موضع ما مستقل است و مواردی را 
هم مطرح کرد. دبیرکل ســازمان ملل هم معتقد 
بود ایران ظرفیت های بسیار زیادی دارد و من هم 
گفتم تالش کنید ســازمان ملل باشد نه سازمان 
تحت تأثیر قدرت های بزرگ. در جلسه ما بحثی در 
مورد موضوعات اخیر نشد. یک بحث حقوق بشر 
مطرح شــد و گفتم ما امروز در جایگاه مدعی قرار 
داریم. ما در ذات جمهوری اسالمی توجه به حقوق 
انسان ها را مورد تأکید قرار دادیم. بنده مثال هایی 
برای ایشان درباره نقض حقوق بشر در اروپا و آمریکا 
زدم و گفتم اینها باعث می شود حرف های شما قابل 

باور نباشد.
ابتکار تصویر شهید سلیمانی برای 

انتقال چه پیامی بود؟
من می خواســتم بگویم مؤسس داعش خودشان 
بودند. قهرمان مبارزه با تروریســم حاج قاسم بود 
که به دست رئیس جمهور آمریکا به شهادت رسید. 
من می خواستم بگویم شما به غلط مدعی حقوق 
بشر هستید و شهید ســلیمانی را که برای حقوق 
مردم منطقه تالش کرد را به شــهادت رساندید. 
خواست جدی ما برای محاکمه آمران و مباشران 

این جنایت تروریستی بود.
 اگر این در دنیا مورد رسیدگی قرار نگیرد بی عدالتی 
در دنیا رواج پیدا خواهد کرد. من مصرانه از مجمع 
عمومی خواســتم که عدالت درباره قاتالن شهید 

سلیمانی اجرا شود.

تحریم و آشوب، دو روی یک سکه
رئیسی: مسئله خانم امینی همه را متاثر کرد و همه ما با هر سلیقه و گویشی خواهان پیگیری شفاف و عادالنه آن هستیم

آخرین وضعیت پرونده هسته ای ایران 
رئیسی گفت: جمهوری اسالمی در آخرین متنی که ارائه کرده بر تضمین تأکید کرده است. این 
تضمین اعتمادآور باید وجود داشته باشد. موضوع پادمانی باید حل وفصل شود تا بعد توافق 
قطعنامه به بهانه های مختلف ندهند. آقای مکرون می گفت کار آژانس سیاسی نیست ولی من 
گفتم آژانس 15بار بعد از برجام به انحراف نداشتن ایران در برنامه هسته ایش اشاره داشته است. 
مسئله رفع تحریم ها نیز باید به صورت پایدار ادامه داشته باشد تا ایران از منافعش بهره ببرد. در 
اجالس مجمع عمومی رغبت زیادی به همکاری با ایران وجود داشت و می گفتند می خواهیم با 
جمهوری اسالمی کار کنیم. امروز با زمینه هایی که در ارتباط اقتصادی با کشورهای دنیا می بینم، 
زمینه برای کار زیاد است و فعاالن اقتصادی باید تالش کنند از این فرصتی که برای جمهوری 

اسالمی وجود دارد برای افزایش سهم خودمان در تجارت و ترانزیت منطقه استفاده کنیم.

مکث

دفاعی

مجلس

خبر

 تجمع اصناف و بازاریان 
در محکومیت اغتشاشگران 

اصناف و بازاریان پیــش از ظهر دیــروز در محکومیت 
هتک حرمت به مقدسات و دفاع از انقالب تجمع اعتراضی 
برگزار کردند. این تجمع با حضور سردار حسن حسن زاده، 
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ و بازاریان 

در مسجد امام خمینی)ره( بازار تهران برگزار شد. 
براساس گزارش تسنیم، سردار حســن زاده در اجتماع 
بازاریان گفت: حوادث اخیر نشــان داد که اغتشاشگران 
هیچ هدفی جز ناامنی و از تعادل خارج کردن کشــور از 

ثباتی که از آن برخوردار است، ندارند.
او درباره این حوادث توضیح داد: در اغتشاشــات اخیر، 
185نفر از بسیجیان را با قمه و چاقو مورد حمله قرار دادند 
و حتی جمجمه یکی از بسیجیان را شکستند به نحوی که 
5 نفر از بسیجیان االن در آی ســی یو هستند، اما چون با 
وجود تمام این اقدامات، اغتشاشگران به نتیجه نرسیدند، 
 در کوچه هــای تاریک با ســالح کمری مــردم را هدف

قرار می دهند و بعد پیکر آنها را در جای دیگری می اندازند؛ 
 این اتفاقاتی اســت کــه از طریق تصاویر ضبط شــده

در دوربین ها به ثبت رسیده است.
او با بیان اینکه دشــمنان از همان ماه های اول پیروزی 
انقالب اسالمی ســعی در نابودی انقالب داشتند، تأکید 
کرد: در همــان روزهای اول پیروزی انقالب، دشــمنان 
ما متوجه شــدند چنانچه جلوی این انقــالب را نگیرند، 
باید روزی بســاط خود را از منطقه جمع کنند، از این رو 
 علــت غائله هایی همچــون حوادث کردســتان، گنبد،

سیستان و بلوچستان و خوزستان را به وجود آوردند.
سردار حســن زاده تصریح کرد: زمانی که در تالقی هفته 
دفاع مقدس و بزرگ تریــن رزمایش اربعین حســینی 
و همچنین دســتاورد بزرگ پیوســتن ایران به پیمان 
شــانگهای بودیم، حوادث اخیر به بهانه فوت خانمی در 
کشور رخ داد و در رســانه های خارجی و فضای مجازی 
اینگونه وانمود کردند که ایران اسالمی منزوی است، اما 
دیدیم که رؤســای جمهور کشورهای مختلف درحاشیه 
مجمع عمومی سازمان ملل برای دیدار با رئیس جمهور 

کشورمان صف کشیدند.
او با بیان اینکه امروز هم دشــمن با اســتفاده از رسانه، 
فضای مجازی و ایجاد هیاهو قصــد ضربه زدن به انقالب 
 اسالمی را دارد، تأکید کرد: وقتی آمریکایی ها حاج قاسم را 
شهید کردند و ما گفتیم که پایگاه های آمریکا را در منطقه 
می زنیم، آنها برای 5نفر از مسئوالن کشور پیغام فرستادند 
که بزنید، اما جاهایی را بزنید که ابهت ابرقدرتی ما هم از 

بین نرود.
در آن زمان رئیس جمهور قماربــاز آمریکا هم گفته بود 
اگر ایران اقدام به تالفی کند، بیــش از 50نقطه ایران را 
می زنیم که اگر ایــن کار را می کردند، مــا بیش از هزار 
موشک را در یک لحظه روانه پایگاه های منطقه ای آمریکا 
می کردیم، اما وقتی 1۳موشــک به ۲پایگاه آمریکایی ها 
 شلیک کردیم، آنها جرأت نکردند هیچ گونه اقدام متقابلی

 انجام دهند. 
فرمانده سپاه تهران بزرگ تصریح کرد: ۲هفته پیش در 
یکی از شــنودها یکی از افرادی که سمتی هم در آمریکا 
دارد، عنوان کرد در آمریکا به این جمع بندی رسیده که 
فشــار حداکثری نمی تواند آنها را مقابل ایران به پیروزی 
برســاند، از این رو  تنها راه این اســت که به بهانه فشــار 
اقتصادی، مردم را به خیابان ها بکشــانیم و به واسطه آن 
شاید بتوانیم به پیروزی برســیم! در این حادثه اخیر هم 
با وجود اینکه همه متأثر شــدند، اما دشمنان به همین 
بهانه، عده ای را به خیابان ها آورده و خســارت هایی را به 

بار آوردند.
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ناگهان صدای جارو زدن پاکبانی 

گزارش
در یکی از فرعی هــای خیابان 
رشید تهران قطع شــد و جان 
خود را در نیمه شِب 25شهریور از دست داد. این 
حکایت حمــزه حمداللهی، پاکبان شــهرداری 
منطقه8 بود کــه در روزهای گذشــته به دلیل 
برخورد خودرویی درگذشت تا نگرانی هایی بابت 
وضعیت این قشــر زحمتکش و کم توقع به وجود 
بیاید. حمداللهی نزدیک به 20سال از عمر خود را 
با رفتگری در معابر شهر تهران گذراند و با اینکه با 
البسه فرم در حال انجام وظیفه بود، در آخر طي 

حادثه ای تلخ ترک خدمت کرد.
به گزارش همشهری، البسه پاکبانانی که در سطح 
شــهر تهران و به خصوص هنگام شــب مشغول 
رفت و روب هستند، سبز روشن مایل به فسفری 
است. همچنین نوار پهن سفید صدفی رنگ روی 
لباس شــان نمایان اســت تا هنگام شب توسط 
وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت رؤیت 
شوند؛ درست هنگامی که به ساعات گرگ و میش 
نزدیک می شــود و پاکبانان مجبور هســتند در 
خلوت و سکوت بامداد کار کنند. البسه پاکبانانی 
که وظیفه رفت و روب را به عهده دارند، با البســه 

پاکبانان فضای سبز متفاوت است. به گفته شهردار 
منطقه8 شــهر تهران، طراحی البســه پاکبانان 
به گونه ای است که به سادگی در هنگام شب رویت 
شوند: »در یک ســالی که در شهرداری منطقه8 
مســئولیت دارم، چنین حادثه تلخی را شــاهد 
نبودم. زیرا مرحوم در لباس خدمت از دنیا رفت و 

ما چنین تصوری نداشتیم.« 
فاطمه تنهایی در صحبت با خبرنگار همشهری 
اعالم کرد که حمزه حمداللهــی یکی از بهترین 
پاکبانان شهرداری منطقه بود: »پاکبانان برکت 
مجموعه شــهرداری منطقه8 هستند. اگر رفت 
و روب در این منطقه به خوبی صورت می گیرد، 
مدیون همین پاکبانان هستیم. کارگران خدمات 
شهری به طور کلی بسیار انسان های زحمت کشی 
هستند و هر کاری برای آنها انجام دهیم، باز هم 

کم است.« 
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران و 
شهردار منطقه8 چند روز پیش به دیدار خانواده 
مرحوم حمداللهی رفتند؛ مردی که 8فرزند دارد و 
به گفته فاطمه تنهایی، یکی از فرزندانش به عنوان 
نیروی تاسیسات به صورت پیمانکار در این منطقه 

مشغول کار خواهد شد.

قشرمظلوموکمدرآمد
پاکبانان که مسئولیت رفت و روب معابر شهر تهران 
را به عهده دارند، از گذشته جزو قشر زحمتکش، 
مظلوم و کم درآمد جامعه محســوب می شــوند. 
فعالیت آنها در سیاهی شب معنای پررنگی پیدا 
می کند، درحالی که پاکبانان مشــکالت فراوانی 

دارند. 
به گفته شهردار منطقه8 شهر تهران، به پاکبان ها 
به کرات توهین می شــود! فاطمه تنهایی گفت: 
»گاهی شــهروندان رعایــت حــال پاکبانان را 
نمی کنند. مثال برخی به ســطل زباله دسترسی 
دارند، اما زباله خود را به زمیــن می اندازند. پاک 
کردن آدامس، ریختن آب میوه روی زمین و غیره 
مشــکالتی را ایجاد می کند. به خصوص اگر این 
اتفاق در کوچه ها بیفتد؛ پاکبان ها مجبور می شوند 
با دست زمین را تمیز کنند و کف دست هایشان 
آسیب می بیند. زیرا سیستم ماشین شوی نمی تواند 

در بعضی معابر حضور پیدا کند.« 
سخنگوی شورای شــهر تهران نیز در این رابطه 
گفــت: »بازتاب بخش عمــده ای از فعالیت های 
مجموعه مدیریت شهری حاصل تالش  نیروهای 
خدوم حوزه خدمات شــهری اســت و ازاین رو 

شــهرداری تهران برای کارکنان خدمات شهری 
و تالشــگران این حوزه ارزش و احترامی خاص 
قائل اســت.« به هر ترتیب برای آنکه حادثه تلخ 
دیگری برای این قشر زحمتکش رخ ندهد، رعایت 
برخی نکات که سبب تسهیل در فعالیت پاکبانان 

می شود باید مورد توجه قرار گیرد.

چک کردن مرتب لباس شبرنگ پاکبانان 
الزم به نظر می رسد.1

می توان از چراغ چشمک زن روی البسه 
پاکبانان استفاده کرد.2

دقت شــهروندان در هنــگام رانندگی و 
به خصوص در ورودی و خروجی تونل ها و 3

رمپ ها تأثیرگذار است.
جدی  شدن بحث HSE )سالمت، ایمنی 

و محیط زیســت( از ســوی مناطــق و 4
سازمان های شهرداری تهران ضروری است.

همکاری پلیس راهور با شهرداری تهران 
برای استقرار پاکبانان میزان خطر برای 5

پاکبانان را کاهش خواهد داد.
مشارکت شهروندان در پاکیزگی معابر و 

نریختن زباله در سطح شهر.6

نگهبانی از جان پاکبانان
نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد تا حوادث دلخراشی برای پاکبانان هنگام فعالیت در شهر رخ ندهد

بررسی تجهیزات سازمان آتش نشانی شهر تهران به روایت اعداد

5253 نفر آماده نبرد با حوادث
7مهر، روز آتش نشانی. 

ایمنی
روز مردان سرخ پوشی 
کــه بی محابــا به دل 
حادثــه می زنند و ازخودگذشــتگی 
می کنند تا جان حادثه دیدگان را نجات 
دهند؛ مردان بی ادعایی که در حادثه 
ریزش ساختمان پالسکو مهرورزی و 
نوع دوستی را صرف کردند و مظلومانه 
از میان شعله های آتش پر کشیدند و 
آســمانی شدند؛ آتش نشــانانی که با 
وجود کمبودها، همواره در سخت ترین 
لحظات صحنه هایی از ایثار و گذشت 

خلق کرده اند.
به گزارش همشــهری، آتش نشانان 
مطالباتشان هم رنگ و بوی فداکاری 
دارد و هــر آنچــه می خواهنــد در 
راســتای ارتقای خدمت رســانی در 
زمان وقــوع حوادث به مردم اســت. 
آنها اگر لباس ضدحریق، دســتکش 

و... می خواهند، نیتشــان این اســت 
که بتوانند بــا اســتفاده از آنها جان 
شــهروندان گرفتار در حوادثی چون 
آتش ســوزی را نجــات دهنــد. روز 
گذشــته مهدی جمالی نــژاد، رئیس 
سازمان شــهرداری ها و دهیاری های 

کشور به مناســبت روز آتش نشانی از 
خرید و توزیع ۱۱دســتگاه خودروی 
نردبــان هیدرولیــک آتش نشــانی، 
۱08دســتگاه خودروی ســنگین و 
نیمه ســنگین آتش نشانی، 500ست 
حفاظت فردی و ۶0ست امداد و نجات 

با اعتبار بیش از ۱0هزار میلیارد تومان 
خبر داد؛ اقدامی کــه گرچه به گفته 
قدرت اهلل محمدی، مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی شهرداری تهران، پایتخت 
سهمی از این تجهیزات ندارد، اما سبب 
خرسندی و خوشــحالی آتش نشانان 

شــد؛ چراکــه مــردان ســرخ پوش 
اطمینان دارند ایــن تجهیزات منجر 
بــه کمک رســانی حادثه دیــدگان 
می شــود. نیروهای آتش نشان نه تنها 
به پایتخت نشــینان، بلکــه آمادگی 
امدادرسانی به هموطنان در جای جای 
کشــور را نیز دارنــد. همانطور که در 
حادثه متروپل آبادان حاضر شــدند و 
شبانه روز تالش کردند. نکته قابل تأمل 
این است که 5هزار و 253آتش نشان 
در ۱33ایستگاه لباس خدمت به تن 
کرده اند و در خدمت رسانی سنگ تمام 
گذاشــته اند. پس مدیــران مربوطه 
هم در راســتای خدمت رسانی به این 
نیروها اندک توجهی بــه مطالبات و 
خواسته هایشــان داشــته باشــند و 
قدردانــی از زحمات آنها بــه 7مهر و 
روز آتش نشانی و پیام تبریک خالصه 

نشود.

روایتی از نوسازی و بهسازی ناوگان خودرویی و تجهیزات عملیاتی

فراغتوسالمتی
بهوقتسالمندی

اداره سالمت شهرداری تهران به مناسبت هفته ملی 
سالمندان برنامه هایی را با شعار »سالم پیر شویم« 

پیش بینی کرده است

9مهرماه، آغاز هفته ملی سالمندان است و به همین مناسبت 
بازدید از ســکوی دیــد و مجموعه گردشــگری فرهنگی 
برج میالد برای شــهروندان ســالمند )باالی ۶5سال( روز 
شنبه از ســاعت 9تا ۱5رایگان است. فرصتی که سالمندان 
می توانند لحظات خوشی را در کنار همساالن و دوستانشان 
ســپری کنند. در طول هفته هم برنامه های ویژه ای با شعار 
»سالم پیر شویم« توسط اداره کل سالمت شهرداری تهران 
پیش بینی شده است تا جهان دیدگان اوقات فراغت خود را 

همراه با توصیه های سالمتی غنی سازی کنند.
به گزارش همشهری، شورای جهانی سالمندی از سال ۱982 
در سازمان ملل شروع به کار کرد و 8 سال بعد با تصمیم این 
شورا روز اول اکتبر را روز جهانی سالمندان نامید. باتوجه  به 
اینکه جمعیت باالتر از ۶0سال کشور بیش از 9میلیون نفر 
است، هفته ای به سالمندان اختصاص  داده  شده تا فرصتی 
باشد برای خدمت رسانی به این افراد که کوله باری از تجربه 
هستند. براساس آمارها جمعیت سالمندی کشور از 5درصد 
به ۱0درصد رسیده و پیش بینی ها حکایت از آن دارد که سال 
۱420این رقم دوبرابر شده و به 20درصد می رسد. از این رو 
توجه به قشر ســالمندان و برنامه ریزی در راستای افزایش 
نشاط و بهبود کیفیت زندگی آنها امری الزم و ضروری است.

پایتختبا900هزارسالمند
براســاس آخرین سرشماری )مربوط به ســال 95(، حدود 
۱0.5درصد جمعیت تهــران یعنی 9۱7هــزار و 438نفر 
سالمند هستند. کسانی که به دلیل کهولت سن و ضعف های 
جسمانی قادر به انجام برخی از کارها نیستند اما شهروندان 
همین شــهرند و باید از حقوق شــهروندی بهره مند شوند. 
سالمندان مانند ســایر افراد نیاز به لحظات خوش فراغت، 
تفریح و ســرگرمی و حتی شــرکت در برخی از دوره های 
آموزشــی دارند. تجربه هــای آنها می توانــد مانند چراغی 
روشن کننده مسیر آینده جوانان باشد و ازاین رو الزم است 
در نخستین گام، شکاف میان نسل ها )سالمندان، نوجوانان 
و جوانان( از بین برود. اجرای برنامه های فراغتی با حضور دو 
نســل )پدربزرگ و مادربزرگ همراه با نوه( راهکار مناسبی 
برای کاهش این شــکاف اســت. اقدامی که در دستور کار 
اداره سالمت شهرداری تهران قرار گرفته و آنطور که حمید 
صاحب، مدیرکل این اداره عنوان کرده: »باتوجه  به افزایش 
جمعیت سالمندان در کشــور و خاصه در تهران در راستای 
ارتقای ســالمت اجتماعی، مشارکت و نشــاط سالمندان 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی اي پیش بینی  شده است که 
امسال با شعار »سالم پیر شــویم« اجرا می شود.« برگزاری 
رقابت های نشاط ســالمندی در قالب بازی های فکری و... 
با حضور ۱200تیم متشکل از ســالمندان ۶0سال به باال، 
برگزاری دوشــنبه های ســالمندی و تعیین یک روز ویژه 
سالمندان و ارائه خدمت پزشکی و سالمتی مانند تست فشار، 
قند خون و... ارائه خدمات ورزشــی، فرهنگی و تسهیالت 
حمل ونقل به ســالمندان در قالــب کارت منزلت، برپایی 
بازارچه از توانمندی های سالمندان و... برخی از برنامه های 

پیش بینی شده هستند.

کاهشانزوایسالمندیدرمراکزفرآهنگ
هسته ای شدن خانواده ها، زندگی در آپارتمان های کوچک، 
هزینه باالی پرستارهای خانگی، شاغل بودن زن و مرد و... 
مواردی هســتند که زمینه را برای راه اندازی مراکز روزانه 
نگهداری از ســالمندان )مراکز فر آهنگ( فراهم کرده اند. 
حمید صاحب در راستای تأیید این موضوع تأکید کرد: »این 
مراکز )فر آهنگ( باهدف افزایش استقالل، ارتقای کیفیت 
زندگی سالمندان، همچنین افزایش و بهبود کیفیت خدمات 
و مراقبت های جامع و یکپارچه سالمت سالمندان، ارتقای 
مهارت های فردی و اجتماعی متناسب با نیازهای سالمندی و 
کاهش انزوای اجتماعی در میان سالمندان طراحی شده است 
که با جدیت در حال پیگیری موضوع هســتیم و امیدواریم 
تا پایان سال نخســتین مرکز بهره برداری شود.« به گفته او 
فعالیت اصلی مرکز فر آهنگ ایجاد فرصت برای خارج شدن 
ســالمندان از خانه و دریافت امکانات توانبخشی، سالمت 
جسمی و روانی و... اســت. آنطور که مدیرکل اداره سالمت 
شهرداری تهران عنوان کرده است: »در این طرح زیرساخت 
فیزیکی مراکز در مناطق 22گانه از ســوی شــهرداری در 
اختیار گروه های متخصصی که دارای مجوز فعالیت از سوی 
سازمان بهزیســتی و مورد تأیید اداره کل سالمت هستند، 
قرار می گیرد و این گروه ها خدماتی در حوزه های توانبخشی 
فیزیکی، روانــی، اجتماعی، مراقبت روزانه و ســالمت، به 

سالمندان ارائه خواهند داد.«

مهدی شریفیان 
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و 

مشارکت های مردمی شهرداری تهران
تکلیــف ۴۸پــروژه بالتکلیــف و بــر زمیــن 
مانده شــهرداری تهران بــه ارزش ۵۰هزار 
میلیــارد تومان مشــخص شــد. به عنوان 
مثــال یکــی از پروژه های متوقف شــده در 
شــهر تهران مشــارکت برای ساخت هتل 
۵ستاره باران در منطقه۳ بود که ۵سال از 
توقف آن می گذشت و در گذشته شریک 
توانســته بود ۶طبقه منفی و 2طبقه رو را 
بسازد که متوقف شــده بود. با اقداماتی 
که انجام شد کار ساخت این هتل دوباره 
آغاز شد. با رفع مشکالت پروژه تجاری و 
مسکونی خلیج فارس واقع در منطقه2۰ 
میــزان تحقــق و زنده کــردن منابــع مالــی 
شــهرداری تهــران در ایــن بخــش بیشــتر 

نیز می شود.

میثم مظفر
رئیس کمیته بودجه شورای اسالمی 

شهر تهران
در تحقــق بودجــه، وضعیــت قابل قبــول 
است و نسبت به ۶ماه ابتدایی سال قبل 
جلوتــر هســتیم. اطالعاتــی کــه از تحقق 
درآمدهــای بودجــه داریــم نشــان دهنده 
تحقــق ۴۰درصــدی اســت؛ به گونــه ای 
کــه تاکنــون 2۰هــزار میلیــارد تومــان از 
درآمدهای بودجه محقق شده، اما به این 
معنی نیســت که ۴۰درصد از برنامه های 
مصــوب در بودجــه اجــرا شــده، بلکــه 
درآمدها محقق شده است. هنوز خبری 
از اصالحیه نیســت اما فصــل آن نزدیک 
است و حداکثر تا آذرماه باید اصالحیه از 

سوی شهرداری ارائه شود.

نبودمتصدیانایستگاههایبیآرتی
درتعطیالتبهخاطرتغییرپیمانکار

مســافرانی که در تعطیالت اخیر از خطوط بی آرتی تهران 
استفاده کرده اند با یک نکته و اتفاق عجیب روبه رو شدند. 
در ورودی اغلب ایستگاه ها خبری از مسئول و متصدی که 
مسئول چک کردن و دریافت بلیت مسافران است نبود. به 
گزارش همشهری، براساس مشاهدات عینی و میدانی در 
این شرایط اغلب مســافران بدون خرید بلیت یا کشیدن 
کارت بلیت روی دستگاه و پرداخت هزینه سفر وارد ایستگاه 
و اتوبوس های بی آرتی شــدند. این در شــرایطی است که 
نرخ بلیت خطوط اتوبوسرانی و مترو طبق مصوبه شورای 
اسالمی شــهر تهران به دلیل کاهش مســافر در روزهای 
جمعه و تعطیالت حدود 20درصد افزایش دارد. درهمین 
رابطه ایرج لطفی زاده، مدیر بهره برداری شرکت اتوبوسرانی 
تهران با تأیید این موضوع به روزنامه همشهری گفت: »از 
اول مهرماه شرکت پیمانکار تغییر کرده است و دلیل حضور 
نداشتن متصدیان در برخی از ایستگاه ها به همین موضوع 
بر می گردد. باتوجه به تغییر پیمانکار و جابه جایی نیروها در 
روزهای اول مهرماه شاهد این موضوع بودیم که در تعطیالت 
برخی ایستگاه ها متصدی نداشتند، اما این مشکل هم اکنون 
برطرف شده است.« لطفی زاده همچنین نحوه عملکرد و 
سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی در روزهای ابتدایی سال 
تحصیلی جدید را مطلوب توصیف کــرده و می گوید: »در 
روزهای ابتدایی مهرماه از برنامه ریزی اي که داشتیم، جلوتر 
هســتیم و در ارائه خدمات نه تنها کمبود و مشکلی پیش 
نیامده است که شرایط نسبتا ایده آلی را پشت سر گذاشتیم. 
با شروع سال تحصیلی جدید شرکت اتوبوسرانی با تمام توان 
به شــهروندان، دانش آموزان و دانشجویان خدمات رسانی 
می کند که آمار و ارقام مربوط به آن طــی روزهای آینده 

اعالم خواهد شد.« 

نقل قول خبر

یادداشت

پیگیری

گزارش2

براساس آمار اداره کل سالمت شهرداری تهران 5منطقه ای 
که دارای بیشترین جمعیت سالمند هستند عبارتند از:

مناطق سالمند پایتخت

رتبه سوم: منطقه ۵ 

63هزار و 37 سالمند
رتبه چهارم: منطقه یک 

57هزار و 167 سالمند 
رتبه پنجم: منطقه ۳ 

46هزار و 675 سالمند

رتبه اول: منطقه 2 

76هزار و 845 سالمند
رتبه دوم: منطقه ۴ 

64هزار و 83 سالمند

تاپایانسالگذشتهبرخیازتجهیزاتآتشنشانینیازبهنوسازیوبرخیهمبهسازیداشتندکهدردستورکارقرارگرفتوانجامشد.برخیازاینتجهیزاتعبارتنداز:

تجهیزاتی که خریداری شدند

6دستگاه
کف ساز

3250
جفت پوتین حریق

5دستگاه
پمپ آتش نشانی

1000
1۰۰۰کاله و زیر کاله 

158دستگاه
پمپ تخلیه سیالب

2000جفت
دستکش 

8دستگاه
تشک نجات

11ست
البسه هزمت

3000ست
لباس و شلوار حریق

20ست
تجهیزات هیدرولیکی

درراستایارتقایسطحخدمترسانیدرزمانوقوعحوادثآتشنشاناننیازبهتجهیزاتداشتندکهاهمتجهیزاتخریداریشدهعبارتنداز:

21
نردبان و باالبر

1دستگاه
تریلر مجهز به کابین

7دستگاه
پهپاد شناسایی 

6دستگاه
خودروی هامون

6دستگاه
موتورسیکلت

3دستگاه
موتور 4چرخ

1دستگاه
فانتوم پرو 

درستایشخاموشکنندههایآتش
در آن روز، مردانی از جنس فوالد آب دیده، 
شــجاعانه، پا پس نکشــیدند و آفریننده 
جلوه های مختلفی از ایثار و شهادت شــدند. بعدها در حوادثی 
دیگر مثل ساختمان پالسکو )دی ماه۱395(، پاالیشگاه تهران 
)خردادمــاه۱400(، متروپل آبــادان )خردادمــاه۱40۱( و... 
آتش نشــانان ایرانی نشــان دادند که حتی با داشتن تجهیزات 
جدید، اگر الزم باشــد، در حفظ جان و مال شهروندان، هرآنچه 
در توان دارند را به کار خواهند گرفت. همین شده که آتش نشانان 
همیشه مورد احترام مردم قرار داشــته و دارند. اما چه می شود 
که در اتفاقات روزهای گذشته آتش نشان و خودرو آتش نشانی 
مورد هدف قرار می گیرد؟ حمله به 4ایستگاه و خسارت رساندن 
دست کم به 25دستگاه آتش نشانی را با چه منطق و عقالنیتی 
می توان توجیه کرد؟ واقعــا چه هدفی دنبال شــده تا حداقل 
4آتش نشان به جد صدمه ببینند؟ چه مطالبه ای می تواند اختالل 
در روند امدادرســانی و جلوگیری از گســترش آتش یک انبار، 
خانه، اداره یا مغازه را سبب شــود؟ اگر کودکی نیازمند کمک 
 آتش نشانان، خانمی خانه دار مستاصل در برابر حریق رخ داده و 
دود به راه افتاده یا کارگری گیر افتاده در چاه که انتظار رسیدن 
نیروهای امدادی را می کشــد، تنها به دلیل همین اختالل ها یا 
تخریب تجهیزات آتش نشانی، قطع عضو شده یا فوت کرده باشد، 
تکلیف چیست؟ آیا همین آتش نشان ها نیستند که با دل رحمی 
تمام، حیوانات خانگی و بومی شهر را از گرفتاری نجات می دهند؟  
اینچنین پرسش هایی در حالی مطرح است که مدیریت شهری 
برای پاســخ به یک مطالبه درست شــهروندی، استخدام زنان 
آتش نشان را دنبال می کند، اما شــرط اصلی این است که زنان 
ســرخ پوش هم به عنوان نیروهای امدادی و ایمنی، پس از فعال 
شدن، مورد اهداف تخریبی قرار نگیرند؛ چراکه قطعا آنها برای 

کمک به مردم به میدان خواهند آمد.

ادامهاز
صفحهاول
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بررسی آمارهای حوزه تجارت خارجی نشان می دهد در 

تجارت
6ماهه امسال، باوجود کاهش حدود 13درصدی وزن 
تجارت خارجی کشور نسبت به 6ماهه پارسال، میانگین 
ارزش آن به واسطه تغییرات قیمت بازارهای جهانی 13.2درصد نسبت 

به  مدت مشابه سال قبل رشد کرده است.
به  گزارش همشــهری، آخرین اطالعات گمرک ایران، تجارت خارجی 
در 6ماهه 14۰1 را 6۸میلیون  و1۰3هزار تن به ارزش ۵۰میلیارد و2۸2 
میلیون دالر عنوان کرده که 76درصــد وزن و 4۸.2درصد ارزش کل 
تجارت خارجی به صادرات و 24درصد وزن و ۵1.۸درصد از ارزش کل 
تجارت خارجی به واردات کاالیی کشور اختصاص داشته است. بررسی 
آمارها نشان می دهد در 6ماهه امسال، روند وزن و ارزش تجارت خارجی 
معکوس شده و باوجود افت 13درصدی در وزن، با رشد 13.2درصدی 

در ارزش مواجه بوده است.

صادرات به روایت آمار
در نیمه اول ســال  جاری از مجموع 6۸میلیون  و1۰3هزار تن تجارت 
کاالیی کشــور، ۵1میلیون  و7۸3هزار تن کاال بــه ارزش 24میلیارد 
و2۵1میلیون دالر به حوزه صادرات اختصاص داشــته که این میزان 
صادرات از نظر وزن 12.۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
داشته، اما به لحاظ ارزش، افزایش 13.3درصدی را نسبت به سال قبل 

تجربه کرده است. بررسی فهرســت کاالهای عمده صادراتی ایران در 
6ماه 14۰1 حاکی از این است که در این بازه زمانی، طبق روال معمول 
کاالهای بر پایه نفت و پتروشیمی، شــاکله اصلی صادرات غیرنفتی را 
تشکیل داده اند؛ به گونه ای که پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، 
گاز طبیعی مایع شــده و پلی اتیلن گرید فیلم، به عنــوان ۵قلم عمده 
کاالهای صادراتی در این دوره ثبت شده اند و در مجموع 26.۵درصد از 
کل ارزش کاالهای صادراتی در این مدت به همین ۵قلم کاال اختصاص 

داشته است. 
همچنین بررسی کشورهای عمده مقصد کاالهای صادراتی نیز نشان 
می دهد در این بازه 6ماهه، چین با 7میلیارد و۸42میلیون دالر خرید 
کاال از ایران، عمده ترین مشــتری صادراتی ما بوده و بعد از آن عراق با 
3میلیارد و3۸2میلیون دالر، امارات با 3میلیــارد و112میلیون دالر، 
ترکیه با 2میلیــارد و626میلیون دالر و هند بــا 9۰4میلیون دالر در 

رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفته اند.

نبض واردات غذا
بررسی آمارهای گمرک ایران حاکی از این است که در 6ماهه امسال، 
در این مدت 16میلیون و 32۰هزار تن معــادل 24درصد از مجموع 
تجارت کاالیی ایران به واردات اختصاص داشته و 4قلم از عمده ترین 
اقالم وارداتی نیز مربــوط به نهاده های کشــاورزی مبنای تولید غذا 

بوده و رتبه پنجم نیز به واردات موبایل اختصاص داشــته است. طبق 
آمار گمرک، 26میلیــارد و 31میلیون دالر معــادل ۵1.۸درصد از 
مجموع ارزش تجارت خارجی در این بازه زمانــی مربوط به واردات 
بوده اســت. آمار و ارقام حوزه واردات در نیمه نخست امسال، از نظر 
وزن 14.7درصد کاهش نشــان می دهد، اما از لحاظ ارزش با افزایش 

13.1درصدی مواجه بوده است. 
به گزارش همشهری، براساس اطالعات گمرک ایران، ۵قلم اول کاالهای 
وارداتی به کشور در 6ماهه امسال شامل برنج، گندم معمولی، ذرت دامی، 
دانه سویا و گوشی تلفن همراه بوده و در مجموع 2۰.6درصد ارزش کل 
واردات کشور در این مدت به همین ۵قلم عمده از کاالهای وارداتی کشور 
اختصاص داشته است. از سوی دیگر بررسی مبادی عمده واردات ایران 
نیز نشان می دهد در 6ماهه امسال، امارات متحده عربی با 7میلیارد و 
2۰6میلیون دالر در رتبه نخست قرار گرفته اســت و در ادامه چین با 
6میلیارد و۸46میلیون دالر، ترکیه با 2میلیارد و6۸۰میلیون دالر، هند 
با یک میلیارد و3۸۰میلیون دالر و فدراســیون روسیه با ۸76میلیون 
دالر در رتبه های دوم تا پنجم مبادی عمده واردات ایران قرار گرفته اند. 
نکته دیگر اینکه ماحصل تجارت خارجی ایران در 6ماهه امســال، تراز 
تجاری منفی یک میلیارد و7۸۰میلیون دالری بوده که می تواند ناشی 
از گرایش به افزایش واردات کاالهای اساسی و جبران کمبودهای ناشی 

از خشکسالی باشد.

ارزش تجارت خارجی از ۵۰ میلیارد دالر گذشت
باوجود کاهش وزن تجارت خارجی ایران در 6 ماهه امسال، ارزش آن 13.2 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد

قیمت اوراق تسهیالت مسکن نسبت به ابتدای تابستان به طور میانگین 2۵درصد کاهش یافت
کاهش 25درصدی قیمت وام مسکن

به دنبال وقوع رکود در بازار مســکن در اواخر تابستان 

مسکن
قیمت اوراق تسهیالت مسکن نیز در فرابورس به طور 
میانگین با 2۵درصد افت به زیر 1۰۰هزار تومان کاهش 
یافت. این موضوع موجب شد هزینه خرید وام مسکن در آخر تابستان 
نسبت به ابتدای تابستان برای دریافت یک وام 4۸۰میلیون تومانی برای 

زوج های تهرانی 3۵میلیون تومان به طور میانگین کاهش یابد.
به گزارش همشهری، تحوالت بازارمسکن در آخرین ماه تابستان، بازار 
وام مسکن را هم تحت تأثیر قرار داد و منجر به کاهش تقاضا برای خرید 
اوراق تسهیالت مسکن شد، این درحالی است که رشد شدید قیمت ها 
در بازار مسکن در ابتدای تابســتان منجر به افزایش تقاضا برای خرید 
این اوراق شده بود. آنطورکه آمار ها نشان می دهد از ابتدای سال جاری 
قیمت ها در بازار مسکن شروع به رشد کرد و این موضوع به شدت روی 

اوراق تسهیالت مسکن که با نام تسه در فرابورس مبادله می شود، تأثیر 
گذاشت. هم اکنون بیشترین وام به زوج های تهرانی پرداخت می شود که 
می توانند با خرید 96۰برگ از این اوراق 4۸۰میلیون تومان وام دریافت 
کنند. حاال آمار ها نشان می دهد اگر متقاضیان خرید خانه به جای ابتدای 
تابستان در آخر تابستان وام مســکن دریافت می کردند می توانستند 

هزینه های کمتری بپردازند.

افت 25درصدی
آمار ها نشان می دهد قیمت اوراق تسهیالت مسکن در تاریخ های مختلف 
در روز های اخیر نسبت به ابتدای تابســتان به طور میانگین 2۵درصد 
افت کرده و افت قیمت ها در برخی تاریخ ها بــه بیش از 3۰درصد هم 
رسیده، به طور مثال قیمت امتیاز تسهیالت مسکن مهر99 باتوجه به 

نزدیک شدن به زمان انقضای آن تا 32.7درصد افت نیز کرده یا قیمت 
اوراق تسهیالت مســکن فروردین14۰1 که یکی از سررسید های پر 
معامله در اوراق تسهیالت مسکن است 2۸.6درصد پایین آمده است. 
طبق مقررات مهلت استفاده از این اوراق از تاریخ انتشار به مدت 2سال 

تعیین شده است.
تداوم روند نزولی قیمت اوراق تسهیالت مسکن موجب شده قیمت هر 
برگ از این اوراق در تمام تاریخ های این اوراق در مبادالت دیروز به زیر 
1۰۰هزار تومان سقوط کند. قیمت این اوراق در برخی سررسید ها در 
ابتدای تابستان حتی به فراتر از 14۰هزار تومان هم رسیده بود و در نتیجه 

آن هزینه تامین مالی مسکن به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود.
محاسبات موجود نشــان می دهد با توجه به کاهش قیمت وام مسکن 
هزینه دریافت وام مســکن برای یک زوج تهرانی که مشمول دریافت 
بیشترین میزان وام هستند به طور میانگین تا 3۵میلیون تومان کاهش 
یافته است. طبق این اطالعات زوج های تهرانی باید در ابتدای تابستان 
برای دریافت یک وام 4۸۰میلیون تومانی بین 13۰ تا 13۵میلیون تومان 
پرداخت می کردند که این میزان هم اکنون به 93 تا 96میلیون تومان 
رسیده که نشان می دهد هزینه تامین مالی مسکن به شکل قابل توجهی 

کاهش یافته است.
به نظر می رسد این روند نزولی قیمت اوراق تسهیالت مسکن تحت تأثیر 
رکود در بازار مسکن اتفاق افتاده زیرا طبق داده های میدانی، بازار مسکن 
در اواخر تابستان به دلیل کاهش تقاضا با رکود مواجه شده است. آمارها 
نشان می دهد قیمت ها در بازار مسکن در ماه های تیر و مرداد به اوج خود 
رسیده بود اما در شهریور ماه روند رشد قیمت ها تا حدودی متوقف شده 
است. طبق اطالعات مرکز آمار ایران قیمت هر مترمربع مسکن در شهر 
تهران در تیر ماه امسال با ۸.3درصد رشد به 44میلیون و۸4۰هزار تومان 
و در مرداد ماه با 1.۸درصد افزایش به 4۵میلیون  و14۸هزار تومان رسیده 
بود اما تازه ترین برآورد ها حاکی اســت باتوجه به رکود شکل گرفته در 
بازار مسکن قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران در شهریورماه به طور 
میانگین در محدوده 4۵میلیون  و۵۰۰هزار تومان باقی مانده است. انتظار 
می رود درصورت تداوم رکود در نیمه دوم سال تقاضا برای خرید اوراق 
تسهیالت مسکن نیز کاهش یابد و این موضوع به افت بیشتر قیمت این 

اوراق در نیمه دوم سال منجر شود.

مرکز آمار ایران اعالم کرد:
تورم باالی 70درصدی خوراکی ها 

در 27استان
مرکز آمار ایران می گوید: در شهریورماه امسال نرخ تورم نقطه 
به نقطه گــروه کاالهای خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات 
در 27اســتان کشــور باالی 7۰درصد بوده و فقط استان های 
بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و زنجان نرخ تورم کمتر از 

7۰درصدی خوراکی ها و آشامیدنی ها را تجربه کرده اند.
به گزارش همشــهری، تازه ترین گزارش رســمی مرکز آمار 
نشان می دهد در آخرین ماه از تابستان 14۰1نرخ تورم باالی 
۸۰درصدی خوراکی ها و آشــامیدنی ها در استان های لرستان 
۸9.6درصد، خراسان شمالی، ۸7درصد، سمنان ۸3.9درصد، 
آذربایجــان غربی ۸3.1درصــد، همدان ۸2.4درصــد، البرز 
۸2.1درصد، قزویــن ۸2.1درصد، گیــالن ۸2درصد، اردبیل 
۸1.۵درصد، کرمانشاه ۸1.4درصد و گلستان ۸1.1درصد به ثبت 
رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کاالهای خوراکی ها و 
آشامیدنی ها به اضافه دخانیات در استان هایی چون آذربایجان 
شرقی، هرمزگان، کرمان، کردســتان، سیستان و بلوچستان، 
ایالم، خراســان رضوی و مازندران هم بین 7۵تا ۸۰درصد در 
نوســان بوده و به گفته مرکز آمار 19اســتان ایران در شهریور 
امسال نرخ تورم نقطه به نقطه باالتر از میانگین کشوری به میزان 
7۵.4درصد را تجربه کرده اند و تنها اســتان های چهارمحال و 
بختیاری، مرکزی، یزد، تهران، قم، خوزستان، خراسان جنوبی، 
اصفهان، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشــهر نرخ 
تورم کمتر از میانگین کشوری در حوزه کاالهای خوراکی ها و 
آشامیدنی ها را تجربه کرده اند. این گزارش نشان می دهد شکاف 
نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها بین استان بوشهر با کمترین 
نرخ به میزان 62.۵درصد و اســتان لرســتان با ۸9.6درصد به 

27.1درصد رسیده است.

ترین های تورم شهریور
براساس برآورد مرکز آمار در شهریور امسال شاخص کل قیمت 
مصرف کننده برای خانوارهای کشور براساس سال پایه 139۵به 
عدد ۵2۵،4 رسید که نسبت به ماه قبل 2.2درصد افزایش نشان 
می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور 
مربوط به استان لرستان با 3.3درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه 
مربوط به اســتان مرکزی با 7دهم درصد بوده است. همچنین 
میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال در کل ایران 
49.7درصد محاسبه و اعالم شده که باالترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه مربوط در استان آذربایجان غربی )۵7.9درصد( و کمترین 
هم در استان بوشهر )44.6درصد( ثبت شده است. شاخص دیگر 
نرخ تورم ساالنه است که در شــهریور به 42.1درصد رسیده و 
باالترین فشــار تورم ساالنه در اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
)47.9درصد( و کمترین هم در استان خوزستان )37.9درصد( 

ثبت شده است.

نوسان تورم شهری
نرخ تورم ماهانه مناطق شهری ایران در شهریور امسال 2.2درصد 
بوده و شهروندان ســاکن استان لرستان با فشــار ماهانه تورم 
3.2درصدی به عنوان باالترین و شــهروندان ســاکن استان 
مرکزی با فشــار تورم 6دهم درصدی به عنوان کمترین مواجه 
بوده اند. به گفته مرکز آمار، شهرنشینان ایرانی در شهریور امسال 
برای یک سبد کاالهای مصرفی یکســان 4۸.4درصد بیشتر 
از شهریور امســال تجربه کرده اند و باالترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه را شهرنشینان اســتان اردبیل با ۵6.۵درصد و کمترین 
را شهرنشینان استان بوشــهر با 41.3درصد تجربه و احساس 
کرده اند. طبق این گزارش نرخ تورم ساالنه منتهی به شهریور 
14۰1در نقاط شهری 41.۵درصد بوده که باالترین نرخ تورم در 
استان مازندران با 46.9درصد و کمترین در استان سیستان و 

بلوچستان 36.9درصد ثبت شده است.

نبض تورم روستایی
تنها نهاد رسمی منتشر کننده و حسابگر شاخص تورم می گوید: 
سرعت نرخ تورم ماهانه در نقاط روستایی ایران در شهریورماه 
2.2درصد بوده و روستاییان ساکن استان زنجان نظاره گر رشد 
ماهانه تورم به میزان 4.3درصد)بیشــترین( و روستانشینان 
ساکن استان های کرمان و ســمنان هم شاهد تورم ماهانه یک 
درصد)کمترین( بوده اند و جالب اینکه روســتایی های استان 

گیالن با تورم ماهانه منفی 3دهم درصدی مواجه بوده اند.
مرکز آمــار ایران اعالم کــرده که نرخ تورم نقطــه به نقطه در 
روستاهای کشور طی شهریور امســال به ۵6.3درصد رسیده 
و بیشترین فشــار تورم را ســاکنان روســتاهای هرمزگان با 
64.9درصد و کمترین فشار را ساکنان روستاهای استان یزد با 
47درصد تجربه و تحمل کرده اند. این گزارش می افزاید: نرخ تورم 
ساالنه روستایی در آخرین ماه تابستان امسال 4۵.3درصد بوده 
و باالترین تورم ساالنه روستایی در استان قزوین با ۵۰.9درصد 

و کمترین هم در استان همدان با 3۸.1درصد ثبت شده است.

این داستان تکراری است
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بر واگذاری 
اموال مازاد بانک ها تأکید کرد. در جلسه ای 
بین او و مدیران عامل ۵بانک ملی ایران، 
سپه، تجارت، صادرات و ملت درباره موانع و 
چالش های پیش روی فروش امالک مازاد، وجود برخی ابهامات 
در نحوه ارزیابی امالک توسط کارشناسان رسمی دادگستری 
یا قوه قضاییه، بررسی امکان بازسازی، تغییر کاربری و هرگونه 
تغییر به منظور تسهیل در فروش امالک گفت وگو شد. در عین 
حال وزیر اقتصاد پس از شنیدن گزارش مدیران عامل بانک های 
حاضر در نشست پیگیری جدی واگذاری اموال مازاد را تکلیف 
قانونی نظام بانکی و یکی از توقعات بسیار مهم وزارت اقتصاد از 
بانک ها خواند که در سند تحول اقتصادی دولت نیز مورد تأکید 

قرار گرفته است.
انتظار می رود بانک ها به جای نشســتن در اتاق های در بسته 
و ارائه گزارش، اســتدالل ها و مســتندات خــود در ارتباط با 
موانع حقوقی و اجرایی واگذاری اموال مازاد را منتشــر کنند 
و کارشناســان و خبرگان به ارزیابی کم و کیــف آن بپردازند. 
بدیهی اســت اصرار وزیر اقتصاد بر تکلیف قانونی تا زمانی که 
موانع برداشته نشــود و راه فروش این دارایی ها هموار نباشد، 
این داستان تکراری باز هم در آینده تکرار خواهد شد. چنان که 
وزیران پیشین و روسای کل بانک مرکزی در گذشته هم بر این 
مسئله تأکید داشته و حتی مطالبه روسای جمهور پیشین هم 
بوده است. بدیهی است وقتی یک روش واگذاری و فروش این 
اموال مازاد جواب نمی دهد بهتر است که دولت و مجلس به فکر 
استفاده از روش های جایگزین باشند. وقتی یک قانون زمینه 
اجرا ندارد یا عملکرد آن مطلوب نیســت، اصرار بر آن منطقی 

نیست و باید قانون را اصالح کرد.

 کاهش قیمت 
بعضی از کاالهای اساسی 

بیشتر کاالهای اساسی بعد از جهش قیمتی که در اردیبهشت 
ماه داشتند 3ماه تابستان را با ثبات قیمت یا روند کاهشی پشت 
سر گذاشتند. مرغ و تخم مرغ البته استثنا بودند؛ تولید این دو 
کاال بعد از افت تقاضا کاهش یافت و به رشد قیمت در شهریور 
انجامید اما دیگر اقالم اساســی مثل گوشــت قرمز و برنج در 
خرده فروشی ها نوسان قیمت کمی داشتند و روغن و قند و شکر 
تا حدودی ارزان شــدند. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 
جهاد کشاورزی سه شنبه شــب در برنامه ای خبری از کاهش 
قیمت برخی کاالهای اساسی طی 2ماه گذشته خبر داد و گفت: 
انجمن صنایع روغن به کاهش قیمــت روغن و عرضه این کاال 
پایین تر از نرخ مصوب اقدام کرده اســت. محمد قربانی کاهش 
قیمت روغن های خوراکی را 1۰ درصد و روغن صنف و صنعت 

را 1۵ درصد اعالم کرد.
به گفته  او، قیمت شکر نیز در کارخانه نرخ مصوب 1۸ هزار تومان 
و قیمت فله شکر حدود 2۰ هزار تومان است. معاون برنامه ریزی 
و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: اگر شکر بسته بندی 
شود 2 هزار و ۵۰۰ تومان تا 3 هزار تومان برای فرآیند بسته بندی 
که دارد، قیمت آن افزایش می یابد. نکته دیگر اینکه همه طبق 
قانون موظف هســتند قیمت مصرف کننــده را روي کاال درج 
کنند و همزمان ناظران بازار نیز بر این رویه نظارت دارند. رئیس 
اتحادیه بنکــداران مواد غذایی نیز در ایــن برنامه ضمن تایید 
کاهش قیمت روغن گفت: حلب روغن جامد ۵ کیلویی که 2ماه 
قبل 4۰۰ هزار تومان بود 29۵ هزار تومان شده است و روغن مایع 

9۰۰ گرمی که 6۸ هزار تومان بوده ۵۵ هزار تومان شده است.
به گفته رضــا کنگری، برنــج ایرانی نیــز در 2ماه گذشــته 
1۰ تا 1۵ درصد کاهش قیمت داشــته و بار جدید برنج قیمت 
4۰ الی 4۵ هزار تومانی دارد. او قیمت برنج ایرانی اعالی ایرانی را 

از 9۰ هزار تومان تا 11۵هزار تومان در بازار اعالم کرد. 

اختیار هم بدهید
  خبر: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از 
تصویب واگذاری بخشی از ســهام دولت در برخی 
بانک ها و شــرکت های دولتی به افراد فاقد ســهام 
عدالت که تحت پوشــش ســازمان های حمایتی 
کمیته امداد، بهزیستی و مجموعه ایثارگران هستند، 

خبر داد.
  نقد: واگذاری بخشــی از سهام دولت در برخی 
بانک ها و شــرکت ها به افراد فاقد سهام عدالت که 
تحت پوشش ســازمان های حمایتی کمیته امداد، 
بهزیستی و مجموعه ایثارگران هستند به تصویب 
رســیده و با این مصوبه افرادی که تحت پوشــش 
این نهادهــای حمایتی بوده و فاقد ســهام عدالت 
هستند، مشمول سهام عدالت می شوند. طبق اعالم 
سخنگوی دولت، شــرکت های انتخاب شده برای 
سهام عدالت مشموالن جدید، بانک ها و شرکت ها 
سودده و از لحاظ اقتصادی مناسب هستند و بخشی 
از سهام دولت در بانک های صادرات، ملت، تجارت، 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس به عنوان سهام عدالت به افراد 
اشاره شده، واگذار خواهد شد. نکته قابل توجه این 
است که سهامداران سهام عدالت با وجود جمعیت 
بسیار زیاد و سهم باالی آنها در ترکیب سهامداری 
شرکت های واگذار شده، اختیاری در اداره شرکت ها 
ندارند و عموما افرادی با فرایندی غیرشفاف به عنوان 
نماینده این جمعیت در هیأت مدیره شرکت ها حاضر 
می شــوند. باید دید بعد از حل مشکل جاماندگان 
سهام عدالت، برای اختیار این سهامداران بر دارایی 

خود نیز تدبیری اندیشیده می شود یا نه؟

چهره روز

خبر

نقد خبر

گزارش

خریداران کاال از ایراناقالم عمده صادراتی فروشندگان کاال به ایراناقالم عمده وارداتی

برنج
1.218.۰۰۰.۰۰۰ دالر

چین
7.842.۰۰۰.۰۰۰ دالر

امارات
7.2۰6.۰۰۰.۰۰۰ دالر

پروپانمایعشده
2.۰17.۰۰۰.۰۰۰ دالر

ذرتدامی
1.171.۰۰۰.۰۰۰ دالر

امارات
3.112.۰۰۰.۰۰۰ دالر

ترکیه
2.68۰.۰۰۰.۰۰۰ دالر

بوتانمایعشده
1.16۵.۰۰۰.۰۰۰ دالر

گندممعمولی
1.191.۰۰۰.۰۰۰  دالر

عراق
3.382.۰۰۰.۰۰۰  دالر

چین
6.846.۰۰۰.۰۰۰  دالر

متانول
1.33۵.۰۰۰.۰۰۰  دالر

دانهسویا
92۵.۰۰۰.۰۰۰ دالر

ترکیه
2.626.۰۰۰.۰۰۰ دالر

هند
1.38۰.۰۰۰.۰۰۰ دالر

پلیاتیلنگریدفیلم
976.۰۰۰.۰۰۰ دالر

هند
9۰4.۰۰۰.۰۰۰ دالر

روسیه
876.۰۰۰.۰۰۰ دالر

گازطبیعیمایعشده
977.۰۰۰.۰۰۰ دالر

گوشیتلفن
867.۰۰۰.۰۰۰ دالر

نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها 
در شهریور 1401

میزان کاهش قیمت اوراق تسهیالت مسکن در تابستان - ارقام به ریال

قیمت آخر نام 
تابستان

قیمت اول 
هزینه وام مسکن زوجین درصدتغییرتابستان

تهران - ابتداي تابستان
هزینه وام مسکن زوجین 

تفاوت تامین ماليتهران - آخر تابستان

385784640-28.61347268800961484160-10015461403405امتیاز تسهیالت مسکن سال1401
354529920-27.51291049280936519360-9755411344843امتیاز تسهیالت مسکن آبان99
347834880-26.61305288960957454080-9973481359676امتیاز تسهیالت مسکن دی99
344837760-26.71291377600946539840-9859791345185امتیاز تسهیالت مسکن آذر99

339646080-26.51283025600943379520-9826871336485امتیاز تسهیالت مسکن شهریور1400
445710720-32.71363480320917769600-9560101420292امتیاز تسهیالت مسکن مهر99

305535360-24.41253637120948101760-9876061305872امتیاز تسهیالت مسکن مرداد 1400
368865600-28.11311199680942334080-9815981365833امتیاز تسهیالت مسکن مهر1400
315586560-25.11259114880943528320-9828421311578امتیاز تسهیالت مسکن آذر 1400
365192640-28.11301836800936644160-9756711356080امتیاز تسهیالت مسکن تیر1400

352000320-27.31290091200938090880-9771781343845امتیاز تسهیالت مسکن خرداد1400
333258240-26.11277957760944699520-9840621331206امتیاز تسهیالتمسکن اردیبهشت1400

344636160-26.61294383360949747200-9893201348316امتیاز تسهیالت مسکن بهمن 1400
318946560-25.01276072320957125760-9970061329242امتیاز تسهیالت مسکن سال1400

343368000-26.71284731520941363520-9805871338262امتیاز تسهیالت مسکن بهمن99
375981120-28.51320122880944141760-9834811375128امتیاز تسهیالت مسکن فروردین1400

343460160-26.31304578560961118400-10011651358936امتیاز تسهیالت مسکن آبان1400
288865920-23.31237665600948799680-9883331289235امتیاز تسهیالت مسکن دی1400
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در روسیه، سینما هنری ریشه دار 

سینما
است. کارگردانان بزرگی همچون 
سرگئی آیزنشــتاین، الکساندر 
دواژنکو، گریگوری کوزینتسف، لف کولشف و... به 
غنای سنت ســینمایی این کشــور کمک وافری 
کرده اند. تلقی منحصربه فرد کارگردانان بزرگ روسی 
از ســینما و امکانات بیانی آن به خلــق تعدادی از 
شاهکارهای جاودان تاریخ سینما منجر شده است. 
وجه ممیزه سینمای کالسیک روسیه در تقابل آن با 
شگردهای فیلم های استودیویی هالیوودی تعریف 
می شد. کارگردانان روسی نمی خواستند فیلم هایی 
شبیه به سینمای داستانگوی هالیوود بسازند و به 
همین دلیل ســعی می کردند برای بیان مفاهیم 
موردنظرشان شــگردهای بدیعی را بیافرینند. اگر 
فیلم های هالیوودی با به کارگیری تکنیک هایی مثل 
تدوین تداومی، خط فرضی یا نما/ نمای عکس در 
تالش  هســتند تماشــاگران را دچار تعلیق ارادی 
ناباوری کنند و آنها را مغروق داستان فیلم سازند، در 
مقابل شاهکارهای کالسیک روسی بر آن  هستند تا 
نه تنها تماشاگر را دچار انفعال نکنند، بلکه از نیروی 
ســینما برای تهییج انقالبی آنها کمــک بگیرند. 
کارگردانان ســینمای کالســیک روسیه حتی در 
شیوه های معمول روایت ســینمایی نیز تغییراتی 
ایجاد کرده اند. برای نمونه، آیزنشتاینـ  به جای تأکید 
بر قهرمانی واحد که روال مرسوم سینمای داستانگو 
و قهرمان پرور هالیوود استـ  توده مردم را به عنوان 
قهرمــان در فیلم هایش به تصویر می کشــید. در 
سال های بعد نیز، ســینمای روسیه با کارگردانانی 
همچون سرگئی باندارچوک، آندری تارکوفسکی، 
الریســا ِشــپیتکو، آندری کونچالوفسکی، نیکیتا 
میخالکــوف، الکســاندر ســوکوروف، آنــدری 
زویاگینتســف و... چه در تصویر کــردن عینیات 
ملموس و چه کاوش در ذهنیات انتزاعی نه تنها موفق 
شــد در عرصه هــای بین المللــی موفقیت های 
گسترده ای به دســت آورد، بلکه حتی برخی از این 
کارگردانان در سرتاســر جهــان پیروانی جدی و 
ثابت قدم پیــدا کردنــد. البته برخــی فیلم های 
کارگردانان روس مثل تارکوفسکی یا سوکوروف یا 
زویاگینتســف در دســته فیلم های هنری جای 
می گیرند و به رغم بزرگی و عظمت انکارنشدنی شان 

باب طبع مخاطب عادی سینما نیستند.

پیشنهاد برگزاری اسکار اوراسیایی 
سینمای روسیه تاکنون 4بار موفق به دریافت جایزه 
اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شده است، اما 
سینمای روســیه اعالم کرده امسال فیلمی را برای 
شرکت در اســکار ۲۰۲۳ به آکادمی ارسال نخواهد 
کرد. مطابق گزارش ایسنا، آکادمی فیلم روسیه در 
بیانیه ای اعالم کرد؛ امسال هیچ فیلمی را برای شرکت 
در شاخه بهترین فیلم بین المللی در اسکار ۲۰۲۳ 
که در آمریکا برگزار می شــود، ارسال نخواهد کرد؛ 

تصمیمی که با واکنش پاول چوخرای، رئیس کمیته 
اسکار سینمای روسیه، همراه شده و او عنوان کرده 
این تصمیم دولت روسیه بدون هماهنگی با او گرفته 
شده و ضمن محکوم کردن این اقدام، استعفای خود را 
اعالم کرده است. تصمیم دولت روسیه برای بایکوت 
جوایز اسکار ۲۰۲۳ در حالی به صورت رسمی اعالم 
شــده که پیش از این چندین جشنواره بین المللی 
مانند جشنواره فیلم کن از حضور هیأت های روسی 
یا هر فرد مرتبط با دولت روسیه ممانعت کرده بود؛ 
اگرچه فیلمسازان مستقل روس اجازه حضور در کن 
را داشتند. نیکیتا میخالکوف، فیلمساز مطرح روسی 
و یکی از طرفداران رئیس جمهور والدیمیر پوتین، 
ضمن ارائه پیشنهاد برگزاری اسکار اوراسیایی )ویژه 
آسیا و اروپا( به خبرگزاری تاس )TASS( گفته که 
حضور روسیه در جایزه اسکار غیرضروری بوده است 
و به نظر او انتخاب فیلم به نمایندگی از روسیه برای 
شرکت در جوایز اسکار در کشــوری که درواقع در 
مقطع کنونی موجودیت روســیه را انکار می کند، 
به طور کلی معنا نمی دهد. اما فیلم های روسی برنده 
جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان کدامند؟

 این فیلم ها عبارتند از:

»جنگ و صلح« )برنده اسکار ۱۹۶۸( 
همانطور که از نامش پیداست، فیلم »جنگ و صلح« 
اقتباسی از رمان معروف اثر »لئو تولستوی« نویسنده 
شهیر روس است. این فیلم که شباهت های زیادی 
به این اثر ادبیات کالسیک جهان دارد، زندگی تعداد 
انگشت شماری از خانواده های اشرافی روسی را در 
بحبوحه تهاجم وحشیانه ناپلئون به کشورشان نشان 
می دهد. »جنگ و صلح« با حمایت قابل توجهی از 
طرف اتحاد جماهیر شوروی همراه بود که با وجود 

سرکوب اغلب هنرها، 1۰هزار سرباز و صدها اسب را 
به عنوان سیاهی لشکر در اختیار این فیلم قرار داد و 
با این تعداد حیوان و انسان، جای تعجب نیست که 
»جنگ و صلح« گران ترین فیلم ســاخته شده در 
اتحاد جماهیر شوروی بود که بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون 
دالر هزینه داشته اســت. این فیلم به کارگردانی 
سرگئی باندارچوک در ســال های 1۹۶۶ و 1۹۶۷ 
در قالب 4بخش اکران شد و مجموع مدت زمان این 

فیلم 4 بخشی 4۳1 دقیقه است.

»درسو اوزاال« )برنده اسکار ۱۹۷۶( 
»درســو اوزاال: شــکارچی« را آکی را کوروســاوا، 
فیلمساز مشهور ژاپنی به عنوان محصول مشترک 
شوروی و ژاپن در سال 1۹۷۶ ساخت. این فیلم که 
فیلمنامه اش توسط »یوری ناگیبین« روسی نوشته 
شده و تقریباً تماماً در فضای باز در خاور دور روسیه 
فیلمبرداری شده، براســاس خاطرات سال 1۹۲۳ 
والدیمیر آرسنیف، کاشف روسی اوایل قرن بیستم 
است. این فیلم به زندگی یک جنگل نشین می پردازد 
که سبک زندگی باستانی  او به آرامی توسط تمدن 
نابود می شود. داستان فیلم همچنین بر رشد احترام 
و دوســتی عمیق بین ۲مرد با پیشینه های عمیقا 
متفاوت و همچنین با دشواری کنار آمدن با پیری 
و از دست دادن نشــاط تمرکز دارد. »درسو اوزاال« 
با فروش بیــش از ۲1 میلیون بلیــت به موفقیت 
چشمگیری در میان مخاطبان سینما در اروپا و اتحاد 

جماهیر شوروی دست یافت.

»مسکو اشک ها را باور ندارد« )برنده اسکار ۱۹۸۰( 
»مســکو اشــک ها را باور ندارد« به کارگردانی 
میالدیمیر منشوف در ســال 1۹۸۰ اکران شد، 

 ،»Mosfilm« یک درام رمانتیک زیرنظر کمپانی
بزرگ ترین و قدیمی ترین اســتودیوی فیلم در 
روسیه که هنوز در حال فعالیت است. این فیلم به 
زندگی ۳زن جوان در مسکو طی ۲دهه می پردازد. 
این فیلم حتــی امروز نیز به عنــوان یکی از آثار 
کالسیک روسیه درنظر گرفته می شود. در سال 
۲۰۲1، یک نظرســنجی توسط مرکز تحقیقات 
افکار عمومی روسیه نشان داد که »مسکو اشک ها 
را باور ندارد« محبوب ترین فیلم شوروی در میان 

مخاطبان روسی است.

»آفتاب سوخته« )برنده اسکار ۱۹۹۴( 
نیکیتــا میخالکوف، کارگردان روســی و حامی 
پوتین که اخیرا اســکار را بی معنا خوانده نیز در 
ســال 1۹۹4 با فیلم »آفتاب ســوخته« آخرین 
برنده روسی جایزه اسکار بهترین فیلم بین المللی 
اســت. این فیلم که جایزه بزرگ جشنواره فیلم 
کن1۹۹4 را نیز از آن خود کرد، داستان یک افسر 
ارتش سرخ و خانواده اش را در جریان پاکسازی 
بزرگ اواخر دهه 1۹۳۰ در اتحاد جماهیر شوروی 

استالینی به تصویر می کشد. 
در این فیلم که براســاس رویدادهــای واقعی 
ســاخته شــده، حدود 1.۲میلیون نفر توسط 
جوزف اســتالین، رهبر شــوروی کشته شدند؛ 
زیرا او تالش می کرد تا قــدرت خود را تحکیم و 
تمام نفوذ رقبای سیاســی در حزب کمونیست 
را حذف کند. داســتان فیلم »آفتاب سوخته« 
که یک روز از ســال 1۹۳۶ را روایت می کند، با 
شخصیتی شروع می شــود که به خودکشی فکر 
می کند و با تبعید فردی به اردوگاه کار اجباری 

به پایان می رسد.

از  روسیه بدون اسکار
سینمای اصیل در روسیه، هنری در تقابل با سنت های هالیوودی است

درخواست جمعی از اهالی سینما از سلبریتی ها

صف خود را از جریانات 
ضد ملی جدا کنید

جمعی از اعضای خانواده سینما، با صدور بیانیه ای ضمن محکوم 
کردن اغتشاشات اخیر، از ســلبریتی ها خواستند صف خود را از 

»جریانات ضدملی« جدا کنند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: ما اهالی سینما با محکوم کردن 
اغتشاشات اخیر، به سینماگران و هنرمندانی که بدون تحلیل و 
شــناخت به همراهی با این تحرکات مشکوک به فضای مجازی 
آمده اند و با بیانیه و اظهاراتی منفعالنه در راستای اهداف دشمن 
عمل می کنند هشدار می دهیم صف خود را از این جریانات مخرب 

ضد ملی جدا کنند.
در بیانیه فعاالن سینما آمده است: سالگرد هفته دفاع مقدس یادآور 
مجاهدت ها و فداکاری های ملتی بزرگ است که توانستند با دست 
خالی و با تکیه بر ایمان بر همه ساز و برگ نظامی دشمن که مورد 
حمایت استکبار جهانی و ارتجاع منطقه بود به پیروزی برسد. این 
حرکت تاریخی ملت ایران الگویی شد که تا کنون نیز باعث صیانت 
و حفاظت از انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی شد 

که میراث شهدا و امام شهیدان است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: هر از چندی دشمنان 
این نظام و انقالب بهانه ای یافته و تالش می کنند انتقام خود را از 
طریق تبدیل کردن اعتراضات برخی از مردم به اغتشاش و تخریب 
و حمله به نیروهای خدوم امنیت و آسایش، جو روانی جامعه را 
برهم زنند و دشمنان انقالب و نظام و ایران عزیز را خوشحال کنند.
این بیانیه تصریح می کند: بی تردید درگذشت دختری جوان به 
هر دلیلی برای ما غم انگیز است و مانیز با خانواده وی همدردی 
می کنیم اما هرگز کسانی که این حادثه را بهانه ای برای اغتشاش 
و برهم زدن نظم جامعه قرار داده اند، از مردم نمی دانیم. متأسفانه 
جریان ضدانقالب که آســایش و اقتدار ملی ملــت بزرگ ایران 
را نمی تواند ببیند در پشــت حمایت از این اعتراضات، اهداف و 
طرح های شیطانی خود را دنبال می کند و در این راستا جریانی از 
هنرمندان و سینماگران را نیز با فشار و تهدید در راستای اهداف 
خود به میدان می آورد تا توازن روانی جامعه را برهم زند. این گروه 
از سینماگران تصریح کردند: عجیب است سلبریتی هایی که در 
پناه حمایت ها و بودجه های دولتی به شهرت و فرصت کار هنری 
دست یافته اند بازیچه دست سیاست های دشمنانی می شوند که 
امروز علیه ملت و ایران عزیز در فضای رســانه ای و مجازی تمام 
قد به مقابله برخاســته اند که بعضاً از سوی سفارتخانه های آنان 
نیز مدیریت می شــود.در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ما 
ســینماگران و هنرمندان ضمن تسلیت به خانواده مهسا امینی 
اعالم می داریم خدشــه به نظام و انقالب خط قرمز ماســت. از 
عمل اغتشاشگران و آشوب طلبان اعالن بیزاری می نماییم و به 
سینماگران و هنرمندانی که بدون تحلیل و شناخت با همراهی با 
این تحرکات مشــکوک به فضای مجازی آمده انــد و با بیانیه و 
اظهاراتی منفعالنه در راستای اهداف دشمن عمل می کنند هشدار 
می دهیم صف خود را از این جریانات مخرب ضد ملی جدا کنند. 
ضمن حمایت از نیروی انتظامی که مأموران آســایش و امنیت 
جامعه هستند، از دست اندرکاران و قانونگذاران می خواهیم نسبت 
به اصالح امور اجرایی و برخورد با مفسدان و غارتگران بیت المال 
به ترمیم ضعف های قانونی و اجرایی که منجر به چالش هایی در 

جامعه می شود، اقدام نمایند.

خبر

نقل قول خبر

بیانیه

»پرونده باز« پوراحمد
پرونده فیلمســازی کیومرث پوراحمد همچنان باز است. از این 
منظر عنوان فیلم تازه اش هم می تواند معنایی مضاعف داشته باشد. 
»پرونده باز« نام فیلم تازه کارگردان قصه های مجید اســت. این 
کارگردان این بار و در ۷۲ سالگی تصمیم گرفته تا یک فیلم جنایی 
را جلوی دوربین ببرد که پیش از این اشــاره شده بود داستان آن 

برگرفته از یکی از پرونده های جنایی پرحاشیه در دهه ۸۰ است.
این کارگردان  در تازه ترین پروژه سینمایی خود،برداشتی از پرونده 
بهنود شجاعی را به تصویر  می کشد. چهره خبرسازی که در دوره 
نوجوانی و زمانی که به سن قانونی نرسیده بود، به ارتکاب قتل متهم 
و در نهایت حکم قصاص وی صادر شد. بهنود شجاعی بعد از گذشت 
4 سال و رسیدن به سن قانونی در ســال 1۳۸۸ اعدام شد. یکی از 
نکاتی که پیش از هر چیز باعث جلب توجه عموم مردم نسبت به 
این پرونده در میانه دهه ۸۰ شــد، پیگیری و وساطت بسیاری از 
هنرمندان سینما برای توقف حکم اعدام و قصاص بهنود شجاعی بود 
که تالش بسیار برای جلب رضایت خانواده مقتول کردند که از آن 
جمله می توان به زنده یاد عزت اهلل انتظامی، پرویز پرستویی و البته 
کیومرث پوراحمد، کارگردان پروژه سینمایی »پرونده باز است« 
اشاره کرد.البته شخصیت اصلی داستان پوراحمد در فیلم تازه اش، 
یک نوجوان 1۵ ساله به نام فرهاد است و این در حالی است که بهنود 
شــجاعی در زمان ارتکاب قتل 1۷ سال داشت. درفیلم سینمایی 
»پرونده باز است« بازیگرانی چون پژمان بازغی، محمدرضا غفاری، 
نسیم ادبی، علی باقری، فرهاد قائمیان، پویا نجفی، متین ستاری، 

مهبد جهان نوش، امیرعلی سیفی حضور دارند.

کنسرت »انتظامی« لغو شد
رویداد موســیقایی »همراه با خاطره ها« که قرار بــود به رهبری 
مجید انتظامی در دهه اول مهرماه و به مناسبت هفته دفاع مقدس 
از شب گذشته - ششم مهر - تا 1۰مهر روی صحنه برود، بنا بر آنچه 
سایت بلیت فروشی این کنســرت اعالم کرده است، به تاریخ های 
دیگری موکول شد. به گزارش همشــهری، یکی از افراد مستقر در 
روابط عمومی بنیاد رودکی، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال لغو 
اجرای مجید انتظامی، اعالم کرد که به احتمال زیاد این کنســرت 
به تاریخ  دیگری موکول شود، ولی هنوز این امر قطعی نشده است.

همچنین در تماس دیگر ایسنا با روابط عمومی بنیاد فرهنگی و هنری 
رودکی، درباره احتمال برگزار نشدن رویداد موسیقایی »همراه با 
خاطره ها« به رهبری مجید انتظامی، پاسخ دادند که »فعال قرار است 
مطابق برنامه پیش بروند و معلوم نیســت که اجرا لغو شود یا خیر، 
ولی اگر بنا بر لغو اجرا باشد، به زودی اعالم خواهند کرد.« حاال سایت 
ایران کنسرت در قسمت بلیت فروشی کنسرت »همراه با خاطره ها« 
اعالم کرده است که این اجرا به تاریخ های دیگری موکول شده، ولی 
درباره اینکه دقیقا این کنسرت چه زمانی روی صحنه می رود هنوز 
خبری داده نشده است. لغو برگزاری این رویداد موسیقایی که تمامی 
بلیت های آن به فروش رفته، درست ساعاتی پیش از برگزاری صورت 
گرفته است. البته در قسمت بلیت فروشــی این سایت، بلیت های 
اجرای دیگری از دونوازی تار و عود برای هشــتم مهرماه به فروش 
می رســد که هنوز خبری درباره لغو این کنسرت داده نشده است. 
قرار بود که اجرای »همراه بــا خاطره ها« با همراهی گروه کر بنیاد 
رودکی به رهبری رازمیک اوحانیان و ارکســتر ملی ایران با اجرای 

خاطره انگیزترین آثار مجید انتظامی روی صحنه برود.

سالن های نمایشی تعطیل هستند
قطعی اینترنت و مشکالت اجرا برای گروه های نمایشی

چند روزی است که تماشاخانه های دولتی اجراهای خود را تعطیل کرده اند. در هفته دوم مهر ماه برخی از 
این سالن ها ساعت اجراهای خود را تغییر دادند و برخی هم همچنان درهای سالن های نمایش را بسته اند.

مجموعه تئاترشهر که در ایام عزاداری اجرایی نداشت، در اطالعیه ای آورده است که این مجموعه تا اطالع 
ثانوی اجرایی ندارد. پیش تر قرار بود که اجراها در ســالن های اصلی، چهارسو، قشقایی و کارگاه نمایش از 
ششم مهر شروع شود اما براساس تازه ترین تصمیمات اتخاذشده به منظور ایجاد فضای مناسب تر و همچنین 
رعایت حداکثری سالمت و امنیت تماشاگران و هنرمندان ارجمند، تا اطالع ثانوی به صحنه نخواهند رفت.

هرچند قرار بود مراکز نمایشی از روز گذشــته ۶مهر ماه فعالیت خود را آغاز کنند، مدیر مرکز تئاتر مولوی 
می گوید که این مرکز هم مانند مجموعه تئاتر شهر فعال تعطیل است و نمایش های آن روی صحنه نمی روند.

امیرحسین حریری، مدیر مرکز تئاتر مولوی درباره وضعیت اجراها در این مکان در چند روز اخیر توضیح 
می دهد: فعال نمایش های ما اجرا ندارند ولی برنامه ریزی هایمان بر این است که از یکشنبه، 1۰ مهر ماه آثار 
نمایشی روی صحنه بروند. به گفته مدیر مولوی، این برنامه ریزی ماست ولی همه  چیز وابسته به شرایط است. 
در چند روز اخیر شرایط مناسبی برای اجرای نمایش نبود. از طرفی، تماشاگران به دلیل وضعیت خاص اطراف 
تاالر مولوی که در خیابان 1۶آذر قرار دارد، به راحتی دسترسی به سالن نداشتند. از سوی دیگر گروه های 
نمایشی هم به دلیل محدودیت های اینترنت، امکان تبلیغ و اطالع رسانی نمایش های خود را نداشتند. به 
همین دلیل و با توجه به غیرحضوری شــدن کالس های دانشــگاه در هفته اخیر و با درنظر گرفتن اینکه 
برنامه های مرکز تئاتر مولوی با دانشگاه تهران هماهنگ است، در روزهای اخیر، این مجموعه اجرایی نخواهد 

داشت. مدیریت تماشاخانه ایرانشهر هم تصمیم را برعهده گروه های نمایشی گذاشته است.
به گفته مدیر روابط عمومی این تماشاخانه، طبق تصمیم مدیریت تماشاخانه ایرانشهر و با توجه به اینکه محیط 
تماشاخانه و همچنین بوستان هنرمندان برای مخاطبان تئاتر شرایط مناسبی دارد، این مجموعه تئاتری 
از شب گذشته دایر است. البته همچنین عنوان شده که ادامه اجرای آثار نمایشی منوط به تصمیم گیری 
گروه هاست زیرا ممکن است برخی گروه ها با توجه به شرایط بلیت فروشی اجرای نمایش شان را با تأخیر از 

سر بگیرند یا از اجرای خود انصراف دهند.

این بیانیه به امضای این افراد رسیده است: رضا رستگار، 
جمال شورجه، عظیم محمدی، جواد شمقدری، مهدی 
سرتاج، حسن ساجدی، رسول اولیازاده، احمد کوچکیان 
فرد، علیرضا حاج حسینی، اسماعیل محمودی، محسن 
محسنی نسب، مهدی عظیمی میرآبادی، احمد فراهانی، 
حمید قدیریان، روح اله شمقدری، حسن رضوانی، ناصر 
درخشان، احمد جان میرزایی، روح اله برادری، سیدسعید 
سیدزاده، حسن ســاجدی، رضا برجی، حمید بهمنی، 
سیدعباس پویا، حسن نجاریان، علی درخشی، محسن 
علی اکبری، انسیه شاه حسینی، سیداحمد میرعالیی، 
حســین طالبیگی، حبیب اله بهمنی، حسن کاربخش، 
حجت اله سیفی، داوود رسولیان، ســعید الهی، پرویز 
فارســیجانی، راضیه تجار، علیرضا اسحاقی، عطاءاله 
سلمانیان، ماشاءاله شاه مرادی زاده، محمدحسین انصاری، 
محمدرضا اســالملو، مرتضی حیدری، مریم پوریامین، 
شفیع، آقامحمدیان، محمدرضا سرشار، مهدی فیوضی، 
محمد تن، علیرضا حاج حسینی، محمدرضا شرف الدین، 

حسن راستگو و علیرضا حاج حسینی.
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  شهادت فرزند شهید
یکی دیگر از شهدای روزهای 
اخیــر رضــا زارع مویدی، 
همیار پلیس اســت که در 
شــیراز به شــهادت رسید. 
فرمانــده انتظامی اســتان 

فارس درباره جزئیات شــهادت وی می گوید: در پی 
تشویق و ترغیب مردم برای پیوستن به کمپین های 
مختلف توسط رسانه های معاند، عده ای فریب خورده 
شامگاه سه شنبه ۲۹ شــهریور در خیابان معالی آباد 
شیراز تجمع کردند. این افراد پس از سردادن شعارهای 
ساختارشــکن،  اقدام به درگیری با مأموران کردند. 
متأسفانه در جریان این درگیری یک نفر همیار پلیس 
به نام »رضا زارع مویدی« نیز به درجه رفیع شهادت 
نایل آمد. از شــهید رضا زارع مویدی ۳۷ ساله؛ فرزند 
شهید انوشیروان زارع مویدی، ۲ فرزند دختر یک و ۹ 

ساله به یادگار مانده است.

  زائری که به مشهد نرسید
بار سفر را برای مشهد بسته بود، قرارشــان برای زیارت آخر صفر مدار شده بود. 
دوستش می گوید »می خواســتیم به زائران امام رضا خدمت کنیم و قول و قرار 
جمعه همین هفته بود که راهی مشهد شــویم....« جمعه ای که رسید اما زائرش 
نرسید. همه روایت ها از محمدحسین ســروری راد پر از حرف های خوب است. از 
هرکسی که می پرسی دوست و آشنا و هم محله ای کلی حرف و حکایت شنیدنی 

دارند. زائر اربعین و مسافر سفر نیمه تمام امام رضا)ع( هنوز ۲۲ سالش تمام نشده بود که به ضرب گلوله 
آشوبگران به شهادت رسید. مادر داغ دیده از نماز اول وقت و ترک نشده پسرش می گوید و شهادتش در راه 
حفظ حرمت حجاب زنان و امنیت وطن. پسر جوان و خالق پایگاه مقاومت بسیج محله ایده هایش برای 
هفته دفاع مقدس برتر شده بود و حاال پیکرش در این هفته روی دوش مردم گرمسار حماسه شده است، 

»حماسه قهرمانی یک دهه هفتادی مدافع امنیت.«

  شهادت پرستار بسیجی در آمل
یکی دیگر از شهدای امنیت 
از پرســتاران بیمارستان 
امام خمینی آمــل بود. او 
که محمد فالح نام داشــت 
دارای  و   68 متولــد  و 

یک فرزند پسر 6ســاله بود، پس از پایان کارش در 
بیمارستان به عنوان پرستار عازم خانه اش در روستای 
معلم کالی بخش ســرخ رود شهرستان محمودآباد 
بود که با مشاهده فعالیت همکاران درمانی اش برای 
امدادرسانی به مصدومان اغتشاشات به کمک آنها 
رفت اما هدف اصابت تفنگ ساچمه ای قرار گرفت 

و به شهادت رسید.
پدر این شــهید می گوید: پســرم به عنوان بسیجی 
فعال در گردان امام حســین)ع( و در رسته بهداری 
فعالیت می کرد. پســرم یک پرســتار بود و در حال 

امداد او را زدند. 
زدن پرســتاری در حال امدادرسانی به یک مصدوم 
قابل توجیه نیست و این نشان می دهد که هدف آنها 

چیز دیگری بوده است.

  بسیجی دهه هشتادی
برخی از شهدای اغتشاشات اخیر، جوانان دهه هشــتادی بودند، مانند شهید امیررضا 
اوالدی که در جریان حمله آشــوبگران در شیراز به شهادت رســید. او دومین شهید 
درگیری های روزهای گذشته شــیراز بود. حاال هرچند جای او در خانه و محله خالی 
اســت اما پدر و مادرش به او افتخار می کنند. مادرش می گوید: نیروهای مسلح حافظ 
حریم حرمت خانواده و ناموس مردم هســتند و همه ملت ایــران مدیون زحمات آنها 

هستیم. امیررضا هدیه کوچکی بود که به رهبر، کشور، امنیت کشور و ناموس ایران تقدیم کردم و امیدوارم لیاقت 
مادر شهید بودن را داشته باشم. پدر شهید اوالدی نیز می گوید: امیدواریم رهبر معظم انقالب شهادت فرزندم را 
به عنوان هدیه بپذیرند و به کوری چشم دشمنان این راه ادامه دارد. نیروهای مسلح برای ما دلگرمی هستند و این 
از افتخارات ماست که در کشوری زندگی می کنیم که امنیت اش زبانزد است. پیکر شهید امیررضا اوالدی همراه 

با پیکرهای مطهر ۲ شهید دوران دفاع مقدس تشییع و در گلزار شهدای دارالرحمه شیراز به خاک سپرده شد.

  شهادت پلیس وظیفه شناس به دست اشرار 
نیروهای پلیس، به خصوص یگان امــداد در مقابله با تجمعات اخیر، نقش مؤثری دارند 
و برای بازگرداندن آرامش بــه جامعه از جان مایه می گذارند. مثل اســتوار یکم، فرید 
کرم پور که در جریان درگیری های خیابانی در پرند به  شدت مجروح شد و پس از چند 
روز به شهادت رسید. شــهید کرم پور که از نیروهای یگان امداد شهرستان رباط کریم 
بود، شامگاه۳0شهریور ماه امسال در شــرایطی که برای کنترل تجمعات به ماموریت 

رفته بود، بر اثر حمله اشرار به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شــد. از همان روز کادر پزشکی همه تالش 
خود را برای مداوای این مأمور وظیفه شــناس انجام دادند اما شــدت جراحات او به حدی بود که سرانجام پس 
از یک هفته به شهادت رســید. به دنبال شهادت این شــهید واالمقام پیکر او روز گذشته )چهارشنبه( با حضور 
 مسئوالن، مردم و خانواده شهید از چهارراه فدک شهر پرند تشــییع و برای خاکسپاری به زادگاهش در استان

 لرستان منتقل شد.

مهاجرت داخلی یک معلول نباید منجر به قطع مستمری شود
یکی از بزرگ ترین معضالت و مشکالت معلوالن و مددجویان قطع 
مستمری، حق پرستاری و دیگر خدماتشان به دلیل انتقال پرونده 
از استانی به استان دیگر است. مدت هاست پرونده معلولیت یکی 
از بستگان به خاطر جابه جایی از استانی به استان دیگر معلق مانده 
و این عزیز 5ماه مستمری و خدمات دریافت نکرده است. این چه 
روالی است که اگر فرد معلول به هر دلیلی مجبور شد شهر محل 
زندگی اش را تغییر بدهد از خدمات و مســتمری محروم بماند تا 
دوباره پرونده اش به جریان بیفتد؟ تا بــه جریان افتادن پرونده و 
جاری شدن مجدد مستمری معلول چگونه تأمین شود به خصوص 
اگر کسی را نداشت. این در حالی است که ادعا می شود همه  چیز 
سیستمی و شــبکه ای اســت و نیاز به مراجعه حضوری نیست 

درحالی که بهزیستی در این زمینه بسیار ضعیف است.
پوراسد از تهران 

جلوی کانال ها و سایت های جعلی سالمت و درمان را بگیرند
یک گروه جعلی با دکتر جعلی به نام پرسش و پاسخ سؤاالت پزشکی 
زیرنظر... مدت هاست به مردم مشاوره اشــتباه می دهد. بارها به 
پلیس فتا موضوع را گزارش کرده ایم اما کانال و سایت همچنان 
فعال است. در این مورد باید از وزارت بهداشت هم به موضوع ورود 
کنند و از پلیس بخواهند که متخلفان و جاعالن را به شدت مجازات 

کند تا سالمت و جان مردم را به خطر نیفتد.
 فتاحی از ساری

تبلیغات زرد از تعداد مطالب سایت ها بیشتر است
تبلیغات در جست وجوگرهای اینترنتی آنقدر زیاد است که تمرکز 
را برهم می زند و گاه از محتوای صفحه بیشتر است به گونه ای که 
این تبلیغات حالت های مزاحمت دارنــد و مدام درحال حرکت 

هستند. هیچ مسئول و هیچ نظارتی برای این موضوع هست؟
طاهر بلغار از تهران

فروشگاه و تعمیرگاه دوچرخه در کالنشهرها کم است
تعداد فروشگاه ها و تعمیرگاه های دوچرخه  که نیاز اصلی هر راکب 
این وسیله نقلیه راحت، ســاده و غیرموتوری است در شهرهایی 
مثل اصفهان و تهران کم است. به جایش تا دلتان بخواهد عطاری 
زیاد است که معلوم نیســت برخی از آنها همراه داروهای گیاهی 
چه چیزهــای دیگری می فروشــند. دولتمردان ضمن توســعه 
دوچرخه ســواری و تشــویق مردم به اســتفاده از آن تمهیداتی 
ازجمله حذف مالیات از واردات دوچرخه و قطعات آن، امتیازاتی به 
تعمیرکاران و فروشندگان بدهند و در کالس های آموزشی سرای 
محالت و فنی و حرفه ای تعمیرات دوچرخه هم آموزش داده شود.

سبحانی از تهران 

مصوبه تأثیر معدل در کنکور در سال 1402قابل اجرا نیست
به دلیل مشــخص نشــدن مفاد اجرایی و تعــداد ترمیم معدل و 
همچنین تأیید نشدن زمان کنکور اول و مشخص نشدن وضعیت 
ترمیم دروس پیش دانشــگاهی و نکات مبهم دیگر، تا سی و یک 
شــهریور، طبق تبصره ۱ ماده ۲، مصوبه شــورای عالی، سازمان 
سنجش حق اجرای این مصوبه را در کنکور ۱۴0۲ ندارد و باید با 

قانون قبلی مجلس و مثل سال ۱۴0۱، کنکور را برگزار کند.
معلم بازنشسته از تبریز

مقوله قیمت مسکن نباید مورد غفلت واقع شود
مسکن، مهم ترین موضوع زندگی در شهرهای بزرگ است 
و با فرارسیدن فصل پاییز و کمتر شدن جابه جایی ها نباید 
قیمت های رهن و اجاره و خرید را به فراموشی سپرد و مردم 
را به حال خود رها کرد. تقاضا می شــود مسئوالن مربوط، 
درباره افزایش بی رویه قیمت مسکن از جمله فروش و رهن و 

پول بنگاه و... چاره اندیشی و اقدام انقالبی نمایند.
نگهدار از تهران 

معوقات تأمین اجتماعی به همه بازنشستگان نرسید
قرار بود همه معوقــات تأمین اجتماعی به بازنشســتگان 
پرداخت شود که این اتفاق نیفتاد. حدود 50روز قبل گفتند 
تا مرداد همه معوقات پرداخت می شود که باز هم اینچنین 
نشد و من و خیلی های دیگر هنوز معوقات خود را نگرفته ایم. 
یکی از مسئوالن دلســوز به ما بگوید چگونه زندگی کنیم؟ 
در شــرایطی که کل افزایش حقوق ما در ابتدای ســال به 

۲میلیون نرسید.
بازنشسته تأمین اجتماعی از تهران 

برخورد با سارقان خشن و باسابقه بسیار جدی باشد
باتوجه به خفت گیری های اخیــر در تهران به خصوص آنچه 
در بزرگراه نیایش اتفاق افتاد، از دســتگاه قضایی و انتظامی 
تقاضا داریم با این ســارقان زورگیر و خشن و امثال اینها در 
موارد دیگر که باعث رعب و وحشت و ناامنی می شوند، برخورد 
بسیار سریع و قاطع شود. جا دارد از نیروی انتظامی بابت این 

گشت های ویژه در برخورد با سارقان تشکر کنیم.
شهروند ساکن اندیشه شهریار

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

سناریوی دروغین 3طالفروش  برای 
انتقام از مرد صراف

تحقیقات قضایی-پلیســی برای شناســایی دزدان ۴شــمش 
گران قیمت طال مشخص شد که هیچ سرقتی در کار نبوده و مردان 
طالفروش برای انتقام جویی از یک صراف اقدام به طرح شکایتی 

دروغین کرده اند.
به گزارش همشــهری، مدتی قبل ۳مرد طالفروش راهی اداره 
پلیس شــدند و ادعا کردند که دزدان خشــن، ۴شمش طال به 
ارزش چند میلیارد تومان را از آنها دزدیده اند. یکی از آنها درباره 
جزئیات سرقت گفت: ما طالفروش کیفی هستیم و مدت هاست 
که در زمینه خرید و فروش طال فعالیت می کنیم. وی ادامه داد: 
مدتی قبل مردی به نام حسین که صراف است و در زمینه خرید 
و فروش طال و جواهر هم فعالیت دارد ۴شمش طال به ما فروخت. 
ما شمش ها را از او خریدیم و چند روز بعد که مشتری برایش پیدا 
شد، تصمیم به فروش شمش ها گرفتیم. وی گفت: فرد خریدار 
با ما تماس گرفت، بخشی از مبلغ شــمش ها را واریز کرد و قرار 
شد مابقی را پس از تحویل گرفتن آنها بپردازد. ما هم شمش ها 
را تحویل پیک موتورسوار که مردی مطمئن و امین ماست قرار 
دادیم تا آنها را به دست خریدار برساند. مرد موتورسوار شمش ها را 
تحویل گرفت تا به دست خریدار برساند اما ساعتی بعد با ما تماس 
گرفت و درحالی که وحشت در صدایش موج می زد گفت که در 
بیمارستان است. او تعریف کرد که در بین راه افراد نقابداری سد 
راهش شده و او را تا حد مرگ کتک زده و با تهدید تمام شمش ها را 
سرقت کرده اند. شاکی گفت: ما احتمال می دهیم سارقان از سوی 
حسین، یعنی همان صرافی که شمش ها را به ما فروخته بود اجیر 
شده باشند. چون مدتی بود که با وی دچار اختالفات مالی شده 
بودیم و حدس می زنیم که او برای انتقام جویی، سارقانی را اجیر 

کرده تا شمش ها را تصاحب کند.

بازداشت در فرودگاه بین المللی
با شــکایت این ۳طالفروش، پرونده ای در این باره تشکیل شد و 
تیمی از مأموران پلیس آگاهی تهران با دســتور بازپرس شعبه 
پنجم دادسرای ویژه ســرقت تحقیقات خود را برای دستگیری 
سارقان آغاز کردند. از آنجا که شاکیان از مرد صرافی به نام حسین 
شکایت کرده بودند، نام وی در لیســت افراد تحت تعقیب قرار 
گرفت اما او به خارج از کشور سفر کرده بود. بررسی ها ادامه داشت 
تا اینکه مدتی قبل معلوم شد که وی قرار است به زودی به ایران 
برگردد. همین کافی بود تا مرد صراف در فرودگاه امام خمینی)ره( 
بازداشت شــود. او اما در بازجویی ها منکر ســرقت شد و گفت 
نقشی در ماجرای دزدی ندارد. او گفت: چند ماه قبل شاکیان که 
طالفروشان کیفی هستند از من ۴شمش طال خریدند. ما سال ها 
بود که با یکدیگر معامله طال می کردیم و مدتی طول کشــید تا 
شــمش ها را تحویل آنها بدهم. من حدس می زنم به دلیل اینکه 
شمش ها را دیرتر از موعد مقرر تحولیشان دادم، آنها ناراحت شده 
و کینه به دل گرفته اند و تصور می کنند من نقشه سرقت را طراحی 
کرده ام. درصورتی که من نقشی در ماجرای سرقت ندارم. در ادامه 
تحقیقات مأموران راهی محلی شدند که شاکیان می گفتند دزدان 
نقابدار به سمت موتور سوار حمله کرده و با ضرب و شتم وی دست 
به سرقت زده اند. پس از بررســی دوربین ها مشخص شد که در 
روز حادثه هرگز چنین اتفاقی رخ نداده و هیچ تصویری که نشان 
دهد دزدان به یک موتورسوار حمله و شمش های طال را سرقت 
کرده اند ضبط نشده است. در این شرایط بازپرس پرونده دستور 
احضار موتورسواری که مدعی بود هدف سرقت قرار گرفته را صادر 
کرد اما  شاکیان دستپاچه شده و حاضر نشدند آدرسی از وی در 
اختیار قاضی قرار دهند. دیگر برای بازپرس پرونده محرز شده بود 
که شاکیان دروغ می  گویند و تیم تحقیق را سرکار گذاشته اند. به 
همین دلیل دستور تحقیق دوباره از آنها را صادر کرد تا اینکه هر 
سه طالفروش به طرح شکایت دروغین اعتراف کردند و گفتند که 
داستان سرقت، خیالی و دروغ بوده است. یکی از آنها گفت:چند 
ماه قبل از حسین مرد صراف و طالفروش، ۴شمش طال خریدیم و 
پولش را به حسابش واریز کردیم. او اما حاضر نمی شد شمش ها را 
تحویل بدهد. او مدام امروز و فردا می کرد و حدود ۲ماه طول کشید 
تا اینکه در نهایت شمش ها را تحویلمان داد اما چون قیمت طال 
پایین آمده بود ما ضرر کردیم. از او خواستیم یک میلیارد تومان 
ضرر این معامله را به ما بپردازد اما او زیر بار نمی رفت. برای همین 
تصمیم گرفتیم از وی انتقام بگیریم و با شــکایت دروغین کاری 
کنیم که به زندان بیفتد.  اما نقشه مان آنطور که تصور می کردیم 

پیش نرفت و در نهایت دستمان رو شد. 
با مشخص شدن حقایق و اینکه ســرقتی در میان نبوده است، 
پرونده از لحاظ ماجرای ســرقت بسته شــد و تحقیقات درباره 

اختالف مالی میان آنها ادامه دارد.

دستگیری عامل قتل خانوادگی یک 
روز پس از جنایت

مردی که در جریان اختالفات خانوادگی یکی از نزدیکانش را به 
قتل رسانده بود، یک روز پس از جنایت توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش همشهری، این جنایت در بخش بروات شهرستان بم 
واقع در استان کرمان اتفاق افتاد و به دنبال آن تحقیقات پلیس در 
این باره آغاز شد. مأموران در همان تحقیقات مقدماتی هویت قاتل 
را شناسایی کرده و پی بردند انگیزه این جنایت خانوادگی است. 
در این شرایط بود که تالش ها برای به دام انداختن قاتل فراری آغاز 
شد. سرهنگ یوسف سلیمانی، فرمانده انتظامی بم با اعالم جزئیات 
این پرونده گفــت: در پی وقوع یک فقره قتــل در بخش بروات 
شهرستان بم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس 
آگاهی قرار گرفت و کارآگاهان پلیس آگاهــی با انجام اقدامات 
اطالعاتی موفق شدند در کمتر از ۲۴ساعت مخفیگاه قاتل را در 
یکی از روستاهای محدوده شهر بم شناسایی و او را در عملیاتی 
غافلگیرانه دستگیر کنند. به گفته سلیمانی، دلیل وقوع این قتل 
اختالف خانوادگی بود و متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه تر از گزارش

جان هایی برای  دفاع از امنیت
در جریان اغتشاشات  اخیر 9بسیجی، یک ارتشی، یک مامورانتظامی  و یک همیار پلیس به شهادت رسیدند

 درگیری ها و ناآرامی های روزهای اخیر عالوه بر به بار آوردن خسارات فراوان، جان افراد زیادی را گرفته 

گزارش
است. برخی از آنها، کسانی هستند که برای تامین امنیت و مقابله با آشوبگران وارد خیابان شدند  اما در 

جریان حمله ناجوانمردانه آنها به شهادت رسیدند. 

  جان فدای آرمان 
در جریــان ناآرامی های 
روز های گذشــته، یکی از 
مدافعان امنیت که جانش 
را پای آرمانــش فدا کرد، 
یک بسیجی به نام حسین 

تقی پور بود. او بر اثر حمله آشــوبگران در محله 
تهرانپارس دچار جراحت شدید شد و ساعاتی بعد 
درحالی که به بیمارستان بقیه اهلل منتقل شده بود، 

به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
 شــهید تقی پور از بســیجیان فعال سپاه محمد 
رســول اهلل)ص( تهران بــزرگ بود که توســط 
اغتشاشــگران در ناآرامی های اخیــر در محله 
تهرانپارس به درجه رفیع شهادت نایل آمد. پیکر 
مطهر شهید حسین تقی پور صبح روز سه شنبه 
5مهرماه از مقابل مسجد امام سجاد)ع( تا امامزاده 

عقیل)ع( در اسالمشهر تشییع شد.

  شهیدی که ناجی دوستش شد
محمدی  رسول دوســت 
جوانی مشــهدی اســت 
که این روز هــا رنگ و بوی 
شهادتش در شهر پیچیده 
است. او طبق روال هر سال 

به اتفاق دوستان هیئتی اش شهر و  محله را برای 
پذیرایی از زائران امام هشتم)ع( آماده می کرد. او  که  
به تازگی از سفر زیارتی اربعین بازگشته بود، به فکر 
برپایی موکب برای دهه آخر صفر در حوالی تقاطع 
بلوار کالهدوز و سناباد بود تا  خیمه عزای حسینی 
پا بر جا باشــد اما حادثه ای تلخ او را از خانواده اش 
گرفت. این حادثه حوالی ساعت ۲۳   شامگاه سی ام 
شهریور ۱۴0۱  توسط اغتشاشگران رخ داد. عده ای 
که  در حال  تخریب اموال عمومی بودند به رسول 
دوست محمدی و دوستانش هم حمله کردند. یکی 
از دوستان رسول می گوید: رسول ناجی من شد 
و خودش به شهادت رسید. سرکرده اغتشاشگران 
را  زیرنظر داشتم. صورتش را پوشانده بود و  فحاشی 
می کرد. منتظر ماندم تا اینکه او خودش را به پیاده رو 
رساند. از جلوی من عبور کرد. بالفاصله از پشت سر 
دستم را  دور کمرش حلقه زدم و  محکم گرفتمش. 
تاریک بود و چاقوی دســتش را  ندیدم و با همان 
چاقــو چند ضربه  به  بازوی مــن زد. خون زیادی 
از  من سرازیر شــد و  بی حال شدم. در این هنگام 
فقط متوجه شدم کسی از پشت برای نجات جان 
من آمد. او رســول بود. آن شرور بی وجدان همان 
چاقو را در قلب رسول فرو کرد و رسول را به شهادت 

رساند.
به دنبــال شــهادت رســول دوســت محمدی، 
ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهور در تماس 
تلفنی با خانــواده او ضمن ابراز مراتب تســلیت 
خود درخصوص این واقعه دلخراش و دلجویی از 
خانواده این شهید بزرگوار، بر پیگیری و برخورد 
قاطعانه با مسببین شهادت وی تأکید کرد. رئیسی 
حضور غیرت مندانه شــهید دوست محمدی در 
صحنه دفــاع از امنیــت را نماد زمان شناســی، 
والیت مداری و میهن دوستی این شهید برشمرد 
و گفت: امنیت ایران اسالمی و ملت شریف ایران، 
مرهون مجاهدت و خون هزاران شهید همچون 
شهید دوست محمدی است و دولت و ملت ایران 
با جان و دل قــدر این امنیت و همــه مدافعان و 

مجاهدان این عرصه را می دانند.

  شهید دهه هشتادی
یکی از جوان ترین شهدای 
روزهای اخیــر، علی  اصغر 
قورت  بیگلو است؛ بسیجی 
فعال یکــی از پایگاه های 
نیــروی مقاومت بســیج 

شــهر کرج که در جریــان تجمعــات غیرقانونی 
چهارشنبه شب گذشته توســط عده ای اغتشاشگر 
به درجه رفیع شهادت نایل شد. او متولد سال۱۳8۱ 
بود و ۲0 سال داشت و در رشته حسابداری تحصیل 
می کرد. حاال چند روزی اســت که خانواده شهید 
قورت بیگلو داغدار شــده اند و جگرگوشه خود را در 
راه حفظ امنیت ایــن مرز و بوم فــدا کرده اند. اکبر 
قورت بیگلو، پدر علی اصغر، آتش نشــان بود. او که 
سال ها جان برکف برای نجات ملت تالش می کرد، 
حاال پســرش مدافع امنیت و جان و مال مردم شده 
است. تک پسر خانواده »قورت بیگلو« قهرمان شهر 
و محله و کشــورش نام گرفته و جاودانه شده است. 
»عاشــق دفاع از حرم و مدافعان حرم بود«، این را 
خواهرش می گوید و حرف هایش را با بغضی تکمیل 
می کند: »علی خیلی دوســت داشت شبیه شهید 
حججی باشــد و راه او را برود...« و حاال علی اصغر 
شهید مدافع وطن است، شــبیه آرزوهایش، شبیه 
حججی.  مــادر علی اصغــر می گوید که »پســرم 
می خواست مدافع حرم بشود اما من می گفتم که یک 
پسر بیشتر ندارم...« و حاال دیگر علی اصغر نیست که 
به مادر داغ دیده اش بگوید »مگر مادرهای دیگر چند 

تا پسر دارند؟«

  پسر یک و نیم ساله، یادگار شهید
پدر، عکس پسرش را روی 
دســت گرفتــه، بغضش را 
فــرو می خــورد و جلــوی 
اشــک هایش را به سختی 
می گیرد و با صدای لرزانش 

می گوید: »این پسر جوان من است، عباس خالقی.« 
عباس هم دهــه هفتادی اســت، تازه ۲۴ ســالش 
تمام شــده بود، پدرش باورش نمی شــود که اینقدر 
زود ماجرای عباس تمام شده اســت و حاال او مانده 
و فرزند ۱.5 ساله پســرش. تیمور خالقی که ۲5 سال 
است در تاکستان زندگی می کند، روایت روز حادثه 
را اینطور بازگو می کند: »حوالی ساعت هفت و نیم بود 
که رفت داروخانه برای دندان دردش مسکن بگیرد...« 
و دیگر عباس برنگشت. عباس را آشوبگران با گلوله 
به شهادت رســاندند، او عضو فعال بسیج محله  بود و 
چند سالی است که در یک شرکت مشغول به کار شده 
بود. پدر شهید می گوید: همه نگرانی ام سؤاالت فردای 
پسر ۱.5 ساله عباس است. اگر چند ماه دیگر پرسید 
»پدر من را چه کسی کشت و چرا؟ چه جوابی باید به 
او بدهم«. پسر کوچک عباس تازه یاد گرفته است که 
»بابا« بگوید، اما حاال دیگر بابا نیست که بقیه کلمات و 
جمالت جدید پسرش را با ذوق بشنود و جواب بدهد. 
تیمور خالقی دیگر جلوی اشــک هایش را نمی تواند 
بگیرد، از قوای سه گانه می خواهد کسی که پسرش را از 
او گرفته، شناسایی کنند و جواب سؤاالتش را بدهند. 
زیر لب حرف هایش را می خورد و زمزمه می کند »چه 

بدی با پسر من داشتید؟ مگر چه کار کرده بود؟!«

  وداع با بسیجی که عاشق شهادت بود
دوســتان، همرزمــان و 
خانواده اش همه جمع شده 
بودند تا بــرای آخرین بار با 
حسین وداع کنند. هیچ کس 
باورش نمی شــد کــه او به 
آرزوی دیرینــه اش یعنــی 

شهادت رسیده است. شنبه، دوم مهرماه برای نزدیکان 
حسین اوجاقی روز تلخی بود. آنها پیکر او را از میدان 
شهدا به سمت میدان ساعت تبریز بدرقه و با او وداع 
کردند. حسین هفته گذشــته در جریان اغتشاشات، 
هنگام مقابله با آشــوبگران، با سالح سرد به شهادت 

رسید.
بهروز اوجاقی زنوز، پدراو در این باره می گوید: عصر در 
منزل بودم، از بیرون صدا هایی به گوش می رسید، از 
آنجایی که در طبقه چهارم هستیم، از پنجره بیرون را 
نگاه کرده و دیدم آشوبگران دو نقطه شهر را به آتش 
کشیده و به ســمت خیابان قونقا در حرکت بودند. از 
خانه بیرون آمده و تا خیابان اصلی رفتم. متوجه شدم 
اغتشاشــگران بانک را تخریب کــرده و آتش زده اند 
و همچنان در حرکت هســتند، ســپس با نیروهای 
یگان ویژه درگیری پیش آمد و من به خانه برگشتم. 
ساعت ۷ و 8 شب بود تلفن منزل به صدا درآمد. وقتی 
گوشی تلفن را جواب دادم، یکی از دوستان پسرم بود 
که از پایگاه محل تماس گرفته بود، گفت حسین آقا 
در بیمارستان اســت بیایید آنجا. پدر شهید در ادامه 
می گوید: با عجله خودم را به بیمارستان رساندم. در 
ابتدا جوابی ندادند و گفتند پسرت در اتاق عمل است، 
ولی من از صحبت های دوســتان و ناراحتی و غصه 
چند نفر از فرماندهان که قبل از من در بیمارســتان 
بودند، فهمیدم که پســرم شهید شــده است و آنها 
نمی دانند چگونه این خبر را به من اعالم کنند. وقتی 
خودم متوجه موضوع شدم به آنها گفتم حتما پسرم 
شهید شده است که شــما اینگونه ناراحت هستید و 
آنها تأیید کردند. شهادت شــهید اوجاقی باعث شد 
رئیس جمهور برای عرض تسلیت با خانواده او تماسی 
تلفنی برقرار کند. رئیسی در این گفت وگو با قدردانی از 
مجاهدت های این شهید واالمقام در مقابله با آشوبگران 
و صیانت از امنیت شهر تاریخی و والیتمدار تبریز در 
روزهای گذشته، شهادت او را به خانواده اش تبریک و 
تســلیت گفت. او همچنین حضور پرشکوه مردم در 
مراسم تشییع شهید اوجاقی را نماد دلبستگی جامعه 

با فرهنگ ایثار و شهادت دانست.

  کشاورزی که مدافع امنیت شد
شهدای روزهای اخیر اغلب 
جوان هستند و هر کدام در 
حرفه های مختلفی مشغول 
به کار بودند. یکی از آنها شهید 
سیدعباس فاطمیه بود. جوان 
بسیجی که کشاورزی می کرد 

اما زمانی که دید اغتشاشگران درصدد آسیب زدن به 
کشور هستند، به مقابله با آنها پرداخت و جانش را در 
این راه فدا کرد. بسیجی شــهید سیدعباس فاطمیه، 
عضو گردان بیت المقدس حوزه ۲۴ نوشین شهر ارومیه 
بود که چند شــب قبل هنگام مقابله با اغتشاشات در 
ارومیه، توسط اغتشاشگران به وسیله ضربات میله فلزی 
و سنگ مورد هجمه قرار گرفت. او از آن شب در کما به 
سر می برد و وضعیت وخیمی داشت تا اینکه سرانجام 
روز پنجشنبه گذشته به شهادت رسید. سیدعباس اهل 
روستای باشالن بوشلو در نوشین شهر ارومیه و به شغل 
کشاورزی مشغول بود و پس از شهادت با حضور پرشور 
مردم انقالبی، والیتمدار و قدرشناس این شهر از میدان 
انقالب تا ابتدای خیابان خیام شمالی ارومیه تشییع شد.

  از جانبازی تا شهادت
یکی دیگر از شهدای روزهای اخیر شهید ستوان یکم مسلم 
جاویدی مهر است. افسر تیپ ۲۷۷ شهید توالیی قوچان که 
روز چهارشنبه گذشته در جریان درگیری ها در شهرستان 
قوچان به شهادت رسید. این شــهید که از یادگاران دوران 

8سال دفاع مقدس بود و به درجه جانبازی رســیده بود با غیرت خود مقابل تهاجم 
آشوبگران ایستاد تا از وارد کردن خسارت به بیت المال جلوگیری کند و در این راه نیز 
به شهادت رسید. به دنبال شهادت این شهید، پیکر او پس از تشییع در مشهد مقدس به 
قوچان منتقل شد و پس از اقامه نماز در زادگاهش در شهر مزرج به خاک سپرده شد.

راننده تاکســی مراغــه ای وقتی 

داخلی
متوجه شد مسافرش یک دسته 
پول به مبلغ ۳میلیون  و500هزار 
تومان را در ماشــین جا گذاشته است، یک هفته 

تالش کرد تا صاحب آن را پیدا کند.
به گزارش همشــهری، چند روز پیــش یکی از 
رانندگان تاکسی بی سیم شهرســتان مراغه در 
استان آذربایجان شرقی وقتی آخرین مسافرش 
را به مقصد رســاند و در راه بازگشت به خانه بود، 
متوجه چند بسته پول نقد شد که روی صندلی 
عقب جا مانده بود. پول ها بی شک متعلق به یکی 
از مسافران بود اما هیچ سرنخ و نشانی از وی وجود 
نداشت و راننده تاکسی نمی دانست که صاحب آن 
کیست. راننده پاکدست برای پیدا کردن صاحب 
پول ها فکری به ذهنش رســید. او با هماهنگی 
ســازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری اقدام به 
درج آگهی برای پیدا کردن صاحب پول ها کرد و 

یک هفته بعد از این ماجرا بود که تالش هایش به 
نتیجه رسید.

صاحب پول ها، مردی از اهالی مراغه بود که روز 
حادثه برای انجام کاری سوار تاکسی شده اما بعد از 
پیاده شدن، فراموش کرده بود که بسته پول هایش 
را از داخل ماشــین بردارد. او وقتی متوجه ماجرا 
شد که دیر شده بود و هیچ رد و سرنخی از پول ها 
وجود نداشت. این مرد به مدت ۲روز با حضور در 
محلی که تصور می کــرد پول هایش را گم کرده، 
اقدام به بررسی دوربین های مداربسته مغازه های 
محل کرد اما به نتیجه نرسید. تا اینکه یک هفته 
بعد، برادر همســرش که در جریــان ماجرا قرار 
گرفته و می دانست که دامادشان پول هایش را گم 
کرده است به طور اتفاقی چشمش به اطالعیه ای 
افتاد که از پیدا شدن ۳میلیون  و500هزار تومان 
پول نقد در یک تاکسی حکایت داشت. از طریق 
همین اطالعیه بود که صاحب پول ها در جریان 

ماجرا قرار گرفت و با حضور در تاکسیرانی مراغه 
و مالقات با محمــد ایرانوندی، راننده تاکســی 
وظیفه شناس پول هایش را تحویل گرفت. با پیدا 
شدن صاحب پول ها، راننده تاکسی پاکدست که 

حاال خیالش راحت شــده بود گفت که به خاطر 
بازگرداندن این پول بســیار خوشــحال است و 
شــهردار مراغه نیز از اقدام شایســته این راننده 

تجلیل و قدردانی کرد.

راننده تاکسی بسته پول را به صاحبش رساند

دالیل شکست  آشوب مجازی چیست؟
نظام سلطه فقط در فضای مجازی از آشوب 
حمایت کرد و در عمل به دنبال فشــار بر 
ایران بود نه براندازی تا بتواند در مذاکرات امتیاز بیشتری بگیرد 

و از آشوبگران مجازی به عنوان عامل فشار استفاده کرد.
بی قانونی، خشــونت، حمله به مقدسات ملی و مذهبی موجب 

بی اعتباری آشوب شد.
 مردم بار دیگر ثابت کردند می توانند فتنه ها را پشت  سر بگذارند 
و به آرمان های انقالب ســال5۷ پایبند هســتند و از دخالت 
بیگانه بیزارند و استقالل برایشان به اندازه آزادی اهمیت دارد و 

جمهوریت و اسالمیت را در کنار هم مطالبه می کنند.

ادامه از 
صفحه اول

یادداشت
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فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ ]آلمان[

نشت خط لوله گاز نورد استريم 
روزنامه آلماني فرانکفورتر آلگماينه به نشت غیرمنتظره 
خطوط لوله گاز نورد استريم پرداخته و با انتشار تصويري 
از محل نشت در دريای بالتیک نوشته: چند ساعت پس 
از اينکه کنسرسیوم مجری خطوط لوله گاز نورد استريم 
از کاهش ناگهانی فشار در اين خط لوله خبر داد،  دولت 
دانمارک و ســازمان دريانوردی سوئد نیز اعالم کردند 
که دو نشتی ديگر در خط لوله نورد استريم۱ مشاهده 
شده اســت. در اين گزارش آمده: موسسه لرزه نگاری 
سوئد از ثبت دو انفجار زير دريا در نزديکی محل نشت 
خبر داده است. خطوط لوله نورد استريم ۱ و ۲ از ظرفیت 
کل انتقال ساالنه ۱۱۰میلیارد متر مکعب گاز از روسیه به 

اروپا برخوردارند.

نظام های سیاسی در هر کشوری 
ممکن اســت در طــول حیات و 
حاکمیــت خــود بــا اعتصابات، 
اعتراضات و شــورش های مختلفی روبه رو شوند. 
اعتراض های خیابانی بخشی از سیر طبیعی تحوالت 
اجتماعی و سیاســی جوامع است، اما آنچه در این 
میان قابل توجه است، نوع واکنش حاکمیت های 
سیاســی به اعتراضات مردمی است. درواقع نوع و 
چگونگی پاســخ حکومت ها به اعتراضات است که 
می تواند ســنجه ای برای کارآمدی آنها در مواقع 
بحران باشــد. در عین حال، اســتفاده از نیروهای 
امنیتی و پلیس ضد شورش، قانون ثابت و مشترک 
همه حاکمیت های سیاسی در زمانه هایی است که 
آنها با اعتراضات شدید و آشوب های خیابانی روبه رو 
می شوند. در این میان نمی توان از نظر دور داشت 
که نوع واکنش و عملکرد نیروهای امنیتی و پلیس 
ضدشورش در همه جوامع یکسان و همگون نیست، 
بلکه در هر کشوری نیروهای امنیتی به روش خاص 
خود با اعتراضات و شــورش ها مقابله می کنند. در 
ادامه ایــن گزارش عملکرد پلیس ضدشــورش را 
در 5کشور در مناطق مختلف جهان مورد اشاره و 

بررسی اجمالی قرار داده ایم.

آمريکا: یکــی از خشــن ترین و جنجالی ترین 
عملکرد پلیس های ضدشــورش در جهان متعلق 
به آمریکاست. در پی مرگ جورج فلوید، شهروند 
سیاه پوست آمریکایی در جریان بازداشت پلیس که 
در مه 2020 اتفاق افتاد، عملکرد پلیس ضدشورش 
آمریکا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. پس از این 
حادثه اعتراضات گسترده ای در ایالت های مختلف 
آمریکا صورت گرفــت و همه ایــن اعتراضات به 

خشونت کشیده شد. 
گزارشــی کــه گاردین دربــاره عملکــرد پلیس 
ضدشــورش آمریکا در جریان مقابله با اعتراضات 
ضدنژادپرستی منتشــر کرد، حکایت از آن داشت 
که رســما نزدیک به هزار مورد خشونت پلیس در 
تظاهرات ضد نژادپرستی آمریکا پس از قتل جورج 
فلوید ثبت شده اســت. در گزارش گاردین، حتی 
استفاده از اســپری فلفل و گلوله های پالستیکی 
علیه خبرنگاران حاضر در اعتراضات نیز ثبت شده 
است. در جریان این اعتراضات، وب سایت خبری 
اورگان الیو گزارش داد که پلیس ضد شــورش در 
ایالت اورگان بیــش از 117هــزار دالر برای گاز 
اشک آور در یک دوره 40روزه هزینه کرده است. در 
جریان همین دوره از اعتراضات، رفتار خشن پلیس 
آمریکا در شــهر بوفالو با پیرمردی 75ساله که به 
مرگ او منجر شد، شهرت جهانی یافت. این پیرمرد 

توسط یک افسر پلیس هل داده شد و روی زمین 
افتاد. بر اثر اصابت سر این پیرمرد با زمین، بالفاصله 
از گوش او خون جاری شد. این صحنه بارها و بارها 

در رسانه ها بازتاب یافت. 
در عین حال شناســایی، بازداشــت و محکومیت 
برخی از معترضان حتی تــا 5ماه بعد از اعتراضات 
ادامه داشــت. در گزارش گاردین آمده که برخی 
از معترضان با اتهامات متعــدد و تهدید به حبس 
ابد از ســوی دادگاه مواجه و برخــی دیگر بدون 
ارائه هیچ مدرکی توســط دادستان های ایالتی، به 
حمله به افسران پلیس متهم شــدند. آمار کشتار 
شــهروندان توســط نیروهای امنیتی و پلیس در 
آمریکا حتی بسیار فراتر از اعتراضات دوره ای است. 
واشنگتن پست در گزارشــی، آمار قربانیان شلیک 
پلیس آمریکا از ســال 2015 تا 2019 را بیش از 
5هزار مورد اعالم کرده است. براساس این گزارش، 
آمار کشته شدگان در تیراندازی پلیس فقط در سال 

2019، 1004 مورد بوده است.

فرانســه:طی چند ســال گذشــته یکــی از 
جنجالی ترین رفتارهای پلیس ضد شورش فرانسه 
در جریان اعتراضات »جلیقه زردها« خود را نشان 
داد. اعتراضات گســترده جلیقه زردهــا در نوامبر 
201۸ در فرانســه و در واکنش به افزایش مالیات 
بر سوخت آغاز شد. ســپس این جنبش فهرست 
مطالبات خود را گســترش داد و طیفــی از موارد 
اجتماعی و سیاسی را در بر گرفت. این اعتراضات 
تا پیش از شــیوع کرونا در روزهای شنبه هر هفته 
با درگیــری مردم بــا پلیس در پاریــس و برخی 
دیگر از شــهرهای فرانســه همراه بود. در جریان 
این اعتراضــات، پلیس ضدشــورش از گلوله های 
پالستیکی اســتفاده کرد که به مجروحیت شدید 

برخی از معترضان انجامید. 
پاتریس فیلیپ، شهروند شرکت کننده در اعتراضات 
جلیقه زردها در پاریس به فارن پالیســی گفته که 
به دلیل شــلیک گلوله از سوی پلیس ضد شورش، 
چشم راســت خود را از دســت داده و این حادثه 
به از دســت رفتن موقعیت کاری و دگرگون شدن 
زندگی اش منجر شد. با وجود آنکه در فرانسه هدف 
قرار دادن سر از ســوی پلیس ضد شورش ممنوع 
اســت، اما گزارش های متعددی دربــاره نابینایی 
معترضان به دلیل کاربرد اســلحه از سوی پلیس 

فرانسه ثبت شده است.
براساس گزارش فارن پالیســی، پلیس فرانسه در 
جریان اعتراضات جلیقه زردها بارها با اســتفاده 
از اســلحه ای به نام فلش بال که بــرای پرتاب گاز 
اشک آور، نارنجک صوتی و گلوله پالستیکی کاربرد 

دارد، باعث نقص عضو معترضان شــده است. این 
در حالی است که استفاده از این اسلحه در فاصله 
نزدیک از معترضان، ممنوع اســت. فارن پالیسی 
همچنین در گــزارش خود می نویســد: تا نوامبر 
2019و در جریان اعتراضات جلیقه زردها، 315نفر 
از ناحیه سر مجروح و دچار شکستگی جمجمه یا 
فک شده اند. 25نفر از معترضان نیز یک چشم خود 
و 5معترض نیز یک دست خود را از دست داده اند. 
یک زن معترض نیز بر اثر جراحات ناشی از نارنجک 

پرتاب شده از سوی نیروهای پلیس جان باخت.

شــیلی: در میان کشــورهای آمریکای التین، 
شیلی در سال 2019 شــاهد موجی از اعتراضات 
ضد دولتی گسترده بود. اعتراضات شیلی در واکنش 
به گرانی بلیت متروی ســانتیاگو آغاز شــد، اما به 
دیگر مسائل ازجمله اعتراض به افزایش هزینه های 
زندگی، نابرابری و خصوصی ســازی کشیده شد. 
از همان ابتدا، نیروهای پلیس ضدشــورش شیلی 
تالش زیادی بــرای کنترل اوضــاع کردند. رفتار 
پلیس ضدشورش شــیلی در این اعتراضات بسیار 
خشــونت آمیز بود و خشونت شــدید پلیس علیه 
معترضــان صدای ســازمان ملل را نیــز درآورد. 
براساس گزارش بی بی ســی، حداقل 26معترض 
به دلیل خشونت از سوی پلیس در اعتراضات سال 
2019 جان خود را از دست دادند و آسیب دیدگی 
شــدید بینایی 345نفــر به دلیل شــلیک گلوله 
پالستیکی از ســوی پلیس ضد شورش تأیید شد. 
همچنین در این گزارش گفته شده که ماه ها پس 
از اعتراضات، حدود 1600نفر از 2۸هزار نفری که 
در اعتراضات بازداشت شدند، همچنان در وضعیت 

بازداشت موقت به سر می بردند. 
در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم آمده 
که بیش از 4900نفر در تظاهرات شــیلی تا پایان 
ســال 2019 زخمی شــدند؛ هرچند این گزارش 
آمار غیررســمی آسیب دیدگان را بســیار بیشتر 
می داند. ســازمان ملل همچنین 113مورد خاص 
شــکنجه و بدرفتاری و 24مورد خشونت جنسی 
علیه زنان، مردان و نوجوانان توسط نیروهای پلیس 
ضد شورش شیلی را ثبت کرده و پلیس را به استفاده 
غیرضروری از سالح های خطرناک مانند تفنگ های 

ساچمه ای متهم کرده است.

ترکیه:  در میان کشــورهای غرب آســیا، ترکیه 
در کنار کشــورهایی قرار می گیرد کــه همواره با 
اعتراضات گروه های مدنی و اجتماعی روبه رو است. 
از معروف ترین اعتراضاتی که در ســال های اخیر 
شهروندان ترکیه با آن روبه رو بوده اند، اعتراض بر سر 

پارک گزی استانبول بود که از مه 2013 آغاز شد و 
برای ماه ها دامن مقامات استانبول و آنکارا را گرفت. 
معترضان به تصمیم دولت برای تغییر کاربری این 
پارک به یک مجموعه تجاری اعتراض داشتند، اما 
در ادامه این اعتراضات رنگ و بوی ضد دولتی به خود 
گرفت و پلیس ضدشــورش وارد عمل شد. شدت 
خشونت پلیس ترکیه علیه معترضان پارک گزی 
تا بدان حد زیاد بود که تا کنون هر سال گروه  های 
مدنی اســتانبول در ســالگرد ایــن اعتراضات در 
محل همین پارک جمع شده و سالگرد آن  را زنده 
می کنند. دیده بان حقوق بشر، پلیس ضدشورش 
ترکیه را در همان سال 2013به استفاده از مقادیر 
زیادی گاز اشــک آور علیه معترضان در استانبول 
و آنکارا متهم کرد و همان زمان گفت که شــدت 
خشونت از سوی پلیس استانبول علیه معترضان 
پارک گزی به اندازه ای زیاد بوده که برخی معترضان 
ازجمله یک دانش آموز بینایی خود را از دست داد 
و تعداد بســیاری نیز در بیمارستان های استانبول 

بستری شدند.

هنگ کنگ: در شرق آسیا نیز اعتراضات 2019و 
2020هنگ کنگ صحنه شدیدترین برخورد پلیس 
با معترضان بوده است. این اعتراضات علیه الیحه 
استرداد محکومان هنگ کنگ به چین شکل گرفت 
و در آن از همان ابتدا برای متفرق کردن مردم از گاز 
اشک آور استفاده شــد. یورونیوز درباره اعتراضات 
هنگ کنگ گزارش داده که مأموران پلیس برخی 
از معترضان نقابدار را پس از آنکه به صورت شان گاز 
فلفل پاشیدند، روی زمین خوابانده و دست های آنها 
را از پشت با کابل بستند. براساس قانون هنگ کنگ، 
این معترضان به دلیل ماســک زدن ممکن است 

محکوم به یک سال زندان شوند.
براساس گزارش بی بی سی، معترضان هنگ کنگی 
در جریان تظاهرات خود بارها نســبت به کاربرد 
گلوله جنگی از سوی پلیس ضدشورش و مصدوم 
شدن تعدادی از معترضان اعتراض داشتند. گزارش 
عفو بین الملل پلیس را به اســتفاده از زور بیش از 
حد علیه مردم متهم می کنــد. همچنین گزارش 
وبگاه آر تی اچ کی می گوید که در 6ماه پس از شروع 
اعتراضات در هنگ کنگ، پلیس ضد شورش در این 
منطقه 16هزار گلوله گاز اشک آور، 10هزار گلوله 
پالســتیکی و حدود 2هزار گلوله رنگی به ســوی 
معترضان شلیک کرده است. همچنین براساس این 
گزارش، تا پایان سال 2019، بیش از 6هزار معترض 
دستگیر شــدند و تقریباً 2600نفر در بخش های 
اورژانس بیمارستان های دولتی به دلیل شرکت در 

اعتراضات تحت درمان قرار گرفتند.

پلیسضدشورشدرجهانچهمیکند؟
نیروهای پلیس ضدشورش در کشورهای مختلف برای کنترل تجمع های غیرقانونی ازروش های خشونت آمیز استفاده می کنند

سمت جدید بن سلمان؛ انتصابی برای فرار از محاکمه 
ملک سلمان، پادشــاه عربستان سعودی طی حکمی 
محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور را به عنوان رئیس 
شورای وزیران منصوب کرده است؛ ِسمتی که در عرف 
سیاسی برابر با ِسمت نخست وزیری است. این حکم چند روز مانده به 
پایان ضرب االجل تعیین شده از سوی دادگاه برای دولت آمریکا، مبنی 
بر مشــخص کردن وضعیت مصونیت قضایی محمد بن سلمان صادر 
شده است. براســاس گزارش های متعدد نهادهای مختلف اطالعاتی 
در آمریکا، بن سلمان متهم است که دســتور قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار واشنگتن پست که منتقد حکومت سعودی بوده را صادر 
کرده اســت. 3 ماه پیش دادگاهی در آمریکا که مسئول رسیدگی به 
شکایت نامزد خاشقچی از بن سلمان اســت، با تعیین ضرب االجلی 
از دولت بایدن خواست تا مشــخص کند که آیا از نظر دولت آمریکا، 
بن سلمان دارای مصونیت قضایی اســت یا خیر. روزنامه گاردین در 
آن زمان نوشــته بود که تصمیم دولت بایدن می تواند سرنوشت این 
پرونده را مشخص کند. مصونیتی که دادگاه درباره آن از دولت آمریکا 
سؤال کرده، معموال از طرف واشــنگتن به رهبران کشورها از جمله 
رئیس جمهور، نخست وزیر یا پادشاه اعطا می شود. ضرب االجل اولیه 
دادگاه به دولت آمریکا اول آگوست )10مرداد( بود که دادگاه با تمدید 

آن تا سوم اکتبر )11مهرماه( موافقت کرد.
خدیجه چنگیز، نامزد خاشقچی چهارشــنبه با ارسال بیانیه ای برای 

روزنامه گاردین در واکنش به ســمت جدید محمد بن سلمان گفت: 
»مبارزه برای اجرای عدالت باید به نتیجه برسد. این مبارزه فقط به این 
دلیل که محمد بن سلمان پست جدید گرفته، متوقف نخواهد شد.« 
به اعتقاد ناظران، ضرب االجل تعیین شــده برای دولت آمریکا برای 
تعیین تکلیف وضعیت مصونیت قضایی بن سلمان می تواند به چالشی 
جدید برای واشــنگتن تبدیل شــود؛ چرا که دولت آمریکا هم اکنون 
به دلیل وابستگی به نفت عربســتان ترجیح می دهد تا تنش جدیدی 
در روابط 2 کشور ایجاد نشــود. بحران جهانی انرژی و افزایش قیمت 
سوخت در آمریکا، 2 ماه پیش جوبایدن را که در آستانه یک انتخابات 

سرنوشت ســاز داخلی قرار داشــت، مجبور کرد تا با پا گذاشتن روی 
وعده های انتخاباتی اش مبنی بر منزوی کردن دولت عربستان سعودی 

به دلیل قتل جمال خاشقچی، به ریاض سفر کند.
جمال خاشقچی، نویســنده و روزنامه نگار ســعودی سال 201۸ در 
کنسولگری عربستان در اســتانبول به طرز فجیعی کشته شد. مرگ 
خاشــقچی، اعتبار عربســتان ســعودی را در جامعه جهانی عمیقا 
خدشه دار کرد. خاشــقچی پاییز 201۸ در ســفر به استانبول برای 
دریافت اسناد رسمی مربوط به طالق همســر پیشین خود )که به او 
امکان می داد تا با یک زن شــهروند ترکیه ازدواج کند( در ساعت اول 
ورود به کنسولگری سعودی، سالخی شد. او در سال های آخر عمر خود 
به عنوان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مشغول به کار بود.

رویترز نوشته: براساس حکم پادشــاه سعودی، خالد بن سلمان برادر 
کوچک تر محمد بن سلمان به عنوان وزیر دفاع عربستان منصوب شده 
است. خالد بن سلمان پیش از این معاون وزیر دفاع بود. براساس این 
گزارش، ســمت فیصل بن فرحان وزیر خارجه، عبدالعزیر بن سلمان 
وزیر انرژی، خالد بن عبدالعزیر الفلیح وزیر سرمایه گذاری، عبدالعزیز 
بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور و محمد بن عبداهلل الجدان 
وزیر دارایی تغییر نکرده است. در این فرمان همچنین آمده، سلمان، 
پادشاه عربستان همچنان در نشســت های کابینه که در آن شرکت 

می کند، ریاست را بر عهده خواهد داشت. 

گزارش 2

گزارش 1

ملی گرايی افراطی هندوها 
تهديدی جهانی 

 ظهور گروه های تندروی هندو در کشورهای مختلف
و اقدامات اسالم هراسانه آنها، زنگ خطر تهدیدی 

نوظهور را در جهان به صدا درآورده است 

»دیگر نمی توان ملی گرایی افراطی هندو را مسئله داخلی هند 
دانست. تشدید فعالیت هندوهای افراطی در خارج از مرزهای 
هند، اکنون به تهدیدی جدی در اقصی نقاط جهان تبدیل شده 
اســت. دولت هند بی توجه به این تهدید است، بنابراین جامعه 
بین الملل باید اقدام کند.« این توییت چند روز پیش خبرگزاری 
الجزیره در واکنش به تشــدید فعالیت و خشــونت هندوهای 

افراطی در خارج از مرزهای هند است.
در چند هفته گذشته هندوهای افراطی از شهر لستر در انگلیس 
گرفته تا نیوجرسی در آمریکا خبرساز شده اند. سامدیپ سن، 
دانشیار مطالعات توســعه بین المللی در دانشگاه روسکلیند، 
نوشــته: شــاخه های برون مرزی حزب حاکم بهاراتیا جاناتا به 
رهبری نارندرا مودی و همچنین گروه هایی چون »پریشاد هندو 
ویشوا« یا شورای جهانی هندو، مدت هاست که در تالش برای 
توسعه فعالیت های خود در ســطح بین المللی هستند. در این 
میان، تحوالت چند هفته گذشته شهر لستر نشان می دهد که 
رویای آنان برای بسط فلسفه سیاسی آیین هندوئیسم )هندوتوا( 
به شیوه های جدید در حال محقق شدن است؛ آن هم فرسنگ ها 

دورتر از مرزهای هند.
حدود 10روز پیش بود که 17مرد جوان هنــدو با تظاهرات و 
سردادن شعارهایی در خیابان های شــهر لستر در انگلیس به 
مسلمانان حمله کردند. چند ماه پیش نیز در پی مسابقه رفت و 
برگشت تیم کریکت هند و پاکستان، گروه های هندو با تظاهرات 
خیابانی شعار »مرگ بر پاکســتان« سر دادند. گروه های هندو 
در انگلیس فقط به تظاهرات ها و اغتشاشــات خیابانی بسنده 
نمی کنند. آنها با حزب محافظه کار انگلیس رابطه بسیار نزدیکی 
دارند. به عنوان مثال، در آســتانه انتخابات شهرداری لندن در 
سال2016 میالدی، »زک گلداسمیت« نامزد حزب محافظه کار، 
برای جلب آرای هندوها ادبیات ضد اسالمی را در پیش گرفت تا 

رقیب مسلمان خود صادق خان را از دور خارج کند. 

در انتخابــات سراســری 2019 نیز گزارش هایــی از فعالیت 
گروه هــای ملی گرای هندو بــرای پیــروزی نامزدهای حزب 
محافظه کار منتشر شــد، به این دلیل که جرمی کوربین رهبر 
وقت حزب کارگر از دولت مودی به دلیل سرکوب مسلمانان در 
کشمیر به شدت انتقاد کرده بود. بسیاری از این گروه های هندو 
مستقر در خارج از هند، به طور مستقیم با حزب حاکم بهاراتیا 

جاناتا در ارتباط هستند.
البته فعالیت گروه های تندرو هندو فقط مختص انگلیس نیست. 
الجزیره نوشته: »بالی ملی گرایی افراطی هندو حاال دیگر جهانی 
شده است.« بنا بر این گزارش، ملی گرایان هندو در آمریکا نیز 
فعاالنه از سیاستمداران راست گرایی که اسالم هراسی را ترویج 
می کنند حمایت می کننــد. این ارتباط به ویــژه در انتخابات 
ریاســت جمهوری 2016 میالدی آمریکا بود که فاش شــد؛ 
زمانی که گروه های هندو تمام تالش خود را برای بسیج کردن 
هندوهای آمریکایی در حمایت از نامزدهای حزب جمهوریخواه 
به کار گرفتند. شــالب کومار تاجر هندی مقیم شهر شیکاگو 
که ارتباط نزدیکی با نارندرا مودی دارد، در ســال2015 البی 
آمریکایی - هندی ای با نام »ائتالف هندوی جمهوریخواه« را در 
آمریکا راه اندازی کرد. اعضای این گروه عالوه بر کمک مالی به 
کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، فعاالنه در ستادهای انتخاباتی او 
کار می کردند. ترامپ پیش از انتخابات در یکی از گردهمایی های 
انتخاباتی خود، جامعه هندوهای آمریکا را دوستان واقعی کاخ 
سفید خواند. فعالیت ملی گرایان هندو در کانادا نیز در سال های 
اخیر بیشتر شــده است. در دســامبر سال گذشــته برخی از 
دانشگاهیان کانادایی به دلیل انتقاد از نارندرا مودی مورد آزار و 
اذیت قرار گرفته و حتی از ســوی هندوهای افراطی ساکن این 
کشور به مرگ و تجاوز تهدید شدند. همچنین »رون بانجری« 
هندوی ملی گرای کانادایی، در اظهاراتی جنجالی خواســتار 
قتل عام مسلمانان و سیک ها شد و در مصاحبه ای گفت: »کاری 
که مودی در هند علیه مسلمانان انجام می دهد فوق العاده است. 
من از کشتار مســلمانان و ســیک ها در هند حمایت می کنم 
چون حق شان مرگ است.«  استرالیا نیز شاهد افزایش جرایم 
هندوها علیه اقلیت مسلمانان و سیک ها بوده است. در یک مورد، 
»ویشال سود« هندوی افراطی که به مسلمانان ساکن استرالیا 
حمله می کرد بازداشت و به دلیل منقضی شدن ویزایش از این 
کشور اخراج شد. از ویشال ســود هنگام بازگشت به هند مانند 
یک قهرمان استقبال شد. حامیان مودی در استرالیا نیز فعاالنه 
تالش می کنند تا منتقدان نخست وزیر هند را ساکت کنند. اخیرا 
13عضو دانشگاهی انستیتوی اســترالیا-هند دانشگاه ملبورن 
در اعتراض به تالش های کمیســیون عالی هند برای سانسور 
تحقیقات و مقاالتی که به گفته این کمیســیون چهره هند را 
تخریب می کند از سمت خود استعفا کردند. به اعتقاد ناظران، 
از زمانی که مودی در ســال2014 بر کرسی نخست وزیری در 
هند تکیه زد اصالحیه قانون شــهروندی را در این کشور کلید 
زد که تبعیض آشــکار علیه مســلمانان و حق شهروندی آنان 
بود؛ استقالل منطقه عمدتا مسلمان نشین جامو و کشمیر که 
در قانون اساسی هند به رسمیت شناخته شده بود را لغو کرد، 
و روی بقایای یک مســجد تاریخی که در سال1992 میالدی 
توســط هندوهای تندروی ویران شــده بود، یک معبد هندو 
ساخت. الجزیره با اشاره به ارتباط ظهور روزافزون ناسیونالیسم 
افراطی هندو با به قدرت رسیدن نارندرا مودی در هند می نویسد: 
»موفقیت های مودی در سرکوب مسلمانان در داخل مرزهای 
هند الها م بخش حامیان او در خارج از کشور بوده است. اما در این 
میان، سیاستمدارانی چون ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، 
بوریس جانسون نخست وزیر ســابق انگلیس، ژائیر بولسونارو 
رئیس جمهــور برزیل، بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر ســابق 
رژیم صهیونیستی و شماری دیگر از چهره های سیاسی جامعه 
جهانی که مستقیم و غیرمستقیم از سیاست های اسالم هراسانه 

مودی حمایت می کنند نیز مقصران وضع موجود هستند.«

آنگال مرکل
صدر اعظم پيشين آلمان

بایــد صحبت هــای والدیمیــر پوتیــن را 
جــدی بگیریــد. ایــن کــه حرف هــای او 
درباره ســالح هســته  اي را  بلوف فرض 
نكنيــد، بــه هیــچ وجــه نشــانه ضعــف 
نیســت بلكــه نشــانه خــرد سیاســی 
اســت. چنيــن رويكــردي فضــای الزم  
براي اقدامات بعــدی را فراهم می كند. 

)سوددویچه زیتونگ(

ویلیام برنز
 رئیس سازمان سیا 

اگرچه جامعه اطالعاتی آمریکا شواهد 
خاصی مبنی بر اینکه پوتین به استفاده 
از ســالح هســته ای نزدیــک شــده، 
ندیــده، اما بــه هر حــال ما بایــد تهدید 
رئيس جمهــور روســيه بــراي اســتفاده 
از ســالح هســته ای را جــدی بگیریــم و 
به دنبــال آمادگــی الزم در برابــر حمله 

هسته ای باشیم. )سی بی اس(

بالول بوتو زرداری
وزیر خارجه پاکستان

شــده  بلوكــه  پول هــای  نظــرم  بــه 
پول هــای  آمريــكا،  در  افغانســتان 
طالبــان يــا آمریکایی ها نیســت. اینها 
متعلــق بــه مــردم افغانســتان اســت. 
انزوای اقتصادی و محرومیتی که مردم 
افغانســتان پــس از تســلط طالبــان بر 
این کشور تجربه می كنند، فقط باعث 
گرايــش بيشــتر آن هــا بــه افراط گرایی 

خواهد شد. )آسوشیتدپرس(

 اعتصاب و عزاي عمومي
در کرانه باختري 

به دنبال یــورش نیروهای رژیم صهیونیســتی به 
اردوگاه جنین در کرانه باختري 4 فلسطینی شهید و 
44 تن دیگر زخمی شدند که حال دو تن از آنها وخیم 
گزارش شده اســت. احزاب و گروه هاي فلسطیني 
با اعالم یــک روز عزاي عمومي در اکثر شــهرهاي 
کرانه باختري از جملــه جنین، نابلــس، رام اهلل و 
الخلیــل براي اعتصــاب عمومي فراخــوان دادند. 
به گزارش الجزیره، منابع فلســطینی اعالم کردند 
گروهی از نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیســتی 
منزل شهید »رعد حازم« که در ماه آوریل عملیات 
استشهادي در تل آویو انجام داده بود را در اردوگاه 
جنین محاصره کردند کــه در نتیجه تبادل آتش با 
نیروهای مقاومت، درگیری مســلحانه شدیدی به 
وقوع پیوست. گردان های قدس شاخه نظامی جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین، درگیري با صهیونیست ها را 
تایید کرده اند. سخنگوی حماس نیز تاکید کرده که 
جنین به مبارزات خود ادامه خواهد داد تا اشغالگران 
را به طور کامل از خاک فلسطین بیرون کند. جنبش 
فتح نیز خواستار ایستادگي نیروهای مقاومت در برابر 
صهیونیست ها در جنین و اتحاد جبهه های مختلف 
در مقابل اشغالگران صهیونیست شده است. در بیانیه 
این جنبش آمده است: »امروز، روز خشم و تشدید 
تنش در تمام نقاط درگیری و اعتصاب همه جانبه 

در تمامی استان های فلسطین است.«
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گرینویچ

سريع ترين روبات دنیا

توليد روبات ها، وارد مراحل ترسناکی می شود و برخی 
از آنهــا، کارهایی می کنند که اگــر عينک بدبينی به 
چشــم بزنيم، می توانند در آینده نوع بشر را به چالش 
بکشــند. در یک مورد عجيب، یک روبات 2 پا که در 
دانشــگاه اورگون آمریکا ساخته شــده، رکورد دوی 
100متر روبات ها را شکســته و نامــش را در کتاب 
رکوردهای جهانی گينس ثبت کرده است. این روبات 
که با همکاری یک شرکت ساخته شده، توانسته است 
100متر را زیر نيم دقيقه بدود و رکورد 24.73ثانيه را 
ثبت کند. این روبات که نام »کيسی« روی آن گذاشته 
شــده، یک روبات متخصص دویدن اســت و در سال 
2021توانسته است مسافت 5کيلومتر را طی 53دقيقه 
بدود. نکته خيره کننده این روبات، به گفته سازندگانش، 
این است که نخستين روبات 2 پای دنياست که می تواند 
با استفاده از هوش مصنوعی، پستی و بلندی زمين را 
در فضاهای باز شناسایی کند و مطابق با آن گام بردارد.

پلنگ نامرئی
 

قدرت بی نظير حيوانات بــرای تطبيق خود با محيط ، بارها 
و بارها انســان را شگفت زده کرده اســت. مهارت بی نظير 
حيوانات در اســتتار، حتی در هنر و صنعت هم الهام بخش 
بوده است و با وجود پيشرفت های زیاد انسان، همچنان این 
حيواناتند که استاد بی بدیل پنهان شدن در طبيعت هستند. 
یک مورد معروف، عکسی است که در آن یک پلنگ، چنان 
خود را استتار کرده که تقریبا هيچ کس نمی تواند او را پيدا 
کند. در واقع این پلنگ، چنان ماهرانه خود را استتار کرده 
که طبق گفته عکاسش او  اصال این حيوان را ندیده و هدفش 
ثبت حرکت یک پلنگ دیگر بوده است. عکسی که همنات 
دابی گرفته، یک صحنه کامال عادی اســت اما در دل این 
تصویر، در ميان خاک های پشت درخت، یک پلنگ خوابيده 
است. دابی که عکس را 2019گرفته، اخيرا گفته است که 
وقتی این عکس را می گرفته، متوجه پلنگ در تصویر نشده و 
کمی بعد از گرفتن عکس، وقتی که پلنگ دمش را تکان داده 
تازه فهميده درست در چند متری اش یک پلنگ روی زمين 
خوابيده است. از وقتی عکس منتشر شده، هزاران نفر تالش 
کرده اند پلنگ را در تصویر بــدون راهنمایی پيدا کنند، اما 
پيدا کردن پلنگ تقریبا غيرممکن است و فقط با راهنمایی 

می توان آن را تشخيص داد.

متمايزترين فراری دنیا 
 

دزدها و خالفکاران فراری، سعی می کنند تا جایی که امکان 
دارد طوری لباس بپوشــند و رفتار کنند که توجه کسی را 
جلب نکنند. اما یک دزد فراری در استراليا، سوژه مردم شده 
است؛ این دزد فراری یک تتوی عجيب و غریب و خنده دار 
روی صورتش دارد و چنان متمایز است که حتی اگر کسی 
یک بار هم او را ببيند، فراموشــش نخواهــد کرد. جيمين 
ستون تقریبا تمام صورتش را خالکوبی کرده و با فونت های 
کج و معوجی، روی صورتش نوشته است: »هيوال«. اما قيافه 
خنده دار او در عکســی که پليس از او منتشر کرده تا مردم 
شناسایی اش کنند، باعث شــده تا مردم او را در شبکه های 
اجتماعی دست بيندازند و مسخره کنند. با این حال پليس 
گفته اســت که این مجرم فراری، فرد خطرناکی است که 
در جرائمی سنگين مشــارکت کرده است. مردم اما دست 
بردار نيستند و برخی کاربران به شــوخی نوشته اند که او 
به راحتی می تواند بدون اینکه شناســایی شود سال ها در 

جامعه زندگی کند.

عشق پرواز   عكس: علی آذر اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

سلبریتی های غیرمردمی 
حرف مردم را بشنوید 

خوب اســت گاهی ســر را از ميــان بــرف درآورید، از 
دگر اندیشان تجددخواه و نوکيســه  های اطرافتان فاصله 
بگيرید و خواسته های همســایگان و همشهری هایتان را 
بشنوید. تمام حرف ها در مهمانی های ویالهایتان نيست و 
در مسير جاجرود و شمال و جنوب شنيده نمی شود. سينما 
و صحنه نمایش واقعی در ميان خانه های مردمی است که 
در بستر تاریخی تمدن ساز زیسته اند و تمام دستاوردهای 
امروز تان مرهون همين مردم شــریف و نجيبی است که 
فضای فعاليت را برایتان مهيا کرده اند. ســينمای خانگی 
بهانه خوبی شــد برای جوالن ادا و اطوارهایی که مدت ها 
برای شــما آرزو شــده بود؛ از بی حجابی و شل حجابی تا 
نشان دادن حجابی که مانند عقده در وجودتان مانده بود؛ 
تمام آن چيزی که در درونتان فریــاد می زد، حرف های 
ناسزا و ترویج خواســته های ذاتی تان در قالب متن های 
بلندمدت و ســریال های طوالنی که برایتان درآمد زایی 
داشته باشد. ســياه نمایی را با تاریک ترین رنگ های مداد 
رنگی بر بوم سفيد زندگی نسل جوان به نمایش درآوردید 
تا نســل نوپای این مرز و بوم اميد را از دســت بدهند. در 
ایام جشــنواره ها و زمان نمایــش دادن روی فرش های 
قرمز با رنگين ترین لباس ها و پوشش ها قدم زدید و ميان 
جوان ها و نوجوان هــا جوالن دادید تــا از خود چهره ای 
متفاوت بسازید. سياه نمایی از این خاک و وطن دستمایه 
ارزشمندی شد تا با ساخت فيلم های سينمایی و مستند 
در جشــنواره ها و فســتيوال های خارجی بدرخشيد. به 
اندازه نسل پيشــين خود به خاک وطن تعصب نداشتيد 
و تنهــا راه رفتن روی فــرش قرمز کن و جشــنواره ها با 
لباس های نيمه عریان و رنگ های جذاب برایتان جذابيت 
داشت. درست همان زمان که جوان های همين کوچه ها 
و شــهر ها برای دفاع از خاک، ناموس، وطن، مال و جان 
همه ایرانيان در مرزها جانفشــانی می کردند، حضورتان 
در عرصه های نمایشــی و نفسانی نشــان از بی تفاوتی به 
حریم وطن و حرمت خانه، خاک و ناموس داشت. محاسبه 
حساب های ریالی و ارزی تان ارزشــش بيشتر از حساب 
و کتاب برای هنر و فرهنگ این ســرزمين بود. راســتش 
تمام گناه و عذر را نباید پای شما گذاشت و باید سراغ آن 
رســانه هایی رفت که فضای این همه شهرت را با شهوت 
دیده شــدن برایتان فراهم و از درآمــد 80ميليون مردم 
همين سرزمين حساب هایتان را آباد کردند؛ از خانه های 
کوچک به ویال ها و خانه های رؤیایــی راه یافتيد، از خون 
جوانان مدافع حرم، امنيت، ســالمت و شهادت به راحتی 
گذشتيد تا مبادا عيشتان منغص شود و تفریح و شادابی 
ظاهری تان لحظه ای فروریزد. باید سراغ عده ای را گرفت 
که در کنار شما عکس یادگاری گرفتن برایشان ارزش بود 
و این روزها روزه سکوت گرفته اند؛ عده ای که در فتنه 88 
نيز حضور در تجمعات را واجب دانســته و در بازه زمانی 
کوتاه رنگ باختند و نقشی دگر آفریدند و هزاران افسوس 
و تأسف برای هنرمندی که با پســوند ایرانی از الگوهای 
غيرایرانی یا ایرانيان خودفروختــه و منفعت اندیش الگو 
بگيرد و برای دیگران الگو شــود. وای بر حال چهره های 
ورزشی، فرهنگی و هنری این سرزمين که بر سفره ایران 
اســالمی نان و نمک خورده اند و نمکدان می شکنند.  ای 
کاش تاریخ را می خواندند تا یادشان نرود که تاریخ، تمام 
این روزگاران را قضاوت خواهد کرد و روایت این روزها در 
تاریخ این سرزمين آریایی ثبت خواهد شد و ننگ و نام بد 
هرگز فراموش نخواهد شــد؛ همچنان که نام بزرگمردان 
ایران اســالمی هرگز از حافظه تاریخــی این خاک پاک، 
پاک نخواهد شد. شــاید دليل مهم این تحرکات و حضور 
این جماعت به ظاهر ســلبریتی فوبيایی باشد که بر جان 
این جماعت افتاده است؛ یعنی ترس ازدست دادن، ترس 
از نبودن در شــبکه ها به این مفهوم کــه گمان می کنند 
اگر دائمــا #کانکت و #آنالین نباشــند از همه  چيز عقب 
می افتند؛ درحالی که عقب مانــدن و دور افتادن از مردم 
به شيوه نادرست رفتار و اخالقی برمی گردد که ادعایش 
را دارید و در عمل نشانی از آن وجود ندارد. بيماری دائما 
آنالین بودن، بيماری نگرانی از دست دادن یک رویداد   و 
ترس از قافله عقب ماندن را با درست حاضر بودن در این 
رویداد ها ماندگار کنيد، در برابر بــی حرمتی ها به پرچم 
ایران و عزای حضرات معصومين عليهم الســالم و قرآن 
حرمت نگه دارید و حریم حرمت ها را در کالم، رفتار و  ادب 

خود نگه دارید و جاودان بمانيد.

حافظ

رسید مژده که اياِم غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

مهدی توکلیان 
روزنامه نگار

   ولی اهلل فالحی-متولد 
1310-رئیــس ســتاد 

مشترك ارتش
»این اســت کارنامه من. در 
طالقان متولد شده ام. زحمات 
زیادی کشيده ام و نان حالل 

خورده ام. رنج ها برده ام. در ویتنام هم اگر خدمت کرده ام، 
به عنوان نظارت بر آتش بس و با هيأت های سازمان ملل 
بوده اســت. بعد از انقالب به اراده ملت و رهبر، خدمت 
را پذیرفته ام و در این راه نه از مرگ هراســی دارم، نه از 
ســرزنش های اهل زمان.« فقط سرزنش نبود، تهدید به 
قتل و اذیت و آزار خانواده اش هم بود. می گفتند فالحی 
ضد انقالب است. در دفاع از خودش آن یادداشت را نوشت 
و به روزنامه ها داد. یک ماه بعد- که قرنی شهيد شده بود- 
حکم امام به نام فالحی برای فرماندهی ســتاد مشترک 

ارتش آمد و دهان بدخواهان را بست.

   سیدموســی نامجو- 
متولد 1317- وزير دفاع

آرام و قرار نداشت. با پنجه پا 
روی زمين ضرب می گرفت. 
ســرجایش بند نبود. رئيس 
دفتــرش نمی فهميد نگران 
چيست. ماشين خراب شده 

بود که مکانيک آورده بودند و داشــت درستش می کرد. 
رفت جلو، پرسيد: »مشکلی هســت جناب وزیر؟« وزیر 
نگاهی به مکانيک کرد، نگاهی به دور و برش. گفت: »آن 
طرف آفتاب است، این جوان دارد همينطور عرق می ریزد. 

ما هم یا برویــم آن طرف کنارش تو آفتاب بایســتيم یا 
کمک اش کنيم ماشين را بياورد این ور.«

   جواد فكوری- متولد 
1317- فرمانــده نیروی 

هوايی
تمام افسر- خلبان ها گماشته 
داشتند. گماشــته برای خانه 

خرید می کرد. گماشــته بچه را می برد مدرسه. گماشته 
می آمد دنبال جناب ســرهنگ که برساندش سرکار. اما 
جواد گماشــته را مرخص کرده بود. می گفت: »این چه 
کاری اســت؟ دليلی ندارد بنده خدایی کــه آمده دوره 

خدمتش را بگذراند، بياید نوکری ما را بکند.«

   سیدمحمد جهان آرا- 
متولــد 1333- فرمانده 

سپاه خرمشهر
شــب قبل عراقی ها از بستان 
و سوسنگرد رد شده بودند و 
رســيده بودند نزدیک اهواز. 

محمد دیگر مستاصل شده بود. نه نيرو برایشان می آمد، 
نه مهمات، نه خورد و خوراک. زنگ زد تهران ببيند »آنجا 
دارند چه کار می کنند و کســی از این جهنم خبر دارد یا 
نه؟« اینها را که گفت، داد می زد و علی شمخانی آن طرف 
خط می خواست آرامش کند. گفت به امام خبر داده اند 
اهواز دارد از دســت می رود. امام هم یک جمله گفته  اند: 
»پس بچه های شهر کجا هستند؟« شمخانی هنوز داشت 
چيزهایی می گفت. اما محمد گوشی را گذاشت. آرام به 

محمد نورانی که بغل دستش منتظر ایستاده بود، گفت: 
»برو بچه ها را جمع کن توی مسجد.«

   يوسف کالهدوز- متولد 
1325- قائم مقام سپاه

بلنــد می شــود و بی مقدمه 
می گویــد: »زهــرا بيــا این 
دندان های مرا نگاه کن!« زن 
می خندد نگاهی به او می اندازد 

که »یعنی چی؟« و می رود سمت حياط اما مرد دستش را 
می گيرد و می گوید: »شوخی نمی کنم زهرا. بيا نگاه کن« 
و دهانش را باز می کند. زن می گوید: »خب نگاه کردم«، 
مرد توی فکر است. می گوید: »می دانی زهرا، دندان چيز 
سرسختی است. در هر شرایطی دوام می آورد. برای همين 
می شود از روی شکل و شمایلشــان آدم ها را شناسایی 
کرد.« صدایش پایيــن می آید. انگار بــا خودش حرف 
می زند: » رجایی و باهنر را همينطوری شناسایی کردیم 
وگرنه تن ها که سوخته بود.« 2 هفته بعد هواپيما سقوط 
کرد. همه  چيز سوخته بود. یوسف را به کمک همسرش و 

از روی دندان هایش شناختند.

تقویم/ شهادت

این 5 نفر
سقوط هواپيما و شهادت فکوری، جهان آرا، فالحی، کالهدوز و نامجو

رسیدهای جعلی 
فروشنده های متضرر

اگر هر روز هم در رســانه ها اعالم کنند که »مراقــب کالهبرداران 
اینترنتی باشيد«، باز هم کم اســت. دليلش هم روش های خالقانه 
و مبدعانه این سودجویان اســت. یک روز سایت بانک جعلی درست 
می کنند و اطالعات بانکی افراد را می دزدند، یک روز کارت های بانکی 
را جعل می کننــد یا اطالعات روی کارت ها را برمی دارند و حســاب 
صاحب کارت را خالی می کنند. یک روز هم در شبکه های اجتماعی 
با تبليغات دروغی و واهی کاله ســر مردم می گذارند. این اســت که 
کالهبرداران اینترنتی هر لحظه به شــکلی درصدد دزدی هستند و 
کمی غفلت می تواند گاهی خســارت زیادی برای افراد به بار بياورد. 
به تازگی هم این ســودجویان با اپليکيشن رسيدساز جعلی اقدام به 
کالهبرداری از تعدادی از شــهروندان کرده بودند که خوشــبختانه 
دستشــان برای پليس رو شد و دستگير شــدند. شگردشان هم این 
بود که افرادی را که قصد فروش لوازم دست دوم خود را داشتند، در 
سایت های فروش شناســایی می کردند و بعد از تماس و قرار و مدار، 
وسيله را از فروشنده می گرفتند و با نشــان دادن یک رسيد جعلی، 
عنوان می کردند که پول را به حساب فروشــنده واریز کرده اند. افراد 
هم بدون اطمينان پيدا کردن از واریز وجه به حســاب خود و صرفا با 
مشاهده مشخصاتشان در صفحه نمایشگر تلفن همراه فرد کالهبردار 
و دیدن رســيد جعلی کاال را به مجرم تحویل می دادنــد. البته این 
ماجرای رســيدهای جعلی پيش از این هم در فضای مجازی دیده 
می شد و برخی از کســانی که قصد خرید از فروشگاه های اینترنتی 
را داشــتند، به جای پرداخت وجه، رســيد تقلبی را برای فروشنده 
می فرســتادند و محصول را تحویل می گرفتند و بعد هم از دسترس 
خارج می شدند. خوشــبختانه راه های مختلفی برای شناسایی این 
رســيدهای فيک وجود دارد اما مطمئن ترین راه این است که اول از 
آمدن پول به حسابتان مطمئن شوید و بعد اقدام به فروش محصولتان 

بکنيد.

آدم بزرگ هــا ارقــام را 
دوســت دارند. وقتی با 
ایشان از دوست تازه ای صحبت می کنيد هيچ وقت از شما راجع 
به آنچه اصل است نمی پرســند. هيچ وقت به شما نمی گویند 
که مثال آهنگ صدای او چطور است؟ چه بازی هایی را بيشتر 
دوست دارد؟ آیا پروانه جمع می کند؟ بلکه از شما می پرسند: 
»چند سال دارد؟ چند برادر دارد؟ وزنش چقدر است؟ پدرش 
چقدر درآمد دارد؟« و تنها در آن وقت است که خيال می کنند او 
را می شناسند. اگر شما به آدم بزرگ ها بگویيد: »من خانه زیبایی 
دیدم پشت بامش کبوتران«، نمی توانند آن خانه را درنظر مجسم 
کنند. باید به ایشان گفت: »یک خانه صدهزار فرانکی دیدم!« آن 

وقت به بانگ بلند خواهند گفت: به به! چه خانه قشنگی!

اون قدیما، اگه مردم رازی داشتن 
و دوست نداشتن به کسی بگن، 
می دونی چيکار می کردن؟ از کوه باال می رفتن و یه درخت 
پيدا می کردن، یه سوراخ توی اون درخت می کندن و راز 
رو توی اون سوراخ زمزمه می کردن. بعد سوراخ رو با ِگل 

می پوشوندن و راز رو برای هميشه همون جا می ذاشتن.

آنتوان دوسنت اگزوپری

وونگ کار وای

شازده کوچولو
بوک  مارک

در حال و هوای عشق
دیالوگ

 بســياری می گویند تاریخ بشــر 
را می توان به قبل و بعد از ســاخت 
بمب اتم تقســيم کرد؛ این ادعا با 
تردیدهایی مواجه اســت و برخی 
می گوینــد نمی توان ایــن چنين 
قاطعانه درباره اثر بمب اتم بر تاریخ 

بشر اظهارنظر کرد. اما چيزی که کوچک ترین تردیدی درباره آن 
وجود ندارد این است که اگر انریکو فرمی نبود، بمب اتم ساخته 
نمی شد. نظاميان برجسته و دانشــمندان سرشناس زیادی در 
پروسه ســاخت نخســتين بمب اتمی دنيا فعاليت داشتند اما 

به ســختی می توان  کس دیگری را به جای فرمی، معمار و پدر 
نخستين بمب هسته ای دنيا دانســت. دانشمند نابغه ایتاليایی 
که در کودکی مهارت هایش در ریاضی همــه را متعجب کرده 
بود، تجربيات و دستاوردهایش در فيزیک اتمی را با خود از ایتاليا 
به آمریکا آورد. او سرپرســت گروهی از دانشمندان در دانشگاه 
شيکاگو بود که در زمين اســکواش زیر سکوهای ورزشگاه این 
دانشگاه، نخستين رآکتور هســته ای دنيا را با موفقيت ساخت. 
آزمایش موفقيت آميز ایــن رآکتور زیرزمينــی در تاریخ دوم 
دسامبر 1942را شروع رســمی عصر اتم در تاریخ می خوانند. 
این تحقيقات، در اوج جنگ جهانی دوم، در راستای توليد بمب 
هسته ای به کار گرفته شد و فرمی در پروژه سری منهتن، مسئول 
دانشمندانی شد که روی ساخت بمب هسته ای کار می کردند. او 

عالوه بر استعداد بی نظير در ریاضيات، روش های بسيار سریع ، 
ساده و کارآمدی برای حل مسائل داشت و برخی او را بنيانگذار 
روش »تفکر حياتی« در حل مسائل پيچيده می دانند. فرمی از 
معدود نظریه پردازانی بود که بر فعاليت های تجربی هم مسلط بود 
و همين او را منحصر به فرد می کرد. او عالوه بر فيزیک ذرات، در 
ژئوفيزیک و ستاره شناسی هم صاحب نظر بود و به همين خاطر، 
برخی شــاگردانش او را »آخرین دانشــمندی کــه همه  چيز 
می دانست« می خواندند. با وجود دستاوردهای بی نظير فرمی 
در فيزیک بنيادی، بسياری او را به خاطر مشارکتش در ساخت 
بمب شماتت می کنند. برخی دانشمندان، در همان زمان معتقد 
بودند که از نظر اخالقی، مشارکت در ساخت بمب هسته ای، امری 

مذموم است و به همين خاطر از فرمی انتقاد می کردند.

معمارعصر اتم
جهان روز
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در میانه های دهه 50و در روزهایی که ابراهیم آشتیانی، مدافع 
راست پرســپولیس و تیم ملی به مرز بازنشستگی نزدیک 
شده بود، یک جوان کم سن و سال خوزستانی در دفاع راست 
تیم صنعت نفت آبادان جوالن می داد و زنــگ خطر را برای 
همه مدافعان راست به صدا درآورده بود. حسن نظری یکی از 
خوزستانی های فوتبال ایران بود که در 18سالگی به باشگاه تاج 
پیوست و بعد از وداع ناگهانی ابراهیم آشتیاتی با فوتبال، جای این بازیکن تکرار نشدنی را 
در دفاع راست تیم ملی پر کرد. او در 22سالگی بازوبند کاپیتانی تیم ملی را بر بازو بست و 
اگر دوران اوج فوتبالش به روزهای پرالتهاب انقالب و تعطیلی فوتبال نمی خورد رکوردهای 
شگفت انگیزی از خودش به جا می گذاشت. حسن نظری یکی از ستاره های تیم ملی در 
جام جهانی 1978آرژانتین بود اما بعد از جام جهانی به تیم های عربی حاشیه خلیج فارس 
پیوست و از آنجا به ینگه دنیا رفت تا در لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا بازی کند. او حاال 
صاحب یکی از بزرگ ترین و تأثیرگذارترین آکادمی های فوتبال آمریکا به حساب می آید 
و می گوید انقالبی در فوتبال این کشور به پا کرده است. تردیدی وجود ندارد که حسن 
نظری، یکی از بهترین مدافعان راست تاریخ فوتبال ایران به شمار می آید اما در 4دهه اخیر 
موردتوجه رسانه های داخلی قرار نگرفته است. او بعد از سپری کردن این سال های طوالنی 

از زندگی ورزشی اش بعد از پیروزی انقالب و زندگی شخصی اش در آمریکا می گوید.

چهره های ماندگار

در فوتبال آمریکا انقالب کردم 

سنگ های بزرگ 
در رودهای زندگی

از سرزمین های 
همیشه سبز شمالی

عاشق وطنم 
هستم

 چند اتفاق مهم زندگی که می تواند 
وضعیت روانی افراد را دگرگون کند

اسکاتلند
کشوری جذاب و پرماجرا

گفت وگو با راضیه تجار، نویسنده شناخته شده ای که 
درباره دفاع مقدس بسیار نوشته است

101115
درباره پرویز دهداری که معلم اخالق بود

مرد نکونام
3 دهه قبل از آنکه کارلــوس کی روش پرتغالی به 
جنگ پدیده بازیکن ســاالری در تیم ملی فوتبال 
ایران برود، یک مربی ایرانی یک تنه در برابر چنین 
جریانی ایستاد. مرحوم پرویز دهداری کسی بود که 
برای مدتی هر چند کوتاه ریشه بازیکن ساالری در 
فوتبال ایران را خشکاند و مقاومت او در برابر چند 
فوتبالیست تمامیت خواه در نهایت به کشف و معرفی 
بازیکنان جوانی شد که بعدها به سوپراستار فوتبال 
ایران بدل شدند. مرحوم دهداری از مهاجمان بزرگ 
تیم شاهین و نخستین سرمربی تیم پرسپولیس 
بود و از نمادهای مکتب شاهین به حساب می آمد. 
دهداری از آن دســت مربیانی بود که اخالق را بر 
ورزش مقــدم می دانســت و پافشــاری اش روی 
اصول اخالقــی، او را بین اهالــی ورزش به عنوان 
»معلم اخالق« مشهور کرد. پرویز دهداری مربی 
کمال گرایی بود که 3 دهه بعد از فوتش هنوز درباره 
شیوه مربیگری و برخوردهای پدرانه و معلم وارش با 
فوتبالیست های سرکش دهه 60صحبت می کنند. 
ماجرای کشف پرویز دهداری به عنوان فوتبالیست 
به ابتدای دهه 30برمی گردد. در آن سال ها باشگاه 
شاهین در بیشتر شهرهای ایران شعبه داشت که با 
هم بازیکن رد و بدل می کردند. پرویز محصل بود 
که تیم شاهین تهران برای انجام بازی دوستانه با 
شاهین آبادان به خوزســتان می رود و همانجا بود 
اکرامی و برومند، مدیران وقت شاهین از بازی جوان 
ترکه ای که در خط حمله جم آبادان جوالن می داد 
خوش شان آمد. مدیران شاهین بعد از کسب اجازه 
از برادر بزرگ تر پرویز، او را به تهران بردند و مقدمات 
استخدامش در شــرکت ملی نفت ایران را فراهم 
کردند تا برای همیشه در تهران بماند و برای شاهین 
بازی کند. پرویز دهداری بچه مرودشت بود اما در 
آبادان بزرگ شد و به این شهر عشق می ورزید. او در 
سال های ابتدایی مهاجرتش به تهران دوست داشت 
به آبادان برگردد و گاهی با شــنیدن نوای دشتی 
اشک می ریخت اما برای چند دهه به مکتب شاهین 
وفادار ماند تا به چهره ماندگار فوتبال ایران بدل شود.  
پرویز دهداری بعد از وداع با فوتبال خیلی زود وارد 
عرصه مربیگری شد و دوران درخشان زندگی اش 
در همین کسوت رقم خورد. او بعد از انحالل باشگاه 
شاهین در سال 1346به پرســپولیس پیوست و 
روی نیمکت پرماجرای این تیم نشست. دهداری 
نخستین مربی باشگاه پرســپولیس بود اما در این 
تیم پرهیاهو دوام نیاورد و ترجیح داد مطابق میل 
باطنی اش با بازیکنان جوان کار کند. پس تیم گارد 
را با بازیکنان منتخب تیم های پایه شاهین تشکیل 
داد و با همین تیم جوان و یکدست در برابر تیم های 
بزرگ قد علم کــرد. آن روزها به تیــم گارد لقب 
»آماتورهای پاک« را داده بودند چون در سال های 
اوج گیری خرید و فروش بازیکن، فوتبالیست های 
متعهد و وفاداری داشت؛ تیمی که ساواک از حضور 
بازیکنانش در یکی از کاخ های پادشاهی جلوگیری 
کرد و در نهایت حکم انحاللش را صادر کردند.بعد از 
انحالل گارد، دهداری به اتفاق بسیاری از بازیکنانی 
که در آن تیم رشد کرده بودند تیم هما را تشکیل 
داد.مرامنامه تیم هما متاثر از مکتب شاهین بود و 
همین موضوع پرویز دهداری را به صرافت انداخت 
تا مربیگری را در این تیم ادامه بدهد. دهداری با هما 
نتایج درخشانی گرفت و همان موقع بود که مدیران 
فدراسیون فوتبال در ســال های بعد از انقالب به 
صرافت افتادند که ســکان هدایت تیم ملی را به او 
بسپارند. این شروع ماجراجویی پرویز دهداری در 
عرصه مربیگری بود. تیم  ملی ایران بعد از انقالب 
نتایج چندان خوبی کسب نکرد تا در نهایت پرویز 
دهداری در سن 3۸ ســالگی، سکان هدایت آن را 
برعهده گرفت. مرحوم دهداری وقتی هدایت تیم 
 ملی را برعهده گرفــت از اصول اخالقی و اعتقادی 
که در مکتب شــاهین آموخته بود کوتاه نیامد و 
تاوان آن را هم پرداخت. وقتی سرمربی تیم ملی شد 
همه  چیز داشت خوب پیش می رفت که در بازی های 
آسیایی سئول یکباره با اســتعفای دسته جمعی 
14بازیکن ملی پوش مواجه شــد. همه کسانی که 
با روحیات پرویز دهداری آشنا بودند می دانستند 
که او مربی ای نیست که در برابر جریان هایی از این 
دســت کم بیاورد. با وجود استعفای دسته جمعی 
بازیکنان شــاخص تیم ملی جایــگاه دهداری در 
قامت سرمربی تیم ملی متزلزل نشد و او این تهدید 
را به یک فرصت طالیی بــدل کرد. دهداری بعد از 
این ماجرا تعدادی بازیکن جــوان مثل احمدرضا 
عابدزاده، مجتبی محرمی، جــواد زرینچه، صمد 
مرفاوی، مجید نامجو مطلق و... را به اردوی تیم ملی 
فراخواند و دست بر قضا با همین بازیکنان تا آستانه 
قهرمانی در آسیا پیش رفت. باورش سخت است که 
او بازیکنی مثل جواد زرینچه را از تیم دسته سومی 
ژاندارمری به تیم ملی فراخواند و او را به ستاره بدل 
کرد. دهداری تجلی انسانیت و اخالق در ورزش بود 
و این  روزها که اخالق در فوتبال گم شده، جای خالی 
این معلم اخالق به شدت احساس می شود. او بیش 
از آنکه سودای قهرمانی و باالی سر بردن جام ها را 
داشته باشد به فکر سالمت اخالقی بازیکنانش بود 
و در مقام معلمی دلسوز به شــاگردانش اخالق را 
می آموخت.دهداری برای پررنگ کردن اخالق در 
فوتبال، گاهی از خود و خانواده اش می گذشــت. 
دهداری در برهه ای که مستأجر بود، کلید خانه ای 
که بابت 2سال سرمربیگری در یکی از تیم ها برایش 
درنظر گرفته بودند را نپذیرفت و آن را به شــاگرد 
تازه دامادش پیشــکش کرد. او در قبال پذیرفتن 
سرمربیگری تیم  ملی ریالی از فدراسیون فوتبال 
دریافت نکرد و با هزینه شــخصی امکانات نسبی 
را برای بازیکنانش مهیا می کرد. خیلی ها از پرویز 
دهداری به عنوان مربی ای با گرایش های سیاسی نام 
می بردند اما او بیش از آنکه خودش را وقف سیاست 
کند به اخالق توجه می کرد. دهداری کســی بود 
که بعد از کسب عنوان سومی آسیا، خودرو و خانه 
مسکونی ای که به عنوان پاداش دریافت کرده بود را 
به کسانی بخشید که به خانه و اتومبیل نیاز داشتند.

    اهالی قدیمی فوتبال در ایران شما 
را بهترین دفاع راســت فوتبال ایران 
در دهه 50می دانند. برخی هم شما را 
به عنوان یکی از بهترین مدافعان راست 
دنیا در آن ســال ها معرفی می کنند. 
خودتان به انتخاب هایی از این دست 

قائل هستید؟
این نظر لطــف همبازیان قدیمی اســت وگرنه در 
2 دهه اخیر فوتبالیســت های زیادی بوده اند که از 
ایران به لیگ هــای معتبر دنیا رفته انــد و به معنای 
واقعی ســتاره بوده اند.راســتش را بخواهید در آن 
سال ها فقط هدفم این بود که بدون کار اضافه فوتبال 
بازی کنم و عملکردم طوری باشد که تماشاگران از 
دیدن بازی ام لذت ببرند. در همان دوره خودمان هم 
فوتبالیست های بزرگی داشتیم و می توانم از ابراهیم 
آشتیانی نام ببرم یا آقای جاسمیان که مدافعان بسیار 
باکالســی بودند. در هر صورت قضــاوت را به مردم 
و فوتبالیســت هایی که با من همدوره بودند واگذار 

می کنم.
    بین مدافعانی که طی این چند دهه 
در دفاع راست بازی کرده اند، کیفیت 
کدام بازیکن شــما را تحت تأثیر قرار 

داد؟
به نظرم مهدوی کیا بازیکنی بود که به لحاظ سرعت 
و بازیخوانی خیلی قبولش داشتم. متأسفانه من در 

این 40سال خیلی از ایران دور بوده ام و کیفیت همه 
بازیکنانی که در دفاع راست تیم ملی بازی کردند را 
ندیدم اما وقتی بازی های مهدوی کیا در بوندس لیگا و 
برخی بازی های او را در تیم ملی را تماشا کردم متوجه 
شدم که درک باالیی از فوتبال دارد و به قول معروف 

فوتبالیست باشعوری است.
    کمی به گذشــته برگردیم. دوری 
ناگهانی شــما از تیم ملــی یکی از 
داســتان های غم انگیز فوتبال ایران 
است. چطور شد که به رغم درخشش 
در جام جهانی 1978یکباره از فوتبال 
ایران دور شدید و دیگر برای تیم ملی 

بازی نکردید؟
یک سال قبل از صعود تیم ملی به جام جهانی یعنی 
در سال 1977بود که تیم ملی ایران برای حضور در 
تورنمنت رئال مادرید به اســپانیا دعوت شد. وقتی 
تورنمنت به پایان رســید از چند باشگاه اسپانیایی 
پیشنهاد داشــتم که یکی از آنها رئال مادرید بود. با 
نماینده این باشگاه مذاکراتی داشــتم اما آن موقع 
فوتبال ایران شــرایط خوبی داشت. در آن سال ها به 
ورزشکارها می رسیدند و فوتبال به سرعت در حال 
پیشــرفت بود. من هم بازیکن خیلی جوانی بودم و 
دلیلی برای ترک ایران نداشــتم. تصمیم گرفتم در 
ایران بمانم و فوتبالم را با تــاج ادامه بدهم اما بعد از 
انقالب لیگ تخت جمشید برای مدتی تعطیل شد و 

معلوم نبود چه زمانی مسابقات از سر گرفته می شود. 
همان موقع چند پیشنهاد دیگر آمد که االهلی امارات 
را انتخاب کردم. دلیلش هم این بود که حسن روشن 
در این تیم بازی می کرد و ما دوستان صمیمی بودیم. 
من 5سال برای االهلی و یک فصل برای باشگاه السد 
قطر بازی کردم. بعد هم به لیگ حرفه ای آمریکا یعنی 

MLS آمدم و اینجا ماندگار شدم.
    وقتی پیشــنهاد رئال مادرید از راه 

رسید چند سال داشتید؟
آن موقع 19سالم بود. ما در نخستین بازی تورنمنت 
رئال مادرید بــا تیم ملی آرژانتین بــازی کردیم که 
یک بر یک شــدیم و در ضربات پنالتی باختیم. در 
آن بازی من مأمور مهار برتونی و رنه هوســمن بودم 
و خیلی خوب بازی کردم. بعد از همان بازی بود که 
مدیران رئال مادرید با حشمت مهاجرانی، سرمربی 
وقت تیم ملی صحبت کردند و بعــد برای مذاکره با 
من به هتل آمدند. به هر حال شرایط به گونه ای بود 

که نمی خواستم بروم. ایران را خیلی دوست داشتم.
    بعد از انقالب هم می توانســتید به 
اروپا بروید اما ظاهرا تیم های عربی پول 

بهتری می دادند؟ اینطور نیست؟
بله تیم های عربی به فوتبالیست های شاخص ایرانی 
پول خوبی می دادند. البته دبی به ایران خیلی نزدیک 
بود و تعداد زیادی از ایرانی ها آنجا زندگی می کردند 
که این مسائل در انتخاب من تأثیرگذار بود.احساس 
می کردم در دبی به ایران نزدیک تر هســتم. در آن 
سال ها به آلمان هم رفتم و یک مدت کوتاهی با تیم 
کلن تمرین کردم اما آنجا هوا خیلی سرد بود و من که 

بچه آبادان بودم نمی توانستم دوام بیاورم.
    انسان میهن دوستی مثل شما چطور 
یکباره به آمریکا رفت و این قدر از وطن 

دور شد؟
وقتی در قطر بازی می کردم آمریکایی ها مدام تماس 
می گرفتند و پیشنهاد می دادند.برای همین در دوره 
استراحتم یک بار به آمریکا رفتم و لیگ فوتبال این 
کشــور را از نزدیک تماشــا کردم. آن موقع یوهان 
نیسکنز، بکن باوئر، یوهان کرایف و پله در MLS بازی 
می کردند و من هم قانع شدم در آمریکا به فوتبالم ادامه 
بدهم. در آن سال ها خواهرزاده ها و چند نفر دیگر از 
اقوام برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته بودند و همین 

باعث شد به این کشور بروم و آنجا دوام بیاورم.
    حاال که چند دهه از آن روزها گذشته 
فکر می کنید مسیر درستی را انتخاب 

کردید؟
مســلما آن موقع ســطح فوتبال اروپا باالتر بود اما 

فوتبالیست ها گاهی برای راحتی خودشان تصمیم های 
دیگری می گیرند.همیشــه نمی شود پول و کیفیت 
را درنظر گرفت.مدیران االهلی امارات انســان های 
مهربانی بودند و طی چند ســالی که برای شان بازی 

کردم خیلی به من لطف داشتند.
 MLS رفتن به آمریکا و بــازی در    
زندگی ورزشــی شــما را بــه کلی 
دگرگون کرد. در این کشور به فوتبال 
حرفه ای تان پایان دادید و یک آکادمی 
فوتبال تاسیس کردید که حاال شهرت 
جهانی دارد. ایــن آکادمی چقدر در 

پیشرفت فوتبال آمریکا تأثیر داشته؟
من در آبادان به دنیا آمده ام و مثل همه آبادانی ها با توپ 
فوتبال بزرگ شده ام. برای همین بعد از بازنشستگی 
هم نتوانستم از فوتبال دور باشم و یک آکادمی تاسیس 
کردم به نام داالس تانگســن.من آدم خوش شانسی 
بودم که سال ها در باشگاه تاج که ساختار مدیریتی 
قدرتمندی داشت فوتبال بازی کردم و زیرنظر بهترین 
مربیان خارجی بودم. برای تاسیس آکادمی فوتبالم 
این دو تجربه منحصر به فرد را ترکیب کردم و آکادمی 
ما در سال 1993در فوتبال آمریکا انقالبی به پا کرد. 
از همان موقع باشــگاه های آمریکایی به تقلید از ما 
آکادمی فوتبال راه انداختند و فوتبالیست های زیادی 

در فوتبال این کشور کشف شد.
    پس آن تیمی کــه در جام جهانی 
1998در برابــر ایران ایســتاد یک 

جورهایی متاثر از آکادمی شما بود؟
ما بازیکنان زیــادی معرفی کردیم کــه یکی از آنها 
کلینت دمپسی، کاپیتان تیم ملی آمریکا بود که در 

تیم تاتنهام هم بازی کرد.
    کاش چنین تشکیالتی را در مملکت 

خودمان تاسیس می کردید.
در این 40 سالی که به خارج از کشور آمده ام یک بار هم 
از من دعوت نکرده اند که برگردم و به فوتبال کشورم 
کمک کنم.چه بهتر که آدم این کارها را برای مملکت 
خودش انجام بدهد. همــه موفقیت هایم را مدیون 
مردم ایران و  فوتبال ایران هستم و بدون آنها به جایی 

نمی رسیدم.
    چطور می شود که فدراسیون فوتبال 
یا باشگاه استقالل 4دهه از بازیکنی که 
یک موقعی فوق ستاره اش بود بی خبر 

باشد؟
این سؤال را باید از فدراسیون فوتبال بپرسید.در این 
سال ها حتی یک تماس هم از داخل ایران نداشته ام 
وگرنه حاضرم برگردم و به جوانــان مملکت خودم 

خدمت کنم.خیلــی از فوتبالیســت های قدیمی را 
می شناســم که تجربه زیادی دارند و عاشــق ایران 

هستند و باید از تجربه آنها استفاده کرد.
    از باشگاه االهلی چطور؟ آنها از شما 
که 5سال برای این باشگاه بازی کردید 

سراغی می گیرند؟
آنها بارهــا تماس گرفته اند و هنوز بــا هم در ارتباط 
هســتیم اما فرصتی نبوده که به امارات بروم و برای 

آکادمی آنها کار کنم.
    از بازیکنان فعلــی تیم ملی کدام 

بازیکن توجه شما را جلب می کند؟
ما االن بازیکنان خوبی داریم که در لیگ های معتبر 
دنیا بازی می کنند. من طارمی و آزمون را دوست دارم 

و معتقدم در فوتبال اروپا درخشیده اند.
    همین 2بازیکــن می توانند در جام 

جهانی سرنوشت ساز شوند؟
موفقیت در جــام جهانی به خیلــی چیزها ازجمله 
تدارکات قوی و مربی باکالس بســتگی دارد. یکی 
دو بازیکن می توانند تأثیرگذار باشــند اما به تنهایی 
موفقیت یک تیم را تضمین نمی کنند.نمی شود بار 

مسئولیت را روی دوش این دو بازیکن گذاشت.
    شما شناخت خوبی از فوتبال آمریکا 
دارید و بهتر از هر کســی می توانید 
درباره رویارویی ایران و آمریکا در جام 
جهانی قطر صحبت کنید. شانس آمریکا 
برای کسب 3امتیاز و صعود احتمالی به 

دور بعد بیشتر است یا ایران؟
این یک بازی سخت برای هر دو تیم است.آمریکا تیم 
جوان، ســرعتی و با انضباطی است و به خوبی پرس 
می کند. این تیم آنقدر روی مدافعان فشــار می آورد 
تا اجازه ندهد حریف بازیســازی را از زمین خودش 
شــروع کند. ایران هم بازیکنان باهوش و باتجربه ای 
دارد و همین تجربه عامل برتری است. شخصا دوست 
دارم ایران ایــن بازی را ببرد. اینجــا به آمریکایی ها 
می گویم بازی ســختی با ایران خواهید داشت چون 
بازیکنان ایرانی هوش و ذکاوت زیادی دارند. ایران این 
شانس را دارد که از گروهش صعود کند و فکر می کنم 
بعد از 40ســال باید این توقع را از فوتبال کشورمان 

داشته باشیم.
    دل تان برای ایران تنگ نشده؟

مگر می شود دلم برای وطن تنگ نشود. دوست دارم 
یک بار دیگر در کوچه پسکوچه های آبادان فوتبال بازی 
کنم.دلم برای بوی پاالیشگاه تنگ شده. دوست دارم با 
بچه محل ها بنشینیم زیر سر در سینما رکس و درباره 

فوتبال با هم صحبحث کنیم.

مهدی مهدوی کیا

 111
بازی ملی

البته همیشه بین بهترین ها 
و بحــث دربــاره آن بحث 
وجــود دارد. امــا یکی از 
بهترین های دفاع راســت 
تاریخ فوتبال ایران را بدون 
شک باید مهدی مهدوی کیا 
دانست؛ کسی که خیلی ها 
نمی دانستند باالخره مهاجم 
است یا مدافع. اما او کارش 
را به عنوان مدافع راست در 
تیم مایلی کهن در مقدماتی 
جام جهانی 98شروع کرد و 

جوان اول فوتبال آسیا شد.

حسین کعبی

 92
بازی ملی

می گوینــد که بیــن تمام 
مدافعان راســت رکورددار 
است، کسی که لژیونر شد و 
به لسترسیتی هم پیوست. 
البته بیشترین شهرت جهانی 
او شاید به دلیل برخوردی 
باشــد که با فیگو داشت؛ 
مردی که فوتبالیست سال 
بود و جزو چهره های شاخص 
فوتبالــی زمــان خودش 
محسوب می شد. فرارهای 
او در جام ملت های 2004و 
بازی های آسیاسی بوسان را 
هنوز هم یادمان نرفته است.

ابراهیم آشتیانی

 39
بازی ملی

او نخستین بازیکن ایرانی بود 
که توپ طالی آسیا را گرفت؛ 
افتخاری که نصیب هیچ یک 
از بازیکنان ایرانی که در دفاع 
راست ایفای نقش می کنند 
نشده است. او را رایکوف به 
تیم ملی آورد و در قهرمانی 
جام ملت های 1972نیز، ستاره 
درخشان ایران در این بازی ها 
بود که منجر به کســب یک 
مدال طالی خوش رنگ برای 

فوتبال ایران شد.

جواد زرینچه

81
بازی ملی

14بازیکن ملی فوتبال ایران 
پس از بازی های آســیایی 
86سئول استعفا کردند چون 
با دهداری مشکل داشتند. 
اما دهداری از بازیکنان جوانی 
به جای این ستاره ها استفاده 
کرد که خودشان بعدها جزو 
بزرگ ترین های فوتبال ایران 
شــدند؛ یکی از آنها جواد 
زرینچه بود. او 8بار هم بازوبند 
کاپیتانی را به بازو بست یک 
مدال طالی بازی های آسیای، 
یک برنــز جام ملت ها و یک 
صعود به جام جهانی را تجربه 

کرده است.

حمید جاسمیان

10
بازی ملی

زاده 1315آبــادان بود؛ مهد 
فوتبال ایــران. جالب اینکه 
در پســت دفاع آخر بازی 
می کرد ولی حتی به تیم ملی 
دوومیدانی هم دعوت شد. او 
4سالی که در پرسپولیس بود، 
3قهرمانی را با این تیم تجربه 
کرد. او جزو ســتاره های این 
پست بوده؛ جوری که حتی 
حسن نظری هم از او به نیکی 

یاد می کند.

خاطره بازی با حسن نظری که یکی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال ایران است

در این 40 سالی که به خارج از کشور آمده ام یک بار 
هم از من دعوت نکرده اند که برگردم و به فوتبال 
کشورم کمک کنم.چه بهتر که آدم این کارها را برای 
مملکت خودش انجام بدهد. همه موفقیت هایم را 
مدیون مردم ایران و فوتبال ایران هستم و بدون آنها 
به جایی نمی رسیدم

مهرداد رسولی

بهترین های 
دفاع راست تاریخ 

فوتبال ایران

آکادمی فوتبال حسن نظری در آمریکا
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در رودهای زندگی
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اگر پادشاهی متحد بریتانیا تشکیل نشده بود اسکاتلند 
به تنهایی یکی از پرجاذبه ترین کشورهای دنیا به حساب 
می آمد؛ کشــوری با جاذبه های تاریخی و دانشــگاه های مهم  و  زیبایی های 
منحصر به فردی که هوش از سر گردشــگران خارجی می برد. اسکاتلند بعد از 
انگلستان دومین کشور پادشاهی بریتانیا به شــمار می آید که در قرن بیستم 
میالدی خاستگاه اندیشه های چپ بود و برخالف آنچه در انقالب کبیر فرانسه 
رخ داد بسیاری از پیشقراوالن اندیشــه های چپ در اسکاتلند از دانشگاهیان 
بودند. بنابراین اسکاتلند را می توان مهد جریان روشنفکری در بریتانیا دانست، 
اما درباره جنبه های تاریخی و فرهنگی این کشور هم باید صحبت کرد. اسکاتلند 
کشوری است که بهترین دانشگاه های دنیا را در گالسکو و ادینبرا دارد و قلعه ها 
و کلیساهای به جا مانده از قرون وسطی بخش دیگری از زیبایی های شگفت انگیز 
این کشور 5میلیون نفری است. اسکاتلند کشوری است که هر چه بیشتر درباره 

تاریخ و فرهنگ آن مطالعه کنیم برایمان جذاب تر می شود.

بهنام سلطانی

شاگرد بااستعداد

مدیرعاملی در میان مخالفت ها

برای یاهو، برای خانواده

مدیر سختکوش

پنجشنبه

شماره 181
7  مهر 1401 

پنجشنبه

شماره 181
پيشنهاد  هفته7  مهر 1401  پيشنهاد  هفته

  موزه سکه تهران
این موزه مجموعه ای ارزشــمند 
از ســکه های قدیمــی را دارد که 
قدمت بعضی از آنها به 2700سال 
قبل برمی گردد. موزه سکه از لحاظ 
تنوع گنجینه ها به ویژه مسکوکات 
متعلق به دوره ساسانیان و صفویان 
منحصربه فرد است. بنابراین ارزش 
آن را دارد که وقــت بگذارید و به 
دیدن این مــوزه بروید. در بخش 
نمایش سکه ها در موزه سکه تهران 
می توانیم مجموعه ای بسیار غنی و 
کامل از سکه های نایاب و کمیاب 
مربوط به دوره های مختلف ایران 
و جهــان را ببینیم. ایــن موزه با 
حدود 20هزار ســکه از غنی ترین 
موزه هــای ســکه در خاورمیانه 
محســوب می شــود. از آنجا که 
بسیاری از ســکه های موجود در 
موزه قدمت بســیاری داشتند و 
قابل نمایش نبودند، حدود 13هزار 
سکه به دست کارشناسان مرمت 
و سپس به نمایش درآمد. در این 
بخش با ســیر تغییــر و تحوالت 
ســکه ها از زمانی که هنــوز فلز 
کشــف نشــده بود و مبادالت با 
اقالمی شبیه پول و حلقه صورت 
می گرفت آشنا خواهید شد. یکی 
دیگر از جاذبه هــای این بخش از 
موزه سکه تهران، ماکت ضرابخانه 
است. در این بخش با نحوه تولید 
ســکه های چکشــی در گذشته 
آشنا خواهید شــد. برای بازدید از 
موزه ســکه تهران باید به آدرس 
ابتدای خیابان امام خمینی )سپه 
سابق(، کوچه پست، شرق خیابان 
یارجانــی، ورودی مجموعه بانک 
سپه بروید. نزدیک ترین ایستگاه 
مترو، ایستگاه متروی امام خمینی 

است.

متروی امام خمینی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  بازار تهران
در هر شــهری، بــازار قدیمی آن 
شهر از دیدنی ترین مکان هاست. 
بازار تهران ویژگی ســنتی خود را 
در طول تاریخ هنــوز حفظ کرده 
و گردشــگران داخلــی و خارجی 
زیادی از آن اســتقبال می کنند. 
معماری و بافت تاریخی این محل 
آنقدر جذاب است که هر کسی را 
به خود جلب می کنــد. همه  چیز 
مانند تیمچه، ســرا، کاروانســرا، 
رستوران های سنتی با عطر و طعم 
غذاهای خوشمزه، پاساژهای خرید 
مجلل، آثار تاریخی و... در آن پیدا 
می شود. بازار در سال1356به عنوان 
اثر ملی به ثبت رســید. برخی از 
تیمچه های معروف بازار، تیمچه 
مهدیه و حاجب الدوله هســتند 
که در تیمچــه مهدیه، می توانید 
انواع ترمه های لوکس را انتخاب 
و تهیه کنیــد. محصوالت لوکس 
و دکوری منــزل را نیز می توانید 
از تیمچه حاجب الدوله خریداری 
کنید. برخی از بخش های قدیمی 
بازار مانند سبزه میدان، چهارسوق 
بــزرگ و بــازار امیر هســتند. 
سبزه میدان به عنوان بدنه اصلی 
بازار محسوب می شــود و در آن 
انواع مغازه های فرش، دکوراسیون 
منــزل و طال فروش های مختلف 
قــرار دارد. شــاید برای شــما 
هم جالب باشــد کــه بدانید در 
زمان های قدیــم در این محل به 
کاشــتن ســبزی می پرداختند، 
از این رو به ســبزه میدان معروف 
شده است. چهارســوق بزرگ از 
قدیمی تریــن بخش هــای بازار 
محسوب می شــود و در آن بازار 
مسگرها و بازار مسجد جامع قرار 
دارد. نزدیک ترین ایستگاه مترو 

به بازار، ایستگاه 15خرداد است.

متروی 15خرداد

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

متروی انقالب

  موزه فرش
اگر بخواهید زیباترین نمونه های 
فرش ایرانی را ببینید جایی بهتر 
از موره فرش پیــدا نمی کنید. 
موزه فــرش ایــران از 2بخش 
دائمی و نمایشگاه تشکیل شده 
که موزه دائمــی که 150قطعه 
فرش نفیس و تاریخی را در خود 
داده محبوبیت بیشــتری دارد. 
در موزه دائمی، انــواع گلیم ها 
و فرش های دســتباف، با توجه 
به مرغوبیت و قدمــت آنها و با 
درنظرگیــری ویژگی های قالی 
ایــران از لحــاظ رنگ آمیزی، 
طرح، نقش، بافت و تنوع مناطق 
قالیبافی نگهداری می شود. این 
بخش موزه، شامل باارزش ترین 
نمونه های قالی ایــران از قرن 
نهم هجری تا دوره معاصر است 
و از منابع غنــی تحقیقی برای 
پژوهشــگران و هنردوســتان 
به شــمار می آید. این موزه که 
در 22بهمن 1356ساخته شده 
حــدود 3500جلد کتــاب به 
زبان های فارسی، عربی، فرانسه، 
انگلیســی و آلمانی را در اختیار 
هنردوستان و پژوهشگران قرار 
داده اســت. موزه فــرش ایران 
در ضلع شــمالی پــارک الله و 
در خیابان فاطمی قــرار دارد. 
بــرای رســیدن به ایــن مکان 
می توانید در ایســتگاه متروی 
میدان انقالب اســالمی در خط 
4 مترو، از قطار پیاده شوید و از 
آنجا با تاکسی در خیابان کارگر 
شمالی، به تقاطع خیابان دکتر 
فاطمــی و ورودی مــوزه فرش 

برسید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  آسیاب آبی تهران
خیلی از پایتخت نشــین ها خبر 
ندارند که هنوز در تهران آسیاب 
آبی وجــود دارد کــه گندم ها 
را آرد می کنــد. این آســیاب 
کــه قدمتــش بــه دوره قاجار 
می رســد، حدفاصــل خیابان 
51و 53یوســف آباد در پارکی 
کوچک واقع شده و در خردادماه 
1386به عنوان یکی از آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده است. این 
اثر تاریخی بعــد از مرمت، برای 
بهره بــرداری مــوزه ای آماده 
شــده و در معرض دیــد عموم 
قرار گرفته اســت. این آسیاب 
150ساله کاماًل ســالم است و 
بدون پرداخــت وجه می توانید 
از آن بازدید کنیــد. البته گفته 
می شــود مالک خصوصی این 
آســیاب تصمیم دارد این مکان 
را تبدیل به مــوزه کند و از آنجا 
که این ملــک یک ســازه آبی 
است، احتماالً تبدیل به موزه ای 
برای نمایــش ادوات مرتبط با 
آب خواهد شــد. گاوآهن، چرخ 
خرمن و سنگ آسیاب از جمله 
ابزارهایــی بوده اند که برای آرد 
کردن گندم ها توســط آسیاب 
آبی به کار گرفته می شد و دیدن 
این آسیاب تاریخی شما را با سیر 
تاریخی تهیه آرد گندم در تهران 
قدیم آشنا می کند. برای تماشای 
تنها آسیاب آبی پایتخت کافی 
اســت با اتوبوس هــای خط7 
بی آرتی خودتان را به ایســتگاه 
یوسف آباد برســانید و از آنجا با 
تاکسی به خیابان 51بروید. راه 
دیگر این اســت که از ایستگاه 
متروی جهاد خارج شــوید و با 
تاکسی خودتان را به محلی که 
آسیاب آبی یوســف آباد در آن 

واقع شده برسانید.

متروی جهاد

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

اسکاتلند، کشوری جذاب و پرماجرا

از سرزمین های 
همیشه سبز شمالی

کشــور اســکاتلند از قرن نهم تا قرن هفدهم میالدی با سیستم پادشــاهی اداره می شد و یک 
حاکمیت مستقل داشت اما در سال 1707میالدی به واسطه قرارداد سیاسی پرماجرایی که بین 
2مجلس انگلستان و اسکاتلند منعقد شد، یک پادشاهی متحد شکل گرفت. در این اتحاد، کشور 
اسکاتلند به اتفاق انگلستان، ولز و ایرلند شمالی، حاکمیت بریتانیا یا همان »پادشاهی متحد« را 
تشکیل می دهد. این اتحاد به حدی در تاریخ بریتانیا مهم است که پرچم کنونی بریتانیا از ترکیب 
 پرچم اسکاتلند با زمینه آبی و ضربدر ســفید و پرچم انگلســتان با زمینه سفید و صلیب سرخ 

به وجود آمده است.

دانشگاه های معروف
اگر بخواهیم درباره جاذبه های کشور اسکاتلند صحبت کنیم یکراست 
باید برویم به شهر »اِدینبرا« که در فارسی به آن ادینبورگ گفته می شود. 
این شهر در عصر روشنفکری اسکاتلند از سال 1740تا 1790میالدی 
به یکی از کانون های بازرگانی  فکری و صنعتی اروپا بدل شــد. ادینبرا 
االن هم دومین شهر بزرگ اســکاتلند و یکی از مراکز مهم اقتصادی و 
بانکداری اروپا به شمار می آید و به لحاظ جذب جهانگرد، پس از لندن 
در مقام دوم قرار دارد. ادینبرا یک شهر تاریخی با خیابان های سنگفرش 
شده، موزه های جذاب، بناهای خیره کننده و فرهنگی غنی است و در 
سال2009به عنوان بهترین شــهر دنیا برای زندگی انتخاب شد. انگار 
برای ساختن این شهر شگفت انگیز همه سلیقه ها را درنظر گرفته اند. 
بناهای تاریخی همواره تاریخ نگارها را جذب می کند، بناهای تاریخی 
ادینبرا برای شیفتگان هنر معماری جذاب است و دانشگاه معتبر ادینبرا 
هم یکی از بهترین مراکز آموزشی دنیا به حســاب می آید که معموالً 
مورد اقبال دانشجویان نخبه قرار می گیرد. شاید جالب باشد که بدانید 
شماری از بزرگ ترین دانشمندان جهان ازجمله جیمز کالرک ماکسول 
فیزیک دان، چارلز داروین زیست شناس، دیوید هیوم فیلسوف، الکساندر 
گراهام بل مخترع تلفن، سر والتر اسکات ادیب و 23برنده جایزه نوبل و 
3نخست وزیر بریتانیا مثل گردون براون در این دانشگاه تحصیل کرده اند. 
بسیاری از جاذبه های گردشگری اسکاتلند هم در همین شهر جمع شده 
است. مثل قلعه معروف ادینبورگ که روی یک صخره آتشفشانی ساخته 
شده یا موزه ملی اسکاتلند که مجموعه بی نظیری از گنجینه های ملی و 

فرهنگ و تاریخ این کشور را نمایش می دهد.

کشور همیشه سبز
از قدیم گفته اند هر جا که آب باشد 
آبادانی هم وجود دارد و کشــور 
اسکاتلند مصداق عینی این جمله 
است. اسکاتلند از شمال با دریای 
نروژ، از شــرق با دریای شمال، از 
جنوب  غربی با دریــای ایرلند و از 
غرب با اقیانوس اطلس شمالی مرز 
آبی دارد. سرزمین اصلی اسکاتلند 
در جزیره بریتانیا شامل 790جزیره 
کوچــک و بزرگ اســت. بخش 
قابل اعتنایی از بلندی های بریتانیا 
در اسکاتلند واقع شده و ناحیه ای 
سرسبز و پوشیده از چمنزار است 
که قســمت عمده جنگل های این 
کشور را دربرگرفته است. از طرفی 
رودهای زیادی در این کشور جریان 
دارند که بیشــتر آنها به اقیانوس 
اطلس سرازیر می شوند. در اروپا 
کمتر کشــوری را می توان با این 
مختصات پیدا کــرد و بی جهت 
نیســت که اســکاتلند را کشور 

همیشه سرسبز اروپا می دانند.

اتحاد با انگلستان

بین اسکاتلند و شهر ادینبرا با دنیای سینما 
پیوند عمیقی وجود دارد؛ چنان که مجموعه 
هری پاتر در این کشور شکل گرفت و شهرت 
جهانی پیدا کرد. جی کی رولینگ، نویسنده و 
خالق هری پاتر در خاطرات گفته که نخستین 
کتابش تحت عنوان »هری پاتر و سنگ جادو 
می کند« را در ســال1993در شهر ادینبرا 
نوشته و این نقطه شروعی برای نوشتن 7کتاب 
دیگر در همین شهر بوده است. فیلم سینمایی 
»شــجاع دل« با کارگردانی و بازیگری مل 
گیبسون، هنرمند سرشناس آمریکایی که در 
سال1995ساخته شد هم ارتباط تنگاتنگی 
با تاریخ اسکاتلند دارد. قهرمان داستان این 
فیلم یک جنگجوی اسکاتلندی به نام ویلیام 
واالس است که رهبری اسکاتلندی ها را در 
نخستین جنگ اســتقالل طلبی این کشور 
بر عهده دارد. این فیلم نامــزد 10جایزه در 
مراسم شصت و هشتمین جوایز اسکار شد که 
در نهایت 5جایزه ازجمله جایزه بهترین فیلم 

را از آن خود کرد.

سرزمین 
هری پاتر

حتماً این سؤال در ذهن شما هم ایجاد 
شده که چرا ملکه الیزابت را قبل از دفن 
به شــهر ادینبورگ بردند و در این شهر 
برایش مراسمی با تشریفات کامل برگزار 
کردند. ماجرا از این قرار اســت که قلعه 
بالمورال، یکــی از اقامتگاه های اصلی 
خانواده ســلطنتی بریتانیا در اسکاتلند 
که 20هزار مترمربع مســاحت دارد از 
ســال 1852به نام خاندان ســلطنتی 
بریتانیا ســند خورده و ملکــه الیزابت 
بخش زیادی از فراغتش را در این قلعه 
می گذراند. به همین دلیل ملکه انگلیس 
را برای ادای احترام به بالمورال بردند و 
آنجا بود که مراســم وداع با الیزابت دوم 
صورت گرفــت. پیکر ملکه انگلســتان 
بعد از انجام تشــریفات در بالمورال به 
کلیســای جامع ســنت جایلز که یکی 
از قدیمی ترین کلیســاهای اروپاست و 
در ســال1124میالدی ســاخته شده 

منتقل شد.

استراحتگاه 
خانواده 
سلطنتی

ادینبورگ در سال2004از سوی یونسکو 
به عنوان نخســتین شــهر ادبیات جهان 
انتخاب شــد اما این روزها میزبان یکی از 
بی ادب ترین مردان عالم سیاســت یعنی 
دونالد ترامپ اســت. ترامپ در اسکاتلند 
یک شــرکت خصوصــی به نــام »گلف 
تفریحی اســکاتلند« تأســیس کرده که 
کارش مدیریت کــردن زمین های گلف 
رئیس جمهور سابق آمریکا در این کشور 
است. زمین گلف ترامپ به نام »ترنبری« 
که در منطقه جنوبی ایرشــایر واقع شده 
یکی از معروف تریــن زمین های گلف در 
جهان است که گردش مالی میلیون دالری 
دارد. زمین های گلف ترامپ از اسکاتلند 
گرفته تا لس آنجلــس و دبی مجموعه ای 
از معروف ترین زمین های گلف در جهان 
به شمار می آید. اما زمین گلف »ترنبری« و 
زمین گلف »ابردین شایر« شهرت جهانی 
دارنــد و محلی برای تفریــح ثروتمندان 

است.

کاسبی 
ترامپ

خاطرات پاییزی /  کارگردان: علی فخر موسوی
این فیلم محصول مشترک جمهوری چک و ایران است و در هفتمین جشنواره فیلم های ایرانی 

پراگ هم به نمایش درآمد. فیلم سینمایی »خاطرات پاییزی« یک عاشقانه ضد جنگ است که در 
سکوت کامل خبری و با عوامل اروپایی در مرز اوکراین و اسلواکی فیلمبرداری شده است. این فیلم که 
با هزینه شخصی و بدون بودجه دولتی ساخته شد. همه سکانس های فیلم در مرز اوکراین و اسلواکی 
و با حضور بازیگران مطرح اروپای شرقی فیلمبرداری شده است. »خاطرات پاییزی« داستان زندگی 
دختری را روایت می کند که خانه و خانواده اش مورد حمله و تجاوز گروه های تروریستی قرار گرفته و 
آوارگی، نابینایی و از دست دادن قدرت تکلم را تجربه می کند. او در نهایت می تواند آرامش و عشق 

را در گوشه ای دیگر از دنیا در کنار مردمی که خود از جنگ لطمه خورده اند بازیابد. این فیلم در 
12جشنواره بین  المللی به نمایش درآمده و جوایز زیادی کسب کرده است.

هفت دقیقه تا پاییز  / کارگردان: علیرضا امینی
فیلمی ملودرام و تراژیک درباره 2خانواده اســت که هر یک با مشکالت متفاوتی مواجه 
می شوند. میترا، با بازی هدیه تهرانی برای برون رفت از مشکالت همراه با خانواده به شمال 
می روند اما در راه برگشت فرزندشان را از دست می دهند. این فیلم جامعه ای را برای مخاطب 
تصویر می کند که زوج هایش از بی عشقی رنج می برند و تمام خانواده هایی که در فیلم حضور 
دارند، یا از هم گسسته اند یا در آستانه جدایی قرار دارند. »هفت دقیقه تا پاییز« سومین فیلم 
سینمایی علیرضا امینی است که نقدهای بسیاری به آن وارد شده است. یکی از نقاط روشن 
این فیلم، بازی درخشان محسن تنابنده است که نقش فرهاد را ایفا می کند. تنابنده برای 
بازی در این فیلم، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر 

شد. فیلمنامه این فیلم را هم محسن تنابنده نوشته است.

نارنجی پوش /  کارگردان: داریوش مهرجویی
این فیلم مخالفان سرسختی دارد و حتی برخی شیفتگان استاد مهرجویی هم ابا دارند از اینکه پشت 

شیدایی و تغییر و تحول عجیب و غریب شخصیت اصلی فیلم بایستند اما دست بر قضا همین سفارشی 
بودن و شــعاری بودن موضوع فیلم به کارآمده و یک چیزهایی برای اشاره و تأمل دارد. شاید برای طرح 
بحث های محیط زیستی و کنایه به جماعتی که شعار »شهر ما، خانه ما« را نادیده می گیرند، چاره ای جز 
روایت های بی پرده ای از جنس »نارنجی پوش« نباشد. داستان فیلم از این قرار است که یک عکاس حرفه ای 
مطبوعات، با خواندن کتابی در مورد فنگ شویی چنان تحت تأثیر پاالیش محیط زیست قرار می گیرد 
که شغل رفتگری را پیشه می کند و به عنوان نارنجی پوش لیسانسه به شهرت می رسد اما در زندگی 

شخصی اش دچار چالش های فراوانی می شود. پیوند لباس نارنجی رفتگری با صدای خش خش 
برگ های پاییزی که از کف خیابان جارو می شوند، پاییز را در این فیلم پررنگ جلوه می دهد.

فیلم تلویزیونی پاییز /  کارگردان: مهدی بوستان پرور
در این فیلم 9بازیگر جلوی دوربین رفته اند و به همین خاطر از فیلم تلویزیونی پاییز به عنوان 
یک اثر شــلوغ و پربازیگر یاد می کنند. این فیلم یک درام خانوادگی است و بازیگرانی مثل 
پژمان بازغی، مهران رجبی، نازنین کریمی، نســرین بابایی، عمار آقایی، دانیال محمودنیا و 
عارف ابراهیمی در آن به ایفای نقش پرداخته اند. داستان فیلم »پاییز« درباره جنگلبانی است 
که به خاطر اعتقاداتش در حفاظت از جنگل دچار چالشی می شود که زندگی اش را با اتفاقات 
عجیب و غریبی مواجه می کند و این چالش ها بستر اصلی فیلم را تشکیل می دهند. داستان 
جذاب فیلم در کنار بازی درخشان پژمان بارغی باعث شده این فیلم در سامانه منظوم مرجع 
ارزشگذاری سینما و تلویزیون، رتبه 50را با رأی مردم کسب کند و بین 100فیلم برتر تاریخ 

سینمای ایران قرار بگیرد. فیلمنامه پاییز توسط فریدون حسن پور نوشته شده است.

معرفی فیلم هایی با موضوع پاییز

نمادی برای توصیف اندوه
از وقتی شاعران، پاییز را با شعر همراه کردند، هنرمندان دیگر هم از این فصل پرماجرا برای خلق آثار رمانتیک الهام گرفتند 
و فیلم های بسیاری با این موضوع ساخته شده که برخی از آنها پاییز را به عنوان پنجره ای رو به عشق و زیبایی های شورانگیز 
تصویر کرده اند و برخی دیگر آن را به عنوان فصل جدایی و غم و اندوه معرفی کرده اند. در سینمای ایران فیلم هایی از این دست  
کم  ساخته نشده اما هیچ کدام از آنها به اثری ماندگار و قابل اعتنا بدل نشده است. البته تماشای این فیلم ها در نخستین روزهای 

پاییز خالی از لطف هم نخواهد بود.

دومین روز پاییز/  کارگردان: اردالن عاشوری
حاال که صحبت از پاییز شد بگذارید درباره یکی از فیلم هایی که قرار است با همین عنوان 
ساخته شود صحبت کنیم. فیلم سینمایی »دومین روز پاییز« پس از دریافت مجوز پروانه 
ساخت با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی ساخته خواهد شد. داستان این فیلم براساس زندگی 
و شهادت علی اکبر شیرودی است و این فیلم را می توان پرتره ای از شهید شیرودی که نامش 
روی یکی از معروف ترین استادیوم های ورزشی پایتخت حک شده دانست. ساخت این فیلم 
سینمایی از سال1397کلید خورده اما به دلیل آماده نشدن امکاناتی مثل هلی کوپتر یا هواپیما 
به تعویق افتاده و هنوز به مرحله فیلمبرداری نرسیده است. نام فیلم هم ارتباط چندانی با 
حال و هوای پاییز ندارد و به این دلیل انتخاب شــده که اتفاق اصلی در دومین روز پاییز 

رخ می دهد. بنابراین موقع تماشای این فیلم نباید دنبال سکانس های عاشقانه بود.

روزهای نارنجی /  کارگردان: آرش الهوتی
این فیلم به نویسندگی و کارگردانی آرش الهوتی در سال1396تولید شده و برای نخستین بار در 

چهل و سومین دوره جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمد. »روزهای نارنجی« نامزد بهترین فیلم 
بخش نگاه نو از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر هم شد اما جایزه ای به آن تعلق نگرفت. این فیلم 
داستان زندگی پر فراز و نشیب زنی میانسال با بازی هدیه تهرانی را روایت می کند که واسطه استخدام 
کارگران زن فصلی برای کار در باغ های مرکبات شمال کشــور است. در فیلم »روزهای نارنجی«، 
رنگ نارنجی و فصل پاییز پیوندی رمانتیک و مضمونی پیدا می کنند و زمان چیدن پرتقال ها در 
باغ مرکبات یعنی آبان ماه با همنامی قهرمان فیلم یعنی خانم آبان و نوع حرفه اش گره می خورد. 

از علی مصفا و مهران احمدی می توان به عنوان دیگر بازیگران مطرح این فیلم نام برد. روزهای 
نارنجی در 35جشنواره بین المللی به نمایش درآمده و 9جایزه را از آن خود کرده است.

پاییزان /  کارگردان: رسول صدرعاملی
در میانه دهه60فیلمی ساخته شد که هم عنوان خزان را یدک می کشید و هم حال وهوایی 

به شــدت پاییزی و مغموم داشــت و حتی پایان بندی خوش بینانــه اش مرهمی بر فضای 
اندوهگین این فیلم نمی گذاشت؛ »پاییزان« ساخته رســول صدرعاملی که تیتراژ اول و آخر 
فیلم با ســروده ای از پاییز همراه بود. یکی از پاییزی ترین سکانس های فیلم هم آنجاست که 
چهره زخمی داریوش ارجمند، شخصیت اصلی فیلم به انبوه درختان باران می خورد و جنگل 
گیالن که با انبوه برگ های زرد پوشانده شده به عنوان نمادی برای به تصویر کشیدن موقعیت 
دردناک قهرمان داستان به چشم می آید و نشان می دهد چیزی به زمستان و پایان راه قهرمان 

باقی نمانده است. این فیلم در زمان خودش خیلی دیده شد و جا افتاد و حاال شاید خیلی ها 
داستان فیلم را به یاد نیاورند، اما عنوان خاص آن را به خوبی به یاد می آورند؛ پاییزان.

آشنایی با زندگی و شخصیت ماریسا مایر
که از مدیران ارشد یاهو و گوگل بود

زنی که مدیرعامل یاهو شد
زمانی مجله نیوزویک ماریســا مایر را به عنوان یکی از 10شــخصیت 
آینده ســاز در حوزه فناوری اطالعات معرفی کرده و مجله فورچون 
هم او را جزو 50زن جوان و مهم در آینده قلمداد کرده اســت. مجله 
بیزینس ویک او را کارخانه ایده پردازی گوگل لقب داده بود و با همین 
چند عنوان، عجیب نیســت که خیلی ها او را یکی از تأثیرگذارترین 
مدیران و شخصیت ها در بین شــرکت های فناوری می دانند. اینکه در 
دنیای مردانه مدیریت تکنولوژی و سیلیکون ولی، زنی به این درجه از 
اعتبار و اثرگذاری برسد، نکته ای عجیب و البته الهام بخش برای زنان 
بوده و هست. آشنایی با شخصیت و زندگی این چهره مهم و موفق دنیای 

تکنولوژی و فناوری خالی از لطف نیست.

ماریسا در سال 1975در شهری کوچک در ویسکانسین به نام واوسوا متولد 
شد. پدرش مهندس و مادرش معلم هنر بود. بنابراین طبیعی است که در 
خانواده او به تحصیل و آموزش توجه ویژه ای می شد. ماریسا در سال های 

ابتدایی تحصیل نشان داد که در دروس ریاضی و علوم استعداد خاصی 
داد. معلمان مدرسه همیشه از او راضی بودند و آینده درخشانی برای او 

پیش بینی می کردند. با اینکه اطرافیانش ماریسا را درون گرا می شناختند 
و خودش هم بارها گفته خجالتی بوده است، اما او در کنفرانس های درسی 
و ارائه تحقیقات خوب ظاهر می شد. اسکی، پیانو، باله، شنا و در راهنمایی 

و دبیرستان کالس های پیانو و باله را پی گرفت؛ اعتقاد داشت اینها در 
او حس اعتمادبه نفس و انضباط را تقویت می کنند. سال های مدرسه به 

سرعت سپری شد و ماریسا برای 10دانشگاه درخواست پذیرش فرستاد 
تا تحصیالت دانشگاهی خود را شروع کند. پذیرش همه دانشگاه های 

خوب ازجمله هاروارد، ییل و استنفورد برای او ممکن شد اما او در نهایت 
استنفورد، جایی که دوره دبستان را به امید دکتر شدن در آنجا گذرانده بود، 
انتخاب کرد. یک کالس مقدماتی کامپیوتر در دانشگاه، سرنوشت او را برای 

همیشه تغییر داد.

با اینکه مایر رابطه خوبی با مطبوعات دارد و رسانه ها هم به او توجه نشان می دهند، اما او تالش کرده 
از حاشیه ها تا حد امکان دوری کند. با این حال وقتی ثروتش زیاد شد و یک خانه چند میلیون دالری 
در سانفرانسیسکو خرید، توجه عمومی به این مدیر جوان بیشتر جلب شد. هرچه از طرف مردم 
مورد توجه بود، در محل کار خود مخالفان جدی داشت. برخی از مدیران طراحی الگوهای او را زیر 
سؤال می بردند و این موضوع موقعیت مایر را در گوگل به خطر انداخته بود. جا به جایی در پست های 
مدیریتی هرچند زیاد مهم به نظر نمی رسید اما مایر خودش این موضوع را پسرفت می دانست. 
همین اتفاقات بود که باعث شد او فرصت خوب مدیرعاملی یاهو را از دست ندهد. اینجا هم مخالفانی 
حضور داشتند که معتقد بودند مایر تجربه زیادی در مدیریت مالی کسب وکار ندارد. اما او در 
سال2012مدیرعامل یاهو شد.

مثل بسیاری از مدیران موفق دنیا، مایر سختکوش و پرتالش است. هرچند به شغلش بسیار اهمیت 
می دهد، اما خانواده جزو اولویت های اول زندگی او است. مایر بعد از به دنیا آوردن فرزندش فقط 
2هفته استراحت کرد و زود به سر کارش برگشت. البته او به دیگر کارکنان یاهو بین 8تا 16هفته 
مرخصی با حقوق می داد و می گفت: »در حال حرکت به جلو هستیم؛ هم برای خانواده و هم برای 
مجموعه یاهو کارهای زیادی هست که باید انجام دهم. هردو به کار سخت و اولویت بندی نیاز دارند.« 
با انرژی و توانی که مایر داشت خیلی تالش کرد با تغییرات در ای میل و دیگر خدمات یاهو اوضاع را 
تغییر دهد. البته آمارها موفقیت تصمیماتش را نشان می دادند. ترافیک روی سرویس ای میل یاهو 
120درصد افزایش پیدا کرد و همینطور 150درصد ترافیک مصرفی سرویس آب وهوا و 55درصد 
اخبار این شرکت. اما در نهایت یاهو مسیر رو به رشدی را طی نمی کرد. در نهایت یاهو نتوانست 
جایگاه خود را در میان نام های بزرگ دنیای فناوری حفظ کند و از رقیبانش عقب ماند.

مایر یکی از سختکوش ترین مدیران دنیای تکنولوژی است. او حتی در اوقاتی که کار زیاد بود، شب ها در محل کارش و پشت میزش می خوابید؛ البته 
در روزگاری که همسرش نیز کارمند همان شرکتی بود که آنجا کار می کرد. این ویژگی البته خصلت بیشتر مدیران دنیای تکنولوژی هم بوده؛ چنانکه 
استیو جابز می گفت نیمی از چیزی که کارآفرین های موفق را از دیگران جدا می کند پشتکار محض است. با این حال مایر، سعی می کند به زندگی اش 
هم بپردازد و سرگرمی های خودش را داشته باشد. او را یکی از خوش پوش ترین مدیران این حوزه نیز می شناسند؛ بانوی موفقی که سعی کرده توفیق در 
حوزه های زندگی و کار را همراه با هم کسب کند.

مدیریت متفاوت
مایــر در دوران مدیریت خود نظــرات متفاوتی را مطرح کرده که نشــان می دهد نگاه 
به خصوصی به شیوه مدیریت یک شــغل دارد. او در اظهارنظری گفته: »اگر کمپانی 
در فشار باشد و از طرفداران یا عالقه مندان خودش سؤال کند که باید چه محصول یا 
خدمتی ارائه دهد، به این معناست که تا حاال آینده خود را مشخص نکرده. منظور این 
نیست که توجه به نیازهای عالقه مندان مهم نیســت. این ما هستیم که باید بدانیم چه 
کاالیی یا خدماتی برای کاربران باید تولید شود تا عالقه مندان را خوشحال کند. برای فردی 
فعالیت کنید که به شما اعتقاد دارد؛ چون که وقتی که به شما اعتقاد دارد، روی شما وقت 
می گذارد.« مایر تالش کرد نسبت به مخالفانی که او را ناتوان می دانستند بی تفاوت باشد و 
تمرکز خود را بر برنامه های کاری خودش بگذارد. او در گفت وگویی گفته: »همیشه کاری 
را انجام دهید که خیلی آماده انجام دادنش نیستید. این راهی است که در آن رشد خواهید 
کرد. لحظه هایی وجود دارد که به خودتان می گویید واقعاً مطمئن نیستم که بتوانم این 
کار را انجام دهم و آن لحظه ای است که موقعیت ها را به عقب می رانید، این درست همان 
زمانی است که پیشرفتی غیرمنتظره در انتظارتان است.« ماریسا مایر زمانی که به عنوان 
مدیرعامل و رئیس یاهو انتخاب شد، فقط 37سال داشت. خیلی ها در قابلیت هایش شک 

داشتند، زیرا معتقد بودند او تجربه کافی برای هدایت یاهو را ندارد. تجربه کار در گوگل
وقتی مایر پیشنهاد کار در گوگل را در دوره دانشجویی رد می کرد، خبر نداشت که این شرکت قرار است در آینده به یک 
غول دنیای فناوری تبدیل شود. او 12پیشنهاد شغلی دیگر را هم رد کرده بود و دنبال کاری می گشت که نقش مشاور مدیر 
را به او واگذار کند اما مسیر شغلی او طوری پیش رفت که در نهایت پیشنهاد کار در گوگل را پذیرفت و برای 13سال در 
شرکتی کار کرد که خودش قباًل تنها 2درصد شانس زنده ماندن برای آن تصور می کرد. او به سرعت در رتبه بندی کارکنان 
گوگل صعود کرد و در سال2005سرپرستی محصوالت جست وجو و تجربه کاربری را دریافت کرد. فعالیت های مایر در 
گوگل شامل بسیاری از مهم ترین و موفق ترین محصوالت گوگل مثل مپس، گوگل ارث، استریت ویو، گوگل نیوز و جی میل 
می شود. مریسا که از کودکی به هنر عالقه داشت و به واسطه مادر با دید طراحی به محصوالت نگاه می کرد، در شکل گیری 

شخصیت تجربه کاربری گوگل بسیار تأثیرگذار بود.

چند اتفاق مهم زندگی 
که می تواند وضعیت روانی افراد 

را دگرگون کند

مثل فصل های سال که عوض می شوند، یک روز بر تن درختان لباس سبز جوانه می پوشانند و روز دیگر از آنها شاخه های خشک بی رنگ و رو باقی می گذارند، مسیر 
زندگی هم بارها تغییر جهت می دهد و ما انسان ها را با موقعیت های متفاوت مواجه می کند؛ یک روز سرمست از شادی و شور اتفاقات خوب زندگی هستیم و روزی 
دیگر با اندوه و درد اتفاقی تلخ احاطه می شویم. برخی اتفاقات مهم و تأثیرگذار در مسیر زندگی، مثل سنگ های بزرگی که در رودخانه افتاده باشند، راه ما را عوض می کنند و می توانند 

وضعیت روانی ما را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. ویدا ساعی، روانشناس و روان درمانگر بالینی درباره برخی از این اتفاقات مهم و شیوه رودررویی با آنها توضیح می دهد.

نیلوفر  ذوالفقاری

در سوگ عزیزان
همه محققان و البته همه افراد معمولی در این موضوع 

هم نظر هستند که از دست دادن عزیزان، تأثیرگذارترین اتفاق 
تلخ زندگی ما آدم هاست. وقتی فردی با مرگ یکی از عزیزانش مواجه 

می شود، چه این مرگ غیرمنتظره بوده و چه مورد انتظار، با مجموعه ای از 
احساسات مختلف روبه رو می شود که پیش از این اتفاق تصوری درباره عمق و 

شدت آنها نداشته است. غم و اندوه آشناترین احساس بعد از مواجهه با سوگ است 
اما احساساتی مانند شوک و سردرگمی، خشم و عصبانیت، بی حسی و ناباوری و گاهی 
احساس گناه هم بروز پیدا می کند. اینکه فرد چطور با این رویداد مهم مواجه می شود 
و چقدر از آن تأثیر می پذیرد، به فاکتورهای مختلفی ازجمله شیوه های تربیتی، سن 
و سال، طرز فکر و میزان تحمل او بستگی دارد. پذیرفتن مرگ عزیزان اصاًل آسان 

نیست و هیچ مدت زمان مشخصی برای تمام شدن دوران سوگواری وجود ندارد. هر 
فرد سوگواری به شکلی با سوگ مواجه می شود که مخصوص خود او است و هیچ 

نسخه از پیش تعریف شده ای برای سوگواری کردن وجود ندارد. شدت 
آسیب روانی هم که به افراد سوگوار وارد می شود متفاوت است. پس 

اگر خود یا اطرافیانتان در دوره سوگواری به سر می برید، 
بدانید که تجربه احساسات مختلف کاماًل 

طبیعی است.

راه حل مواجهه با 
سوگ عزیزان

برای اینکه این رویداد مهم آسیب روانی کمتری بر شما باقی 
بگذارد، باید به چند موضوع توجه کنید. در قدم اول، احساسات 

خود را بپذیرید و نگران نباشید که چرا آنها در شما به وجود آمده اند. 
بپذیرید که برای سپری کردن دوران سوگواری باید منتظر گذر 
زمان باشید. چه مدت؟ اصاًل پاسخ مشخصی وجود ندارد! مطمئن 
باشید که گذر زمان به شما کمک خواهد کرد و مهم این است 
که به خودتان فرصت دهید تا از این مرحله عبور کنید. در کنار 

عزیزانتان باشید و احساسات خود را بروز دهید. اگر نیاز به 
کمک های تخصصی و دریافت حمایت دارید، از کمک 

گرفتن نترسید و امتناع نکنید.

پایان زندگی مشترک
یکی از اتفاقــات تلخ و بزرگی کــه می تواند بنیان های 
فکری و وضعیت روحی افراد را به شدت تحت تأثیر قرار 
دهد، پایان زندگی مشترک است. اینکه چه مشکالتی 
منجر به جدایی یک زوج شــده و در این مســیر چه 
آســیب های روانی ای به دو طرف وارد شده، موضوعی 
جداست اما هر شکلی از طالق حتی اگر با توافق طرفین 
رخ داده باشــد، احساســات مختلفی مانند استرس و 
اضطراب، خشــم و اندوه را به فــرد تحمیل می کند. 
ناامیدی و احساس شکســت احساس رایجی است که 
افراد بعد از طالق تجربه می کنند و می تواند بر انتخاب ها 
و نوع ارتباط آنها با دیگران تأثیر بگذارد. شکست عاطفی 
بعد از پایان زندگی مشترک، احساس اندوه، افسردگی و 

بی انگیزگی در افراد ایجاد می کند.

راه حل مواجهه با پایان زندگی 
مشترک

در مواجهه با طالق هم، مدیریت احساسات مختلف 
با پذیرفتن آنها شروع می شــود. افرادی که زندگی 
مشترک شــان پایان یافته باید آماده باشند زیرا در 
فاصله های زمانی مختلف، با احساســات متناقضی 
روبه رو خواهند شد. ممکن است ابتدا آرام باشند، بعد 
از مدتی خشمگین شــوند یا احساس گناه را تجربه 
کنند. سرکوب و انکار این احساسات، بدترین روش 
روبه رو شدن با آنهاست و می تواند آسیب های روانی 
جبران ناپذیری در پی داشــته باشد. سرزنش کردن 
خودتان تصمیم نادرستی است، این کار می تواند به 
اعتماد به نفس شما آسیب بزند و باعث شود دچار انزوا 
شوید. این به معنای انکار اشتباهات نیست اما بهتر 
است روی نقاط قوت و توانایی های خود تمرکز کنید. 
شاید این توصیه کلیشــه ای به نظر برسد اما تالش 
کنید خودتان را دوست داشته باشــید. مدتی را به 
انجام کارهای موردعالقه خود بپردازید و تجربه های 
تــازه را امتحان کنید. تمرین کنیــد که برنامه های 
تک نفره برای خودتان داشته باشید. شاید الزم باشد 
در حلقه هــای حمایتی و گروه هایی بــا تجربه های 
مشابه عضو شوید تا بتوانید این دوره را با همدلی و 

انتقال تجربیات پشت سر بگذارید.

بیماری سخت
حتماً شنیده اید که مواجهه با خبر ابتال به یک بیماری سخت و طوالنی، 
آنچنان آســیبی به روح و روان فرد وارد کرده که باعث شده بیماری 
جسمی او به حاشیه رانده شــود و اطرافیان بیشتر نگران وضعیت 
روحی فرد شوند. طبیعی است که ابتال به یک بیماری، مجموعه ای از 
استرس ها، اضطراب ها، نگرانی ها و ناامیدی ها را با خود به همراه خواهد 
داشت اما اگر این احساســات ادامه پیدا کند، چرخه باطلی از تأثیر 
وضعیت جسمی و روانی بر یکدیگر شکل می گیرد. احساسات منفی 
مدام حال جسمی را بدتر می کنند و با تشدید بیماری، حال روحی فرد 
هم بدتر می شود. در کنار این آسیب های روانی، دغدغه های مالی برای 

درمان هم فشار روانی مضاعفی به فرد وارد می کند.

راه حل مواجهه با بیماری سخت
برای اینکه از آسیب روانی ناشی از بیماری سخت جلوگیری کنید، 
از پزشک خود بخواهید حتماً اطالعاتی دقیق و کامل درباره بیماری 
بدهد تا شما با سؤاالت بی جواب و نگرانی های غیرواقعی تنها نمانید. 
در کنار مراقبت های جسمی دوره بیماری، تا حد امکان به وضعیت 
روانی خود بی توجه نباشــید و اگر الزم بود در این مورد هم کمک 
دریافت کنید. شاید الزم باشد سراغ مشاوره های روانشناسی بروید.

بیکار شدن
شاید باورش سخت باشد اما از دست دادن شغل و بیکار شدن، یکی 
از بزرگ ترین اتفاقات مسیر زندگی اســت که می تواند پیامدهای 
زیادی روی جنبه های مختلف زندگی فــرد و البته وضعیت روانی 
او بگذارد. وقتی فردی بیکار می شــود، احساسات مختلفی مانند 
ناامیدی، احساس ناتوانی و بی کفایتی، سرزنشگری، خشم و شرم 
به او هجوم می آورند. احتمال زیادی وجود دارد که طوالنی شدن 
دوره بیکاری، عزت نفس فرد را از بین ببرد و او را برای شروع دوباره 

با چالش های جدی مواجه کند.

راه حل مواجهه با بیکاری
اگر شغل تان را از دست داده اید و خشم، شوک، ناامیدی و افسردگی 
را تجربه می کنید، احساسات خود را نادیده نگیرید. هرچند ساده 
نیست اما موقعیت خود را قبول کنید و دنبال پاسخ به سؤال های 
بی جواب نباشید. شاید الزم باشد برنامه متفاوتی برای زندگی خود 
طراحی کنید، به خصوص که وضعیت مالی شما تغییر کرده است. 
برای اینکه از نظر روانی کمتر آســیب ببینید، خودتان را محکوم 
به انزوا و دور شدن از جمع دوســتان نکنید. در جمع هایی که به 
شما احســاس آرامش می دهد حضور پیدا کنید تا کمتر احساس 
جداافتادگی در شما ایجاد شود. حواستان باشد که با حال روحی 
بهتر، احتمال اینکه دوباره شــغل مناســبی برای خود پیدا کنید 

بیشتر خواهد بود.
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اگر پادشاهی متحد بریتانیا تشکیل نشده بود اسکاتلند 
به تنهایی یکی از پرجاذبه ترین کشورهای دنیا به حساب 
می آمد؛ کشــوری با جاذبه های تاریخی و دانشــگاه های مهم  و  زیبایی های 
منحصر به فردی که هوش از سر گردشــگران خارجی می برد. اسکاتلند بعد از 
انگلستان دومین کشور پادشاهی بریتانیا به شــمار می آید که در قرن بیستم 
میالدی خاستگاه اندیشه های چپ بود و برخالف آنچه در انقالب کبیر فرانسه 
رخ داد بسیاری از پیشقراوالن اندیشــه های چپ در اسکاتلند از دانشگاهیان 
بودند. بنابراین اسکاتلند را می توان مهد جریان روشنفکری در بریتانیا دانست، 
اما درباره جنبه های تاریخی و فرهنگی این کشور هم باید صحبت کرد. اسکاتلند 
کشوری است که بهترین دانشگاه های دنیا را در گالسکو و ادینبرا دارد و قلعه ها 
و کلیساهای به جا مانده از قرون وسطی بخش دیگری از زیبایی های شگفت انگیز 
این کشور 5میلیون نفری است. اسکاتلند کشوری است که هر چه بیشتر درباره 

تاریخ و فرهنگ آن مطالعه کنیم برایمان جذاب تر می شود.

بهنام سلطانی

شاگرد بااستعداد

مدیرعاملی در میان مخالفت ها

برای یاهو، برای خانواده

مدیر سختکوش

پنجشنبه

شماره 181
7  مهر 1401 

پنجشنبه

شماره 181
پيشنهاد  هفته7  مهر 1401  پيشنهاد  هفته

  موزه سکه تهران
این موزه مجموعه ای ارزشــمند 
از ســکه های قدیمــی را دارد که 
قدمت بعضی از آنها به 2700سال 
قبل برمی گردد. موزه سکه از لحاظ 
تنوع گنجینه ها به ویژه مسکوکات 
متعلق به دوره ساسانیان و صفویان 
منحصربه فرد است. بنابراین ارزش 
آن را دارد که وقــت بگذارید و به 
دیدن این مــوزه بروید. در بخش 
نمایش سکه ها در موزه سکه تهران 
می توانیم مجموعه ای بسیار غنی و 
کامل از سکه های نایاب و کمیاب 
مربوط به دوره های مختلف ایران 
و جهــان را ببینیم. ایــن موزه با 
حدود 20هزار ســکه از غنی ترین 
موزه هــای ســکه در خاورمیانه 
محســوب می شــود. از آنجا که 
بسیاری از ســکه های موجود در 
موزه قدمت بســیاری داشتند و 
قابل نمایش نبودند، حدود 13هزار 
سکه به دست کارشناسان مرمت 
و سپس به نمایش درآمد. در این 
بخش با ســیر تغییــر و تحوالت 
ســکه ها از زمانی که هنــوز فلز 
کشــف نشــده بود و مبادالت با 
اقالمی شبیه پول و حلقه صورت 
می گرفت آشنا خواهید شد. یکی 
دیگر از جاذبه هــای این بخش از 
موزه سکه تهران، ماکت ضرابخانه 
است. در این بخش با نحوه تولید 
ســکه های چکشــی در گذشته 
آشنا خواهید شــد. برای بازدید از 
موزه ســکه تهران باید به آدرس 
ابتدای خیابان امام خمینی )سپه 
سابق(، کوچه پست، شرق خیابان 
یارجانــی، ورودی مجموعه بانک 
سپه بروید. نزدیک ترین ایستگاه 
مترو، ایستگاه متروی امام خمینی 

است.

متروی امام خمینی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  بازار تهران
در هر شــهری، بــازار قدیمی آن 
شهر از دیدنی ترین مکان هاست. 
بازار تهران ویژگی ســنتی خود را 
در طول تاریخ هنــوز حفظ کرده 
و گردشــگران داخلــی و خارجی 
زیادی از آن اســتقبال می کنند. 
معماری و بافت تاریخی این محل 
آنقدر جذاب است که هر کسی را 
به خود جلب می کنــد. همه  چیز 
مانند تیمچه، ســرا، کاروانســرا، 
رستوران های سنتی با عطر و طعم 
غذاهای خوشمزه، پاساژهای خرید 
مجلل، آثار تاریخی و... در آن پیدا 
می شود. بازار در سال1356به عنوان 
اثر ملی به ثبت رســید. برخی از 
تیمچه های معروف بازار، تیمچه 
مهدیه و حاجب الدوله هســتند 
که در تیمچــه مهدیه، می توانید 
انواع ترمه های لوکس را انتخاب 
و تهیه کنیــد. محصوالت لوکس 
و دکوری منــزل را نیز می توانید 
از تیمچه حاجب الدوله خریداری 
کنید. برخی از بخش های قدیمی 
بازار مانند سبزه میدان، چهارسوق 
بــزرگ و بــازار امیر هســتند. 
سبزه میدان به عنوان بدنه اصلی 
بازار محسوب می شــود و در آن 
انواع مغازه های فرش، دکوراسیون 
منــزل و طال فروش های مختلف 
قــرار دارد. شــاید برای شــما 
هم جالب باشــد کــه بدانید در 
زمان های قدیــم در این محل به 
کاشــتن ســبزی می پرداختند، 
از این رو به ســبزه میدان معروف 
شده است. چهارســوق بزرگ از 
قدیمی تریــن بخش هــای بازار 
محسوب می شــود و در آن بازار 
مسگرها و بازار مسجد جامع قرار 
دارد. نزدیک ترین ایستگاه مترو 

به بازار، ایستگاه 15خرداد است.

متروی 15خرداد

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

متروی انقالب

  موزه فرش
اگر بخواهید زیباترین نمونه های 
فرش ایرانی را ببینید جایی بهتر 
از موره فرش پیــدا نمی کنید. 
موزه فــرش ایــران از 2بخش 
دائمی و نمایشگاه تشکیل شده 
که موزه دائمــی که 150قطعه 
فرش نفیس و تاریخی را در خود 
داده محبوبیت بیشــتری دارد. 
در موزه دائمی، انــواع گلیم ها 
و فرش های دســتباف، با توجه 
به مرغوبیت و قدمــت آنها و با 
درنظرگیــری ویژگی های قالی 
ایــران از لحــاظ رنگ آمیزی، 
طرح، نقش، بافت و تنوع مناطق 
قالیبافی نگهداری می شود. این 
بخش موزه، شامل باارزش ترین 
نمونه های قالی ایــران از قرن 
نهم هجری تا دوره معاصر است 
و از منابع غنــی تحقیقی برای 
پژوهشــگران و هنردوســتان 
به شــمار می آید. این موزه که 
در 22بهمن 1356ساخته شده 
حــدود 3500جلد کتــاب به 
زبان های فارسی، عربی، فرانسه، 
انگلیســی و آلمانی را در اختیار 
هنردوستان و پژوهشگران قرار 
داده اســت. موزه فــرش ایران 
در ضلع شــمالی پــارک الله و 
در خیابان فاطمی قــرار دارد. 
بــرای رســیدن به ایــن مکان 
می توانید در ایســتگاه متروی 
میدان انقالب اســالمی در خط 
4 مترو، از قطار پیاده شوید و از 
آنجا با تاکسی در خیابان کارگر 
شمالی، به تقاطع خیابان دکتر 
فاطمــی و ورودی مــوزه فرش 

برسید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  آسیاب آبی تهران
خیلی از پایتخت نشــین ها خبر 
ندارند که هنوز در تهران آسیاب 
آبی وجــود دارد کــه گندم ها 
را آرد می کنــد. این آســیاب 
کــه قدمتــش بــه دوره قاجار 
می رســد، حدفاصــل خیابان 
51و 53یوســف آباد در پارکی 
کوچک واقع شده و در خردادماه 
1386به عنوان یکی از آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده است. این 
اثر تاریخی بعــد از مرمت، برای 
بهره بــرداری مــوزه ای آماده 
شــده و در معرض دیــد عموم 
قرار گرفته اســت. این آسیاب 
150ساله کاماًل ســالم است و 
بدون پرداخــت وجه می توانید 
از آن بازدید کنیــد. البته گفته 
می شــود مالک خصوصی این 
آســیاب تصمیم دارد این مکان 
را تبدیل به مــوزه کند و از آنجا 
که این ملــک یک ســازه آبی 
است، احتماالً تبدیل به موزه ای 
برای نمایــش ادوات مرتبط با 
آب خواهد شــد. گاوآهن، چرخ 
خرمن و سنگ آسیاب از جمله 
ابزارهایــی بوده اند که برای آرد 
کردن گندم ها توســط آسیاب 
آبی به کار گرفته می شد و دیدن 
این آسیاب تاریخی شما را با سیر 
تاریخی تهیه آرد گندم در تهران 
قدیم آشنا می کند. برای تماشای 
تنها آسیاب آبی پایتخت کافی 
اســت با اتوبوس هــای خط7 
بی آرتی خودتان را به ایســتگاه 
یوسف آباد برســانید و از آنجا با 
تاکسی به خیابان 51بروید. راه 
دیگر این اســت که از ایستگاه 
متروی جهاد خارج شــوید و با 
تاکسی خودتان را به محلی که 
آسیاب آبی یوســف آباد در آن 

واقع شده برسانید.

متروی جهاد

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

اسکاتلند، کشوری جذاب و پرماجرا

از سرزمین های 
همیشه سبز شمالی

کشــور اســکاتلند از قرن نهم تا قرن هفدهم میالدی با سیستم پادشــاهی اداره می شد و یک 
حاکمیت مستقل داشت اما در سال 1707میالدی به واسطه قرارداد سیاسی پرماجرایی که بین 
2مجلس انگلستان و اسکاتلند منعقد شد، یک پادشاهی متحد شکل گرفت. در این اتحاد، کشور 
اسکاتلند به اتفاق انگلستان، ولز و ایرلند شمالی، حاکمیت بریتانیا یا همان »پادشاهی متحد« را 
تشکیل می دهد. این اتحاد به حدی در تاریخ بریتانیا مهم است که پرچم کنونی بریتانیا از ترکیب 
 پرچم اسکاتلند با زمینه آبی و ضربدر ســفید و پرچم انگلســتان با زمینه سفید و صلیب سرخ 

به وجود آمده است.

دانشگاه های معروف
اگر بخواهیم درباره جاذبه های کشور اسکاتلند صحبت کنیم یکراست 
باید برویم به شهر »اِدینبرا« که در فارسی به آن ادینبورگ گفته می شود. 
این شهر در عصر روشنفکری اسکاتلند از سال 1740تا 1790میالدی 
به یکی از کانون های بازرگانی  فکری و صنعتی اروپا بدل شــد. ادینبرا 
االن هم دومین شهر بزرگ اســکاتلند و یکی از مراکز مهم اقتصادی و 
بانکداری اروپا به شمار می آید و به لحاظ جذب جهانگرد، پس از لندن 
در مقام دوم قرار دارد. ادینبرا یک شهر تاریخی با خیابان های سنگفرش 
شده، موزه های جذاب، بناهای خیره کننده و فرهنگی غنی است و در 
سال2009به عنوان بهترین شــهر دنیا برای زندگی انتخاب شد. انگار 
برای ساختن این شهر شگفت انگیز همه سلیقه ها را درنظر گرفته اند. 
بناهای تاریخی همواره تاریخ نگارها را جذب می کند، بناهای تاریخی 
ادینبرا برای شیفتگان هنر معماری جذاب است و دانشگاه معتبر ادینبرا 
هم یکی از بهترین مراکز آموزشی دنیا به حســاب می آید که معموالً 
مورد اقبال دانشجویان نخبه قرار می گیرد. شاید جالب باشد که بدانید 
شماری از بزرگ ترین دانشمندان جهان ازجمله جیمز کالرک ماکسول 
فیزیک دان، چارلز داروین زیست شناس، دیوید هیوم فیلسوف، الکساندر 
گراهام بل مخترع تلفن، سر والتر اسکات ادیب و 23برنده جایزه نوبل و 
3نخست وزیر بریتانیا مثل گردون براون در این دانشگاه تحصیل کرده اند. 
بسیاری از جاذبه های گردشگری اسکاتلند هم در همین شهر جمع شده 
است. مثل قلعه معروف ادینبورگ که روی یک صخره آتشفشانی ساخته 
شده یا موزه ملی اسکاتلند که مجموعه بی نظیری از گنجینه های ملی و 

فرهنگ و تاریخ این کشور را نمایش می دهد.

کشور همیشه سبز
از قدیم گفته اند هر جا که آب باشد 
آبادانی هم وجود دارد و کشــور 
اسکاتلند مصداق عینی این جمله 
است. اسکاتلند از شمال با دریای 
نروژ، از شــرق با دریای شمال، از 
جنوب  غربی با دریــای ایرلند و از 
غرب با اقیانوس اطلس شمالی مرز 
آبی دارد. سرزمین اصلی اسکاتلند 
در جزیره بریتانیا شامل 790جزیره 
کوچــک و بزرگ اســت. بخش 
قابل اعتنایی از بلندی های بریتانیا 
در اسکاتلند واقع شده و ناحیه ای 
سرسبز و پوشیده از چمنزار است 
که قســمت عمده جنگل های این 
کشور را دربرگرفته است. از طرفی 
رودهای زیادی در این کشور جریان 
دارند که بیشــتر آنها به اقیانوس 
اطلس سرازیر می شوند. در اروپا 
کمتر کشــوری را می توان با این 
مختصات پیدا کــرد و بی جهت 
نیســت که اســکاتلند را کشور 

همیشه سرسبز اروپا می دانند.

اتحاد با انگلستان

بین اسکاتلند و شهر ادینبرا با دنیای سینما 
پیوند عمیقی وجود دارد؛ چنان که مجموعه 
هری پاتر در این کشور شکل گرفت و شهرت 
جهانی پیدا کرد. جی کی رولینگ، نویسنده و 
خالق هری پاتر در خاطرات گفته که نخستین 
کتابش تحت عنوان »هری پاتر و سنگ جادو 
می کند« را در ســال1993در شهر ادینبرا 
نوشته و این نقطه شروعی برای نوشتن 7کتاب 
دیگر در همین شهر بوده است. فیلم سینمایی 
»شــجاع دل« با کارگردانی و بازیگری مل 
گیبسون، هنرمند سرشناس آمریکایی که در 
سال1995ساخته شد هم ارتباط تنگاتنگی 
با تاریخ اسکاتلند دارد. قهرمان داستان این 
فیلم یک جنگجوی اسکاتلندی به نام ویلیام 
واالس است که رهبری اسکاتلندی ها را در 
نخستین جنگ اســتقالل طلبی این کشور 
بر عهده دارد. این فیلم نامــزد 10جایزه در 
مراسم شصت و هشتمین جوایز اسکار شد که 
در نهایت 5جایزه ازجمله جایزه بهترین فیلم 

را از آن خود کرد.

سرزمین 
هری پاتر

حتماً این سؤال در ذهن شما هم ایجاد 
شده که چرا ملکه الیزابت را قبل از دفن 
به شــهر ادینبورگ بردند و در این شهر 
برایش مراسمی با تشریفات کامل برگزار 
کردند. ماجرا از این قرار اســت که قلعه 
بالمورال، یکــی از اقامتگاه های اصلی 
خانواده ســلطنتی بریتانیا در اسکاتلند 
که 20هزار مترمربع مســاحت دارد از 
ســال 1852به نام خاندان ســلطنتی 
بریتانیا ســند خورده و ملکــه الیزابت 
بخش زیادی از فراغتش را در این قلعه 
می گذراند. به همین دلیل ملکه انگلیس 
را برای ادای احترام به بالمورال بردند و 
آنجا بود که مراســم وداع با الیزابت دوم 
صورت گرفــت. پیکر ملکه انگلســتان 
بعد از انجام تشــریفات در بالمورال به 
کلیســای جامع ســنت جایلز که یکی 
از قدیمی ترین کلیســاهای اروپاست و 
در ســال1124میالدی ســاخته شده 

منتقل شد.

استراحتگاه 
خانواده 
سلطنتی

ادینبورگ در سال2004از سوی یونسکو 
به عنوان نخســتین شــهر ادبیات جهان 
انتخاب شــد اما این روزها میزبان یکی از 
بی ادب ترین مردان عالم سیاســت یعنی 
دونالد ترامپ اســت. ترامپ در اسکاتلند 
یک شــرکت خصوصــی به نــام »گلف 
تفریحی اســکاتلند« تأســیس کرده که 
کارش مدیریت کــردن زمین های گلف 
رئیس جمهور سابق آمریکا در این کشور 
است. زمین گلف ترامپ به نام »ترنبری« 
که در منطقه جنوبی ایرشــایر واقع شده 
یکی از معروف تریــن زمین های گلف در 
جهان است که گردش مالی میلیون دالری 
دارد. زمین های گلف ترامپ از اسکاتلند 
گرفته تا لس آنجلــس و دبی مجموعه ای 
از معروف ترین زمین های گلف در جهان 
به شمار می آید. اما زمین گلف »ترنبری« و 
زمین گلف »ابردین شایر« شهرت جهانی 
دارنــد و محلی برای تفریــح ثروتمندان 

است.

کاسبی 
ترامپ

خاطرات پاییزی /  کارگردان: علی فخر موسوی
این فیلم محصول مشترک جمهوری چک و ایران است و در هفتمین جشنواره فیلم های ایرانی 

پراگ هم به نمایش درآمد. فیلم سینمایی »خاطرات پاییزی« یک عاشقانه ضد جنگ است که در 
سکوت کامل خبری و با عوامل اروپایی در مرز اوکراین و اسلواکی فیلمبرداری شده است. این فیلم که 
با هزینه شخصی و بدون بودجه دولتی ساخته شد. همه سکانس های فیلم در مرز اوکراین و اسلواکی 
و با حضور بازیگران مطرح اروپای شرقی فیلمبرداری شده است. »خاطرات پاییزی« داستان زندگی 
دختری را روایت می کند که خانه و خانواده اش مورد حمله و تجاوز گروه های تروریستی قرار گرفته و 
آوارگی، نابینایی و از دست دادن قدرت تکلم را تجربه می کند. او در نهایت می تواند آرامش و عشق 

را در گوشه ای دیگر از دنیا در کنار مردمی که خود از جنگ لطمه خورده اند بازیابد. این فیلم در 
12جشنواره بین  المللی به نمایش درآمده و جوایز زیادی کسب کرده است.

هفت دقیقه تا پاییز  / کارگردان: علیرضا امینی
فیلمی ملودرام و تراژیک درباره 2خانواده اســت که هر یک با مشکالت متفاوتی مواجه 
می شوند. میترا، با بازی هدیه تهرانی برای برون رفت از مشکالت همراه با خانواده به شمال 
می روند اما در راه برگشت فرزندشان را از دست می دهند. این فیلم جامعه ای را برای مخاطب 
تصویر می کند که زوج هایش از بی عشقی رنج می برند و تمام خانواده هایی که در فیلم حضور 
دارند، یا از هم گسسته اند یا در آستانه جدایی قرار دارند. »هفت دقیقه تا پاییز« سومین فیلم 
سینمایی علیرضا امینی است که نقدهای بسیاری به آن وارد شده است. یکی از نقاط روشن 
این فیلم، بازی درخشان محسن تنابنده است که نقش فرهاد را ایفا می کند. تنابنده برای 
بازی در این فیلم، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر 

شد. فیلمنامه این فیلم را هم محسن تنابنده نوشته است.

نارنجی پوش /  کارگردان: داریوش مهرجویی
این فیلم مخالفان سرسختی دارد و حتی برخی شیفتگان استاد مهرجویی هم ابا دارند از اینکه پشت 

شیدایی و تغییر و تحول عجیب و غریب شخصیت اصلی فیلم بایستند اما دست بر قضا همین سفارشی 
بودن و شــعاری بودن موضوع فیلم به کارآمده و یک چیزهایی برای اشاره و تأمل دارد. شاید برای طرح 
بحث های محیط زیستی و کنایه به جماعتی که شعار »شهر ما، خانه ما« را نادیده می گیرند، چاره ای جز 
روایت های بی پرده ای از جنس »نارنجی پوش« نباشد. داستان فیلم از این قرار است که یک عکاس حرفه ای 
مطبوعات، با خواندن کتابی در مورد فنگ شویی چنان تحت تأثیر پاالیش محیط زیست قرار می گیرد 
که شغل رفتگری را پیشه می کند و به عنوان نارنجی پوش لیسانسه به شهرت می رسد اما در زندگی 

شخصی اش دچار چالش های فراوانی می شود. پیوند لباس نارنجی رفتگری با صدای خش خش 
برگ های پاییزی که از کف خیابان جارو می شوند، پاییز را در این فیلم پررنگ جلوه می دهد.

فیلم تلویزیونی پاییز /  کارگردان: مهدی بوستان پرور
در این فیلم 9بازیگر جلوی دوربین رفته اند و به همین خاطر از فیلم تلویزیونی پاییز به عنوان 
یک اثر شــلوغ و پربازیگر یاد می کنند. این فیلم یک درام خانوادگی است و بازیگرانی مثل 
پژمان بازغی، مهران رجبی، نازنین کریمی، نســرین بابایی، عمار آقایی، دانیال محمودنیا و 
عارف ابراهیمی در آن به ایفای نقش پرداخته اند. داستان فیلم »پاییز« درباره جنگلبانی است 
که به خاطر اعتقاداتش در حفاظت از جنگل دچار چالشی می شود که زندگی اش را با اتفاقات 
عجیب و غریبی مواجه می کند و این چالش ها بستر اصلی فیلم را تشکیل می دهند. داستان 
جذاب فیلم در کنار بازی درخشان پژمان بارغی باعث شده این فیلم در سامانه منظوم مرجع 
ارزشگذاری سینما و تلویزیون، رتبه 50را با رأی مردم کسب کند و بین 100فیلم برتر تاریخ 

سینمای ایران قرار بگیرد. فیلمنامه پاییز توسط فریدون حسن پور نوشته شده است.

معرفی فیلم هایی با موضوع پاییز

نمادی برای توصیف اندوه
از وقتی شاعران، پاییز را با شعر همراه کردند، هنرمندان دیگر هم از این فصل پرماجرا برای خلق آثار رمانتیک الهام گرفتند 
و فیلم های بسیاری با این موضوع ساخته شده که برخی از آنها پاییز را به عنوان پنجره ای رو به عشق و زیبایی های شورانگیز 
تصویر کرده اند و برخی دیگر آن را به عنوان فصل جدایی و غم و اندوه معرفی کرده اند. در سینمای ایران فیلم هایی از این دست  
کم  ساخته نشده اما هیچ کدام از آنها به اثری ماندگار و قابل اعتنا بدل نشده است. البته تماشای این فیلم ها در نخستین روزهای 

پاییز خالی از لطف هم نخواهد بود.

دومین روز پاییز/  کارگردان: اردالن عاشوری
حاال که صحبت از پاییز شد بگذارید درباره یکی از فیلم هایی که قرار است با همین عنوان 
ساخته شود صحبت کنیم. فیلم سینمایی »دومین روز پاییز« پس از دریافت مجوز پروانه 
ساخت با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی ساخته خواهد شد. داستان این فیلم براساس زندگی 
و شهادت علی اکبر شیرودی است و این فیلم را می توان پرتره ای از شهید شیرودی که نامش 
روی یکی از معروف ترین استادیوم های ورزشی پایتخت حک شده دانست. ساخت این فیلم 
سینمایی از سال1397کلید خورده اما به دلیل آماده نشدن امکاناتی مثل هلی کوپتر یا هواپیما 
به تعویق افتاده و هنوز به مرحله فیلمبرداری نرسیده است. نام فیلم هم ارتباط چندانی با 
حال و هوای پاییز ندارد و به این دلیل انتخاب شــده که اتفاق اصلی در دومین روز پاییز 

رخ می دهد. بنابراین موقع تماشای این فیلم نباید دنبال سکانس های عاشقانه بود.

روزهای نارنجی /  کارگردان: آرش الهوتی
این فیلم به نویسندگی و کارگردانی آرش الهوتی در سال1396تولید شده و برای نخستین بار در 

چهل و سومین دوره جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمد. »روزهای نارنجی« نامزد بهترین فیلم 
بخش نگاه نو از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر هم شد اما جایزه ای به آن تعلق نگرفت. این فیلم 
داستان زندگی پر فراز و نشیب زنی میانسال با بازی هدیه تهرانی را روایت می کند که واسطه استخدام 
کارگران زن فصلی برای کار در باغ های مرکبات شمال کشــور است. در فیلم »روزهای نارنجی«، 
رنگ نارنجی و فصل پاییز پیوندی رمانتیک و مضمونی پیدا می کنند و زمان چیدن پرتقال ها در 
باغ مرکبات یعنی آبان ماه با همنامی قهرمان فیلم یعنی خانم آبان و نوع حرفه اش گره می خورد. 

از علی مصفا و مهران احمدی می توان به عنوان دیگر بازیگران مطرح این فیلم نام برد. روزهای 
نارنجی در 35جشنواره بین المللی به نمایش درآمده و 9جایزه را از آن خود کرده است.

پاییزان /  کارگردان: رسول صدرعاملی
در میانه دهه60فیلمی ساخته شد که هم عنوان خزان را یدک می کشید و هم حال وهوایی 

به شــدت پاییزی و مغموم داشــت و حتی پایان بندی خوش بینانــه اش مرهمی بر فضای 
اندوهگین این فیلم نمی گذاشت؛ »پاییزان« ساخته رســول صدرعاملی که تیتراژ اول و آخر 
فیلم با ســروده ای از پاییز همراه بود. یکی از پاییزی ترین سکانس های فیلم هم آنجاست که 
چهره زخمی داریوش ارجمند، شخصیت اصلی فیلم به انبوه درختان باران می خورد و جنگل 
گیالن که با انبوه برگ های زرد پوشانده شده به عنوان نمادی برای به تصویر کشیدن موقعیت 
دردناک قهرمان داستان به چشم می آید و نشان می دهد چیزی به زمستان و پایان راه قهرمان 

باقی نمانده است. این فیلم در زمان خودش خیلی دیده شد و جا افتاد و حاال شاید خیلی ها 
داستان فیلم را به یاد نیاورند، اما عنوان خاص آن را به خوبی به یاد می آورند؛ پاییزان.

آشنایی با زندگی و شخصیت ماریسا مایر
که از مدیران ارشد یاهو و گوگل بود

زنی که مدیرعامل یاهو شد
زمانی مجله نیوزویک ماریســا مایر را به عنوان یکی از 10شــخصیت 
آینده ســاز در حوزه فناوری اطالعات معرفی کرده و مجله فورچون 
هم او را جزو 50زن جوان و مهم در آینده قلمداد کرده اســت. مجله 
بیزینس ویک او را کارخانه ایده پردازی گوگل لقب داده بود و با همین 
چند عنوان، عجیب نیســت که خیلی ها او را یکی از تأثیرگذارترین 
مدیران و شخصیت ها در بین شــرکت های فناوری می دانند. اینکه در 
دنیای مردانه مدیریت تکنولوژی و سیلیکون ولی، زنی به این درجه از 
اعتبار و اثرگذاری برسد، نکته ای عجیب و البته الهام بخش برای زنان 
بوده و هست. آشنایی با شخصیت و زندگی این چهره مهم و موفق دنیای 

تکنولوژی و فناوری خالی از لطف نیست.

ماریسا در سال 1975در شهری کوچک در ویسکانسین به نام واوسوا متولد 
شد. پدرش مهندس و مادرش معلم هنر بود. بنابراین طبیعی است که در 
خانواده او به تحصیل و آموزش توجه ویژه ای می شد. ماریسا در سال های 

ابتدایی تحصیل نشان داد که در دروس ریاضی و علوم استعداد خاصی 
داد. معلمان مدرسه همیشه از او راضی بودند و آینده درخشانی برای او 

پیش بینی می کردند. با اینکه اطرافیانش ماریسا را درون گرا می شناختند 
و خودش هم بارها گفته خجالتی بوده است، اما او در کنفرانس های درسی 
و ارائه تحقیقات خوب ظاهر می شد. اسکی، پیانو، باله، شنا و در راهنمایی 

و دبیرستان کالس های پیانو و باله را پی گرفت؛ اعتقاد داشت اینها در 
او حس اعتمادبه نفس و انضباط را تقویت می کنند. سال های مدرسه به 

سرعت سپری شد و ماریسا برای 10دانشگاه درخواست پذیرش فرستاد 
تا تحصیالت دانشگاهی خود را شروع کند. پذیرش همه دانشگاه های 

خوب ازجمله هاروارد، ییل و استنفورد برای او ممکن شد اما او در نهایت 
استنفورد، جایی که دوره دبستان را به امید دکتر شدن در آنجا گذرانده بود، 
انتخاب کرد. یک کالس مقدماتی کامپیوتر در دانشگاه، سرنوشت او را برای 

همیشه تغییر داد.

با اینکه مایر رابطه خوبی با مطبوعات دارد و رسانه ها هم به او توجه نشان می دهند، اما او تالش کرده 
از حاشیه ها تا حد امکان دوری کند. با این حال وقتی ثروتش زیاد شد و یک خانه چند میلیون دالری 
در سانفرانسیسکو خرید، توجه عمومی به این مدیر جوان بیشتر جلب شد. هرچه از طرف مردم 
مورد توجه بود، در محل کار خود مخالفان جدی داشت. برخی از مدیران طراحی الگوهای او را زیر 
سؤال می بردند و این موضوع موقعیت مایر را در گوگل به خطر انداخته بود. جا به جایی در پست های 
مدیریتی هرچند زیاد مهم به نظر نمی رسید اما مایر خودش این موضوع را پسرفت می دانست. 
همین اتفاقات بود که باعث شد او فرصت خوب مدیرعاملی یاهو را از دست ندهد. اینجا هم مخالفانی 
حضور داشتند که معتقد بودند مایر تجربه زیادی در مدیریت مالی کسب وکار ندارد. اما او در 
سال2012مدیرعامل یاهو شد.

مثل بسیاری از مدیران موفق دنیا، مایر سختکوش و پرتالش است. هرچند به شغلش بسیار اهمیت 
می دهد، اما خانواده جزو اولویت های اول زندگی او است. مایر بعد از به دنیا آوردن فرزندش فقط 
2هفته استراحت کرد و زود به سر کارش برگشت. البته او به دیگر کارکنان یاهو بین 8تا 16هفته 
مرخصی با حقوق می داد و می گفت: »در حال حرکت به جلو هستیم؛ هم برای خانواده و هم برای 
مجموعه یاهو کارهای زیادی هست که باید انجام دهم. هردو به کار سخت و اولویت بندی نیاز دارند.« 
با انرژی و توانی که مایر داشت خیلی تالش کرد با تغییرات در ای میل و دیگر خدمات یاهو اوضاع را 
تغییر دهد. البته آمارها موفقیت تصمیماتش را نشان می دادند. ترافیک روی سرویس ای میل یاهو 
120درصد افزایش پیدا کرد و همینطور 150درصد ترافیک مصرفی سرویس آب وهوا و 55درصد 
اخبار این شرکت. اما در نهایت یاهو مسیر رو به رشدی را طی نمی کرد. در نهایت یاهو نتوانست 
جایگاه خود را در میان نام های بزرگ دنیای فناوری حفظ کند و از رقیبانش عقب ماند.

مایر یکی از سختکوش ترین مدیران دنیای تکنولوژی است. او حتی در اوقاتی که کار زیاد بود، شب ها در محل کارش و پشت میزش می خوابید؛ البته 
در روزگاری که همسرش نیز کارمند همان شرکتی بود که آنجا کار می کرد. این ویژگی البته خصلت بیشتر مدیران دنیای تکنولوژی هم بوده؛ چنانکه 
استیو جابز می گفت نیمی از چیزی که کارآفرین های موفق را از دیگران جدا می کند پشتکار محض است. با این حال مایر، سعی می کند به زندگی اش 
هم بپردازد و سرگرمی های خودش را داشته باشد. او را یکی از خوش پوش ترین مدیران این حوزه نیز می شناسند؛ بانوی موفقی که سعی کرده توفیق در 
حوزه های زندگی و کار را همراه با هم کسب کند.

مدیریت متفاوت
مایــر در دوران مدیریت خود نظــرات متفاوتی را مطرح کرده که نشــان می دهد نگاه 
به خصوصی به شیوه مدیریت یک شــغل دارد. او در اظهارنظری گفته: »اگر کمپانی 
در فشار باشد و از طرفداران یا عالقه مندان خودش سؤال کند که باید چه محصول یا 
خدمتی ارائه دهد، به این معناست که تا حاال آینده خود را مشخص نکرده. منظور این 
نیست که توجه به نیازهای عالقه مندان مهم نیســت. این ما هستیم که باید بدانیم چه 
کاالیی یا خدماتی برای کاربران باید تولید شود تا عالقه مندان را خوشحال کند. برای فردی 
فعالیت کنید که به شما اعتقاد دارد؛ چون که وقتی که به شما اعتقاد دارد، روی شما وقت 
می گذارد.« مایر تالش کرد نسبت به مخالفانی که او را ناتوان می دانستند بی تفاوت باشد و 
تمرکز خود را بر برنامه های کاری خودش بگذارد. او در گفت وگویی گفته: »همیشه کاری 
را انجام دهید که خیلی آماده انجام دادنش نیستید. این راهی است که در آن رشد خواهید 
کرد. لحظه هایی وجود دارد که به خودتان می گویید واقعاً مطمئن نیستم که بتوانم این 
کار را انجام دهم و آن لحظه ای است که موقعیت ها را به عقب می رانید، این درست همان 
زمانی است که پیشرفتی غیرمنتظره در انتظارتان است.« ماریسا مایر زمانی که به عنوان 
مدیرعامل و رئیس یاهو انتخاب شد، فقط 37سال داشت. خیلی ها در قابلیت هایش شک 

داشتند، زیرا معتقد بودند او تجربه کافی برای هدایت یاهو را ندارد. تجربه کار در گوگل
وقتی مایر پیشنهاد کار در گوگل را در دوره دانشجویی رد می کرد، خبر نداشت که این شرکت قرار است در آینده به یک 
غول دنیای فناوری تبدیل شود. او 12پیشنهاد شغلی دیگر را هم رد کرده بود و دنبال کاری می گشت که نقش مشاور مدیر 
را به او واگذار کند اما مسیر شغلی او طوری پیش رفت که در نهایت پیشنهاد کار در گوگل را پذیرفت و برای 13سال در 
شرکتی کار کرد که خودش قباًل تنها 2درصد شانس زنده ماندن برای آن تصور می کرد. او به سرعت در رتبه بندی کارکنان 
گوگل صعود کرد و در سال2005سرپرستی محصوالت جست وجو و تجربه کاربری را دریافت کرد. فعالیت های مایر در 
گوگل شامل بسیاری از مهم ترین و موفق ترین محصوالت گوگل مثل مپس، گوگل ارث، استریت ویو، گوگل نیوز و جی میل 
می شود. مریسا که از کودکی به هنر عالقه داشت و به واسطه مادر با دید طراحی به محصوالت نگاه می کرد، در شکل گیری 

شخصیت تجربه کاربری گوگل بسیار تأثیرگذار بود.

چند اتفاق مهم زندگی 
که می تواند وضعیت روانی افراد 

را دگرگون کند

مثل فصل های سال که عوض می شوند، یک روز بر تن درختان لباس سبز جوانه می پوشانند و روز دیگر از آنها شاخه های خشک بی رنگ و رو باقی می گذارند، مسیر 
زندگی هم بارها تغییر جهت می دهد و ما انسان ها را با موقعیت های متفاوت مواجه می کند؛ یک روز سرمست از شادی و شور اتفاقات خوب زندگی هستیم و روزی 
دیگر با اندوه و درد اتفاقی تلخ احاطه می شویم. برخی اتفاقات مهم و تأثیرگذار در مسیر زندگی، مثل سنگ های بزرگی که در رودخانه افتاده باشند، راه ما را عوض می کنند و می توانند 

وضعیت روانی ما را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. ویدا ساعی، روانشناس و روان درمانگر بالینی درباره برخی از این اتفاقات مهم و شیوه رودررویی با آنها توضیح می دهد.

نیلوفر  ذوالفقاری

در سوگ عزیزان
همه محققان و البته همه افراد معمولی در این موضوع 

هم نظر هستند که از دست دادن عزیزان، تأثیرگذارترین اتفاق 
تلخ زندگی ما آدم هاست. وقتی فردی با مرگ یکی از عزیزانش مواجه 

می شود، چه این مرگ غیرمنتظره بوده و چه مورد انتظار، با مجموعه ای از 
احساسات مختلف روبه رو می شود که پیش از این اتفاق تصوری درباره عمق و 

شدت آنها نداشته است. غم و اندوه آشناترین احساس بعد از مواجهه با سوگ است 
اما احساساتی مانند شوک و سردرگمی، خشم و عصبانیت، بی حسی و ناباوری و گاهی 
احساس گناه هم بروز پیدا می کند. اینکه فرد چطور با این رویداد مهم مواجه می شود 
و چقدر از آن تأثیر می پذیرد، به فاکتورهای مختلفی ازجمله شیوه های تربیتی، سن 
و سال، طرز فکر و میزان تحمل او بستگی دارد. پذیرفتن مرگ عزیزان اصاًل آسان 

نیست و هیچ مدت زمان مشخصی برای تمام شدن دوران سوگواری وجود ندارد. هر 
فرد سوگواری به شکلی با سوگ مواجه می شود که مخصوص خود او است و هیچ 

نسخه از پیش تعریف شده ای برای سوگواری کردن وجود ندارد. شدت 
آسیب روانی هم که به افراد سوگوار وارد می شود متفاوت است. پس 

اگر خود یا اطرافیانتان در دوره سوگواری به سر می برید، 
بدانید که تجربه احساسات مختلف کاماًل 

طبیعی است.

راه حل مواجهه با 
سوگ عزیزان

برای اینکه این رویداد مهم آسیب روانی کمتری بر شما باقی 
بگذارد، باید به چند موضوع توجه کنید. در قدم اول، احساسات 

خود را بپذیرید و نگران نباشید که چرا آنها در شما به وجود آمده اند. 
بپذیرید که برای سپری کردن دوران سوگواری باید منتظر گذر 
زمان باشید. چه مدت؟ اصاًل پاسخ مشخصی وجود ندارد! مطمئن 
باشید که گذر زمان به شما کمک خواهد کرد و مهم این است 
که به خودتان فرصت دهید تا از این مرحله عبور کنید. در کنار 

عزیزانتان باشید و احساسات خود را بروز دهید. اگر نیاز به 
کمک های تخصصی و دریافت حمایت دارید، از کمک 

گرفتن نترسید و امتناع نکنید.

پایان زندگی مشترک
یکی از اتفاقــات تلخ و بزرگی کــه می تواند بنیان های 
فکری و وضعیت روحی افراد را به شدت تحت تأثیر قرار 
دهد، پایان زندگی مشترک است. اینکه چه مشکالتی 
منجر به جدایی یک زوج شــده و در این مســیر چه 
آســیب های روانی ای به دو طرف وارد شده، موضوعی 
جداست اما هر شکلی از طالق حتی اگر با توافق طرفین 
رخ داده باشــد، احساســات مختلفی مانند استرس و 
اضطراب، خشــم و اندوه را به فــرد تحمیل می کند. 
ناامیدی و احساس شکســت احساس رایجی است که 
افراد بعد از طالق تجربه می کنند و می تواند بر انتخاب ها 
و نوع ارتباط آنها با دیگران تأثیر بگذارد. شکست عاطفی 
بعد از پایان زندگی مشترک، احساس اندوه، افسردگی و 

بی انگیزگی در افراد ایجاد می کند.

راه حل مواجهه با پایان زندگی 
مشترک

در مواجهه با طالق هم، مدیریت احساسات مختلف 
با پذیرفتن آنها شروع می شــود. افرادی که زندگی 
مشترک شــان پایان یافته باید آماده باشند زیرا در 
فاصله های زمانی مختلف، با احساســات متناقضی 
روبه رو خواهند شد. ممکن است ابتدا آرام باشند، بعد 
از مدتی خشمگین شــوند یا احساس گناه را تجربه 
کنند. سرکوب و انکار این احساسات، بدترین روش 
روبه رو شدن با آنهاست و می تواند آسیب های روانی 
جبران ناپذیری در پی داشــته باشد. سرزنش کردن 
خودتان تصمیم نادرستی است، این کار می تواند به 
اعتماد به نفس شما آسیب بزند و باعث شود دچار انزوا 
شوید. این به معنای انکار اشتباهات نیست اما بهتر 
است روی نقاط قوت و توانایی های خود تمرکز کنید. 
شاید این توصیه کلیشــه ای به نظر برسد اما تالش 
کنید خودتان را دوست داشته باشــید. مدتی را به 
انجام کارهای موردعالقه خود بپردازید و تجربه های 
تــازه را امتحان کنید. تمرین کنیــد که برنامه های 
تک نفره برای خودتان داشته باشید. شاید الزم باشد 
در حلقه هــای حمایتی و گروه هایی بــا تجربه های 
مشابه عضو شوید تا بتوانید این دوره را با همدلی و 

انتقال تجربیات پشت سر بگذارید.

بیماری سخت
حتماً شنیده اید که مواجهه با خبر ابتال به یک بیماری سخت و طوالنی، 
آنچنان آســیبی به روح و روان فرد وارد کرده که باعث شده بیماری 
جسمی او به حاشیه رانده شــود و اطرافیان بیشتر نگران وضعیت 
روحی فرد شوند. طبیعی است که ابتال به یک بیماری، مجموعه ای از 
استرس ها، اضطراب ها، نگرانی ها و ناامیدی ها را با خود به همراه خواهد 
داشت اما اگر این احساســات ادامه پیدا کند، چرخه باطلی از تأثیر 
وضعیت جسمی و روانی بر یکدیگر شکل می گیرد. احساسات منفی 
مدام حال جسمی را بدتر می کنند و با تشدید بیماری، حال روحی فرد 
هم بدتر می شود. در کنار این آسیب های روانی، دغدغه های مالی برای 

درمان هم فشار روانی مضاعفی به فرد وارد می کند.

راه حل مواجهه با بیماری سخت
برای اینکه از آسیب روانی ناشی از بیماری سخت جلوگیری کنید، 
از پزشک خود بخواهید حتماً اطالعاتی دقیق و کامل درباره بیماری 
بدهد تا شما با سؤاالت بی جواب و نگرانی های غیرواقعی تنها نمانید. 
در کنار مراقبت های جسمی دوره بیماری، تا حد امکان به وضعیت 
روانی خود بی توجه نباشــید و اگر الزم بود در این مورد هم کمک 
دریافت کنید. شاید الزم باشد سراغ مشاوره های روانشناسی بروید.

بیکار شدن
شاید باورش سخت باشد اما از دست دادن شغل و بیکار شدن، یکی 
از بزرگ ترین اتفاقات مسیر زندگی اســت که می تواند پیامدهای 
زیادی روی جنبه های مختلف زندگی فــرد و البته وضعیت روانی 
او بگذارد. وقتی فردی بیکار می شــود، احساسات مختلفی مانند 
ناامیدی، احساس ناتوانی و بی کفایتی، سرزنشگری، خشم و شرم 
به او هجوم می آورند. احتمال زیادی وجود دارد که طوالنی شدن 
دوره بیکاری، عزت نفس فرد را از بین ببرد و او را برای شروع دوباره 

با چالش های جدی مواجه کند.

راه حل مواجهه با بیکاری
اگر شغل تان را از دست داده اید و خشم، شوک، ناامیدی و افسردگی 
را تجربه می کنید، احساسات خود را نادیده نگیرید. هرچند ساده 
نیست اما موقعیت خود را قبول کنید و دنبال پاسخ به سؤال های 
بی جواب نباشید. شاید الزم باشد برنامه متفاوتی برای زندگی خود 
طراحی کنید، به خصوص که وضعیت مالی شما تغییر کرده است. 
برای اینکه از نظر روانی کمتر آســیب ببینید، خودتان را محکوم 
به انزوا و دور شدن از جمع دوســتان نکنید. در جمع هایی که به 
شما احســاس آرامش می دهد حضور پیدا کنید تا کمتر احساس 
جداافتادگی در شما ایجاد شود. حواستان باشد که با حال روحی 
بهتر، احتمال اینکه دوباره شــغل مناســبی برای خود پیدا کنید 

بیشتر خواهد بود.



گردش  خانه 12 پيشنهاد  هفته

  پارک جنگلی لتمال
همه تا اســم پارک های جنگلی 
تهران می آید، شــاید یاد چیتگر 
و ســرخه حصار و... بیفتنــد، در 
این فهرســت متأســفانه برخی 
از پارک های جنگلی از شــهرت 
کمتری برخوردارند. یکی از این 
پارک ها، بوستان جنگلی لتمال 
اســت که 100هکتار مساحت 
دارد. این بوســتان که در منطقه 
22تهران قــرار دارد، در واقع با 
هدف ایجــاد کمربندی ســبز 
اطــراف تهران شــکل گرفته. از 
جاذبه های چشمگیر آن، ارتفاع 
180متری بوســتان نسبت به 
سطح دریاست؛ در نتیجه شما در 
آنجا که قرار بگیرید، چشم اندازی 
چشــم نواز از تهــران خواهیــد 
داشت. پس این بوستان جنگلی 
گزینه ای مناسب برای کوهنوردی 
و مخصوصا جنگل نوردی است. 
البتــه بــرای عالقه منــدان به 
دوچرخه سواری و اسکیت سواری 
هم این بوستان جنگلی می تواند 
گزینه ای فوق العاده باشــد. اگر 
عالقه منــد به یــک پیک نیک 
دلچسب هم هستید حتما روی 
این گزینه حساب کنید. چرا که 
در آنجا با امکاناتی چون بابیکیو، 
آالچیق، ســرویس بهداشتی و 
نگهبانی و... روبه رو هســتید که 
هم امنیت شما را تأمین می کند 
و هــم می تواند زحمت شــما را 
برای پخت وپز و بــه همراه بردن 
وسایل کمتر کند. برای رفتن به 
این پارک جنگلــی،  می توانید به 
بزرگراه همت شرق به غرب رفته 
و بعد از بزرگراه آزادگان، به سمت 
بزرگراه کاشان حرکت کنید تا به 

ورودی های آن برسید.

بزرگراه همت

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  بوستان جنگلی طالقانی
خوش مســیرترین  از  یکــی 
پارک های جنگلی تهران را باید 
همین پارک جنگلــی طالقانی 
معرفی کنیــم. هر کجای تهران 
که باشید، کافی است خودتان را 
به مترو برسانید و در ایستگاه های 
همت یا حقانی پیاده شوید. البته 
ایســتگاه حقانــی  برای شــما 
راحت تر خواهد بــود؛ چرا که به 
ورودی های اولیه پارک دسترسی 
خواهید داشــت که امن تر هم 
هستند و امکانات بیشتری هم 
دارند. با حضور در این بوســتان 
جنگلــی، هــم امــکان ورزش 
خواهید داشــت و هــم امکان 
دسترســی بــه مجموعه های 
باغ کتاب و باغ هنــر و باغ موزه 
دفاع مقدس و پــل طبیعت و... 
. جالب این اســت کــه پارک 
طالقانی، در سال 1350توسط 
یــک مهنــدس انگلیســی و با 
همکاری یک شرکت اسپانیایی 
ســر و شــکل گرفتــه اســت. 
ایــن بوســتان می توانــد برای 
پیک نیک های خانوادگی شــما 
هم گزینه ای فوق العاده باشــد؛ 
چرا کــه طبیعت چشــم نوازی 
هم دارد. اتصال آن به بوســتان  
آب و آتش هم که باعث شــده 
تــا دسترســی های بیشــتری 
داشــته باشــد. می گویند که 
بزرگ ترین پرچم ایران به ارتفاع 
150متــر و وزن 250تن هم در 
این بوســتان نصب شده است. 
مســیر پیاده روی و دوومیدانی، 
زمین بسکتبال، آالچیق، وسایل 
ورزشی، زمین های بازی کودک 
و... ازجمله امکانات این بوستان 

جنگلی هستند.

متروی حقانی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پنجشنبه

شماره 181
13راهنما7  مهر 1401 

چطور 
مترکز کاری ابالیی 

داشته ابشیم؟

راهنمای 
کسب  واکر

ییک از رایج ترین مشکالیت که در زندیگ 
حرفه ای امروز ما وجود دارد، عدم مترکز 
است. این عدم مترکز داشنت به قدری 
شــایع شــده کــه هبره وری هــا را هم 
به شدت کاهش داده اســت. در واقع 
و به قول پژوهشــگران، مترکز، مهاریت 
بسیار اندر در زمانه ما شده و کیس که 
بتواند مترکز کاری خویب داشته ابشد، 
به راحیت یم تواند چه در کار رمسی خود 
و چه در کار خصویص خود رشد کند. بد 
نیست نکته هایی را در این ابره اب هم 
مرور کنیــم؛ نکته هایی کــه منجر به 
رشد بیشرت مترکز کاری مشا یم شود.

 01
ابتدا ابید بدانیــد که کار 

عمیق، کاری است که در 

دنیای حرفه ای مشا اتفاق 

یم افتــد و نیازمنــد توجــه و مترکــز عمیــق 

مشاســت. در واقع کار حرفــه ای مشا زماین 

است که به آن اختصاص یم دهید؛ رضب در 

عمق مترکزی که در این کار دارید.

 02
کار عمیــق در تقابل اب کار 

ســطحی  و  غیرعمیــق 

است. بیشرت کارهایی که 

انجــام یم دهیــم، غیرعمیــق و ســطحی 

هستند، یعین نیازی به توجه خایص ندارند و 

به راحیت انجام پذیرند. در کار ســطحی مشا 

تــالش ذهــین خــایص انجــام منی دهیــد و 

خروجی کاراتن هم چندان قابل توجه نیست.

 03
در جهان امروز ابید کارهای 

را  ســخت  و  پیچیــده 

بتوانیــد بــه خــویب یــاد 

بگیرید. در این صورت یم توانید نفع و منافع 

اقتصــادی بیشــرتی را نســبت بــه افــراد و 

کارمندان عادی به دســت بیاورید. پس به 

نوعی ابید فوق ستاره حوزه کاری اتن شوید 

و به ایــن منظور ابید که تســلط بســیاری بر 

کارهای دشوار داشــته ابشید. تهنا راهش 

هم عمق در کاری است که انجام یم دهید؛ 

مترکز ابال و عمیق کارکردن.

 04
شــبکه های  و  اینرتنــت 

اجمتاعی به شــدت ابعث 

یم شــود ات حواس پــریت 

داشته ابشید. بیشرت مردم فکر یم کنند که 

ابیــد حمتــًا حضــوری همیشــی در اینرتنت 

داشــته ابشــند و اولویت ابالیی برای شان 

دارد، درحایل که غالبًا چنین نیست و اینرتنت، 

ارتباط کمی به کارهای مشا دارد و تهنا گاهی 

ابید درگیر آن ابشید. پس در وهله اول ابید 

و  اجمتاعــی  شــبکه های  در  حضــور  کــه 

حواس پریت انیش از آن را کم کنید.

 05
کیس از مشــا انتظار ندارد 

که بیســت و چهار ساعته 

عمیــق کار کنیــد. حــیت 

کیس انتظار ندارد که 8ساعیت که در اداره و 

سازمان و رشکت اتن هســتید را عمیق کار 

کنید. حداکــر کار عمیق در روز را 4ســاعت 

تخمین زده اند و مشا ابید از یک ساعت رشوع 

کنید. از تک کاری و انتقال از کار عمیق به کار 

سطحی و وضعیت ریمتیک و... به این منظور 

سود بربید.

 06
ســعی کنید حضوراتن در 

شــبکه های اجمتاعــی و 

خییل جاهای دیگر را برای 

مدیت متوقف کنید. ببینید مشــکیل پیش 

یم آید یا نه. اگر مشکیل پیش منی آید، پس 

حضوراتن در آنجا الزایم ندارد و ضد هبره وری 

مشا خواهد بود.

بلبل زابین در زابن دوم
اب رشوع فصل مدارس و دانشگاه ها، بسیاری از دانش آموزان و دانشجویاین که به یادگیری زابن های خارجی عالقه مند ۹ راهکاری که محصالن یم توانند در خانه زابن دوم بیاموزند

هستند، شاید فرصت کمرتی بیابند که برای یادگیری زابن دوم بخواهند در کالس های عمویم و آموزشگاه ها ثبت انم 

کرده و حضور یابند و به واسطه مشغله دریس ترجیح یم دهند که خارج از محیط آموزشــگاه و در خانه زابن دوم را بیاموزند. اما یادگیری یک زابن بیگانه در 

خانه و بدون درنظر گرفنت یکرسی از کارها و استفاده از ابزار مختلف امکانپذیر نیست. بنابراین نیاز است زابن آموزان برای اینکه در سال تحصییل از عاليق 

خود دور نیفتند و بتوانند در کنار کتاب های دریس به درسیت و اصویل زابن دویم را بیاموزند به راهکارهایی متوسل شد. در این گزارش ۹ راهکار اسایس 

یادگیری زابن را مرور کرده ایم.

راهنمای 
حقوقی 

سعیده مرادی

ابید هدف مشخص ابشد
دانش آموزان و دانشجویان برای یادگیری زابن دوم در ابتدا ابید هدف خود را مشخص 

کنند. به عنوان مثال روندی که ابید برای مکامله زابن در پیش گرفته شود اب 

روندی که برای یادگیری گرامر زابن نیاز است، متفاوت است. بنابراین 

محصالن ابید این مهم را درنظر داشته ابشند و بدانند که چرا یم خواهند زابن 

دوم را یاد بگیرند! به عنوان مثال در زابن انگلییس بدانند که یم خواهند به 

منره خایص در TOEFL یا آیلتس برسند یا دالیل دیگر. بنابراین نیاز است 

که اهداف مشخص و روی یک کاغذ سفید A3نوشته شود و جلوی 

چمش ابشد.

 استفاده از کتاب های داستاین 
کمک آموزیش معترب

اگرچه یادگیری زابن جدید یا زابن خارجی به روش های مختلف مانند 

رشکت در کالس ها، صحبت اب آشنایان خارجی زابن، استخدام معلم خصویص 

یا متاشای فیلم های خارجی اب زیرنویس همان زابن امکان پذیر است اما آنچه بیش از همه این 

موارد به زابن آموزان کمک خواهد کرد استفاده از کتاب های داستاین کمک آموزیش است. 

این کتاب ها به ویژه آهنایی که به منظور تقویت زابن منترش یم شوند، دارای سطوح مختلف 

هستند و زابن آموزان یم توانند به راحیت یک کتاب متناسب اب سطح خود را انتخاب 

کنند. همچنین این کتاب ها به دلیل داستاین بودن، دارای جذابیت ذهین هستند و 

زابن آموز را خسته منی کند.

به کارگیری ابزارهای آموزیش کارآمد
استفاده از فلش کارت های آموزیش، فیلم های 

آموزیش، برانمه های اندرویدی، برانمه های کامپیوتری، 

موسییق های آموزیش و... همی ازجمله ابزار آموزیش 

کارآمدی هستند که یم توانند یادگیری زابن را برای محصالن آسان 

کنند. استفاده از وسایل کمک آموزیش یم تواند تسلط دانش آموزان 

را در یادگیری واژگان افزایش دهد. همچنین استفاده از این وسایل 

به جذاب بودن محیط یادگیری بسیار کمک یم کند و موجب یم شود ات 

دانش آموزان و دانشجویان در کنار احساس هیجان هبرت بیاموزند. گفتین 

است وسایل کمک آموزیش به هر زابن آموز این فرصت را یم دهد ات اب محتوا 

به گونه ای هبرت تعامل داشته ابشد و انواع زابن را هبرت درک کند.

تکرار منظم؛ راهی برای یادگیری آسان
تکرار منظم، کلیدی برای یادگیری مطالب جدید است. زابن آموزان ابید هر چیز جدیدی 

را که یم آموزند، به مراتب تکرار کنند. این کار ابعث یم شود که مطالب از حافظه کواته مدت 

خارج شود و بر حافظه بلندمدت بنشیند. هبرتین روش تکرار مطالب نیز به این صورت است که 

افراد هر مطلب جدیدی که یم گیرند را مجددًا شب، قبل از خواب به صورت خییل رسیع در حد 5 دقیقه مرور کنند. 

مجددًا ۷ روز بعد آن را اب رسعت متوسط مرور کرده و سپس يك ماه بعد مطلب مجددًا مرور شود. این کار ابعث 

ماندگاری زابن در ذهن یم شود.

زمان مطالعه، جزوی از کارهای روزمره شود
بین یک شخص مبتدی و یک شخص حرفه ای فقط یک تفاوت وجود دارد و آن این است که 

شخص حرفه ای برانمه ای دارد که آن را دنبال یم کند. بنابراین زابن آموزان برای اینکه بتوانند 

به اهداف تحصییل و یادگیری زابن خارجی خود برسند، ابید مطالعه را به یک عادت روزانه 

در زندیگ شان تبدیل کنند. برای تحقق این مهم نیز نیاز است که محصالن بدانند که در کدام ساعات روز 

هبرتین عملکرد و ابزدهی را دارند. آن وقت است که یم توانند اب یک برانمه ریزی مشخص در ساعت طالیی 

یادگیری شان به مطالعه و مترین زابن خارجی مورد عالقه خود برپدازند.

زابن آموزان ابید محیط مطالعه 
خود را پیدا کنند

ییک از راه هایی که یم تواند یادگیری زابن های 

خارجی را برای دانش آموزان و دانشجویان هسل 

و آسان کند مطالعه در خانه است و این امر زماین به هبرتین شکل 

محقق یم شود که آهنا برای یادگیری، مکان خاص و مشخیص را به این 

امر اختصاص دهند. این امر ابعث یم شود وقیت افراد وارد آن مکان 

خاص یم شوند غیر از مطالعه، فکرشان به دنبال کار دیگری منی رود و در 

واقع مطالعه در آن منطقه را تبدیل به یک عادت یم کند. البته ذکر این نکته 

الزایم است که مکان مطالعه ابید متیز و به دور از حواس پریت ابشد.

داشنت یک برانمه ریزی مؤثر
زابن آموزان برای یادگیری زابن مورد عالقه خود ابید یک 

برانمه ریزی مشخص داشته ابشند. این برانمه ریزی ابید 

به گونه ای ابشد که آهنا بتوانند در کنار انجام کارهای روزمره به آسودیگ به امر 

یادگیری برپدازند. اگرچه برانمه ریزی از اهمیت خایص برخوردار است، اما در تعیین اهداف برانمه ریزی 

نباید زیاد سختگیر بود. دانش آموزان و دانشجویان ابید طوری برانمه ریزی کنند که مطمنئ شوند 

از عهده آن بر یم آیند. به نوعی ابید گفت كه تعهد به برانمه ها از برداشنت قدم های بزرگ و مهم در 

انجام هر کار ازجمله یادگیری زابن است. بنابراین اگر برانمه ریزی به شکل درست انجام شود، قطعًا به 

هبرتین شکل یم توان زابن آموخت.

استفاده از یک معلم خصویص 
اینکه در کنار کارهای مختلف برای یادگیری زابن از وجود یک معلم خصویص مجرب 

که مسلط به زابن مورد عالقه مان ابشد، استفاده كنمي خایل از لطف نیست. 

زابن آموزان یم توانند اب مراجعه به یک معلم خصویص اب تجربه و ماهر، زابن خارجی 

مورد نظرشان را به طور کامل یاد گرفته و بر مکامله آن تسلط پیدا کنند. معلم های خصویص یم توانند از 

طریق به کار بردن هبرتین و جدیدترین متدهای روز دنیا مکامله انواع زابن را به زابن آموزان یاد دهند. این 

روزها معلم های خصویص از روش های مختلیف برای تدریس مکامله به زابن آموزان استفاده یم کنند.

داشنت یک رشیک برای یادگیری
بسیاری از ما تهنا اب قرارگرفنت در یک محیط 

جمعی یم توانیم مترکز کرده و هبرت بیاموزیم. وقیت 

یم دانیم که یک نفر منتظر ماست، ابعث یم شود 

که بتوانیم اهداف خود را هبرت دنبال کنیم. بنابراین دانش آموزان 

و دانشجویاین که در خانه به یادگیری زابن یم پردازند، اگر در مشار 

یادگیرنده های اجمتاعی قرار دارند، احمتااًل به یک رشیک مطالعه نیاز 

خواهند داشت. وجود یک شخص دیگر اب عنوان رشیک مطالعه ابعث 

یم شود ات آهنا انگیزه بیشرتی برای یادگیری داشته ابشند. وجود 

داشنت حداقل یک رشیک یادگیری یم تواند تفاوت بزریگ   در مطالعه 

ایجاد کند و رسعت یادگیری را افزایش دهد.
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دریاچه سد نمرودقلعه تاریخی گل خندان

روستای واریان كرج غار بورنیك

پیشنهادهایی برای گشت و گذارهای کوتاه مدت در 
طبیعت بکر اطراف تهران

آرامش در 
طبیعت بی  جان

پاییز، مدرسه های بچه ها  و دانشگاه ها و... شروع شده؛ یعنی به این 
ترتیب باید فیتیله مسافرت ها و گردش ها را پایین کشید؟ نه البته، 
باالخره بچه ها در هر سطحی که باشند، نیاز به گردش دارند تا مغزشان بهتر کار کند. بهترین 
پیشنهاد هم سفرهای کوتاه مدت به اطراف تهران و به طور خاص، به روستاهای اطراف تهران 
است؛  سفری که می شود یک روزه جمعش کرد. به این منظور شاید بتوانیم به گزینه هایی 
چون روستای برگ جهان، دریاچه سد نمرود، غار بورنیک، قلعه تاریخی گلخندان و روستای 
واریان اشــاره کنیم که فاصله زیادی با پایتخت ندارند و هر کدام شان از حیث تاریخی و 
گردشگری و... می توانند عطش ما را فروبنشانند. پس این شما و این هم پیشنهادهایی که 
می توانند در این روزهای ابتدایی پاییزی که هوا هنوز گرم است، گزینه های مناسبی باشند.

پرنیان سلطانی

اگر می خواهید همزمان هم از یک فضای بکر طبیعی بهره مند شوید و هم کمی آثار تاریخی و باستانی ببینید، راهی 
روستای برگ جهان لواسان شوید. این روستا که یکی از قدیمی ترین روستاهای محدوده لواسان است، در 11کیلومتری 
شرق روستای افجه قرار دارد و شهرتش را مدیون آب و هوای بی نظیر و طبیعت بسیار زیبایش در تمام فصول سال است. 
عالوه بر آبشار برگ جهان که یکی از جاذبه های گردشگری طبیعی این روستا به حساب می آید، برگ جهان جاذبه های 
تاریخی و باستانی دیدنی زیادی دارد که از مهم ترین آنها می توان به قلعه دختر و زندان خانه الر یا غار لوخمیره اشاره 
کرد. قلعه دختر یا قلعه بند در سال 1382به ثبت ملی رسیده و در 3کیلومتری شمال روستای برگ جهان قرار دارد. 
غار لوخمیره هم یکی دیگر از جاذبه های تاریخی روستای برگ جهان است که گفته می شود در گذشته به عنوان زندان 
مورد استفاده قرار می گرفت و به همین دلیل به زندان خانه الر معروف است. برای دیدن این روستای زیبا و منحصر به 

فرد می توانید از لواسان به نارون، هنزک و افجه برسید یا از مسیر جاجرود، با گذر از سد لتیان راهی برگ جهان شوید.

یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری اطراف تهران، دریاچه سد نمرود است؛ سدی مخزنی و دست ساخت 
در جنوب غربی شهر فیروزکوه که اگر آن را بهشت پنهان فیروزکوه بنامیم، بیراه نگفته ایم. این سد که کار 
ساخت آن از سال 1384روی رودخانه حبله رود شروع شد، سال 1395آبگیری شد تا آب شرب، آب مورد 
نیاز کشاورزی و بخش صنعت را تامین کند. اما این سد امروز در کنار انجام وظایف اصلی اش، تبدیل به یک 
جاذبه گردشگری بسیار زیبا هم شده و در ایام مختلف سال پذیرای عالقه مندان به طبیعت و گردشگران 
است. ترکیب ســد نمرود، رودخانه حبله رود که از تجمیع رودهای گورسفید، نمرود، دلی چای، واشی یا 
ساواشی، هویر و قزقانچای پرآب شده، نواحی ییالقی اطراف سد، پوشش های گیاهی بی نظیر و گونه های 
جانوری مانند قوچ و میش، کل و بز، آهو و انواع پرندگان، از این محدوده یک نقطه گردشــگری بی نظیر 
ساخته است. اگر می خواهید همین روزها سری به دریاچه سد نمرود زده و خودتان را مهمان هوای پاک 
و منظره ای دل انگیز کنید، باید به فیروزکوه رفته و خودتان را به روستای سله بن برسانید؛ برای رفتن به 
روستای سله بن که سد نمرود را در جوار خودش جا داده، هم می توانید راه جاده فیروزکوه را در پیش بگیرید.

ساکنان شرق تهران عالوه بر دریاچه سد نمرود، گزینه گردشگری بسیار زیبای دیگری هم در اختیار دارند 
و آن غار بورنیک است؛ غار زیبایی که از آن با عنوان طوالنی ترین غار استان تهران و چهارمین غار طوالنی 
ایران نام برده می شود و در 135کیلومتری پایتخت قرار گرفته است. غار بورنیک روستای هرانده فیروزکوه 
که به معنی محل امن و جان پناه اســت، قدمتی به بلندای تاریخ دارد و ظاهرا از دیرباز محل سکونت 
انسان های غارنشین بوده! به همین دلیل این غار زیبا 7مهرماه سال 1381با شماره ثبت 6337به عنوان 
یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. اگر اهل غارنوردی هستید که هیچ اما اگر برنامه رفتن به غار 
بورنیک نخستین تجربه غارنوردی تان به حساب می آید، حتما تجهیزات کامل یک کوهنوردی حرفه ای 
را همراه داشته باشید؛ تجهیزاتی که با آنها بتوانید 148پله تعبیه شده در دهانه و ورودی غار را پایین رفته 
و پس از آن بیش از 3کیلومتر مسیر غار را طی کنید. اگر مسیرتان به غار بورنیک افتاد، حتما سری هم به 
روستای کوهستانی هرانده بزنید؛ روستایی بسیار زیبا و بکر که عالوه بر طبیعت زیبایش، بقعه تاریخی 

امامزاده یحیی)ع(، یکی از آثار ثبت شده در فهرست ملی را هم در خود جای داده است.

روستای واریان، یکی دیگر از جاذبه های گردشگری اطراف پایتخت است که برای قرارگرفتن در فهرست 
نقاط پیشنهادی گردشگری تان، هیچ کار سختی ندارد! کافی است بدانید این روستا تنها روستای آبی ایران 
است که برای رفتن به آن فقط باید از قایق اســتفاده کنید. همین حاال آن را در صدر فهرست گردشگری 
کوتاه مدت تان قرار بدهید! رسیدن به این روستای زیبا که در بخش شرقی سد امیرکبیر یا همان سد کرج و در 
حدود 25کیلومتری جاده چالوس قرار دارد، تنها از یک راه ارتباطی امکانپذیر است و آن گذر از دل آب است. 
از آنجا که تنها روستای آبی ایران هیچ وقت رنگ هیچ خودرویی را به خود ندیده، هوای بسیار پاک و تمیزی 
دارد که واقعا نمی توان آن را توصیف کرد. این هوای به معنای واقعی کلمه پاک در کنار منظره بکر و منحصر 
به فرد این روستا ازجمله آبشارها، جویبارها، رودها، چشمه ها، انواع گل ها و... از این روستای کرج یک مکان 
گردشگری تمام عیار ساخته است. فقط اگر قصد گشت و گذار در این روستای عجیب و غریب و منحصر به 
فرد را دارید، بهتر است بدانید برای سفر به این روستا به هماهنگی قبلی و دریافت مجوز از دهداری نیاز دارید. 

پس حتما قبل از آنکه خودتان را به قایق های واریان برسانید، حتما به دهداری رفته و مجوز دریافت کنید.

قلعه باستانی گل خندان یا دژ ساسانی هفت دختر یکی دیگر از جاذبه های گردشگری بسیار زیبای اطراف 
تهران است که احتماال بسیاری از ما حتی نامش را هم نشنیده ایم. این دژ تاریخی که در جنوب شهر بومهن در 
محدوده شرقی پایتخت قرار دارد، از آثار باستانی به جا مانده از قرن چهاردهم هجری قمری و دوران ساسانی 
اســت که در منابع کهن می توان ردی از آن پیدا کرد. بر تابلوی معرفی دژ باستانی گل خندان اینطور درج 
شده است: »نخستین اشاره به دژ گل خندان در کتاب »تاریخ گیالن و دیلمستان« به قلم سیدظهیرالدین 
مرعشی مربوط به سده 9هجری قمری )حدود 600سال پیش( آمده است. براساس این کتاب ملک کاووس 
از حکام محلی دوره تیموری پس از نافرمانی در برابر حکومت مرکزی به این دژ پناه می برد. همچنین در 
کتاب »حبیب السیر« نوشته غیاث الدین محمد خواند میر چنین آمده است که شاه اسماعیل صفوی برای 
سرکوبی امیرحسین کیای چالوی به این محل آمده و پس از تسخیر دژ، آن را تخریب کرد و ساکنانش را از 
دم تیغ گذراند!« این دژ باستانی که براساس مستندات تاریخی تا دوره صفویه به حیات خودش ادامه داده، در 

روستایی به همین نام در جاده آسفالته رودهن- تهران قرار دارد و دسترسی بسیار خوبی دارد.

روستای برگ جهان

همه چیز درباره عمارت كاله فرنگی كاخ عشرت آباد 
كه از دوران حكومت قاجار به یادگار مانده است

قصر ییالقی ناصرالدین شاه
در گذر از بزرگراه صیاد شــیرازی، حتما نگاه تان به یک عمارت قدیمی افتاده که از داخل پادگان خودنمایی می کند. این 
عمارت قدیمی که همه او را با نام عمارت کاله فرنگی می شناسیم، تنها بازمانده کاخ عشرت آباد است؛ کاخی که به فرمان 
ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد و  او  از آن به عنوان قصر ییالقی اش استفاده می کرد. اما اینكه چرا نام این عمارت کاله فرنگی 
است، چه ویژگی هایی دارد که امروز تقریبا همه پایتخت نشین ها آن را می شناسند و چه داستانی پشت ساخت آن قرار 

دارد، سؤاالتی است که در این گزارش کوتاه به دنبال پاسخی برای آنها هستیم.

 بنای 150ساله
قبل از هر چیز باید درباره سن این عمارت بدانیم. مورخان 

اینطور نوشته اند که ناصرالدین شاه قاجار در سال 
1291هجری قمری و پس از بازگشت از نخستین سفر 
خود به فرنگ، فرمان ساخت کاخی بین قصر قاجار )باغ 

موزه قصر امروزی( و باغ نگارستان )وزارت ارشاد امروزی( 
را صادر کرد. همان زمان ساخت عمارتی چهارطبقه در این 
محدوده پایه ریزی شد که نامش را کاله فرنگی گذاشتند. از 

آن روز تقریبا 150سال می گذرد و عمارت کاله فرنگی یادگار 
سلطنت سلطان صاحبقران در دل تهران است.

 خانه های مخصوص برای همسران شاه
و اما بشنوید از معماری عمارت کاله فرنگی عشرت آباد. تصاویر قدیمی و نقاشی های به جا مانده از این عمارت نشان می دهد که عمارت 
کاله فرنگی میان باغ عشرت آباد قرار داشت و دارای کاخ ها و کوشک های بزرگی بود. در وسط باغ، حوض، چشمه و فواره های گوناگونی 
قرار داشت که دور تا دور این حوض بزرگ، حدود 30خانه کوچک ساخته شده بود. این خانه های دو اتاقه که به شکل نیم دایره ساخته 
شده بودند، در و پنجره های چوبی داشتند و این در و پنجره ها به سمت حوض باز می شدند. ظاهرا در هر یک از این خانه ها، یکی از 
همسران شاه زندگی می کرد. اما بی شک گل سر سبد کاخ ییالقی شاه قاجار در بیرون از حصار تهران، ساختمان کاله فرنگی بود؛ همین 
ساختمان چهار طبقه ای که با گذشت حدود 150سال از زمان ساختش، خودش را از دل اتفاقات عجیب و غریب تاریخی به امروز 
رسانده تا روایتگر روزهای اوج قصر ناصرالدین شاه قاجار باشد. سقف این ساختمان شیروانی است و طبقه سوم آن دارای شاه نشین 
با آینه کاری و مقرنس است. درباره این بنا اینطور گفته می شود که ظاهرا این عمارت زیبا در دوره ای به عنوان خوابگاه انیس الدوله، 

یکی از همسران ناصرالدین شاه مورد استفاده قرار می گرفت.

 ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی
عمارت کاله فرنگی عشرت آباد در 23فروردین ماه سال 1346و با شماره ثبت 648به ثبت ملی رسیده است. اما به دلیل قرار گرفتن آن در 
محدوده نظامی، از گذشته امکان بازدید از آن وجود نداشت و هنوز هم ندارد. اما از دهه 80 که عملیات ساخت گذر بزرگراه صیاد شیرازی کنار 
این عمارت آغاز شد، بخشی از حصار پادگان فرو ریخت و به این ترتیب کاخ عشرت آباد از بیرون پادگان در حاشیه بزرگراه صیاد قابل مشاهده 
است. صحبت هایی هم مبنی بر تالش برای مرمت و بازسازی این کاخ و استفاده از آن به عنوان موزه هم مطرح است که باید منتظر ماند و 
دید نهادهای ذی ربط مانند شهرداری تهران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سازمان میراث فرهنگی چطور می توانند زیرساخت های این 
طرح را فراهم کنند. کارشناسان پیشنهاد کرده اند درصورت امکان تبدیل عمارت کاله فرنگی عشرت آباد به موزه و از آنجا که این عمارت همه 
هنرهای سده سیزدهم هجری خورشیدی مانند نقاشی، آینه کاری، مقرنس و حتی نخستین کاغذ دیواری را شامل می شود، از این بنا به عنوان 
موزه هنرهای ایران در قرن سیزدهم هجری خورشیدی استفاده شود. در جدیدترین خبر هم صحبت از تبدیل عمارت کاله فرنگی به موزه 
»سالح« است. اما آنچه هم اکنون اولویت دارد، مرمت هر چه زودتر این بنای تاریخی است که اتفاقات بسیاری را از سر گذرانده و حاال با آن بدنه 
تیر خورده اش، راوی روزهای پر فراز و نشیبی است که بر سر این مردم رفته است.

 از كاخ تا پادگان و زندان
اما این کاخ زیبا که روزگاری جایی برای برگزاری جشن ها و مراسم  
خانواده سلطنتی حکومت قاجاریه بود، بعد از سرنگونی قاجارها و 
به قدرت رسیدن پهلوی ها، به شهربانی واگذار شد و کاربری اش به 
پادگان تغییر یافت. عنوان پادگان شهربانی یا پادگاه عشرت آباد از 
همان زمان روی این عمارت باقی مانده است. شاید برایتان جالب 
باشد بدانید گره خوردن سرنوشت کاخ عشرت آباد با نظامیان باعث 
شد که از کاخ ییالقی سلطان صاحبقران در دوره ای از تاریخ پهلوی 
حتی به عنوان زندان هم استفاده شود؛ زندانی که روزگاری میزبان 
امام خمینی )ره( هم بود  اینطور که در روزشمار مبارزات مردم با 
رژیم پهلوی می بینیم، امام خمینی )ره( بعد از رویداد 15خرداد سال 
1342حدود یک ماه و یک هفته در این زندان بازداشت بود. بعدها در 
روزهای پایانی حکومت پهلوی، این پادگان به نیروهای گارد پهلوی 
واگذار شد و در روزهای انقالب، یکی از راهبردی ترین تسخیرهای 
انقالبیون به حساب می آمد.

 زخم گلوله 
بر تن قصر ییالقی

به دلیــل موقعیــت اســتراتژیک کاله فرنگی 
عشــرت آباد در روزهای پایانی حکومت پهلوی 
و اســتقرار نیروهای گاردی در آن، این عمارت 
به یکی از نقــاط مورد هــدف انقالبیون تبدیل 
شد و برای تســخیر آن درگیری های مسلحانه 
بسیاری اتفاق افتاد. تا جایی که هنوز هم می توان 
بر تن تنها بازمانده قصر ییالقی شاه قاجار، آثار 
گلوله را مشاهده کرد! این بنا که روزگاری قصر 
بود و همیشه در آن ســور و سات شاه قاجار برپا 
می شــد، مدتی پادگان نظامــی و حتی زندان 
بود، بعد به نیروهای گارد پهلوی واگذار شــد و 
درنهایت با پیروزی انقالب اســالمی، در اختیار 
ســپاه پاســداران قرار گرفت و امروز نامش به 

پادگان ولیعصر )عج( تغییر یافته است.

 چرا كاله فرنگی؟
احتماال عبارت کاله فرنگی را زیاد شــنیده اید. 
تقریبا به هر شهر تاریخی ایران که سر می زنیم، 
یک عمــارت کاله فرنگــی در آن می بینیم؛ از 
کاله فرنگــی وکیــل اراک و وکیــل شــیراز 
بگیرید، تــا کاله فرنگی رشــت، رفســنجان، 
قزوین، بیرجند، شوشــتر، بندرعباس و... . وجه 
مشترک همه این بناها هم سقف گنبدی شکل 
و مخروطی شکل شــان است که شکل یک کاله 
بر سر سازه را تداعی می کند. وجه فرنگی بودن 
نام این بناها هم از اینجــا آمده که معماری این 
عمارت ها نیمی ایرانی و نیمی فرنگی اســت و 
این اتفاق در روزگاری که معماری ایرانی شکل 
و شمایل تمام ســاختمان های کشور را ترسیم 
می کرد، باعث این نامگذاری شــده است. نکته 
دیگر دربــاره کاله فرنگی ها هم این اســت که 
اگر چه برخی از آنها ســابقه تاریخی طوالنی ای 
دارند، اما بیشتر آنها یادگار حکومت قاجاریه در 

کشورمان هستند.
سیدعیل عبادی

وکیل اپیه یک دادگسرتی و پژوهشگر مقطع دکرتی حقوق خصویص

چند نکته حقویق ابریک تر از مو  برای خرید و فروش ملک 

خانه امن

از بدو تشــکیل جوامع برشی اتکنون، افراد برای رفع نیازهــای خویش در جهت أتمین 

معیشت و پیشربد و متعایل ساخنت اقتصاد، همواره به دادوستد پرداخته اند. بنابراین 

خریدن یشء و مال و پرداخنت هبای آن به طرف مقابل یا فروخنت آن و اخذ و گرفنت هبای 

آن امری معمول و متداول بین جوامع است و این مسئله رصفًا اختصاص به یک قوم یا 

کشور یا ملیت خاص ندارد. اما نکته اینجاست که آیین و روش دادوستد در هر کشور 
و جامعه اب دیگران حیت اگر در عمده موارد کیل فرق نداشــته ابشد، بالشک در جزئیات 

آن متفاوت است؛ بنابراین از رهگذر این معنا کشــور ما نیز برای آیین و سبک و منش 

خرید و فروش مقررایت را تدوین كرده که این مقررات ذیل عنوان عقد بیع تحت سیطره 

و لوای قانون مدین ذکر شده و بدین منظور، مقررات و سبک و سیایق را برای این معامله 

پراهمیت ذکر كرده است. شایان ذکر است خرید و فروش مال غیرمنقول )نظیر زمین، 
آاپرمتان، ویال و اشــباه و نظایر آن...(که منتخب بحث پیش روســت و اصطالحًا به انم 

ملک در این گفتار خطاب یم شود، ییک از شایع ترین و اباهمیت ترین نوع از انواع خرید 

وفروش است که در این مقاله به نکته های حقویق مرتبط اب آن پرداخته شده است.

قرارداد خرید و فروش چه رشایطی دارد؟ 
یم توان آن را مبایعه انمه خطاب کرد...؟

در مبایعه انمه به آن شخیص که ملیک را یم فروشد ابیع)فروشنده( گویند و به 

آن شخیص که ملیک را خریداری یم کند مشرتی )خریدار(گویند و به آن مایل که 

در ازای ملک از جانب خریدار به فروشنده پرداخت یم شود مثن معامله )به معنای 

قیمت و هبای معامله( گفته یم شود. براساس اصول و قواعد مسلم قانون 

که البته حاکم بر کل معامالت است و رصفًا اختصاص به عقد بیع ندارد، ابید 

مشخصات دقیق مورد معامله و میزان دقیق عوض معامله )یعین آن چیزی که 

درقبال مورد معامله پرداخت یم شود( در قرارداد ذکر شود. در غیراین صورت آن 

قرارداد از درجه اعتبار ساقط بوده و اصطالحًا ابطل است. بنابراین عقد بیع نیز از 

این قاعده مستثین نبوده، درنتیجه در مبایعه انمه یم ابیست مشخصات دقیق 

ملک از قبیل نشاین دقیق، پالک ثبیت و مرتاژ و کاربری دقیق آن ذکر شود و در مقابل 

نیز میزان دقیق مثن و هبای ملک هم معین شود. در غیراین صورت چنانچه اهبام یا 

تردیدی در این دو رکن صورت پذیرد، مبایعه انمه ابطل خواهد بود.

 حمتًا مدارک فروشنده اب دقت متام 
برریس شود

متأسفانه یب توجهی به مدارک فروشنده و امضا زدن مبایعه انمه اب چمشان بسته و 

اعمتاد یب چون و چرا به فروشنده، ابعث عواقب سنگیین برای خریدار یم شود. بنابراین 

توصیه اکید یم شود قبل از امضا زدن مبایعه انمه و بدون تحت أتثیر قرار گرفنت جو 

حاکم بر لحظه انعقاد معامله، در وهله نخست مدارک فروشنده برریس شود و پس از 

اطمینان حاصل کردن از مالکیت وی، آن زمان مبادرت به معامله کرد. بر این اساس 

الزم است که فروشنده در زمان معامله،  مدارک مالکیت خودش نظیر اصل سند 

رمسی ملک را هرماه داشته ابشد و اگر ملک به او نیز رصفًا به طور مبایعه انمه منتقل 

شده، اصل مبایعه انمه یا اصول مبایعه انمه های مربوطه را هرماه بیاورد؛ ات اینکه 

سلسله ایادی از فروشنده اب ایادی ماقبل که هنایتًا منهتی شود، به مالک رمسی و 

نخستین همی کاماًل و اب دقت احراز شود. در غیراین صورت، اگر به این مسئله دقت 

نشود و فروشنده، ملک دیگران را به خریدار بفروشد، خریدار نیز در مظان اهتام خرید 

مال غیرقرار یم گیرد و بر این اساس یم ابیست در مراجع کیفری یا حقویق یا هردو 

اپسخگو ابشند و برای پیگیری حق خودش هم علیه فروشنده 

یم ابیست به مراجع کیفری و حقویق مراجعه كند.

شاید ملک در اداره ثبت مربوطه 
توقیف است...

زماین که شخیص ملک را رصفًا براساس مبایعه انمه خریداری 

یم کند، خرب از وضعیت ثبیت ملک در اداره ثبت اسناد و امالک 

مربوطه ندارد، شاید فروشنده براساس بدهی ای که به 

اشخاص دیگر یا اصطالحًا اثلث دارد، ملک در اداره ثبت اسناد 

و امالک مربوطه در قبال بدهی توقیف ابشد، و بر این اساس 

اگر خریدار در مورد این ملک هرگونه معامله كند، براساس 

قوانین مربوطه در این خصوص، ابطل است و همچنین 

یم ابیست برای ابطل كردن مبایعه انمه تنظیمی خودش 

اب فروشنده و اسرتداد مثن و خسارات متحمله به محاکم 

دادگسرتی مراجعه کند یا در مواقعی برای از دست ندادن 

ملک متحمل یم شود که برای پرداخت بدهی فروشنده به 

دیگران پیشقدم شود و اب پرداخت بدهی، ملک را از توقیف 

خارج سازد. بنابراین قبل از انجام معامله وضعیت ثبیت ملک 

در اداره ثبت اسناد و امالک مربوطه برریس شود.

مبایعه انمه کد رهگیری دار، سند رمسی تلیق منی شود
برخی اشخاص تصور یم کنند که مبایعه انمه کد رهگیری دار سند رمسی است که این موضوع رصفًا یک ابور 

غلط است و بر این اساس خود را یب نیاز از هرگونه برریس برای احراز مالکیت فروشنده یم دانند. حیت 

شاید در برخی مواقع هم از سوی اشخاص اینچنین تصور شود که شخیص که پیش تر اب یک مبایعه انمه 

عادی ملک را خریداری كره، حیق نسبت به ملک ندارد و رصفًا وی است که اب مبایعه انمه کد رهگیری دار خریدار 

واقعی و مالک جدید تلیق یم شود، ویل در مقابل این مطالب یم ابیست متذکر شد که مبایعه انمه کد رهگیری دار 

سند رمسی تلیق منی شود و متام این فرضیه ها از سوی دارنده مبایعه انمه کد رهگیری دار که ذکر شد رصفًا ابور غلط و از 

روی انآگاهی است. بنابراین خریدار واقعی کیس است که پیش تر ملک را خریداری کرده، حیت اگر مبایعه انمه او کد رهگیری 

هم نداشته ابشد و اوست که مالک جدید است و بنابراین همانطور که پیش تر هم ذکر شد، خریدار دویم و اثنوی در مظان 

اهتام خرید مال غیرقرار یم گیرد و یم ابیست در قبال خریدار اویل اپسخگو در مراجع مربوطه ابشد و اببت پیگیری حق خویش 

نیز یم ابیست به مراجع قضایی مربوطه مراجعه کند.

 در پیش خرید آاپرمتان به چه نکات اسایس و کلیدی 
ابید توجه كرد...

ییک از معامالت شایع و متداول در جامعه، پیش خرید آاپرمتان است. ممکن است زمیین جهت احداث 

آاپرمتان از سوی مالک زمین اب سازنده مورد قرارداد اصطالحًا مشارکت در ساخت قرار گیرد و در همین 

راستا سازنده یک دستگاه آاپرمتان را قبل از ساخت و احداث یا تکمیل ساخمتان، به اشخاص دیگر 

)منظور پیش خریداران( بفروشد. بنابراین توجه به نکات پیش رو رضوری است، در غیراین صورت 

پیش خریدار مترضر واقع یم شود و متحمل مراجعه به دادگسرتی و رصف وقت و هزینه یم شود:

01  پیش خریدار، قرارداد مشارکت در ساخت را حمتًا مطالعه کند و حیت االمکان جهت تجزیه و تحلیل 
حقویق منت آن، اب یک فرد حقوق دان یا وکیل دادگسرتی مشورت كند.

02  قرارداد پیش فروش آاپرمتان در دفاتر اسناد رمسی صورت گیرد.
 03  اگر در قرارداد مشارکت در ساخت اهبام یا تردیدی در حق واگذاری از سوی سازنده به دیگران 

)پیش خریدار( وجود دارد، حمتا امضای مالک یا مالکین زمین حسب مورد، ذیل قرارداد پیش فروش 

درج شود.



گردش  خانه 12 پيشنهاد  هفته

  پارک جنگلی لتمال
همه تا اســم پارک های جنگلی 
تهران می آید، شــاید یاد چیتگر 
و ســرخه حصار و... بیفتنــد، در 
این فهرســت متأســفانه برخی 
از پارک های جنگلی از شــهرت 
کمتری برخوردارند. یکی از این 
پارک ها، بوستان جنگلی لتمال 
اســت که 100هکتار مساحت 
دارد. این بوســتان که در منطقه 
22تهران قــرار دارد، در واقع با 
هدف ایجــاد کمربندی ســبز 
اطــراف تهران شــکل گرفته. از 
جاذبه های چشمگیر آن، ارتفاع 
180متری بوســتان نسبت به 
سطح دریاست؛ در نتیجه شما در 
آنجا که قرار بگیرید، چشم اندازی 
چشــم نواز از تهــران خواهیــد 
داشت. پس این بوستان جنگلی 
گزینه ای مناسب برای کوهنوردی 
و مخصوصا جنگل نوردی است. 
البتــه بــرای عالقه منــدان به 
دوچرخه سواری و اسکیت سواری 
هم این بوستان جنگلی می تواند 
گزینه ای فوق العاده باشــد. اگر 
عالقه منــد به یــک پیک نیک 
دلچسب هم هستید حتما روی 
این گزینه حساب کنید. چرا که 
در آنجا با امکاناتی چون بابیکیو، 
آالچیق، ســرویس بهداشتی و 
نگهبانی و... روبه رو هســتید که 
هم امنیت شما را تأمین می کند 
و هــم می تواند زحمت شــما را 
برای پخت وپز و بــه همراه بردن 
وسایل کمتر کند. برای رفتن به 
این پارک جنگلــی،  می توانید به 
بزرگراه همت شرق به غرب رفته 
و بعد از بزرگراه آزادگان، به سمت 
بزرگراه کاشان حرکت کنید تا به 

ورودی های آن برسید.

بزرگراه همت

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  بوستان جنگلی طالقانی
خوش مســیرترین  از  یکــی 
پارک های جنگلی تهران را باید 
همین پارک جنگلــی طالقانی 
معرفی کنیــم. هر کجای تهران 
که باشید، کافی است خودتان را 
به مترو برسانید و در ایستگاه های 
همت یا حقانی پیاده شوید. البته 
ایســتگاه حقانــی  برای شــما 
راحت تر خواهد بــود؛ چرا که به 
ورودی های اولیه پارک دسترسی 
خواهید داشــت که امن تر هم 
هستند و امکانات بیشتری هم 
دارند. با حضور در این بوســتان 
جنگلــی، هــم امــکان ورزش 
خواهید داشــت و هــم امکان 
دسترســی بــه مجموعه های 
باغ کتاب و باغ هنــر و باغ موزه 
دفاع مقدس و پــل طبیعت و... 
. جالب این اســت کــه پارک 
طالقانی، در سال 1350توسط 
یــک مهنــدس انگلیســی و با 
همکاری یک شرکت اسپانیایی 
ســر و شــکل گرفتــه اســت. 
ایــن بوســتان می توانــد برای 
پیک نیک های خانوادگی شــما 
هم گزینه ای فوق العاده باشــد؛ 
چرا کــه طبیعت چشــم نوازی 
هم دارد. اتصال آن به بوســتان  
آب و آتش هم که باعث شــده 
تــا دسترســی های بیشــتری 
داشــته باشــد. می گویند که 
بزرگ ترین پرچم ایران به ارتفاع 
150متــر و وزن 250تن هم در 
این بوســتان نصب شده است. 
مســیر پیاده روی و دوومیدانی، 
زمین بسکتبال، آالچیق، وسایل 
ورزشی، زمین های بازی کودک 
و... ازجمله امکانات این بوستان 

جنگلی هستند.

متروی حقانی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پنجشنبه

شماره 181
13راهنما7  مهر 1401 

چطور 
مترکز کاری ابالیی 

داشته ابشیم؟

راهنمای 
کسب  واکر

ییک از رایج ترین مشکالیت که در زندیگ 
حرفه ای امروز ما وجود دارد، عدم مترکز 
است. این عدم مترکز داشنت به قدری 
شــایع شــده کــه هبره وری هــا را هم 
به شدت کاهش داده اســت. در واقع 
و به قول پژوهشــگران، مترکز، مهاریت 
بسیار اندر در زمانه ما شده و کیس که 
بتواند مترکز کاری خویب داشته ابشد، 
به راحیت یم تواند چه در کار رمسی خود 
و چه در کار خصویص خود رشد کند. بد 
نیست نکته هایی را در این ابره اب هم 
مرور کنیــم؛ نکته هایی کــه منجر به 
رشد بیشرت مترکز کاری مشا یم شود.

 01
ابتدا ابید بدانیــد که کار 

عمیق، کاری است که در 

دنیای حرفه ای مشا اتفاق 

یم افتــد و نیازمنــد توجــه و مترکــز عمیــق 

مشاســت. در واقع کار حرفــه ای مشا زماین 

است که به آن اختصاص یم دهید؛ رضب در 

عمق مترکزی که در این کار دارید.

 02
کار عمیــق در تقابل اب کار 

ســطحی  و  غیرعمیــق 

است. بیشرت کارهایی که 

انجــام یم دهیــم، غیرعمیــق و ســطحی 

هستند، یعین نیازی به توجه خایص ندارند و 

به راحیت انجام پذیرند. در کار ســطحی مشا 

تــالش ذهــین خــایص انجــام منی دهیــد و 

خروجی کاراتن هم چندان قابل توجه نیست.

 03
در جهان امروز ابید کارهای 

را  ســخت  و  پیچیــده 

بتوانیــد بــه خــویب یــاد 

بگیرید. در این صورت یم توانید نفع و منافع 

اقتصــادی بیشــرتی را نســبت بــه افــراد و 

کارمندان عادی به دســت بیاورید. پس به 

نوعی ابید فوق ستاره حوزه کاری اتن شوید 

و به ایــن منظور ابید که تســلط بســیاری بر 

کارهای دشوار داشــته ابشید. تهنا راهش 

هم عمق در کاری است که انجام یم دهید؛ 

مترکز ابال و عمیق کارکردن.

 04
شــبکه های  و  اینرتنــت 

اجمتاعی به شــدت ابعث 

یم شــود ات حواس پــریت 

داشته ابشید. بیشرت مردم فکر یم کنند که 

ابیــد حمتــًا حضــوری همیشــی در اینرتنت 

داشــته ابشــند و اولویت ابالیی برای شان 

دارد، درحایل که غالبًا چنین نیست و اینرتنت، 

ارتباط کمی به کارهای مشا دارد و تهنا گاهی 

ابید درگیر آن ابشید. پس در وهله اول ابید 

و  اجمتاعــی  شــبکه های  در  حضــور  کــه 

حواس پریت انیش از آن را کم کنید.

 05
کیس از مشــا انتظار ندارد 

که بیســت و چهار ساعته 

عمیــق کار کنیــد. حــیت 

کیس انتظار ندارد که 8ساعیت که در اداره و 

سازمان و رشکت اتن هســتید را عمیق کار 

کنید. حداکــر کار عمیق در روز را 4ســاعت 

تخمین زده اند و مشا ابید از یک ساعت رشوع 

کنید. از تک کاری و انتقال از کار عمیق به کار 

سطحی و وضعیت ریمتیک و... به این منظور 

سود بربید.

 06
ســعی کنید حضوراتن در 

شــبکه های اجمتاعــی و 

خییل جاهای دیگر را برای 

مدیت متوقف کنید. ببینید مشــکیل پیش 

یم آید یا نه. اگر مشکیل پیش منی آید، پس 

حضوراتن در آنجا الزایم ندارد و ضد هبره وری 

مشا خواهد بود.

بلبل زابین در زابن دوم
اب رشوع فصل مدارس و دانشگاه ها، بسیاری از دانش آموزان و دانشجویاین که به یادگیری زابن های خارجی عالقه مند ۹ راهکاری که محصالن یم توانند در خانه زابن دوم بیاموزند

هستند، شاید فرصت کمرتی بیابند که برای یادگیری زابن دوم بخواهند در کالس های عمویم و آموزشگاه ها ثبت انم 

کرده و حضور یابند و به واسطه مشغله دریس ترجیح یم دهند که خارج از محیط آموزشــگاه و در خانه زابن دوم را بیاموزند. اما یادگیری یک زابن بیگانه در 

خانه و بدون درنظر گرفنت یکرسی از کارها و استفاده از ابزار مختلف امکانپذیر نیست. بنابراین نیاز است زابن آموزان برای اینکه در سال تحصییل از عاليق 

خود دور نیفتند و بتوانند در کنار کتاب های دریس به درسیت و اصویل زابن دویم را بیاموزند به راهکارهایی متوسل شد. در این گزارش ۹ راهکار اسایس 

یادگیری زابن را مرور کرده ایم.

راهنمای 
حقوقی 

سعیده مرادی

ابید هدف مشخص ابشد
دانش آموزان و دانشجویان برای یادگیری زابن دوم در ابتدا ابید هدف خود را مشخص 

کنند. به عنوان مثال روندی که ابید برای مکامله زابن در پیش گرفته شود اب 

روندی که برای یادگیری گرامر زابن نیاز است، متفاوت است. بنابراین 

محصالن ابید این مهم را درنظر داشته ابشند و بدانند که چرا یم خواهند زابن 

دوم را یاد بگیرند! به عنوان مثال در زابن انگلییس بدانند که یم خواهند به 

منره خایص در TOEFL یا آیلتس برسند یا دالیل دیگر. بنابراین نیاز است 

که اهداف مشخص و روی یک کاغذ سفید A3نوشته شود و جلوی 

چمش ابشد.

 استفاده از کتاب های داستاین 
کمک آموزیش معترب

اگرچه یادگیری زابن جدید یا زابن خارجی به روش های مختلف مانند 

رشکت در کالس ها، صحبت اب آشنایان خارجی زابن، استخدام معلم خصویص 

یا متاشای فیلم های خارجی اب زیرنویس همان زابن امکان پذیر است اما آنچه بیش از همه این 

موارد به زابن آموزان کمک خواهد کرد استفاده از کتاب های داستاین کمک آموزیش است. 

این کتاب ها به ویژه آهنایی که به منظور تقویت زابن منترش یم شوند، دارای سطوح مختلف 

هستند و زابن آموزان یم توانند به راحیت یک کتاب متناسب اب سطح خود را انتخاب 

کنند. همچنین این کتاب ها به دلیل داستاین بودن، دارای جذابیت ذهین هستند و 

زابن آموز را خسته منی کند.

به کارگیری ابزارهای آموزیش کارآمد
استفاده از فلش کارت های آموزیش، فیلم های 

آموزیش، برانمه های اندرویدی، برانمه های کامپیوتری، 

موسییق های آموزیش و... همی ازجمله ابزار آموزیش 

کارآمدی هستند که یم توانند یادگیری زابن را برای محصالن آسان 

کنند. استفاده از وسایل کمک آموزیش یم تواند تسلط دانش آموزان 

را در یادگیری واژگان افزایش دهد. همچنین استفاده از این وسایل 

به جذاب بودن محیط یادگیری بسیار کمک یم کند و موجب یم شود ات 

دانش آموزان و دانشجویان در کنار احساس هیجان هبرت بیاموزند. گفتین 

است وسایل کمک آموزیش به هر زابن آموز این فرصت را یم دهد ات اب محتوا 

به گونه ای هبرت تعامل داشته ابشد و انواع زابن را هبرت درک کند.

تکرار منظم؛ راهی برای یادگیری آسان
تکرار منظم، کلیدی برای یادگیری مطالب جدید است. زابن آموزان ابید هر چیز جدیدی 

را که یم آموزند، به مراتب تکرار کنند. این کار ابعث یم شود که مطالب از حافظه کواته مدت 

خارج شود و بر حافظه بلندمدت بنشیند. هبرتین روش تکرار مطالب نیز به این صورت است که 

افراد هر مطلب جدیدی که یم گیرند را مجددًا شب، قبل از خواب به صورت خییل رسیع در حد 5 دقیقه مرور کنند. 

مجددًا ۷ روز بعد آن را اب رسعت متوسط مرور کرده و سپس يك ماه بعد مطلب مجددًا مرور شود. این کار ابعث 

ماندگاری زابن در ذهن یم شود.

زمان مطالعه، جزوی از کارهای روزمره شود
بین یک شخص مبتدی و یک شخص حرفه ای فقط یک تفاوت وجود دارد و آن این است که 

شخص حرفه ای برانمه ای دارد که آن را دنبال یم کند. بنابراین زابن آموزان برای اینکه بتوانند 

به اهداف تحصییل و یادگیری زابن خارجی خود برسند، ابید مطالعه را به یک عادت روزانه 

در زندیگ شان تبدیل کنند. برای تحقق این مهم نیز نیاز است که محصالن بدانند که در کدام ساعات روز 

هبرتین عملکرد و ابزدهی را دارند. آن وقت است که یم توانند اب یک برانمه ریزی مشخص در ساعت طالیی 

یادگیری شان به مطالعه و مترین زابن خارجی مورد عالقه خود برپدازند.

زابن آموزان ابید محیط مطالعه 
خود را پیدا کنند

ییک از راه هایی که یم تواند یادگیری زابن های 

خارجی را برای دانش آموزان و دانشجویان هسل 

و آسان کند مطالعه در خانه است و این امر زماین به هبرتین شکل 

محقق یم شود که آهنا برای یادگیری، مکان خاص و مشخیص را به این 

امر اختصاص دهند. این امر ابعث یم شود وقیت افراد وارد آن مکان 

خاص یم شوند غیر از مطالعه، فکرشان به دنبال کار دیگری منی رود و در 

واقع مطالعه در آن منطقه را تبدیل به یک عادت یم کند. البته ذکر این نکته 

الزایم است که مکان مطالعه ابید متیز و به دور از حواس پریت ابشد.

داشنت یک برانمه ریزی مؤثر
زابن آموزان برای یادگیری زابن مورد عالقه خود ابید یک 

برانمه ریزی مشخص داشته ابشند. این برانمه ریزی ابید 

به گونه ای ابشد که آهنا بتوانند در کنار انجام کارهای روزمره به آسودیگ به امر 

یادگیری برپدازند. اگرچه برانمه ریزی از اهمیت خایص برخوردار است، اما در تعیین اهداف برانمه ریزی 

نباید زیاد سختگیر بود. دانش آموزان و دانشجویان ابید طوری برانمه ریزی کنند که مطمنئ شوند 

از عهده آن بر یم آیند. به نوعی ابید گفت كه تعهد به برانمه ها از برداشنت قدم های بزرگ و مهم در 

انجام هر کار ازجمله یادگیری زابن است. بنابراین اگر برانمه ریزی به شکل درست انجام شود، قطعًا به 

هبرتین شکل یم توان زابن آموخت.

استفاده از یک معلم خصویص 
اینکه در کنار کارهای مختلف برای یادگیری زابن از وجود یک معلم خصویص مجرب 

که مسلط به زابن مورد عالقه مان ابشد، استفاده كنمي خایل از لطف نیست. 

زابن آموزان یم توانند اب مراجعه به یک معلم خصویص اب تجربه و ماهر، زابن خارجی 

مورد نظرشان را به طور کامل یاد گرفته و بر مکامله آن تسلط پیدا کنند. معلم های خصویص یم توانند از 

طریق به کار بردن هبرتین و جدیدترین متدهای روز دنیا مکامله انواع زابن را به زابن آموزان یاد دهند. این 

روزها معلم های خصویص از روش های مختلیف برای تدریس مکامله به زابن آموزان استفاده یم کنند.

داشنت یک رشیک برای یادگیری
بسیاری از ما تهنا اب قرارگرفنت در یک محیط 

جمعی یم توانیم مترکز کرده و هبرت بیاموزیم. وقیت 

یم دانیم که یک نفر منتظر ماست، ابعث یم شود 

که بتوانیم اهداف خود را هبرت دنبال کنیم. بنابراین دانش آموزان 

و دانشجویاین که در خانه به یادگیری زابن یم پردازند، اگر در مشار 

یادگیرنده های اجمتاعی قرار دارند، احمتااًل به یک رشیک مطالعه نیاز 

خواهند داشت. وجود یک شخص دیگر اب عنوان رشیک مطالعه ابعث 

یم شود ات آهنا انگیزه بیشرتی برای یادگیری داشته ابشند. وجود 

داشنت حداقل یک رشیک یادگیری یم تواند تفاوت بزریگ   در مطالعه 

ایجاد کند و رسعت یادگیری را افزایش دهد.

پنجشنبه
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دریاچه سد نمرودقلعه تاریخی گل خندان

روستای واریان كرج غار بورنیك

پیشنهادهایی برای گشت و گذارهای کوتاه مدت در 
طبیعت بکر اطراف تهران

آرامش در 
طبیعت بی  جان

پاییز، مدرسه های بچه ها  و دانشگاه ها و... شروع شده؛ یعنی به این 
ترتیب باید فیتیله مسافرت ها و گردش ها را پایین کشید؟ نه البته، 
باالخره بچه ها در هر سطحی که باشند، نیاز به گردش دارند تا مغزشان بهتر کار کند. بهترین 
پیشنهاد هم سفرهای کوتاه مدت به اطراف تهران و به طور خاص، به روستاهای اطراف تهران 
است؛  سفری که می شود یک روزه جمعش کرد. به این منظور شاید بتوانیم به گزینه هایی 
چون روستای برگ جهان، دریاچه سد نمرود، غار بورنیک، قلعه تاریخی گلخندان و روستای 
واریان اشــاره کنیم که فاصله زیادی با پایتخت ندارند و هر کدام شان از حیث تاریخی و 
گردشگری و... می توانند عطش ما را فروبنشانند. پس این شما و این هم پیشنهادهایی که 
می توانند در این روزهای ابتدایی پاییزی که هوا هنوز گرم است، گزینه های مناسبی باشند.

پرنیان سلطانی

اگر می خواهید همزمان هم از یک فضای بکر طبیعی بهره مند شوید و هم کمی آثار تاریخی و باستانی ببینید، راهی 
روستای برگ جهان لواسان شوید. این روستا که یکی از قدیمی ترین روستاهای محدوده لواسان است، در 11کیلومتری 
شرق روستای افجه قرار دارد و شهرتش را مدیون آب و هوای بی نظیر و طبیعت بسیار زیبایش در تمام فصول سال است. 
عالوه بر آبشار برگ جهان که یکی از جاذبه های گردشگری طبیعی این روستا به حساب می آید، برگ جهان جاذبه های 
تاریخی و باستانی دیدنی زیادی دارد که از مهم ترین آنها می توان به قلعه دختر و زندان خانه الر یا غار لوخمیره اشاره 
کرد. قلعه دختر یا قلعه بند در سال 1382به ثبت ملی رسیده و در 3کیلومتری شمال روستای برگ جهان قرار دارد. 
غار لوخمیره هم یکی دیگر از جاذبه های تاریخی روستای برگ جهان است که گفته می شود در گذشته به عنوان زندان 
مورد استفاده قرار می گرفت و به همین دلیل به زندان خانه الر معروف است. برای دیدن این روستای زیبا و منحصر به 

فرد می توانید از لواسان به نارون، هنزک و افجه برسید یا از مسیر جاجرود، با گذر از سد لتیان راهی برگ جهان شوید.

یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری اطراف تهران، دریاچه سد نمرود است؛ سدی مخزنی و دست ساخت 
در جنوب غربی شهر فیروزکوه که اگر آن را بهشت پنهان فیروزکوه بنامیم، بیراه نگفته ایم. این سد که کار 
ساخت آن از سال 1384روی رودخانه حبله رود شروع شد، سال 1395آبگیری شد تا آب شرب، آب مورد 
نیاز کشاورزی و بخش صنعت را تامین کند. اما این سد امروز در کنار انجام وظایف اصلی اش، تبدیل به یک 
جاذبه گردشگری بسیار زیبا هم شده و در ایام مختلف سال پذیرای عالقه مندان به طبیعت و گردشگران 
است. ترکیب ســد نمرود، رودخانه حبله رود که از تجمیع رودهای گورسفید، نمرود، دلی چای، واشی یا 
ساواشی، هویر و قزقانچای پرآب شده، نواحی ییالقی اطراف سد، پوشش های گیاهی بی نظیر و گونه های 
جانوری مانند قوچ و میش، کل و بز، آهو و انواع پرندگان، از این محدوده یک نقطه گردشــگری بی نظیر 
ساخته است. اگر می خواهید همین روزها سری به دریاچه سد نمرود زده و خودتان را مهمان هوای پاک 
و منظره ای دل انگیز کنید، باید به فیروزکوه رفته و خودتان را به روستای سله بن برسانید؛ برای رفتن به 
روستای سله بن که سد نمرود را در جوار خودش جا داده، هم می توانید راه جاده فیروزکوه را در پیش بگیرید.

ساکنان شرق تهران عالوه بر دریاچه سد نمرود، گزینه گردشگری بسیار زیبای دیگری هم در اختیار دارند 
و آن غار بورنیک است؛ غار زیبایی که از آن با عنوان طوالنی ترین غار استان تهران و چهارمین غار طوالنی 
ایران نام برده می شود و در 135کیلومتری پایتخت قرار گرفته است. غار بورنیک روستای هرانده فیروزکوه 
که به معنی محل امن و جان پناه اســت، قدمتی به بلندای تاریخ دارد و ظاهرا از دیرباز محل سکونت 
انسان های غارنشین بوده! به همین دلیل این غار زیبا 7مهرماه سال 1381با شماره ثبت 6337به عنوان 
یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. اگر اهل غارنوردی هستید که هیچ اما اگر برنامه رفتن به غار 
بورنیک نخستین تجربه غارنوردی تان به حساب می آید، حتما تجهیزات کامل یک کوهنوردی حرفه ای 
را همراه داشته باشید؛ تجهیزاتی که با آنها بتوانید 148پله تعبیه شده در دهانه و ورودی غار را پایین رفته 
و پس از آن بیش از 3کیلومتر مسیر غار را طی کنید. اگر مسیرتان به غار بورنیک افتاد، حتما سری هم به 
روستای کوهستانی هرانده بزنید؛ روستایی بسیار زیبا و بکر که عالوه بر طبیعت زیبایش، بقعه تاریخی 

امامزاده یحیی)ع(، یکی از آثار ثبت شده در فهرست ملی را هم در خود جای داده است.

روستای واریان، یکی دیگر از جاذبه های گردشگری اطراف پایتخت است که برای قرارگرفتن در فهرست 
نقاط پیشنهادی گردشگری تان، هیچ کار سختی ندارد! کافی است بدانید این روستا تنها روستای آبی ایران 
است که برای رفتن به آن فقط باید از قایق اســتفاده کنید. همین حاال آن را در صدر فهرست گردشگری 
کوتاه مدت تان قرار بدهید! رسیدن به این روستای زیبا که در بخش شرقی سد امیرکبیر یا همان سد کرج و در 
حدود 25کیلومتری جاده چالوس قرار دارد، تنها از یک راه ارتباطی امکانپذیر است و آن گذر از دل آب است. 
از آنجا که تنها روستای آبی ایران هیچ وقت رنگ هیچ خودرویی را به خود ندیده، هوای بسیار پاک و تمیزی 
دارد که واقعا نمی توان آن را توصیف کرد. این هوای به معنای واقعی کلمه پاک در کنار منظره بکر و منحصر 
به فرد این روستا ازجمله آبشارها، جویبارها، رودها، چشمه ها، انواع گل ها و... از این روستای کرج یک مکان 
گردشگری تمام عیار ساخته است. فقط اگر قصد گشت و گذار در این روستای عجیب و غریب و منحصر به 
فرد را دارید، بهتر است بدانید برای سفر به این روستا به هماهنگی قبلی و دریافت مجوز از دهداری نیاز دارید. 

پس حتما قبل از آنکه خودتان را به قایق های واریان برسانید، حتما به دهداری رفته و مجوز دریافت کنید.

قلعه باستانی گل خندان یا دژ ساسانی هفت دختر یکی دیگر از جاذبه های گردشگری بسیار زیبای اطراف 
تهران است که احتماال بسیاری از ما حتی نامش را هم نشنیده ایم. این دژ تاریخی که در جنوب شهر بومهن در 
محدوده شرقی پایتخت قرار دارد، از آثار باستانی به جا مانده از قرن چهاردهم هجری قمری و دوران ساسانی 
اســت که در منابع کهن می توان ردی از آن پیدا کرد. بر تابلوی معرفی دژ باستانی گل خندان اینطور درج 
شده است: »نخستین اشاره به دژ گل خندان در کتاب »تاریخ گیالن و دیلمستان« به قلم سیدظهیرالدین 
مرعشی مربوط به سده 9هجری قمری )حدود 600سال پیش( آمده است. براساس این کتاب ملک کاووس 
از حکام محلی دوره تیموری پس از نافرمانی در برابر حکومت مرکزی به این دژ پناه می برد. همچنین در 
کتاب »حبیب السیر« نوشته غیاث الدین محمد خواند میر چنین آمده است که شاه اسماعیل صفوی برای 
سرکوبی امیرحسین کیای چالوی به این محل آمده و پس از تسخیر دژ، آن را تخریب کرد و ساکنانش را از 
دم تیغ گذراند!« این دژ باستانی که براساس مستندات تاریخی تا دوره صفویه به حیات خودش ادامه داده، در 

روستایی به همین نام در جاده آسفالته رودهن- تهران قرار دارد و دسترسی بسیار خوبی دارد.

روستای برگ جهان

همه چیز درباره عمارت كاله فرنگی كاخ عشرت آباد 
كه از دوران حكومت قاجار به یادگار مانده است

قصر ییالقی ناصرالدین شاه
در گذر از بزرگراه صیاد شــیرازی، حتما نگاه تان به یک عمارت قدیمی افتاده که از داخل پادگان خودنمایی می کند. این 
عمارت قدیمی که همه او را با نام عمارت کاله فرنگی می شناسیم، تنها بازمانده کاخ عشرت آباد است؛ کاخی که به فرمان 
ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد و  او  از آن به عنوان قصر ییالقی اش استفاده می کرد. اما اینكه چرا نام این عمارت کاله فرنگی 
است، چه ویژگی هایی دارد که امروز تقریبا همه پایتخت نشین ها آن را می شناسند و چه داستانی پشت ساخت آن قرار 

دارد، سؤاالتی است که در این گزارش کوتاه به دنبال پاسخی برای آنها هستیم.

 بنای 150ساله
قبل از هر چیز باید درباره سن این عمارت بدانیم. مورخان 

اینطور نوشته اند که ناصرالدین شاه قاجار در سال 
1291هجری قمری و پس از بازگشت از نخستین سفر 
خود به فرنگ، فرمان ساخت کاخی بین قصر قاجار )باغ 

موزه قصر امروزی( و باغ نگارستان )وزارت ارشاد امروزی( 
را صادر کرد. همان زمان ساخت عمارتی چهارطبقه در این 
محدوده پایه ریزی شد که نامش را کاله فرنگی گذاشتند. از 

آن روز تقریبا 150سال می گذرد و عمارت کاله فرنگی یادگار 
سلطنت سلطان صاحبقران در دل تهران است.

 خانه های مخصوص برای همسران شاه
و اما بشنوید از معماری عمارت کاله فرنگی عشرت آباد. تصاویر قدیمی و نقاشی های به جا مانده از این عمارت نشان می دهد که عمارت 
کاله فرنگی میان باغ عشرت آباد قرار داشت و دارای کاخ ها و کوشک های بزرگی بود. در وسط باغ، حوض، چشمه و فواره های گوناگونی 
قرار داشت که دور تا دور این حوض بزرگ، حدود 30خانه کوچک ساخته شده بود. این خانه های دو اتاقه که به شکل نیم دایره ساخته 
شده بودند، در و پنجره های چوبی داشتند و این در و پنجره ها به سمت حوض باز می شدند. ظاهرا در هر یک از این خانه ها، یکی از 
همسران شاه زندگی می کرد. اما بی شک گل سر سبد کاخ ییالقی شاه قاجار در بیرون از حصار تهران، ساختمان کاله فرنگی بود؛ همین 
ساختمان چهار طبقه ای که با گذشت حدود 150سال از زمان ساختش، خودش را از دل اتفاقات عجیب و غریب تاریخی به امروز 
رسانده تا روایتگر روزهای اوج قصر ناصرالدین شاه قاجار باشد. سقف این ساختمان شیروانی است و طبقه سوم آن دارای شاه نشین 
با آینه کاری و مقرنس است. درباره این بنا اینطور گفته می شود که ظاهرا این عمارت زیبا در دوره ای به عنوان خوابگاه انیس الدوله، 

یکی از همسران ناصرالدین شاه مورد استفاده قرار می گرفت.

 ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی
عمارت کاله فرنگی عشرت آباد در 23فروردین ماه سال 1346و با شماره ثبت 648به ثبت ملی رسیده است. اما به دلیل قرار گرفتن آن در 
محدوده نظامی، از گذشته امکان بازدید از آن وجود نداشت و هنوز هم ندارد. اما از دهه 80 که عملیات ساخت گذر بزرگراه صیاد شیرازی کنار 
این عمارت آغاز شد، بخشی از حصار پادگان فرو ریخت و به این ترتیب کاخ عشرت آباد از بیرون پادگان در حاشیه بزرگراه صیاد قابل مشاهده 
است. صحبت هایی هم مبنی بر تالش برای مرمت و بازسازی این کاخ و استفاده از آن به عنوان موزه هم مطرح است که باید منتظر ماند و 
دید نهادهای ذی ربط مانند شهرداری تهران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سازمان میراث فرهنگی چطور می توانند زیرساخت های این 
طرح را فراهم کنند. کارشناسان پیشنهاد کرده اند درصورت امکان تبدیل عمارت کاله فرنگی عشرت آباد به موزه و از آنجا که این عمارت همه 
هنرهای سده سیزدهم هجری خورشیدی مانند نقاشی، آینه کاری، مقرنس و حتی نخستین کاغذ دیواری را شامل می شود، از این بنا به عنوان 
موزه هنرهای ایران در قرن سیزدهم هجری خورشیدی استفاده شود. در جدیدترین خبر هم صحبت از تبدیل عمارت کاله فرنگی به موزه 
»سالح« است. اما آنچه هم اکنون اولویت دارد، مرمت هر چه زودتر این بنای تاریخی است که اتفاقات بسیاری را از سر گذرانده و حاال با آن بدنه 
تیر خورده اش، راوی روزهای پر فراز و نشیبی است که بر سر این مردم رفته است.

 از كاخ تا پادگان و زندان
اما این کاخ زیبا که روزگاری جایی برای برگزاری جشن ها و مراسم  
خانواده سلطنتی حکومت قاجاریه بود، بعد از سرنگونی قاجارها و 
به قدرت رسیدن پهلوی ها، به شهربانی واگذار شد و کاربری اش به 
پادگان تغییر یافت. عنوان پادگان شهربانی یا پادگاه عشرت آباد از 
همان زمان روی این عمارت باقی مانده است. شاید برایتان جالب 
باشد بدانید گره خوردن سرنوشت کاخ عشرت آباد با نظامیان باعث 
شد که از کاخ ییالقی سلطان صاحبقران در دوره ای از تاریخ پهلوی 
حتی به عنوان زندان هم استفاده شود؛ زندانی که روزگاری میزبان 
امام خمینی )ره( هم بود  اینطور که در روزشمار مبارزات مردم با 
رژیم پهلوی می بینیم، امام خمینی )ره( بعد از رویداد 15خرداد سال 
1342حدود یک ماه و یک هفته در این زندان بازداشت بود. بعدها در 
روزهای پایانی حکومت پهلوی، این پادگان به نیروهای گارد پهلوی 
واگذار شد و در روزهای انقالب، یکی از راهبردی ترین تسخیرهای 
انقالبیون به حساب می آمد.

 زخم گلوله 
بر تن قصر ییالقی

به دلیــل موقعیــت اســتراتژیک کاله فرنگی 
عشــرت آباد در روزهای پایانی حکومت پهلوی 
و اســتقرار نیروهای گاردی در آن، این عمارت 
به یکی از نقــاط مورد هــدف انقالبیون تبدیل 
شد و برای تســخیر آن درگیری های مسلحانه 
بسیاری اتفاق افتاد. تا جایی که هنوز هم می توان 
بر تن تنها بازمانده قصر ییالقی شاه قاجار، آثار 
گلوله را مشاهده کرد! این بنا که روزگاری قصر 
بود و همیشه در آن ســور و سات شاه قاجار برپا 
می شــد، مدتی پادگان نظامــی و حتی زندان 
بود، بعد به نیروهای گارد پهلوی واگذار شــد و 
درنهایت با پیروزی انقالب اســالمی، در اختیار 
ســپاه پاســداران قرار گرفت و امروز نامش به 

پادگان ولیعصر )عج( تغییر یافته است.

 چرا كاله فرنگی؟
احتماال عبارت کاله فرنگی را زیاد شــنیده اید. 
تقریبا به هر شهر تاریخی ایران که سر می زنیم، 
یک عمــارت کاله فرنگــی در آن می بینیم؛ از 
کاله فرنگــی وکیــل اراک و وکیــل شــیراز 
بگیرید، تــا کاله فرنگی رشــت، رفســنجان، 
قزوین، بیرجند، شوشــتر، بندرعباس و... . وجه 
مشترک همه این بناها هم سقف گنبدی شکل 
و مخروطی شکل شــان است که شکل یک کاله 
بر سر سازه را تداعی می کند. وجه فرنگی بودن 
نام این بناها هم از اینجــا آمده که معماری این 
عمارت ها نیمی ایرانی و نیمی فرنگی اســت و 
این اتفاق در روزگاری که معماری ایرانی شکل 
و شمایل تمام ســاختمان های کشور را ترسیم 
می کرد، باعث این نامگذاری شــده است. نکته 
دیگر دربــاره کاله فرنگی ها هم این اســت که 
اگر چه برخی از آنها ســابقه تاریخی طوالنی ای 
دارند، اما بیشتر آنها یادگار حکومت قاجاریه در 

کشورمان هستند.
سیدعیل عبادی

وکیل اپیه یک دادگسرتی و پژوهشگر مقطع دکرتی حقوق خصویص

چند نکته حقویق ابریک تر از مو  برای خرید و فروش ملک 

خانه امن

از بدو تشــکیل جوامع برشی اتکنون، افراد برای رفع نیازهــای خویش در جهت أتمین 

معیشت و پیشربد و متعایل ساخنت اقتصاد، همواره به دادوستد پرداخته اند. بنابراین 

خریدن یشء و مال و پرداخنت هبای آن به طرف مقابل یا فروخنت آن و اخذ و گرفنت هبای 

آن امری معمول و متداول بین جوامع است و این مسئله رصفًا اختصاص به یک قوم یا 

کشور یا ملیت خاص ندارد. اما نکته اینجاست که آیین و روش دادوستد در هر کشور 
و جامعه اب دیگران حیت اگر در عمده موارد کیل فرق نداشــته ابشد، بالشک در جزئیات 

آن متفاوت است؛ بنابراین از رهگذر این معنا کشــور ما نیز برای آیین و سبک و منش 

خرید و فروش مقررایت را تدوین كرده که این مقررات ذیل عنوان عقد بیع تحت سیطره 

و لوای قانون مدین ذکر شده و بدین منظور، مقررات و سبک و سیایق را برای این معامله 

پراهمیت ذکر كرده است. شایان ذکر است خرید و فروش مال غیرمنقول )نظیر زمین، 
آاپرمتان، ویال و اشــباه و نظایر آن...(که منتخب بحث پیش روســت و اصطالحًا به انم 

ملک در این گفتار خطاب یم شود، ییک از شایع ترین و اباهمیت ترین نوع از انواع خرید 

وفروش است که در این مقاله به نکته های حقویق مرتبط اب آن پرداخته شده است.

قرارداد خرید و فروش چه رشایطی دارد؟ 
یم توان آن را مبایعه انمه خطاب کرد...؟

در مبایعه انمه به آن شخیص که ملیک را یم فروشد ابیع)فروشنده( گویند و به 

آن شخیص که ملیک را خریداری یم کند مشرتی )خریدار(گویند و به آن مایل که 

در ازای ملک از جانب خریدار به فروشنده پرداخت یم شود مثن معامله )به معنای 

قیمت و هبای معامله( گفته یم شود. براساس اصول و قواعد مسلم قانون 

که البته حاکم بر کل معامالت است و رصفًا اختصاص به عقد بیع ندارد، ابید 

مشخصات دقیق مورد معامله و میزان دقیق عوض معامله )یعین آن چیزی که 

درقبال مورد معامله پرداخت یم شود( در قرارداد ذکر شود. در غیراین صورت آن 

قرارداد از درجه اعتبار ساقط بوده و اصطالحًا ابطل است. بنابراین عقد بیع نیز از 

این قاعده مستثین نبوده، درنتیجه در مبایعه انمه یم ابیست مشخصات دقیق 

ملک از قبیل نشاین دقیق، پالک ثبیت و مرتاژ و کاربری دقیق آن ذکر شود و در مقابل 

نیز میزان دقیق مثن و هبای ملک هم معین شود. در غیراین صورت چنانچه اهبام یا 

تردیدی در این دو رکن صورت پذیرد، مبایعه انمه ابطل خواهد بود.

 حمتًا مدارک فروشنده اب دقت متام 
برریس شود

متأسفانه یب توجهی به مدارک فروشنده و امضا زدن مبایعه انمه اب چمشان بسته و 

اعمتاد یب چون و چرا به فروشنده، ابعث عواقب سنگیین برای خریدار یم شود. بنابراین 

توصیه اکید یم شود قبل از امضا زدن مبایعه انمه و بدون تحت أتثیر قرار گرفنت جو 

حاکم بر لحظه انعقاد معامله، در وهله نخست مدارک فروشنده برریس شود و پس از 

اطمینان حاصل کردن از مالکیت وی، آن زمان مبادرت به معامله کرد. بر این اساس 

الزم است که فروشنده در زمان معامله،  مدارک مالکیت خودش نظیر اصل سند 

رمسی ملک را هرماه داشته ابشد و اگر ملک به او نیز رصفًا به طور مبایعه انمه منتقل 

شده، اصل مبایعه انمه یا اصول مبایعه انمه های مربوطه را هرماه بیاورد؛ ات اینکه 

سلسله ایادی از فروشنده اب ایادی ماقبل که هنایتًا منهتی شود، به مالک رمسی و 

نخستین همی کاماًل و اب دقت احراز شود. در غیراین صورت، اگر به این مسئله دقت 

نشود و فروشنده، ملک دیگران را به خریدار بفروشد، خریدار نیز در مظان اهتام خرید 

مال غیرقرار یم گیرد و بر این اساس یم ابیست در مراجع کیفری یا حقویق یا هردو 

اپسخگو ابشند و برای پیگیری حق خودش هم علیه فروشنده 

یم ابیست به مراجع کیفری و حقویق مراجعه كند.

شاید ملک در اداره ثبت مربوطه 
توقیف است...

زماین که شخیص ملک را رصفًا براساس مبایعه انمه خریداری 

یم کند، خرب از وضعیت ثبیت ملک در اداره ثبت اسناد و امالک 

مربوطه ندارد، شاید فروشنده براساس بدهی ای که به 

اشخاص دیگر یا اصطالحًا اثلث دارد، ملک در اداره ثبت اسناد 

و امالک مربوطه در قبال بدهی توقیف ابشد، و بر این اساس 

اگر خریدار در مورد این ملک هرگونه معامله كند، براساس 

قوانین مربوطه در این خصوص، ابطل است و همچنین 

یم ابیست برای ابطل كردن مبایعه انمه تنظیمی خودش 

اب فروشنده و اسرتداد مثن و خسارات متحمله به محاکم 

دادگسرتی مراجعه کند یا در مواقعی برای از دست ندادن 

ملک متحمل یم شود که برای پرداخت بدهی فروشنده به 

دیگران پیشقدم شود و اب پرداخت بدهی، ملک را از توقیف 

خارج سازد. بنابراین قبل از انجام معامله وضعیت ثبیت ملک 

در اداره ثبت اسناد و امالک مربوطه برریس شود.

مبایعه انمه کد رهگیری دار، سند رمسی تلیق منی شود
برخی اشخاص تصور یم کنند که مبایعه انمه کد رهگیری دار سند رمسی است که این موضوع رصفًا یک ابور 

غلط است و بر این اساس خود را یب نیاز از هرگونه برریس برای احراز مالکیت فروشنده یم دانند. حیت 

شاید در برخی مواقع هم از سوی اشخاص اینچنین تصور شود که شخیص که پیش تر اب یک مبایعه انمه 

عادی ملک را خریداری كره، حیق نسبت به ملک ندارد و رصفًا وی است که اب مبایعه انمه کد رهگیری دار خریدار 

واقعی و مالک جدید تلیق یم شود، ویل در مقابل این مطالب یم ابیست متذکر شد که مبایعه انمه کد رهگیری دار 

سند رمسی تلیق منی شود و متام این فرضیه ها از سوی دارنده مبایعه انمه کد رهگیری دار که ذکر شد رصفًا ابور غلط و از 

روی انآگاهی است. بنابراین خریدار واقعی کیس است که پیش تر ملک را خریداری کرده، حیت اگر مبایعه انمه او کد رهگیری 

هم نداشته ابشد و اوست که مالک جدید است و بنابراین همانطور که پیش تر هم ذکر شد، خریدار دویم و اثنوی در مظان 

اهتام خرید مال غیرقرار یم گیرد و یم ابیست در قبال خریدار اویل اپسخگو در مراجع مربوطه ابشد و اببت پیگیری حق خویش 

نیز یم ابیست به مراجع قضایی مربوطه مراجعه کند.

 در پیش خرید آاپرمتان به چه نکات اسایس و کلیدی 
ابید توجه كرد...

ییک از معامالت شایع و متداول در جامعه، پیش خرید آاپرمتان است. ممکن است زمیین جهت احداث 

آاپرمتان از سوی مالک زمین اب سازنده مورد قرارداد اصطالحًا مشارکت در ساخت قرار گیرد و در همین 

راستا سازنده یک دستگاه آاپرمتان را قبل از ساخت و احداث یا تکمیل ساخمتان، به اشخاص دیگر 

)منظور پیش خریداران( بفروشد. بنابراین توجه به نکات پیش رو رضوری است، در غیراین صورت 

پیش خریدار مترضر واقع یم شود و متحمل مراجعه به دادگسرتی و رصف وقت و هزینه یم شود:

01  پیش خریدار، قرارداد مشارکت در ساخت را حمتًا مطالعه کند و حیت االمکان جهت تجزیه و تحلیل 
حقویق منت آن، اب یک فرد حقوق دان یا وکیل دادگسرتی مشورت كند.

02  قرارداد پیش فروش آاپرمتان در دفاتر اسناد رمسی صورت گیرد.
 03  اگر در قرارداد مشارکت در ساخت اهبام یا تردیدی در حق واگذاری از سوی سازنده به دیگران 

)پیش خریدار( وجود دارد، حمتا امضای مالک یا مالکین زمین حسب مورد، ذیل قرارداد پیش فروش 

درج شود.



در ابتدا قابلمه ای مناسب انتخاب کرده و 
جوي دوســر پرک را داخل آن بریزید. 
سپس شــیر را اضافه کرده و ظرف را 
روی حرارت مالیم قــرار دهید و هم 
بزنید تا جوپرک کمی نرم شود. سپس 
عســل یا درصورت تمایل شکر را به 
همراه پودر نارگیل به شیر و جو دوسر 
اضافه کنید و مجدد هم بزنید تا مواد 
به خوبی مخلوط شوند. سپس یک عدد 
موز را پوره کرده و به مواد اضافه کنید و 
به خوبی هم بزنید تا پوره موز با سایر مواد 
به طور کامل مخلوط و یکدســت شود. در 
پایان نصف قاشق چایخوری پودر دارچین را هم 
اضافه کنید. وقتی جوي دوسر کمی نرم و لعاب دار 
شد، می توانید شعله را خاموش کنید و از روی حرارت 
بردارید. بعد از پخت اجازه دهید اوتمیل سرد شود. می توانید 
اوتمیل را در یخچال نگهداری کنید تا کامال سرد شود یا می توانید 
همانطور گرم سرو کنید که در هر دو صورت خوشمزه و لذیذ است. اوتمیل را داخل 

ظروف سرو بریزید و قبل از سرو، با میوه های متنوع تزئین کنید.

کتاب خانهمطبخ خانه 1415
گفت وگو با راضیه تجار، نویسنده شناخته شده ای که درباره 

دفاع مقدس بسیار نوشته است

عاشق وطنم هستم
راضیه تجار از آن دسته زنان نویسنده ای است که در مسیر فعالیت ادبی خود، 
تجربه های متنوع و متعددی را پشت سر گذاشته است. او سال ها روزنامه نگاری 
کرده، مؤسس انجمن قلم بوده، داستان نویسی کرده و عضویت در شوراهای 
داستان نویسی بنیاد دفاع مقدس، بنیاد جانبازان انقالب اسالمی، بنیاد شهید 
و بنیاد پروین اعتصامی در کارنامه او وجود دارد. بسیاری از آثاری که به قلم 
این نویسنده منتشر شــده درباره دفاع مقدس و سال های پرماجرای جنگ 
تحمیلی است. با این نویسنده پرکار درباره نویسندگی و نوشتن از جنگ و جبهه ها گفت وگو کرده ایم.

مروری بر تاریخچه قندوشکر و تأثیر آن در جامعه ایرانی

به این شیرین کام 
قسم!

پيشنهاد  هفته پيشنهاد  هفته

  آش فروشی برای همه فصول
و  ســالم ترین  دنبــال  اگــر 
خوشــمزه ترین غــذای ایرانی 
هستید بدون شک یکی از گزینه ها  
آش اســت. حال اگر این آش در 
یک آش فروشــی قدیمی خورده 
شود، لذت آن دو چندان می شود. 
آش فروشی نیکو صفت یکی از این 
آش فروشی هاست با قدمتی زیاد. 
این آش فروشی که در سال1۳5۲ 
تأسیس شده، یادگاری از تهران 
قدیم است برای همین هم معموال 
پدرها و پدربزرگ ها بیشــتر آن 
را می شناســند. در آن زمان این 
مغازه یک رســتوران ســنتی با 
منوی کامل بود. از همان دوران 
نیــز انــواع آش کنــار غذاهای 
مختلف سرو می شــد. تا زمانی 
که مدیریت رســتوران دریافت 
که مشــتریان بیــش از هر چیز 
طرفدار آش های او هســتند. به 
همین دلیل بود که از سال1۳۶۹، 
این مغازه تبدیل به آش فروشی 
شــد و دقیقا از همین جا بود که 
 آش نیکوصفــت  زاده شــد. این 
آش فروشی در خیابان جمالزاده 
جنوبی قرار دارد و به فروش  آش 
رشته، آش شله قلمکار، آش دوغ، 
آش عدســی، حلیم و شــله زرد 
می پردازد. نیکوصفت قدیم ها دور 
میدان انقالب بود ولی چند سالی 
است که به خیابان جمالزاده نقل 
مکان کرده، البتــه باز هم خیلی 
نزدیک به میدان انقالب اســت. 
اگر می خواهید به این آش فروشی 
قدیمی بروید و خــود را به یک 
کاسه  آش خوشمزه مهمان کنید 
می توانید با اســتفاده از مترو به 
این آش فروشــی بروید. ایستگاه 
»میــدان انقــالب« راحت ترین 
دسترسی حمل ونقل عمومی به 

آش نیکو صفت است.

متروی انقالب

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  پاتوقی برای جگرخورها
یکی از پرطرفدارترین جگرکی های 
تهران که می توانید بهترین غذاهای 
خیابانی تهران را در آن خریداری 
کنید، جگرکی هــای میدان بهمن 
هســتند؛ جگرکی هایــی که در 
سمت غربی میدان واقع شده اند و 
مشتریان را به ســمت خود جذب 
می کنند. ایــن جگرکی ها محلی 
مطمئن برای خــوردن دل و جگر 
هستند. با توجه به اینکه این میدان 
به کشتارگاه نزدیک است، بنابراین 
جگرکی های آن همیشه مواد اولیه 
تازه و کشتار روز را عرضه می کنند. 
منوی جگرکی ها نیز یک فهرست 
بلندباالست که برای هر ذائقه ای، 
حتــی ذائقه های خــاص، چیزی 
دارد؛ جگر، دل، قلوه )گوسفندی و 
گاوی(، خوئک، خوش گوشت، جگر 
سفید، دنبه، سردل، کوبیده، چنجه، 
جوجه کباب، کتف و بال مرغ، قارچ 
و کوهــان. اگــر می خواهید حتی 
برای یک بار به این محدوده سری 
بزنید، یک راه رســیدن به میدان 
بهمن ســوار شــدن اتوبوس های 
خط پایانه افشــار )پارک وی( به 
ترمینال جنوب است که مسافران 
را تــا نزدیکی های میــدان بهمن 
می رساند. با اتوبوس های بی آرتی 
خط خیابــان ولیعصر بــه میدان 
راه آهن هم می توان به میدان بهمن 
رسید، فقط از میدان راه آهن باید 
یک کورس تاکســی سوار شد که 
البته مسیری کوتاه است. اما یکی 
از دسترســی های آسان به میدان 
بهمن رفتن به ایســتگاه متروی 
»جوادیه« است که عالقه مندان به 
خوردن جگر را می تواند به راحتی 

به این میدان برساند.

بی آر تی میدان بهمن

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

متروی حقانی

  باغ موزه ملی دفاع مقدس
باغ مــوزه انقــالب اســالمی و 
دفاع مقدس تهــران محلی برای 
ارائه بخــش اندکی از حماســه 
ملــت ایــران در دوران انقالب و 
دفاع مقدس اســت. این باغ موزه 
بــا زیربنای ۲05هــزار مترمربع 
)با احتســاب محوطه ســازی(، 
یک مجموعــه کم نظیر و دیدنی 
است. این مجموعه با بهره گیری 
از نگاه آمیخته به هنر هنرمندان، 
تصاویری از مقاومت خرمشهر )از 
لحظه اشغال، دفاع و آزادسازی( 
را پیــش روی بازدیدکننــدگان 
قرار می دهد.در میــان تاالرهای 
مختلف این باغ مــوزه تنها تاالر 
پروانه هــا جنبه مــوزه ای دارد. 
این تاالر برای معرفی ســرداران 
دوران دفاع مقدس درنظر گرفته 
شده اســت. دیگر تاالرها جنبه 
رویدادی دارنــد و می توان تمام 
اتفاقــات دوران دفاع مقــدس را 
در آن به شــکل زنــده در همان 
حال وهوا دید. این تــاالر به این 
جهت پروانه ها نامیده شده است 
که به یاد شــهدای 8سال جنگ 
تحمیلی و نیز معرفی فرماندهان 
شــهید می پردازد. تاالر آستانه 
بخش دائمی موزه و نمایش دهنده 
مجموعــه وقایعی اســت که در 
فاصله سال 57تا آغاز جنگ منجر 
به پیروزی انقالب اســالمی شد. 
همچنین روزهای آغازین جنگ 
تحمیلــی را نیز در ایــن تاالر به 
تصویر کشیده اند. برای دسترسی 
می توانید با استفاده از متروی خط 
یــک )کهریزک-تجریش( خود 
را به یکی از ایستگاه های حقانی 
یا همت برسانید. موزه در فاصله 

کمی از هر دو ایستگاه قرار دارد.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  کتابخانــه تخصصی ایثار و 
شهادت

برای آن دســته از عالقه مندان به 
ادبیات که دنبــال منابع کاملی از 
آثار حوزه دفاع مقدس می گردند، 
کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت 
یــک انتخــاب ایــده آل اســت. 
دسترســی بــه بســیاری منابع 
مطالعاتی ارزشــمند کــه درباره 
ســال های دفاع مقدس نوشــته 
شــده اند، در ایــن کتابخانــه که 
عضویت در آن رایگان است ممکن 
شده اســت. اهداف این کتابخانه، 
تأمین نیازهــای اطالعاتی ایثار و 
شــهادت کاربران از طریــق ارائه 
سریع اطالعات و کمک به ارتقای 
برنامه های پژوهشی پژوهشگران با 
بهره گیری از منابع است. گردآوری 
کتاب ها و نشریات مربوط به موضوع 
ایثار و شــهادت، ایجاد یک مرکز 
اطالعاتی درباره کتاب ها و نشریات 
مرتبط با موضوع ایثار و شــهادت، 
تأمین منابع و اطالعات مورد نیاز 
محققان در ارتباط با موضوع ایثار 
و شهادت و تالش برای دستیابی 
به تازه ترین اطالعــات مربوط به 
ایثار و شــهادت، شرح وظایف این 
کتابخانــه تخصصی اســت. این 
کتابخانــه در برگیرنــده کتاب، 
پایان نامه ها و طرح های پژوهشی، 
گزارش های تخصصی و نشــریات 
تخصصی ادواری اســت که وجود 
بیش از 5700عنوان کتاب، نقطه 
عطفی در موجودیت این کتابخانه 
به حســاب می آید. بخش اسناد و 
مدارک کتابخانه تخصصی ایثار و 
شهادت نیز اسناد و مدارکی بسیار 
قابل توجه را در خــود جای داده 
اســت. خیابان طالقانی، خیابان 
ملک الشعرای بهار، پالک ۳، نشانی 

این کتابخانه است.

متروی طالقانی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پنجشنبه

شماره 181
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پنجشنبه

شماره 181
7  مهر 1401 

سحرگاه
صبحانه یکی از وعده های 

اصلی غذایی است 
که باید به آن توجه ویژه داشت. به همین 

دلیل انتخاب و خوردن یک صبحانه 
کامل و البته سالم از اهمیت بسیاری 

برخوردار اســت. خوردن یک 
صبحانه کامل باعث می شود تا 
روزمان را پرنشاط شروع کرده 
و به ســالمت جسم مان کمک 
کنیم. البته یک صبحانه کامل 
زمانی برایمان دلچسب خواهد 
بود که از تکــرار پرهیز کرده و 

به این وعده غذایی تنوع دهیم. 
در این گزارش مــروری داریم بر 

آموزش چند صبحانه سالم، مقوی و 
البته متنوع که می تواند صبحانه خوبی 

برای همه ما باشد.

سعیده مرادی

آموزش چند خوراکی 
سالم و مقوی برای 
وعده غذایی صبح

برای تهیه پنکیک در ابتدا ظرفی مناســب 
انتخاب کرده و تخم مرغ ها را در آن شکسته 
و خوب هم می زنید. سپس وانیل، نمک، بیکینگ پودر و شکر 
را به تخم مرغ ها اضافه کرده و با تخم مرغ ها ترکیب می کنید. در 
ادامه شیر و کره را به مایه اضافه کرده و هم می زنید. سپس آرد 

را به آرامی و کم کم به مواد اضافــه کرده و کامل هم زده تا صاف و 
یکدست شود. بهتر است آرد یک یا ۲بار الک شود. بعد از اینکه مایه 

پنکیک آماده شــد، ماهیتابه ای را انتخاب کــرده و داخل آن را چرب 
می کنید و مایه پنکیک را به شکل دلخواه یا با استفاده از قالب یا با استفاده 

از قاشق داخل تابه ریخته و سرخ می کنید. در نهایت پنکیک های آماده شده را 
در ظرف مورد نظر چیده و می توانید با استفاده از افزودنی های دلخواه مانند شکالت 

صبحانه، خامه، عسل، میپل سیروپ، انواع میوه ها و... میل کنید.

پنکیک

کیک 
صبحانه

طرز تهیه

   آرد: ۱.۵ پیمانــه یا ۳۶۰ گــرم    بیکینگ پودر: 
سه پنجم قاشــق چایخوری    نمک: یک قاشق 

چایخوری    شکر: یک قاشق غذاخوری    شیر: ۱.۲۵ پیمانه یا ۳۰۰ 
سی سی    تخم مرغ: یک عدد    کره آب شده: ۳ قاشق غذا خوری 

   وانیل: 4 / ۱ قاشق چایخوری

   تخم مرغ: یک عدد    آرد: یک لیوان    شیر: یک و نیم لیوان    شکر: ۲ قاشق غذاخوری 
   روغن مایع: ۲ قاشق غذاخوری    وانیل: یک چهارم قاشق چایخوری

   جو دوسر پرک: ۶ تا ۸ قاشق 
غذاخوری    شــیر: ۲پیمانه    
شکر یا عســل: ۳ تا 4قاشق غذاخوری    موز: یک 
عدد    پودر نارگیل: ۳ قاشق غذاخوری    پودر 

دارچین: ۱.۲قاشق چایخوری

   نــان تســت: 
۶ تــا ۸ عــدد  
   شــیر: یک پیمانه     تخم مرغ: ۲ 
عدد     شــکر قهوه ای یا سفید: ۳ یا 
4 قاشق غذاخوری     کره: ۵۰ گرم     
دارچین: ۱.۲قاشق غذاخوری     وانیل: 
۱.4قاشق چایخوری    عسل برای سرو 

فرنچ تست: به مقدار الزم

مواد الزم

مواد الزم

مواد الزم

مواد الزم

طرز تهیه

در ابتدا تخم مرغ ها را در ظرفی شکسته و هم بزنید. 
سپس وانیل را به آن اضافه کرده و به هم زدن ادامه 
دهید تا تخم مرغ ها از لختگی درآمده و صاف و یکدست شوند. سپس شیر را به تخم مرغ 
و وانیل افزوده و با هم ترکیب کنید. در ادامه شکر قهوه ای و بعد از آن دارچین و نمک را به مواد 
اضافه کرده و مواد را به خوبی هم زده تا کامال با هم مخلوط شوند. حال کمی کره را در تابه ای ریخته و تابه را روی 
حرارت قرار دهید. نان های تست را ابتدا در مخلوط شیر و تخم مرغ بگذارید و به این مخلوط آغشته کنید و نان را 
برگردانید تا طرف دیگر نان هم آغشته به ترکیب تخم مرغ و شیر شود. سپس نان های تست را در تابه ای که کره 
را گرم کرده اید، قرار داده تا سرخ شوند. وقتی یک طرف نان تست سرخ شد آن را برگردانده و سمت دیگر نان را 

هم سرخ کنید. در نهایت فرنچ ها را در ظرف مورد نظر قرار داده و نوش جان کنید.

طرز تهیه

   کره :۱۰۰ گــرم    پنیر 
خامــه ای: ۱۰۰ گــرم    
تخم مرغ: ۳ عدد    شکر: ۳.4پیمانه    شیر: 
۱۵۰ میلی لیتــر    آرد: ۲۰۰ گرم    بیکینگ 
پودر: یک قاشق چایخوری    وانیل: ۱.۲قاشق 

چایخوری    کنجد یا بادام: به مقدار الزم

مواد الزم
طرز تهیه

وعده ها در
اوتمیل

در ابتدا تخم مرغ را به همراه شکر و وانیل با همزن به خوبی هم زده تا کامال کف کند و به رنگ کرم درآید. 
سپس روغن مایع را به مواد اضافه کرده و به هم زدن ادامه دهید. در ادامه شیر را هم اضافه کرده و در حدی 
که با مواد مخلوط شود هم می زنید. بعد آرد را ۲ یا ۳ بار الک کنید و آرد الک شــده را به مواد اضافه کرده و مخلوط کنید. 
مخلوط کردن را باید تا جایی ادامه دهید که مواد کامال یکدست شود و هیچ گلوله آردی در آن وجود نداشته باشد. سپس 
یک تابه را برداشته و داخل آن را با روغن مایع کمی چرب کنید و روی حرارت قرار دهید تا داغ شود. مایه کرپ را داخل 
تابه ریخته و تابه را بچرخانید تا مواد کامال پخش شود. ضخامت کرپ نباید زیاد باشد. وقتی کرپ خودش را گرفت و 

سطحش مات و کناره ها کمی طالیی شد، می توانید کرپ را برگردانید تا طرف دیگر آن هم بپزد. 

قبل از شروع کار فر را روی دمای 180درجه ســانتی گراد قرار داده و اجازه دهید تا گرم شود. سپس کره را در 
ظرف مناسبی ریخته و پنیر خامه ای را به آن اضافه کنید و با همزن هم بزنید. بعد از اینکه ترکیب پنیر و کره نرم و 
یک دست شد، شکر را به آن اضافه کنید. بعد از آن، یکی از تخم مرغ ها را اضافه کرده و با همزن برقی ۲دقیقه هم بزنید تا مواد با هم کامال 
ترکیب شوند. سپس ۲ عدد تخم مرغ باقیمانده را اضافه کنید. وانیل را هم در این مرحله بیفزایید و مجددا یک دقیقه هم بزنید. در مرحله 
بعدی شیر را اضافه کنید. آرد و بیکینگ پودر الک شده را در چند مرحله و کم کم به مواد اضافه کنید. در ادامه قالب را چرب کرده و مواد کیک را 
داخل قالب بریزید. حاال قالب را داخل فر گذاشته و اجازه دهید کیک به مدت 50 تا ۶0 دقیقه بپزد. بعد از گذشت مدت مشخص شده یک خالل دندان 

یا سیخ چوبی را داخل کیک فرو کنید؛ اگر چیزی به سیخ یا خالل نچسبید به این معنی است که کیک کامال پخته و آماده شده است.

فرنچ 
تست

کرپ 
فرانسوی

قندوشکر در سبد غذایی ما ایرانی ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
مردمان پارس از دیرباز به شیرینی ها و خوراکی های شیرین عالقه مند بودند 
و این موضوع عالوه بر تاریخچه قندوشکر در ایران، به خوبی در فرهنگ 
و شعر و ادبیات ایران زمین قابل لمس است که هر چیز خوب و دلچسب به 
قند و نبات و شکر تشبیه می شــود. در فرهنگ عامه از قندوشکر برای 
درمان هم استفاده می شود. به طور مثال وقتی کسی که از حال می رود و 

به اصطالح فشارش می افتد برای او قنداب درست می کنند. همچنین 
قند در فرهنگ پارســی مانند نمک دارای ارزش معنوی است 

بوده و از دیرباز روی آن قسم می خوردند. حتما جمله »به 
این شیرین کام قسم« تابه حال به گوشتان خورده یا 

احتماال آن را از قدیمی ترها و موسپید کرده ها 
شنیده اید. اگر می خواهید بیشتر درباره این 

خوراکی خوشمزه بدانید و با تاریخچه 
و جایگاه آن در ایران آشنا شوید 

توصیه می کنیم این مطلب 
انتهــا مطالعه  تا  را 

کنید.

تاریخچه قندوشکر در ایران
شــواهد و ظروف و ابزار به جا مانده از هــزاره پنجم قبل 
از میالد و نیز ظرف هایی که در ۲00ســال قبل از میالد 
در حفاری های دشت خوزســتان و منطقه شوش دانیال 
کشــف و به دست آمده اســت، نشــان می دهد که اقوام 
ایرانــی در آن روزگار مجهز به صنعت تولید قندوشــکر 
بوده اند و برای جوشــاندن گیاه و عصاره گیری توانســته 
بودند تشکیالتی شــبیه خط تولید شکر و قند امروزی را 
ایجاد کنند. براســاس همین ارزیابی ها و کشفیات است 
که بسیاری از کارشناسان تاریخ صنعت معتقدند که اقوام 
ایرانی نخستین قوم در اختراع صنعت قندوشکر بوده اند و 
توانسته بودند به روش های خوبی در زمینه تولید و تصفیه 
شکر گیاهی و تبدیل آن به قند و نبات شیرین دست یابند. 
گفتنی است این روش از زمان های دور میان اقوام ایرانی 
مرسوم بوده است و آنها قادر بوده اند مغز نیشکر را تخلیه 
کرده و با جوشاندن آن عصاره شکر را در ظرف هایی تجمیع 
کنند. غیر از این ظروف، شــواهد دیگری نیز در دســت 
است که نشان می دهد تولید قند از ایران به شرق و حتی 
هندوستان راه یافته است. یکی از این شواهد اشعار به جا 
مانده از شاعران پرآوازه مانند حافظ است. حافظ شیرین 
سخن در عهد خود، زبان فارسی را به قندی شیرین تشبیه 
می کند و می گوید »شکرشکن شوند همه طوطیان هند / 
زین قند پارسی که به بنگاله می رود.« هندوستان در آن 
روزگار »بنگاله« نامیده می شد و گویا بنگالدش امروزی 

هم بخشی از آن بوده است.

نقش قندوشکر در انقالب مشروطیت
سال1۲8۶ هجری شمســی بود که فرمان مشروطیت 
ایران توســط »مظفرالدین شــاه« قاجار صادر شد. یکی 
از عوامل تسریع کننده انقالب مشــروطیت گران شدن 
قندوشکر در ایران، به خصوص پایتخت به علت جنگ ژاپن 
و روسیه بود. »عالءالدوله«، حاکم وقت تهران بدون توجه 
به علت اصلی گرانی قندوشکر که دالیل خارجی داشت 
و به ایران تحمیل شــده بود چند تاجــر معروف ازجمله 
»سید هاشم قندی« را به چوب فلک بست. به دنبال این 
اقدام، بازاریان به روحانیان متوسل شدند و به این طریق 
اعتراض و اعتصاب و تحصن آغاز شــد.  مشروطه خواهی 
فراگیر و شــدت گرفت. طوری که قاجار بــه زانو درآمد. 
شاه در برابر اعتراض گســترده مردم و علما چاره ای جز 
تسلیم نداشت. سرانجام شــاه به ناچار »عین الدوله« را 
از صدارت عــزل و »میرزا نصراهلل خــان« را جایگزین او 
کرد. صدراعظم جدید در نخستین اقدام، مجتهدان را با 
احترام از قم به تهران بازگرداند و پس از چند روز مذاکرات 
میان متحصنین و دولت نتیجه داد. این فراز و فرودها در 
نهایت در نیاوران به سرانجام رسید. »اعلم الدوله ثقفی«، 
پزشک مخصوص درحالی که شــاه در سایه یک درخت 
کهنسال در صاحبقرانیه بر زمین نشسته بود، فرمانی را 
خواند که با نام فرمان مشروطه در تاریخ ایران ثبت شده 
 است. آن درخت اکنون تنها شــاهد زنده این اتفاق مهم 

تاریخی است.

ردپای قندوشکر و نبات در اشعار و 
ضرب المثل های ایرانی 

در فرهنگ ایران، قند و نبات و شکر جایگاه خاصی دارد. 
به همین دلیل در بسیاری از اصطالحات، ضرب المثل ها 
و حتی اشعار و داستان ها شــاهد نام قند و نبات و شکر 
هســتیم؛ قند و نبات و شــکری که نماد شیرین کامی و 
خوشــحالی و به مقصود رسیدن اســت. به عنوان مثال 
ضرب المثــل »خر چه دانــد قیمت نقل و نبــات«، این 
ضرب المثــل را به کســانی می گویند که وقتــی به آنها 
لطف می کنی و ارزش قائل می شوی، به جای اینکه قدر 
بدانند رفتارهایی مخالف انسانیت انجام می دهند و بقیه 
را از لطفی که کرده اند پشیمان می کنند. یا ضرب المثل 
دیگری که می گویــد »قند توی دلــش آب کردند« که 
از خوشــحالی بیش از حد و ذوق فــراوان حکایت دارد. 
همچنین اشعار بسیاری از شــعرای بزرگ موجود است 
که از واژه قند، شــکر یا نبات در آثار خود بهره جسته اند 
و شیرینی خاصی به آنها بخشیده اند. ازجمله سنایی که 
می گوید: »آنکه زهرت دهد بدو ده قند / آنکه از تو برد بدو 
پیوند.« یا این شــعر موالنا که می گوید: »آن یکی می زد 
یتیمی را بــه قهر / قند بود آن لیــک بنمودی چو زهر.« 
یا حافظ که در شــعر خود از واژه قند چنین اســتفاده 
 می کند: »که نام قند مصــری برد آنجا / که شــیرینان 

ندادند انفعالش.«

قدیمی، اما نوپا
با وجود آنکه ایرانی ها از دیرباز بنیانگذار ســاخت قند در 
جهان بوده اند و با وجود ســابقه تاریخی درخشان در این 
زمینه، ایران در تولید قندوشکر، آن هم به شکل صنعتی و 
مدرن سابقه چندانی ندارد و قدمت آن به 1۲7سال پیش 
بازمی گردد. براســاس آنچه مورخان نوشته اند، نخستین 
کارخانه قنــد ایران بــرای تولید قندوشــکر از چغندر با 
همکاری یک شــرکت بلژیکی با ظرفیت مصرف 150تن 
چغندر در منطقه کهریزک که در جنوب شــرقی تهران 
قدیم واقع شده بود، در سال1۲74 هجری شمسی تأسیس 
شد. تأسیس این کارخانه موجب شد تا کشت چغندرقند 
در اطراف تهران متداول شود، اما عمر این کارخانه چندان 
طوالنی نبود و هنوز چند سالی از تأسیس آن نگذشته بود 
که در سال1۲78 شمســی به علت اجرای سیاست های 
دولت روسیه و صادرات قند با کمترین قیمت به ایران این 
کارخانه تعطیل شد. البته ورود قند ارزان تنها دلیل تعطیلی 
این کارخانه نبود، بلکه رواج شــایعات عوام فریبانه ای که 
در آن روزگار در مــورد مصرف قند بر ســر زبان ها افتاده 
بود نیز در تعطیل شــدن این کارخانه بی تأثیر نبود. حتی 
با وجود آنکه این کارخانه در سال1۳0۹ مجدد بازسازی 
و راه اندازی شد، اما نتوانست به کار خود چندان ادامه دهد. 
از حدود سال1۳11 به تدریج کارخانه های قند در مناطق 
مختلف ایران تأسیس شدند، به طوری که هم اکنون بیش 
از ۳0کارخانه قند و نیشکر در کشور کار تولید قندوشکر 

را انجام می دهند.

خواص و مضرات قندوشکر

قندوشــکر نیز مانند بسیاری از 
خوراکی ها خواص و مضرات خاص 
خود را دارد که دانستن برخی از آنها 

خالی از لطف نیست.

افزایش وزن
قند اضافه به ویژه نوشیدنی های 

شیرین شده با شکر یکی از 
اصلی ترین عوامل در ایجاد 

چاقی هستند.

خطر ابتال به 
بیماری های قلبی

افزایش مصرف بی رویه قندوشکر 
باعث افزایش قند و سطح فشار خون 

می شود. این عوامل خطر ابتال به 
بیماری های قلبی را افزایش 

ایجاد آکنهمی دهد.
رژیم غذایی سرشار از 

کربوهیدرات تصفیه شده، ازجمله 
غذاهای شیرین و نوشیدنی ها 
خطر ایجاد آکنه را افزایش 

می دهند.

 افزایش خطر 
ابتال به سرطان

یک رژیم غذایی غنی از غذاهای 
شیرین می تواند منجر به چاقی شود. 

چاقی خطر ابتال به سرطان را 
افزایش می دهد.

درمان زخم های 
عفونتی

گفته می شود شکر برای درمان 
زخم بسیار مفید است. شکر روی 

زخم مانع از رشد باکتری ها 
می شود.

سالمت پوست
ازجمله فواید قندوشکر می تواند 
نقش آن در از بین بردن لکه های 
پوستی باشد؛ چرا که باعث ایجاد 

تعادل در روغن های پوست 
می شود.

جبران کمبود انرژی
قندوشکر دارای کالری باالیی 
است. همین کالری باال باعث 
جبران کمبود انرژی در بدن 

می شود.

خواص

    چرا بیشتر شــخصیت های داستانی شما از 
میان زنان انتخاب شده اند؟

البته من درباره شخصیت های مختلفی نوشته ام اما درباره زنان 
بسیار نوشته ام چون از موضوعات و دردهای آنها آگاهم. زنان 
زیادی با مشــکالت مختلف خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی 
دســت و پنجه نرم می کنند و به دنبال راهی برای بیرون آمدن 
از فشار این مشکالت هستند. اینطور نبوده که تصمیم داشته 
باشم فقط درباره زنان بنویسم. گاهی به عنوان نویسنده تصمیم 
می گیرم که سراغ سوژه ای مشخص برای نوشتن بروم. گاهی 
هم فی البداهه، سوژه ای معلوم نیســت از کجا، مانند یک دانه 

در وجودم می نشیند.
    بسیاری از آثار شما در دسته آثار انقالبی و با 
موضوع دفاع مقدس نوشته شده اند. به نظر شما 
داستان نویسی در این حوزه با چه چالش هایی 

مواجه است؟
هرچند آثار متعدد و ماندگاری در این حوزه نوشته شده، اما فکر 
می کنم نویسندگان این بخش هم مثل سایر ژانرهای ادبیات، 
دچار بی توجهی به مطالعه و کم دانشــی شده اند. این چالشی 
است که می تواند به خلق آثار ضعیف منتهی شود. اگر خواهان 
خلق آثار قوی هستیم، نویسندگان باید در مرحله اول مطالعه 
و پژوهش دربــاره آن دوره تاریخی خــاص را جدی بگیرند تا 
نوشته هایشان برگرفته از واقعیت باشد. این بخش از ادبیات مان 
صاحب آثار فاخر و نویسندگان خوبی اســت که حتی قادر به 
جریان سازی در حوزه ادبیات نیز شده اند. اما نشریات ادبی هم 

باید به کمک بیایند تا این جریان برقرار باقی بماند.
    نشریات ادبی چطور می توانند به حفظ جریان 

ادبیات دفاع مقدس و انقالب کمک کنند؟
متأسفانه در این سال ها اتفاقاتی رخ داده و شرایط به شکلی پیش 
رفته که ما حتی از وجود نشــریات تخصصی ادبیات نیز دیگر 
برخوردار نیستیم. تعداد نشریات تخصصی ادبی انگشت شمار 
شده اســت. درحالی که این نشــریات از یک طرف چراغ نقد 
حرفه ای را روشــن نگه می دارند، از طرف دیگر فرصت تعامل 

نویسندگان و اهالی ادبیات را فراهم می کنند. آسیبی که از نبود 
نشریات ادبی قدرتمند ایجاد می شود نه فقط بر ادبیات انقالب، 
بلکه بر حوزه هــای ادبی دیگر هم تأثیر می گــذارد. در چنین 
شرایطی وجود نشریات ادبی معدود و صفحاتی از مطبوعات که 

به ادبیات می پردازند مفید و غنیمت است.
    چرا تصمیم گرفتید یک واقعه تاریخی مهم 
مانند دفاع مقدس را در نوشــته های تان ثبت 

کنید؟
حس می کنم به این کار نیاز داریم. من عاشق وطنم هستم، این 
عشق از کودکی درون من وجود داشته است. وقتی جنگی در 
این سرزمین درگرفته، ماندن و ایســتادگی رزمندگان شبیه 
معجزه بوده و این برایم شگفت انگیز اســت. حتماً الزم است 
درباره چنین افرادی حــرف بزنیم و در حد تــوان، یاد آنها را 
گرامی بداریم. من سراغ مســتقیم گویی، یادداشت نویسی یا 
خاطره نگاری نرفته ام. تالش کرده ام شکلی از زندگی را در آن 
شرایط روایت کنم. شخصیت هایی را انتخاب کردم که در آن 

فضا حضور داشتند و جبهه و جنگ را درک کردند.
    نوشتن چه تأثیر شــخصی بر حال روحی و 

دنیای نویسنده می گذارد؟
در مسیر نوشتن، آدم ها خودشان را پیدا می کنند و به ضعف ها و 
قوت های درونی خود پی می برند. به مرور نوع نگاه آنها به دنیای 
اطراف تغییر می کند و شناخت بیشتری از بقیه پیدا می کنند. 
نویسندگی آرامش درونی را به انسان منتقل می کند؛ بسیاری 
از افراد می آیند و به جای اینکه به پزشک و روانشناس مراجعه 
کنند با اعتماد به نفس قلم به دســت می گیرند و می نویسند. 
برای کسی که می نویسند دریچه های جدیدی به سوی روح باز 
می شود، چنین فردی نسبت به کسی که با کتاب، قلم و واژگان 

بیگانه است، به آگاهی بیشتری می رسد.
    به نظر شما یک اثر ادبی باید چه ویژگی هایی 

داشته باشد تا در جذب مخاطب موفق شود؟
در رمان و داستان، نویسنده باید یک زندگی واقعی را پیش چشم 
خواننده ساخته باشد که به نظر او، جذابیت و احساس داشته 
باشد. در مجموع نویســنده باید به بیان هنری رسیده باشد تا 

برای نسلی که سال های دفاع مقدس را به چشم ندیده و در آن روزهای پرحادثه هنوز به دنیا نیامده بوده، تنها راه دانستن درباره واقعیت این رویداد مهم، 
نشستن پای خاطرات مردان و زنانی است که آن روزها را زندگی کرده اند. در دنیای ادبیات کتاب های زیادی نوشته شده که به شکل زندگینامه، ماجراهایی 

واقعی از آن روزها را روایت کرده اند. برخی از این زندگینامه ها را که براساس زندگی شخصیت های دفاع مقدس نوشته شده اند، مرور کرده ایم.

م

این کتاب براساس زندگی شهید امیر 
سرلشکر حسن آبشناسان نوشته شده 
اســت. مژگان حضرتیان فام، نویسنده 
کتــاب، در ایــن زندگینامه به شــرح 
خاطرات و زندگی یکی از شخصیت های 
بزرگ تاریخ دفاع مقــدس می پردازد؛ 
مردی کــه با جســم و روحیه ای قوی 
در ده ها عملیات بــزرگ و کوچک در 
ســال های جنگ تحمیلــی حضوری 
مؤثر داشت و هرگز سخن از خستگی 
بر لب نیاورد. بیشتر افرادی که با شهید 
حسن آبشناســان در ارتباط بودند و او 
را می شناختند، از شجاعت و بی باکی 
مثال زدنی او تعریف کرده اند. فرمانده، 
رفیق و پدری که شجاعت خاص خود را 
با تدبیری ویژه، قدرت خود را با احتیاط 
و علم را با عمل درآمیخته و از او انسانی 
ساخته بود که خیلی ها دوستش داشتند 
و در جست وجوی آن بودند که لحظه ای 
در محضرش باشند و از وجودش بهره 
ببرنداما همه افرادی که با سرلشــکر 
آبشناسان کاری ضروری داشتند، ابتدا 
باید ســراغ خط مقــدم را می گرفتند. 
در کتاب »چریک پیــر« با خاطرات و 
فعالیت های این شهید در میدان جنگ 
آشنا خواهید شد؛ خاطراتی که نشان 
می دهنــد ایران با کمک چــه مردانی 

توانست این چنین مقاومت کند.

چریک پیر

انتشارات سوره سبز

م

نام مصطفی چمران با بسیاری از مهم ترین 
رویدادهــای جنگ تحمیلــی و انقالب 
اسالمی گره خورده اســت و ردپای او در 
بیشــتر وقایع ابتدای انقالب و جنگ به 
چشم می خورد. کتاب »مردی برای تمام 
فصول« به قلم نرگس علی مردانی، روایتگر 
بخش هایــی از زندگی این شــخصیت 
تأثیرگذار است. از مهم ترین بخش های 
این کتاب، پرداختن بــه دوران تحصیل 
شهید چمران است. شهید چمران از همان 
کودکی عالقه زیادی بــه تحصیل علم و 
دانش داشت و همیشه جزو شاگردان برتر 
در همه مقاطع تحصیلــی بود و به خاطر 
رتبه ممتازی کــه در دوران تحصیل در 
دانشگاه تهران کسب کرده بود توانست 
از بورس دانشجویان ممتاز استفاده کند 
و برای تحصیل به خارج از کشــور اعزام 
شود. او در کنار انجام فعالیت های سیاسی 
مدارج علمی را یکی پس از دیگری طی 
کرد. دکتر چمران در هیچ مقطع زمانی 
از تحصیل دور نماند و همیشــه در کنار 
همه فعالیت ها، تحصیل علم را از مهم ترین 
کارهای خود می دانســت. حتی زمانی 
که به خاطر فعالیت های سیاسی بورس 
تحصیلی اش در آمریکا قطع شد به کار در 
مرکز تحقیقاتی دانشگاه برکلی به عنوان 
دســتیار تحقیقات پرداخت تــا هزینه 

تحصیل خود را تأمین کند.

مردی برای تمام فصول

نشر وزرا

م

داوود امیریــان، نویســنده نام آشــنای 
ادبیات انقالب و دفاع مقــدس، این بار به 
سراغ زندگی حاج احمد متوسلیان رفته 
و براساس روایات و مســتندات بسیاری 
که در اختیار داشته اســت خواننده را با 
سرگذشت این شخصیت بزرگ و تأثیرگذار 
آشنا می کند. رمان »مرد« ۳بخش دارد؛ 
بخش اول به ایــام حضــور او در مریوان 
می پردازد، بخــش دوم اتفاقات مربوط به 
لشکر ۲7محمدرســول اهلل)ص( را شرح 
می دهد که حاج احمد فرمانده آن بود و در 
پایان نیز امیریان دوران اسارت حاج احمد 
را به صورت کوتاه روایت می کند و اطالعات 
ســودمندی ارائه می دهــد. او که یکی از 
فرماندهان مهم و سرنوشت ساز در جنگ 
تحمیلی ایران و عراق محسوب می شود، 
از ابتدای شــکل گیری جمهوری اسالمی 
در مناطق مختلف کشور برای برقراری نظم 
تالش کرد. حاج احمد پیش از آغاز جنگ، 
در درگیری های ترکمن صحرا و پاکسازی 
کردستان نقش داشت. او همزمان با حضور 
در جنگ تحمیلی به مردم لبنان در مقابل 
اســرائیل نیز کمک می کرد و سرانجام در 
سال 1۳۶1توســط نیروهای صهیونیسم 
ربوده شــد. البته در کنار حــاج احمد، ۳ 
دیپلمات دیگر نیز حضور داشــتند که از 
سرنوشــت هیچ کدام اطالعات دقیقی در 

دسترس نیست.

مرد

انتشارات سوره مهر

م

خواندن زندگــی خلبان هایــی که با 
شجاعت و رشــادت خود با وجود همه 
کمبودهــای فنی، با تــالش و مهارت 
خود مقابل دشــمن ایســتادند، برای 
آنها کــه می خواهنــد بــا جلوه های 
دیگــری از دوران دفاع مقدس آشــنا 
شوند همیشــه جذابیت داشته است. 
بهرام مرادی در کتاب »خلبان مشاور« 
یکی از این زندگی هــا را روایت کرده 
و خاطرات یکــی از خلبان های خاص 
دفاع مقــدس را بــه یادگار گذاشــته 
اســت. خلبان ســیدمحمود آذین در 
سال 1۳41 به دانشــکده افسری وارد 
شد و به اســتخدام ارتش نیز درآمد. 
او به دلیــل عالقه زیادی کــه به پرواز 
داشت در ســال 1۳48وارد هوانیروز 
شد و بعد از طی کردن دوره مهندسی 
فنی در ایتالیا، مســئولیت یگان فنی 
هوانیــروز در اصفهــان را به عهــده 
گرفــت.  او به دلیل تعهــد، تخصص و 
وجدان کاری باال در جنگ ظفار، مجوز 
ورود به دوره خلبانی را کســب کرد و 
در مرکــز آموزش هوانیــروز اصفهان 
در ســال 1۳55دوره پرواز بــا بالگرد 
۲0۶را زیرنظر »هیومیچل« آمریکایی 
و دوره بالگــرد ۲05را بــا اســتادی 
 »جورج تاکــر« با ۲۲0ســاعت پرواز 

طی کرد.

خلبان مشاور

انتشارات سوره سبز

م

بعضــی زندگینامه ها آنقدر شــاعرانه و 
بااحساس نوشته شــده اند که خواننده 
را غرق دنیای ناشــناخته شخصیت های 
آن می کنند. کتاب »گلســتان یازدهم« 
یک عاشقانه آرام در دل جنگ است. این 
کتاب روایت خاطرات زهــرا پناهی روا، 
همســر علی چیت ســازیان از سرداران 
شهید اســتان همدان اســت. کتاب در 
17فصل تدوین شده و از زمان تولد فرزند 
شهید آغاز می شود تا این روزهای راوی 
ادامه پیــدا می کند. ایــن کتاب هرچند 
نشــان دهنده ویژگی های یک شــهید 
اســت، اما بیش از آن می توان وضعیت 
خانواده های شهرستانی در جنگ را دید و 
به نوعی نگاهی اجتماعی به جنگ را دنبال 
کرده است. خانواده هایی که چند فرزند 
را به جبهه فرســتاده اند و هیچ کدامشان 
بازنگشــته اند و در عین ناراحتی و حزن، 
ســعی دارند به آینده امیدوار باشند و راه 
شهیدشان را ادامه دهند. سبک زندگی 
مطرح شده در کتاب هایی مانند »گلستان 
یازدهم« مخصوص دهه ۶0است؛ سبکی 
که گاه با ورق زدن آلبوم های عکس دوباره 
به یاد می آیند. پناهی روا ازجمله همسران 
شهیدی است که فرزندش پس از شهادت 
همسر، متولد می شود. نویسنده هم کتاب 
را با همین قســمت از زندگی راوی آغاز 

می کند.

گلستان یازدهم

انتشارات سوره مهر

م

کتاب »بابا نظر« اثر مصطفی رحیمی، 
روایــت خاطــرات شــفاهی شــهید 
محمدحســن نظرنژاد در مصاحبه با 
حسین بیضایی اســت. این اثر دریچه 
تازه ای بــه برخی زوایای ناشــناخته 
انقالب و دفاع مقدس گشــوده است. 
مؤلف در این اثــر با گــزارش و زبانی 
خواندنی از زندگــی و مبارزات مردی 
پرده برمــی دارد که تعبیر مجســمی 
از جوانمــردی و ایثار بــود. این جانباز 
۹5درصد با حضوری طوالنی و مستمر 
در جبهه هــای جنگ، در ســال 75به 
شهادت رســید. محمدحسن نظرنژاد 
که بعدهــا به »بابانظر« معروف شــد، 
فعالیت های مبارزاتــی اش را از دوران 
پیــش از انقالب آغاز کرد. نخســتین 
بار در ســال 1۳58عازم جبهه شد و تا 
پایان جنگ در جبهه ها حضور داشت. 
در بُستان چشــم و گوش چپ خود را 
از دســت داد. در فکه کمرش شکست. 
در فاو قفسه سینه اش شکافت و... وی 
سرانجام روز 7مرداد 1۳75دچار تنگی 
نفس شده و به شــهادت رسید. کتاب 
تنها دنبال گفتن از خاطرات نیست بلکه 
آنها را به حقایق قابــل لمس و زنده ای 
تبدیل می کند که از دایره تکرار و کلیشه 
خارج شده و مخاطب را به سرزمین های 

تازه ای از احساس و ادراک می برد.

بابانظر

انتشارات سوره مهر

کتاب هایی که براساس زندگی 
شخصیت های دفاع مقدس 
نوشته شده اند

راویان خون و خاطره

نیلوفر  ذوالفقاری

بتواند جان مخاطب را درگیر و او را مبهوت اثر کند. در نهایت 
نوشته باید خواننده خود را صید کند و این وظیفه نویسنده است 
که بتواند اثری خلق کند که خواننده را تا پایان درگیر خود کند.

    طرفداران ادبیات این روزها بیشتر چه نوع 
آثاری را می پسندند؟

نظر شخصی من این است که در جامعه مخاطبان اطراف من، 
تنوع انتخاب وجود دارد. دست کم هنرجویانی که در دوره های 
نویسندگی شرکت می کنند، دیگر ســراغ آثار زرد نمی روند و 
سعی دارند آثار جدی تر را مطالعه کنند. با این حال نمی توان 

نادیده گرفت که هنوز در جامعه، مخاطبانی هستند که سراغ 
آثار زرد و زیرمجموعه عامه پســند می رونــد و این کتاب ها را 
برای گذران وقت انتخاب می کنند. این موضوع در همه جای 
دنیا وجود دارد. البته قطعاً یک پژوهشگر بهتر می تواند به این 

سؤال پاسخ دهد.
    به عنوان یکی از زنان نویسنده با تجربه های 
متعدد، جایگاه زنان نویســنده را در ادبیات 

کشورمان چطور می بینید؟
فعالیت زنان نویسنده از نظر کمی و کیفی رو به رشد است. اما 

نمی توان گفت هر کاری که نوشته شده، ایده آل است. آثار نوشته 
شده باید رصد و الک شــود تا بهترین ها مشخص شود. زمان 
تعیین کننده است که کدام آثار ماندگار می شوند. از بین خیل 
کارهای نوشته شده، تعداد زیادی هم خوب بوده اند و به مانایی 
دست پیدا کرده اند. قبل از پیروزی انقالب تعداد زنان این حرفه 
بسیار اندک بود، اما به تدریج زنان بیشتری سراغ نویسندگی 
رفتند چون فضا مهیا شــد. فضا با آموزش آماده می شود. زنان 
باید خود را به ابزار تکنیک مجهز کنند. نویسندگان، چه زن و 

چه مرد اگر بخواهند به موفقیت می رسند.

بانوی آبی ها
   انتشارات سوره مهر

کتاب »بانوی آبی هــا«، ماجرای زندگی شــهال ده بزرگی 
نخستین خلبان زن ایرانی است که پیش از انقالب مدرک 
خلبانی خود را می گیرد و زمانی که به اســتخدام شــرکت 
هواپیمایی درمی آید، با یک خلبان آشنا می شود و با او ازدواج 
می کند. در بخشی از کتاب می خوانیم: به سختی در هواپیما را 
باز کرد و با دست های باالبرده خود را بیرون انداخت و گفت: 
»اجازه دهید برادران... من... من یک خلبان ایرانی هستم. 

 این برادر هم دیده بان من است. ما... ما برای گشتزنی آمدیم. مثل... مثل خود شما نگران 
مرزهای هوایی هستیم.«

هفت بند
   انتشارات سوره مهر

هفت بند مجموعه ای از داستان های راضیه تجار است که براساس 
زندگی زنان و خانواده های رزمندگانی نوشته شــده که در انتظار 
بازگشت عزیزان خود نشسته اند. این کتاب شامل ۹داستان کوتاه با 
نام های »تصویرهای شکسته«، »قاب انتظار«، »هفت بند«، »هودج«، 
»از ستاره تا ستارگان«، »عروج«، »نگهداری الله در باد سخت است«، 
»طلوع« و »سفر به ریشه ها« اســت. واگویه های همسر رزمنده ای 
عکاس با چوبه دستی او که هفت بند دارد، دیدن فرشتگان بر بالین 

یک مجروح توسط همسرش، قصه دو برادر با نام افشین و تکین، فرزند سرهنگ قدیمی ارتش 
که به جای خارج، عازم جبهه می شوند، ماجرای بعضی از این داستان هاست.

ور
هپ

پنا
یر 

    ام
س:

عك

شکر تشدید کننده 
دیابت

 دانشمندان ثابت کرده اند که دیابت 
یک بیماری ژنتیک است و خوردن 
شیرینی ها و چربی ها فقط می تواند 

عاملی تشدید کننده در دیابت 
باشد.

مضرات



در ابتدا قابلمه ای مناسب انتخاب کرده و 
جوي دوســر پرک را داخل آن بریزید. 
سپس شــیر را اضافه کرده و ظرف را 
روی حرارت مالیم قــرار دهید و هم 
بزنید تا جوپرک کمی نرم شود. سپس 
عســل یا درصورت تمایل شکر را به 
همراه پودر نارگیل به شیر و جو دوسر 
اضافه کنید و مجدد هم بزنید تا مواد 
به خوبی مخلوط شوند. سپس یک عدد 
موز را پوره کرده و به مواد اضافه کنید و 
به خوبی هم بزنید تا پوره موز با سایر مواد 
به طور کامل مخلوط و یکدســت شود. در 
پایان نصف قاشق چایخوری پودر دارچین را هم 
اضافه کنید. وقتی جوي دوسر کمی نرم و لعاب دار 
شد، می توانید شعله را خاموش کنید و از روی حرارت 
بردارید. بعد از پخت اجازه دهید اوتمیل سرد شود. می توانید 
اوتمیل را در یخچال نگهداری کنید تا کامال سرد شود یا می توانید 
همانطور گرم سرو کنید که در هر دو صورت خوشمزه و لذیذ است. اوتمیل را داخل 

ظروف سرو بریزید و قبل از سرو، با میوه های متنوع تزئین کنید.

کتاب خانهمطبخ خانه 1415
گفت وگو با راضیه تجار، نویسنده شناخته شده ای که درباره 

دفاع مقدس بسیار نوشته است

عاشق وطنم هستم
راضیه تجار از آن دسته زنان نویسنده ای است که در مسیر فعالیت ادبی خود، 
تجربه های متنوع و متعددی را پشت سر گذاشته است. او سال ها روزنامه نگاری 
کرده، مؤسس انجمن قلم بوده، داستان نویسی کرده و عضویت در شوراهای 
داستان نویسی بنیاد دفاع مقدس، بنیاد جانبازان انقالب اسالمی، بنیاد شهید 
و بنیاد پروین اعتصامی در کارنامه او وجود دارد. بسیاری از آثاری که به قلم 
این نویسنده منتشر شــده درباره دفاع مقدس و سال های پرماجرای جنگ 
تحمیلی است. با این نویسنده پرکار درباره نویسندگی و نوشتن از جنگ و جبهه ها گفت وگو کرده ایم.

مروری بر تاریخچه قندوشکر و تأثیر آن در جامعه ایرانی

به این شیرین کام 
قسم!

پيشنهاد  هفته پيشنهاد  هفته

  آش فروشی برای همه فصول
و  ســالم ترین  دنبــال  اگــر 
خوشــمزه ترین غــذای ایرانی 
هستید بدون شک یکی از گزینه ها  
آش اســت. حال اگر این آش در 
یک آش فروشــی قدیمی خورده 
شود، لذت آن دو چندان می شود. 
آش فروشی نیکو صفت یکی از این 
آش فروشی هاست با قدمتی زیاد. 
این آش فروشی که در سال1۳5۲ 
تأسیس شده، یادگاری از تهران 
قدیم است برای همین هم معموال 
پدرها و پدربزرگ ها بیشــتر آن 
را می شناســند. در آن زمان این 
مغازه یک رســتوران ســنتی با 
منوی کامل بود. از همان دوران 
نیــز انــواع آش کنــار غذاهای 
مختلف سرو می شــد. تا زمانی 
که مدیریت رســتوران دریافت 
که مشــتریان بیــش از هر چیز 
طرفدار آش های او هســتند. به 
همین دلیل بود که از سال1۳۶۹، 
این مغازه تبدیل به آش فروشی 
شــد و دقیقا از همین جا بود که 
 آش نیکوصفــت  زاده شــد. این 
آش فروشی در خیابان جمالزاده 
جنوبی قرار دارد و به فروش  آش 
رشته، آش شله قلمکار، آش دوغ، 
آش عدســی، حلیم و شــله زرد 
می پردازد. نیکوصفت قدیم ها دور 
میدان انقالب بود ولی چند سالی 
است که به خیابان جمالزاده نقل 
مکان کرده، البتــه باز هم خیلی 
نزدیک به میدان انقالب اســت. 
اگر می خواهید به این آش فروشی 
قدیمی بروید و خــود را به یک 
کاسه  آش خوشمزه مهمان کنید 
می توانید با اســتفاده از مترو به 
این آش فروشــی بروید. ایستگاه 
»میــدان انقــالب« راحت ترین 
دسترسی حمل ونقل عمومی به 

آش نیکو صفت است.

متروی انقالب

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  پاتوقی برای جگرخورها
یکی از پرطرفدارترین جگرکی های 
تهران که می توانید بهترین غذاهای 
خیابانی تهران را در آن خریداری 
کنید، جگرکی هــای میدان بهمن 
هســتند؛ جگرکی هایــی که در 
سمت غربی میدان واقع شده اند و 
مشتریان را به ســمت خود جذب 
می کنند. ایــن جگرکی ها محلی 
مطمئن برای خــوردن دل و جگر 
هستند. با توجه به اینکه این میدان 
به کشتارگاه نزدیک است، بنابراین 
جگرکی های آن همیشه مواد اولیه 
تازه و کشتار روز را عرضه می کنند. 
منوی جگرکی ها نیز یک فهرست 
بلندباالست که برای هر ذائقه ای، 
حتــی ذائقه های خــاص، چیزی 
دارد؛ جگر، دل، قلوه )گوسفندی و 
گاوی(، خوئک، خوش گوشت، جگر 
سفید، دنبه، سردل، کوبیده، چنجه، 
جوجه کباب، کتف و بال مرغ، قارچ 
و کوهــان. اگــر می خواهید حتی 
برای یک بار به این محدوده سری 
بزنید، یک راه رســیدن به میدان 
بهمن ســوار شــدن اتوبوس های 
خط پایانه افشــار )پارک وی( به 
ترمینال جنوب است که مسافران 
را تــا نزدیکی های میــدان بهمن 
می رساند. با اتوبوس های بی آرتی 
خط خیابــان ولیعصر بــه میدان 
راه آهن هم می توان به میدان بهمن 
رسید، فقط از میدان راه آهن باید 
یک کورس تاکســی سوار شد که 
البته مسیری کوتاه است. اما یکی 
از دسترســی های آسان به میدان 
بهمن رفتن به ایســتگاه متروی 
»جوادیه« است که عالقه مندان به 
خوردن جگر را می تواند به راحتی 

به این میدان برساند.

بی آر تی میدان بهمن

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

متروی حقانی

  باغ موزه ملی دفاع مقدس
باغ مــوزه انقــالب اســالمی و 
دفاع مقدس تهــران محلی برای 
ارائه بخــش اندکی از حماســه 
ملــت ایــران در دوران انقالب و 
دفاع مقدس اســت. این باغ موزه 
بــا زیربنای ۲05هــزار مترمربع 
)با احتســاب محوطه ســازی(، 
یک مجموعــه کم نظیر و دیدنی 
است. این مجموعه با بهره گیری 
از نگاه آمیخته به هنر هنرمندان، 
تصاویری از مقاومت خرمشهر )از 
لحظه اشغال، دفاع و آزادسازی( 
را پیــش روی بازدیدکننــدگان 
قرار می دهد.در میــان تاالرهای 
مختلف این باغ مــوزه تنها تاالر 
پروانه هــا جنبه مــوزه ای دارد. 
این تاالر برای معرفی ســرداران 
دوران دفاع مقدس درنظر گرفته 
شده اســت. دیگر تاالرها جنبه 
رویدادی دارنــد و می توان تمام 
اتفاقــات دوران دفاع مقــدس را 
در آن به شــکل زنــده در همان 
حال وهوا دید. این تــاالر به این 
جهت پروانه ها نامیده شده است 
که به یاد شــهدای 8سال جنگ 
تحمیلی و نیز معرفی فرماندهان 
شــهید می پردازد. تاالر آستانه 
بخش دائمی موزه و نمایش دهنده 
مجموعــه وقایعی اســت که در 
فاصله سال 57تا آغاز جنگ منجر 
به پیروزی انقالب اســالمی شد. 
همچنین روزهای آغازین جنگ 
تحمیلــی را نیز در ایــن تاالر به 
تصویر کشیده اند. برای دسترسی 
می توانید با استفاده از متروی خط 
یــک )کهریزک-تجریش( خود 
را به یکی از ایستگاه های حقانی 
یا همت برسانید. موزه در فاصله 

کمی از هر دو ایستگاه قرار دارد.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  کتابخانــه تخصصی ایثار و 
شهادت

برای آن دســته از عالقه مندان به 
ادبیات که دنبــال منابع کاملی از 
آثار حوزه دفاع مقدس می گردند، 
کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت 
یــک انتخــاب ایــده آل اســت. 
دسترســی بــه بســیاری منابع 
مطالعاتی ارزشــمند کــه درباره 
ســال های دفاع مقدس نوشــته 
شــده اند، در ایــن کتابخانــه که 
عضویت در آن رایگان است ممکن 
شده اســت. اهداف این کتابخانه، 
تأمین نیازهــای اطالعاتی ایثار و 
شــهادت کاربران از طریــق ارائه 
سریع اطالعات و کمک به ارتقای 
برنامه های پژوهشی پژوهشگران با 
بهره گیری از منابع است. گردآوری 
کتاب ها و نشریات مربوط به موضوع 
ایثار و شــهادت، ایجاد یک مرکز 
اطالعاتی درباره کتاب ها و نشریات 
مرتبط با موضوع ایثار و شــهادت، 
تأمین منابع و اطالعات مورد نیاز 
محققان در ارتباط با موضوع ایثار 
و شهادت و تالش برای دستیابی 
به تازه ترین اطالعــات مربوط به 
ایثار و شــهادت، شرح وظایف این 
کتابخانــه تخصصی اســت. این 
کتابخانــه در برگیرنــده کتاب، 
پایان نامه ها و طرح های پژوهشی، 
گزارش های تخصصی و نشــریات 
تخصصی ادواری اســت که وجود 
بیش از 5700عنوان کتاب، نقطه 
عطفی در موجودیت این کتابخانه 
به حســاب می آید. بخش اسناد و 
مدارک کتابخانه تخصصی ایثار و 
شهادت نیز اسناد و مدارکی بسیار 
قابل توجه را در خــود جای داده 
اســت. خیابان طالقانی، خیابان 
ملک الشعرای بهار، پالک ۳، نشانی 

این کتابخانه است.

متروی طالقانی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید
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سحرگاه
صبحانه یکی از وعده های 

اصلی غذایی است 
که باید به آن توجه ویژه داشت. به همین 

دلیل انتخاب و خوردن یک صبحانه 
کامل و البته سالم از اهمیت بسیاری 

برخوردار اســت. خوردن یک 
صبحانه کامل باعث می شود تا 
روزمان را پرنشاط شروع کرده 
و به ســالمت جسم مان کمک 
کنیم. البته یک صبحانه کامل 
زمانی برایمان دلچسب خواهد 
بود که از تکــرار پرهیز کرده و 

به این وعده غذایی تنوع دهیم. 
در این گزارش مــروری داریم بر 

آموزش چند صبحانه سالم، مقوی و 
البته متنوع که می تواند صبحانه خوبی 

برای همه ما باشد.

سعیده مرادی

آموزش چند خوراکی 
سالم و مقوی برای 
وعده غذایی صبح

برای تهیه پنکیک در ابتدا ظرفی مناســب 
انتخاب کرده و تخم مرغ ها را در آن شکسته 
و خوب هم می زنید. سپس وانیل، نمک، بیکینگ پودر و شکر 
را به تخم مرغ ها اضافه کرده و با تخم مرغ ها ترکیب می کنید. در 
ادامه شیر و کره را به مایه اضافه کرده و هم می زنید. سپس آرد 

را به آرامی و کم کم به مواد اضافــه کرده و کامل هم زده تا صاف و 
یکدست شود. بهتر است آرد یک یا ۲بار الک شود. بعد از اینکه مایه 

پنکیک آماده شــد، ماهیتابه ای را انتخاب کــرده و داخل آن را چرب 
می کنید و مایه پنکیک را به شکل دلخواه یا با استفاده از قالب یا با استفاده 

از قاشق داخل تابه ریخته و سرخ می کنید. در نهایت پنکیک های آماده شده را 
در ظرف مورد نظر چیده و می توانید با استفاده از افزودنی های دلخواه مانند شکالت 

صبحانه، خامه، عسل، میپل سیروپ، انواع میوه ها و... میل کنید.

پنکیک

کیک 
صبحانه
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   روغن مایع: ۲ قاشق غذاخوری    وانیل: یک چهارم قاشق چایخوری

   جو دوسر پرک: ۶ تا ۸ قاشق 
غذاخوری    شــیر: ۲پیمانه    
شکر یا عســل: ۳ تا 4قاشق غذاخوری    موز: یک 
عدد    پودر نارگیل: ۳ قاشق غذاخوری    پودر 

دارچین: ۱.۲قاشق چایخوری

   نــان تســت: 
۶ تــا ۸ عــدد  
   شــیر: یک پیمانه     تخم مرغ: ۲ 
عدد     شــکر قهوه ای یا سفید: ۳ یا 
4 قاشق غذاخوری     کره: ۵۰ گرم     
دارچین: ۱.۲قاشق غذاخوری     وانیل: 
۱.4قاشق چایخوری    عسل برای سرو 

فرنچ تست: به مقدار الزم

مواد الزم

مواد الزم

مواد الزم

مواد الزم

طرز تهیه

در ابتدا تخم مرغ ها را در ظرفی شکسته و هم بزنید. 
سپس وانیل را به آن اضافه کرده و به هم زدن ادامه 
دهید تا تخم مرغ ها از لختگی درآمده و صاف و یکدست شوند. سپس شیر را به تخم مرغ 
و وانیل افزوده و با هم ترکیب کنید. در ادامه شکر قهوه ای و بعد از آن دارچین و نمک را به مواد 
اضافه کرده و مواد را به خوبی هم زده تا کامال با هم مخلوط شوند. حال کمی کره را در تابه ای ریخته و تابه را روی 
حرارت قرار دهید. نان های تست را ابتدا در مخلوط شیر و تخم مرغ بگذارید و به این مخلوط آغشته کنید و نان را 
برگردانید تا طرف دیگر نان هم آغشته به ترکیب تخم مرغ و شیر شود. سپس نان های تست را در تابه ای که کره 
را گرم کرده اید، قرار داده تا سرخ شوند. وقتی یک طرف نان تست سرخ شد آن را برگردانده و سمت دیگر نان را 

هم سرخ کنید. در نهایت فرنچ ها را در ظرف مورد نظر قرار داده و نوش جان کنید.

طرز تهیه

   کره :۱۰۰ گــرم    پنیر 
خامــه ای: ۱۰۰ گــرم    
تخم مرغ: ۳ عدد    شکر: ۳.4پیمانه    شیر: 
۱۵۰ میلی لیتــر    آرد: ۲۰۰ گرم    بیکینگ 
پودر: یک قاشق چایخوری    وانیل: ۱.۲قاشق 

چایخوری    کنجد یا بادام: به مقدار الزم

مواد الزم
طرز تهیه

وعده ها در
اوتمیل

در ابتدا تخم مرغ را به همراه شکر و وانیل با همزن به خوبی هم زده تا کامال کف کند و به رنگ کرم درآید. 
سپس روغن مایع را به مواد اضافه کرده و به هم زدن ادامه دهید. در ادامه شیر را هم اضافه کرده و در حدی 
که با مواد مخلوط شود هم می زنید. بعد آرد را ۲ یا ۳ بار الک کنید و آرد الک شــده را به مواد اضافه کرده و مخلوط کنید. 
مخلوط کردن را باید تا جایی ادامه دهید که مواد کامال یکدست شود و هیچ گلوله آردی در آن وجود نداشته باشد. سپس 
یک تابه را برداشته و داخل آن را با روغن مایع کمی چرب کنید و روی حرارت قرار دهید تا داغ شود. مایه کرپ را داخل 
تابه ریخته و تابه را بچرخانید تا مواد کامال پخش شود. ضخامت کرپ نباید زیاد باشد. وقتی کرپ خودش را گرفت و 

سطحش مات و کناره ها کمی طالیی شد، می توانید کرپ را برگردانید تا طرف دیگر آن هم بپزد. 

قبل از شروع کار فر را روی دمای 180درجه ســانتی گراد قرار داده و اجازه دهید تا گرم شود. سپس کره را در 
ظرف مناسبی ریخته و پنیر خامه ای را به آن اضافه کنید و با همزن هم بزنید. بعد از اینکه ترکیب پنیر و کره نرم و 
یک دست شد، شکر را به آن اضافه کنید. بعد از آن، یکی از تخم مرغ ها را اضافه کرده و با همزن برقی ۲دقیقه هم بزنید تا مواد با هم کامال 
ترکیب شوند. سپس ۲ عدد تخم مرغ باقیمانده را اضافه کنید. وانیل را هم در این مرحله بیفزایید و مجددا یک دقیقه هم بزنید. در مرحله 
بعدی شیر را اضافه کنید. آرد و بیکینگ پودر الک شده را در چند مرحله و کم کم به مواد اضافه کنید. در ادامه قالب را چرب کرده و مواد کیک را 
داخل قالب بریزید. حاال قالب را داخل فر گذاشته و اجازه دهید کیک به مدت 50 تا ۶0 دقیقه بپزد. بعد از گذشت مدت مشخص شده یک خالل دندان 

یا سیخ چوبی را داخل کیک فرو کنید؛ اگر چیزی به سیخ یا خالل نچسبید به این معنی است که کیک کامال پخته و آماده شده است.

فرنچ 
تست

کرپ 
فرانسوی

قندوشکر در سبد غذایی ما ایرانی ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
مردمان پارس از دیرباز به شیرینی ها و خوراکی های شیرین عالقه مند بودند 
و این موضوع عالوه بر تاریخچه قندوشکر در ایران، به خوبی در فرهنگ 
و شعر و ادبیات ایران زمین قابل لمس است که هر چیز خوب و دلچسب به 
قند و نبات و شکر تشبیه می شــود. در فرهنگ عامه از قندوشکر برای 
درمان هم استفاده می شود. به طور مثال وقتی کسی که از حال می رود و 

به اصطالح فشارش می افتد برای او قنداب درست می کنند. همچنین 
قند در فرهنگ پارســی مانند نمک دارای ارزش معنوی است 

بوده و از دیرباز روی آن قسم می خوردند. حتما جمله »به 
این شیرین کام قسم« تابه حال به گوشتان خورده یا 

احتماال آن را از قدیمی ترها و موسپید کرده ها 
شنیده اید. اگر می خواهید بیشتر درباره این 

خوراکی خوشمزه بدانید و با تاریخچه 
و جایگاه آن در ایران آشنا شوید 

توصیه می کنیم این مطلب 
انتهــا مطالعه  تا  را 

کنید.

تاریخچه قندوشکر در ایران
شــواهد و ظروف و ابزار به جا مانده از هــزاره پنجم قبل 
از میالد و نیز ظرف هایی که در ۲00ســال قبل از میالد 
در حفاری های دشت خوزســتان و منطقه شوش دانیال 
کشــف و به دست آمده اســت، نشــان می دهد که اقوام 
ایرانــی در آن روزگار مجهز به صنعت تولید قندوشــکر 
بوده اند و برای جوشــاندن گیاه و عصاره گیری توانســته 
بودند تشکیالتی شــبیه خط تولید شکر و قند امروزی را 
ایجاد کنند. براســاس همین ارزیابی ها و کشفیات است 
که بسیاری از کارشناسان تاریخ صنعت معتقدند که اقوام 
ایرانی نخستین قوم در اختراع صنعت قندوشکر بوده اند و 
توانسته بودند به روش های خوبی در زمینه تولید و تصفیه 
شکر گیاهی و تبدیل آن به قند و نبات شیرین دست یابند. 
گفتنی است این روش از زمان های دور میان اقوام ایرانی 
مرسوم بوده است و آنها قادر بوده اند مغز نیشکر را تخلیه 
کرده و با جوشاندن آن عصاره شکر را در ظرف هایی تجمیع 
کنند. غیر از این ظروف، شــواهد دیگری نیز در دســت 
است که نشان می دهد تولید قند از ایران به شرق و حتی 
هندوستان راه یافته است. یکی از این شواهد اشعار به جا 
مانده از شاعران پرآوازه مانند حافظ است. حافظ شیرین 
سخن در عهد خود، زبان فارسی را به قندی شیرین تشبیه 
می کند و می گوید »شکرشکن شوند همه طوطیان هند / 
زین قند پارسی که به بنگاله می رود.« هندوستان در آن 
روزگار »بنگاله« نامیده می شد و گویا بنگالدش امروزی 

هم بخشی از آن بوده است.

نقش قندوشکر در انقالب مشروطیت
سال1۲8۶ هجری شمســی بود که فرمان مشروطیت 
ایران توســط »مظفرالدین شــاه« قاجار صادر شد. یکی 
از عوامل تسریع کننده انقالب مشــروطیت گران شدن 
قندوشکر در ایران، به خصوص پایتخت به علت جنگ ژاپن 
و روسیه بود. »عالءالدوله«، حاکم وقت تهران بدون توجه 
به علت اصلی گرانی قندوشکر که دالیل خارجی داشت 
و به ایران تحمیل شــده بود چند تاجــر معروف ازجمله 
»سید هاشم قندی« را به چوب فلک بست. به دنبال این 
اقدام، بازاریان به روحانیان متوسل شدند و به این طریق 
اعتراض و اعتصاب و تحصن آغاز شــد.  مشروطه خواهی 
فراگیر و شــدت گرفت. طوری که قاجار بــه زانو درآمد. 
شاه در برابر اعتراض گســترده مردم و علما چاره ای جز 
تسلیم نداشت. سرانجام شــاه به ناچار »عین الدوله« را 
از صدارت عــزل و »میرزا نصراهلل خــان« را جایگزین او 
کرد. صدراعظم جدید در نخستین اقدام، مجتهدان را با 
احترام از قم به تهران بازگرداند و پس از چند روز مذاکرات 
میان متحصنین و دولت نتیجه داد. این فراز و فرودها در 
نهایت در نیاوران به سرانجام رسید. »اعلم الدوله ثقفی«، 
پزشک مخصوص درحالی که شــاه در سایه یک درخت 
کهنسال در صاحبقرانیه بر زمین نشسته بود، فرمانی را 
خواند که با نام فرمان مشروطه در تاریخ ایران ثبت شده 
 است. آن درخت اکنون تنها شــاهد زنده این اتفاق مهم 

تاریخی است.

ردپای قندوشکر و نبات در اشعار و 
ضرب المثل های ایرانی 

در فرهنگ ایران، قند و نبات و شکر جایگاه خاصی دارد. 
به همین دلیل در بسیاری از اصطالحات، ضرب المثل ها 
و حتی اشعار و داستان ها شــاهد نام قند و نبات و شکر 
هســتیم؛ قند و نبات و شــکری که نماد شیرین کامی و 
خوشــحالی و به مقصود رسیدن اســت. به عنوان مثال 
ضرب المثــل »خر چه دانــد قیمت نقل و نبــات«، این 
ضرب المثــل را به کســانی می گویند که وقتــی به آنها 
لطف می کنی و ارزش قائل می شوی، به جای اینکه قدر 
بدانند رفتارهایی مخالف انسانیت انجام می دهند و بقیه 
را از لطفی که کرده اند پشیمان می کنند. یا ضرب المثل 
دیگری که می گویــد »قند توی دلــش آب کردند« که 
از خوشــحالی بیش از حد و ذوق فــراوان حکایت دارد. 
همچنین اشعار بسیاری از شــعرای بزرگ موجود است 
که از واژه قند، شــکر یا نبات در آثار خود بهره جسته اند 
و شیرینی خاصی به آنها بخشیده اند. ازجمله سنایی که 
می گوید: »آنکه زهرت دهد بدو ده قند / آنکه از تو برد بدو 
پیوند.« یا این شــعر موالنا که می گوید: »آن یکی می زد 
یتیمی را بــه قهر / قند بود آن لیــک بنمودی چو زهر.« 
یا حافظ که در شــعر خود از واژه قند چنین اســتفاده 
 می کند: »که نام قند مصــری برد آنجا / که شــیرینان 

ندادند انفعالش.«

قدیمی، اما نوپا
با وجود آنکه ایرانی ها از دیرباز بنیانگذار ســاخت قند در 
جهان بوده اند و با وجود ســابقه تاریخی درخشان در این 
زمینه، ایران در تولید قندوشکر، آن هم به شکل صنعتی و 
مدرن سابقه چندانی ندارد و قدمت آن به 1۲7سال پیش 
بازمی گردد. براســاس آنچه مورخان نوشته اند، نخستین 
کارخانه قنــد ایران بــرای تولید قندوشــکر از چغندر با 
همکاری یک شــرکت بلژیکی با ظرفیت مصرف 150تن 
چغندر در منطقه کهریزک که در جنوب شــرقی تهران 
قدیم واقع شده بود، در سال1۲74 هجری شمسی تأسیس 
شد. تأسیس این کارخانه موجب شد تا کشت چغندرقند 
در اطراف تهران متداول شود، اما عمر این کارخانه چندان 
طوالنی نبود و هنوز چند سالی از تأسیس آن نگذشته بود 
که در سال1۲78 شمســی به علت اجرای سیاست های 
دولت روسیه و صادرات قند با کمترین قیمت به ایران این 
کارخانه تعطیل شد. البته ورود قند ارزان تنها دلیل تعطیلی 
این کارخانه نبود، بلکه رواج شــایعات عوام فریبانه ای که 
در آن روزگار در مــورد مصرف قند بر ســر زبان ها افتاده 
بود نیز در تعطیل شــدن این کارخانه بی تأثیر نبود. حتی 
با وجود آنکه این کارخانه در سال1۳0۹ مجدد بازسازی 
و راه اندازی شد، اما نتوانست به کار خود چندان ادامه دهد. 
از حدود سال1۳11 به تدریج کارخانه های قند در مناطق 
مختلف ایران تأسیس شدند، به طوری که هم اکنون بیش 
از ۳0کارخانه قند و نیشکر در کشور کار تولید قندوشکر 

را انجام می دهند.

خواص و مضرات قندوشکر

قندوشــکر نیز مانند بسیاری از 
خوراکی ها خواص و مضرات خاص 
خود را دارد که دانستن برخی از آنها 

خالی از لطف نیست.

افزایش وزن
قند اضافه به ویژه نوشیدنی های 

شیرین شده با شکر یکی از 
اصلی ترین عوامل در ایجاد 

چاقی هستند.

خطر ابتال به 
بیماری های قلبی

افزایش مصرف بی رویه قندوشکر 
باعث افزایش قند و سطح فشار خون 

می شود. این عوامل خطر ابتال به 
بیماری های قلبی را افزایش 

ایجاد آکنهمی دهد.
رژیم غذایی سرشار از 

کربوهیدرات تصفیه شده، ازجمله 
غذاهای شیرین و نوشیدنی ها 
خطر ایجاد آکنه را افزایش 

می دهند.

 افزایش خطر 
ابتال به سرطان

یک رژیم غذایی غنی از غذاهای 
شیرین می تواند منجر به چاقی شود. 

چاقی خطر ابتال به سرطان را 
افزایش می دهد.

درمان زخم های 
عفونتی

گفته می شود شکر برای درمان 
زخم بسیار مفید است. شکر روی 

زخم مانع از رشد باکتری ها 
می شود.

سالمت پوست
ازجمله فواید قندوشکر می تواند 
نقش آن در از بین بردن لکه های 
پوستی باشد؛ چرا که باعث ایجاد 

تعادل در روغن های پوست 
می شود.

جبران کمبود انرژی
قندوشکر دارای کالری باالیی 
است. همین کالری باال باعث 
جبران کمبود انرژی در بدن 

می شود.

خواص

    چرا بیشتر شــخصیت های داستانی شما از 
میان زنان انتخاب شده اند؟

البته من درباره شخصیت های مختلفی نوشته ام اما درباره زنان 
بسیار نوشته ام چون از موضوعات و دردهای آنها آگاهم. زنان 
زیادی با مشــکالت مختلف خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی 
دســت و پنجه نرم می کنند و به دنبال راهی برای بیرون آمدن 
از فشار این مشکالت هستند. اینطور نبوده که تصمیم داشته 
باشم فقط درباره زنان بنویسم. گاهی به عنوان نویسنده تصمیم 
می گیرم که سراغ سوژه ای مشخص برای نوشتن بروم. گاهی 
هم فی البداهه، سوژه ای معلوم نیســت از کجا، مانند یک دانه 

در وجودم می نشیند.
    بسیاری از آثار شما در دسته آثار انقالبی و با 
موضوع دفاع مقدس نوشته شده اند. به نظر شما 
داستان نویسی در این حوزه با چه چالش هایی 

مواجه است؟
هرچند آثار متعدد و ماندگاری در این حوزه نوشته شده، اما فکر 
می کنم نویسندگان این بخش هم مثل سایر ژانرهای ادبیات، 
دچار بی توجهی به مطالعه و کم دانشــی شده اند. این چالشی 
است که می تواند به خلق آثار ضعیف منتهی شود. اگر خواهان 
خلق آثار قوی هستیم، نویسندگان باید در مرحله اول مطالعه 
و پژوهش دربــاره آن دوره تاریخی خــاص را جدی بگیرند تا 
نوشته هایشان برگرفته از واقعیت باشد. این بخش از ادبیات مان 
صاحب آثار فاخر و نویسندگان خوبی اســت که حتی قادر به 
جریان سازی در حوزه ادبیات نیز شده اند. اما نشریات ادبی هم 

باید به کمک بیایند تا این جریان برقرار باقی بماند.
    نشریات ادبی چطور می توانند به حفظ جریان 

ادبیات دفاع مقدس و انقالب کمک کنند؟
متأسفانه در این سال ها اتفاقاتی رخ داده و شرایط به شکلی پیش 
رفته که ما حتی از وجود نشــریات تخصصی ادبیات نیز دیگر 
برخوردار نیستیم. تعداد نشریات تخصصی ادبی انگشت شمار 
شده اســت. درحالی که این نشــریات از یک طرف چراغ نقد 
حرفه ای را روشــن نگه می دارند، از طرف دیگر فرصت تعامل 

نویسندگان و اهالی ادبیات را فراهم می کنند. آسیبی که از نبود 
نشریات ادبی قدرتمند ایجاد می شود نه فقط بر ادبیات انقالب، 
بلکه بر حوزه هــای ادبی دیگر هم تأثیر می گــذارد. در چنین 
شرایطی وجود نشریات ادبی معدود و صفحاتی از مطبوعات که 

به ادبیات می پردازند مفید و غنیمت است.
    چرا تصمیم گرفتید یک واقعه تاریخی مهم 
مانند دفاع مقدس را در نوشــته های تان ثبت 

کنید؟
حس می کنم به این کار نیاز داریم. من عاشق وطنم هستم، این 
عشق از کودکی درون من وجود داشته است. وقتی جنگی در 
این سرزمین درگرفته، ماندن و ایســتادگی رزمندگان شبیه 
معجزه بوده و این برایم شگفت انگیز اســت. حتماً الزم است 
درباره چنین افرادی حــرف بزنیم و در حد تــوان، یاد آنها را 
گرامی بداریم. من سراغ مســتقیم گویی، یادداشت نویسی یا 
خاطره نگاری نرفته ام. تالش کرده ام شکلی از زندگی را در آن 
شرایط روایت کنم. شخصیت هایی را انتخاب کردم که در آن 

فضا حضور داشتند و جبهه و جنگ را درک کردند.
    نوشتن چه تأثیر شــخصی بر حال روحی و 

دنیای نویسنده می گذارد؟
در مسیر نوشتن، آدم ها خودشان را پیدا می کنند و به ضعف ها و 
قوت های درونی خود پی می برند. به مرور نوع نگاه آنها به دنیای 
اطراف تغییر می کند و شناخت بیشتری از بقیه پیدا می کنند. 
نویسندگی آرامش درونی را به انسان منتقل می کند؛ بسیاری 
از افراد می آیند و به جای اینکه به پزشک و روانشناس مراجعه 
کنند با اعتماد به نفس قلم به دســت می گیرند و می نویسند. 
برای کسی که می نویسند دریچه های جدیدی به سوی روح باز 
می شود، چنین فردی نسبت به کسی که با کتاب، قلم و واژگان 

بیگانه است، به آگاهی بیشتری می رسد.
    به نظر شما یک اثر ادبی باید چه ویژگی هایی 

داشته باشد تا در جذب مخاطب موفق شود؟
در رمان و داستان، نویسنده باید یک زندگی واقعی را پیش چشم 
خواننده ساخته باشد که به نظر او، جذابیت و احساس داشته 
باشد. در مجموع نویســنده باید به بیان هنری رسیده باشد تا 

برای نسلی که سال های دفاع مقدس را به چشم ندیده و در آن روزهای پرحادثه هنوز به دنیا نیامده بوده، تنها راه دانستن درباره واقعیت این رویداد مهم، 
نشستن پای خاطرات مردان و زنانی است که آن روزها را زندگی کرده اند. در دنیای ادبیات کتاب های زیادی نوشته شده که به شکل زندگینامه، ماجراهایی 

واقعی از آن روزها را روایت کرده اند. برخی از این زندگینامه ها را که براساس زندگی شخصیت های دفاع مقدس نوشته شده اند، مرور کرده ایم.

م

این کتاب براساس زندگی شهید امیر 
سرلشکر حسن آبشناسان نوشته شده 
اســت. مژگان حضرتیان فام، نویسنده 
کتــاب، در ایــن زندگینامه به شــرح 
خاطرات و زندگی یکی از شخصیت های 
بزرگ تاریخ دفاع مقــدس می پردازد؛ 
مردی کــه با جســم و روحیه ای قوی 
در ده ها عملیات بــزرگ و کوچک در 
ســال های جنگ تحمیلــی حضوری 
مؤثر داشت و هرگز سخن از خستگی 
بر لب نیاورد. بیشتر افرادی که با شهید 
حسن آبشناســان در ارتباط بودند و او 
را می شناختند، از شجاعت و بی باکی 
مثال زدنی او تعریف کرده اند. فرمانده، 
رفیق و پدری که شجاعت خاص خود را 
با تدبیری ویژه، قدرت خود را با احتیاط 
و علم را با عمل درآمیخته و از او انسانی 
ساخته بود که خیلی ها دوستش داشتند 
و در جست وجوی آن بودند که لحظه ای 
در محضرش باشند و از وجودش بهره 
ببرنداما همه افرادی که با سرلشــکر 
آبشناسان کاری ضروری داشتند، ابتدا 
باید ســراغ خط مقــدم را می گرفتند. 
در کتاب »چریک پیــر« با خاطرات و 
فعالیت های این شهید در میدان جنگ 
آشنا خواهید شد؛ خاطراتی که نشان 
می دهنــد ایران با کمک چــه مردانی 

توانست این چنین مقاومت کند.

چریک پیر

انتشارات سوره سبز

م

نام مصطفی چمران با بسیاری از مهم ترین 
رویدادهــای جنگ تحمیلــی و انقالب 
اسالمی گره خورده اســت و ردپای او در 
بیشــتر وقایع ابتدای انقالب و جنگ به 
چشم می خورد. کتاب »مردی برای تمام 
فصول« به قلم نرگس علی مردانی، روایتگر 
بخش هایــی از زندگی این شــخصیت 
تأثیرگذار است. از مهم ترین بخش های 
این کتاب، پرداختن بــه دوران تحصیل 
شهید چمران است. شهید چمران از همان 
کودکی عالقه زیادی بــه تحصیل علم و 
دانش داشت و همیشه جزو شاگردان برتر 
در همه مقاطع تحصیلــی بود و به خاطر 
رتبه ممتازی کــه در دوران تحصیل در 
دانشگاه تهران کسب کرده بود توانست 
از بورس دانشجویان ممتاز استفاده کند 
و برای تحصیل به خارج از کشــور اعزام 
شود. او در کنار انجام فعالیت های سیاسی 
مدارج علمی را یکی پس از دیگری طی 
کرد. دکتر چمران در هیچ مقطع زمانی 
از تحصیل دور نماند و همیشــه در کنار 
همه فعالیت ها، تحصیل علم را از مهم ترین 
کارهای خود می دانســت. حتی زمانی 
که به خاطر فعالیت های سیاسی بورس 
تحصیلی اش در آمریکا قطع شد به کار در 
مرکز تحقیقاتی دانشگاه برکلی به عنوان 
دســتیار تحقیقات پرداخت تــا هزینه 

تحصیل خود را تأمین کند.

مردی برای تمام فصول

نشر وزرا

م

داوود امیریــان، نویســنده نام آشــنای 
ادبیات انقالب و دفاع مقــدس، این بار به 
سراغ زندگی حاج احمد متوسلیان رفته 
و براساس روایات و مســتندات بسیاری 
که در اختیار داشته اســت خواننده را با 
سرگذشت این شخصیت بزرگ و تأثیرگذار 
آشنا می کند. رمان »مرد« ۳بخش دارد؛ 
بخش اول به ایــام حضــور او در مریوان 
می پردازد، بخــش دوم اتفاقات مربوط به 
لشکر ۲7محمدرســول اهلل)ص( را شرح 
می دهد که حاج احمد فرمانده آن بود و در 
پایان نیز امیریان دوران اسارت حاج احمد 
را به صورت کوتاه روایت می کند و اطالعات 
ســودمندی ارائه می دهــد. او که یکی از 
فرماندهان مهم و سرنوشت ساز در جنگ 
تحمیلی ایران و عراق محسوب می شود، 
از ابتدای شــکل گیری جمهوری اسالمی 
در مناطق مختلف کشور برای برقراری نظم 
تالش کرد. حاج احمد پیش از آغاز جنگ، 
در درگیری های ترکمن صحرا و پاکسازی 
کردستان نقش داشت. او همزمان با حضور 
در جنگ تحمیلی به مردم لبنان در مقابل 
اســرائیل نیز کمک می کرد و سرانجام در 
سال 1۳۶1توســط نیروهای صهیونیسم 
ربوده شــد. البته در کنار حــاج احمد، ۳ 
دیپلمات دیگر نیز حضور داشــتند که از 
سرنوشــت هیچ کدام اطالعات دقیقی در 

دسترس نیست.

مرد

انتشارات سوره مهر

م

خواندن زندگــی خلبان هایــی که با 
شجاعت و رشــادت خود با وجود همه 
کمبودهــای فنی، با تــالش و مهارت 
خود مقابل دشــمن ایســتادند، برای 
آنها کــه می خواهنــد بــا جلوه های 
دیگــری از دوران دفاع مقدس آشــنا 
شوند همیشــه جذابیت داشته است. 
بهرام مرادی در کتاب »خلبان مشاور« 
یکی از این زندگی هــا را روایت کرده 
و خاطرات یکــی از خلبان های خاص 
دفاع مقــدس را بــه یادگار گذاشــته 
اســت. خلبان ســیدمحمود آذین در 
سال 1۳41 به دانشــکده افسری وارد 
شد و به اســتخدام ارتش نیز درآمد. 
او به دلیــل عالقه زیادی کــه به پرواز 
داشت در ســال 1۳48وارد هوانیروز 
شد و بعد از طی کردن دوره مهندسی 
فنی در ایتالیا، مســئولیت یگان فنی 
هوانیــروز در اصفهــان را به عهــده 
گرفــت.  او به دلیل تعهــد، تخصص و 
وجدان کاری باال در جنگ ظفار، مجوز 
ورود به دوره خلبانی را کســب کرد و 
در مرکــز آموزش هوانیــروز اصفهان 
در ســال 1۳55دوره پرواز بــا بالگرد 
۲0۶را زیرنظر »هیومیچل« آمریکایی 
و دوره بالگــرد ۲05را بــا اســتادی 
 »جورج تاکــر« با ۲۲0ســاعت پرواز 

طی کرد.

خلبان مشاور

انتشارات سوره سبز

م

بعضــی زندگینامه ها آنقدر شــاعرانه و 
بااحساس نوشته شــده اند که خواننده 
را غرق دنیای ناشــناخته شخصیت های 
آن می کنند. کتاب »گلســتان یازدهم« 
یک عاشقانه آرام در دل جنگ است. این 
کتاب روایت خاطرات زهــرا پناهی روا، 
همســر علی چیت ســازیان از سرداران 
شهید اســتان همدان اســت. کتاب در 
17فصل تدوین شده و از زمان تولد فرزند 
شهید آغاز می شود تا این روزهای راوی 
ادامه پیــدا می کند. ایــن کتاب هرچند 
نشــان دهنده ویژگی های یک شــهید 
اســت، اما بیش از آن می توان وضعیت 
خانواده های شهرستانی در جنگ را دید و 
به نوعی نگاهی اجتماعی به جنگ را دنبال 
کرده است. خانواده هایی که چند فرزند 
را به جبهه فرســتاده اند و هیچ کدامشان 
بازنگشــته اند و در عین ناراحتی و حزن، 
ســعی دارند به آینده امیدوار باشند و راه 
شهیدشان را ادامه دهند. سبک زندگی 
مطرح شده در کتاب هایی مانند »گلستان 
یازدهم« مخصوص دهه ۶0است؛ سبکی 
که گاه با ورق زدن آلبوم های عکس دوباره 
به یاد می آیند. پناهی روا ازجمله همسران 
شهیدی است که فرزندش پس از شهادت 
همسر، متولد می شود. نویسنده هم کتاب 
را با همین قســمت از زندگی راوی آغاز 

می کند.

گلستان یازدهم

انتشارات سوره مهر

م

کتاب »بابا نظر« اثر مصطفی رحیمی، 
روایــت خاطــرات شــفاهی شــهید 
محمدحســن نظرنژاد در مصاحبه با 
حسین بیضایی اســت. این اثر دریچه 
تازه ای بــه برخی زوایای ناشــناخته 
انقالب و دفاع مقدس گشــوده است. 
مؤلف در این اثــر با گــزارش و زبانی 
خواندنی از زندگــی و مبارزات مردی 
پرده برمــی دارد که تعبیر مجســمی 
از جوانمــردی و ایثار بــود. این جانباز 
۹5درصد با حضوری طوالنی و مستمر 
در جبهه هــای جنگ، در ســال 75به 
شهادت رســید. محمدحسن نظرنژاد 
که بعدهــا به »بابانظر« معروف شــد، 
فعالیت های مبارزاتــی اش را از دوران 
پیــش از انقالب آغاز کرد. نخســتین 
بار در ســال 1۳58عازم جبهه شد و تا 
پایان جنگ در جبهه ها حضور داشت. 
در بُستان چشــم و گوش چپ خود را 
از دســت داد. در فکه کمرش شکست. 
در فاو قفسه سینه اش شکافت و... وی 
سرانجام روز 7مرداد 1۳75دچار تنگی 
نفس شده و به شــهادت رسید. کتاب 
تنها دنبال گفتن از خاطرات نیست بلکه 
آنها را به حقایق قابــل لمس و زنده ای 
تبدیل می کند که از دایره تکرار و کلیشه 
خارج شده و مخاطب را به سرزمین های 

تازه ای از احساس و ادراک می برد.

بابانظر

انتشارات سوره مهر

کتاب هایی که براساس زندگی 
شخصیت های دفاع مقدس 
نوشته شده اند

راویان خون و خاطره

نیلوفر  ذوالفقاری

بتواند جان مخاطب را درگیر و او را مبهوت اثر کند. در نهایت 
نوشته باید خواننده خود را صید کند و این وظیفه نویسنده است 
که بتواند اثری خلق کند که خواننده را تا پایان درگیر خود کند.

    طرفداران ادبیات این روزها بیشتر چه نوع 
آثاری را می پسندند؟

نظر شخصی من این است که در جامعه مخاطبان اطراف من، 
تنوع انتخاب وجود دارد. دست کم هنرجویانی که در دوره های 
نویسندگی شرکت می کنند، دیگر ســراغ آثار زرد نمی روند و 
سعی دارند آثار جدی تر را مطالعه کنند. با این حال نمی توان 

نادیده گرفت که هنوز در جامعه، مخاطبانی هستند که سراغ 
آثار زرد و زیرمجموعه عامه پســند می رونــد و این کتاب ها را 
برای گذران وقت انتخاب می کنند. این موضوع در همه جای 
دنیا وجود دارد. البته قطعاً یک پژوهشگر بهتر می تواند به این 

سؤال پاسخ دهد.
    به عنوان یکی از زنان نویسنده با تجربه های 
متعدد، جایگاه زنان نویســنده را در ادبیات 

کشورمان چطور می بینید؟
فعالیت زنان نویسنده از نظر کمی و کیفی رو به رشد است. اما 

نمی توان گفت هر کاری که نوشته شده، ایده آل است. آثار نوشته 
شده باید رصد و الک شــود تا بهترین ها مشخص شود. زمان 
تعیین کننده است که کدام آثار ماندگار می شوند. از بین خیل 
کارهای نوشته شده، تعداد زیادی هم خوب بوده اند و به مانایی 
دست پیدا کرده اند. قبل از پیروزی انقالب تعداد زنان این حرفه 
بسیار اندک بود، اما به تدریج زنان بیشتری سراغ نویسندگی 
رفتند چون فضا مهیا شــد. فضا با آموزش آماده می شود. زنان 
باید خود را به ابزار تکنیک مجهز کنند. نویسندگان، چه زن و 

چه مرد اگر بخواهند به موفقیت می رسند.

بانوی آبی ها
   انتشارات سوره مهر

کتاب »بانوی آبی هــا«، ماجرای زندگی شــهال ده بزرگی 
نخستین خلبان زن ایرانی است که پیش از انقالب مدرک 
خلبانی خود را می گیرد و زمانی که به اســتخدام شــرکت 
هواپیمایی درمی آید، با یک خلبان آشنا می شود و با او ازدواج 
می کند. در بخشی از کتاب می خوانیم: به سختی در هواپیما را 
باز کرد و با دست های باالبرده خود را بیرون انداخت و گفت: 
»اجازه دهید برادران... من... من یک خلبان ایرانی هستم. 

 این برادر هم دیده بان من است. ما... ما برای گشتزنی آمدیم. مثل... مثل خود شما نگران 
مرزهای هوایی هستیم.«

هفت بند
   انتشارات سوره مهر

هفت بند مجموعه ای از داستان های راضیه تجار است که براساس 
زندگی زنان و خانواده های رزمندگانی نوشته شــده که در انتظار 
بازگشت عزیزان خود نشسته اند. این کتاب شامل ۹داستان کوتاه با 
نام های »تصویرهای شکسته«، »قاب انتظار«، »هفت بند«، »هودج«، 
»از ستاره تا ستارگان«، »عروج«، »نگهداری الله در باد سخت است«، 
»طلوع« و »سفر به ریشه ها« اســت. واگویه های همسر رزمنده ای 
عکاس با چوبه دستی او که هفت بند دارد، دیدن فرشتگان بر بالین 

یک مجروح توسط همسرش، قصه دو برادر با نام افشین و تکین، فرزند سرهنگ قدیمی ارتش 
که به جای خارج، عازم جبهه می شوند، ماجرای بعضی از این داستان هاست.
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شکر تشدید کننده 
دیابت

 دانشمندان ثابت کرده اند که دیابت 
یک بیماری ژنتیک است و خوردن 
شیرینی ها و چربی ها فقط می تواند 

عاملی تشدید کننده در دیابت 
باشد.

مضرات



روستای استخرگاه رودبار می تواند  مقصدی مناسب برای گردشگری باشد

تصاویر کارت پستالی از بهشت
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نگاهی به چند روستای ییالقی رودبار و منجیل که ویژگی های 
منحصر به فردی دارند

جادوی طبیعت در ییالق گیالن

روستاگردی همیشه شیرین است. رفتن به سمت مناطقی که از بافت و تراکم شهری و این هیاهو و روزمرگی به دور هستند، بسیار می تواند حال و هوای 
هر فردی را تغییر دهد و باعث فراموش کردن فشارهای کاری و زندگی شود. البته همه روستاها شاید شرایطی برای تغییر این حال و هوا را نداشته باشند 
و موقعیت شان به گونه ای باشد که شرایط برای گردشگری فراهم نباشد. اما در این میان روستاهای زیادی وجود دارند که دل هر گردشگری را با خود 
می برند و با سر زدن به آنها به قولی روح آدم جال پیدا می کند. این روستاها معموالً شرایطی ییالقی دارند و اکثر آنها در مکان های مرتفع و خوش آب و 
هوا جای گرفته اند که معموالً مناظر بکری هم در انتظار گردشگران است. در ادامه سری زده ایم به چند روستا که در اطراف شهرستان رودبار قرار دارند 

و از زیبایی های منحصر به فردی بهره می برند.
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روستای حلیمه جان، یکی از روستاهای بسیار زیبا و معروف در نزدیکی رودبار استان گیالن است. 25کیلومتر که از رودبار به سمت 
رشت خارج می شوید، در سمت راست جاده تابلوي این روستا خودنمایی می کند که باید وارد این جاده فرعی و باریک شوید. همان 

اول راه و به محض ورود به این جاده، منظره ای که مشاهده خواهید کرد شما را حیرت زده می کند. تصویری حیرت انگیز از زمین های 
زیرکشت در سایه درختان جنگل و پیچ و تابی که به سمت باالی کوه شما را هدایت می کند، بسیار جذاب و منحصر به فرد است. بعد از 

گذشتن از این راه پر پیچ و خم، مسیر کمی هموارتر می شود و پس از چند دقیقه ای دوباره حیرت زده خواهید شد. این بار دریاچه ای با نام 
عروس مقابل چشمان تان ظاهر می شود که تصاویر خیال انگیز آن تنها در کارت پستال ها قابل مشاهده است. شهرت روستا حلیمه جان بیشتر به خاطر همین دریاچه 

عروس است که در ابتدای آن قرار گرفته و بیشتر افراد حتی نام این دریاچه را حلیمه جان می نامند. این دریاچه محل زندگی موجودات مختلفی ازجمله ماهی سفید، 
قورباغه  و الک پشت  است. اما آنچه نظر هر بیننده ای را در مورد دریاچه عروس حلیمه جان جلب توجه می کند، تغییر رنگ این دریاچه است. دریاچه در زمانی که 

هوا آرام است به رنگ سبز است، اما بعد از ظهر و با کمی وزش باد به رنگ آبی در می آید. علت تغییر رنگ دریاچه وجود جلبک ها در آن است. درواقع جلبک ها در 
ساعات صبح سطح دریاچه را می پوشانند و به همین دلیل رنگ دریاچه به سبز درمی آید، با وزش باد و کنار رفتن جلبک ها دریاچه رنگ آبی به خود می گیرد.

اسطلخ جان، روستایی در نزدیکی رودبار و دهستان رحمت آباد است. این روستا قدمتی چند صد ساله دارد و در گذشته آن را سلچان 
می نامیدند که بعدها به خاطر وجود استخرها و برکه های متعدد در روستا، نام آن به اسطلخ جان تغییر پیدا کرد. امروزه روستای 

اسطلخ جان به دلیل داشتن آب وهوای مطبوع و مناظر سرسبز و زیبا، به یکی از مناطق مورد عالقه طبیعت گردان تبدیل شده و بسیاری 
از خانواده ها نیز این روستا را برای تعطیالت آخر هفته انتخاب می کنند، تا در فضای منحصر به فرد روستا استراحت کنند. این روستا از دو 

بخش جلگه ای و کوهپایه ای تشکیل شده که البته بیشتر نواحی آن را بخش کوهپایه ای در برگرفته است. در این روستا در دل چمنزارها و 
مراتع سرسبز، برکه ها و استخرهای طبیعی زیبایی را می بینید که منظره ای خیره کننده ایجاد کرده اند و آرامش را به شما هدیه می دهند. در شمال روستای اسطلخ جان، 

روستای دیگری به اسم شــهران وجود دارد که می توانید از آن هم دیدن کنید و در این طبیعت بکر منطقه غرق شوید. کوه معروف درفک نیز مرتفع ترین نقطه 
شهرستان رودبار محسوب می شود. خانه های این روستا کامالً به 2دسته تقسیم شده اند؛ برخی از آنها رنگ وبوی شهری می دهند و کامالً با مصالح مدرن تجهیز 

شده اند و برخی دیگر، همان شکل وشمایل و بافت سنتی خود را حفظ کرده و از چوب، گل، پوشال و سنگ ساخته شده اند که در بافت سرسبز روستا همچون 
نگینی خودنمایی می کنند. اگر به این روستا سفر کردید، تا حد امکان از دستبافت های اهالی روستا خریداری کنید و به یادگار باخود ببرید.

حلیمه جان 

اسطلخ جان 

یکی دیگر از روستاهای منحصر به فرد در استان گیالن روستای دیورش در نزدیکی شهرستان رودبار است. این دهکده از تاریخی 
چند صد ساله برخوردار است و آثار باستانی کشف شده در این منطقه این ادعا را تأیید می کند؛ رودخانه ای خروشان که از چشمه 
سفیدآب سرچشمه می گیرد و از میان روستا عبور  کرده و همچون شاهرگی باعث زنده ماندن دیورش و طراوت و شادابی آن شده 
است. لذت نوشیدن چای زغالی، گذاشتن پا در آب و گذراندن لحظاتی بدون مشغله های زندگی شهری در کنار این رود، بی شک یکی از 
بهترین لحظات عمرتان را رقم خواهد زد. در ادامه گشت وگذار در این روستا می توانید از غار دیورش هم دیدن کنید. بازدید از این غار آبی 

و عمیق بی شک پرهیجان ترین بخش سفرتان خواهد بود. در این منطقه پوشش گیاهی هم بسیار خاص و متنوع است؛ درختان بلند قامتی همچون توسکا، بلوط، 
راش، افرا و چنار و میوه های جنگلی نظیر زالزالک، ازگیل، آلوچه، خرمالو و گالبی وحشی، مراتع سرسبز و چشم نواز دیورش را تشکیل داده اند. روستای دیورش 
در میان تپه ها و دره های متعددی قرار گرفته که جزو روستاهای پراکنده محسوب می شود. قرارگیری این روستا در ارتفاعات سبب شده تا در فصل های گرم 
سال یکی از بهترین مناطق گردشگری شمال کشورمان محسوب شود و به عنوان یک مقصد مهم همیشه از آن یاد کرد اگر به دیورش آمدید حتماً از غذاهای 

خوش طعم و رنگارنگ بومیان و نان های محلی شان امتحان کنید تا این خاطره خوش طعم همیشه با شما باشد.

ییالق سالنسر در ۳۰ کیلومتری شمال شهر رودبار و در غرب شهر رستم آباد واقع شده و یکی از زیباترین ییالقات شمال کشور به 
شمار می رود. جاده زیبای منتهی به سالنسر چشم انداز بی نظیری از قله درفک، شهر رستم آباد و روستاهای اطراف آن دارد. پوشش 
گیاهی این منطقه نسبت به دامنه شمالی رشته کوه البرز کمی خشک تر است، اما تنوع گیاهی باالیی دارد و سرشار از گل های وحشی و 
گیاهان دارویی است. در کنار جاده، مکان های بسیاری با چشم انداز زیبا برای کمپ وجود دارند که می توانید به راحتی توقف کنید و برای 
ساعت ها در آنجا بمانید و از طبیعت لذت ببرید. در مسیر رسیدن به سالنسر گونه های متعددی از درختان راش، توسکای ییالقی، افرا، پلت، 

کاج و بلوط مشاهده می شوند که طبیعت منحصربه فردی را در منطقه پدید آورده اند. همچنین در اینجا آواز پرندگانی چون توکای سیاه، کمر کولی جنگلی و قمری 
خانگی، گوش شما را نوازش می دهند و البته حیوانات درنده ای چون شغال و گراز نیز در سالنسر زندگی می کنند. در جاده خاکی ییالق سالنسر بعد از جنگل، مراتع 
خودنمایی می کنند و درختان پراکنده به چشم می خورند و پوشش گیاهی، تنک و بازتر می شوند. نشانه رسیدن به منطقه سالنسر، خنک تر شدن هوا و فرو رفتن 
در دل ابرها است. اما هنوز تا رسیدن به این ییالق راه دارید و باید شانه به شانه ابرها مسیر را ادامه دهید تا به ییالق سالنسر برسید. به نزدیکی این ییالق که 

می رسید کوه درفک در فاصله کمی از شما قرار دارد که تماشای آن و همچنین جلگه سپیدرود قطعاً شما را حیرت زده خواهد کرد.

دیورش 

سالنسر 

تخت های هتلی
تا به حال برای شما هم پیش آمده که بعد 
از کلی جست وجو و انتخاب مکان و تاریخ 
و همچنین هتل مورد نظرتان با مشکل 
انتخاب اتاق و تخت روبه رو شوید؟ زمانی 
که تاریخ نهایی را برای هتل مورد نظرتان 
انتخاب می کنید، فهرســتی بلند باال 
برای شما باز می شود که می خواهد از 
بین چندین اتاق و تخت موجود، یکی 
را انتخاب و رزروتان را نهایی کنید. در 
این مرحله هرگونه اشتباه در انتخاب 
تخت و اتاق مورد نیــاز، می تواند تمام 
سفر را تحت الشعاع قرار دهد و عالوه بر 
مشکالت اقامت، ممکن است هزینه های 
زیادی را هم بر دوش شما تحمیل کند. 
بهتر اســت قبل از رزرو هتل و انتخاب 
تخت های مورد نیازتان، اصطالحاتی که 
در این زمینه وجود دارند را هم بدانید و با 
هر کدام آشنایی داشته باشید تا از بروز 
هرگونه مشکل جلوگیری کنید. در ادامه 
سعی کرده ایم برخی از پرکاربردترین 
اصطالحاتی که برای تخت های هتلی 

استفاده می شود را باهم مرور کنیم.

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

هستید دیدن این ستون را از دست ندهید.

دانستنی های 
سفر

تابستان که تمام می شود حجم زیادی از سفرها کم و برای بعضی ها تمام می شود. البته خانواده هایی که 
درگیر مدرسه و درس و کتاب فرزندان هستند، کاماًل از سفرهای طوالنی مدت دور می شوند و فقط روی 
کار و درس تمرکز می کنند. اما برخی دیگر به انتظار این روزها نشسته اند تا کمی تب و تاب سفرها کم شود 
و بار سفر ببندند و با خیالی آسوده تر و به دور از هرگونه شلوغی به مکان های مورد عالقه شان بروند. هرچند 
که فصل پاییز شروعی برای سردشدن هواست و سبزی جنگل ها و کوه ها کم کم از بین می رود، اما طبیعت 
همیشه زیباست و جور دیگری این زیبایی را به رخ خواهد کشید. حاال اگر از همه اینها بگذریم، باید بدانیم 
که هیچ روز و سال و ماهی را نمی توان به تنهایی فصل سفر نامید و مابقی روزها را برای زندگی روزمره درنظر گرفت؛ به عقیده بسیاری 
از کارشناسان گردشگری، همه روزهای سال فصل سفر است و هر مکانی را می توان در هرفصلی رفت اما انتخاب مکان باتوجه 
به سلیقه افراد کاماًل اختیاری است. پس همچنان آماده باشید و از سفر پا پس نکشید و از آخر هفته ها حداکثر استفاده را ببرید. 

در ادامه سراغ روستای استخرگاه در نزدیکی شهر رودبار رفته ایم که بسیاری از افراد آن را به یک تکه از بهشت نسبت داده اند.

مجتبی یارزمان

تخت سالن پذیرایی

 Bed- parlor
در این اتاق ها عــالوه بر تخت های موجود 
در اتاق ها، یک تخت هم در سالن پذیرایی 
موجود است. این تخت ممکن است یک یا 

2نفره باشد.

کاناپه تختخواب شو

 Convertible Sofa
در این حالت یکی از کاناپه هایی که برای 
استراحت در ســالن وجود دارد، قابلیت 

باز شدن و تختخواب را دارد.

تخت دیواری

 Folding-up bed
یکی از مواردی که بیشتر برای هاستل ها 
کاربرد دارد و به چشم می خورد، تخت های 

تاشوي دیواری است.

تخت 2 طبقه

 Bunk Beds
از دیگر مواردی که باز هم برای هاستل ها 
معموالً پرکاربرد اســت و بیشتر به چشم 
می خورد، همین تخت های 2طبقه است.

تخت تک نفره

 Single
تخت هایی که برای یک نفر استفاده می شود 
سینگل نام دارد و معموالً این اصطالح برای 

اتاق های تک نفره هم کاربرد دارد.

2تخت تک نفره جدا

 Twin
بــرای اتاق هایی که تخت 2نفــره به هم 
چسبیده ندارد و برای هر نفر از تخت های 
جداگانه استفاده می شود، اصطالح تویین 

استفاده می کنند.

یک تخت دونفره

 Double
تخت هایی که قابل اســتفاده برای 2نفر 
هســتند را با نام دابل می شناســند و در 

سایت ها بسیار پرکاربرد هستند.

تخت 2نفره بزرگ

 Queen Size
اگر تخت 2نفره از سایز استاندارد بزرگ تر 
باشد و به عنوان یک ویژگی بیان شود، از 

این اصطالح استفاده خواهد شد.

تخت یک نفره بزرگ

 King Size
تخت های یک نفره که ســایز بزرگ تری 

دارند با این اصطالح نامگذاری می شوند.

درباره استخرگاه

گشت وگذار در درفکخانه قصه ها

پيشنهاد  هفته

متروی تجریش 

   حمام دزاشیب
بعضی حمام ها، داستان های عجیبی از 
اتفاقاتی که بر آنها تحمیل شده دارند، 
مثل 2اتفاق تلخ دوره قاجار که در حمام 
رخ دادند. حمام فین کاشان و حمامی 
در منطقه شــمیران که چشمان برادر 
فتحعلی شــاه قاجــار را گرفت. حمام 
تاریخی دزاشیب که به گرمابه بوعلی هم 
معروف است با قدمتی 15۰ ساله به دوره 
صفویه بازمی گردد. در قدیم بســیاری 
از بزرگان خاندان ها یا تاجران شــهر با 
سرمایه های خود بناهایی می ساختند 
و ســپس وقف می کردند کــه پس از 
مرگ شــان به نام آنها باقی می ماند. با 
توجه به اینکه این بنا دســت به دست 
چرخیده، بانی اصلی آن مشخص نیست. 
معموالً آب این حمام ها از قنات ها تأمین 
می شد و دزاشیب هم 2قنات داشت که 
قنات پایین آن آب این حمام را تأمین 
می کــرد. حمام دزاشــیب مثل عمده 
حمام هــا در ایران، با چندیــن پله و با 
فاصله اندکی پایین تر از سطح کوچه قرار 
دارد. یکــی از دالیل آن این اســت که 
وقتی حمام در سراشــیبی قرار دارد، 
آب با فشار بیشــتری به حمام می رسد 
و گرمایش آن در زمستان بیشتر خواهد 
بود و عالوه بر همه اینها کسانی که بیرون 
از حمام رفت وآمد می کنند، دید کافی به 
درون حمام را ندارند. در حمام دزاشیب 
پایین پله ها فضای چهارگوشی است که 
محل استراحت و تعویض لباس ها بوده 
و به ســربینه معروف است. همچنین 
یک حوض میانی و آب ســرد هم برای 
همسان سازی بدن فرد و دمای هوا در 
این حمام وجود داشــته است. امروزه 
این حمام، پس از بازســازی، به عنوان 
رستوران سنتی مورد بهره برداری قرار 
گرفته و تحت عنــوان عمارت عمادیه، 
به فعالیت خود ادامه می دهد که برای 
دیدن آن می توانید از متروي تجریش 

استفاده کنید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

   تیمچه حاجب الدوله
تیمچه حاجب الدولــه از نقاط دیدنی 
بازار تهران اســت که حــاج علی خان 
حاجب الدوله آن را در زمان ناصرالدین 
شاه ساخته است. حاج علی خان مقدم 
مراغــه ای ملقب بــه حاجب الدوله از 
رجال عهد قاجار بود و کســی که نامه 
قتل امیرکبیر را از تهران به کاشــان 
برد. این شــخص پس از قتل امیر به 
حاجب الدولگی دربار رســید و اگرچه 
پس از عــزل میرزا آقاخــان نوری، او 
نیز معزول شــد اما هرگز از قتل امیر 
پشیمان نشــد. تیمچه حاجب الدوله 
ترکیبی اســت از یک ســرا و تیمچه 
کوچک که محوری شــرقی و غربی به 
موازات بازار امین الملک دارد و 2راسته 
شمالی و جنوبی بازار بزرگ در شرق و 
بازار کفاش ها در غــرب مجموعه را به 
هم پیوند می دهــد. در اطراف حوض 
هشت گوش وســط صحن، 4باغچه 
بزرگ قرار داشــته که بیشــتر سطح 
صحن را پوشش می داده است. امروزه 
4ســاختمان جای 4باغچه را گرفته 
و 2داالن کوتــاه در پشــت ایوان های 
شرقی و غربی، سرا را به تیمچه ها پیوند 
می دهند. در ایــن تیمچه حجره ها در 
2طبقه قرار گرفته اند و به وسیله پلکانی 
می توان به حجره های باالیی دست پیدا 
کرد. همچنین در محل برخورد داالن با 
راسته امین الملک چارسوی زیبا با طاق 
رسمی بندی ساخته شده که تیمچه 
کوچک واقع در غرب سرا، زیباترین و 
ظریف ترین قسمت باقی مانده مجموعه 
است. اثر تاریخی تیمچه حاجب الدوله 
در سال 1۳56به شماره 154۰به ثبت 
ملی رسیده اســت. برای تماشای این 
اثر تاریخی و منحصر به فرد باید راهی 
بازار تهران شــوید که بهترین وسیله 
برای رفتن به بازار بزرگ مترو اســت 
و نزدیک ترین ایستگاه به این تیمچه، 

15خرداد است.

متروی پانزده خرداد 
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روستای استخرگاه یکی از روستاهای توابع شهرستان رودبار اســت و فاصله چندانی با این شهر ندارد. این منطقه 
روستایی در ارتفاعات جای دارد و به همین علت در تابستان هوا معتدل  است و زمستان های سردی دارد. در روزهایی 
که هوا در شهر رودبار بارانی و ابری است، استخرگاه به اســتخری از مه تبدیل می شود و تصاویر حیرت انگیزی رقم 
می خورد. در این روستا 2استخر بزرگ وجود دارد که البته هر دوی آنها در زمینی با مالکیت شخصی قرار دارد. از این 
دو استخر یکی برای امور کشاورزی و دیگری برای مصارف روستایی بهره برداری می شود و معموالً در تمام روزهای 
سال آب در این استخرها وجود دارد. در این روستا شغل بیشــتر مردم کشاورزی است و البته در چند سال گذشته 
مشاغل مدرن تر و کمی به روزتر هم در این منطقه رواج پیدا کرده است. احداث واحدهای اقامتی متعدد و ارائه خدماتی 

مانند تورهای گردشگری، عکاسی، لیدرهای محیطی و چندین شغل دیگر بین اهالی این روستا مرسوم شده است.

قدمت روســتای اســتخرگاه به چندین قرن قبل 
بازمی گردد که احتماالً عــده ای برای ییالق به این 
منطقه آمده و کم کم ماندگار شده اند. این استخرها در 
زمین های شخصی قرار دارد و در محوطه یکی از آنها 
خانه ای وجود دارد که قدمت آن بیش از 1۰۰سال 
است و به یک نماد متفاوت و یادگاری که از قدیم در 
این منطقه به جای مانده تبدیل شده است. از زمانی 
که سریال کارتونی »خونه مادربزرگه« از تلویزیون 
پخش شد، نام این خانه هم با »خونه مادربزرگه« گره 
خورده و حاال تمام آدم هایی که در این منطقه حضور 
دارند این خانه را با این نام صدا می زنند. بدون اغراق 
تمام کســانی که وارد محوطه استخرها می شوند، 
ناخودآگاه برای عکاسی به سمت این خانه می روند 
و می خواهند از این نمای جذاب در کنار استخر هم 
خاطرات شان را ثبت کنند. در گذشته مالک این خانه 
به همه مسافران و گردشگران اجازه ورود به خانه و 
عکاسی را می داد و هیچ مانعی برای آن وجود نداشت 
اما با افزایش تعداد این افراد و آسیب هایی که برخی 
افراد دانسته و نادانسته به این خانه وارد می کردند، 
باعث شد تا عالوه بر آسیب های جدی به این خانه 
تاریخی، مالک آن تصمیم بگیرد از کسانی که قصد 
ورود به داخل خانه دارند، مبلغــی را تحت عنوان 
ورودی دریافت کند و از این درآمد برای مرمت خانه 

استفاده کند.

بیشتر گردشگران این روســتا هدف اول شان رفتن کنار 
اســتخرها و قدم زدن و عکس گرفتن از این محیط است 
تا نهایت استفاده را ببرند. این منطقه عالوه بر 2استخری 
که هدف اول همه گردشگران اســت، مناظر بکر و دست 
نخورده زیادی دارد که هر کدام به تنهایی می تواند آنچنان 
مجذوبتان کند که فراموش کنید با چــه هدفی پا به این 
ییالق گذاشته اید. در اطراف این منطقه جنگل ها و مراتع 
زیبایی وجود دارد که حتماً ســری به آنها بزنید. قدم زدن 
در دل جنگل های اطراف روســتا و همچنیــن رفتن به 
سمت کوه ها و مراتع این منطقه می تواند مناظر رازآلود و 
خیره کننده ای را برای تان رقم بزند که شاید جذابیت شان 
کمتر از این استخرها نباشد. همچنین اگر عالقه دارید که 
کمی بیشتر از این منطقه فاصله بگیرید، می توانید به سمت 
آبشار استخرگاه که البته فاصله چندانی هم ندارد بروید و 
در کنار این رود و آبشــار لحظات ماندگاری را ثبت کنید. 
بد نیســت این را هم بدانید که منطقه درفک که روستای 
استخرگاه هم در آن قرار دارد به یک ویژگی متفاوت معروف 
است و آن چیزی نیست جز غیرقابل پیش بینی بودن آن. در 
این منطقه هرلحظه باید منتظر هر نوع آب وهوایی باشید؛ 
از هوای آفتابی با آسمان صاف کارت پستالی گرفته تا هوای 
مه آلود و باران های شدید و حتی برف! پس عالوه بر اینکه 
وسایل مورد نیازتان را همراه خود برمی دارید، این آمادگی 
را هم داشته باشید تا در زمان مواجه شدن با این تغییرات 

آب وهوایی دچار مشکل نشوید.

خاطرات ماندگار
اگرچه معروفیت روستاي استخرگاه به دلیل وجود همین 2استخر است اما چیز دیگری باعث شده که 
گردشگران جذب آن شوند و هر روز بر تعداد آنها افزوده شود. این استخرها زیر تابش نور خورشید و 
انعکاس مناظر اطراف روی آب، تصاویر خیره کننده ای را پدید می آورند که به قدری جذاب و تماشایی 
است که هر بیننده ای را ساعت ها می تواند محو تماشای خود کند. سطح آب استخرها معموالً کمی پایین تر 
از سطح زمین است و همین باعث این انعکاس و پدیدآمدن تصاویر کارپستالی می شود. در اطراف این دو 
استخر همه  چیز به قدری زیبا و منحصر به فرد است که گویی برای ثبت یک تصویر ماندگار چیده شده اند. 
درختان، مراتع و حتی خانه های اطراف اســتخرها هارمونی خاص و ترکیبی منحصر به فرد را به وجود 
آورده اند که هر گردشگری را می تواند محو تماشای خود کند. البته یک نکته مهم و بسیار بااهمیت  را هم 
برای رفتن کنار این استخرها باید درنظر بگیرید و آن، ورود با هماهنگی در محوطه آنهاست. زمین های 

اطراف این 2استخر در مالکیت شخصی است که باید ورودی بپردازید و سپس وارد محوطه آنها شوید.



کمی بیم
کلی امید
 به جا مانده از عملکرد تیم ملی

در اردوی اتریش
تیم ملی کشــورمان اردوی مهم اتریش را با 
یک پیروزی برابر اروگوئه و یک تساوی مقابل 
سنگال به پایان رساند تا به زودی مهیای حضور 
در جام جهانی فوتبال شود. این دو بازی از چند 
جهت حائز اهمیت زیــادی بودند؛ یکی اینکه 
2رقیب ایران واقعا کیفیت باالیی داشــتند و 
دیگر اینکه این واپسین مســابقات دوستانه 
قابل توجــه تیم ملی پیــش از جام جهانی به 
شــمار می آمد و مهم بود کــه بتوانیم از این 

دیدارها برداشت حداکثری داشته باشیم.

  چرا امیدوار شدیم؟
احتماال شــما هم موافقید کــه در این اردو، 
کفه امید به کفه بیــم می چربید. در 2نمایش 
ایران برابر اروگوئه و ســنگال نقاط روشــن 
بیش از نقاط تاریک به چشــم می آمد. واضح 
است که بخشی از بدنه تیم ملی برابر کارلوس 
کی روش فرمانبرداری بیشتری دارد و خودش 
را کامال در اختیار این مربی قرار می دهد. این 
بخــش از بازیکنان انرژی زیــادی در 2بازی 
تدارکاتی اخیر گذاشــتند و به طور کلی هم 
نظم و هماهنگی بیشــتری در تیم به چشــم 
می خورد. به عالوه تنها دریافت یک گل برابر 
یکی از بهترین تیم های آمریکای جنوبی و نیز 
قهرمان آفریقا اتفاق قابل قبولی است؛ حاال با 
هر کیفیتی که این نتایج رقم خورده باشــد. 
وقتی ظرف 4روز با یاران لوئیس ســوارس و 
ســادیو مانه مواجه می شــوید و کال یک گل 
می خورید، یعنی ســاختار دفاعــی تا حدود 
زیادی نمــره قبولی گرفته اســت؛ مخصوصا 
که می دانیم این نخســتین تجارب کارلوس 
کی روش در بازگشــت روی نیمکت تیم ملی 
بود و نیز او در 2دیدار انجام شــده، تغییرات 
زیــادی در ترکیب تیمش ایجــاد کرد. دیگر 
نکته امیدوارکننده تیم کی روش اما حمالت 
زهردار بازیکنان بــود. اگرچه ما طبق معمول 
کمتر توپ را در اختیار داشتیم و به ندرت حمله 
می کردیم، اما همان معــدود هجوم های  مان 
واقعا خطرناک بود و ازجملــه دیدیم که تنها 
ضربه داخل چارچوب بازی با ســنگال به گل 
تبدیل شد. مجموعه این موارد نشان می دهد 
درصورت حفظ انسجام دفاعی و جلوگیری از 
باز شدن دروازه تیم ملی، بازیکنان ایران توانایی 
آن را دارند که روی حمالت دروازه هر حریفی 
را به خطر بیندازند و نتایج غیرمنتظره بگیرند.

  چرا ترسیدیم؟
مفید و مختصرش این است که قرار نیست تیم 
ملی کشورمان همیشه همین قدر خوش اقبال 
باشــد. چه در بازی با اروگوئــه و چه مقابل 
سنگال، تیم های رقیب فرصت های زیادی را 
برای گلزنی از دست دادند؛ موقعیت هایی که 
شاید گل شدن یک ســوم آنها هم می توانست 
شکست های ســنگین برای تیم کشورمان به 
همراه بیاورد. این درست که اگر گل بخوریم 
مثل دیدار با ســنگال مدل فوتبال مان عوض 
می شود، اما این جلو کشیدن هم ممکن است 
اتفاقات بازی با بوسنی، عراق یا ژاپن را تکرار 
کند. یک مدل از دفاع کــردن وجود دارد که 
شــما در آن موقعیت های کمی به تیم حریف 
می دهید و این قابل هضم است، اما مدل دوم 
همانی است که در اردوی اتریش دیدیم؛ جایی 
که در بازی اول علیرضا بیرانوند و امیر عابدزاده 
چندین موقعیت گل را دفع کردند و در بازی 
دوم عالوه بر درخشــش حســین حسینی، 
مدافعان ما هم چند توپ را از روی خط دروازه 
بیرون کشیدند. قابل درک است که کی  روش 
تازه برگشــته و تیمش در حساس ترین نقاط 
آزمون و خطاهای زیادی دارد، اما »فوتبال« 
به هیچ تیمی تضمین نــداده که 10موقعیت 
حریف گل نشــود و تنها فرصت شما به ثمر 
بنشــیند. امیدواریــم در جام جهانــی بازی 
کم اشتباه تری از فوتبالیســت های تیم ملی 

ببینیم.

فوتسالی ها با برد 
استارت زدند

جام ملت های آسیا برای شمسایی و شاگردانش 
با پیروزی آغاز شد. تیم ملی ایران عصر دیروز 
در نخســتین گام به مصــاف اندونزی رفت و 
موفق شد این تیم را با ســرمربی ایرانی اش، 
محمد هاشم زاده، با نتیجه 5 بر صفر شکست 
دهد. ســعید احمد عباســی )2 گل(، مسلم 
اوالدقباد، مهدی اسدشــیر و حسین طیبی، 
گل های ایــران در این بــازی را وارد دروازه 
اندونــزی کردند. تیــم ملی ایــران جمعه از 
ســاعت20:30 به مصاف چین تایپه می رود و 
یکشنبه در آخرین بازی مرحله گروهی با لبنان 

دیدار می کند.

خبر آخر
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بازنده فرعی
امیرحسین حسین زاده ستاره فصل 

گذشته استقالل، چطور شانس حضور در 
جام جهانی قطر را از دست داد؟

19

نزدیک داییروزهای تاریک ادامه دارد
ستاره آرژانتینی به 90گل ملی رسید 
و حاال  می خواهد به بارسا برگردد، به 

شرطی که پیکه برود

بلیت
حسینی
رزرو شد
تا اینجا به نظر می رسد که حضور 
سیدحسین در فهرست نهایی تیم ملی 
برای جام جهانی قطر قطعی شده

رحمان بی رحم 
شــدم

با فن 4 امتیازی

 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

شنبه 9 مهر 1401
لیگ برتر ایران - هفته 7

آلومینیوم

ملوان
18:00

فوالد

مس کرمان
19:00

ذوب آهن

پیکان
19:00

گل گهر

استقالل
18:30

نساجی

نفت م.س
18:00

صنعت نفت

مس رفسنجان
19:00

یکشنبه 10 مهر 1401

هوادار

سپاهان
17:00

پرسپولیس

تراکتور
18:30

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

انگلیس

ایران
16:30

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

 رحمان عموزاد، پديده اين روزهاي
کشتي جهان اعتقاد دارد تيم ملي ايران 
مي تواند در مصاف رودررو تيم ملي 
آمريکا را شکست دهد

سوژه روز

19 18

چه گل نزنی است این کریستیانو رونالدو! او 
امسال با گلزنی قهر کرده و باید دید به 
روزهای خوبش برمی گردد یا خیر
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شبیه طارمی نبودی

سرگیجه خوشایند کی روش

علیه انتقادات

یکی از نکات قابل توجه دیدار ایران و 
سنگال، نمایش دور از انتظار مهدی 
طارمی بود. به نظر می رســد این 
بازیکن با درخشــش مستمر در 
تیم های باشگاهی و ملی، به نوعی 
مخاطبانش را بدعادت کرده است، چرا 
که حاال دیگر نمایش متوسط یا ضعیف از سوی او پذیرفتنی 
نیست. بازی با سنگال یکی از آن دیدارهایی بود که احتماال خود 
طارمی هم ترجیح می دهد فراموشش کند. او در این مسابقه به 
ندرت صاحب توپ شد و نتوانست خطری روی دروازه حریف 
ایجاد کند، به طوری که تعویض شــدن این بازیکن از اتفاقات 
خوب بازی بود و سردار آزمون به عنوان نفر جانشین توانست 
گل مساوی را بزند. البته که فرم بازی تیم ملی در زمان حضور 
طارمی و دفــاع همه جانبه تیم کشــورمان برابر رقیب هم در 

نمایش کم رمق او بی تأثیر نبود.

یکی از اتفاقات مثبت اردوی اتریش، 
درخشش هر 3 دروازه بان تیم ملی 
بود. در بازی اول با اروگوئه علیرضا 
بیرانوند فیکس بود و تا زمانی که 
در زمیــن حضور داشــت نمایش 
خوبی ارائــه داد. او در نیمه دوم کمی 
احساس درد کرد که جای خودش را به امیر عابدزاده داد. این 
دروازه بان هم در بدو حضور در زمین یک موقعیت تک به تک 
را از فاصله نزدیک مهار کرد. کی روش ترجیح داد در بازی دوم 
برابر سنگال به حسین حسینی فرصت بدهد که این دروازه بان 
هم یکی از بهترین بازی های عمــرش را ارائه داد و چندین بار 
مانع از فروپاشــی دروازه تیم ملی شد. به این ترتیب تیم ملی 
3 دروازه بان آماده دارد که کار کی روش را برای انتخاب دشوار 
می کند، هرچند به نظر می رسد بیرانوند همچنان نزدیک تر به 

ترکیب اصلی باشد.

به طور کلی احسان حاج صفی از آن 
دست بازیکنانی به شمار می آید که 
زیاد از او انتقاد می شود؛ نقدهایی 
که بعضا جنبه فنی و بعضا جنبه 
غیرفنی دارد. با این حال او همچنان 
مورد توجه کادرفنی تیم ملی اســت. 
کارلوس کی روش نه تنها در بازگشت به تیم ملی این بازیکن را 
در ترکیب اصلی قرار داد، بلکه احسان یکی از معدود نفرات ایران 
بود که در هر دو مسابقه برابر اروگوئه و سنگال در ترکیب اصلی 
به میدان رفت. از قضا او در بازی با سنگال یکی از بهترین های 
زمین بود. حاج صفی در این دیدار برخــاف اغلب اوقات که 
در خط میانی به کار گرفته می شــود، به عنــوان دفاع چپ به 
میدان رفت و حتی پایه گذار گل مساوی تیم ملی شد. چنین 
نمایش هایی باعث می شود بازیکن در مقابل انتقادات سربلند 

باشد.

سردار نفس کشید
یک گل به موقع برای فرار از طلسم کشدار

فصل جدید فوتبال باشگاهی اروپا برای سردار آزمون اصا خوب شروع 
نشده است. نه خود لورکوزن نتایج مناسبی به دست می آورد و نه مهاجم 
ایرانی توانسته اثرگذاری چندانی در ترکیب داشته باشد. او در فصل جدید 
هنوز گلی برای لورکوزن نزده و به همین دلیل حتی از ارنج اصلی هم خارج 
شده است. در چنین شرایطی آزمون به اردوی تیم ملی آمد؛ جایی که آنجا 
هم حواشی خاص خودش را داشت و فشار زیادی را تحمل می کرد. دوگانه 
او و مهدی طارمی از چندی پیش و در پی اظهارنظر متناقض طرفین در 
مورد کادرفنی تیم ملی شکل گرفته بود. نهایتا هم حرف طارمی به کرسی 
نشست و کارلوس کی روش روی نیمکت برگشــت، اما سردار آزمون با 
حضورش به عنوان بازیکن تعویضی در دیدار با سنگال مانع از رقم خوردن 

نخستین شکست کی روش در تصاحب دوباره این نیمکت شد.
درخشش به موقع سردار آزمون در اردوی اتریش نشان می دهد این بازیکن 
با وجود تغییر کادرفنی همچنان با همه وجــود برای تیم ملی به میدان 
می رود و قرار نیســت چیزی کم بگذارد یا تمرکز نداشته باشد. به عاوه 
آزمون موفق شد طلسم گل نزدنش را هم بشکند و حاال حتما با حال و هوایی 
متفاوت به تمرینات تیم باشگاهی اش باز خواهد گشت. در واقع همانطور 
که از قبل هم پیش بینی می شد، این وقفه مسابقات ملی فرصت خوبی برای 
آزمون شد تا نفسی بکشد و شرایطش را تغییر بدهد. حاال احتماال نگاه ها 
به او در لورکوزن هم تغییر خواهد کرد و ممکن اســت کادرفنی فرصت 
بیشتری برای بازی در اختیار مهاجم ایرانی قرار بدهد. امیدواریم آزمون 
شرایط بهتری پیدا کند، چرا که او برای تیم ملی ایران مهره بسیار کلیدی 
و مهمی است و اگر در فرم مطلوب به جام جهانی برسد، حتما برای رقبا 
خطرساز خواهد شد. از قضا گرت ساوت گیت، سرمربی تیم ملی انگلیس 

بین برندگان و بازندگان تغییرات کادرفنی تیم ملی و البته تحوالت بعد از آن، همه جور اسمی به چشم هم در ورزشگاه بود و از نزدیک نمایش درخشان آزمون را دید.
می خورد غیر از امیرحسین حسین زاده. جالب است که انگار همه او را از یاد برده اند؛ پدیده فصل گذشته 
لیگ برتر که در استقال درخشید و آرام آرام خودش را پای ثابت همه فهرست های تیم ملی کرد، اما به 
شکل ناگهانی تصمیم به خروج از لیگ ایران گرفت و کار خودش را سخت کرد. در شرایطی که مدام به او 
توصیه می شد در فصل جام جهانی خودش را از میدان دید اهالی فوتبال ایران خارج نکند، چنین اتفاقی 

رخ نداد و او تصمیم گرفت به شارلروا در بلژیک ملحق شود. همانطور که انتظار می رفت چنین انتقالی در 
وهله اول جواب نداده و این بازیکن نتوانسته هنوز یک دقیقه هم در ترکیب شارلروا به میدان برود. در ادامه 

چنین روندی، عجیب نبود که او از فهرست تیم ملی خط بخورد. شاید حتی اگر حسین زاده می ماند و کی روش 
می آمد هم او از فهرست تیم ملی حذف می شد، اما الاقل در آن صورت شانس داشت که از سوی کادرفنی جدید 
دیده شود و هواداران هم برای دعوت شدن او فشار بیاورند. حاال و در فصلی که استقال مشکل بازیساز هم دارد، 

حسین زاده خودش را از این تیم دریغ کرده و در تیم ملی هم جایی ندارد. او یکی از بازندگان اتفاقات اخیر بود.

نكته بازی

وز چهره ر

بازنده فرعی
 امیرحسین حسین زاده چطور حضور در جام جهانی

 را از دست داد؟

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

2614-8-642پرسپولیس1

5312-8-633  گل گهرسیرجان2

4311-63217 استقالل3
529-62317 سپاهان4
229-4-523فوالد5
618-62227 تراکتور6
218-3-615 مس رفسنجان7

8-8-62228نفت مسجد سلیمان8
28-5-62223پیکان9

6-3-3-6-6 ذوب آهن10
16-8-61327نساجی11
15-8-61237  مس کرمان12
35-7-61234هوادار13
35-4-61231آلومینیوم اراک14
44-6-61142صنعت نفت15
42-8-234-5 ملوان16

اگرچه دراگان اســکوچیچ دیگر در تیم ملی حضور ندارد، 
اما بازیکن محبــوب او همچنان بخشــی از ترکیب ثابت 
تیم ملی اســت. صادق محرمی در هر دو نبرد تیم ملی در 
اردوی اتریش حضور داشته و روبه  روی ستاره های پرشمار 
اروگوئه و سنگال، مطمئن ظاهر شده است. نمایش صادق 
در این دو بازی حتی از عملکرد او در دوران اسکوچیچ نیز 
ایده آل تر به نظر می رســید. او باالخره از سایه قضاوت های 
همیشگی خارج شــد و ثابت کرد که می تواند با یک مربی 
دیگر نیز خودش را به ترکیب اصلی تیم ملی تحمیل کند. 
غیبت رامین رضاییان در اردو نیز البته به صادق کمک کرد. 
کی روش از زمان بازگشت به نیمکت تیم ملی، اصرار زیادی 
برای استفاده دوباره از رامین داشته اما مشکات ویزا، اجازه 
نداد این بازیکن تیم ملی را در ویــن همراهی کند. غیبت 
رضاییان موجب شــد کی روش به جای تکــرار همان ایده 
همیشگی در سمت راســت خط دفاعی، صادق محرمی را 
محک بزند و محرمی هم به خوبی از تجربه بازی در اروپا برای 
نشان دادن میزان پیشرفتش در تیم ملی بهره برد. حاال دیگر 
تردیدی در مورد این بازیکن وجود ندارد و همه باور دارند که 

پیراهن شماره 2 تیم ملی، برازنده او خواهد بود.

  اگــر غیبــت رامین، شــرایط را 
بــرای درخشــیدن محرمــی با 
اعتماد به نفســی بی سابقه فراهم 
کرد، غیبت امید نورافکن به دلیل 
مشــکل مشــابه با رامین بر سر 
دریافت ویزا نیز، ابوالفضل جالی 

پرتغالی قــرار داد. کــی روش در یک را در دید سرمربی 
تصمیم شجاعانه، جالی را از ابتدا در ترکیب بازی با اروگوئه 
به زمین فرســتاد و این بازیکــن با یک نمایــش ایده آل، 
شایستگی هایش برای بازی در تیم ملی را به اثبات رساند. 
ستاره سمت چپ خط دفاعی اســتقال که فصل گذشته 
بیشتر بازی ها را از روی نیمکت و سکو تماشا کرد، حاال هم 
در جمع آبی ها فیکس شده و هم فرصت عرض اندام در تیم 
ملی را به دست آورده است. شاید اگر نورافکن در اردو حضور 

داشت، این فرصت اصا در اختیار جالی قرار نمی گرفت.
 

   به فهرســت برنده هــای اردوی 
اتریش باید شــجاع خلیل زاده را 
هم اضافه کنیم؛ فوتبالیستی که 
به هر قیمتی در تیــم ملی باقی 
ماند و در نخستین بازی زیرنظر 
کی روش نیز درخشــان ظاهر شد. 
گل به خــودی پورعلی گنجی و ناهماهنگی نســبی مجید 
حسینی و کنعانی، شرایط را برای درخشش بیشتر شجاع 
در تیم ملی فراهم می کند. البته که حوادث و اتفاقات، نقش 
بزرگی در درخشش این ســه بازیکن داشته اند اما این سه 
مهره فرصت طلب، به خوبی از این موقعیت استفاده کردند تا 

حضورشان در قطر را تضمین کنند.

خوشبختی اجباری!

مرد اول دروازه تیم ملی روبه روی سنگال، نمایشی فراتر 
از حد انتظار در این نبرد داشــت. سیدحسین حسینی با 
تصمیم کارلوس کی روش، در این نبرد بعد از مدت ها درون 
دروازه ایران قرار گرفت و نشان داد که ایستادن در چنین 
موقعیتی، به هیچ وجه ساق هایش را سست نمی کند. در 
نمایش سیدحســین روبه روی ســنگال، اثری از لغزش 
دیده نمی شــد. او در همان نیمه اول با گرفتن یک توپ 
از سادیو مانه نشــان داد که چقدر برای چنین لحظه ای 
انتظار کشیده و انگیزه داشته است. ایران در نیمه اول این 
نبرد، در دفاع آسیب پذیر به نظر می رسید و چند موقعیت 
خوب هم به حریف داد اما ایســتادگی حسینی روبه روی 
مهاجمان بهترین تیم قاره آفریقا، موجب شــد عدد صفر 
از مقابل تعداد گل های سنگال در این نیمه فراتر نرود. او 
چند واکنش تماشایی در این نیمه داشت و ثابت کرد که 
به خصوص روی واکنش های زمینی و گرفتن توپ  هایی با 
ارتفاع کم، تکامل قابل توجهی در فوتبالش به وجود آورده 
است. حسینی در نیمه اول، بهترین بازیکن تیم ملی بود 
و شاید به همین خاطر کارلوس کی روش تصمیم گرفت 
برخاف مســابقه قبلی، گلرش را در جریان بازی عوض 
نکند و او را تا پایان روی خط دروازه نگه دارد. حسینی در 
نیمه دوم بی اشتباه بود؛ گلری که روی خروج ها مطمئن 

ظاهر شــد و عما توانســت خودش را به عنوان یکی از 
غافلگیری هــای مهم اردوی اتریش معرفــی کند. با این 
نمایش، حاال باید بلیت سیدحسین را برای جام جهانی قطر 
رزرو شده بدانیم. شاید قبل از این اردو، او در قیاس با بیرو، 
امیر و پیام نیازمند از کمترین شانس برای ماندن در تیم 
ملی برخوردار بود اما این نمایش 90دقیقه ای، همه  چیز را 

برای سیدحسین تغییر داد.
حسینی روزهای بسیار نفســگیری را پشت سر گذاشته 
تا در ایــن جایگاه قرار بگیــرد. او این مســیر را به لطف 
تثبیت شدنش درون دروازه اســتقال به دست آورده اما 
برای تبدیل  شدن به گلر شــماره یک آبی ها، رنج زیادی 
را تحمل کرده اســت. او یک رقابت ســخت و نزدیک با 
ســیدمهدی رحمتی داشت و درســت وقتی همه تصور 
می کردند رحمتی برنده این نبرد خواهد بود، ذهنیت ها را 
به سود خودش تغییر داد. حسینی بعدها یک نبرد دشوار 
دیگر را نیز روبه روی رشید مظاهری پشت سر گذاشت و 
از این رقابت هم جان سالم به در برد. او این اواخر دیگر از 
آن اظهارنظرها و واکنش های خام قدیمی اش در فضای 
مجازی هم فاصله گرفته و همه تمرکزش را روی فوتبال 
گذاشته است. حاصل این تمرکز، سپری کردن یک فصل 
درخشان با 18 کلین شیت و رسیدن به قهرمانی لیگ برتر 

با استقال بود. همان نمایش  های خوب، حسینی را به تیم 
ملی برگرداندند و حاال سنگال نامی است که این دروازه بان 
نمی خواهد از یاد ببرد. او با توفان های زیادی روبه رو شده 
اما مثل یک ناخدای ماهر، همه  چیز را پشت سر گذاشته 

تا به ساحل برسد.
تا اینجا به نظر می رسد که حضور سیدحسین در فهرست 
نهایی تیم ملی برای جام جهانی قطر قطعی شده اما با این 
سطح از آمادگی که این گلر روبه روی سنگال به نمایش 
گذاشت، او حتی می تواند تهدید بالقوه ای برای جانشینی 
بیرو در تیم ملی نیز باشد. کی روش اساسا به تصمیم های 
غافلگیرکننده لحظه آخری برای خط دروازه شهرت دارد 
و گلرها در تیم او همیشه از شــانس زیادی برای بزرگ و 
بزرگ تر شدن برخوردار هستند. قبل از جام جهانی2014، 
همه تصور می کردند رحمان احمدی گلر شماره یک تیم 
ملی خواهد بود اما سی کیو ناگهان رحمان و دانیل داوری 
را کنار زد تا علیرضا حقیقی را روی خط دروازه قرار بدهد. 
او در دوره قبلی هم به بیرو اعتماد کرد و ناگهان رشــید 
مظاهری را به جای سیدحســین به عنوان گلر ســوم به 
جام جهانی برد. این بار اما نوبت به حســینی است که در 
این غافلگیری دلچسب سهیم شــود. او بلیت قطر را در 

موشن اینوست آرنا به دست آورده است.

بلیت حسینی رزرو شد
 تا اینجا به نظر می رسد که حضور سیدحسین حسینی در فهرست نهایی تیم ملی برای 

جام جهانی قطر قطعی شده
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روزهای تاریک ادامه دارد
چه گل نزنی است این کریستیانو رونالدو!

وضعیت این فصل کریســتیانو رونالدو دقیقا شبیه 
فصل پیش لیونل مسی است. مسی فصل قبل برای 
اولین بار در لیگی غیر از اللیگا و تیمی به جز بارسلونا 
بازی کرد. او رهبر پاری ســن ژرمن نبود و زیر سایه 
دعوای نیمار و امباپه بر ســر رهبری و حکومت قرار 
داشــت. حاال پس از یک فصل از زیر آن فشار بیرون 
آمده و با جا افتادن در زندگی، شهر و فرهنگ جدید، 
توانســته خودش را با محیط وفق دهــد و این یعنی 
مدتی اســت می تواند از فوتبالش لذت ببرد. رونالدو 
تابستانی پرحاشیه داشت. او دیر به تمرینات و اردوی 
پیش فصل منچســتر یونایتد اضافه شد درحالی که 
باشگاه یک  سرمربی جدید را که در سختگیری شهرت 
دارد، استخدام کرده بود. رونالدو هرگز شایعات مربوط 
به تالش مدیر برنامه هایش را در راه یافتن تیمی برای 
او تکذیب نکرد و تصمیم گرفت در برابر شایعه هایی 
مبنی بر اینکه این ســتاره دنبال راهی اســت تا در 
لیگ قهرمانان فصل آینده بازی کند، ســکوت کند. 
وجهه رونالدو با این اتفاقات خراب شد. او حاال کسی 
بود که تیمش را می فروخت و می خواســت وطنش 
را برای زندگی بهتر در غربت تــرک کند. این روزها 
حامیان رونالدو خیلی کم شده اند و حتی اسطوره های 
منچستر هم یا علیه او حرف می زنند یا خیلی کم از او 
حمایت می کنند. همه اینها برای توجیه بدترین فصل 
فوتبالی عمر کریستیانو رونالدو کافی به نظر می رسد. 
او به عنوان کاپیتان تیم ملی پرتغال در دیدار پایانی 
لیگ ملت های اروپا درحالی که در خاک خودش تنها 
نیاز به یک تساوی داشت تا به نیمه نهایی این رقابت ها 
صعود کند، از اســپانیا شکســت خورد و حذف شد. 
سانتوس مشخص بود برای تساوی تیمش را به زمین 
فرستاده. ســرمربی پرتغال در نیم ساعت آخر تیم را 
کامل عقب کشید و نتیجه اش گل دیرهنگام موراتا و 
برتری اسپانیا بود. حاال به نظر می رسد پرتغال با این 
مربی که در خاک پرتغال با آن همه ستاره و رونالدو 

نمی تواند بیش از 32درصد مالکیت توپ داشته باشد، 
در جام جهانی هم به جایی نخواهد رســید و مقصر 
این ناکامی هم کریســتیانو رونالــدو معرفی خواهد 
شد. سانتوس در مســابقات انتخابی جام جهانی هم 
همین اشتباه را مرتکب شــد و درحالی که در بازی 
پایانی تنها به یک تساوی مقابل صربستان نیاز داشت 
تا صعود کنــد، در آخرین دقیقه 2 بر یک شکســت 
خورد و پرتغال را به پلی آف برد. خبر بد برای رونالدو و 
پرتغالی ها اینکه سانتوس تا سال2024 با فدراسیون 
فوتبال قــرارداد دارد. البته پرتغال بــا او یک  یورو و 
یک لیگ ملت ها برده اما به نظر می رســد تیم پرمهره 
پرتغال نیاز به یک مربی شجاع تر و هجومی تر داشته 

باشد.
رونالدو که در این فصل تنها یــک گل آن هم در لیگ 
اروپا و از روی نقطه پنالتی مقابل شــریف مولداوی به 
ثمر رســانده، بدترین فصل عمرش را سپری می کند. 
آمار گل های ملــی او در 117گل در 190بازی برای 
پرتغال باقی ماند و این در حالی است که مسی گل های 
ملی اش را به عدد90رساند و در فاصله 27گل از او قرار 
گرفت. کریستیانو در این فصل در لیگ برتر در 6بازی 
تنها 207دقیقه فرصت بازی پیدا کرده و در لیگ اروپا 
2 بازی و 171دقیقه و یــک گل. او در تور پیش فصل 
هم تنها یک نیمه بازی کرد. رونالــدو در 5بازی برای 
تیم ملــی پرتغال در این فصــل 388دقیقه به میدان 
رفت که حاصل آن تنهــا 2 گل زده بود. اگر میانگینی 
بخواهیم حساب کنیم، رونالدو در فصل 23-2022 در 
هر 255دقیقه یک گل زده که این اصال خوب نیست. 
تازه آمار در منچســتریونایتد این فصل بدتر است؛ هر 

378دقیقه یک گل آن هم از روی نقطه پنالتی.
با بازگشت مارسیال و رشفورد از مصدومیت، وضعیت 
رونالدو بدتر هم خواهد شــد. تن هاخ سعی دارد یک 
وینگر دیگر به ترکیــب اضافه کند. او مدت هاســت 
وضعیت کاگبو را پیگیری می کند. احتمال این انتقال 
در نیم فصل وجود دارد و این را هم باید درنظر گرفت 
که مدیــر برنامه های این بازیکن و ســرمربی هلندی 
منچستر یک نفرند و بدیهی است اگر کاگبو خریداری 
شود، در ترکیب قرار می گیرد و جا برای رونالدو تنگ تر 

خواهد شد.
حــاال در آســتانه داربــی حســاس منچســتر که 
ساعت16:30 روز یکشــنبه در ورزشگاه اتحاد برگزار 
می شود، رونالدو این فرصت را دارد تا به خودش بیاید. 
البته اگر تن هاخ به او این فرصت را بدهد. وضعیت او و 
هری مگوایر اصال خوب نیست. بسیاری از کارشناسان و 
هواداران فوتبال در انگلیس به این نتیجه رسیده اند 
که بهتر است مگوایر به تیمی دیگر برود چون 
برای ثابت کردن خــودش در من یونایتد 
دیگر خیلی دیر شده و در هر مسابقه 
هر اتفاقی بیفتــد همه تقصیرات 

به گردن او انداخته می شود.

مسي
نزدیک دایی

 ستاره آرژانتینی به 90گل ملی رسید و حاال 
می خواهد به بارسا برگردد، به شرطی که پیکه برود

لیونل مسی به پاری سن ژرمن اطالع داده که تا پایان 
جام جهانی حاضر نیست درباره تمدید قرارداد مذاکره 
کند. او به فتح جام جهانی می اندیشد چون از مقایسه 
با مارادونا خسته شده است. با این حال شنیده شده که 
اطرافیانش یعنی پدرش با بارسلونا مذاکراتی مداوم 
دارند. رســانه های کاتالونی خبر داده اند که خورخه 
مسی با بارسلونا بر ســر بازگشت پسرش در تابستان 
آینده به توافق دست یافته اما شروطی بر سر قرارداد 
جدید تعیین کرده که مالی نیست. شرط پدر مسی 
این است که تا آن موقع پیکه در تیم نباشد. پیکه که 
چند ماه است به خاطر افشا شدن نقش داللی اش در 
پرونده انتقال سوپرجام اسپانیا به عربستان و همچنین 
فاش شدن نقشی که در خروج مسی از بارسا داشت، 
زیر فشار رســانه ها و افکار عمومی است حتی دیگر 
اظهارات ضدرئالی اش هم نمی تواند او را نجات دهد. 
در نوکمپ همگان به این نتیجه رسیده اند که با این 
بازیکن قطع همکاری شود. این تصمیم 3 دلیل دارد؛ 
ناراحتی مسی از او، حاشیه ها و سفرهای غیرفوتبالی 
زیادش و همچنین دستمزد باالیی که می گیرد. ژاوی 
در پست او در همین فصل ژول کنده و کریستنسن را 
جذب کرد درحالی که آرائوخو و اریک گارسیا را هم 
داشــت و لنگله و اومتیتی را هم قرضی مرخص کرد. 
حتی در مقاطعی در تــور پیش فصل دی یونگ را در 
پست دفاع مرکزی به میدان فرستاد. پیغام واضح این 

رفتار این است که او دیگر جایی در بارسلونا ندارد.
به دنبال همین زمزمه ها شــنیده شــده که باشگاه 
اتلتیکو مادرید خواهان جذب این بازیکن در پنجره 
نقل وانتقاالتی زمستانی شده است. دیه گو سیمئونه 
پیشنهاد داده که بر سر خرید قطعی گریزمان از بارسا، 
مذاکراتی هم برای انتقال پیکه صورت بگیرد. الپورتا 
از این پیشنهاد خوشحال اســت. در قرارداد قرضی 
2 ســاله آنتوان گریزمان آمده که اگر این بازیکن در 
بیش از 50درصد بازی هــای اتلتیکو در این 2 فصل 
به میدان برود، آنگاه باشگاه مادریدی باید برای خرید 
اجباری و قطعی او 40میلیون یورو به بارســا بدهد. 
همین مبلغ هم یک سوم پولی است که اتلتیکو مادرید 
از محل فروش گریزمان به بارسلونا به دست آورده بود 
اما سرزو، رئیس باشگاه نمی خواهد 40میلیون برای 
این بازیکن به بارسا بدهد و به سرمربی تیمش دستور 
داده تا طوری حضور او در بازی ها را برنامه ریزی کند 
که در این فصل زیر 30درصد دقایق ممکن باشــد تا 
با 72درصد فصل پیش میانگین دقایق حضورش در 

بازی ها از 50درصد دقایــق ممکن فراتر نرود. انتقال 
پیکه یک بازی دوســر برد برای هر دو طرف اســت؛ 
بارسا از شر دستمزد و حاشیه های این بازیکن خالص 
می شود و شرایط برای بازگشت مسی فراهم خواهد 
شــد و اتلتیکو هم یک بازیکن آنتی رئالی به ترکیب 
خودش اضافه می کند و در ازای پناه دادن به پیکه از 

بارسلونا برای خرید گریزمان تخفیف می گیرد.

نزدیک شهریار
    مسی در دیدار دوستانه آرژانتین مقابل جامائیکا از 
نیمه دوم وارد زمین شد و دبل کرد. او با این 2 گل به 
90گل ملی رسید )در 163بازی( و در فاصله 27گل 
ملی تا کریستیانو رونالدو قرار گرفت؛ 19گل کمتر از 

علی دایی.
    مســی با 2 گلی که زد رکورد مختــار داهاری را 
شکست و سومین گلزن برتر ملی در تاریخ فوتبال شد.

    آمار کلــی لیونل مســی در دوران حرفه ای اش؛ 
987 بازی، 779 گل، 339 پاس گل و تأثیر مســتقیم 

روی 1118 گل.
    مســی در 6بازی در ســال2022 برای آرژانتین 

10گل و 2پاس گل به نام خودش ثبت کرده.
    او در 16 بازی که به عنوان یار تعویضی با آرژانتین 
حضور داشــت، 13 گل به ثمر رســانده. او در بازی با 

جامائیکا 34دقیقه بازی کرد.
    مسی نخستین بازیکن آرژانتینی تاریخ است که 

به 100 پیروزی رسیده است.
    تیم ملــی آرژانتین با هدایت مســی به 35 بازی 
متوالی بدون باخت رســید. فقط ایتالیــا با 37 بازی 

رکورددار بازی متوالی بدون شکست است.
    این گل شماره25مســی برای اسکالونی در تیم 

ملی آرژانتین بود.
    مســی در این فصل تاکنون؛ 13 بــازی، 10 گل، 

8 پاس گل و 18 مشارکت در گل.
    از آغاز ســال2020 تاکنون یعنی ظرف 3 سال، 
مســی 19گل در 30بازی با پیراهن تیم ملی به ثمر 
رسانده که این دقیقا عین آمار هری کین برای انگلیس 
اســت. تنها هالند با 21گل در 20بازی برای نروژ و 
ممفیس با 23گل در 29بازی از این دو رکورد بهتری 
دارند. کریستیانو رونالدو که در شکست یک بر صفر 
خانگی پرتغال مقابل اســپانیا موفق به گلزنی نشد، 
گل های ملی اش در این مقطع در عدد 18 باقی ماند، 

البته در 27بازی.

انتقاد از تمرینات ژاوی
رئال مادرید در دوران زیدان مصدوم زیــاد می داد. با بازگرداندن 
آنتونیو پینتوس که پیش تر با زیدان و کونته هم کار کرده بود، دوران 
مصدومیت ها تمام شد و فصل پیش همه تاثیر این تمرینات را دیدند 
که چطور رئال مادرید به حریفان بزرگ کام بک می زد.  در بارسلونا 
این روزها اتفاقات مشــابهی که برای رئال مادرید 2 سال پیش رخ 
داد اتفاق می افتد؛ یعنی همه دارند مصدوم می شوند. هکتور بیرین 
تازه ترین بازیکن آسیب دیده بارسلوناست. او در تمرینات و بدون 
آن که به خاطر بازی های ملی مصدوم شده باشد، دچار آسیب دیدگی 
در کف پا شد. وضعیت مصدومان بارسلونا؛ آرائوخو)3ماه(، کنده و 
ممفیس )یک ماه- به ال کالسیکو نمی رسند(، دی یونگ )یک هفته(، 

عثمان دمبله )جزئی( و بیرین )3 تا 4 هفته(.

ادامه خریدهای بارسا
    حضور ماتئو آله مانی در مدیریت باشــگاه باعث شده درهاي 
بارسلونا به روی همه بازیکنان باز باشد. با آمدن او خریدهای زیادی 
صورت گرفته اما اشتهای بارسایی ها سیری ناپذیر است. باشگاه از 
همین حاال برای خرید قطعی برناردو سیلوا از منچسترسیتی در 

تابستان آینده برنامه ریزی کرده است. 
    یک خرید دیگر هم در راه است. الکساندر ترنت آرنولد گزینه 
اصلی ژاوی برای پست مدافع راست است. سرمربی آبی واناری ها 
هم اکنون در این پست بازیکنانی مثل بیرین و سرخی روبرتو را 
دارد و سرجینیو دست را هم به میالن قرض داده اما از ژول کنده یا 
آرائوخو در پست دفاع راست استفاده می کند. با آمدن آرنولد این 
معامله برای همیشه حل می شود. بارسا برای راضی کردن لیورپول 
رقمی نجومی پیشنهاد خواهد داد و احتماال دوباره مجبور می شود 
اهرم اقتصادی جدیدی را فعال و بخــش دیگری از درآمدهای 

سال های آینده باشگاه را پیش فروش کند. 
    از دیگر اتفاقات نقل وانتقاالتی بارسا در آینده فروش احتمالی 
دمبله اســت. مدیر برنامه های این بازیکن که نتوانست او را در 
تابستان به باشگاهی دیگر ببرد و حق انتقال بگیرد، برای خروج 
او در زمستان برنامه هایی دارد. اگر قرار به آمدن مسی در فصل 
آینده باشد، با وجود بازیکنان زیاد فعلی در پست های وینگر به 

نظر می رسد فروش عثمان کاری منطقی و اقتصادی باشد. 
    یک خرید در پست هافبک دفاعی هم در برنامه باشگاه دیده 
می شود. بوســکتس به خاطر دســتمزد باالیی که دارد و البته 
سن وسالش ممکن است به فروش برسد. مقصد بعدی او احتماال 
لیگ حرفه ای فوتبــال در آمریکا خواهد بود. برای جانشــینی 
این بازیکن گزینه های زیادی مطرح شــده که برخی از آنها مثل 
جورجینیو تکذیب شدند اما کانته و گوندوغان هنوز در سرلیست 
گزینه ها قرار دارند. زوبی مندی اما منطقی ترین نامزد جانشینی 
بوسکتس است. طبق داده های هوش مصنوعی، بازیکن سوسیداد 

بهترین بازیکن برای این پست محسوب می شود.

دالرهای از دست رفته
پس از داستان جوکو، حاال واکسن گریزی ستاره بسکتبال، ضرر 100 میلیون دالری برای او به همراه داشته

فرار ستاره های ورزش دنیا از واکسن کرونا، برای آنها هزینه های غیرقابل 
تصوری به همراه داشــته و نه فقط آنهــا را از عناوین و افتخــارات، که از 
دســتمزدها و جوایز نجومی هم محروم کرده اســت؛ کایــری اروینگ، 
ســتاره بســکتبال آمریکا، که در کنار نواک جوکوویچ از سرشناس ترین 
واکسن گریزهای دنیای ورزش به حساب می آید، اعتراف کرده پافشاری اش 
بر واکسن نزدن، 100 میلیون دالر برای او آب خورده و او را تا آستانه بیکاری 

برده است.
اروینگ که به خاطر پافشاری بر عقایدش شناخته می شود، از بزرگ ترین 
ورزشکارانی است که بر نزدن واکســن اصرار می کرد و به همین خاطر، 
عمال بیش از نیمی از بازی های تیمش، نیویورک نتس را هم از دست داد. 
به خاطر قوانین ایاالتی، او چون واکسن نزده بود، تا ماه مارس نمی توانست 
در بازی های خانگی برای تیمش به میدان بــرود. حضور در بازی های 
خارج از خانه هم به قوانین ایالتی در شهر میزبان بستگی داشت. او حاال 

گفته است که این اصرار او بر نزدن واکسن، باعث شده تا تمدید 4 ساله 
قراردادش عملی نشــود: »من با تصمیم برای واکســن نزدن قراردادی 
به مدت 4 ســال و بیش از 100 میلیون دالر را از دست دادم. رسیدن به 
قرارداد، واکسن زدن و واکســن نزدن، و چیزهایی مثل این، سطحی از 
تردید را در آینده من ایجاد کرد؛ اینکه آیا دوباره در لیگ بازی می کنم و 
آیا دوباره در این تیم خواهم بود یا نه. من به خاطر این تصمیم، با احتمال 

از دست دادن شغلم روبه رو شده ام.«
فصل جدید بسکتبال آمریکا )ان بی ای( میانه پاییز شروع می شود و اروینگ، 
همچنان یک فصل دیگر با قراردادی 37 میلیون دالری می تواند برای تیمش 
بازی کند اما چون قرارداد او فصل گذشته تمدید نشده، ممکن است که 
بسکتبالیست سرشناس 30 ساله، تابستان بازیکن آزاد اعالم شود. این در 
حالی است که همه  چیز برای تمدید قرارداد او در سال2021 آماده بود. او 
گفته است: »قرار بود همه  چیز را پیش از شروع اردوی پیش فصل تمام کنیم 

اما به خاطر اینکه من واکسن نزده بودم، چنین اتفاقی نیفتاد. من حرف آنها 
را می فهمیدم و  باید با تصمیمی که گرفته بودم کنار می آمدم. باید صادقانه 

بگویم که تصمیم سختی بود.«
اروینگ یکی از ستاره های بسکتبال دنیاست و از همین رو اصرار او بر واکسن 
نزدن، سر و صدای زیادی به پا کرد. اینکه او گفته است هزینه های زیادی 
هم برای آن پرداخته و تصمیم بسیار ســختی بوده ، نشان دهنده تعصب 
این ورزشکار برای پرهیز از واکسن اســت. این روحیه را می توان در نواک 
جوکوویچ ستاره تنیس هم دید که به خاطر عقیده مشابه، رقابت های مهمی 
ازجمله اوپن استرالیا و اوپن آمریکا را از دست داد. عالوه بر میلیون ها دالر 
جایزه، او این شانس را داشت تا تعداد قهرمانی های خود در گرنداسلم ها را 
از رقیب نامدارش رافائل نادال اسپانیایی بیشتر کند که این فرصت هم از 
دست رفت. البته هر دو ورزشکار کماکان می گویند ضدواکسن نیستند و 

واکسن نزدن تصمیم شخصی آنها بوده است.
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افقی:
 1- گلوله ای که برای اطمینان 
از مــردن شــخصی شــلیک 

می کنند- نام قدیم مازندران
2- دستگاه آردکردن غالت- 

غده فوق کلیوی- مکان
3- نادان- گل و الیی که رودها 

همراه خود می برند- فراوانی
4- ضمیر انگلیســی- رئیس 
پاسبانان شــهر را می گفتند- 

علم حقایق
5- سگ در گویش عرب- پودر 
دستگاه پرینتر- پسر سهراب 

در شاهنامه
6- سخن کذب- ناخوشایند- 

ضمیر متکلم مع الغیر
7- دریانــورد- هورمون های 
جنسی ماده را تولید می کند- 

یازده
8- ســرکرده- نگهبــان در- 

فرودآمدن
9- مقابل روز- بسیار مهربان- 

از چهار عمل ریاضی
10- صومعــه- از طرح هــای 
شناخته شــده فرش دستباف 

ایرانی- سروش آسمانی
11- پیشــینیان- مربوط به 

نبی- چین و چروک پارچه
12- وابسته- رســول- اشاره 

به دور
13- شیرینی سوغات تبریز- 

شــهری در مشــرق آلمان- 
تکیه کردن

14- تعجب زنانــه- مقاومت 
متغیر سه سر- سهولت

15- اتوبان- نژاد سفیدپوست 
بومی هند

  
عمودی:

1- اهل تاجیکستان- نوازنده 
زورخانه- پناهگاه

2- مأمور تشــریفات صفوی- 
بزرگ ترین ذخایر نفت آفریقا 
در این کشــور است- مسطح 

و افقی
3- جگر ســفید- بیابان گرد- 

قطعی برای کتاب
4- جــاودان- غیرقابل تغییر- 

بی میل و رغبت
5- از انــدام گفتــاری- کوره 

گچ پزی- یار عذرا- مساوی
6- بادگلو- جهان- موجب شفا 

به لطف خدا
7- از ملزومات بهداشت فردی- 

سرزنده و شاداب- ولگردی
8- داستانی نوشته اریش ماریا 
رمارک درباره وضع ســربازان 

آلمانی در جنگ جهانی اول
9- شگفت آور- پیشوا- پایتخت 

عراق
10- دختر عرب- مقابل آوردن- 

نامی پسرانه

11- نشــانه مفعــول- روز بعــد- 
توبه کننده- یک و یک

12- فراوان تریــن کربوهیدرات در 
طبیعت- گوشــه ای در دستگاه نوا- 

موش خرما
13- جادو- عفونــت قارچی دهان 
شیرخواران- قوم زردپوست جنوب 

شرق آسیا
14- میان تهی- دربرگیرنده- یاقوت

15- سنگ قپان- سخنران- صاحب 
15کتاب سیرالعباد الی المعاد

نددصاقسيطانغم
تيارديسرافظفح
روزقاصلاووارب

سابلحرطمليما
نكنامادنيلنس
مشدورمنحتافر
ورسنكظعاونشكا

اقبيظفلريزناس
زيواهريجنيگنر
نسبايماكانيي

هنگنربشارادم
اريگشهاكلياز
ناقريادنلبشنم
دهعزوريدرابگر
مليفهلتكتشخاد

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4310
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

158632749
724891635
963745281
547286193
689153427
231974568
816529374
395467812
472318956

متوسط

  1  4    9
     8  1  
7       6 5
  5  1  7   
   8  2    
  2  6  3   
6 5       4
 8  2      
9    7  1   954637128

136842759
278519364
487261935
593784612
612953847
721496583
345178296
869325471

ساده

متوسط

231645879
596728413
748139265
865413792
379852641
412967358
657381924
184296537
923574186

سخت

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

ساده

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

لیگ برتر بسکتبال هر سال غیرحرفه ای تر از سال 
قبل می شــود. برای اثبات این ادعا نیاز به دالیل 
زیاد نیســت. همین کافی اســت که فصل پیش 
لیگ، دی ماه و با 16تیم آغاز شــد و این فصل از 
7مهر و با 12تیم. لیگ بسکتبال هم مثل خیلی از 
لیگ های غیرفوتبالی، تیم باثبات کم دارد. مهرام، 
ذوب آهن اصفهان، شهرداری گرگان و نفت آبادان 
که قدمت و ثبات بیشتری در لیگ دارند، این فصل 
هم مدعیان اصلی هستند. مهرام که فصل ها پیش 
تیم تهران محسوب می شد، این فصل نماینده شهر 
قدس است و با تیم جوان  شده ای در لیگ حاضر 
می شود. رعد پدافند هفته های گذشته تیم تهرانی 
بود اما قرار است از اروند در لیگ شرکت کند. این 
رفت و آمدها، منحل شــدن  تیم ها و تغییر نام ها 
مثل همیشه در کیفیت لیگ تأثیر می گذارد. اگر 
سال های گذشته فدراسیون تالش می کرد تعداد 
تیم ها را افزایش بدهد، امســال تنها هدف، حفظ 
تیم ها و برگزاری لیگ بــود. چندی پیش طبق 
معمول سازمان لیگ به تیم ها هشدار داد که اگر 
بدهی  هایشان را به فدراســیون پرداخت نکنند 
و با بازیکنان تسویه حســاب نشود، اجازه حضور 
در لیگ را ندارند اما خیلی طول نکشید که از این 

موضع عقب نشینی کردند.
از بین 12تیم حاضر هم بعضــی از تیم ها در حد 
لیگ برتر ســرمایه گذاری نکرده اند و هدف فقط 
حضور است. از حاال می شــود پیش بینی کرد که 
بیشتر بازی های لیگ امســال، یک طرفه است 
به خصوص اگر یک طرف بازی شهرداری گرگان 
باشد. گرگانی ها به عنوان قهرمان 2 فصل گذشته، 
این فصل هم با بازیکنانی کــه گرفته اند، مدعی 
اول هستند. آنها عالوه بر حفظ ستاره هایی نظیر 
پری پتی و محمد جمشــیدی، بهنام جمشیدی 
را هم بــه خدمت گرفته اند. با اینکــه آبادانی ها و 
اصفهانی ها هم تیم شــان را تقویت کرده اند ولی 
بحث سر این است که چرا بیشــتر بازیکنان برتر 
در یک تیم جمع شــده اند. در این مورد بیشتر به 

باشگاه های دیگر ایراد وارد است که چرا به اندازه 
نام شان و لیگ برتر ســرمایه گذاری نمی کنند؟ 
کم شــدن تعداد تیم ها و پایین آمدن قدرت آنها 
نگران کننده است. بعد از بازی های ضعیف تیم ملی 
و تیم جوانان در سال های اخیر، طبیعی است که 
کیفیت لیگ هم هر فصل سیر نزولی داشته باشد.

   جذابیت کم شد 
تعداد پایین تیم های باقــدرت، جذابیت بازی ها 
را پایین می آورد ولــی این فصل نبود 2 چهره این 
جذابیت را کمتر هم می کند. مهران شاهین طبع 
و مصطفی هاشمی مربیانی هستند که این فصل 
در لیگ برتر تیــم ندارند. شــاهین طبع در قطر 
مربیگری می کند و هاشــمی هم کــه در مهرام 
جایش را به کامران جمشید وند داد، با تیم دیگری 
به توافق نرسید. تقابل آنها با هر تیمی که داشتند 

از جذابیت های لیگ بود.

   لغو 2بازی
قرار بود امروز 6بازی برگزار شــود امــا 2بازی لغو 
شــد. از روزهای گذشته شایعه شــده بود که بازی 
صنایع هرمزگان و کاله مازندران برگزار نمی شود اما 
فدراسیون این خبر را تکذیب کرد. با این حال دیروز 
رضا هنگام پور، سرمربی صنایع در یکی از برنامه های 
رادیویی لغو بازی را تأیید کــرد. به گفته  هنگام پور 
شورای تامین شــهر روزهای گذشته مخالفتش را 
با برگزاری بازی اعالم کرده بــود و آنها هم به کاله 
خبر داده بودند که بازی برگزار نمی شود. دیروز نظر 
شورای تامین شهر عوض شد اما کاله زمان کافی برای 
رسیدن به هرمزگان را نداشت. شهرداری گرگان هم 
باید امروز با ذوب آهن بازی می کــرد. خبر لغو این 
بازی چند روز پیش اعالم شده بود اما دلیل مشخص 
نیست. امروز توفارقان آذرشهر میزبان صنعت مس 
رفسنجان است، مس در کرمان با نفت آبادان بازی 
می کند، مهرام میزبان رعد پدافند است و نبوغ اراک 

هم در مشهد با آویژه صنعت بازی خواهد کرد.

شروع ناامیدکننده
 لیگ برتر بسکتبال در حالی از امروز آغاز می شود که برخالف 

 فصل گذشته به جای 16تیم، 12 تیم در لیگ حاضرند
 و 2 بازی هم در آغاز راه لغو شده است

 رحمان عموزاد، پدیده این روزهای کشتی جهان اعتقاد دارد تیم ملی ایران می تواند در مصاف رودررو 
تیم ملی آمریکا را شکست دهد

بافن4امتیازی
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محســن محمود صفری| رحمان عموزاد ســورپرایز 
ویژه رقابت های کشــتی قهرمانی جهــان در بلگراد بود. 
کشتی گیر وزن 65 کیلوگرم که سال 1381متولد شده، 
درحالی که هنوز در رده سنی جوانان قرار دارد، توانست 
در جهانی بزرگساالن طال بگیرد و به نوعی آماده حضوری 
قدرتمند در المپیک شــود. او که ایــن روزها در فضای 
مجازی با لقب رحمان بی رحم شناخته می شود و پدیده 
این روزهای کشتی دنیاست، از همان سوت آغاز کشتی 
بی محابا به حریفانش یورش می برد و فرصت خودنمایی را 
از آنها می گیرد. عموزاد در گفت و گو با همشهری ورزشی 

از مدال طالیش و رقابت های جهانی گفته است.
  

   از جهانی پارســال تا جهانی امسال چه 
اتفاقاتی برای عموزاد رخ داد کــه نتیجه اش مدال 

طال بود؟
سال گذشته در مسابقات جوانان جهان اول شدم و بعد از 
آن  توانستم ملی پوش ایران در مسابقات بزرگساالن باشم. 
در اسلو در وزن 61 کیلوگرم کشتی گرفتم و تمام تالشم 
را کردم تا بتوانم نتیجه خوبی کســب کنم ولی این اتفاق 
رخ نداد و دست خالی ماندم. پس از آن به وزن 65 کیلوگرم 
آمدم که خداراشکر این بار توانستم مدال طالي مسابقات 
جهانی را کسب کنم. امیدوارم مردم راضی باشند و برای 
لحظه ای کوتاه هم که شده دلشان با طالی من شاد شده 
باشد. من سرباز تیم ملی هستم و فقط برای شادی مردم 
تالش می کنم ولی بعضی اوقــات اتفاقاتی رخ می دهد که 

نتیجه مورد نظر به دست نمی آید.
 

   بــاز هم تغییــر وزن داری یــا فعال در 
65کیلوگرم خواهی ماند؟

تا المپیک پاریــس در این وزن هســتم و بعد از المپیک 
2024تصمیم خواهم گرفت.

 
   پس از مشخص شدن قرعه خیلی ها اعتقاد 
داشتند در بهترین حالت مدال برنز می گیری. خودت 

زمانی که جدول را دیدی چه فکری  کردی؟
من برای کسب خوشــرنگ ترین مدال به صربستان رفته 
بودم. درســت می گویید قهرمانان جهان و المپیک با من 
در یک طرف جــدول بودند ولی اصال به ایــن چیزها فکر 
نمی کــردم و در هر کشــتی فقط برای برد روی تشــک 
می رفتم. اصال اسم و رســم حریفم برایم مهم نبود و برای 
جنگیدن روی تشک می رفتم که خداراشکر نتیجه هم داد.

 
   سراغ کشتی فینال با آمریکا برویم. قبل از 
فینالی که داشتی ملی پوشان اوزان مختلف 4 کشتی 
را به آمریکایی ها باخته بودند و تنها کامران قاسمپور 

کاکس را برده بود. با این شرایط استرس نداشتی؟
کشتی گیر آمریکایی حریف قدرتمندی بود ولی با برنامه  
روی تشک رفتم و توانستم برنده کشتی باشم. کادر فنی 
قبل از هر کشتی نکات مهمی را به من گوشزد می کردند؛ 
نکاتی که آنها را اجرا کردم و نتیجه اش را هم دیدم. درباره 
کشتی گیران آمریکایی هم باید بگویم اصال اینطور نیست 
که آنها از ما قوی تر باشند. من مطمئنم اگر تیم به تیم با 
آنها مســابقه بدهیم، تیم ایران برنده خواهد شد. ما تیم 
خوبی داشتیم و مربیان واقعا برای ما زحمت کشیده بودند 
و بچه ها هم همدل بودند تا بهترین نتیجه را کسب کنند. 
در 9 وزنی که بچه ها روی تشــک رفتند، 7مدال گرفتیم 
که نتیجه ای کم سابقه بوده اســت. شکست بچه ها را هم 
ببینید چطور بوده؟ یونس امامی چه کشــتی اي با کایل 

داک قهرمان جهان و المپیک گرفت و 2-2 باخت. به نظرم 
خودباوری نداشــت وگرنه پیروز کشتی بود. امیرحسین 
زارع کشتی را در برابر طاها آکگول ترک برنده بود و روی 
یک  اشتباه که می خواست برد قاطعانه تری داشته باشد 
شکست خورد وگرنه به جای برنز طال می گرفت. کامران 
هم که در برابر کاکس پیروز شــد. در کل تیم خوبی در 
بلگراد داشتیم و بچه ها هرچه داشــتند گذاشتند، فقط 
کمی بدشانس بودیم. کســب 7 مدال کار بزرگی بود که 

تیم ایران انجام داد.
 

   لقب رحمان بی رحم را این روزها حتما زیاد 
شنیده ای. بگو این لقب از کجا آمده است؟

مسابقات جهانی نوجوانان سال 2019با حریف آمریکایی 
کشتی داشتم و بعد از زمان استراحت روی تشک آمدم. 
به رســم ادب خواستم با حریفم دســت بدهم که دست 
نداد و من هم یک فن 4 امتیــازی زدم و در مجموع 12بر 
صفر کشــتی را بردم و از همان زمان این لقب را روی من 

گذاشتند.

   خودت این لقب را دوست داری؟
برایم فرقی نمی کند، مردم هرچه بگویند دوســت دارم. 
ورزش ما پهلوانی اســت که از آن باید به قهرمانی برسی. 
هرچه هم باشــد روی تشک اســت و بیرون تشک رفتار 

پهلوانی را مردم دوست دارند و می پسندند.
 

   بعد از فینال مسابقات جهانی خوشحالی 
منحصر به فردی داشتی معنی خاصی داشت؟

یک خوشــحالی بود که به ذهنم آمد و انجام دادم، معنی 
خاصی نداشت فقط گفتم که کار تمام شد و طال را گرفتم. 

رحمانبیرحمشدم
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تحویل 8 هزار واحد 
مسکونی به مددجویان

 فوت روزانه 2کارگر 
در ایران  

زدن ماسک در 
مدارس، ضروری است   

۱0درصد خانواده های 
ایرانی، ناامنی غذایی دارند 

تمایل متقاضیان 
فرزندخواندگی به 

پذیرش کودکان دختر

مدیرکل دفتر تامین مســکن و امور مهندســی 
ســاختمان کمیته امداد از تحویل 8 هــزار واحد 
مسکونی به مددجویان در شش ماهه نخست سال 
جاری خبــر داد. محمود توکلی افــزود: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون 8 هزار واحد مسکونی تحویل 
خانواده های تحت حمایت شده است. او ادامه داد: 
از این تعداد ۷۵۰۰ واحد احــداث و به مددجویان 
تحویل شده و مابقی در قالب کمک به خرید مسکن 
انجام شده است. مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور 
مهندسی ساختمان کمیته امداد اظهار کرد: این نهاد 
در بخش احداث فضای جانبی نیز ۱۲ هزار و ۶۱۱ 
مورد خدمت شامل محوطه سازی، ساخت سرویس 

بهداشتی، حمام و ... ارائه کرده است.

روزانه ۷۶۰۰ کارگر در جهان از حوادث ناشــی 
از کار فوت می کنند کــه این عدد در ایران حدود 
۲ فوتی اســت. علی حســین رعیتی فرد، معاون 
روابط کار در وزارت کار بــا اعالم این خبر گفت: 
»به مناسبت روز ملی ایمنی )۷مهر( طرح ضربتی 
صیانت از نیــروی کار با کمــک 8۰۰ بازرس از 
وزارت کار و ۲۱ هزار کمیته حفاظت فنی انجام 
خواهد شد و کارفرمایانی که ایمنی کار را رعایت 
نمی کنند، مشمول ماده ۱۰۵ قانون کار خواهند 
شد.« به گفته این مسئول، ۴8 درصد از فوتی ها در 

حوزه کار مربوط به کارگاه های ساختمانی است.

رئیس ستاد طرح مهر در وزارت آموزش و پرورش 
استفاده از ماسک توســط دانش آموزان با هدف 
پیشــگیری از بیمــاری کوویــد-۱9را ضروری 
عنوان کرد. به گفته محمدمهدی کاظمی، تهویه 
کالس های درس از سوی سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس بررســی شده اســت و معلمان 
توصیه های الزم بهداشتی را در کالس ها خواهند 
داشت:  »خانواده ها، اولیای مدارس و رسانه ملی هم 
در این باره نقش مهمی دارند و برای اطالع رسانی 
بیشتر پوسترها و بسته های آموزشی در مدارس 
وجود دارد. امیدواریم ماه مهری با نشاط و بدون 
هیچ مشکلی داشته باشــیم و بتوانیم به ارتقای 
کیفیت آموزشــی کمک کنیم.« این مسئول با 
بیان اینکه تزریق واکسن کرونا برای دانش آموزان 
اختیاری است، عنوان کرد: »البته به دانش آموزان 
باالی ۱۲ ســال توصیه می شود که نسبت به دوز 
یادآور اقدام کنند تا سطح ایمنی بدن آنها افزایش 

پیدا کند و دچار بیماری نشوند.« 

بررسی های انجام شده نشان می دهد که ناامنی 
غذایی در خانواده ها به حدود ۱۰درصد رســیده 
و از هر ۱۰نفر ۲مورد دچار کمبود دریافت انرژی، 
۴نفر در ســطح مطلوب انرژی و همچنین ۴نفر 
انرژی اضافــه دریافت می کننــد. احمد مهری، 
اپیدمیولوژیســت با بیان این مطلب به باشــگاه 
خبرنگاران جوان گفت:  »برای ارتقای سالمت باید 
خدمات پزشکی افزایش پیدا کند. افزایش تعداد 
بیمار در جامعه، اثر مطلوبی در بهبود سالمت مردم 
نخواهد داشــت. این در حالی است که خدمات 
پزشکی یک راه حل برای کمک به سالمت است اما 
الزامی برای بهبود سالمت نخواهد بود و باید امنیت 
غذایی در مرحله اول در بین گروه های آسیب پذیر 
و ســپس در کل جامعه برقرار شــود.« به گفته 
مهری در ۴9 درصد خانواده های ایرانی، ۶۷درصد 
کودکان، ۶۱ درصد مــادران و ۶۵ درصد از افراد 
سالمند کشور نا امنی غذایی شیوع پیدا کرده است.

متقاضیان فرزندخواندگی تمایل بیشــتری به 
پذیرش کــودکان دختر دارند. ســمانه زمانی، 
مدیرکل سازمان بهزیستی استان تهران با اعالم 
این خبر به ایلنا درباره پذیرش فرزند مهمان یا 
امین موقت توضیحات بیشــتری داده و گفته: 
»برای فرزند مهمان یا امین موقت، برنامه هایی 
داریم. البته برای اینکه این کار تسریع شود باید 
برخی از مجموعه ها در این زمینه با ما همکاری 
داشــته باشــند. تعدادی از مجموعه ها در این 
زمینه با ما همکاری خوبی دارند اما این موضوعی 
نیست که صرفا بهزیســتی بخواهد درباره آن 
تصمیم گیری کند و حتما نیازمند دستور قضایی 
نیز در ایــن خصوص هســتیم.« او تأکید کرد: 
»امیدواریم با همکاری بیشــتر دستگاه ها این 
اتفاق هم تسریع شود، چرا که اگر کودک بتواند 
حتی یک شب در آغوش خانواده و در یک فضای 

گرم خانواده باشد، اتفاق خوشایندی است.«

رشد 23 درصدی اهدای خون در تهران
سرپرست اداره کل انتقال خون اســتان تهران، از رشد ۲۳ درصدی 
اهدای خون از ابتدای امسال تا پایان شهریور نسبت به وضعیت مشابه 
زمانی سال قبل خبر داد. سیدمنتظر شبر، با اشاره به اینکه تهرانی ها 
در نیمه نخست امسال ۲۳ درصد بیشتر از وضعیت مشابه زمانی در 
سال گذشته اهدای خون انجام داده اند، گفت: »در نیمه نخست امسال ۲۴۶ هزار و 8۱۳ 

نفر به مراکز اهدای خون در سطح پایتخت مراجعه کرده اند که نسبت به نیمه نخست 
 سال ۱۴۰۰ با افزایش ۲۵ درصدی همراه بوده اســت. از میان مراجعه کنندگان هم

 ۱9۵ هزار و 8۰9 نفر موفق به اهدای خون شــدند که نشان دهنده رشد ۲۳ درصدی 
اهدای خون تهرانی ها در ۶ ماه اول امســال نسبت به ســال قبل است.« به گفته این 
مسئول ۳۳ هزار و 9۶8 نفر از جمع اهداکنندگان خون در فصل بهار و تابستان، کسانی 
بودند که برای نخستین بار نام خود را به عنوان نجات بخش زندگی بیماران ثبت کردند 
و آمار حضور و اهدای خون بار اولی ها که اغلب از جامعه جوان ما هســتند، ۳۱ درصد 
بیشتر از وضعیت مشابه زمانی در سال گذشته بوده است.« این مسئول ادامه داد: »9۲ 

هزار و 8۴۴ نفر از جمع اهداکنندگان خون نیز، مردان و زنان ســاکن تهران بودند که 
به صورت مستمر و منظم، یاری رسان بیماران عزیز هستند. همچنین ۶8 هزار و 99۷ 
نفر از اهداکنندگان خون که در سال های گذشته سابقه انجام این کار خیرخواهانه را 
داشتند، در ۶ ماه نخست ۱۴۰۱ به صف داوطلبان اهدای خون اضافه شدند.« به گفته 
شبر، نیاز بیمارانی از جمله تاالسمی، سرطانی همچنین عمل های جراحی، به خون و 
فرآورده های خونی یک نیاز روزانه و همیشگی است و تاکید بر حضور مستمر و منظم 
مردم در تمامی روزهای سال در مراکز اهدای خون است: »بر این اساس آقایان سالی ۴ 

بار و بانوان ساالنه ۳ بار می توانند نسبت به اهدای خون اقدام کنند.«

میز خبر 

سالمندی با رسم شکل و نمودار

9مهرماه هرسال در تقویم به نام سالمندان نامگذاری شده است؛ 
قشری که به گفته رئیس مرکز تحقیقات ســالمندی دانشگاه 
علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی حاال در سایه عقب افتادگی 
۵۰ساله کشور در اجرای برنامه های سالمندی باید با دغدغه های 
بسیار، این دوره سنی حساس را پشت سر بگذارند. احمد دلبری 
در آستانه روز سالمند از عملکرد سازمان های متولی سالمندان 
در اجرای اسناد باالدســتی و سیاست های ابالغی رهبر انقالب 
و برنامه های توســعه در جمع خبرنگاران گالیــه کرد و گفت: 
دانشگاه توانبخشی و انجمن سالمندی ایران نگران است که دوره 

سالمندی در کشور تبدیل به یک چالش شود.
از نگرانــی و دغدغه ای که احمد دلبری از وضعیت ســالمندان 
ایران در آینده دارد، حسام الدین عالمه، دبیر سابق شورای عالی 
سالمندان کشور و پژوهشگر سالمندی و عضو هیأت علمی جهاد 
دانشگاهی علوم پزشکی تهران در گفت وگو با همشهری خیلی 

بی پرده سخن می گوید: »در ســال 98تنها ۱۰درصد جمعیت 
ایران را سالمندان تشــکیل می دادند و پیش بینی می شود در 
سال ۱۴۲۱سالمندان ۲۰درصد جمعیت کشور را تشکیل دهند 
و رشد دوبرابری جمعیت سالمندی ایران ظرف ۲۳سال یک رشد 
منحصر به فرد خواهد بود که قطعا همراه با چالش ها و دغدغه های 

بسیار برای این گروه است.«
او جمعیت کنونی ســالمندان ایران را 9میلیون و ۲۰۰هزار نفر 
برشــمرده و ادامه می دهد: »اســتان های گیالن و سیستان و 
بلوچســتان به ترتیب با ۱۵.۵درصد و ۵درصد جمعیت سالمند 

پیرترین و جوان ترین استان های کشور را تشکیل می دهند.«
این پژوهشــگر حوزه ســالمندی در ادامه زنــگ خطر بحران 
سالمندی و ابربحران ســالمندی را به صدا درآورده و می افزاید: 
»ایران از سال ۱۴۱۰شاهد بحران سالمندی و از سال ۱۴۱8شاهد 
بحران ابرســالمندی خواهد بود؛ چراکه در سال ۱۴۱۰بیش از 
۱۴درصد جمعیت کشــور ســالمند خواهند بود و از این تاریخ 
کشور ما به عنوان یک کشور سالمند مطرح می شود. بازنشستگی 
متولدان سال ۱۳۵8در ۵۲سالگی و تحمیل فشار مضاعف یکباره 
به صندوق های بازنشستگی کشــوری و لشکری، ورود متولدان 

سال ۱۳۵۰به رده سنی ۶۰سال و تغییر کمی و کیفی ویژگی های 
جمعیتی ایران همه و همه دست به دست می دهند تا سالمندی 
جمعیت کشور بیش از هر زمان دیگر به چشم  بیاید. عالمه با بیان 
این مطلب ادامه می دهد: افزایش تجرد قطعی و کاهش اطرافیان 
متولدان دهه ۵۰و ۶۰به خاطر تک فرزندی در کنار ورود ۳میلیون 
زوج نابارور به سن میانسالی از دیگر عواملی است که روند حرکت 

جمعیتی کشور به سمت سالمندی را افزایش می دهد.

کمبود تخت های آسایشگاهی
جمعیت قابل توجهی که حاال به سمت سالمندی پیش می روند 
در آینده با مشــکل زیرســاخت های رفاهی و اجتماعی ویژه 
سالمندان نیز روبه رو خواهند بود. عالمه ظرفیت مراکز اقامتی 
خصوصی و هیأت امنایی فعال در کشور را ۱۴هزار و ۵۰۰مرکز 
برمی شــمارد و می گوید: این امکانات تنها پاسخگوی ۲دهم 
درصد از جمعیت ســالمند ما خواهد بود؛ این در حالی است 
که بررسی ها و پژوهش های انجام شده نشان می دهد گرچه 
8۳درصد سالمندان توانایی زندگی مستقل را دارند، اما ۵درصد 
سالمندان از نظر وابستگی کامال وابسته در مراقبت هستند و 

۱۲درصد به صورت موردی وابسته خدمات هستند.

زیرساخت ها برای پیر شدن جامعه آماده نیست
به گفته این پژوهشگر سالمندی در کشور متأسفانه ما نه تنها 
نظام مسئولیت پذیری اجتماعی و خدمات داوطلبانه در حوزه 
ســالمندان نداریم، بلکه از بانک زمان و بیمه بانک زمان که 
به صورت محله محور روند خدمات رســانی به ســالمندان در 
آنها رصد می شود نیز خبری نیســت تا بتوانیم در قالب یک 
سامانه مشخص سالمندان و نیازهایشان را شناسایی و بستر 
خدمت رسانی به آنها را فراهم کنیم. او ادامه می دهد: ۵درصد 
کل مردان و ۷۰درصد کل زنان سالخورده ما بی سواد هستند 

و درصد بی سوادی در زنان سالخورده روستایی بیشتر است.  
البته به اعتقاد او، وضعیت بیمه پایه در ســالمندان روستایی 
بهتر اســت و در بیمه تکمیلی هم ۳۱درصد سالمندان از این 
بیمه ها اســتفاده می کنند که باید بیشتر شــود: » جمعیت 

سالمندی که در روســتاها زندگی می کنند 
بــا دسترســی به بیمه تکمیلی یک ســوم 
کمتــر از ســالمندان شــهری اســت.«
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فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

سال ۱۴۱۰جمعیت سالمند ایران از ۱۴درصد عبور می کند و رسما یک کشور سالمند می شویم

4هزار مدرسه
در شهر تهران وجود 
دارد که 22۰۰مدرسه 

آن عادی و ۱۸۰۰مدرسه 
دیگر نمونه دولتی، هیأت 
امنایی، شاهد، غیردولتی 

یا خاص و وابسته به 
نهادهای دیگر است.

1.5میلیون 
دانش آموز 

در مدارس شهر تهران 
مشغول به تحصیل 
هستند که حدود 
۱۰درصد جمعیت 

دانش آموزی کشور را 
تشکیل می دهند.

۸۰درصد مدارس  
شهر تهران براساس 
اعالم معاون بازیابی 

توانمندسازی و مشارکت 
جامعه پذیر سازمان 

پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران در 
وضعیت زرد و قرمز 

ایمنی قرار دارند.

۳۸۰۰مدرسه 
دولتی   

در تهران از سوی 
کارشناسان سازمان 
پیشگیری و مدیریت 

بحران شهر تهران بازدید 
ایمنی و وضعیت آنها با 
3رنگ سبز، زرد و قرمز 
درجه بندی شده است.

 ۳۰درصد 
مدارس دولتی    
شهر تهران وضعیتی 
با رنگ قرمز دارند. 

حدود ۵۰درصد مدارس 
در وضعیت زرد و تنها 

2۰درصد مدارس دارای 
وضعیت سبز هستند.

1117مدرسه
 شهر تهران    

مربوط به مقطع متوسطه 
اول است که از این تعداد 
2۰مدرسه تیزهوشان، 

4۰مدرسه نمونه دولتی، 
6۰مدرسه هیأت امنایی، 
3۸۵مدرسه غیردولتی 

و ۵79مدرسه هم 
عادی دولتی هستند. 

33مدرسه هم با 
عناوینی ازجمله عالمه، 
علوی، سالم، سما، انرژی 

اتمی وجود دارد.

منبع: مدیریت بحران شهر 
تهران و ایرنا 

سالمت

 بخش طرح های فناورانه با ارائه ۱۰۰طرح قابل 
سرمایه گذاری در نمایشگاه سیزدهم نانو

انگلستان، ایران تحت سلطه رضاخان و 
خوانش یک کارنامه سیاه

مجموعه فرهنگی و هنری شمس تبریزی از 
سال آینده در محل میعادگاه عارفان، مقبره این 

عارف نامی ، میزبان عالقه مندان خواهد بود

جمعیت کل سالمندان ایران
 9میلیون و 2۰۰هزار .................................................................نفر 

میزان جمعیت سالمند از جمعیت کل کشور 

در سال ۱3۵۵ ..........................................................................۵ درصد 

در سال ۱39۸......................................................................... ۱۰درصد 

در سال ۱4۰۱.......................................................................... 2۰ درصد 

پیرترین استان....................... گیالن با ۱۵.۵درصد جمعیت سالمند
جوانترین استان......... سیستان و بلوچستان با ۵درصد جمعیت سالمند

وضعیت سالمت سالمندان
۵درصد.............................................. در وضعیت بسیار پر خطر قرار دارند.
 22 درصد ......................................................در وضعیت پر خطر قرار دارند.

2۵ درصد....................................... سالمندان دچار اختالالت روحی و روانی 
 حدود 3۰ درصد........................................................ دارای مشکالت قلبی 

 9۰ درصد............................................. سالمندان دارای یک بیماری مزمن
6۰درصد........................... منابع حوزه سالمت  برای سالمندان باالی 6۰سال

نیاز مراقبتی سالمندان
۸3 درصد.......................................................... آنها سالم و نیاز به کمک فرزندان و دیگران ندارد.
 ۱2 درصد................................................ سالمندان نیاز به مراقبت های موقت و غیررسمی دارند.

 ۵ درصد ..........................................................................نیاز به مراقبت های رسمی و دائمی دارند.

ظرفیت مراکز نگهداری سالمندان در ایران
۱4هزار و ۵۰۰تخت............................................................ در آسایشگاه های سالمندان موجود است. 
حدود 3۰ درصد........ از این تخت ها را)پنج هزار نفر( سالمندان مجهول الهویه و سرراهی اشغال کرده اند. 
ظرفیت تخت های سالمندان به اندازه کمتر از.................................. ۰/2 درصد سالمندان کشور است.

به ازای هر 64۱ نفر باالی 6۰ سال................................................................. یک تخت آسایشگاه
هزینه ماهانه نگهداری هر سالمند......................................................... 9 تا ۱۱ میلیون تومان است. 

3۰ درصد ....................................................................سالمندان کشور همسر خود را از دست داده اند.

امید به زندگی در مردان: 74 سال 

امید به زندگی در زنان: 76 سال
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100طرح قابل ســرمایه گذاری از 
شنبه هفته آینده در سیزدهمین 
نمایشــگاه نانــو در معــرض دید 
مخاطبان این حوزه قرار می گیرد. این نمایشــگاه 
که قرار بود در مهرماه سال 99برگزار شود، به علت 
شــیوع ویروس کرونا 2ســال به تعویق افتاد. اما 
اکنون با مهار کرونا، از روز نهم مهر شاهد برگزاری 
این نمایشــگاه با حضور 160شــرکت تولیدی و 
ارائه دهنده خدمات هستیم. ایران در حوزه نانو در 
زمره پرچمداران این تکنولوژی راهبردی در جهان 
است، به طوری که از 5ســال پیش جایگاه خود را 
در رتبه چهارم دنیا تثبیــت کرده ایم. درحالی که 
بازار فناوری نانو در ایران طی ســال 1392معادل 
792میلیاردریال گزارش شــده، امــا این میزان 
براساس گزارش منتشر شــده به رقم 115هزار و 
453میلیارد ریال در ســال 1399رســیده است. 
در واقع آغــاز جهش این بازار را می توان در ســال 
1396مشــاهده کرد که در مقایســه با سال 95با 
رشــدی تقریبا 100درصدی یک رکــورد را ثبت 
کرده اســت. با این حال اوج این جهش مربوط به 
سال 99است. درحالی که بازار فناوری نانو در سال 
98کمتر از 44هزار و 500میلیارد ریال بود، در سال 
99با افزایش حدود 71هزار میلیارد ریالی، تقریبا 
معادل همه ســال های 92تا 98با رشد همراه بوده 
است. درواقع، طی ســال 92تا 98بازار فناوری نانو 
در ایران معادل 77هزار میلیارد ریال بوده اســت. 
بر این اساس، ســیزدهمین نمایشگاه نانو می تواند 
پنجره ای جدید برای عرضه کنندگان و متقاضیان 
این حوزه باز کند تا شاهد یک رکوردزنی جدید در 

نانوتکنولوژی باشیم.

حضور 160 شرکت
عماد احمدوند، مدیر کارگروه ترویج ستاد توسعه 
فناوری نانو با اشــاره بــه برگزاری ســیزدهمین 
نمایشــگاه فناوری نانــو)Iran nano 2022( از 
9 تا 12 مهرماه در ســالن های 5، 6 و 44 )ســالن 
خلیج فارس( از قطعی شــدن حضور 160شرکت 
تولیدکننده محصــول و ارائه دهنده خدمات خبر 
داده است. احمدوند شرط حضور شرکت ها در این 
نمایشگاه را داشــتن محصول مورد تأیید ستاد نانو 
عنوان می کند و می گوید: »تاکنون، 325شــرکت 
تعداد 1200محصول دارای تأییدیه نانو مقیاس را 

به تولید رسانده اند.«
او از »طرح های فناورانه« به عنوان یکی از بخش های 
این نمایشگاه نام می برد و می گوید: »در این بخش 
حدود 100طرح فناورانه ارائه می شود. این طرح ها 

محصوالتی هستند که در یک سال گذشته فرایند 
رشد و ارتقای فناوری را با حمایت برنامه های ستاد 
نانو سپری کرده اند و به مرحله آماده جذب سرمایه 

رسیده اند.«

45کشور، هدف صادرات
دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در گفت وگو 
با همشهری توسعه این فناوری را از منظر تولید 
ثروت مــورد توجه قــرار می دهــد و می گوید: 
»اگرچــه آمار 1400ارائه نشــده، اما در ســال 
99حجم فــروش محصــوالت نانــو 11هزار و 
500میلیارد تومان بوده کــه فقط هزار میلیارد 
تومان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به خزانه 

دولت واریز کرده ایم.« 
سعید ســرکار در این مورد توضیح می دهد: »این 
موضوع به این معنی اســت که در سالی که دولت 
به ســتاد نانو به عنوان متولی فناوری نانو کشــور، 
54میلیارد تومان اختصاص داد، بالغ بر هزار میلیارد 
تومان فقط از مالیات بر ارزش افزوده کسب درآمد 

کرده است.«
او همچنیــن با اشــاره به تولیــد 1200محصول 
تأییدشــده که اکنون در بازار عرضه می شــود، از 

صادرات این محصوالت به 45کشور خبر می دهد.

پنجره ای جدید در نمایشگاه 2022 نانو
عالوه بر حضور 160شرکت تولیدی، بخش طرح های فناورانه با ارائه 100طرح قابل سرمایه گذاری از روز شنبه در نمایشگاه 

سیزدهم نانو آغاز به کار می کند

 تولید گوشت مصنوعی
با استفاده از میدان مغناطیسی

دانشمندانی از دانشــگاه ســنگاپور راه جدیدی برای پرورش 
گوشت های آزمایشگاهی با استفاده از میدان مغناطیسی یافتند. 
به گزارش فیز، در این روش دانشمندان برای رشد گوشت سلولی 
از سلول های حیوانی، از آهنربا استفاده کردند. این تکنیک جدید 
با کاهش وابستگی به محصوالت حیوانی، فرایند تولید گوشت 
مبتنی بر سلول را ساده  تر می کند و همچنین پاک تر، ارگانیک تر، 
ایمن تر و مقرون به صرفه تر است. گوشت پرورشی جایگزینی 
برای دامپروری با مزایایی مانند کاهــش کربن و خطر انتقال 
بیماری در حیوانات است. با این حال، روش فعلی تولید گوشت 
پرورشی همچنان به سایر فراورده های حیوانی یا داروهایی برای 
تحریک رشد گوشت وابسته است که تا حد زیادی هدف اصلی 

را دور می زند.
برای پرورش گوشــت مبتنی بر سلول، ســلول های حیوانی با 
سرم حیوانی تغذیه می شــوند که این سرم معموال سرم جنین 
گاوی است که مخلوطی اســت از خون جنین های جدا شده از 
گاوهای باردار ذبح شــده در صنایع لبنی یا گوشتی. روش های 
دیگر اســتفاده از داروها یا تکیه بر مهندســی ژنتیک اســت. 
فرایند پیچیده تولید گوشت مبتنی بر سلول، هزینه را افزایش 
می  دهد، مقیاس تولید را محدود می کند و قابلیت تجاری سازی  
گوشت  های سلولی را تضعیف می کند. برای کمک به رفع این 
چالش، یک تیم تحقیقاتی به رهبری آلفــرد فرانکو اوبرگن، از 
مؤسسه نوآوری و فناوری ســالمت NUS روشی غیرمتعارف 
برای استفاده از پالس های مغناطیسی در تحریک رشد گوشت 
مبتنی بر سلول ارائه کرد. تکنیک او از یک میدان مغناطیسی 
پالسی تنظیم  شده اســتفاده می کند که توسط این تیم برای 
کشت سلول  های بنیادی میوژنیک که در ماهیچه های اسکلتی 

و بافت مغز استخوان یافت می  شوند، طراحی شده است. 

فرانکو اوبرگن گفت: در پاســخ به قرار گرفتن 10دقیقه ای در 
معرض میدان های مغناطیسی، ســلول ها، تعداد بی شماری از 
مولکول ها را آزاد می کنند که دارای خواص بازســازی کننده، 
متابولیک، ضد التهابی و تقویت کننده سیستم ایمنی هستند. 
این مواد بخشی از چیزی هســتند که به عنوان ترشح ماهیچه 
شناخته می شود و برای رشــد، بقا و توسعه سلول ها در بافت ها 

ضروری هستند. 

پرتاب کرو-5 به تعویق افتاد
ماموریت سرنشین دار اسپیس ایکس با نام کرو-5 به دلیل 
توفان ســختی با نام ایان، به تعویق افتاده است. به گزارش 
اسپیس، شــرکت خصوصی فضایی اســپیس ایکس و ناسا 
در حال برنامه ریزی بــرای این پرتاب به ایســتگاه فضایی 
بین المللی در تاریــخ 11مهر بودند توفان ســهمگین ایان 
نقشــه های آنها را نقش بر آب کرده اســت. قــرار بود این 
ماموریت از مجتمع پرتاب 39پایگاه فضایی کندی در فلوریدا 
به فضا پرتاب شود، اما توفان ایان که هم اکنون به عنوان یک 
توفان قدرتمند از سمت شمال به ســمت فلوریدا در حال 
چرخش است، این پرواز برنامه ریزی شده را حداقل 24ساعت 
به تعویق انداخت و حال این پرتاب به 12مهر موکول شده 
است. مقامات ناسا گفتند موشک فالکون9 و کپسول دراگون 
که این ماموریت سرنشین دار را به فضا می برند، در مجتمع 
پرتاب 39پایگاه فضایی کنــدی در محیطی امن قرار دارند. 
اگر همه  چیــز طبق برنامــه پیش برود و هوا خوب باشــد، 
فضانــوردان ماموریت روز 8مهر از مرکز فضایی جانســون 
ناسا در هیوستون به مجتمع پرتاب 39پایگاه فضایی کندی 
خواهند رفت. قرار دادن فالکون9 و دراگون روی ســکوی 

پرتاب تقریبا همان زمان اتفاق خواهد افتاد.

گروهــی از فیزیک دانــان، از هــوش 
مصنوعی برای فشرده سازی یک مسئله 
کوانتومی بسیار پیچیده كه شامل بیش 
از ۱۰۰هزار معادله است، به معادله ای که 
فقط به حل ۴معادله نیاز دارد، استفاده 
کردنــد. جالب اینکه این فشرده ســازی ، 
دقــت نتیجــه را تغییــر نــداد و می توانــد 
انقالبــی در سیســتم های پژوهشــی در 

زمینه فیزیک کوانتوم باشد.

 100 
هزارمعادله

یــک تاکســی هوایــی ســاخت کــره 
نخســتین پــرواز آزمایشــی خــود را در 
یک رویداد نمایشی شــهری در جزیره 
ججــوی کره جنوبــی انجــام داد. ایــن 
تاکســی که توسط شــرکت هوافضای 
Kencoa، سازنده هواپیماهای بدون 
سرنشــین در کره جنوبی ساخته شده 
اســت، می توانــد یــک بزرگســال را در 
خود جای دهد. این یک وسیله نقلیه 
الکتریکی است که می تواند با حداکثر 
سرعت ۸۰کیلومتر در ساعت حرکت 

کند و تا ۱۰۰کیلوگرم بار را حمل کند.

 100 
کیلوگرم بار

فضا

عدد  خبر

فناوری

دانش بنیان

برگزاری تورهای فناوری در نمایشگاه
تورهای فناوری در روزهای نمایشگاه فناوری نانو با هدف آشنا کردن مخاطبان با توانمندی های 
نانویی شرکت ها برگزار می شــود. آشنایی دانشــجویان، اعضای هیأت  علمی و مسئوالن 
دانشگاهی با توانمندی های علمی کشور در حوزه فناوری نانو، بخشی از اهداف برگزاری این 
تورها عنوان شده است. در نمایشگاه های سال های گذشته هم تورهای فناوری برگزار می شد 
که مورد توجه مخاطبان به ویژه دانشجویان قرار می گرفت. به همین خاطر، برگزاری این تورها 
یک بار دیگر در برنامه های دانشــگاه قرار گرفته تا روحیه خودباوری در میان نسل جوان و 
دانشجویان تقویت شود. تورهای فناوری در نمایشگاه Iran nano 2022 همچنین امکان 
آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان صنایع مختلف کشور با توانمندی های نانویی ایران را 
فراهم خواهد کرد. هر تور شامل بخش نمایشگاه گردی است که در آن به معرفی برنامه های 
ستاد نانو و حمایت های آن، آشنایی با شــرکت ها، محصوالت و تجاری سازی فناوری نانو، 
توانمندی های فناوری نانوی ایران، اجرای آزمایش های ساده با محصوالت موجود در غرفه ها 

و توضیح علمی و فنی محصوالت توسط مدرسان و کارشناسان مربوطه پرداخته خواهد شد.
این نمایشگاه همچنین میزبان هیأت های تجاری از کشورهایی چون برونئی، مالزی، تایلند، 

سوریه، ارمنستان، اتیوپی، چین و هند است.

مکث
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کشور انگلســتان که در جنگ اول جهانی، با 
بدخواهی فراوان علیه ملت ایران عمل کرده بود 
و در جریان مشروطه نیز خوی معوج خود را بر 
همگان نشان داد، به منظور تحقق اهداف ناکام 
خود در حکومت قاجار، به ویژه قرارداد 1919 و 
تقویت و تثبیت جایگاه و منافع خود در منطقه 
و ایران، در جریــان روی کارآمدن رضاخان نیز 
تمام قد وارد صحنه شد و در تمامی وقایعی که 
در کودتای سوم اسفند1299 در ایران صورت 
گرفت، به صورت مستقیم  یا غیرمستقیم، نقش 
به سزایی ایفا کرد. در این نوشتار و به مناسبت 
سالروز سقوط رضاخان و همچنین تقارن آن با 
خبر مرگ ملکه انگلستان، درصدد تورق تاریخ و 
بررسی فرازهایی از اقدامات انگلیس علیه مردم 

ایران در آن دوره برآمدیم.

ردپای منفعت طلبی انگلیس در روی کار آوردن 
رضاخان

بنا بر اســناد و مدارک تاریخی، انگلیســی ها برای 
تأمین منافــع خود در ایران، ســعی کردنــد تا با 
راه انــدازی کودتا، قاجاریــه را منقــرض کنند و 
رضاخان را به سلطنت بنشــانند. برای نمونه باید 
به »کمیته آهن« که بعدها بــه »کمیته زرگنده« 
مشهور شــد و کامال به انگلستان وابســته بود و یا 
»بانک شاهنشاهی« که وابسته به انگلیسی ها بود و 
توسط آنها اداره می شد، اشاره کرد. افرادی هم مانند 
اردشیر جی، میرزا کریم خان رشتی، سیدضیاءالدین 
طباطبایی و... که عوامل انگلستان بودند، در پشت 
ماجرا قرار داشتند. لذا تشکل های متعدد و وابسته 
به انگلستان، در کودتای 3اسفند1299 نقش فعال 
داشتند. اردشیر  ریپورتر نیز در وصیت نامه  خود، در 
مورد حمایت انگلیس از کودتا می نویسد: »به دستور 
وزارت جنگ در لنــدن و نایب الســلطنه در هند، 
همکاری نزدیک ژنرال آیرونساید و من آغاز گردید. 
من برای نظرات رضاخان درباره نیروی قزاق، اعتبار 
فراوانی قائل بودم و سرانجام او را به آیرونساید معرفی 
کردم... مالقات آیرونساید با رضاخان و تکرار آن، به 
حمایت انگلیس از رضاخان منتهی شد و سرانجام 

کودتا شکل گرفت... .«)1(
همچنین سندی در وزارت امور خارجه آمریکا وجود 
دارد که نشان از نقش انگلیس در کودتای رضاخان 
می دهد. در این ســند )گزارش  سفیر وقت  آمریکا 
درتهران  به  وزیر امور خارجه ( آمده است: »بلشویسم  
امری  غیرقابل  اجتناب  می نماید، اما در واقعیت  بیش  
از هر حادثه   دیگری  که  برای  ایران  رخ  دهد، به  مذاق 
دولت  انگلیس  و وزارت  هند خــوش  نمی آمد، زیرا 
ایران  بلشویکی  برای  هند، خطر همیشگی  خواهد 
بود. در عصر یکشنبه  بیستم  فوریه ، مردم  از حرکت  
حدود 1500نفر از نیروهای  قزاق از قزوین ، که  در 
چند مایلی  بیرون  تهران  هستند، تعجب زده  شدند. 
گفته  می شد که  آنها می خواهند پایتخت  را به  تصرف  
درآورند. در عصر همان  روز وزیرمختار بریتانیا، برای  
هواخوری  به  بیرون  شــهر رفته و  تاحدود ساعت5 
بازنگشته . قبل  از این  ساعت ، کنسول  هیأت  بریتانیا، 
سرهنگ  دوم  هیگ  و سیدضیاءالدین، برای  مالقات  
با قزاقان  به  بیرون  شهر رفته بودند. هدف  این  2نفر، 
تحقیق  درباره   نیــات  قزاقان  مهاجم  بوده  اســت  و 
قزاقان  آشکار ساختند که  به  هر یک  از آنها، بریتانیا 
قبل  از ورود به  شــهر، 5تومان  حدودا معادل 5دالر 
داده  است . اینطور گفته  می شود که  پیش  از خروج  
قزاق ها از قزوین، کلنل  اسمیت  )رئیس  قزاق ها در 
قزوین (، پول  الزم  را برای  تحویل  به  قزاق ها دریافت  
داشته  است . الزم  به  تذکر است  که  مبلغ  مورد نظر، 
با امضای  اســمیت  از بانک  برداشت  گردید. مشهور 
اســت  که  وزارت  خارجه  انگلیس  از سفیر خود در 
تهران  و عدم موفقیــت  او در انجام  کارهایی  که  باید 
انجام  می شــد، ابراز  نارضایتی  کرده است . از این رو 
از انجام  این  حرکت  بــدون  اطالع  وی، نباید تعجب  

کرد. به  سرعت  معلوم  شد که  بسیاری  از چهره های  
اصلی  جنبش، پیش تر دارای  تماس های  دوستانه ای  
با بریتانیا بوده اند، ســرگرد مسعودخان در قزوین، 
دستیار شخصی  کلنل  اســمیت  بوده  است . کلنل  
رضاخان  که  به ریاســت  قزاق ها رســید، در هیأت  
نظامی  انگلیس  - ایران  خدمت  کــرده  و به صورت  
عملی  جاسوس  رئیس  هیأت  بوده  و برای  چندمین  
ماه، با بریتانیا در قزوین  همکاری  نزدیک داشــته 

است. .. .« )2(
براساس اسناد، انگلیس سعی داشت با جلوگیری از 
هرگونه تشنج، این تصمیم را عملی سازد. سر ریدر 
بوالرد نیز نیاز دولت انگلیس به ثبات را مورد تأکید 
قرار می دهد. همچنین بنابــر منابع تاریخی بعد از 
وقوع کودتــا، نورمن به دولت متبــوع خود توصیه 
کرد از رژیم جدید حمایت کنــد، زیرا برای منافع 
بریتانیا مناســب ترین دولتی است که می توانست 

پدید  آید. )3(

ایران عقب مانده؛ خواست انگلیس
یکی دیگــر از رویکردهــای انگلیــس در دوران 
قدرت گیری رضاخان، تالش بــرای عقب ماندگی 
ایران بود. همزمــان با روی کار آمــدن قزاق، دور 
جدیدی از اقدامات و سیاســت های انگلســتان، 
برای عقب نگه داشتن کشور و ظلم به حقوق ملت 
ایران آغاز شــد. »عبدالحسین  مســعود انصاری« 
از دولتمردان  مطلع  عصر پهلــوی اذعان می کند: 
»انگلیس ها همیشه  با هر اصالحی  در ایران  مخالف  
بودند و نمی خواستند ایرانی  در راه  ترقی  و تعالی  گام  
بردارد و مانند کشورهای  پیشــرفته  جهان  بشود، 
بلکه  سعی  داشــتند ایران  همیشه  به صورت  خراب  

باقی  بماند... .«
بنابر خاطرات انصاری: »انگلیسی ها نمی خواستند 
که  در ایران  صنایعی  به وجود بیاید و ما قوه  و قدرتی  
پیدا کنیم. آنها میل  نداشتند که  در کشور ما قشون  
منظم  و مقتدری  به وجود بیاید. آنها به  آتش  ناامنی ها 
و نابه سامانی ها در کشور ما دامن  می زدند، تا ما برای  
تأمین  هزینه های  قشون کشــی  بیشتر، به  آنها نیاز 
پیدا کنیم  و بیشــتر زیر بار قرض  آنهــا برویم. آنها 
نمی خواســتند که  اوضاع  مالی  ایران  سر و صورتی  
پیدا کند. آنها با تغییــر تعرفه  گمرکی  ما، که  کامال 
برخالف  مصالح  ما و به  نفع  آنها تنظیم  شــده  بود، 
مخالفت  می ورزیدند. با هرگونــه  اقدامی  از طرف  
ما، برای  جلوگیری  از دخل  و تصرف  در منابع  نفتی  
ما مخالفت  می کردند. آنها می خواســتند که  رژیم  
منحوس  کاپیتوالســیون، در ایران  باقی  بماند و به  
لغو هیچ یک از امتیازاتی  که  به  زور یا دسیســه  از ما 
گرفته  بودند، تن  در نمی دادند و با در دست  داشتن  
بانک  شاهنشاهی  ایران، می خواستند که  بر سرنوشت  
اقتصادی  و مالی  کشــور ما حاکم  باشند. خالصه، 
آنها می خواستند که  آقا باشــند و بر ما فرمانروایی  

بکنند... .« )6(

سرکوب  عشایر به فرمان انگلیس
از دیگر خیانت های انگلیــس، حمایت همه جانبه 
از قزاق برای سرکوب ایالت و عشــایر ایران است. 
به طوری که رضاخــان پــس از روی کار آمدن در 
طــول 12ســال )1312 - 1300(، بــه کمــک 
انگلیــس توانســت ایــالت لرســتان، بختیاری، 
کهگیلویه و بویر احمد، فارس، بلوچستان، کردستان، 
آذربایجان، خراســان و خوزســتان را با حمالت 
نظامی و کشــتارهای بی رحمانه خود، ســرکوب 
و یکجانشین کند. به گواه اســناد، اندیشه »قلع و 
قمع« ایل بویراحمد، پس از مکاتبات انگلیســی ها 
با دولت ایران در تیرماه1309، به جد در دســتور 
کار رژیم رضاخان قــرار گرفــت. در تاریخ  پنجم 
تیرماه1309، مدیر کمپانــی نفت انگلیس- ایران، 
در نامه ای به »تیمورتاش« وزیر دربار رضاخان، از 
به اصطالح مزاحمت ایل بویراحمد برای انگلیسی ها 
گالیه می کند. در پاسخ نامه »جکس«، تیمورتاش 
می نویسد: »مستر جکس عزیزم، اوامر مقتضیه در 

سرکوبی آنها صادر شده است...«. )7(
همچنین در نقلی تاریخی آمده است که روزی یکی 

از وابستگان سفارت انگلیس در مالقاتی با رضاخان، 
نسبت به از بین بردن عشایر - که با عملیاتی نظامی 
و خشن صورت گرفت - تشکر می کند. او در این باره 
می گوید: »قبل از سرکوب عشایر، اگر می خواستیم 
چیزی از ایران ببریم، باید به هزاران نفر از عشــایر 
رشوه می دادیم و درنهایت هم موفق نمی شدیم، یا 
اگر موفق می شدیم چندان بهره ای برایمان نداشت. 
اما امروز با حضور شما، دیگر الزم نیست به هزاران 

نفر رشوه بدهیم....«

مزه نفت ایران در ذائقه انگلیس
چپاول نفت ایران در رژیــم رضاخان، یکی دیگر از 
خیانت های دولت انگلیس در حق ملت ایران است. 
به عنوان نمونه، تاریخ اسناد و منابع فراوانی از چپاول 
نفت ایران در پی قــرارداد1933 )1312ه .ش( که 
مدت امتیازنامه دارســی را 30سال افزایش داد، به 
ثبت رسانده است. »مصطفی فاتح« معاون شرکت 
نفت ایران و انگلیس، در مورد پایمال شدن حقوق 
ملت ایران در نتیجه این قرارداد، می گوید: »قبل از 
الغای امتیاز دارسی، دولت ایران موقعیت فوق العاده 
مستحکمی در قبال شــرکت داشت، که متأسفانه 
زمامدار وقــت آن را کامال درک نکــرده بود و اگر 
به آن پی برده بود، می توانســت بــدون جنجال و 
هیاهو، استیفای حق ایران را بنماید. خسارت وارده 
به دولت ایران در نتیجه فروش نفت ارزان از طرف 
شرکت به دولت انگلیس، یکی از ادعاهای مشروع 
و دنیاپســندی بود که در هر جایی طرح می شــد، 
به محکومیت شــرکت و پرداخت خسارت منتهی 

می گردید... .«)9(
گزارش بانک جهانی نیز آشکار می سازد: »براساس 
برآوردهــا، شــرکت ]نفــت ایــران و انگلیس[ با 
عدم اجرای درســت و توأم با حسن نیت تعهداتش 
در چارچوب امتیاز دارســی و با مهندســی کردن 
نحوه تعویض امتیاز دارســی با قــرارداد نامطلوب 
سال1933، ایران را از درآمدی بالغ بر 1200میلیون 
دالر ]معادل 1.2میلیارد دالر[ محروم ســاخت« 
)10(. درواقع به گــواه تاریخ، انعقاد قرارداد1933، 
بزرگ ترین خیانتی بود کــه یک دولت برای حفظ 

منافع بیگانگان علیه مردمش مرتکب شد.

پیمان سعدآباد به کارگردانی انگلیس
از دیگر فجایع انگلستان نســبت به کشور و مردم 
ایــران، می توان به تــالش این دولــت در تنظیم 
قراردادها و پیمان هــای بین المللی اشــاره کرد؛ 
به عنوان نمونه مورخان و کارشناســان، انگلیس را 
کارگردان اصلی انعقاد پیمان ســعدآباد می دانند. 
آنها معتقدند که انگلیســی ها برای آنکه حلقه ای 
پوالدین در اطراف روسیه کشیده باشند و بخشی 
از پازل بــزرگ تامین منافع شــان در خاورمیانه را 
پیش ببرند، باید پیمانی چهارگانه بین ایران، ترکیه، 
عراق و افغانســتان به وجود آورند. نکته مهم درباره 
این پیمان نامه، این اســت که در هر 3کشور طرف 
پیمان نامه، وابســتگی به انگلیس وجود داشت؛ در 
ترکیه مصطفی کمال پاشــا، در افغانستان امان اهلل 
خان و در عراق فیصل، همین وابستگی را داشتند 
و هر سه یک سیاســت را اجرا می کردند. به همین 
دلیل شاهد هستیم که وقتی در ۴ســال بعد و در 
ســال1320، بریتانیا و شــوروی ایران را اشــغال 
کردند، پیمان دوستی با همسایگان نیز به کار نیامد 
و هم پیمانان ایران نه تنها کمکــی نکردند، بلکه از 
اظهار تأســف هم خودداری کردند. بنابر یافته های 
تاریخی نیز پیمان سعدآباد هم از لحاظ مادی و هم از 
نظر سیاسی، به زیان ایران و به نفع کشورهای ترکیه، 
افغانستان و عراق بود . چه اینکه قسمتی از ارتفاعات 
آرارات، که دارای موقعیت سوق الجیشی مهمی بود  
به ترکیه واگذار شــد. در تعیین خط مرزی ایران و 
عراق نیز، رضا شــاه منابع نفتی غرب ایران و نصف 
شــط العرب را به عراق واگذار کرد تــا از بابت عبور 
کشتی های نفتکش از آبادان، ایران مبالغ هنگفتی 
به دولت عراق - تحت الحمایــه انگلیس - بپردازد. 
سیستان نیز تجزیه و دشــت ناامید به افغانستان 

واگذار شد. )11(

اتمام تاریخ مصرف رضاخان برای انگلیس!
انگلیسی ها در طول 16سال سلطنت رضاخان، از او 
پشتیبانی کردند و از این پشتیبانی، منافع فراوانی 
نیز عاید خود ســاختند. با همه این خدمات، منافع 
انگلیســی ها در 1920 ایجاب می کرد که رضاخان 
را از سلطنت برکنار کنند. این اما از سر بی  اعتمادی 
به رضاخان نبود، بلکه بیشتر عکس العملی از طرف 
انگلیسی ها در مقابل افکار عمومی جامعه ایرانی بود و 
نیز گونه ای از آماده ساختن آنان برای تغییری که قرار 
بود در کشورشان رخ بدهد.  انگلیسی ها می خواستند 
با شــریک آن مقطع خود یعنی شــوروی، ایران را 
اشــغال بکنند. از یک طرف روس ها اصرار داشتند 
که رضاخان باید از ســلطنت کنار برود و از ســوی 
دیگر، برکناری رضاخان در جهت پیشبرد اهداف و 
برنامه های اشغال مفید و الزم بود، چراکه با توجه به 
میزان نارضایتی های مردم ایران از رضاخان، متفقین 
تحمل اشغال و تداوم ســلطنت رضاخان به صورت 
همزمان را برای مردم ایران ســخت می دیدند که 
می توانست در شرایطی که دیکتاتور دیگر آن اقتدار 
ســابق را ندارد، منجر به بروز انقالب شود. لذا وقتی 
انگلیســی ها از طریق رادیو دهلی و بی بی سی علیه 
رضاخان افشــاگری کردند، نشــان می داد که آنها 
می خواستند ضمن اعالن برائت از جنایات رضاخان، 
به نوعی جامعه ایرانی را متقاعد کنند که اکنون اگر 
کشور اشغال می شــود، حداقل دیکتاتور از عرصه 
خارج خواهد شد! بنابراین انگلیسی ها، قید رضاخان 
را برای تامین منافع مهم تر خویــش زدند و به این 
نتیجه رسیدند تا قزاق را که دیگر در آن زمان تاریخ 
مصرفش به اتمام رســیده بود، در شهریور1320 از 
ســلطنت خلع کنند. البته در این میان ریسک هم 
نکردند و به جای او فرزندش را به سلطنت رساندند 
تا از طریق این خاندان بتوانند منافع خود در ایران را 
تامین و جای پای خود را محکم تر کنند. بدین ترتیب 
خیانت ها در دوره پهلوی دوم نیز ادامه یافت، چنانچه 
شاهد هستیم انگلیسی ها در سال1332 و با همکاری 
متحد خود آمریــکا، اوج خباثت خــود علیه مردم 
ایران را به نمایش گذاشتند و با راه اندازی کودتا در 
جهت تثبیت رژیم مستبد و دست نشانده خود، گام 

برداشتند.

قزاق حذف شد تا اشغال قابل تحمل باشد
انگلستان، ایران تحت سلطه رضاخان و خوانش یک کارنامه سیاه

الهام دانایی سرشتگزارش
روزنامه نگار
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وقتــی انگلیســی ها از طریــق رادیــو 
بی بی ســی و دهلــی علیــه رضاخــان 
افشــاگری کردنــد، نشــان مــی داد کــه 
آنها می خواســتند ضمن اعــان برائت 
از جنایات وی، بــه نوعی جامعه ایرانی 
را متقاعــد کننــد کــه اکنــون اگــر کشــور 
اشــغال می شــود، حداقل دیکتاتــور از 
عرصه خارج خواهد شــد! البته در این 
میان ریســک هم نکردنــد و به جــای او 

فرزندش را به سلطنت رساندند

 بازخوانی ریشه های فروپاشی
 ارتش نوین رضاخانی، در برابر متفقین 

 خودمان او را آوردیم
 و خودمان او را برداشتیم!

ارتش دستاورد ویژه و رکن اصلی سیاست ورزی و نظامی گری 
رضاخان محسوب می شد. اما با وجود هزینه های هنگفت برای 
تجهیز و سازماندهی نیروهای مسلح، ارتش رضاخانی دارای 
قدرتی پوشالی و شکننده بود که با کوچک ترین تحرک خارجی 
نسبت به مرزهای ایران، بدون مقاومت تسلیم شد و مهاجمین 
با خیال راحت، کشور را اشغال کردند. در همین راستا، در این 

مجال مهم ترین نقاط ضعف ارتش رضاخانی مرور می شود:

1- اختالفات درونی
اغلب فرماندهان ارتش رضاخان، بر سر مسائل مختلف با یکدیگر 
اختالف داشتند. رضاخان هم نه تنها جلوی این درگیری و منازعات 
در ارتش را نمی گرفت، بلکه خود بــه آن دامن می زد و فضایی از 
تحریک، دسیسه و بی ثباتی در فرماندهان عالی ایجاد می کرد.)1(

2- فساد مالی و اداری
در دوران سیاه حکومت رضاشاه، ارتش به عنوان ابزار وحشیانه حفظ 
رژیم استبدادی، به شدت از مردم فاصله داشت و صاحب منصبان 
نظامی با حمایت شخص شاه، ثروت های هنگفتی به دست آورده 
بودند )2( و امالک و اراضی گســترده ای از مردم را، با زور و فشار 
به تملک خود درآوردند و به وسیله این جنایات و فساد اقتصادی، 
فرماندهان نظامی به یکی از زمینداران اصلی ایران تبدیل شدند.)3( 
به همین دلیل بود که وقتی متفقین در شهریور1320 به  ایران حمله 
کردند، با وجود ظاهر پرزرق و برق ارتش رضاخانی، نظامیان غرق در 
رشوه گیری و فساد و چپاول اموال ملت، در بی اطالعی تمام و نوعی 
استیصال و بی سروسامانی سیر می کردند و غافلگیر شده و ناتوان از 

اتخاذ هرگونه آرایش تدافعی شده بودند. )۴(

3- بی توجهی نسبت به نیروهای نظامی غیرمرکز
رضاخان تنها به تقویت ارتش مرکزی همت گماشــت و ســایر 
نیروهای نظامــی در مناطق مختلف کشــور، از چنان قدرت و 
جایگاهی برخوردار نبودند که بتوان به آنها در شــرایط مختلف 
نظامی اعتماد کرد. عدم رسیدگی صحیح شاه به نیروهای نظامی 
مســتقر در مناطق مرزی و بی تفاوتی وی نسبت به فرماندهان 
نظامی در مناطق دوردست، منجر به شکنندگی ارتش در برابر 
دشمنان خارجی و هراس بنیادین آنها در برابر مهاجمان بیگانه 
شد. این مسئله گواهی بر این بود که ارتش پهلوی که در داخل به 
سرکوب مردم مشغول بود، هیچ قدرتی در برابر نیروهای خارجی 
نداشت و زورآزمایی آنها، فقط در برابر مردم بی دفاع ایران بود و با 

کوچک ترین تهدیدی، فرار را به قرار ترجیح دادند.

4- نفوذ قدرت های خارجی و مستشاران انگلیسی
انگلیس بعد از تسلط رضاخان بر سرنوشت ملت ایران، تالش کرد تا 
ساختار نظامی ایران را، براساس نیازهای خود سازماندهی کند و حتی 
تغییراتی در آن ایجاد کرد)5( و در همین راستا، فرصت خوبی برای 
نفوذ و رخنه در نهاد ارتش به دست آورد. چنانچه اغلب فرماندهان 
نظامی در دوره رضاشاه، به قدرت های خارجی به ویژه سیاست های 
استعماری انگلستان وابسته بودند. )6( نفوذ و رخنه نیروهای خارجی 
در بدنه نظامی پهلوی، به حدی بود که چرچیــل و روزولت اذعان 

کردند؛ »خودمان او را آوردیم و خودمان او را برداشتیم.«)7(

5- عدم تشکیالت منظم و آمادگی برای دفاع نظامی
نقاط ضعف بسیاری در سازمان نظامی به اصطالح مدرن رضاشاه 
وجود داشــت که از منظر گزارش های مأموران آمریکایی، این 

ضعف ها به قرار زیر است؛
»الف. اگرچه تجهیزات فعلی ارتش تجهیزات خوبی اســت، ولی 
مقدار آن کافی نیست و کمبود مهمات برای سالح های سنگین 
به قدری است که می گویند فقط کفاف یک روز جنگ را می دهد.

ب. با توجه به مکانیزه شدن بخشی از پیاده نظام و توپخانه، کار با 
ماشین آالت نظامی مدرن و پیچیده برای سربازان مشکل است.

ج. آموزش های نظامی بسیار کوتاه و ناچیز و تاکتیک های جنگی، 
هنوز ابتدایی است.

د. فقدان افسران قابل به خوبی مشهود است و می گویند که ارتش 
در کارهای ستادی نیز، بسیار ضعیف عمل می کند.

ه  . از آنجایی که ارتش ایران سابقه جنگیدن ندارد، احتماال در مواقع 
اضطراری رهبری خوبی نخواهد داشت و روحیه سربازانش بسیار 

پایین خواهد بود.« )8(
به همه ضعف های ارتش رضاخان، باید یک مورد دیگر نیز اضافه 
کرد و آن ضعف و زبونی شخص رضاخان در برابر دولت های غربی 
بود. به طوری که ترس او از دول غربی باعث می شــد، هر لحظه به 
فکر فرار و پنهان شدن باشد و این ترس از طریق رضاخان، به ارتش 
او نیز منتقل می شــد. چنانچه جعفر شــریف امامی، استاد اعظم 
لژ فراماسونری و از وابســتگان و وفاداران جدی رژیم پهلوی، در 
خاطرات خود می نویسد: »روزی موقع خروج دیدم که سرگرد لئالی 
معاون پلیس راه آهن، در ایستگاه راه آهن یک گوشی تلفن به دست 
راست و یک گوشی دیگر را به دست چپ گرفته و مطالبی را که از 
یک طرف شنید، به طرف دیگر بازگو می کند. چند دقیقه ایستادم. 
دیدم می گوید که روس ها از قزوین به سمت تهران حرکت کرده اند 
و ایستگاه بعد نیز مطلب را تأیید کرده و بدون )تحقیق(، موضوع را به 
رئیس شهربانی با تلفن اطالع می دهد و او موضوع را به هیأت وزیران 
و از آنجا به دربار و به اعلیحضرت خبر می دهند. ایشان ]رضاخان[ 
هم دستور می دهند که فورا اتومبیل ها را آماده کنند که به طرف 
اصفهان حرکت کنند. به راه آهن تلفن کرده و خط قزوین را گرفتم. 
پس از بررسی و پرسش از ایستگاه ها، معلوم شد چند کامیون عمله 
که بیل های خود را در دست داشتند، به طرف تهران می آمده اند و 
چون هوا تاریک بود، نمی شد درست تشخیص دهند، تصور کرده اند 
که قوای شوروی است که به طرف تهران می آید. لذا بالفاصله مطلب 

را به اعلیحضرت گزارش دادم تا از حرکت خودداری شود... .«)9(
* پی نوشت ها در سرویس تاریخ همشهری موجود است.

پیاده آمده ام
کتاب»پیاده آمــده ام« با عنوان 
فرعی: عکس هایــی از پیاده روی 
اربعیــن حســینی، مجموعــه 
عکس هــای سیداحســان باقری 
از پیــاده روی میلیونــی زوار 
امام حسین)ع( در اربعین حسینی 
است که از ســوی انتشارات سوره 
مهر چاپ و منتشــر شده و مراسم 
اربعیــن را با عکس هایــی از این 
مراســم روایت کرده است. کتاب 

رنگی پیاده آمده ام با هدف نمایش پیاده روی خیل مشتاقان 
زیارت اربعین منتشــر شده اســت. این عکس ها در فاصله 
زمانی 6سال و از اربعین1387 تا اربعین1393 گرفته و ثبت 
شــده اند. کتاب حاضر با مرور کوتاه تاریخچه زیارت اربعین 
آغاز شده است. سپس عکس ها ردیف شده اند؛ تصاویری که 
 نویسنده گاه در حاشیه آنها توضیح، حدیث یا نقل قولی هم

 آورده است. 
در بخشــی از مقدمه کتاب پیاده آمده ام چنین آمده است، 
»توصیف زیارت اربعین محال است! نه با زبان، نه با عکس، 
نه با فیلم و نه با هیچ چیز دیگــر. حضور در این رود متالطم 
تا رسیدن به دریای کربال، ســفری است که تا تجربه نکنی، 
دریافتی از آن نخواهی داشــت و البته هر سفر با سفر قبل 
متفاوت است. دوربین، در این سفر مبهوت است و به درستی 
وظیفه اش را انجام نمی دهد. با علم به این حقیقت، حداقل 
زکات توفیق این سفر را برای خود، آوردن سوغات چند قطعه 
عکس و روایتگری سفر نورانی زیارت اربعین می دانستم. این 
عکس ها چند قطعه صدف است که از کنار دریایی پر از رمز 
و راز و اعجاب و شگفتی، سوغات آورده شده است. دیدن آن 

دریا را توصیه می کنم.«

روزی روزگاری مردی
کتاب »روزی روزگاری مردی« 
داستان زندگی شــهید محمد 
بروجردی به قلم حسین فتاحی 
اســت که از ســوی انتشارات 
سروش چاپ و منتشــر و روانه 
بازار کتاب ایران شــده اســت. 
یکی از ویژگی هــای اصلی این 
کتاب کارکرد مؤثر زبان در بیان 
محتوای این اثر اســت. در این 

کتاب، نویسنده با زبانی ساده و روان ابعاد و مراحل مختلف 
شهید بروجردی را از کودکی تا زمان شهادت بیان می کند و 
سعی دارد نوع نگرش این شهید به زندگی را به سادگی برای 
مخاطب تصویرسازی و روایتگری کند. کتاب»روزی روزگاری 
مردی« اثری در رابطه با رشادت ها و از خودگذشتگی مردی 
است که برای دفاع از دین خدا و مرزهای کشور خود خالصانه 
جنگید و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نبود. شرح 
زندگی شهید بروجردی در این کتاب نشان می دهد که در هر 
پست و مقامی آنچنان با همرزمان خود گرم و صمیمی بود 
که همه او را مانند برادر خود دوست داشتند و تا لحظه آخر 

زندگی همپای او ایستادند. 
در بخشی از این کتاب آمده است: نیمه های خرداد بود و تازه 
دبستان ها تعطیل شده بود. محمد کالس اول را تمام کرده 
بود. یکی دور روز که گذشت، همراه برادرش علی به کارگاه 
تشــک دوزی رفت. محمد کنار چرخ خیاطی علی ایستاد. 
علی روتشکی ها را می دوخت و محمد به او نگاه می کرد. باید 
صبر می کرد تا اســتاد پیکر بیاید. علی می خواست با پیکر 
صحبت کند تا محمد هم بتوانــد در کارگاه کار کند...« این 
کتاب 116صفحه ای به تازگی در 500نســخه به چاپ دوم 

رسیده است.

تاریخ تحلیلی اسالم
کتاب»تاریخ تحلیلی 
اسالمی«، به قلم جواد 
سلیمانی امیری تالیف 
و از ســوی انتشارات 
مؤسســه آموزشــی 
امــام  پژوهشــی  و 
خمینی)ره( منتشــر 
شده اســت. این کتاب 

پژوهشی در قلمرو تاریخ اســالم است که به ارائه 
تحلیل نو و مبتنی بر معارف وحیانی و ســخنان 
معصومیــن)ع( از انحراف جامعه اســالمی پس 
از رحلــت پیامبر اســالم)ص( و کیفیت مواضع 
اهل بیت)ع( در مواجهه با این انحرافات، پرداخته 
اســت. نگارنده در بخش نخست، سیمای جامعه 
در ۴ مقطع تاریخ جاهلیت، عصــر بعثت، دوران 
حکومت 3 خلیفه نخســت و روزگار پادشــاهی 
فرزندان ابوسفیان را، به طور مختصر ارائه کرده و 
اوضاع ارزشی، اخالقی، اقتصادی و سیاسی هر دوره 
را، بیان کرده و در ادامه، با مقایسه تطبیقی عصر 
بعثت و دوران 3خلیفه نخست و عهد معاویه و یزید 
با عصر جاهلیت عــرب، فروکش کردن خصایص 
جاهلی را در عصر بعثت و حیات دوباره آن در عهد 
3خلیفه اول و استقرار کاملش در دوران معاویه و 
یزید را، نشان داده است. افزون بر این، مسئله محو 
ارزش های دینی و حذف پیشوایان راستین در مقام 
دومین بالی جامعه اسالمی در عهد خالفت معاویه 

و یزید، مورد بررسی قرار گرفته است.

تاریخ

تاریخ ادبیات

تاریخ اسالم

معصومه رضایی؛ تاریخ پژوهنگاه

1316، رضاخان و فرزندش در حاشیه بازدید
 از یکی از مراکز نظامی
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پنجشنبه 7 مهر 241401
 شماره  8601

درســت 7ســال از روزی که هفتم مهر به نام »شمس 
تبریزی« نام گذاری شد، می گذرد. شمس تبریزی، عارف گزارش

نامدار قرن هفتم که او را بیشــتر با عنوان استاد  موالنا 
جالل الدین محمد بلخی می شناسیم، در شهرستان خوی به خاک سپرده 
 شــده اســت و مســئوالن میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
آذربایجان غربی از 7سال پیش تاکنون در تدارک برنامه ریزی و کسب اعتبار 
برای ساخت مجموعه فرهنگی و هنری شــمس تبریزی بو ده اند تا در روز 
بزرگداشت این عارف نامدار، عالقه مندان و پژوهشگران و استادان بتوانند در 
کنار مزار شمس تبریزی گرد هم جمع شوند.  کلنگ ساخت این مجموعه 
6ماه پیش به زمین خورد و به گفته مدیرکل اداره فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی آذربایجان غربی، سال آینده شاهد افتتاح این مجموعه خواهیم 
بود. در این گزارش به بهانه روز بزرگداشت شمس تبریزی از روند ساخت 

مجموعه فرهنگی و هنری شمس تبریزی خبر گرفتیم.

سرعت ساخت وساز با تامین اعتبار
گردشگرانی که راهی آذربایجان غربی می شــوند، حتما ساعتی را در کنار 
مقبره شمس تبریزی در خوی می گذرانند. محوطه ای باز که مزار شمس را 
در برگرفته و دیوارهای دور تا دورش با خط نستعلیق، اشعاری از این عارف و 
شاعر بزرگ را یادآوری می کند. چند نیمکت هم برای نشستن و رفع خستگی 
گردشگران در گوشــه و کنار محوطه جانمایی شده و نه خبری از کتابخانه 

است و نه محفلی برای گپ و گفت عالقه مندان و ادب دوستان.
این محوطه از شاخص ترین محوطه های باستانی دوران اسالمی در خوی 
است و گفته می شود، پس از فوت شمس ساخته شده و در طول سده های 
مختلف مورد بازســازی و مرمت قرار گرفته تا اینکه در زمان صفویه به اوج 
شکوه و زیبایی خود رسید. کلنگ ساخت مجموعه فرهنگی و هنری شمس 
تبریزی، در اوایل امسال به زمین خورد تا سکوت و خلوت محوطه را بشکند 
و اینجا محل آمد و شــد محققان بشــود. مدیــرکل اداره میراث فرهنگی 
آذربایجان غربی به همشــهری می گوید: طراحی مجموعه 3سال پیش از 
سوی پروفسور اردوان انجام شده و عملیات اجرایی آن به دلیل نبود اعتبار 

به تعویق افتاده  است.
جلیل جباری با بیان اینکه در ســفر رئیس جمهوری به استان، 25میلیارد 
تومان اعتبار برای ســاخت این مجموعه مصوب شد، ادامه می دهد: قبل از 
اجرای عملیات ساخت و ســاز، 6هزار مترمربع از زمین های اطراف مقبره 

شمس تبریزی آزادسازی و از 6ماه پیش ساخت مجموعه به جریان افتاد.
تا پایان امسال شاهد تکمیل عملیات عمرانی اسکلت فاز یک و 2مجموعه و 
نیز سالن روباز این پروژه که 2۰۰ مترمربع زیربنا و 7هزار مترمربع مساحت 
دارد، خواهیم بود. جباری افتتاح مجموعه فرهنگی و هنری شمس تبریزی 
را در صورت تامین اعتبار در سال آینده با اجرای برنامه های شمس پژوهی، 
موالنا پژوهی، جشنواره موسیقی و... می داند. هرچند جای خالی مجموعه 
فرهنگی و هنری شمس تبریزی در خوی، سال هاست که دیده می شود و 
برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری با محوریت آشنایی گردشگران ایرانی 

و خارجی ضروری اســت، اما برای جذب گردشگر زیرساخت های دیگری 
هم باید در خوی لحاظ شود. مدیر اداره کل میراث فرهنگی از تالش برای 
تبلیغات در فضای مجازی با این هدف می گوید و ادامه می دهد: احیای محور 
بافت تاریخی شهرستان خوی در کنار بازار قدیمی خوی و همچنین احیای 
کاروانسراهای خان و قطور در اولویت ماست. پروژه خواهر خواندگی خوی 
و قونیه نیز در دست اقدام است. ساخت مجموعه فرهنگی و هنری شمس 
تبریزی و احیای کاروانسرای قطور که ازجمله کاروانسراهای جاده ابریشم 

بوده، به عنوان پروژه های مهم در تحول گردشگری استان به شمار می رود.

جشن گلریزان
تورق صفحه های تقویم، هفتم مهر را روز بزرگداشت شمس و هشتم مهر را 
روز بزرگداشت موالنا نشان می دهد. مسئول هماهنگی و اجرایی ثبت روز 
شمس در تقویم کشوری درباره انتخاب هفتم مهر برای بزرگداشت شمس به 
همشهری می گوید: از آنجا که نام شمس و موالنا همواره با هم برده می شود، 
در تقویم هم هشتم مهر روز بزرگداشت موالنا بود و یک روز قبل از آن روز 
شمس، نام گذاری شــد. علی محبوبی که خود اهل شهرستان خوی است، 
ادامه می دهد: ایده درج روز شمس در تقویم رسمی از چند سال پیش که 
مسئولیت پیوند فرهنگی مفاخری چون مقبره شمس تبریزی در خوی با 
موالنا )قونیه(، حافظ )شیراز( و عطار )نیشابور( را بر عهده داشتم در ذهنم 
بود. مفاخر ادبی کشور مانند حافظ، عطار، موالنا، سعدی، فردوسی یک روز 
در تقویم به نام خود دارند، به جز شمس. از این رو دیدم که باید روز شمس 
نیز در تقویم کشوری درج شود. محبوبی ساخت مجموعه فرهنگی و هنری 

شــمس را از مهم ترین برنامه های خوی می داند و ادامه می دهد: نیمه دوم 
مهر، جشن گلریزانی در برج میالد تهران برگزار می شود تا با حضور وزیران 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و صنایع دســتی، میراث فرهنگی و گردشگری، 
نماینده خوی در مجلس و جمعی از خیران فرهنگی برای ســاخت پروژه 
مجموعه فرهنگی و هنری شــمس تبریزی گلریزان شود و این مجموعه 

زودتر به بهر ه برداری برسد.

   
با تکمیل مجموعه فرهنگی و هنری شمس تبریزی، ارتقای زیرساخت های 
گردشــگری، ســاخت هتل ها و احیای بافت تاریخی و دیدنی شهرستان 
خوی می توان امیدوار بود که اهل ادب و فرهنگ در ســالروز بزرگداشــت 
 شــمس، راهی خوی شــوند و حق مطلب را در بزرگداشــت او چنان که

 باید و شاید ادا کنند.

قلندری در خوی 
مجموعه فرهنگی و هنری شمس تبریزی از سال آینده در مقبره این عارف نامی ، میزبان عالقه مندان خواهد بود

 تولید ۱۰۰ تن ماهی خاویار
در لرستان

مدیرکل شــیالت لرســتان گفت: در اســتان 4مزرعه 
خاویاری با ظرفیت اسمی ۱۰۰ تن در حال تولید هستند. 
به گزارش ایسنا، کیارش بیرانوند در رابطه با پروژه های 
در دســت اقدام اداره کل شــیالت لرســتان، افزود: در 
شهرســتان الیگودرز 2 پروژه 5۰۰تنی در شول آباد در 

دست اقدام داریم.
وی ادامه داد: در شهرستان پلدختر و در منطقه سیمره 
نیز 2 پروژه پرورش ماهی خاویــاری با ظرفیت 5۰۰تن 
و هزارتن در دســت اقدام اســت. بیرانوند با اشاره به در 
دســت اقدام بودن 2 مجموعه پرورش ماهی خاویاری 
در شهرستان رومشــکان در منطقه سیمره، عنوان کرد: 
در این شهرستان یک مجموعه 5۰۰تنی توسط ما و یک 
مجموعه 5۰۰تني توسط بخش خصوصی در دست اقدام 
است. مدیرکل شیالت لرستان عنوان کرد: همچنین در 
بخش دیالوند شهرستان کوهدشت نیز مجموعه پرورش 
ماهی خاویاری 5۰۰تنی در دســت اقدام است. بیرانوند 
بیان کرد: هم اکنون با شناســایی منابع آبی ســیمره و 
کشکان در شهرســتان های کوهدشت و پلدختر قابلیت 
تولید ۱۰هزار تن گوشــت خاویاری و یــک تن خاویار 
در 4 ســال آینده وجود دارد که هم اکنــون در مرحله 
امکان سنجی و واگذاری زمین و مطالعات مربوطه است. 

تحقق صادرات چشمگیر 
صنایع دستی از هرمزگان 

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
هرمــزگان از صــادرات یــک و نیــم میلیــارد دالری 
صنایع دســتی از اســتان هرمــزگان خبــر داد. بــه 
 گزارش تسنیم، ســهراب بناوند افزود: ســاالنه بیش از

یک و نیم میلیون دالر صادرات صنایع دســتی از استان 
انجام می شــود. اســتان هرمزگان نزدیک به 32مرکز 
صنایع دســتی فعال دارد. وی ادامــه داد: در 6ماهه اول 
ســال۱4۰۱ بیش از 6هزارو274مجوز صنایع دســتی 
صادر کرد ه ایم که منجر شده است تقریبا در همین 6ماهه 
نخست تکلیف یک ســاله اي را که وزارتخانه بر دوش ما 

گذاشته بود را محقق کنیم. 
بناوند خاطرنشان کرد: سال گذشته 3میلیون و6۰۰هزار 
گردشگر و مسافر هرمزگان را به عنوان مقصد گردشگری 
خود انتخاب کردند. بناوند بیان کرد: در هفته گردشگری 
امســال عملیات اجرایی 5مجتمع گردشــگری جدید 
در استان هرمزگان آغاز خواهد شــد و جشنواره بزرگ 
گردشگری دریایی سواحل مکران به میزبانی شهرستان 
سیریک و جشنواره گردشگری دریایی دیگری در ساحل 

تلنگ برگزار می شود. 

خبر کوتاه 

عدد خبرعدد خبر

سرپرست شرکت گاز خراسان جنوبی 
فقــط  گذشــته  4ســال  در  گفــت: 
جنوبــی  خراســان  ۲۹۱روســتای 
گازرســانی شــده بودنــد کــه ایــن آمار 
هم اکنون به هزار و ۷۶۶روستا رسیده 
اســت. بــه گــزارش مهــر، رحمــان 
محمــودی گفــت: نخســتین شــهری 
کــه از نعمــت گاز شــهری در خراســان 
جنوبی برخوردار شــده قاین و ســپس 

بیرجند بوده است.

1766
روستا

خراسان جنوبی

تومــان طــرح گردشــگری در قالــب 
۱83پــروژه در سراســر کشــور صبــح 
روز گذشــته همزمــان بــا دومیــن روز 
هفتــه گردشــگری با حضــور عزت هللا 
یــر میــراث  فرهنگــی،  ضرغامــی وز
گردشــگری و صنایــع  دســتی و رســتم 
یــر راه و شهرســازی بــه  قاســمی وز
بهره بــرداری رســید. پیش تــر نیــز ١٨٩ 
طــرح بــه ارزش ٧ میلیــارد تومــان بــه 

بهره برداری رسیده بود.

3000
میلیارد

رئیــس ســازمان حمل ونقــل بــار و 
مســافر شــهرداری یاســوج، گفــت: 
۵٠٠دســتگاه تاکســی شــهری یاسوج 
فرسوده است. به گزارش پایگاه خبری 
جمــاران، عبــدی دانش مقــدم افزود: 
هــزارو33 تاکســی در شــهر یاســوج 
داریــم کــه ۵٠٠دســتگاه آن فرســوده 
و غیرقابــل تــردد اســت و در بحــث 
 اتوبوس های فرسوده نیز باید نوسازی 

انجام شود.

500
دستگاه

کهگیلویه و بویراحمد

زائــر در دهــه پایانــی مــاه صفــر به مشــهد 
مقدس ســفر کردنــد و ورود زائــران به این 
شــهر تا روز جمعه) فــردا( نیز ادامــه دارد. 
حجت االسالم حجت گنابادی نژاد، معاون 
هماهنگــی اســتانداری خراســان رضــوی 
اعــالم کــرده اســت کــه 8۷درصــد زائــران 
بــا خــودروی شــخصی، ۶درصد با وســایل 
حمل ونقــل عمومــی، ۵درصــد بــا قطــار و 

۲درصد با هواپیما وارد مشهد شده اند.

5.8
میلیون

خبر روز

درخواست ورود وزارتخانه های خارجه 
و نیرو برای تامین حقابه هامون

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم ورود 2 وزارتخانه 
امور خارجه و نیرو برای دریافت حقابه تاالب هامون تأکید کرد.

علی سالجقه در حاشیه جلسه عصر دیروز هیأت دولت در جمع 
خبرنگاران با تبریک فرارسیدن ایام ربیع االول و قدردانی از تالش  
خبرنگاران در بحث محیط زیست به بازدید اخیر خود از تاالب 
بین المللی هامون اشــاره کرد و گفت: اخیرا بازدیدی از تاالب 
هامون داشــتم و تصمیمات خوبی برای جوامع محلی با حضور 
مردم گرفته شــد که ان شــاءاهلل در بعد داخلی کارهای خوبی 
صورت می گیرد و در بعد بین المللی نیز حتما باید وزارتخانه های 
خارجه و نیرو وارد بحث شده تا بتوان حقابه تاالب هامون را به 

نحو مطلوب دریافت کنیم.
سالجقه درباره همکاری های صورت گرفته با کشورهای همسایه 
برای حفظ زیستگاه های مشترک و گونه های بومی مثل پلنگ 
ایرانی که در لیســت در معرض انقراض قرار دارد تصریح کرد: 
سازمان محیط زیست برای حفظ گونه های در معرض خطر در 
کشور که در قالب فهرست قرمز مطرح می شوند، طرح دارد که 
این طرح ها در حال اجراست. هفته گذشته نیز نشست بین المللی 
در یکی از کشورهای همسایه در بحث پلنگ ایرانی تشکیل شد 
منتها باید این نشست در ایران برگزار شود چون همانطور که از 
نامش پیداست،  موضوع درباره »پلنگ ایرانی« است که درباره 

آن هم برنامه ریزی ها در حال انجام است. 
وی درباره زیستگاه های مشــترک با کشورهای همسایه گفت: 
بیشــترین زیســتگاه های مشــترک مربوط به کشــور ترکیه 
است؛ دیواری که ترکیه می کشــد، بحث انقطاع زیستگاهی را 
به وجود می آورد. در این باره در حال صحبت هستیم، چون باید 
معابر و گذرگاه ها چه به صورت زیرگذر و چه روگذر باز باشــد. 
خوشبختانه طرفین به این نتیجه رســیده اند که باید این اقدام 
انجام شود و حتما هم صورت می گیرد. ســالجقه افزود: درباره 
سایر زیستگاه های اطراف کشور نیز حتما این موضوع در دست 
بررسی است. با کشورهای همجوار در بحث معابر و زیستگاه ها 
خیلی مشکل خاصی وجود ندارد و این کار در حال پیگیری است. 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: هفته گذشته سامانه 
محیط زیست کشور افتتاح شد و این سامانه و یا پایگاه اطالعات 
مکانی سازمان محیط زیست کشور یکی از نیازهای اساسی کشور 
در بعد توسعه است. وی توضیح داد: در این سامانه حدود ۱97الیه 
اطالعاتی مبتنی بر الیه های زمین شناسی، توپوگرافی، مسائل 
مربوط به فرســایش، آب، خاک، گیاه و همه الیه های اطالعاتی 
وجود دارد که بر مبنای آن می توان خط سیر توسعه ای کشور را 
تبیین کرد و فرایند ارزیابی پروژه ها و طرح ها نیز کوتاه می شود. 
این، دستاورد بزرگی است و همه پژوهشــگران، دانشجویان و 
استادان دانشگاه ها می توانند از آن به نحو مطلوب استفاده کنند. 
رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست درباره اسقاط خودروهای 
فرسوده نیز افزود: درباره خودروهایی که اسقاط می شوند، باید 
یک درصد از قیمت خودروهایی که می خواهند وارد بازار شوند 
به حســاب صندوق ملی محیط  زیست کشــور واریز شود، این، 
دستاورد خوبی است که از طریق آن می توان موضوع خودروهای 
اسقاطی را سامان داد و عالوه بر آن ظرفیت خوبی برای صندوق 

محیط زیست کشور به وجود می آورد.

وقتی با اختصاص منابع مالی فزاینده و به موقع طرحی نظیر طرح های 
آبخیزداری و مدیریت منابع آب اجرایی می شود، وقتی آب به موقع 
در باالدســت حوضه های آبریز تجمع پیدا می کند و خســارتی به 
پایین دســت نمی زند، وقتی بارش ها نه یک تهدید که فرصت برای 
پر شدن مخازن سدهای کشور هســتند، باز هم بحران دیگری در 
کمین است که می تواند هرچه مدیریت منابع آب در کشور ریسیده 
را پنبه کند. این بحران آنقدر طبیعی جلوه می کند که در بسیاری 
از برآوردها حتی ســهم آن نادیده گرفته می شود. حاال »تبخیر« را 

باید جدی گرفت.

شرایط موجود
طی 26سال اخیر کشور ما در شرایط تغییر اقلیم قرار گرفته و هرسال تبعات 
آن با گسترش دامنه خشکسالی ها، بارش  های بی موقع و بی حد و تنش های 

آبی فراوان مواجه شده است. 
در چنین وضعی حفظ و مدیریت منابع آبی موجــود نه تنها امری مهم که 
ضرورتی غیرقابل انکار است که باید با دقت به آن توجه شود. آمارهای وزارت 
نیرو در پایان ســال آبی ۱4۰۰-۱399 که آخرین آمار احصا شده از سوی 
یک منبع رسمی است، نشان می  دهد متوسط تبخیر منابع آب ایران 4برابر 
اروپاست. متوسط تبخیر مخازن سدهای اروپا که 4سال است ثابت مانده، 
ساالنه 7۰۰میلی متر است درحالی که در ایران میزان تبخیر مخازن سدها 

به 2بخش تقسیم می شود.
در مناطق کوهستانی که عمده سدهای کشــور قرار گرفته، نرخ متوسط 
ساالنه 24۰۰میلی متر است، اما در مناطق خشــک و کویری این عدد به 

45۰۰میلی متر در سال می رسد که رقم بسیار باالیی است.
در عین حال میزان تلفات ساالنه آب در کشور ساالنه 368میلیون مترمکعب 

است که 75درصد آن تبخیر می شود و سهم بسیار باال و گزافی است.
از سویی وقتی نرخ تبخیر آب در منطقه ای باال می رود، دمای عمومی منطقه 
نیز به نحو مؤثر باال می رود و تبعات بســیاری برای منابع طبیعی به وجود 
می آورد. اگر مساحت عمومی منطقه مرتع خیز باشد، به خشکی علوفه دام 

منجر می  شود و اگر منطقه رویشگاه های جنگلی باشد، مستعد آتش   سوزی 
می شود. در چنین شرایطی کاهش سرعت تبخیر نکته ای است که باید هرچه 
سریع تر از سوی وزارت نیرو و دســت اندرکاران به آن توجه شود. کشور ما 
همان اندازه که باید با کشاورزی آب بر و صنایع پر مصرف که آب بسیار زیادی 
در چرخه خود استفاده می کنند، خداحافظی کند، باید در بخش مدیریت 
منابع موجود نیز سهم تغییر اقلیم در تبخیر آب ها را نیز به دقت درنظر بگیرد 

و راهکار فوری برایش داشته باشد.

افزایش روند تبخیر با تغییر اقلیم 
روند تبخیر در کشــور چنان باال رفته که برای بهبود اوضاع باید از اقدامات 

بیولوژیک فاصله بگیریم و به سمت اقدامات احیایی حوضه های آبی حرکت 
کنیم. علی محمد طهماســبی بیرگانی، دبیر ستاد ملی مدیریت گردوغبار 
در این باره به ایســنا می گوید: با توجه به تغییرات اقلیمی، کمبود بارش و 
افزایش بسیار زیاد تبخیر نسبت به 5۰سال گذشته از سازمان منابع طبیعی 
درخواست کردیم تا به سمت و سوی اقدامات احیایی و پیشگیرانه حرکت 
کنیم. ازجمله اقدامات پیشــگیرانه و احیایی می تــوان به مدیریت چرای 
دام ها اشاره کرد. ۱5میلیون هکتار از 3۰میلیون هکتار یعنی 5۰درصد آن 
به پوشش گیاهی ضعیف مرتع مرتبط است که نیاز به اقدامات احیایی دارد 
البته درسطح کالن نیز باید سیاست های دولت با سیاست های دستگاه های 

اجرایی منطبق تر شود.

تبخیرآبدرایران4برابراروپا
میزان تلفات ساالنه آب در کشور 368میلیون مترمکعب است که 75درصد آن تبخیر می شود 

عزت هللا ضرغامی
وزیر میراث  فرهنگی

ایران هراسی مهم ترین مسئله گردشگری 
ایــران اســت و در کشــور مــا اینگونــه 
موضوعات مانند بازی »مار و پله« است. 
در وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع  دســتی تالش کرده ایم با مدل های 
جدیــد رســانه ای بــا آن مقابلــه کنیــم. امــا 
درســت در جایــی کــه پلــه موفقیــت را 
طــی می کنــی بــا یــک نیــش بــه پلــه اول 

برمی گردی!«

حسین مدرس خیابانی
استاندار سیستان و بلوچستان

میــزان تعهــد اشــتغال امســال در 
اســتان ۲8هزار شــغل بود کــه تاکنون 
۱۶هزارو۵۰4مــورد در ســامانه رصــد 
ثبت شــده و بیانگر تحقق ۶۰درصدی 
در این زمینه است. یکی از اهداف ما، 
اشــتغال پایدار اســت. عالوه  بر تحقق 
۶۰درصدی اشتغال تعهد شده تا کنون 
4۷هــزار نفــر نیــز از طریــق طرح هــای 

عمرانی استان مشغول به کار شدند.

احمد محمدی زاده 
استاندار بوشهر 

در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در 
نیمه دوم امســال طرح های مهمی در 
حوزه آموزشی، اقتصادی و عمرانی در 
استان افتتاح می شود. افتتاح مجتمع 
آموزشی، ورزشی حاج حسین دریایی 
بــا ۶کالس درس و یک ســالن ورزشــی 

ازجمله این پروژه هاست.

علی دارابی 
معاون میراث  فرهنگی  

بازدیــد از موزه های سراســر کشــور در 
روزهای پایانی این هفته و به مناسبت 
گرامیداشــت هفتــه گردشــگری در 
ایــران، رایــگان شــد و اداره کل امــور 
موزه ها، ۲ روز متوالی پایان این هفته، 
پنجشنبه هفتم و جمعه هشتم مهرماه 
را برای بازدید از موزه هــای فعال تحت 
پوشــش وزارت میــراث   فرهنگــی در 

سراسر کشور رایگان کرد.

نقل قول خبر نقل قول خبر

همنشینی دو دریا 
جالل الدین محمد بلخی معروف به موالنا، شاعر پرآوازه 
قرن هفتم، بعد از آشنایی با عارفی به نام شمس تبریزی، 
به معرفتی باطنی دســت یافت که هرکسی را توانایی 
درکش نبود. آشنایی موالنا با شمس در قونیه، مسیر 
زندگی او را دگرگون کرد. موالنا قبل از آشنایی با شمس 
گاهی شعر می سروده اما پس از دیدار با شمس، قدم در 
وادی عرفان می گذارد. شمس، چند سال بعد بی آنکه 
کسی آگاه شــود، قونیه را رها کرد و راه سفر در پیش 

گرفت. بعد از مرگ، در خوی به خاک سپرده  شد.
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چه باید کرد؟ مقایسه متوسط نرخ تبخیر ساالنه باران
نرخ تبخیر ایراننرخ تبخیر جهان

میلی متر  ساالنه

6070

بارش از دست می رودبارش از دست می رود

  اســتفاده از فناوری هــای نویــن 
کاهش تبخیر

  حفظ مراتع و جلوگیری از 
بهره برداری های افراطی دام

  جلوگیــری از نابــودی بلوط زارهــای 
زاگرسی

  جانمایی کارشناسی مخازن سدها 
و بندهای آبخیرداری

  تغذیــه ســفره های زیرزمینــی در 
حوضه های آبریز

جانمایی غلط مخازن سدهاشدت تابش خورشیدجهت وزش بادتغییر اقلیم   حفاظت زیستی تاالب های موجود 
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