
جزئيات وام كسب و كارهاي كرونازده

تنهاييتنها
پروندهدالرهاي

4200تومانيروي
ميزسرانقوا

گزارش ناقص 
آذر،  عــادل 

رئيس ديوان محاســبات كشور از 
پرونده ارز 4200توماني در سال97 
با واكنش متفاوت حســن روحاني 
رئيس جمهــوري و ســيدابراهيم 
رئيسي، رئيس قوه قضاييه، مواجه 
شــده ولي هنوز علــي الريجاني 
رئيــس مجلــس، به عنــوان ضلع 
ســوم قدرت كه اين روزها به دليل 
ابتالي به كرونا در قرنطينه اســت، 
 در اين بــاره اظهارنظــري نكرده

 است.

همشهري جزئيات برنامه دولت براي جنگ اقتصادي عليه كرونا را بررسي مي كند

سرشــماري مركز 
آمــار ايران نشــان 

مي دهد كه هم اكنون 8ميليون و 231هزار 
ســالمند در ايران زندگي مي كنند. گروه 
سني اي كه طبق اعالم ســازمان جهاني 
بهداشــت در معرض خطر جدي بيماري 
كوويدـ19 هســتند و نســبت به ساير 
گروه هاي سني آســيب پذيرتر شناخته 
شــده اند. اما ايــن روزها به جــز دغدغه 
حفاظت از جان ســالمندان كه هركدام 
سرمايه انســاني و پشتوانه بزرگ خانواده 
خود هستند، موضوع بيماري هاي ناشي 
از تنهايــي همچون افســردگي، ابتال به 
آلزايمر و ترس از مــرگ در انزوا براي آنها 

مطرح است.

 گفت وگو با حسنيزداني 
 كه شانس اول ايران براي كسب 

مدال طال در المپيك 2021  است 

در خانه بمانيد و با ديدن فيلم ها و 
خواندن گزارش اين صفحه  به يكي 
از ديدني ترين موزه هاي تهران برويد

دكترمجيد ابهري، روانشناس و 
 رفتارشناس  اجتماعي  از پيامدهاي 
تب كرونا زير سقف خانه ها مي گويد

گفت وگو با شهردار تنها شهر بدون 
كروناي ايران

باهمكرونارا
ضربهفنیمیكنيم

گردشمجازی
درتاروپودفرش

صبوریرا
تمرينكنيم

كرونارابهندوشن
راهنداديم

روايت همشهري از زندگي 
 سالمندان در روزهاي قرنطينه

فاصله گذاري اجتماعي  و ترس 
بيماري كرونا
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يادداشت
حسيننحوينژاد؛ مديركل بهزيستي استان گيالن 

شيوع ويروس كرونا باعث خانه نشيني و دور ماندن 
افراد از يكديگر شده اســت. اين مسئله درخصوص 
سالمندان بيشتر قابل توجه اســت. ســالمنداني كه حاال ناچارند تا بيشتر در 
خانه تنها بمانند و فرزندانشان به دليل ترس از ناقل بودن كمتر به آنها سركشي 

مي كنند.
درخصوص رابطه ويــروس كرونا با ســالمندان بايد به چنــد نكته مهم توجه 
داشت: نخست اينكه هنوز اطالعات پزشكي دنيا درخصوص اين ويروس كامل 
نيست. از سوي ديگر اينكه گفته مي شود ويروس بيشتر سالمندان و افرادي كه 
بيماري هاي زمينه اي دارند را مبتال مي كند و كار را حساس كرده است. بيشتر 
آمار مرگ وميرها درخصوص افراد مسن اســت كه بيماري هاي زمينه اي مثل 

ديابت، نارسايي قلبي و عروقي و كليوي و... دارند.
موضوع ديگري كه بايد در اين روزها به آن توجه كرد مسائل روانشناختي مرتبط 
با اين بيماري است. بخشي از موضوع، ترس از اين بيماري است. احساس ناامني 

و اضطراب، نيستي ومرگ، از دست دادن و بي پناه ماندن 
ازجمله مسائلي است كه سالمندان اين روزها با آن دست 

به گريبان هستند. بسياري از آنها تصور مي كنند درصورت بيمار شدن و به علت 
تنها بودن در خانه دسترسي مناسبي به نظام بهداشت و درمان نخواهند داشت. 

روزهايكرونايي
وتوجهبهسالمندان

با رعايتفاصلهگذاريهوشمند #كرونا_را_شكست_مي دهيم

 خوشگذرانی
در قرنطينه
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سيامك شــايقي، همانطوري با جهان وداع كرد كه 
شايســته نوع زندگي اي بود كه داشت؛ آرام، ساكت و 
دور از متن پرهياهوي زندگي روزمره. همانطور با مرگ 
روبه رو شد كه دوست داشت شخصيت هاي محبوب 
فيلم هايش از جهان درام خارج شوند. بيرون از زمان 
سرگيجه آور زندگي مدرن، دور از اجتماع خشمگين 
و در مكاني پيچيده در مه و غبار. سبك از درد و رنج و 

خالي از بغض و نخوت.
خبر درگذشت سيامك شــايقي كارگردان 12فيلم 
ايراني اينگونه منتشــر شــد. 3 ســال بعد از مبارزه 
با ســرطان و چند مــاه گوشه نشــيني. در يك صبح 
فرورديني ابري دور از متن زندگي كه از هول گيرودار 
واگيري سرگردان است. مرگ آرام سيامك شايقي در 
اين روزها، يك پايان سينمايي براي زندگي يك شيفته 

آرام سينما بود.
دهــه60، دفتر ماهنامه ســينمايي فيلــم از معدود 
پاتوق هاي سينمايي تهران محسوب مي شد. سيامك 
شايقي، 30 ســاله و پر انرژي بعد از پايان تحصيالت 
ســينمايي در دانشكده صدا و ســيما )مدرسه عالي 
سينما و تلويزيون( راهي كوچه سام در خيابان حافظ 
شــد تا مگر با روزنامه نگاري بتواند راهي به سينماي 
ايران باز كند. او كه ســابقه اي به عنــوان كارگردان 
تلويزيوني داشــت، نقد را در مجله فيلم خيلي ادامه 
نداد. به عنوان دســتيار محمدعلي سجادي در فيلم 
جدال )1364( و دســتيار ناصر غالمرضايي در فيلم 
حريم مهرورزي)1364( وارد سينماي حرفه اي شد. 
ورودي كه 2 سال بعد او را به سمت صندلي كارگرداني 

هدايت كرد.
اولين فيلم شــايقي، جهيزيه براي ربــاب )1366( 
ملودرامي از روابط يك خانــواده جنوبي فقير، اثري 
قابل تامل از كار درآمــد. فيلمنامه را اصغر عبداللهي 
پركارترين درام نويس ســينماي آن ســال ها نوشته 
بود. مثلت هادي اســالمي، پروانه معصومي و فاطمه 
معتمد آريا و گرمايي كه شايقي در بين شخصيت ها راه 
انداخته بود، نويد يك ملودرام ساز و كار بلد را مي داد. 
شايقي كه متولد آبادان بود، با كمك عبداللهي كه او 
هم از جنوب مي آمد، يكي از بهترين درام هاي بومي 

ايران را رقم زدند.
همه  چيز براي موفقيت شايقي در سينماي ايران پس 
از پايان جنگ مهيا بود. اما سرنوشــت شكل ديگري 
رقم خورد. شــايقي بعد از جيهزيه براي رباب به طور 
متوسط هر 2 سال يك بار فيلمي ساخت. فيلم هايي 
كه مانند جيهزيه براي رباب، از دور مخاطبان را براي 
تماشــا و منتقدان را براي تحســين راهي سالن ها 
مي كرد. اما فيلم ها برخــالف نويدها و پيش بيني ها، 
فيلم هايي ســرد و مخاطب گريز از كار درمي آمدند. 
منتقدان كه بــا شــوق و ذوق فراوان به تماشــاي 
فيلم هايش مي نشستند و دوست داشتند او بهترين 
فيلم كارنامه اش را بسازد، در نهايت فيلم ها را همچون 
شكســتي در تجربه ســاخت ملودرام هاي عميق از 

روابط ايراني در جامعه امروز، توصيف مي كردند.
ســينما در همه جهان هنــر بي رحمي اســت و در 
ايران كمي بيشتر. حاال كه ســيامك شايقي جهان 
بي رحم سينما را پشت سر گذاشــته و ما را با سينما 
و كرونا تنها گذاشــته، گفتن اين حرف شايد ساده تر 
باشد كه سيامك شــايقي، از آن نوع ســينماگران 
نبود كه فيلم روز بســازد. فيلمي مطابق با ســليقه 

مخاطبان هر نسل. او ســعي كرد فيلم هايي مطابق 
با سليقه خود بسازد. نتيجه اين پافشاري فيلم هايي 
شــد كه اگر چه شــخصي نبودند، اما ملودرام هايي 
همسو با ســاختار چرخه اي سينماي ايران محسوب 
نمي شــوند. فراموش نكنيد كه در ســينماي ايران، 
فقط فيلم هاي مطابق ســليقه روز حق حيات دارند. 
شــايقي فيلمســاز موفقي بود كه برخالف ناكامي 
اقتصــادي فيلم هايش، توانســت فيلم هــاي خارج 
از جرياني همچــون رنو تهــران- 29)1369(، راه و 
بيراه)1370(، در كمال خونسردي)1373(، مادرم 
گيسو )1374(، باغ فردوس، پنج بعدازظهر)1384( 
و خواب زمستاني)1386( بســازد. شايقي در ميانه 
دهه70 به سراغ تلويزيون رفت و سريال سياه، سفيد و 
خاكستري )1375( را براي شبكه 2ساخت. تجربه اي 

كه هرگز تكرار نشد.
ســيامك شــايقي در دهه 90كه ســينماي ايران، 
اقتصادي مخشوش و دخل و خرجي مخدوش داشت، 
توانست دو فيلم بســازد كه هر دو فيلم هايي ناموفق 
بودند. فيلم هايي كه شــرايط را براي حضور بيشــتر 

شايقي در ميان كارگردانان جوان و به روز شده دهه 
ششم زندگي اش فراهم نكرد. ساخت مستندي درباره 
خانه سينما از آخرين كارهايي بود كه از شايقي سراغ 
داريم. گرچه فيلمنامه و طرح بســياري براي ساخت 
داشت. آخرين بار كه در يك محفل عمومي ديده شد، 
نهم تير سال گذشته بود كه كانون كارگردانان برايش 
مراســمي ترتيب داد. در اين مراسم همه همكارانش 
فهميدند كه سيامك شايقي ســرطان دارد. برادرش 
در اين مراسم به نكته اي درباره برادر هنرمندش اشاره 
كرد. »در جامعه ما كه هيوال بودن و هيوال شدن نوعي 
فرهنگ بوده و شده، شــريف بودن و شريف زيستن 
نوعي خصلت است و سيامك )شــايقي( سمبل اين 
خصلت است، من به او و جامعه سينما تبريك مي گويم 
چون شريف زيســتن هزينه دارد و ســيامك با قانع 
بودن و داشتن راه حلي براي ادامه زندگي اين هزينه 
را پرداخته است. او به دليل روح بزرگ و صبوري اش 

بيماري اش را شكست داده است«.
خبرگزاري ها  خبــر دادند كه بيمــاري كار خودش 

را كرد.

سيامك شايقي، كارگردان سينماي ايران درگذشت
پايانيشايستهيكمردآرام

عليرضامحمودي
دبير گروه ادب و هنر

پيشــنهاد چهره هاي شــاخص 
حوزه هاي مختلف درباره كتاب ها 
و فيلم هاي  خوب و اثرگذاري كه 
مي توانيد در روزهاي خانه نشيني 

اجباري بخوانيد و ببينيد
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ديپلماسی
شهريتهران

برایشکستكرونا
وتحريم

ل  د تبـــــا
ي  به ها تجر

موفق ميان كشــورهاي پيشرو 
در كنترل كرونا، ســرعت يافتن 
راهكارهاي مؤثــر و كارآمد براي 
مقابله با كرونا آن هم در ابرشهري 
همچــون تهران كــه قرمزترين 
شهر كشــور در ميزان شيوع به 

كروناست را افزايش داده است. 

شــهرداری تهران بــا تبــادل 
تجربيــات موفــق ميــان تهران 
دنيــا بــزرگ  شــهرهای   و 

راهكارهای موفــق قطع زنجيره 
ابتال به كرونا را كسب می كند

صفحه3را
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ديروز مجلس دهــم با رأي به 
2فوريت طرح اصــاح قانون گزارش

انتخابــات در جهــت اعــاده 
حيثيت از خيل عظيم رد صاحيت شدگانش بر 
آمد و خواستار ضابطه مند شدن بحث گزارش ها 
در روند احراز صاحيت ها در شوراي نگهبان 
شد. با رأي نمايندگان اگر گزارشي كه منجر به 
ردصاحيت نماينده مي شــود نادرستي اش 
اثبات شود فرد گزارش دهنده، اگر مأمور دولت 
باشــد بايد به انفصال از خدمت و در غيراين 
صورت به 6 ماه حبس محكوم شود. در انتخابات 
اخير مجلس شوراي اسامي، شوراي نگهبان 
قريب بــه 80نماينــده فعلي مجلــس را رد 
صاحيت كرد. داشتن فساد اقتصادي و اتهامات 
اخاقي پرتكرار ترين موضوعي بود كه سبب رد 
صاحيت نمايندگان شد در همين راستا ديروز 
39تن از نمايندگان طرحي را با قيد دو فوريت 
در صحن بهارســتان مطرح كردند كه هدف 
اساسي از بررســي آن جلوگيري تأثير گذاري 
گزارش هــاي غيرمســتند در رونــد احراز 
صاحيت ها در انتخابات رياســت جمهوري، 

خبرگان و مجلس شوراي اسامي بود.

بايد فضايي براي دفاع نمايندگان از خود 
فراهم شود

در آغاز بررسي اين طرح محسن كوهكن، 

از نمايندگان ردصاحيت شــده مجلس 
دهم كه فرصت حضور در انتخابات مجلس 
يازدهم را از دســت داد به عنوان متقاضي 
2فوريت بررسي اين طرح بيان كرد: اكنون 
به پايان مجلس دهم نزديك مي شــويم و 
اگر طرحي در مجلس شوراي اسامي تهيه 
شــده و تقديم هيأت رئيسه شود براساس 
آيين نامه در مجلس بعدي مورد بررسي قرار 
نخواهد گرفت، بنابراين يكي از فوريت هاي 
بررسي اين طرح به سرانجام رسيدن آن و 

تبديل شدن به قانون است.
وي سپس با اشاره به اينكه بعد از برگزاري 
انتخابات شاهد بوديم كه بخش زيادي از 
نمايندگان تقاضاي اصاح قانون انتخابات 
را داشتند، ادامه داد: به ياد ندارم كه در هيچ 
دوره اي از انتخابات مجلس در طول تاريخ 
بعد از انقاب مشاركت به اندازه اين دوره 
پايين باشد كه دليل اصلي آن بيان اتهامات 
گسترده فســاد اقتصادي و اخاقي عليه 

نمايندگان است.
وي در ادامه تأكيد كرد: بايد فضايي براي 
دفاع نمايندگان از خود فراهم شود. عمدتا 
اين اتهامات برخاسته از گزارش هايي است 
كه هيچ گونه منبع معتبري ندارند. شوراي 
نگهبان نيز علم غيب نــدارد كه در مدت 
كوتاهي به تعداد زيادي پرونده رسيدگي 
كند و بخواهــد منابع تمــام گزارش ها را 
بررســي كند، اما براســاس اصاح انجام 
شــده فرد مي تواند درصورت غلط بودن 

گزارش به محاكم صالحه اقامه دعوا كند و 
اگر گزارش كذب بود با فرد گزارش دهنده 
چه مأمور دولت باشد و چه غيراز آن برخورد 
مي شود. ما طرفدار نماينده متخلف و مفسد 
نيستيم، اما بايد با افرادي كه گزارش هاي 
غلط مي دهند برخورد شود. اگر فردي كه 
گزارش غلط مي دهد مأمور دولت باشد به 
انفصال خدمت محكوم  مي شود و اگر فردي 

عادي باشد 6  ماه حبس در انتظار اوست.

طرح شائبه سوء اســتفاده از جايگاه 
مجلس را دارد

به دنبال ســخنان كوهكــن محمدجواد 
ابطحي، عضو فراكسيون واليي و نماينده 
خميني شهر در مخالفت با دو فوريت اين 
طرح، بيان كرد: ما در حال ســپري كردن 
آخرين روزهاي مجلس دهم هستيم چنين 
طرح هايي شائبه دارد كه بعضي از نماينده ها 
قصد دارند از جايگاه نمايندگي سوء استفاده 
كنند، نمي شــود دائم قانــون انتخابات را 

تغيير داد و با اين عجله نيز جايز نيست.
حسينعلي حاجي دليگاني، ديگر نماينده 
اصولگراي مجلس ديگر مخالف اين طرح 
بود كه در مخالفت با دو فوريت اين طرح،  

گفت: امروز اولويت مجلس شوراي اسامي 
بايــد حقوق كارگران باشــد يــك بيمار 
كرونايي كه بيمه ندارد براي6 روز بستري 
در بيمارستان9 ميليون پول پرداخت كرده.  
آثار و تبعات كرونا بايد در اولويت مجلس 
باشد. ما بايد از امروز براي دوران پساكرونا 
برنامه ريزي كنيم و لــذا اولويت اين طرح 

جايگاهي ندارد.

نگاه سياسي بايد به كل حاكميت باشد
احمــد همتــي، از ديگر نماينــدگان رد 
صاحيت شده مجلس دهم اما در موافقت 
با 2فوريت اين طرح بيان كرد: متأســفانه 
شاهد هستيم كه مشــاركت در انتخابات 
مجلس شوراي اســامي در اين دوره به 
پايين ترين ميــزان خود رســيد كه اين 
امر به دنبال بي اعتمادي صــورت گرفته 
است. عده اي ســعي دارند با نفوذ و خارج 
از چارچوب قانون گروهي را تخريب كنند 
كه تبعات آن كل نظام را در بر مي گيرد و به 
نوعي ظلم به مردم و آراي مردم است. آيا 
ما به دنبال وكيل الحكومه هستيم يا وكيل 
مردم؟ براي جلب اعتمــاد عمومي بايد با 
افرادي كه گزارش هاي كــذب مي دهند 

برخورد شود. در اين برهه حساس كنوني 
جلب اعتماد عمومي بايد در اولويت باشد.

عليرضــا رحيمــي، نماينده تهــران كه 
صاحيتش در مرحله دوم بررسي ها از سوي 
شوراي نگهبان رد شده، نيز در موافقت با دو 
فوريت بررســي اين طرح بيان كرد: اينكه 
عده اي از نمايندگان نيز مي گويند موافقان 
دو فوريت بررسي اين طرح نمايندگان رد 
صاحيت شده هستند اشتباه است، چرا 
كه در ليســت موافقين از تمام طيف هاي 
سياسي مجلس شــوراي اسامي حضور 
دارند. ماهيت اين طرح حقوقي است و نگاه 

سياسي بايد به كل حاكميت باشد.
نماينــده تهــران ادامــه داد: طرحي كه 
همكاران آماده كردند صرفا مختص مجلس 
نيســت بلكه انتخابات رياست جمهوري و 
خبرگان رهبري را در بر مي گيرد. مجلس 
شوراي اسامي و شوراي نگهبان هر دو در 
برابر وجود خأل قانوني مســئول هستند. 
يكي از انقابي ترين كارهايي كه اين روزها 
بايد انجام شــود افزايش اعتماد عمومي 
است بايد به دنبال علت مشاركت حداقلي 
مردم در انتخابات بود و اين خود باالترين 

فوريت است.

مجلس به فوريت طرحي رأي داد كه درصورت 
تصويب نهايي، حق دفاع براي نامزدهاي ردصاحيت 

شده در انتخابات مجلس درنظر گرفته مي شود

كافه مجلس

  آقاي روحاني! همه ماشين ندارند
مصطفي كواكبيان، نماينده مردم تهران در 
مجلس در نطق ميان دستور خود خطاب به 
رئيس جمهور اظهار داشت: هر چند كسب و 
كار مردم براي ارتزاق و تداوم زندگي معمولي 
مهم است، اما قطعا شما مي دانيد كه سامت 
مردم بايد در اولويت باشد. به گزارش فارس، 
وي ادامه داد: چــرا از منابع در اختيار بنياد 
مســتضعفان، ســتاد اجرايي فرمان امام و 
آستان قدس رضوي اســتفاده نمي شود؟ 
عاوه بر رزمايــش مردمــي و كمك هاي 
مومنانه كه مورد تأكيد رهبري است، حتما 
نهادهــاي دولتي و غيردولتــي بايد كمك 
كنند. كواكبيان گفت: آقاي روحاني! همه 
مردم تهران خودروي شخصي نداشته و توان 
پرداخت كرايه آژانس ندارند بايد برايشــان 

وسايل نقليه عمومي مناسب فراهم كنيد.

  خمس حقوق ارديبهشت
عبدالرضا مصــري، نايب رئيس مجلس كه 
رياست بخشي از جلسه علني ديروز مجلس 
را برعهده داشــت اعام كــرد: نمايندگان 
مجلس يك پنجم حقوق ارديبهشــت ماه 
خود را به آسيب ديدگان ناشي از شيوع كرونا 
اختصاص دادند. پيش از اين اعام شده بود 
قرار است كل يا بخشي از حقوق فروردين ماه 
نمايندگان براي مهار كرونا اختصاص يابد. 

  نمايندگان همچنان دنبال شفافيت
نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي 
اسامي در گفت وگو با فارس، گفت: تاش 
مي كنيم تــا با همكاري ســاير نمايندگان 
طرحي در دســتوركار هفته آينده مجلس 
قرار گيرد كه براســاس آن تمامي مواردي 
كه رأي گيري به صورت الكترونيكي، قيام و 
قعود و علني با ورقه صورت مي پذيرد، اسامي 
نمايندگان موافق، مخالف و ممتنع و كساني 
كه در رأي گيري شركت نكرده اند به ترتيب 
حروف الفبا در مشــروح مذاكرات ثبت و تا 
پايان همان روز رأي گيري در سامانه )وب 

سايت( رسمي مجلس منتشر مي شود.

  كرونا را سياسي نكنيد
عبدالحميد خدري، يك عضو كميســيون 
انرژي مجلس از آنها كه خــود را خادمين 
مردم مي دانند خواســت كه موضوع كرونا 
را كه با حيات مردم سروكار دارد دستمايه 
تسويه حساب هاي شــخصي و گروهي قرار 
ندهند و براي مبارزه با اين ويروس با دولت 
همكاري كنند. به گزارش ايسنا، وي گفت: 
متأســفانه رويكردهاي متفــاوت و گاهي 
متناقــض درخصوص ماهيــت و چگونگي 
مواجهه دستگاه ها با بحران كرونا بي اعتمادي 
افكار عمومي كه مهم ترين سرمايه اجتماعي 

حاكميت است را فراهم كرده است.

  درخواست ۲۴ نماينده از 
رئيس جمهور 

2۴ نماينده در تذكري بــه رئيس جمهور 
از اجرايي نشــدن قانــون مديريت بحران 
به خصــوص در شــرايط فعلي با شــيوع 
كرونــا انتقاد كردنــد. به گزارش ايســنا، 
ايــن نماينــدگان با طــرح اين ســؤال از 
رئيس جمهور كه چرا قانون مديريت بحران 
مصــوب 23/ ۵/ ۱398 مجلس شــوراي 
اسامي اجرا نمي شود، توضيح دادند: نظر 
به اينكه فائق آمدن بر شرايط ويژه كنوني 
در اثر شيوع پرشتاب ويروس مرگبار كرونا 
مســتلزم هماهنگي و هم افزايي و مديريت 
يكپارچه اســت كه همه ابعاد آن به صورت 
جامع در اين قانون پيش بيني شده مقتضي 
اســت ضمن شناســايي و برخورد جدي 
با دســتگاه ها و افــرادي كــه تعلل جدي 
در اجراي قانون داشــتند دســتور سريع 
در اجــراي آن را نيز صــادر فرماييد. اين 
نمايندگان يــادآوري كرده انــد: در تاريخ 
2۵ اســفند 98 نيز 2۱ نفــر از نمايندگان 
در نامه اي بــه همين منظــور از جنابعالي 
درخواست تسريع در اجراي قانون مديريت 
بحران را كردند كه متأســفانه تا اين تاريخ 

هيچ پاسخي به آنها نداديد.

وزير دفاع در پيامي به مناسبت روز 29فروردين، روز ارتش 
جمهوري اسامي، نوشت: قانون اساسي جمهوري اسامي، دفاعي

ارتش جمهوري اسامي ايران را يك ارتش مكتبي و مردمي 
تعريف كرده اســت؛ بدين معنا كه ارتش جمهوري اسامي هم بايد يك 
نيروي نظامي و دفاعي رزمــي و بازدارنده باشــد و در عين حال رفتار و 
عملكردش براساس تعاليم متعالي مكتب اسامي  و كاما مردمي و از بدنه 
مردم باشد. به گزارش ايرنا، امير حاتمي نوشت: در هيچ كشور ديگري نمونه 
ارتش جمهوري اسامي ايران را نمي بينيم؛ در جا هاي ديگر ارتش ها يك 
نيروي كاما رزمي و نه در خدمت مكتب و نه در خدمت مردم كشور بلكه 
عمدتا در خدمت حاكمان و فرمانروايان است كه اين تفاوت عمده ارتش 

جمهوري اسامي ايران با بقيه ارتش ها ست.

علي ربيعي، سخنگوي دولت در حاشيه جلسه هيأت دولت 
درباره پرواز هواپيماي ايراني به جده گفت: امروز با آقاي ظريف، ديپلماسي

وزير امور خارجه صحبــت كردم كه ايشــان هيچ اطاعي 
نداشتند. وي ادامه داد: از آقاي اسامي، وزير راه سؤال كردم، پرواز به جده براي 
كار اداري و بازگرداندن كارمندان شركت هاي هواپيمايي دولتي به ايران بوده 
 و هيچ چيز سياسي و عقبه سياسي در اين پرواز نبوده است. بحرين نيز 2روز 
پيش در پروازي كه پس از ۴سال به ايران انجام داد، اتباع خود را در چارچوب 
طرح مقابله با ويروس كرونا، به كشورشان بازگرداند. شركت هواپيمايي الخليج 
اعام كرده بود كه اين پرواز مســتقيم با هدف بازگرداندن اتباع بحريني از 
ايران صورت گرفته اســت. در پي قطع روابط منامه و تهران، دولت بحرين 

پروازهاي مستقيم خود به ايران را به حالت تعليق درآورده بود.

فرمانــده كل ارتش جمهوري اســامي ايــران در پيامي 
به مناسبت 29فروردين، گفت: بيش از ۱۱هزار كادر پزشكي دفاعي

و درماني ارتش ايثارگرانه در خط مقدم مقابله با ويروس كرونا 
وارد عمل شــدند. امير سيدعبدالرحيم موســوي افزود:  ارتش جمهوري 
اسامي ايران سال98 را در حالي به پايان رساند كه مردم ايران به دليل شيوع 
ويروس كرونا، نيازمند كمك بودند؛ ارتش يك بــار ديگر با چهره »ُرَحَماُء 
بَيَنُهْم« در جبهه »ارتش فداي ملت« صادقانه وارد شد. به گزارش ايرنا، وي 
نوشت: از همه خانواده هاي فهيم و صبور و موقعيت شناس ارتش جمهوري 
اسامي ايران كه در اين شرايط ويژه، مردم كشور و رزمندگان ارتش را بيش 
از گذشته حمايت و پشتيباني كردند نيز خالصانه تشكر و قدرداني مي كنم 
و عزت و سامتي و توفيق روز افزون همگان را از درگاه قادر متعال خواستارم.

11هزار پزشك ارتشي در خط مقدم مقابله با كرونادليل پرواز هواپيماي ايراني به جدهارتش ايران در دنيا نمونه ندارد

حق دفاع مجلس دهم 
براي مجلس يازدهم

فرزانه آييني
خبر نگار

گزارش

 جدال مالي ايران و آمريكا 
بر سر تحريم 

ايران و آمريكا در هفته هاي اخير در 2 پرونده حقوقي سرشــاخ 
بوده اند، ايران دســت كم تا كنون در يكي از اين دو پرونده پيروز 
شده اما به نظر مي رســد پرونده دوم كه به سامت مردم هم گره 
خورده با فشار دولت آمريكا به ضرر ايران در حال مختومه شدن 

است.
پس از شــيوع كرونا در جهان صندوق بين المللي پول اعتباري 
۵0ميليارد دالري براي كمك به كشورهاي درگير اختصاص داد و 
ايران به عنوان يكي از قديمي ترين اعضا و دولتي كه بيش از ۴دهه 
از مزاياي اعتباري اين صندوق اســتفاده نكرده بود درخواســت 
دريافت وام به مبلغ ۵ميليارد دالر داد و ســپس حسن روحاني، 
رئيس جمهور ايران خواستار بررســي بدون تبعيض درخواست 

ايران توسط صندوق بين المللي پول شد.
سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه ايران هم هفته قبل 
درباره آخرين وضعيت درخواست وام ايران، تأكيد كرد: درصورت 
عدم تبعيض و سياسي كاري، اين وام اضطراري بايد به ايران هم 
اعطا شود. رايزني ها ادامه دارد. اگر كساني به دنبال سياسي سازي  
و مانع تراشي هستند تا به اين موضوع خدشــه وارد كنند، نبايد 

چنين كاري كنند.
زمزمه ها مبني بر احتمال مخالفت صندوق با درخواست ايران به 
گوش مي رســيد تا اينكه 2 روز قبل وزير خارجه آمريكا صراحتا 

مخالفت آمريكا با اختصاص وام به ايران را اعام كرد.
پمپئو در اين باره گفته است: ما كمك هاي بشردوستانه مان را به 
مردم ايران پيشنهاد داديم اما قرار نيست براي نظام پول ارسال 

كنيم.
محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايــران در آخرين موضع گيري 
درباره تحوالت روابط ايران و آمريكا در توييتر نوشت: »كوويد ۱9 
فرصتي براي آمريكا بود تا اعتيــاد خود به تحريم ها را ترك كند. 

درواقع آمريكا با بدنامي در ياد مردم ما باقي خواهد ماند.«
ايران از سال ۱9۴۵ عضو صندوق بين المللي پول است و براساس 
اطاعات مندرج در ســايت اين صندوق ايران مالك حدود يك 
درصد ســهام موجود در صندوق به شــمار مي رود؛ البته آمريكا 
با ســهم حدود ۱7درصدی در تصميمات صنــدوق بين المللي 
پول نفوذ اصلي را دارد و به دليل تناســب حــق رأي در صندوق 
بين المللي پول با ميزان سهميه كشــورها، آمريكا قادر به وتوي 

تصميمات در اين صندوق است.
اروپايي ها پيش تر با درخواست ايران براي دريافت وام از صندوق 

بين المللي پول موافقت كرده بودند.
روز گذشته كريس مورفي، ســناتور آمريكايي در يك كنفرانس 
خبري با اشاره به اينكه تحريم هاي آمريكا مانع از ارسال تجهيزات 
پزشكي و كمك هاي بشردوســتانه به ايران در پي شيوع ويروس 
كروناي جديد شده است، گفت: اگر رشد و گسترش اين بيماري 
همه گير در ايران ادامــه پيدا كند، منجر به جــان باختن مردم 

بي گناه خواهد شد.
مورفي همچنين در اين باره گفت: به خاطر بسپاريد كه اگر ما ]اين 
بيماري را[ در آنجا شكست ندهيم، در اينجا هم شكست نداده ايم. 
اين ويروس مرزي نمي شناسد. اينكه حتي به مخالفان مان كمك 
كنيم كه بر اين با غلبه كنند، سياست خوبي در زمينه سامت 

عمومي است.
روز سه شــنبه خبرگزاري آسوشــيتدپرس در گزارشي با اشاره 
به اينكه »ايران و آمريكا اين روزها با يك دشــمن مشابه مقابله 
مي كنند« آورده است: واشنگتن كه در سال20۱8 به طور يكجانبه 
از توافق هسته اي با ايران خارج شــد و تحريم ها عليه اين كشور 
را بازگرداند، ادعا مي كند كه باوجود ايــن تحريم ها، كمك ها به 
تهران ارسال مي شود اما سازمان هاي بشردوستانه تأكيد دارند كه 
تحريم هاي آمريكا حتي تجارت مجاز با ايران در امور بشر دوستانه 

را نيز مختل كرده است.
ديده بان حقوق بشر به تازگي در يك گزارش اعام كرد كه قوانين 
آمريكا بر دسترسي ايران به تجهيزات مهم از قبيل دستگاه تنفس 
مصنوعي، سي تي اسكن و تجهيزات ضد عفوني كننده اثر گذاشته 
است، چراكه شركت هاي خارجي هنوز به دليل تحريم هاي آمريكا 

حتي براي تجارت كاالهاي مجاز با ايران هراس دارند.
در اين رابطه اوليور واندكاستيلي، رئيس بخش ايران در سازمان 
كمك رســاني بين المللي در يــك بيانيه تصريح كــرد: يكي از 
مشكات كمك رساني بين المللي، شفاف سازي  درخصوص مسائل 
حقوقي مرتبط با تحريم ها براي تضمين ورود لوازم پزشــكي و 

داروها به ايران است.
همزمان با تقابل ايــران و آمريكا در صنــدوق بين المللي پول، 
زورآزمايي 2 كشــور در يك پرونده قديمي موســوم به مصادره 
اموال ايران در بانكي در لوكزامبورگ بــه نفع ايران خاتمه يافته 
است و ايران موفق شد مانع مصادره يك ميليارد و 600 ميليون 
دالر از دارايي هــاي ايران به نفع خانواده هــاي قربانيان حمات 

يازدهم سپتامبر شود.
پيش از اين دادگاهي در نيويورك در سال 20۱2 پس از بررسي 
شكايت بعضي از خانواده هاي قربانيان حمات ۱۱سپتامبر، با اين 
ادعا كه ايران امكان تردد آزادانه اعضاي القاعده را در خاك خود 
فراهم كرده بود، تهران را به پرداخــت 7 ميليارد دالر غرامت به 

خانواده قربانيان محكوم كرد.
با اين حال يك مقام وزارت خارجه آمريكا به واشنگتن فري بيكن 
گفته است: اياالت متحده از تمامي ابزارهاي ممكن براي حصول 

اطمينان از عدم آزادسازي اين وجوه استفاده خواهد كرد.

اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار

2 پنجشنبه 28 فروردين 99  شماره 79۱8 ۲ 3 0 2 3 6 0 8 ايران

  مجلس يازدهم به دنبال براندازي دولت است؟
غامرضا حيدري، نماينده مردم تهران در مجلس در گفت وگويي 
با اعتمادآناين درباره رابطه ميان مجلس يازدهم و دولت روحاني 
گفت: با توجه به تبليغات نمايندگان مجلــس يازدهم در زمان 
انتخابات، به نظر نمي رسد رابطه خوبي ميان مجلس آينده و دولت 
برقرار شود. حتي يكي از كانديداها كليپي پخش كرد كه؛ مردم 
وقتي مي خواهيد بــه فان كانديدا رأي بدهيد ســؤال كنيد كه 
مي خواهد استيضاح رئيس جمهور را امضا كند؟ اين بدان معناست 
كه اينها مي خواهند به ســمت براندازي دولت بروند. اما در اين 
ميان چيزي گير مردم و منافع ملي نمي آيد. البته اميدواريم باي 

كرونا در برخي ذهنيت ها تحول ايجاد كند.

نكته

رونمايي از سامانه ضدكرونايي سپاه

تكيه ذوالنوري بر صندلي الريجاني
مجتبي ذوالنوري، نماينده عضو جبهه پايداري كه در انتخابات دور دهم به همراه علي الريجاني از قم به مجلس راه 
يافت اينگونه به صندلي رياست مجلس تكيه زد. براســاس تصاويري كه خبرگزاري خانه ملت منتشر كرده است 
جلسه ۲6 فروردين ماه كميسيون امنيت ملي – احتماال به خاطر اقدامات پيشگيرانه از ويروس كرونا- در صحن علني 
برگزار شد و ذوالنوري كه رياست كميسيون امنيت ملي را بر عهده دارد در جايگاه هيأت رئيسه از صندلي رياست 
مجلس، جلسه كميسيون امينت ملي را اداره كرد. در انتخابات مجلس يازدهم ائتالف ذوالنوري، عليرضا زاكاني و 
احمد اميرآبادي فراهاني، 3 منتقد مهم علي الريجاني توانستند از قم راهي مجلس شوند. زمزمه هايي درباره تالش 

پايداري ها براي فتح كرسي رياست مجلس يازدهم هم وجود دارد.

  رسوايي 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشــورمان، طي پيامي 
توييتري به تصميم ترامپ براي قطــع كمك هاي آمريكا به 
سازمان جهاني بهداشت واكنش نشان داد و نوشت: »جهان 
دارد آنچه ايران هميشه مي دانست و تجربه كرده را مي فهمد؛ 
زورگويي آمريكا، تهديد و خودبيني تنها يك اعتياد نيست، 
باعث كشته شدن انسان ها مي شود. مثل »فشار حداكثري« 
عليه ايران، اقــدام خجالت آور در قطع كمك ها به ســازمان 
جهاني بهداشت در بحبوحه يك پاندمي باعث رسوايي شان 

خواهد شد.«

  چرا آمريكا كرونا را ويروس ووهان مي نامد
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كه روز گذشته در جلسه 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس حضور يافته 
بود، گفت: در اين جلسه در مورد روابط بين الملل پس از كرونا 

صحبت شد. موضوعي اســت كه امروز از حساسيت ويژه اي 
برخوردار است و متفكران و كشورهاي مختلف در حال طراحي 
هســتند كه اين وضعيت چه تأثيري بر نظام جهاني خواهد 
داشت.  به گزارش ايرنا، ظريف با اشاره به رويكرد آمريكا عليه 
چين درباره شــيوع ويروس كرونا عنوان كرد: يكي از داليل 
حركت بسيار تند آمريكا عليه چين، در حدي كه اصرار دارد 
ويروس كرونا را ويروس ووهان بنامد آن است كه در معادالت 
آينده بين المللي نقش خود و همپيمانانش را تقويت كرده و 

مانع از شكل گيري معادالت جديد بين المللي شود.

  كرونا يا سوريه؟
محمد مرندي، تحليلگر سياسي و متخصص مطالعات آمريكا 
در گفت وگو با مهدي حسن، مجري شبكه الجزيره، در پاسخ 
به اين شبهه كه چرا ايران پولش را به جاي سوريه، صرف كرونا 
نمي كند؟ گفت: آمريكا و متحدانش ده ها ميليارد دالر هزينه 
كردند تا سوريه را تخريب كنند و از تندروها حمايت كنند، شما 
بهتر از من از اسناد سال 20۱2آژانس اطاعات دفاعي آمريكا 
مطلع هستيد، اگر ايران در سال 20۱3وارد سوريه نشده بود 

پرچم هاي سياه داعش همزمان كه ما مشغول صحبت هستيم 
همچنان در دمشق وجود داشتند اگر ايران در عراق نبود تا از 
بغداد دفاع كند اين شهر تخريب مي شد، آمريكا و كشورهاي 
منطقه كه شــما به خوبي آنها را مي شناسيد به داعش اجازه 
دادند كه برخيزند و بعد كشور ما ايران مجبور شد با آنها بجنگد. 
در ويدئويي كه خبرگزاري فارس از اين مباحثه منتشر كرده، 
مرندي در پاسخ به اين سؤال مجري برنامه كه چرا ايران بيشتر 
پول هايش را در داخل كشور صرف نمي كند گفت: ايران پول 
خود را در داخل كشــور صرف مي كند اما اگر ايران از سقوط 
آن كشورهايي كه ذكر كردم جلوگيري نكرده بود، اگر ايران 
به اين حكومت ها و به مردم سوريه و عراق كمك نكرده بود تا 
آنها از خود در برابر افراطي ها دفاع كنند ما مجبور بوديم در 
خاك ايران با اين افراطي هــا بجنگيم و اكنون مجبور بوديم 
پول بيشتري را بپردازيم تا ايران را با ثبات كنيم، بنابراين اگر از 
ايران توقع داريد كه پول بيشتري را براي مردم خودش هزينه 
كند، از دخالت در كشــورهايي مانند عراق دست برداريد، از 
دخالت در ليبي، عراق، سوريه، افغانستان و يمن و تخريب اين 

كشورها دست برداريد.

در حاشيه سياست

عكس خبر

روز گذشته با حضور سردار حسين سالمي، فرمانده 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي از سامانه اي به نام 
سامانه بومي هوشمند تشــخيص لحظه اي كرونا 
رونمايي شــد. خبرآنالين در اين باره نوشت: اين 
سامانه براي نخستين بار در دنيا با هدايت و حمايت و 
پشتيباني قرارگاه جهاد علمي سالمت بقيه اهلل)عج( 
و قرارگاه جهاد علمي و فناوري بســيج، توســط 
ظرفيت هاي دانش بنيان بسيج علمي كشور ساخته و 
به مرحله بهره برداري رسيده است. سالمي، فرمانده 
كل سپاه در تشريح ويژگي هاي اين دستگاه، گفت: 

اين دستگاه مي تواند ويروس كرونا را تا حدود 1۰۰ 
متر تشخيص دهد. وي افزود: دستگاه نياز به گرفتن 
خون ندارد و قابليت تشخيص سطوح و انسان هاي 
آلــوده را دارد و آزمايش آن در بيمارســتان هاي 
مختلف صورت گرفته و تــا ۸۰ درصد عملكرد آن 
مثبت بوده است. به گفته فرمانده سپاه، اين سامانه 
يك پديده علمي و فناوري نوظهور و منحصر به فرد 
است كه پس از شيوع ويروس كرونا در كشور توسط 
بخشي از بسيجيان دانشــمند و با اخالص توسعه 

پيدا كرده است.



 وقتي خبر كرونا در شــهر 
پيچيــد، از روزهاي آخر گزارش

اســفند طرح جمع آوري 
دستفروشــان براي جلوگيري بيشتر از 
شيوع كرونا تصويب شد و دستفروشاني 
كه معيشت آنها از راه فروش لوازمي كه 
در بساط داشــتند، تامين مي شد، ديگر 
امكان فعاليــت پيدا نكردنــد. مردم از 
تصويب طرح ممنوعيت كار دستفروشان 
در روزهاي كرونا خشنود شدند، ولي براي 
دستفروشان روزهاي سخت آغاز شد. هر 
چند به منظور كمك به وضعيت معيشتي 
آنها طرح هاي كوتاه مدت از طرف دولت، 
مديريت شهري و... مانند اختصاص يك 
ميليون تومان وام، ارائه ســبد معيشتي 
200 تا 600هزار توماني و... به اجرا درآمد 
كه فقط نقش تامين بخشي از هزينه هاي 
زندگي آنها را ايفا  مي كرد. با اين حال در 
اين روزهاي شــيوع ويروسي منحوس 
مي بايست سعي شود تا دستفروشان هم 
براي به دست آوردن روزي خود، كمتر در 
شهر حضور يابند؛ اقدامي كه مي تواند به 
نفع همه شهروندان باشد. به عبارتي اگر 
مسئوالن، هواي دستفروشان را در اين 
روزها بيشتر داشــته باشند، انگار هواي 
همه مردم را داشــته اند. بــا وجود اين، 

معضل دستفروشان اكنون سال هاست 
كه گريبان شــهر را گرفته است. در اين 
بين، مدام بــه جاي ارائه يــك راه حل 
اساسي، شاهد كوچ اين افراد از خياباني به 
خيابان ديگر و در اين روزهاي كرونايي 
بيكاري و تجمع و اعتــراض آنها مقابل 
ســاختمان شــهرداري تهران هستيم. 
مسئوالن و كارشناسان در اين باره نظرات 

متفاوتي دارند.

پرداخت نفري يــك ميليون تومان 
كارت هديه به 5هزار دستفروش

  زهرا نژادبهرام، عضو شــوراي 
اسالمي شهر تهران

ي  ر ا د شـــــــهر
در  مسئوليــــتي 
ارتباط با اشــتغال 
شــهروندان ندارد، 
ولي چون وضعيت 
دستفروشــان در روزهاي كرونايي براي 
شــهروندان نگراني ايجاد كرده اســت، 
مديريت شــهري براي كمك معيشتي 
به دستفروشــان پيشــقدم شــده و با 
دستگاه هاي مختلف رايزني هايي را آغاز 
كرده است. در اين ميان مسئوالن بنياد 
مستضعفان از شهرداري خواستند ليست 
كامل دستفروشــان را تهيه كند و براي 
كمك مالي در اختيار بنيــاد قرار دهد. 
شــهرداري با كمك شــركت شهربان و 

حريم بان و شــركت ساماندهي مشاغل، 
ليست 4هزار و 36نفر در دور اول و ليست 
5هزار نفــر دســتفروش را در دور دوم  
آماده كرد و با هيأت چهارنفره متشــكل 
از شهردار منطقه، معاون خدمات شهري 
و بازرسي و حراســت كمك نقدي نفري 
يك ميليــون تومــان را در دور اول و در 
قالب كارت هديه به 4هزار نفر دستفروش 
و در دور دوم كــه بــه زودي خواهد بود، 
نفري يك ميليون تومــان كمك نقدي 
را به 5هزار نفر دستفروش از طرف بنياد 
مســتضعفان ارائه مي دهد. آنچه مسلم 

است ما در شــرايط بحران كرونا به سر 
مي بريم و در اين شــرايط پروتكل ستاد 
كرونا برايمان اولويت دارد و در اين راستا 
هر تجمعي ممنوع است. برقراري هر نوع 
بازارچه و بساط دستفروشي باعث ايجاد 
تجمع مي شود و ممنوعيت فعاليت آنها 
منطقي است و اكنون كمك مالي هم از 
طرف شهرداري براي دستفروشان مقدر 
نيســت، چون شــهرداري با عدم تحقق 
بيش از 2هزار و 500ميليارد تومان منابع 
درآمدي به دليل شــيوع كرونــا روبه رو 

شده است.

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

ترانه شهر

سرزندگي و آرامش محالت در زمانه كرونايي
 

اين روزها همه در تب و تاب اين هستيم كه 
چه كنيم كه بهترين كار باشد؟! تصميمات 
دولت از قرنطينه كامل تا رها كردن همه  چيز به دست تقدير، راهي 
ميانه را انتخاب كرده است و در حال حاضر بعضي ها چند ساعتي 
سر كار مي روند. اما همه نگرانيم كه باالخره اين داستان چه زماني 
به تعادل و سامان خواهد رسيد؟ آيا زندگي به همان شتاب و ريتم 
قبلي باز خواهد گشت؟ يا اينكه شهروندان شهرهاي بزرگ، با اين 
ضربه به خود خواهند آمد و به راه حل هاي بهتري براي ادامه زندگي 

خواهند رسيد؟ 
من كه مي گويم اگر همه به شادي و نشاط خود، خانواده، دوستان 
و همشــهريان مان اهميت دهيم، راه هاي زيادي بــراي ارتقاي 
وضعيت فعلي وجود دارد. در اينجا به برخي نكات در اين خصوص 

اشاره مي كنم:
روشن است كه اقدامات اضطراري كوتاه مدت، كم كم به جزئي از 
زندگي بدل مي شــوند. تصميماتي كه در مواقع عادي مي توانند 
سال ها مورد مشورت قرار گيرند، طي چند ساعت اتخاذ مي گردند. 
زماني كه همه از خانه كار كرده و فقط از راه دور ارتباط برقرار كنند، 
چه رخ مي دهد؟ زماني كه كل مدارس و دانشگاه ها آنالين شوند؛ 
چه خواهد شــد؟ در مواقع عادي؛ دولت ها، مشاغل و هيأت هاي 
آموزشي هرگز با انجام چنين آزمايشاتي موافقت نمي كردند. اگر 
مراقب نباشيم، امكان دارد اين اپيدمي، به نقطه عطف مهمي در 

تاريخ نظارت بدل شود. 
بعضي مي گويند كه كرونا تغيير شكل مشاغل را سرعت مي بخشد 
و دوران گذار از بازار معمولي به بازارهــاي ديجيتال را به جريان 
مي اندازد و تشــديد مي كند. به زودي ماهيت كالبدي بســياري 
از كســب و كارها تغيير مي كند. ســوپرماركت ها و سينماهاي 
ماشين رو، پر رونق خواهد شد. فاصله اجتماعي به عنوان يك اصل 
در روابط انسان ها نهادينه مي شود. حضور حيوانات خانگي در ميان 
بسياري از خانواده ها كمرنگ خواهد شد و انسان شهري، هر روز 
تنهاتر. اين حرف ها، اگرچه در اين شرايط فعلي خريدار دارند، اما 

اين فوبياي اجتماعي آنقدرها هم طول نخواهد كشيد.
من مي گويم اتفاقا االن زمان توجه به راه حل هاي محلي و سازگار با 
روحيه خودمان در تهران و ايران است! ما اگر نگاه خود را از مقياس 
شــهر به مقياس محلي بياوريم و حاال كه خانه و در خانه ماندن 
اهميت بيشتري پيدا كرده، روي ارتقاي كيفي زندگي در محالت 

خودمان متمركز شويم، نيمي از راه را رفته ايم! 
تشكيل شــبكه هاي همياري محلي، فعال ســازي  شوراياري ها 
به عنوان هماهنگ كنندگان نيروهاي محلي اجرايي شــهرداري، 
كمك به عملكــرد خانه هاي ســالمت و كانون هــاي جوانان و 
ســالمندان در محالت، از جمله كارهايي است كه هر شهروندي 
مي تواند در محله اش به آن توجه كند! در حال حاضر مدتي است 
بعضي جوانان فعال به ضدعفونــي محالت، به خصوص در جنوب 
شــهر تهران مي پردازند. البته بعضي اعتــراض مي كنند كه اين 
سمپاشي ها خوب نيست. بعضي خانم ها هم در محالت شان دست 
به كار دوختن ماسك و لباس بيمارستاني براي عزيزان حوزه درمان 

شده اند. اما آيا اين ها تنها كاري است كه مي شود انجام داد؟
اگر دولت بــا اقداماتي چون تعويــق مطالبات دولتــي، اعطاي 
بســته هاي حمايتي كوچك و رويكرد هاي مشــوقانه، فشار هاي 
اقتصادي وارده بر اقشــار جامعه را كاهش دهــد، جامعه مدني 
مي تواند عالوه بر حمايت از آســيب ديدگان و پشتيباني از افراد 
و جوامع محلي، -هركس در محله خود- در توســعه توانايي هاي 
خود مراقبتي نقش ويــژه اي ايفا كند. مثــال فراهم آوردن اماكن 
مجهز ويژه براي جدا ســازي  مبتاليان و افراد پرخطر از بقيه آحاد 
جامعه و پيشگيري از انتقال بيماري با به كارگيري پتانسيل هاي 
درون محله اي مانند مساجد، سراهاي محالت، خانه هاي سالمت و 
ديگر مكان هاي در اختيار محله، ممكن خواهد بود! با بهره گيري از 
وجوهات شرعي نظير سهم امام، خمس و زكات و هدايت واقفين و 
خيران و جذب نذورات در هر محله، در كنار اقدامات دولت، بدون 
شــك چالش هاي اقتصادي براي فرودستان جامعه كمي تلطيف 

خواهد شد.
از سوي ديگر، در كنار اين همياري ها و مراقبت هاي محلي در كنار 
نهادهاي شهروندي محله، راهكارهاي ديگري هم مي تواند به شهر 
چهره اي انساني تر ببخشد. يكي از اين كارها، دو طرفه كردن تمام 
خيابان هاي اصلي شهر است. مي دانيم كه يكطرفه كردن خيابان ها، 
آن هم شريان هايي چون شريعتي و وليعصر، تهران را پر ترافيك تر 
كرده اســت. درحالي كه آرام ســازي  حركت دو طرفه و ســاخت 
جزيره هايي براي تســهيل گذر پيادگان، در كنار افزايش تعداد و 
بهبود كيفيت وســايل تردد همگاني، راه حل هاي انسان مدارانه تر 
هستند. در اين زمانه  سكوت و ركود خوب  است مسئوالن و مردم 
از خود بپرسند كه تا كي بايد شاهد سلطه سواره بر حق مردم بدون 
وسيله شخصي باشــيم؟ در اغلب موارد، يكطرفه كردن خيابان ها 
خاصيتي ندارد و افزايش حجم ترافيك و سرعت بيشتر خودرو ها را 
به همراه مي آورد. براي ساكنان هم مطلوب نيست، چون مسير را 
طوالني تر مي كند و از رونق فعاليت هاي تجاري مي كاهد. در ضمن، 
اگر طراحي خيابان ها به صورتي اصالح شود كه پياده روها پهن تر و 
سرعت سواره آهسته تر شود ديگر نيازي به يكطرفه كردن خيابان 
نخواهد بود؛ به شرط آنكه پياده روها جوالنگاه موتورسيكلت نباشد. 
برخي عقيده دارند كه براي آرام ســازي محالت و ايجاد محيطي 
مفرح تر براي كسب و كارهاي خرد و معاشــرت هاي گرم محلي، 
خوب است قبل از هر چيز جلوي موتوري ها را بگيرند و جريمه شان 
كنند. زيرا آنها نه تنها آزادانه پياده روها را قلمرو خود مي شمارند، 
بلكه در خيابان ها هم ورود ممنوع و خالف مسير يكطرفه را مي روند، 
آن هم به سرعت برق و باد! برخي ديگر از مردم محالت نيز عقيده 
دارند كه با حفظ فضاهاي سبز و باز و پارك هاي محلي و جذب مردم 
محل به كار دسته جمعي در اين فضاهاست كه همبستگي و نشاط 
محلي تقويت خواهد شد. ما باغ ها را تخريب مي كنيم، رود دره ها را 
با بتن و آسفالت خفه مي كنيم و درختان را مي بريم، اما بهتر است 
از راه بازگرداندن طبيعت به شهر، ســبز كردن بام ها، انرژي هاي 
سبز، بازيافت آب و توسعه كشاورزي شهري، محيط زيست بهتر و 

سالم تري براي شهروندان تدارك ببينيم!
ما به دنبال مگا پروژه ها و ســاخت مراكز خريد بزرگ هستيم، اما 
منطق شهرســازي امروز به خريد روزانه در مقياس پياده، خرده 
فضاهاي شهري، شخصيت دادن به مركز شهر و محله هاي قديمي 

مي پردازد.
آري مي توان منطقي بــود و در محالت به دنبال شــادي جمعي 

گشت!

ترانه يلدا
معمار و شهرساز

خبرهاي كوتاه

  وضعيت پاركينگ ها با افزايش نرخ 
ورودي بهبود مي يابد

علت كاهش ســاخت پاركينگ هاي جديد 
در شــهر تهــران، نــرخ پاييــن ورودي و 
سوددهي نداشتن براي سرمايه گذار است. به 
همين منظور شوراي اسالمي شهر تهران براي 
تغيير اين وضعيت، نرخ ورودي پاركينگ ها در 

سال جديد را افزايش داد.
معاون فني و مهندســي سازمان حمل ونقل 
و ترافيك شــهرداري تهران در گفت وگو با 
شهرنوشت، با اشاره به خالي بودن بسياري از 
پاركينگ هاي شهر، توضيح داد: نبود امكانات 
و شــرايط نامناســب از داليــل خالي بودن 

بسياري از پاركينگ ها ست.
وحيد ســرلك گفــت: باتوجه بــه وضعيت 
اقتصادي، بخــش خصوصي ترجيح مي دهد 
كه براي سرمايه گذاري به احداث واحدهاي 
مسكوني و تجاري بپردازد تا احداث پاركينگي 
كه سوددهي ندارد. براي بهبود اين وضعيت 
بايد قيمت ورودي پاركينگ ها افزايش پيدا 
كند تا براي مالك سوددهي داشته باشد كه در 
اين صورت شرايط رسيدگي به پاركينگ ها 
هم بهتر خواهد شد. رده بندي پاركينگ ها در 
نرخ ورودي تأثير گذار است و اين اقدام سبب 
مي شود كه براي مثال نرخ پاركينگ منطقه 

يك با منطقه20 متفاوت باشد.

  ساخت موزه آجر در منطقه 19
موزه آجر با اعتباري در حــدود 15ميليارد 
تومان و به مســاحت اوليه 12هزار مترمربع 
در محدوده پارك ايرانيــان در جنوب غربي 
منطقه 19ساخته خواهد شــد. موزه اي كه 
درصورت ســاخت، نخســتين موزه آجر در 

خاورميانه خواهد بود.
علي داوطلب، معاون شهرســازي و معماري 
شــهرداري منطقــه 19در گفت وگــو بــا 
شهرنوشــت، اظهار كرد: اين موزه كه اعتبار 
15ميليــارد توماني آن تامين شــده، داراي 
كارگاه كوچك مقياس توليد آجر و سالن هايي 
بــراي برپايي نمايشــگاه و رقابــت برترين 
توليد كننده هاي آجر جهــان خواهد بود و 
رويدادهاي ملي و بين المللي آجر در آن برگزار 
مي شود. همچنين محلي براي حضور و تعامل 
صنعت، تاريخ، دانشگاه و دانشجو خواهد بود.
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با نزديك شدن به نيمه بهار، كاشت درخت در كمربند 
سبز تهران سرعت گرفته است. اين در حالی است كه فضاي سبز

عمليات تبديل محدوده جنگل كاری مسگرآباد به 
بوستان جنگلی نيز آغاز شده و تا يك ماه ديگر اقدامات الزم برای 
اين منظور به پايان می رسد. با اين اوصاف كمربند پايتخت در اواخر 
ارديبهشت ماه امسال، سبزتر خواهد شد و اين چنين، ريه تنفسی 

تهران بيش از پيش به كمك محيط زيست شهر می آيد.
براساس گزارش همشهری، اين روزها جنگل كاری 100هكتاری 
شهيد توفيقی واقع در شمال اتوبان بابايی با 65هزار اصله درخت در 
حال انجام است. اين محدوده جزيی از طرح بزرگ ساخت كمربند 
سبز پيرامون شــهر تهران به مســاحت 50هزار هكتار به حساب 

می آيد. البته درصورت وجود اراضی بالمعارض و مناسب كاشت، 
افزايش ميزان فضای سبز آن نيز صورت می گيرد.

مديرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در همين 
ارتباط گفت: »جنگل كاری شهيد توفيقی بخش كوچكی از طرح 
بزرگ احداث كمربند سبز پيرامون شــهر تهران است كه از سال 
1366توسط سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران آغاز شده 
و تاكنون بيش از 42هزار و 800هكتار آن به اتمام رسيده است.« 

علی محمد مختاری اضافه كرد: »با توجه به ساختار گياهی منطقه 
از گونه های گياهی توت نرك، زبان گنجشــك، ارغــوان، اقاقيا، 
زالزالك و... كه همگی از گونه های گياهی مقاوم و سازگار با شرايط 

آب و هوايی محل محسوب می شوند، استفاده شده است.«
به گفته پدر فضای ســبز تهران، براســاس برنامه 5ســاله سوم 
شهرداری، ســاالنه بايد به ميزان حداقل هزار هكتار به اين فضا 
افزوده شــود اما چنانچه اراضی بالمعارض وجود نداشته باشد و 
بتوان در آنها گونه های گياهی مناسب كاشت، اين ميزان افزايش 

می يابد.

تبديل عرصه جنگل كاری مسگرآباد به بوستان عمومي
 محدوده جنگلــي 186هكتــاری تپه های مســگرآباد نيز در 
جنوب شــرق تهران با احداث 8چشمه ســرويس بهداشتی و 
تأمين روشنايی به بوســتان جنگلی تبديل می شود. به گزارش 
همشهری، سرپرســت معاونت خدمات شهری و محيط زيست 
منطقه 15در اين رابطه گفت: برای ايجاد اين بوستان جنگلی، 
تا پايان ارديبهشت،2دســتگاه سرويس بهداشــتی ساخته و 
25پايه چراغ نصب خواهد شد. نادر لطفی با اشاره به اينكه اين 
جنگل كاری ها به مساحت 186هكتار در شمال و شمال شرق 
اين محله حدود 5ســال پيش انجام شــده، افزود: »نخستين 
بوســتان اين محله با نام شــهدای محله مســگرآباد با هدف 
جبران عقب ماندگی سرانه فضای ســبز، در زمينی به مساحت 
هزار و 500مترمربع در كنار بيمارستان بيماری های خاص به 

بهره برداری رسيد.« 
منطقه 15با برخورداری از 132بوســتان و ســرانه فضای سبز 
19/37مترمربعی، از مناطق سرآمد شهر تهران به شمار می رود و 

با ساخت اين بوستان تمامی محله های اين منطقه دارای بوستان 
خواهند بود. روستای مسگرآباد از سال 1394به محله های منطقه 
15 اضافه شده و عمليات ساخت اين بوستان كه بين پايانه خاوران 
و اتوبان شهيد شوشتری قرار دارد از سال 1397براساس مصوبه 
شورای اسالمی شهر تهران و دســتورالعمل شهرداری تهران در 

دستور كار قرار گرفت.

جنگل كاری تهران سرعت گرفت
65 هزار اصله درخت در محوطه جنگل كاری شهيد توفيقی 

كاشته شد و جنگل مسگرآباد نيز به بوستان تبديل شد  

فروش آنالين 20تره بار تا پايان ماه مبارك

روزانه به صورت ميانگيــن از 7هزار و 716 ليتر مــواد ضدعفوني 
)آب ژاول( براي ضدعفوني 245 ميدان و بازار ميوه و تره بار در سطح ميادين

شهر تهران استفاده مي شود.
به گزارش همشهري، مديرعامل سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار با اشاره 
به اينكه ميادين ميوه و تره بار ازجمله ميدان مركزي به مساحت 270 هكتار، 22 
ميدان اصلي و به طور كلي 245 ميدان و بازار در شهر به صورت روزانه ضدعفوني 
مي شوند، گفت: همچنين براي حفاظت فردي از كاركنان ميادين ميوه و تره بار 
نسبت به تهيه و ارسال دستكش و ماسك براي پرسنل سازماني شاغل در ستاد و 
ميادين و بازارهاي تابعه، تهيه و توزيع چكمه و لباس حفاظت فردي براي استفاده 
در مراكز عرضه بهداشتي دام اقدام شده است. به گفته او، هم اكنون در 13 ميدان 
اصلي ازجمله آل احمد، صادقيه، سردار جنگل، تهرانسر لواساني، پيروزي، غيبي، 
نواب، آزادگان، سهروردي و...خدمات به صورت آنالين به شهروندان ارائه مي شود. 
شايان ذكر اســت كه به احتمال فراوان تا پايان  ماه مبارك رمضان اين شيوه ارائه 

خدمات به 20ميدان اصلي تسري پيدا كند.

عصر ديروز رزمايش همدلی ضدعفونی معابر جنوبی شهر تهران با 
حضور محسن هاشمی رفســنجانی، رئيس شورای اسالمی شهر عكس خبر

تهران و ســردار يزدی فرمانده ســپاه تهران برگزار شــد.  در اين 
رزمايش 14 تريلی 20 هزار ليتری مواد ضدعفونی كننده ، به منظور پيشگيری 

از خطر ابتال به كرونا پاكسازی معابر را از بوستان واليت آغاز كردند. 
  عكس: سعيد گنجی

تبادل تجربه هــاي موفق 
ميان كشورهاي پيشرو در 
كنترل كرونا، سرعت يافتن 
راهكارهاي مؤثــر و كارآمد براي مقابله بــا كرونا آن هم 
در ابرشــهري همچون تهران كه قرمزترين شــهر كشور 
در ميزان شــيوع به كروناســت را افزايش داده است. به 
همين خاطر، شهرداري تهران مدتي است رايزني و تبادل 
تجربيات با شهرهاي بزرگ جهان را آغاز كرده و به نتايج 
خوبي هم رسيده اســت. عالوه بر تماس مستقيم پيروز 
حناچي، شــهردار تهران با همتايانش در آنكارا، ســئول 
و رم، حوزه هاي مختلف شــهرداري همچــون مديريت 
بحران، سازمان پسماند و ســازمان آتش نشاني هم نتايج 
اقداماتشــان را با ديگر شــهرهاي بزرگ دنيا به اشتراك 
گذاشته اند كه يكي از آنها نشست مجازي مشترك ميان 
مديران گروه بين المللي جست  و نجات شهري اينساراگ، 
ســفير اتريش و مديران سازمان پيشــگيري و مديريت 

بحران شهر تهران بود.
نشست مجازي پيروز حناچي، شــهردار تهران با منصور 
يواش، شهردار آنكارا يكي ديگر از اين تبادل تجربيات بود. 
در اين ويدئو كنفرانس، تجربه هاي موفق اين 2شهر بزرگ 
به اشتراك گذاشته شد و نتايج خوبي را هم براي تهران و 

هم براي آنكارا به عنوان پايتخت تركيه در برداشت.
در اين گفت وگوي اينترنتي، پيروز حناچي از كمك هاي 
دولت تركيه به ايران براي مقابله بــا كرونا و ابتكار جالب 
شهرداري آنكارا در جمع آوري تجارب شهرهاي گوناگون 
جهان در وب سايتشان تشــكر كرد و ضمن طرح اقدامات 
پيشگيرانه شهرداري تهران، بر وضعيت متفاوت تهران در 
مبارزه با ويروس كرونا به واسطه مبارزه همزمان با ويروس 
تحريم تأكيد كرد و خواستار طرح اين موضوع در اجالس 

كالنشهرهاي جهان شد.
حناچي، همچنيــن در گفت وگوي تصويــري آنالين با 
»ســو پارك« همتايش در ســئول كره جنوبي كه يكي از 

موفق ترين كشورها در كاهش شــيوع كروناست، تجارب 
خود را به اشتراك گذاشتند.

غربالگري در محله هاي تهران
اما انجام غربالگري و تســت ابتال به كرونــا از همه افراد با 
هدف شناســايي مبتاليان و ناقالن اين بيماري، به عنوان 
يكــي از راهكارهاي مهــم در قطع زنجيــره ابتال حاصل 
تبادل تجربيات ميان تهران و وين )پايتخت اتريش( است. 
نشست مجازي كه ميان مديران گروه بين المللي جست و 
نجات شهري اينساراگ، ســفير اتريش و مديران سازمان 
پيشــگيري و مديريت بحران شــهر تهران برگزار شــد، 

دستاوردهاي مهم ديگري را هم داشته است.
صميم مرادي روزبهاني، معاون آمادگي عمليات و پدافند 
غيرعامل سازمان مديريت بحران شهر تهران در اين باره به 
همشهري گفت: »اين دومين نشستي بود كه طي روزهاي 
اخير برگــزار و در آن آخرين وضعيــت اقدامات جهاني و 
فعاليت هــاي داخلي براي كنترل هرچه بيشــتر كرونا به 
بحث گذاشته شد. در اين نشست اشتفان شولتس، سفير 
اتريش در ايران همكاري و تبادل تجربيات در مقابله با كرونا 
را ضروري دانست.« او با اشــاره به لزوم غربالگري و انجام 
تست كرونا از شهروندان اظهاركرد: »غربالگري شهروندان 
به عنوان مهم ترين اقدام براي شناســايي اوليه افراد مبتال 

به منظور پيشگيري از شــيوع بيماري در محله هاي شهر 
تهران در حال انجام اســت و افرادي كه مشكوك به ابتال 
به ويروس كرونا هســتند براي انجام تست هاي بعدي به 
مراكز درماني معرفي مي شوند. همچنين اقدامات ديگري 
همچون لزوم استفاده افراد از ماسك، درنظرگرفتن جريمه 
سنگين درصورت رعايت نكردن نكات بهداشتي، كمك به 
مؤسسات اقتصادي، جبران خسارت هاي اجتماعي و غيره 

را در دستور كار قرار داده اند.«
از ســوي ديگر مديرعامل ســازمان مديريت پســماند 
شــهرداري نيــز از مكاتبــات خــود بــا ســازمان هاي 
بين المللي مختلــف بــراي دريافــت تجربيــات آنها در 
زمان شــيوع ويروس كرونا خبر داده اســت. صدرالدين 
عليپور، با بيان اينكه حسب دستور شــهردار تهران يكي 
از ســازمان هاي درگير در موضوع مهار ويروس اســت، 
گفت: »بعد از اتفاقاتي كه در چين افتــاد با مكاتباتي كه 
با سازمان بهداشت جهاني، شــهردار ووهان و سفير چين 
داشتم ســعي كردم از تجربيات آنها استفاده كنم و حتي 
دستورات ســختگيرانه تري را از ابتدا پياده كرديم. به طور 
مثال، به عنوان نخســتين شــهر تمام خطوط پردازش و 
تفكيك پسماند را تعطيل و كارگران را با پرداخت حقوق 
مرخص كرديم. در مورد پاكبانان هم با ارسال دستورالعمل 
به مناطق 22گانه بر بحث حفاظت فردي مثل تهيه ماسك 
و دستكش تأكيد كرديم. محل هاي اسكان كارگري را نيز 
روزانه بعضاً دوبــار ضدعفوني مي كنيــم. در نهايت دليل 
صحت ادعاي ما مبني بــر رعايت تمامــي پروتكل هاي 
بهداشتي مي تواند اين باشد كه با وجود همه گيري ويروس، 
هيچ مورد ابتال به ويروس كرونا نداشــتيم.« او همچنين 
اعالم كرد كه طبق تجربيات جهاني، مردم نيز بايد همكاري 
بيشتري داشته باشند. بر همين اساس عليپور درخواست 
كرد كه همشهريان با استفاده كمتر از وسايل يكبارمصرف، 
پســماند كمتري توليد كرده و همچنين آب و مايعات را 

داخل پسماند قرار ندهند تا شيرابه توليد نشود.

ديپلماسي شهري تهران براي شكست كرونا و تحريم
شهرداري تهران با تبادل تجربيات موفق ميان تهران و شهرهاي بزرگ دنيا، راهكارهاي موفق قطع زنجيره ابتال به كرونا را كسب مي كند

گپي كوتاه با دستفروش 

يك ميليون كمك كردند 3ميليون اجاره دارم
ز. ق، دستفروش: حدود 2ماه است كه گفتند براي كرونا اجازه كار نداريد و خانه نشستيم. 
من زن سرپرست خانوار هستم. ماهي 3ميليون فقط اجاره خانه دارم در اين 2ماه فقط يك 
ميليون از طرف شهرداري به من كمك كردند چطور با يك ميليون 3ميليون اجاره بدهم 
پس خرج خورد و خوراك چه مي شود صاحبخانه مدام زنگ مي زند مي گويد كرايه خانه 
عقب افتاده بايد بلند شويد. به صاحبخانه مي گويم همه جا بسته است شما مگر در تهران 

زندگي نمي كنيد صاحبخانه حاليش نمي شود...

فقط مي توانيم نان و پنير و تخم مرغ بخريم 
غ. س، دســتفروش: از زماني كه گفتند نمي توانيد كار كنيد هيچ درآمدي نداريم. ما 
مي فهميم بايد قرنطينه بود ولي وقتي درآمدي نداريم چطور در قرنطينه بمانيم با فرزندي 
كه دانشجو است و بايد خرج او را هم بدهم پس انداز هم نداريم اين روزها زندگيمان فقط 
با قرض مي گذرد؛ قرض هم ديگر به ما نمي دهند فقــط مي توانيم نان و پنير و تخم مرغ 

بخريم؛ همين .

بررسي وضعيت و راهكارهايي براي معضل معيشتي 
دستفروشان در روزهاي مقابله با بحران كرونا

هواي دستفروشان 
هواي همه مردم است 

پرداخت حداقل حقوق از طرف دولت 
حق هر شهروند است

  ميثم هاشــم خاني، كارشناس 
اقتصادي 

اعــالم  طبــق   
رســمي صندوق 
بين المللــي پول 
در 3ســال اخير 
21درصــد توليد 
ناخالص ملي كشــور كاهش پيدا كرده 
است؛ يعني تعداد زيادي از افراد جامعه 
بيكار شده اند و بعضا به دستفروشي روي 
آورده اند. پس عرضه در دستفروشــي 
باال رفتــه اســت. از طرفي بســياري 
از اقشــار جامعه از لحــاظ اقتصادي به 
طبقه پايين تر منتقل شده اند. بنابراين 
مشــتريان دستفروشــان يا تقاضا هم 
افزايش پيدا كرده است و جامعه در حوزه 
دستفروشي روند رو به رشدي را تجربه 
كرده اســت. بنابراين الزم است در اين 
حوزه واقع بين باشيم. بايد به دنبال راهكار 
اساسي بود. ممنوعيت دستفروشي كار 
غيرانســاني اســت و تبعات اجتماعي 
زيادي دارد. در هر اقتصاد توسعه يافته اي 
يك ســازوكار اقتصادي وجود دارد كه 
بحران هايي مانند كرونا را جذب مي كند. 
در اقتصاد توسعه يافته هر شهروندي كه 
در يك كشور زندگي مي كند، از حداقل 
حقوق ماهانه از طــرف دولت برخوردار 
است و حق دسترســي به بيمه بيكاري 
بدون لحاظ دارا بودن بيمــه را دارد. در 
اين شرايط اگر دولت كاري را متناسب با 
موقعيت فرد پيشنهاد بدهد و فرد نپذيرد، 
بيمه بيكاري او قطع مي شود. همچنين 
حداقــل حقوق پرداختــي دولت به هر 
فرد جزئي اســت، ولي آنقدر هست كه 
مي تواند تامين معيشــت فرد را داشته 
باشــد. در چنين سيستم هايي دولت به 
جاي انبوهي از تصميمات مقطعي براي 
اقشــار آســيب پذير كه در اغلب موارد 
چاره ساز هم نيســت، با يك كاسه كردن 
تمام تصميمــات در شــرايط عادي يا 
بحراني از شهروندانش حمايت مي كند. 
اين كار باعث تشويق و تنبيه دولت براي 
اتخاذ تصميمــات درســت و غلط هم 
مي شــود. به عالوه چانه زني نيروي كار 
را هم در برابر كار فرما باال مي برد كه خود 

باعث عدالت اجتماعي مي شود.

مجيد جباري
خبرنگار
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طبــق اعــام دولــت، 
كسب وكارهاي 10رسته كسبوكار

شــغلي كــه از كرونــا 
آســيب ديده اند از طريــق پرداخــت 
تسهيات به كارفرماها حمايت مي شوند. 
مجموع اعتبار درنظر گرفته شده براي اين 
منظور 52هزار ميليارد تومان است كه از 
ارديبهشت با نرخ سود 12درصد به افراد 

واجد شرايط اعطا خواهد شد.
به گــزارش همشــهري، ســتاد مقابله 
با كرونا 75هــزار ميليــارد تومان براي 

جبران خســارت هاي اقتصادي كرونا به 
كســب وكارها و معيشــت مردم درنظر 
گرفته اســت كه 52هزار ميليارد تومان 
از آن مخصــوص اعطاي تســهيات به 
واجــدان شــرايط در كســب وكارهاي 
آسيب ديده از كروناســت. اين منابع از 
محل آزادســازي 25هزار ميليارد تومان 
از ذخيره قانوني بانك ها نزد بانك مركزي 
با نرخ سود صفر و 50هزار ميليارد تومان 
آورده بانك ها با نرخ سود 18درصد تأمين 
شده و با نرخ بهره 12درصد، به شاغان 
10 رســته شــغلي كه در جريان شيوع 
كرونا با محدوديت يا آســيب اقتصادي 
مواجه شده اند، تخصيص مي يابد. به گفته 

رئيس جمهوري، افراد مشمول اين مصوبه 
مشروط به اينكه در دوران مبارزه با كرونا 
كارگران خود را اخراج نكرده باشــند از 
اواخر ارديبهشت مي توانند اين تسهيات 

را دريافت كنند.

مأموريتحفظاشتغال
بررســي اظهارات دولتمردان، به ويژه 
رئيس جمهوري نشان مي دهد تسهيات 
حمايت از كسب وكارها در دوره شيوع 
كرونا با هدف حفظ اشتغال موجود، از 
طريق كمك مالي به كارفرمايان انجام 
مي شود و لزوماً به كارگران آسيب ديده 
از كرونا تسهيات مستقيمي پرداخت 
نمي شــود. براســاس تمهيدات ستاد 
مقابله با كرونا، كارگراني كه مشــمول 
قانون كار باشــند و حق بيمه بيكاري 
آنها پرداخت شــده مي توانند از طريق 
ثبت نام در سامانه بيمه بيكاري نسبت 
به دريافت مستمري بيكاري اقدام كنند. 
براي اين منظــور 5هزار ميليارد تومان 
نيز با مصوبه ســتاد مقابله بــا كرونا به 
صندوق بيمه بيكاري تأمين اجتماعي 
واريز شده تا اين سازمان در تأمين منابع 
موردنياز براي پرداخت مســتمري به 
بيكار شــدگان كرونا با مشكلي مواجه 

نشود.

سربيكالهكارگرانروزمزد
اگرچه دولت اعتبــار قابل توجهي براي 
جبران خســارت هاي اقتصــادي كرونا 
در حــوزه كســب وكارهاي كوچــك و 
خويش فرما در 10رســته شغلي درنظر 
گرفته و بر توزيع دقيق  آن نيز تأكيد دارد؛ 
اما با بررسي اين 10رسته شغلي مشخص 
مي شود بخشــي از كارگران اين مشاغل 
روزمزد يا فاقد پوشــش بيمه كارفرمايي 
هســتند كه در اين صورت يــا اعطاي 
تســهيات به كارفرما كمكي به كارگر 
بيكار شده در دوره كرونا نمي كند يا عمًا 
كارگر ازنظر بيمه قابل شناسايي نيست 
و كارفرماي آن اصًا مشــمول دريافت 

تسهيات عبور از كرونا نمي شود.

گاليهرانندگاناتوبوس
در ميان 10رسته شغلي معرفي شده از 
ستاد مقابله با كرونا، بزرگ ترين رسته اي 
كه قرار است حمايت شود، فعاالن حوزه 
حمل ونقل جاده اي مســافر و بار هستند 
كه يك ميليــون و 302هزار و 400نفر را 

در بر مي گيــرد و به تنهايي 35.4درصد 
از مجموع شاغان آســيب ديده از كرونا 
را شامل مي شــود؛ درحالي كه اين افراد، 
به خصوص در حوزه حمل ونقل عمومي 
مسافر در تماس با همشهري از بيكاري 
اجباري در 2 ماه اخير خبر داده اند. علي 
عابدي، راننده اتوبوس بين شــهري در 
گفت وگو با همشهري مي گويد: رانندگان 
اتوبوس به ازاي هر ســرويس 100هزار 
تومان حقــوق مي گيرند و با احتســاب 
15روز حق كار و 2روز مرخصي، در نهايت 
هرماه مي توانند 28سرويس انجام داده و 
2.8ميليون تومان حقوق بگيرند. به گفته 
او، جدا از هزينه معمول شغل رانندگي، 
از اين مبلغ بايــد ماهانه 380هزار تومان 
به عنوان حق بيمه خويش فرما به حساب 
تأمين اجتماعي واريز شــود و درصورت 
تأخير مشــمول پرداخــت جريمه نيز 
خواهد شد. او با انتقاد از اينكه رانندگان 
بين شــهري همچنان مكلف به پرداخت 
حق بيمه هســتند و حتي مشمول بيمه 
بيكاري نيز نيستند، مي افزايد: رانندگي 

نــه جزو مشــاغل ســخت و زيــان آور 
محسوب مي شــود و نه از مزاياي پايان 
خدمت يا حين خدمت بهره مند اســت؛ 
اما انتظار مي رود در شرايط شيوع كرونا 
كه كســب وكار اين افراد به كلي تعطيل 
شده، به عنوان شــهروندان كشور مانند 
ديگر مشاغل مورد حمايت قرار بگيرند. 
به گفته ايــن فعال، حــوزه حمل ونقل، 
رانندگان برون شــهري در 2 ماه گذشته 
فاقد درآمد بوده اند و فشار اين مسئله براي 
كساني كه مثًا براي خريد اتوبوس بايد 
اقساط ســنگيني بپردازند تا جايي بوده 
كه اخيراً در يك مورد به خودكشي راننده 
ختم شده اســت. او همچنين با اشاره به 
اينكه به تازگي 13نفر از 20نفر مســافر 
يك دستگاه اتوبوس در مســير شيراز، 
مشكوك به ابتاي كرونا تشخيص داده 
شــده اند، مي گويد: حمل ونقل عمومي 
بخش مهمي از زنجيره انتقال كروناست 
كه با خانه نشيني رانندگان قطع شده ؛ اما 
اين كار به قطع درآمد اين افراد هم منجر 

شده كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

همشهري جزئيات برنامه دولت براي جنگ اقتصادي عليه كرونا را بررسي مي كند

احمدميرخدائي
روزنامه نگار

جزئيات وام كسب و كارهاي 
كرونازده
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صندوق بين المللي پول در نخستين گزارش 
اقتصاد
پســاكرونايي خود از آينده اقتصاد جهان كالن

گزارش داده كه اقتصاد ايران در سال جاري 
ميادي كوچك تر و بيكاري بيشتر خواهد شد. تصويري 
خاكســتري نه فقط براي ايران، بلكه براي كل جهان، كه 
نشان مي دهد سفره فقرا و اقشار متوسط به دليل كند شدن 
نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري خالي تر شود. اما در 
اين ميــان مقام هــاي بلندپايه ايران چنيــن تصويري را 
مخدوش مي دانند چنانكه حسن روحاني، رئيس جمهوري 
اعتقاد دارد شرايط ســياهي كه خارجي ها از اقتصاد ايران 

ترسيم مي كنند كاما دروغ و بي اساس است.
به گزارش همشــهري، هرچند رئيــس كل بانك مركزي 
ايران مي گويد؛ پيش بيني كارشناســان ايــن نهاد، براي 
رشد)عقبگرد( اقتصاد ايران در سال جاري، در بدترين حالت 
1.5 درصد منفي بيشتر نيست؛ اما صندوق بين المللي پول 
در ارزيابي جديد خود از چشم انداز اقتصاد ايران مي گويد: 
اقتصاد ايران در سال 2019ميادي رشد منفي 7.6درصدي 
را تجربه كرده و پيش بيني مي شود در سال جاري ميادي 
هم 6درصد ديگر از اندازه اقتصاد ايران كم شود و احتمال 
مثبت شدن شــاخص رشد اقتصادي در ســال 2021به 
ميزان 3.1درصد وجود دارد. براســاس گزارش صندوق 
بين المللي پول، نرخ تورم ايران از 41.1درصد در پايان سال 
2019ميادي به 34.2درصد در سال جاري و 33.5درصد 
در سال 2021خواهد رسيد و نرخ بيكاري هم از 13.6درصد 
سال 2019امســال به 16.3درصد و سال آينده ميادي 

16.7درصد خواهد شد.
هرچند تصويري كه صندوق بين المللي پول ارائه مي دهد، 
ممكن اســت از نظر دولتمردان ايراني خاكستري يا تيره 
باشد، اما درصورت باقي ماندن دونالد ترامپ در كاخ سفيد و 
حفظ تحريم ها يا گسترش ابعاد آن، در كنار باتكليف ماندن 
بسياري از كانال هاي مالي وعده داده شده اروپا و تأثير شيوع 
ويروس كرونا بر اقتصاد ايران، تغيير جهت اقتصاد ايران به 
سمت بيكاري باال و رشــد اقتصادي منفي، قطعي است. 
البته درباره نرخ تورم بايد ديد اثر واقعي سياست هاي پولي 
انبساطي بانك مركزي براي كم كردن فشار كرونا بر اقتصاد 

چگونه در متغيرهاي پولي آينده نمايان خواهد شد.

روايتهمتيازآيندهاقتصاد
با وجود گزارش بدبينانه صندوق بين المللي پول، عبدالناصر 
همتي، رئيس كل بانك مركزي ايــران تحليل متفاوتي از 
اوضاع دارد؛ او مي گويد: رشــد)عقبگرد( اقتصادي ســال 
97 ايران با نفت منهاي 5درصد بود. در ســال 98 با فشار 
حداكثري تحريم ها مواجه بود و صادرات نفتي كاهش يافت، 
اين موضوع باعث شد رشد)عقبگرد( اقتصاد با نفت مقدار 
بيشتري كاهش پيدا كند و در فصل اول منفي بشود. او ادامه 
مي دهد: فصل دوم و سوم سال گذشته رشد اقتصادي بدون 

نفت 1.3 درصد مثبت شــد و حتي رشد بخش كشاورزي 
8.5درصد مثبت بود و رشد صنعت بيش از 2درصد شده 
بود. خدمات هم رشد خوبي داشــت ولي رشد)عقبگرد( 
اقتصادي با نفت منفي 6.7 شده بود؛ كه در حال بهبود بود. 
همتي مي گويد: پيش بيني من اين است كه اگر كرونا نبود 
تا پايان سال 98، رشد غيرنفتي ما بهتر مي شد و رشد با نفت 
از اين هم بهتر مي شد. سال 99 مطمئن هستيم بخش هاي 
ديگر غيرنفتي همين روال را پيدا مي كند. رئيس كل بانك 
مركزي با بيان اينكه االن فرصت طايي اســت كه رشد با 
نفت را هم بهبود ببخشيم، گفت: پيش بيني همكاران من 

در بدترين حالت 1.5 درصد منفي بيشتر نيست.

رضايتروحانيازاقتصادايران
حسن روحاني، رئيس جمهوري هم با تأكيد بر اينكه امسال 
ســال خوبي خواهد بود، گفت: مشكات تحريم و كرونا را 
داريم اينها سرجاي خود است ولي آن شرايط سياهي كه 
رسانه هاي خارجي ترســيم و دل مردم را خالي مي كنند 
كاما دروغ و بي اساس اســت. او وعده داد: امسال شرايط 
به رغم همه مشكات، شرايط اقتصادي براي مردم به نسبت 
قابل قبول و مطلوب خواهد بــود. رئيس جمهوري گفت: 
دشمنان تبليغ نكنند كه سال گذشته وضع دولت خيلي بد 
بود و امسال خيلي بدتر است. امسال همه پيش بيني ها به ما 
مي گويد رشد اقتصاد مثبت است. وي افزود: بانك مركزي 
رشــد اقتصادي و كاهش تورم را در ســال99 پيش بيني 
كرده است و امسال شــرايط تورم را از 2سال گذشته بهتر 
پيش بيني مي كند و اينگونه نيست كه رسانه هاي خارجي 
تبليغ مي كنند كه مردم گرفتارند و امسال مشكات فراواني 

خواهد بود.

جهانتيرهنفتفروشان
خوش بيني مقام هــاي ايراني به آينده در حالي اســت كه 
صندوق بين المللي پول در آخرين نسخه گزارش دورنماي 
اقتصادي جهان ضمن پيش بيني رشــد منفي 3درصدي 
اقتصاد جهان در سال2020، قيمت هر بشكه نفت را 35دالر 
پيش بيني كرده؛ طبق گزارش صنــدوق بين المللي پول، 
قيمت هر بشكه نفت تا سال2023 پايين تر از سطح 45دالر 
خواهد ماند كه 25درصد كمتر از ميانگين قيمت سال2019 
خواهد بود. انتظار مي رود اين تحوالت روي صادركنندگان 
نفت كه درآمدها و صادرات غيرمتنوعي دارند به خصوص آن 
دسته از توليدكنندگاني كه هزينه بااليي دارند، تأثير بگذارد 
و شوك ناشي از تورم داخلي، شرايط مالي جهاني محدودتر 
و تقاضاي خارجي ضعيف تر را تشديد كند. براساس گزارش 
صندوق بين الملي پول براي نخســتين بار از سال1930 
تا كنون، هر 3گروه اقتصادهاي توســعه يافته، اقتصادهاي 
نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه در ركود قرار گرفته اند 

و اقتصاد جهان 3درصد كوچك خواهد شد.

خانوارهايي كــه متقاضــي دريافت وام 
يك ميليون توماني عبور از كرونا هستند وام

بايد منتظــر دريافت پيامــك از وزارت 
ارتباطــات بمانند و در پاســخ به اين پيامــك كد ملي 
سرپرست خانوار را براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ارسال كنند. متوليان امر مي گويند اين پيامك براي همه 
خطوط تلفن همراه كه به نام سرپرســتان خانوار باشد 
ارسال مي شود و پاسخ دادن به آن به منزله ثبت نام وام و 

پذيرش شرايط دريافت و تسويه آن خواهد بود.

به گزارش همشهري، با تصميم جديد هيأت اقتصادي 
دولت مقرر شــد؛ وام يك  ميليون تومانــي خانوارهاي 
يارانه بگير به صورت قرض الحسنه و با نرخ كارمزد 4درصد 
به 23ميليون خانــوار يارانه بگير پرداخت شــود. البته 
نهايي شــدن اين مصوبه نيازمند تصميم ستاد مقابله با 
كرونا در يكشنبه آينده است؛ اما با توجه به اينكه بار مالي 
حذف بهره 8درصدي 23هزار ميليــارد تومان را دولت 
پذيرفته، اين ســتاد منعي براي پرداخت اين تسهيات 

نخواهد داشت.

ارسالپيامكازنيمهشبچهارشنبه
پيش از اين گفته شــده بود كه متقاضيان دريافت اين 
وام بايد در ســامانه اي كه براي اين كار ايجاد مي شــود 
ثبت نام كنند، اما حاال طبق اعــام وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، خانوارهاي يارانه بگير، براي اســتفاده از 
اين تســهيات بانكي بايد تقاضاي خود را فقط با پاسخ 
به پيامك هايي كه وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات با 
سر شماره v.refah ارسال مي كند، ثبت كنند. در متن 
اطاعيه اين وزارتخانه آمده اســت: وزارت ارتباطات و 
فناوري اطاعات از ساعت 22 روز چهارشنبه 27 فروردين 
به همه سرپرســتان خانوارهــاي دريافت كننده يارانه، 
پيامك ارســال خواهد كرد و خانوارهاي متقاضي بايد با 
درنظر گرفتن شــرايط مندرج در اين اطاعيه، كد ملي 
سرپرست خانوار را حداكثر تا روز يكشنبه 31فروردين 

99از طريق تلفن همراهي كه به نام سرپرســت خانوار 
است به شماره 6369 پيامك كنند.

4نكتهمهم
طبق اعام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در جريان 
ثبت نام وام يك ميليــون توماني عبــور از كرونا، توجه 

متقاضيان به اين 4نكته ضروري است:
1- مبلغ تســهيات براي هر خانوار يك ميليون تومان 
به صورت قرض الحسنه )با كارمزد 4درصد( و تعداد اقساط 

30 ماه متوالي خواهد بود.
2- اقســاط ماهانه براي هر خانوار مبلغ 35 هزار تومان 
است كه از يارانه تيرماه سال جاري به بعد كسر خواهد شد.
3- گيرندگان تسهيات، نبايد حساب بانكي يارانه خود را 

تا انتهاي بازپرداخت اقساط، تغيير دهند.

4- درخواست كننده تســهيات با ارســال پيامك به 
سازمان هدفمندسازي يارانه ها، وكالت باعزل مي دهد 
كه بازپرداخت تســهيات فوق را ماهانه از محل يارانه 
نقدي خود به نظام بانكــي پرداخت كند و اين وكالت در 
حكم سند رسمي است و قابل اعتراض و ابطال در محاكم 

قضايي نيست.

نگرانارسالپيامكنباشيد
حسين ميرزايي، سخنگوي تســهيات حمايتي كرونا 
درباره جزئيات وام يك ميليون توماني دولت مي گويد: 
مردم ابتدا صبــر كنند تــا از وزارت ارتباطات و فناوري 
اطاعات با سر شــماره v.refah پيامك دريافت كنند و 
سپس با سيم كارتي كه به اســم سرپرست خانوار است، 
كد ملي سرپرست خانوار را به شماره 6369پيامك كنند. 

به گفته او، اين پيامك حتي براي افرادي كه پيامك هاي 
تبليغاتي خود را بسته باشند نيز ارسال مي شود و حتي 
اگر 10سيم كارت به اسم سرپرســت خانوار باشد براي 
تمام 10سيم كارت پيامك ارسال خواهد شد، ازاين رو، 
سرپرستان خانوار تا زماني كه پيامك دريافت نكرده اند 
نياز به هيچ اقدامي نيســت. او همچنيــن مي گويد: وام 
يك ميليون توماني، پول نقد است و امكان برداشت آن از 

كارت عابر بانك وجود دارد.
همچنين محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه وبودجه 
ديروز در حاشــيه هفتمين جلسه ستاد راهبري جهش 
توليد در جمع خبرنگاران اعام كــرد: اين وام تا قبل از 
شروع  ماه مبارك رمضان در حساب متقاضيان كارسازي 
مي شود و اقساط آن به مبلغ 35هزار تومان از يارانه نقدي 

تيرماه به بعد برداشت مي شود.

گزارش ناقص عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات كشور 
از پرونــده ارز 4200توماني در ســال97 با واكنش گزارش

متفاوت حسن روحاني، رئيس جمهوري و سيدابراهيم 
رئيسي، رئيس قوه قضاييه، مواجه شــده ولي هنوز علي الريجاني، 
رئيس مجلس، به عنوان ضلع سوم قدرت كه اين روزها به دليل ابتاي 

به كرونا در قرنطينه است، در اين باره اظهارنظري نكرده است.
به گزارش همشــهري، رئيس ديوان محاســبات به عنــوان بازوي 
نظارتي مجلس، روز سه شنبه در جريان گزارش تفريغ بودجه97 از 
نامشخص بودن 4.8ميليارد دالر ارز 4200توماني خبر داد. ساعتي 
پس از اين اظهارنظر، عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي در يك 
برنامه زنده تلويزيوني گزارش ديوان محاسبات را زير سؤال برد. ديروز 
هم در نشست هيأت دولت، حسن روحاني، رئيس جمهوري گزارش 
ديوان محاسبات درباره ارز 4200توماني را صد درصد غلط دانست، 
اما ابراهيم رئيسي، رئيس دستگاه قضا، پس از دريافت گزارش ادعايي 
ديوان محاسبات بافاصله به دادســتاني تهران دستور داد موضوع 

به صورت ويژه در يك شعبه اختصاصي مورد بررسي قرار بگيرد.

همتيهمادعايديوانراردكرد
عبدالناصر همتــي، رئيس كل بانك مركزي، كه ماه هاســت فقط با 
دوربين صدا و سيما گفت وگو مي كند، ساعتي پس از انتشار گزارش 
ديوان محاسبات، راهي استوديوي شبكه2 سيما شد و با بيان اينكه 
در زمان اتخاذ تصميم درباره دالر 4200توماني، مسئوليتي در بانك 
مركزي نداشته، اما وظيفه اش ايجاب مي كند از آن تصميم دفاع كند، 
افزود: اينكه مي گويند 4.8ميليارد دالر ناپديد شده، درست نيست 
زيرا در سال97 معادل 30ميليارد دالر ارز با نرخ 4200تومان تامين 
شده كه 20ميليارد دالر آن مربوط به ماه هاي نخست همان سال بوده 
كه كا قيمت دالر همان 4200تومان بود و به همه كاالها اختصاص 
يافت و پس از 16مرداد 1397بود كه همزمان با تغيير سياست ارزي، 
ارز 4200توماني فقط به كاالهاي اساسي و ضروري اختصاص يافت. 
او تأكيدكرد: گزارش ديوان محاسبات 12آذر 98 تهيه شده و در همان 
زمان، از يك ميليارد دالر ادعايي، رفع تعهد شــد؛ 3.8ميليارد دالر 
باقيمانده هم گم نشده است. همتي افزود: يكي از داليل رفع نشدن 
تعهد ارزي از واردكنندگان ارز 4200توماني، اين است كه فروشنده 
خارجي ارز را گرفته اما به دليل تحريم ها نتوانســته كاال را تامين و 
ارسال كند يا اينكه بخشــي از اين كاالها نظير ماشين آالت خطوط 
توليد در فرايند ساخت و ارسال هستند و بخشي از آن هم به اختاف 
نظر گمرك، در ارزيابي كاالها بازمي گردد. رئيس كل بانك مركزي در 
عين حال اعام كرد: پرونده آن دسته از واردكنندگان كه1.5ميليارد 
دالر ارز دريافت اما به تعهد خود عمل نكرده اند؛ به سازمان تعزيرات 
حكومتي ارسال شده است. به گفته همتي، فقط چند صد ميليون دالر 
از ارز 4200توماني تخصيص يافته جنبه كيفري پيدا كرده كه افراد 
مرتبط با اين پرونده در زندان به سرمي برند، بنابراين پولي گم نشده و 
بهتر بود ديوان محاسبات اطاعات دقيق تر را از بانك مركزي دريافت 

و پس از آن گزارش مي داد.

گزارشديوانمحاسباتصددرصدغلطاست
ديروز هم رئيس جمهوري با تأكيد بر اينكه گزارش ديوان محاسبات 

درباره ارز 4200توماني، صددرصد غلط بود، تأكيد كرد: نظارت بايد 
عام باشد و هركس از بودجه استفاده مي كند، بايد ديوان محاسبات بر 
آنها هم نظارت كند و بيان  آنها به گونه اي نباشد كه موجب ايجاد شبهه 
شود. حسن روحاني، با بيان اينكه 2موضوع بودجه و سازمان اداري و 
استخدامي در اختيار رئيس جمهوري و مربوط به همه دستگاه هاست، 
گفت: ديوان محاسبات مي بايست برنحوه خرج كرد بودجه، نزد هر 
فرد يا دستگاهي كه از بودجه دولت استفاده مي كند، اعم از؛ همه قوا 
و نهادهاي انقابي و فرهنگي نظارت كند. به گفته رئيس شوراي عالي 
امنيت ملي، نظارت بر بودجه بايد نظارت عام باشد و نه آنكه فقط بر 
يك دستگاه  نظارت شود. اينجا خودي و غيرخودي نداريم. اينجا همه 
خودي هستند. روحاني اضافه كرد: نكته ديگر اين است كه حرف تا 
از دهان بيرون نيايد، مي توان آن را تعديل كرد اما وقتي از زبان خارج 
شد، هركسي از ضد انقاب و نظاير آن درباره اش حرف مي زند. وقتي 
يك دستگاه نظارتي گزارشي تهيه مي كند، مي تواند با مسئوالن دولتي 
رايزني و مشورت كند. مگر دستگاه هاي دولتي با آنها قهرند. او خطاب 

به ديوان محاسبات گفت: ما خودمان آن گزارش را به شما داديم.
روحاني افزود: من بخــش ارز را كه شــنيدم، صددرصد غلط بود و 
براساس بي اطاعي محض از مقررات و قوانين كشور بود. اين بسيار 
بد است كه يك مقام حرفي را بزند اما با قوانين كشور منطبق نباشد. 
خواهش مي كنم همه عزيزان پاسخ الزم را بدهند. اين پاسخ به خاطر 
دفاع از دولت نباشــد بلكــه به خاطر دفاع از حقيقت اســت تا همه 
دســتگاه ها مراقبت كنند و بدانند بدون توجه به مقررات نمي توان 

مسئله اي را بيان كرد.

ديروز با عرضه 10درصد از سهام شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
)شستا(، براي نخستين بار در بورس، بزرگ ترين خصوصي سازي  تاريخ بورس

ايران انجام شد. 
به گزارش همشهري، در جريان اين عرضه اوليه، سهام اين شركت 4.3ميليارد دالر 
قيمت گذاري شد. همزمان با اين رويداد حسن روحاني از تأكيد مقام معظم رهبري 
براي عرضه همه ســهام دولت و حتي شركت هاي وابســته به نيروهاي مسلح پرده 
برداشت و وزير اقتصاد هم اعام كرد: عرضه صندوق هاي سرمايه گذاري دولتي از هفته 

دوم ارديبهشت در بورس آغاز مي شود.

ورودشستابهبورس
در مبادالت روز چهارشــنبه بورس تهران، 10درصد از سهام شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شســتا( به قيمت هر ســهم 860تومان در بورس فروخته شد. با 
ارزش گذاري انجام شده در اين روز مشخص شــد ارزش كل سهام شستا 68.8هزار 
ميليارد تومان، معادل 4.3ميليارد دالر است. با اين حال برآورد مي شود ظرف روزهاي 
آينده ارزش كل سهام شستا تا مرز 100هزار ميليارد تومان هم افزايش يابد. اين شركت 
هم اكنون چهارمين شركت بزرگ بورس بعد از هلدينگ خليج فارس، فوالد مباركه 
و ملي صنايع مس است. رتبه نخست بزرگ ترين خصوصي سازي  تاريخ اقتصاد ايران 
پيش از اين در اختيار مخابرات بود كه ســهام آن در مرداد ماه سال1387 در بورس 

عرضه شده بود.

عرضهسهامدولتونيروهايمسلح
همزمان با عرضه ســهام شســتا در بورس، حســن روحاني، رئيس جمهوري براي 
نخستين بار به عرضه سهام يك شــركت در بورس واكنش نشــان داد و در جريان 
جلسه هيأت دولت گفت: عرضه سهام شستا كار بزرگي بود. او در عين حال با تأكيد 
بر عرضه سهام شركت هاي دولتي اعام كرد: مقام معظم رهبري تأكيد كرده اند سهام 
همه شركت هاي دولتي و حتي نيرو هاي مسلح فروخته شــود. او افزود: روز اولي كه 
مي خواســتم درباره وزيران با رهبري 
مشاوره كنم، آن روز يكي از مسائل اين 
بود كه تصدي گري دولت كاهش يابد. 
همانجا آقا فرمودند مــن به نيروهاي 

مسلح نيز همين دستور را مي دهم.
روحاني با بيان اينكــه در تاريخ بورس 
شايد براي نخستين بار است كه چنين 
عرضه بزرگي انجام مي شود، ادامه داد: 
كل شركت هاي شستا كه 180بنگاه و 
شركت بزرگ اســت، همه باهم عرضه 
مي شــوند. يعني اين هلدينگ بزرگ 
يكجا عرضه مي شود. او افزود: من وقتي 
بودجه98 را به مجلس ارائه كردم، گفتم 

كه در سال98 عرضه بزرگي در بورس خواهيم داشت.

تداومعرضهها
همگام با سخنان حســن روحاني، وزير اقتصاد هم وعده داد در روز هاي آينده روند 
عرضه سهام شركت هاي دولتي تداوم يابد و عرضه سهام صندوق هاي سرمايه گذاري 
دولتي هم از هفته دوم ارديبهشت آغاز شود. قرار است 3صندوق بزرگ كه شامل سهام 
بانك ها، بيمه ها، خودروسازان، پتروشيمي ها، پااليشگاه ها و فوالدسازي ها مي شود، با 
تخفيف هاي 20 تا 25درصدي به مردم فروخته شود. فرهاد دژپسند در اين باره گفت: 
همانطور كه رئيس جمهوري اعام كرده، با موافقت وزارت صنعت در آينده نزديك، 
هلدينگ هاي وزارت صنعت نيز واگذار مي شود. او تأكيد كرد: ما براي اينكه سهام را 
به عموم مردم واگذار كنيم روش واگذاري را از روش بلوكي به فروش سهام از طريق 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( تغيير داده ايم. دژپسند اعام كرد: در 
روش ETF همه مردم ايران مي توانند سهام بخرند و هر كس كه براساس كارت ملي 
يك سقفي خريد مي كند از تخفيف هم برخوردار مي شــود. اين اقدام را از هفته دوم 

ارديبهشت دنبال مي كنيم و برخي واگذاري ها را در قالب تعاوني ها انجام مي دهيم.
وزير اقتصاد با اشاره به عرضه سهام شستا در بورس گفت: يكي از روزهاي تاريخي بازار 
سرمايه را تجربه كرديم. با همكاري وزارت كار توانستيم يكي از مهم ترين هلدينگ ها 
را در بازار سرمايه عرضه كنيم. دژپسند با بيان اينكه روند ورود هلدينگ هاي اقتصادي 
بزرگ به بازار سرمايه ادامه خواهد داشــت، تأكيد كرد: عرضه سهام شستا نخستين 

مورد نبوده و آخرين مورد هم نخواهد بود.

ورودصندوقهايبازنشستگيبهبورس
به غير از حســن روحاني و وزيــر اقتصاد كه از عرضه ســهام شــركت هاي دولتي، 
صندوق هاي سرمايه گذاري و حتي فروش سهام متعلق به نيرو هاي مسلح خبر دادند، 
معاون اقتصادي وزير كار هــم از تدارك برنامه هايي براي ورود ســاير صندوق هاي 
بازنشستگي به بورس خبر داد اما اشاره اي نكرد كه بعد از شستا نوبت به واگذاري كدام 
صندوق بازنشستگي است. هم اكنون 18صندوق بازنشستگي در ايران فعال هستند 
كه اغلب به دليل مشكات مالي در خطر ورشكستگي قرار دارند. حجت اهلل ميرزايي، 
معاون امور اقتصادي وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي تأكيد كرد: فرايند عرضه در بورس، 
در همه صندوق ها در ماه هاي آينده ادامه خواهــد يافت. تاش مي كنيم كه به جاي 

بنگاهداري به سمت سهامداري و مديريت سبد سهام حركت كنيم.
ميرزايــي درباره ويژگي عرضه ســهام شســتا در بورس گفت: شســتا هلدينگي با 

180شركت است و بازار سرمايه را نيز نسبت به گذشته جذاب تر مي كند.

ثبتنامواميكميليونيباپيامك
 وزارت رفاه اعام كرد؛ پيامك ثبت نام وام يك ميليون توماني براي سرپرستان 

خانوارهاي يارانه بگير ارسال مي شود

شستا 4/3ميليارد دالر قيمت خورد
 10درصد از سهام شستا به ارزش 7هزار ميليارد تومان 

در بورس فروخته شد

   2ميليون نفر سهام شستا را 
خريدند

درجريانعرضهاوليهســهامشركت
شستاركوردمشاركتدرعرضههاي
اوليهشكستوبراينخستينباربيش
از2ميليوننفر،ســهاميكشركترا
درروزنخستعرضهخريدند.ديروز
2ميليونو60هزارنفربهخريدسهام
شستااقدامكردند.باتوجهبهافزايش
مشاركتسرمايهگذاراندرنهايتبههر
نفر3637سهمشستااختصاصيافت.

براساس آمارهاي رسمي، 35.4درصد 
از شاغان آسيب ديده از كرونا در حوزه 
حمل ونقل بين شــهري فعال هستند 
كه به نظر مي رسد با ســازوكار فعلي از 

حمايت بهره  مند نخواهند شد
كارفرماهاي مشــمول، مشروط به 
اينكه در دوران مبارزه با كرونا كارگران 
خود را اخــراج نكرده باشــند، از اواخر 
ارديبهشت مي توانند اين تسهيات را 

دريافت كنند

2تصويرمتضادازآيندهاقتصادايران
در شرايطي كه رئيس جمهوري و رئيس كل بانك مركزي از چشم انداز رشد اقتصادي در سال 99سخن 

مي گويند صندوق بين المللي پول معتقد است امسال اقتصاد ايران كوچك تر و بيكاري بيشتر مي شود

  جزئيات حمايت از بنگاه ها
طبقاظهاراتمتولياندولتي،درجريانحمايتازكسبوكارهايآسيبديده،بنگاههاي
دارايكارگربراساساطالعاتبيمهايمشمولدريافتحمايتشناختهميشوندودرصورت
حفظكارگرانخودتسهيالتميگيرند.آنگونهكهوزيرتعاون،كارورفاهاجتماعيميگويد؛
بنابهاهميتحفظاشتغالوپيشــگيريازبيكاريكارگران،كارفرمايانرستههايدهگانه
آسيبديدهازكرونا،برايحفظسطحاشتغالكارگاههاجلوگيريازافزايشبيكاري،بهازاي
هركارگروامهاي12و16ميليونتومانيبانرخسود12درصددريافتخواهندكرد.ديروز
محمدشريعتمداريدرجلسهبارئيسواعضايكميسيوناجتماعيمجلسبااشارهبهاينكه
بيكارانكروناازطريقبيمهبيكارينيزحمايتميشــوندگفت:روندافزايشبيكاريدر
تماميكشورهانگرانكنندهاستودرايراننيزتاكنون600هزارنفردرسامانهبيمهبيكاري
ثبتنامكردهاندكهپيشبينيهايالزمبرايحمايتازآنهادرنظرگرفتهشدهاست.وزير
تعاون،كارورفاهاجتماعيازاختصاص5هزارميلياردتومانازمحلاعتبارصندوقتوسعه
مليبرايپرداختمقرريبيمهبيكاريبهاينكارگرانخبردادوگفت:14هزارميلياردتومان
نيزدرحوزهدرمانهزينهميشودكهاميداستبخشيازاينمبلغبهحوزهدرمانسازمان

تأميناجتماعياختصاصيابد.

پروندهدالرهاي4200تومانيرويميزسرانقوا
 روحاني و رئيسي به گزارش ديوان محاسبات درباره دالر 4200 توماني واكنش هاي متفاوتي نشان دادند

روحاني، رئيس جمهوري: 
* نظارت بايد عام باشد و هركسي از بودجه استفاده مي كند، 

بايد ديوان محاسبات بر آنها هم نظارت كند
*  نظارت بــر بودجه بايد نظارت عام باشــد اينجا خودي و 

غيرخودي نداريم، اينجا همه خودي هستند
* ديوان محاسبات مي بايست برنحوه خرج كرد بودجه، نزد هر 
فرد يا دستگاهي كه از بودجه دولت استفاده مي كند، اعم از؛ 

همه قوا و نهادهاي انقابي و فرهنگي نظارت كند

  همتي، رئيس كل بانك مركزي:
* اينكه مي گويند 4.8ميليارد دالر ناپديد شــده، درســت 
نيست زيرا گزارش ديوان محاسبات 12آذر98 تهيه شده و 
در همان زمان از يك ميليارد دالر ادعايي رفع تعهد شــده و 

3.8ميليارد دالر باقيمانده هم گم نشده است
*پرونده آن دســته از واردكنندگان كه1.5ميليارد دالر ارز 
دريافت اما به تعهد خود عمل نكرده اند؛ به سازمان تعزيرات 

حكومتي ارسال شده است
* فقط چند صدميليون دالر از ارز 4200توماني تخصيص 
يافته جنبه كيفري پيدا كرده كه افراد مرتبط با اين پرونده در 

زندان به سرمي برند، بنابراين پولي گم نشده است
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اين يادداشت تقديم مي شود به 
روح بهاري دوستانم 

مسعود حاج رسولي و علي بهزاد 
كه با توفان كرونا رفتند

كسي نيست  جز تو كه با من و در من 
آمده اي بر بامي كه تنهاتر از هميشه 
روي ســر چهارطبقه درازكشيده 
اســت. من آمده ام در گريز از تكرار 
پرمالل حصرخانگي روزگار وقيح كرونايي تا بلندبلند به 
تو بگويم چقدر دلم برايت تنگ شده است. چقدر آغوش 
تو را كم دارم. ساعت چهار بعدازظهر است. تا دوردست ها 
كسي نيست كه به آسمان سر بزند، جز كالغي كه خبر از 

باران بر سر قله دماوند مي دهد. قدم مي زنم و تيپا مي زنم 
به نرمه بادي كه در انتظار باران است، كاش حوصله به 
خيالبافي امان مي داد به ياد كودكي با دختر همسايه 
لي لي بازي كنم. اما خيال دست از سر واقعيت برمي دارد 
و كرونا همچنان بي رحم است. با اين همه، بي مالحظه 
بايد بگويم براي صادق بودن بايد كودك بود، حتي اگر 
هزارساله باشيم اين را آقا و خانم كرونا هم مي دانند و به 
همين خاطر خيلي با بچه ها كلنجار نمي روند. پرستاران 

جان هم بر اين باورند.
زمستان تندي بود

سرانگشتان يخ بسته ام را
بگذار روي گونه هايت بهار!

بساط شيشه اي ماهي هاي قرمزت را
بچين

گردباد نازكي در پايين دســت باشگاه افسران سنندج 
چنان دلبري مي كرد كه من اغوا شــدم و در آغوشش 
گرفتم در هزار سال پيش كه ما همسايه باشگاه بوديم. 
وقتي كه كودكي عين سرخوشــي بود. دريغ گردباد 
بي رحم چنان زمينم زد كه قوزك پاي چپم دلشكسته 
و قنداق پيچ شد. آن وقت ها نمي دانستم نام خانه نشيني، 
قرنطينه است و مثل همه حبس ها و حصرها سرچشمه 
رنج و خالقيت اســت، مثل زندانياني در زمان حبس 
حرفه مي آموزند يا درس مي خواننــد. همين بود كه 
خيالبافي، در غياب پاي زمينگير، بالدارم كرد. در خواب 

و  رؤيا ديدم، بال زنان رفتم مدرسه كالس دوم دبستان 
بدر و ديدم سرجايم نشسته ام! از خوشحالي با هزار رنج 
 و شعف يك بادبادك ساختم به ياد دختر همسايه كه 
موهاي قرمز و صورت كك مكي داشــت روي ســينه 
بادبادك با مداد سوسمار نشــان نوشتم تو را به  خدا به 
من نگاه كن! يادش بخير! شايد دوباره در حصر كرونايي 
بادبادك بسازم و روي سينه اش بنويسم به ياد كسي كه 
يادش هميشه مثل نخ بادبادك به دلم گره خورده است.

روبه روي كدام كوه بايستم
و اسمم را فرياد بزنم

كه بازتاب نامم
نام تو نباشد؟

حاال و اين روزها كه آســمان آبي تر از وسط هاي خزر 
است و اگر ابرهاي عابر از دوردست ها آمدند، بغل بغل 
باران دارند تا زمين سبزتر از سبزه عدسي هفت سين 

باشد. با اين همه بعضي اوقات حوصله ام خسته و رنجور 
مي شود از رنجي در روزگار كرونا ما را رها نمي كند، از 
بس ناشناخته و نامرد است. البته كتاب، مجله و روزنامه 
مي خوانم، فيلم و سريال هم هر روز مي بينم، اما راست 
اين است ته دلم، آن گوشه خلوت و خالي دلم، در اين 
ايام اغلب در رنج و جنون است. وقتي خبرها تبر شده اند 
و گردن زندگي را مي زنند. راست اين است در اين مواقع 
راه مي روم از اين سر خانه تا آن سر، نرمش مي كنم. البته 
راه رفتن و نرمش را به خودم تحميل مي كنم در تقليد از 
حصري ها و حبسي هايي كه آزادي براي آنان فقط يك 
سرود است. بعد مي نشينم پيامك مي فرستم و يا تماس 
مي گيرم تا جوياي حال كساني شوم كه هركدام تكه اي 
از پازل زندگي من هستند. سپس به ايوان مي روم و يا 
پشت پنجره زل مي زنم به درخت ها و سبزه ها و پرنده ها 
كه با خيال راحت قد مي كشــند و بال مي زنند تا به ما 

بگويند منتظرتان هستيم. بي حضور شما، دريا با اين 
همه آب، جنگل با اين همه درخت، آسمان با اين همه 
پرنده و كوه و دشت، با اين همه بزكوهي و آهو و پاندا و 
اسب نجيب و سگ باوفا به چه دردي مي خورند؟ پس 
لطفا مزاحمتتان را بر سر ما كم نكنيد، اين را من خودم 
پشت پنجره از پرستويي شنيدم كه در گوش گنجشكي 
دم ســفيد زمزمه مي كرد و درخت بيد از سر تصديق 

موهايش را شانه مي كرد.
حاال

غروب فروردين است
كوه ها دارند خورشيد را مي برند

من و اين ماهي قرمز جا مانده ايم از هياهوي اسفند
خيره مي شويم به هم

بيا فكرهايمان را باهم عوض كنيم ماهي جان!

من و اين ماهي جا مانده ايم از هياهوي اسفند

فريدون صديقی
استاد روزنامه نگاری

يادداشت 
اول

همهشعرهاازرؤياشاهحسينزاده

 در خانه بمانيد و با ديدن فيلم ها و خواندن گزارش اين صفحه 
به يكي از ديدني ترين موزه هاي تهران برويد

گردش مجازی 
در تار و پود فرش

 در روزهاي قرنطينه سراغ يك زوج كارآفرين رفتيم 
كه يك كسب و كار جديد خانگي راه انداخته اند

قصه درخت توت 
خانه مادربزرگ

 همه  چيز درباره مرد نمكي هزار و 700ساله كه سال هاست 
ساكن موزه ايران باستان است

شاهزاده ساسانی 
در خيابان سی تير 061213 08

 گفت وگو با شهردار 
تنها شهر بدون كروناي ايران

 كرونا را به 
ندوشن راه نداديم

  صبوری را 
تمرين كنيم

 اميد،  برنده 
مبارزه است

 دكتر ابهري
 روانشناس و رفتارشناس اجتماعي 

از پيامدهاي تب كرونا زير سقف 
خانه ها مي گويد

 عباس حسين نژاد 
 و معجزه اميدواري 
در روزهاي سخت

11 07

با هم كرونا را 
ضربه فنی  می كنيم

 گفت وگو با حسن يزداني 
 كه شانس اول ايران براي كسب 
مدال طال در المپيك 2021  است 

ور
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د 
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س: ا
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خوشگذرانی در قرنطينه
پيشنهاد چهره هاي شاخص حوزه هاي مختلف درباره كتاب ها و فيلم هاي 
 

خوب و اثرگذاري كه مي توانيد در روزهاي خانه نشيني اجباري بخوانيد و ببينيد

10



گل خانه6

 در خانه بمانيد و با ديدن فيلم ها و خواندن گزارش اين صفحه 
به يكي از ديدني ترين موزه هاي تهران برويد

گردش مجازی 
در تار و پود فرش

هر جاي دنيا نامي از صنايع دستي ايران برده شود، بدون شــك معروف ترين محصول ايراني كه 
مخاطب به ياد مي آورد، فرش است. هنر دست فرش بافاني كه با ظرافت و سليقه مثال زدني، گره روي 
گره مي نشانند تا نقشه هاي رنگارنگ را ببافند، در همه دنيا شناخته شده است. فرش ايراني حاال 
ديگر راهش را از دورافتاده ترين روستاها و كارگاه هاي قالی بافی، به مجلل ترين كاخ ها و مكان هاي 
مهم دنيا رسانده است. دنياي فرش  ايراني گسترده و متنوع است، بافندگان هر گوشه از جغرافياي 
پهناور كشور نقشه هاي مخصوص به خود را مي بافند و براي شناختن انواع فرش، دنياي بي انتهايي 
پيش روي عالقه مندان به اين هنر است. گنجينه موزه فرش ايران، جذاب ترين مكان براي آشنايي با 
فرش هاي نفيس، تاريخچه آنها و همه  چيزهايي است كه دوست داريد درباره فرش بدانيد. براي ديدن 
گنجينه موزه فرش، در اين روزهاي قرنطينه كه نمي توانيم از خانه بيرون برويم، راه هاي ديگري هم 
وجود دارد. با ما در اين گزارش همقدم شويد تا يك گشت و گذار بهاري در اين موزه داشته باشيم. 
براي بازديد مجازي از موزه فرش هم، سري به سايت ما بزنيد. اگر بخواهيد مي توانيد كيوآركد كنار 

صفحه را با تلفن همراه خود اسكن و اين بازديد مجازي را شروع كنيد.

نيلوفر ذوالفقاري

   پنجشنبه
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  شماره 72

اين فيلم را در  newspaper.hamshahrionline.ir ببينيد

   اهميت فضاي بيروني 
اينجا خيابان كارگر شــمالي اســت، كمي باالتر از 
بوســتان الله كه خودش مي تواند مقصد يك گشت 
و  گذار مفــرح در روزهاي بهاري باشــد، البته نه در 
روزهاي شــيوع بيماري كرونــا و قرنطينه خانگي. 
مرز بوســتان كه تمام مي شــود، نوبت به درختان 
سرسبز و محوطه بيروني موزه فرش مي رسد. بيشتر 
بازديدكنندگان از موزه فرش، يك راســت به طرف 
ســاختمان اصلي مي روند و جذابيت فرش ها آنها را 
به تاالرهاي اصلي مي كشــاند. بــه همين دليل هم 
فضاي بيروني و محوطه سرسبز اطراف موزه چندان 

موردتوجه قرار نمي گيــرد. اما اين فضا ويژگي هايي 
دارد كه مي توانــد به اندازه كافي جــذاب و ديدني 
باشد. شــنيده ها مي گويد ســازندگان موزه، بر اين 
عقيده بودند كه فرش، چيزي جز طبيعت و بهشت 
بافته شده نيســت. به همين دليل هم فضاي اطراف 
موزه تا اين اندازه سرسبز و پردرخت است، انگار نه 
انگار كه اينجا در مركز شهر و شلوغي آشناي پايتخت 
قرار گرفته است. همه درختان زيبايي كه در محوطه 
موزه ديده مي شــوند، در نقشه هاي فرش ايراني هم 

قابل مشاهده است.

   گشتي در ساختمان موزه
با اينكه سال هاست قالي بافان ايراني تار و پود به هم مي بافند و نقش هاي خاطره انگيز بر فرش ها مي نشانند، اما تا 
مدت هاي طوالني جاي فضايي منسجم و موزه تخصصي براي نمايش اين هنر ارزشمند خالي بود. سال ها قبل از 
افتتاح موزه، كارشناسان معماري و طراحي بر اهميت ساخت چنين موزه اي تأكيد كردند. باالخره موزه فرش در 
سال1356 راه اندازي شده و ساختمان آن، شامل 2 تاالر بزرگ است. اين تاالرها به نمايش قالي هاي دستباف و 
انواع گليم اختصاص يافته است. طبقه همكف موزه، مخصوص نمايش دائمي 150فرش نفيس است. در طبقه 
دوم موزه هم نمايشگاه هاي موردي با موضوعات مختلف برگزار مي شود. فرش هايي كه در بخش هاي مختلف 
موزه ديده مي شوند، متعلق به قرن نهم تا دوره معاصر هستند و به همين دليل موزه، منبع غني پژوهشي براي 
عالقه مندان به اين هنر و صنعت جهاني است. معدود موزه هاي تخصصي در سراسر دنيا وجود دارند كه موزه فرش، 
يكي از مهم ترين آنها محسوب مي شود. حاال كه گشت و گذارمان مجازي است، اما يادتان باشد هروقت گذرتان 
به اين موزه جذاب افتاد، از دســت زدن به آثار خودداري كنيد. هر كدام از اين آثار آنقدر ارزشمند هستند كه 
راهشان به مهم ترين موزه فرش افتاده و از پس سال ها، به خوبي از آنها نگهداري شده است. فرش يكي از مهم ترين 

صنايع دستي دنياست كه باعث شده آوازه ايرانيان با اين هنر اصيل در همه دنيا بپيچد.

   بنايي به شكل دار سياه چادر
گفتيم كه جذابيت هاي مــوزه، قبل از 
اينكه قدم به داخل آن بگذاريد و فرش ها 
هوش از سرتان ببرد شروع مي شود. نماي 
سفيدرنگ ساختمان موزه، خودش يكي 
از جاذبه هاي اين مكان اســت. هرچند 
هدف از رفتن به موزه فرش، ديدن آثار 
اين هنر اصيل ايراني و جهاني است، اما 
موزه فرش جذابيت هاي ديگري هم دارد. 

معماري خاص ســاختمان سفيدرنگ 
موزه شــبيه به دار قالي اســت و سايه 
انداختن ســتون ها روي نمــاي اصلي، 
باعث خنك باقي مانــدن فضاي داخلي 
موزه مي شــود. فرم اصلي بنا، شبيه به 
سياه چادرهاي عشــاير است؛ عشايري 
كه نقشــي اساســي در بافت فرش ها 
دارند. ســاختمان موزه 8هزار مترمربع 

مســاحت دارد كه 3400مترمربع از آن 
قابل نمايش است. نكته قابل توجه اين 
است كه معماري موزه با ايده و انديشه 
طراحي شده، به شكلي كه سازندگان به 
طراحي يك بناي صرفا مجلل يا عجيب و 
غريب اكتفا نكرده اند. آنها تالش كرده اند 
جذابيت و چشــم نوازي مــوزه از همان 
ابتداي ورود به چشم بازديدكننده بيايد.

   معماري مينيمال نمازخانه موزه
يكي از جذابيت هاي كمتر ديده شده موزه، بناي نمازخانه آن است 
كه آن هم داستان جالبي براي خود دارد. اين بناي شاخص در ورودي 
موزه قرار گرفته و ديوارهاي بلند بتوني آن جلب توجه مي كند. ماجرا 
اين است كه معمار موزه در زمان ساخت بناي اصلي، متوجه مي شود 
كه كارگران در تشخيص جهت صحيح قبله دچار مشكل هستند. به 
همين دليل به فكر ساختن محلي براي عبادت در اين موزه مي افتد. 
2مكعب تو در تو، فضاي نمازخانه را تشكيل مي دهد. بنا سقف ندارد 
و روي ديوارها، شكاف هاي بلندي با اصول خاص معماري طراحي 

شده است. در ورودي هم كوتاه ساخته شده تا بندگان با فروتني و 
افتادگي وارد شوند. يك جفت كفش مسي در ورودي نمازخانه كه 
هنر دست پرويز تناولي است، گذاشته شده كه مقدس بودن فضا را 
نمايش مي دهد. شكاف اصلي در مكعب داخلي ديوارها، جهت قبله 
را نشان مي دهد. بناي نمازخانه در عين سادگي و دور بودن از زرق و 
برق، فضايي معنوي دارد. اين نمازخانه از مهم ترين بناهاي مينيمال 
دنياست و بعدها كليســاي نور كه در جهان بسيار معروف است، با 

الهام گرفتن از معماري همين نمازخانه ساخته شد.

   قديمي ترين قالي از دوره صفويه
هرچند كه همه فرش هاي موزه به دليل دارا بودن ويژگي هاي خاص، ارزشمند 
و نفيس هستند، اما شــايد برايتان جالب باشــد درباره يكي از قديمي ترين 
فرش هايي كه در موزه وجود دارد بيشــتر بدانيد. اين فرش حدود 500سال 
قدمت دارد و به دليل حساســيت نگهداري از آن، معموال امكان ديدن آن از 
نزديك براي بازديدكنندگان موزه فراهم نيســت. اين فــرش در اوايل دوره 
صفويه بافته شده و حداكثر 14نمونه از آن در دنيا وجود دارد. نقش هايي كه 
در قسمت مركزي فرش ديده مي شود، سواركاران در حال تاخت و تاز است. در 
سراسر فرش نقش حيوانات مختلف بافته شده، مثل تصوير طاووس كه نماد 
خير و نيكي است. در حاشيه فرش، افرادي با لباس بومي دوره صفويه ديده 
مي شوند كه در حال مراقبت از يك درخت هستند. اينكه فرش در كجا بافته 
شده موضوعي اســت كه درباره آن اختالف نظر وجود دارد. بعضي معتقدند 
محل بافت آن كرمان است و بعضي مي گويند فرش در كاشان بافته شده است. 
رنگ هايي كه در اين فرش استفاده شده، احتمال بافت آن در كرمان را بيشتر 
مي كند. جنس فرش هم از پشم و نخ است. نقش اين قالي آنقدر ظريف است 

كه مي گويند مينياتوريست ها هم در طراحي آن دست دارند.

   گنجينه اي از طرح و رنگ
باالخره وقت آن اســت كه وارد ساختمان اصلي موزه 
شويم؛ اينجا هم نمادهاي معماري ايراني به استقبالمان 
مي آيند؛ حوض آبي كه المان آشــناي بناهاي ايراني 
اســت. روي ديوارها در چهارطرف، فرش هاي بزرگي 
كه اثر استادان حرفه اي اين هنر است، ديده مي شود. 
يكي از باارزش ترين و ريزبافت ترين قالي هاي موزه كه 
قالي عمواوغلي نام دارد، در همين ابتداي ورود به موزه 
به نمايش گذاشته شده است. اين قالي در مشهد و از 
جنس نخ و كرك بافته شده و قدمت آن به 100سال 
قبل برمي گردد. با ورود به تاالر اصلي موزه، مي توانيد 
تماشــاگر 110تخته فرش نفيس باشــيد كه در اين 
قسمت به نمايش گذاشته شده اند؛ فرش هايي كه از 
استان هاي مختلف به موزه سفر كرده اند. مواداوليه الزم 
براي بافت فرش، ابزارهاي فرش بافي و نمونه اي از دار 
قالي استاندارد، در سمت راست ورودي ديده مي شود.
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تاريخ پر فراز و نشيب 
فرش ايراني

در ســال 1949 ميــالدي قديمي ترين 
قطعه فرش گره دار كه به عنوان پوشــش 
اســب مورد اســتفاده قرار مي  گرفت در 
منطقه اي مرزي از مغولســتان كشف و 
پازيريك ناميده شد كه تصاوير حاشيه و 
زمينه مركزي آن مشابه با طرح ها و نقوش 
دوره هخامنشيان و اشــياي كشف شده 
در لرستان اســت. به همين دليل برخي 
از پژوهشــگران مبدا اين فرش را از ايران 
مي دانند. شــواهد تاريخي مانند سالنامه 
چيني سوئي ســو اندكي پيش از انقراض 
ساســانيان در ميان كاالها به قالي ايراني 
اشاره دارد كه همين موضوع گوياي اين 
نكته است كه تاريخچه فرش و قالی بافی 
در زمان ساســانيان رونق فراوان داشته 
است. بهار خسرو يكي از قالي هاي معروف 
اين دوره بوده كــه در كتاب تاريخ طبري 
نيز به آن اشاره شده و حسن شهرت آن به 
جهت نقش و نگار منحصربه فرد آن است 
كه نمايانگر باغي آراسته با گل ها و پرندگان 
و جوي هاي آب روان بود. بنا به مطالبي كه 
در كتاب حدود العالم آماده است قالی بافی 
منطقه فارس را در قرن سوم قمري تأييد 
مي كند و شايد بتوان گفت مطالعه دقيق 
قالي هاي اوليه بهترين راه براي آگاهي از 
تاريخچه صنايع نساجي و قالی بافی ايران 
اســت. اعراب برخالف هنر سفالگري كه 
در آن شــهره بودند، در هيچ يك از ادوار 
تاريخي به هنر قالی بافی توجهي نداشتند 
و به همين دليل پس از تسلط آنها بر ايران 
قالی بافی دچار ركود شــد. اما اين ركود 
تنها تا زمان خلفاي تجمل پرست اموي و 
عباسي براي تزئين كاخ هاي با شكوه خود 
با فرش نفيس ايراني به طول انجاميد و هنر 
قالی بافی بار ديگر رونق گرفت. اوج قالي 
كالسيك ايراني را كه از آن با رنسانس قالي 
ايران ياد مي شود زمان سالطين صفوي 
به ويژه زمان حاكميت شاه طهماسب اول 
و شــاه عباس كبير ثبت كرده اند. از اين 
دوران حدود 3000تخته فرش به يادگار 
مانده كه در موزه هاي بــزرگ دنيا يا در 
مجموعه هاي شخصي نگهداري مي شوند. 
در دوران پاياني قاجاريه قالی بافی حياتي 
دوباره يافت و در اين دوره و 2دهه اول قرن 
چهاردهم هجري قمري تقاضاي زياد براي 
قالي ايران و تجارت موفق آن باعث شــد 
تا تعداد زيادي از شــركت هاي خارجي 
از كشــورهايي چون انگليــس، آمريكا، 
ســوئيس، يونان و... به سرمايه گذاري در 
قالي ايران و توليد انبوه آن ترغيب شوند و 
بخشي از مهم ترين و نفيس ترين قالي هاي 
ايران در همين دوران و به دستور همين 
شركت ها در شهرهايي چون كرمان، اراك، 

همدان، تبريز و مشهد بافته شد.

   كتابخانه غني موزه فرش
در كتابخانه موزه حدود 3500جلد كتاب به زبان هاي فارسي، عربي، فرانسوی، انگليسي و آلماني در اختيار هنردوستان 
و پژوهشگران قرار مي گيرد. پژوهش در سوابق، تحوالت و كيفيت تاريخي هنر و صنعت فرش، خاصه در ايران، گردآوري 
و خريداري نمونه انواع قالي  دستباف ايراني و برگزاري نمايشگاه هاي موقت از فرش ايران و ساير نقاط جهان، از اهداف 
موزه به شمار مي آيد. بخش ديگري از موزه، به نمايش نقشه فرش ها اختصاص دارد. قبل از كاغذ، طراحان نقشه فرش 
را روي پارچه ثبت و بعد شروع به بافتن مي كردند. بعدها نقشه را روي كاغذ كشيدند. 227 قطعه از زيباترين طرح و 
نقش هاي فرش در موزه به نمايش گذاشته شده است؛ نقشه هايي كه از 1310تا اوايل پهلوي دوم قدمت دارد. روي ديوار 

در قاب هايي، مي توانيم يك چهارم نقشه فرش را ببينيم كه بافنده با توجه به آن، 3قسمت باقي مانده را هم مي بافد.

   موزه فرش را به دنيا بشناسانيم
جهان، فرش را به نام ايران مي شناسد اما يك جست وجوي ساده به 
زبان التين نشان مي دهد كه فضاي مجازي شناخت ديگري درباره 
موزه فرش در جهان دارد. موزصه فرش انگلستان، استانبول و باكو 
ازجمله موزه هايي هستند كه نامشــان در نخستين جست وجو به 
چشم مي خورند. گرچه نام موزه فرش ايران نيز در البه الي آنها ديده 
مي شود اما موزه فرش باكو ازجمله موزه هايي است كه صفحه اول 
موتور جست وجو را به خود اختصاص داده و تصاوير متعددي از نماي 
بيروني منحصر به فرد موزه اش كه شباهتي به تخت فرشي عظيم 

دارد، سراسر فضاي مجازي را قرق كرده است. اما سهم موزه فرش 
ايران از اين جست وجوي التين چيســت؟ اوضاع در جست وجوي 
فارسي موزه فرش كامال متفاوت اســت و موزه فرش ايران عرصه 
جست وجوي فارسي را در دست دارد اما متأسفانه اين موضوع باعث 
نمي شــود موزه فرش كشــورمان به اندازه ارزش خود به جهانيان 
معرفي شود، چراكه زبان انگليســي زبان اول جهان است. در اين 
شكي نيســت كه موزه فرش ايران اولين، قديمي ترين و غني ترين 

موزه فرش جهان است. 
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  بازگشــت به ســنت 
طوالني خواني

ايــن روزهــا همه سرشــان 
توي گوشــي هاي همراه شان 
اســت يــا پــاي تلويزيون ها 
نشســته و فيلم و سريال نگاه 
مي كننــد. البته ما هــم غالباً 
پيشــنهادهايي بــراي فيلم و 
ســريال داريم، اما نكته اساسا 
اينجاست كه اين موارد نبايد 
همه زندگي شــما را بسازند. 
متأسفانه اينترنت و شبكه هاي 
مجــازي اينترنتي، به شــدت 
باعث شده تا توانايي تمركز و 
طوالني خواني شــهروندان از 
دســت برود، طوري كه حتي 
قادر بــه مطالعه يــك مقاله 
طوالني هم نباشــند. اين امر، 
باعث وارد شدن آسيب فراواني 
به ذهن منطقــي و مكتوب و 
ضريب هوشــي ما مي شــود. 
البته انتظار نمي رود كه يكباره 
همه اين موارد را كنار بگذاريد. 
اما نكتــه اينجاســت كه اگر 
روزانه فقط نيم تا يك ســاعت 
بتوانيد به سنت طوالني خواني 
بازگرديد، متوجه آثار سازنده 
آن در زندگي تــان خواهيــد 
شــد. به واقع متوجه مي شويد 
كه چقدر از ايــن موهبت دور 
افتاده بوديد. مطالعه پست هاي 
كوتاه و غالباً بدون عمق، آسيب 
فراواني بــه زندگي مــا وارد 
كرده و اساســاً وسعت و عمق 
اطالعات مــا و حتي حوصله و 
صبر مــا را تحت الشــعاع قرار 
داده. اين روزها فرصتي عالي 
اســت تا به اين سنت تاريخي 
طوالني خواني در فرهنگ هاي 

مختلف برگرديد. چرا كه نه؟

  رمان سووشون
نيــم كــه در  لبتــه مي دا ا
زندگي هاي امروزي، سيطره 
اينترنت و شبكه هاي مجازي 
اجتماعي، باعث شــده است 
تا تمركزها پاره پاره شــود. در 
نتيجــه افراد حــال و حوصله 
مطالعه دنبالــه دار و حرفه اي 
و جدي را ندارنــد؛ مثاًل اينكه 
از آنهــا بخواهيم يــك كتاب 
400-300صفحه اي به اســم 
»سووشون« را دست بگيرند 
و مطالعه كنند، دست كم با اين 
وضعيــت كتابخواني ايرانيان، 
كمي زياده خواهي اســت. اما 
اين روزهايي كــه كرونا امان 
ايرانيان را بريده و ساعت هاي 
فراغت فراوان اســت، بهانه اي 
است تا به روزگار تمركزهاي 
بــاال برگرديم؛ بــه روزگاري 
كــه كتاب هــاي طوالنــي 
را مي خوانديــم. خوانــش 
كتاب هــاي طوالنــي، با آن 
ســير منطقي رويدادهايي كه 
دارند، براي ذهــن ما خوب و 
يك تمرين عالي اســت. پس 
بد نيست كه ســروقت رمان 
خواندني سووشون، از سيمين 
دانشــور برويد و آن را دست 
بگيريد و بخوانيــد. روزي اگر 
20تا 25صفحــه هم بخوانيد، 
در كمتــر از يك ماه مي توانيد 
تمامش كنيد. زمان اين رمان، 
به دوره اشــغال ايران توسط 
انگليســي ها بــر مي گرددو 
داســتان، به خوبي پرداختي 
عالــي از وضعيــت زندگــي 
فئودالي آن دوره دارد. كتاب، 
ساختاري ساده و روايتي سهل 
داشته و فرهنگ شيرازي نيز 

در آن نمود فراواني دارد.
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7 كتابخانه

حســين نژاد: من تنها 
چيزي كه با خودم برده 
بودم، قرآن بــود. اگر 
چيزي مي خواندم، قرآن 
بود و مطالبي در فضاي 
مجازي. دوستاني كه در 
اتاق ما بودند، كتاب هم 
مي خواندند ولي من نه
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  كتاب زنده ام كه روايت 
كنم

ادبيــات داســتاني آمريكاي 
جنوبــي، روي هم رفتــه ژانر 
خاصي اســت كه عالقه مندان 
و ديوانــگان خــودش را دارد. 
نام هــاي بزرگي هــم در اين 
ســنت ادبي روايت گونه ظهور 
كرده اند كه وجود هر كدام شان 
به تنهايي، براي اوج حيات ادبي 
يك كشــور كفايــت مي كند. 
بدون شــك يكي از اين نام ها 
را بايد گابريل گارســيا ماركز 
بدانيم؛ فردي كه بدون نام او، 
بازخواني سنت داستان گويي 
آمريكاي التين ناقــص و ابتر 
خواهد ماند. پيش از اين كتاب 
»پاييز پدرساالر« را از او معرفي 
كرديم، اما اگر دوســت داريد 
در ايــن روزهــاي پرفراغت، 
كتابي خواندني و البته ســاده 
از اين نويسنده بزرگ را مرور 
كنيد، مي توانيد به »زنده ام كه 
روايت كنم« او كه توسط كاوه 
ميرعباسي به فارسي برگردان 
شده، فكر كنيد. اين كتاب، به 
نوعي خودنوشــتي از زندگي 
اين نويســنده بزرگ است كه 
در 694صفحه، زندگي او را از 
سال 1927تا 1950ميالدي 
تشريح مي كند. اين بازخواني، 
بــه عالقه منــدان و منتقدان 
جدي ادبيات، نشــان مي دهد 
كه يك نويســنده چطور و در 
چه بستري شــكل مي گيرد. 
اين كتاب در واقع بازخواني و 
توصيف خانــواده، تحصيالت 
و شروع كار اين روزنامه نگار و 
نويسنده شهير است و به شدت 

ساده خوان است.

  كتاب آيين زندگي
براي اين روزهاي شما، بازخواني 
كتابي از ديل كارنگي مي تواند 
به شــدت مفيد و سازنده باشد. 
ديل كارنگي را البته بيشــتر با 
كتاب هاي آيين ســخنراني و 
آيين دوست يابي مي شناسيم. 
اما او كتابي مفصــل با عنوان 
»آييــن زندگي« هم نوشــته 
است كه اســاس آن، رهايي از 
دست نگراني هاي ريز و درشت 
و بازگشــت بــه يــك زندگي 
معمــول و مرســوم و طبيعي 
اســت. جالب اســت با اينكه 
چند دهه از نگارش اين كتاب 
مي گذرد، اما هنوز هم ايده هاي 
آن به شــدت عملياتي هستند. 
ايده اشتغال درماني را پيش از 
اين در همشــهري هم معرفي 
كرده بوديم؛ ايده اي كه مي گويد 
اگر كاري داشــته باشيد كه به 
نوعي ارزش افــزوده اي ايجاد 
كند، درگيري كامل شما با اين 
كار به صورت فراوان، مي تواند 
ذهن شــما را منحــرف كند و 
اساســاً فرصتي براي نگراني به 
ذهن تان ندهد. ايــن ايده، آدم 
را ياد شــخصيت اصلي كتاب 
عباس دست طال، از كتاب هاي 
شاخص دفاع مقدسي مي اندازد؛ 
مردي كه در پشت خاكريزها، 
درگير تعمير ماشــين ها بوده. 
از او مي پرسند: به شهادت فكر 
نمي كــردي؟ مي گويد: آن قدر 
ســرمان شــلوغ بود كه وقت 
نمي كرديــم به شــهادت فكر 
كنيم. روحيه اشتغال درماني، 
اساساً انسان را از مفاسدي چون 
نگراني، وسواس و حتي فقر و... 

دور مي سازد.

2 پيشنهاد

پادشاه روايت ها

گريز از نگراني

1 پيشنهاد

گفت وگو با دو چهره دنياي ادبيات و شاعري كه كرونا را شكست دادند

رمز شكست كرونا، اميد است
از روزي كه خبر ابتالي چهره هاي مشهور و شناخته شده دنيا به بيماري كرونا پخش شد، اين 
جمله هم درباره اين بيماري زياد گفته شد كه »كرونا ضعيف و قوي، فقير و ثروتمند« نمي شناسد. 
اين بيماري همه گير تا به حال كنار اسم افراد مشهور مختلفي نشسته؛ از نخست وزير يك كشور 
گرفته تا نماينده مجلس كشــوري ديگر  اهالي جامعه ادبيات هم از اين همه گيري مستثني 
نبودند. در همان هفته هاي ابتدايي شيوع كرونا بود كه خبر ابتالي 2نفر از شاعران و نويسندگان 

نام آشناي دنياي ادبيات به اين بيماري در فضاي مجازي دست به دست شد. عباس حسين نژاد، 
شاعر و نويسنده كتاب »مناجات« يكي از افرادي است كه توانست با اين بيماري مبارزه كند. 
عباس حسين نژاد متولد 1356و كارشناس زبان ژاپني است. او پيش از اين مجموعه شعر »تو 
ابر شو ببار« را با نشر سپيده باوران منتشر كرده است.  شاعر ديگري كه با اين بيماري سخت 
جنگيد و به سالمت آن را پشت سر گذاشت، حامد عسكري است كه ترانه ها و اشعارش به گوش 

عالقه مندان به ادبيات آشناست. اين شاعر متولد 1361، مدتي قبل مهمان صفحه ادبيات روز 
هفتم بود و گفت كه سخت در حال تكميل سفرنامه حج است.  حاال كه اين دو چهره ادبياتي 
موفق شده اند بيماري را پشت سر بگذارند و كرونا را شكست دهند، گفت وگويي با آنها انجام 
داده ايم تا بدانيم دوران بيماري را چگونه سپري كرده اند، به چه فكر كرده اند و ادبيات در 

روزهاي سخت چه نقشي برايشان داشته است.

نيلوفر ذوالفقاري

حامد عسكري از فرصت مناجات در روزهاي بيماري مي گويد

مثل يونس در شكم ماهي
عباس حسين نژاد و معجزه اميدواري در روزهاي سخت

اميد، برنده مبارزه است
  وقتي باخبر شديد كه بيماريد، نخستين واكنش 

شما چه بود؟
اول ماجرا اين است كه ما معموال فكر مي كنيم مرگ براي همسايه 
است، از ما دور اســت و قرار نيست ســراغ ما بيايد. وقتي باخبر 
مي شوي كه كرونا داري، شايد به دليل جوي كه در رسانه ها و در 
جامعه وجود دارد، انگار بند دلت پاره مي شود. انگار حبابي باالي 
سرت باز مي شود كه در آن نوشته شده: »همين بود؟ تمام شد؟«؛ 
يعني من ديگر به پايان زندگي خودم رسيدم؟ نخستين واكنش 

شبيه به شوك و تا حدي ترس است.

  بعد از آن به چه چيزهايي فكر مي كرديد؟
ناخودآگاه شــروع كردم به مــرور زندگي خودم. اشــتباهات، 
موفقيت ها، دل هايي كه شكستم و آنهايي كه دلم را شكستند پيش 
چشم ام بود. ناراحت بودم از دل هايي كه شكسته بودم و بيشتر از 
آن، ناراحت بودم كه چطور براي موضوعاتي بي ارزش دلم شكسته 
است. بعد هم افكار معمول اينطور وقت ها سراغم آمد، خانواده  و 
عزيزانم چه مي شوند؟ بدهي ها، طلب ها، قسط ها چه؟ يعني قرار 
است من هم به همين شكلي كه در بعضي تصاوير مي بينم دفن 
شوم؟ همين قدر غريبانه، بدون حضور رفيقان و خانواده ام؟ مگر 
قرار نبود دوســتانم برايم روضه حضرت رباب)ع( بخوانند؟ اين 
حاشيه ها تا حد زيادي هم تحت تأثير حاشيه ها و ماجراهايي است 

كه درباره اين بيماري مطرح مي شود.

  شرايط جسمي شما در اين زمان چطور بود؟
ضربه جسمي كرونا به جسم من آن قدرها شــديد نبود و خيلي 
باعث آزارم نشد. اين بيماري عوارض مختلفي براي افراد گوناگون 
دارد. من ابتدا بويايي و چشايي را از دســت دادم، بعد تب كردم 
و بدن درد هم شروع شد. 2روز با اين شــرايط گذشت و بعد هم 
در قفسه ســينه ام احساس درد داشتم. 
نمي خواهم بگويم اين اتفاق شبيه 
به تاوان، جريمه يا مجازات بود، اما 
بيمار در اين شرايط با ذات خود 

مواجه مي شود.

  چه چيزي در اين شرايط 
به شما آرامش مي داد؟

به اين فكر مي كردم كه با خودم 
چند چندم؟ از تــرس بود يا از 
خالي بــودن، دلم 
مي خواست از 
كلمه ها پر 
شــوم. 
ين  ا

اتفاق فقط با ادبيات ممكن بود. مي نوشــتم تــا كلمه پيدا كنم، 
مي خواندم تا در كلمه ها غرق شوم و كلمات جديد در وجودم بريزم. 
اينگونه بود كه ادبيات به كمكم آمد تا اين دوره ســخت را كمي 
راحت تر بگذرانم. اين شرايط سخت، تنهايي و فكرهاي متعدد مرا 

به ياد يكي از داستان هاي پيامبران مي انداخت.

  كدام داستان؟
به ياد داستان حضرت يونس)ع( در شكم ماهي افتادم. فكر مي كنم 
حضرت يونس)ع( هم در تنهايــي، دوره اي پر از فكرهاي مختلف 
داشته، از خود پرسيده يعني من با قوم خود چه كردم كه خداوند 
مرا به اعماق دريا فرســتاد؟ حتي به اين فكر مي كردم كه بعدها 
دلمان براي قرنطينه تنگ خواهد شد. شبيه به يونس)ع( كه بعد 
از رسيدن به ساحل، حتما به عقب برگشــته و دورشدن ماهي و 
رفتنش به طرف دريا را ديده است. همه اين فكرها فقط در ذهن من 

مي گذشت و هيچ سند تاريخي اي براي آنها وجود ندارد.

  مبتال شدن به چنين بيماري خطرناكي چه آموزه اي 
برايتان داشت؟

نمي خواهم حاال كه درمان شده ام، از ســر راحتي خيال يا براي 
نصيحت حرفي بزنم اما واقعا فكــر مي كنم اين دوره، زمان خوبي 
براي خلوت كردن و مناجات است. هيچ وقت در احاديث معصومان، 
نشنيده ام كه بگويند دور هم جمع شويد، مناجات كنيد و دعاي 
كميل بخوانيد. به نماز جماعت و جمع شدن براي نمازجمعه كه 
حركتي اجتماعي است دعوت شــده ايم. اما براي دعا كردن، به 
خلوت مي رويم و اين فرصت خوبي براي مناجات است. ضمن اينكه 
فكر مي كنم انســان قبل از كرونا، بي اندازه طغيانگر شده بود. هر 
رفتاري كه دوست داشت با طبيعت داشت و آسيب زيادي به محيط 
اطراف خود وارد كرد. انگار بعد از بروز اين بيماري، حواسمان بيشتر 
به اين موضوعات جمع مي شود. درخت را كه مي بينيم از زيبايي 
آن لذت مي بريم، خورشيد برايمان شبيه معجزه به نظر مي رسد. 
آرزو مي كني بماني و بعد از اين، دســت دوستانت را محكم تر و با 

صميميت بيشتر بفشاري.

  كارهايي هم بود كه از انجام ندادن آنها پشيمان و 
دنبال فرصت دوباره براي انجام آنها باشيد؟

بعضي كارها بودند كه در زندگي شخصي به انجامشان فكر كردم. 
مثال تا قبل از اين بيماري، من هر چند روز يك بار به پدر و مادرم 
تلفن مي زدم، اما وقتي از ديدارشان محروم شدم تغييري در وجودم 
اتفاق افتاد، حاال ديگر هر روز با آنها تماس مي گيرم. بعضي كارها 
هم بود كه فكر مي كردم بايد براي ديگــران انجام دهم، فهميدم 
هميشه وقت ندارم. واقعيت اين است كه ناخوشي و مرگ، هر زماني 
مي تواند ترمز را بكشد و تو از رسالتي كه در دنيا داري باز بماني. حاال 
ديگر زمان برايم ارزشمندتر شده است و سعي مي كنم بهتر از آن 
استفاده كنم. كمتر خودم را با تلفن همراه و فضاي مجازي سرگرم  
و تالش مي كنم بيشــتر زمانم را به فكركردن و نوشتن اختصاص 
دهم. رسيدن به اين موضوع كه زندگي به همين سادگي ممكن 
است تمام شود، باعث شد سعي كنم تا حدي كه مي توانم، در همه 

ابعاد آدم بهتري شوم.

  براي شما كرونا از كجا شروع شد؟
 در اوايل اسفندماه بود كه دچار تنگي نفس شدم اما 
آن زمان ابتالي من به ويروس كرونا تشــخيص داده 
نشــد. پزشــك هايي كه به آنها مراجعه كردم گفتند 
كه »چيزي نيســت« تا آنكه روز 14اسفند مشكوك 
به كرونا تشخيص داده شــدم. اصل مشكل و عالمت 
بارز ابتال به كرونا براي من تنگي نفس بود. از يك هفته 
پيش از بســتري حالت خفقان در ريه داشتم و قفسه 
ســينه ام اذيت مي شــد. وقتي مجددا به بيمارستان 
مراجعه كردم اجازه ورود به اورژانس را هم نمي دادند. 
مي گفتند ورود به اورژانــس خطر ابتال به كرونا دارد، 
اما در نهايت با دســتگاهي كوچك اكسيژن خون مرا 
اندازه گرفتنــد و گفتند روند كاهشــي دارد. بايد به 
اورژانس مراجعه مي كــردم، عكس ريه گزينه مهمي 
بود كه صورت گرفت و پــس از آن نتيجه قطعي آمد 
كه بايد در بخش كروناي بيمارســتان 

بستري شوم.

  فضاي بيمارستان چه ويژگي اي 
داشت؟

لحظه ورود به بيمارستان، فضاي ابتدايي 
كه اورژانس اســت، فضاي ملتهبي بود. 
آدم ها به آنجا مي آمدند و مشخص مي شد 
كه تست شــان منفي اســت يا مثبت و 
بستري مي شــدند. من هم رفتم و بعد از 
گذشت مدتي گفتند كه بايد بستري شوم. 
فضاي گنگي بود، براي من بين ترسيدن 
و نترســيدن و بين اميدواري و نااميدي.. 
همه نگران بودنــد. آن صحنه التهاب زيادي داشــت اما 
بعد كه به من تخت دادند 
و دراز كشيدم، آرام 
شــدم. مــن آن 
موقــع پذيرفتم 
كه كرونــا دارم و 
بايد بستري شوم 
و با ايــن پذيرفتن 
آرام تر شدم. البته من 
در زندگي معموال آدم 
خوش بيني 

بوده ام و ايــن خوش بيني برايــم در زندگي خيلي نقش 
پررنگي داشته است. بنابراين سعي كردم با خوش بيني هم 

در بيمارستان بستري شوم.

  روزهاي بســتري بودن در بيمارستان 
چطور گذشت؟

فضاي بيمارستان شرايط خاصي دارد به خصوص وقتي به 
چنين بيماري اي مبتال شده باشي. دوستي به من زنگ زد 
و گفت كه همان شــد كه دنبالش بودي! حاال ديگر جاي 
امني گير آوردي تا كتاب بخواني و فيلم ببيني. اما واقعيت 
اين اســت كه اين  كارها براي دوران سالمتي آدم است 
و نه دوران بيمــاري. در دوران بيمــاري درد وجود دارد 
و با آن شرايط درحالي كه ِســُرم به دست ات وصل است 
و درد مي كشــي، حس و حالي كه بتواني فيلم ببيني يا 

كتاب بخواني، نيست.

  پس در بيمارستان مطالعه نمي كرديد؟
من تنها چيزي كه با خودم برده بودم، قرآن بود. اگر چيزي 
مي خواندم، قرآن بود و مطالعه مطالبي در فضاي مجازي. 
ولي دوستاني كه در اتاق ما بودند، كتاب هم مي خواندند 
ولي من نه. بعد كه2 هفتــه در قرنطينه خانگي بودم و به 
كتاب هاي خودم دسترسي داشتم، پس از سال ها شروع 

كردم به خواندن كتاب »فصوص الحكم«. 

  چه احساســي درباره ايــن بيماري و 
شكست دادن آن در شما پررنگ تر است؟

اصل ماجرا نااميدي است كه نبايد در فرد رخنه كند. من 
به افراد ديگري هم كه گاهي پيام مي دادند و مي گفتند 
مبتال شــده اند، همين نكته را  مي گفتم. حتي به آنها 
مي گفتم كه نااميدي و نگراني باعث مي شود سيستم 
ايمني بدنشان ضعيف شــود. تالش مي كنم در متن، 
نوشته و شــعر به همه اميد دهم، اين هم آزمايشي از 
ميزان ترس بود. درســت اســت كه روزهاي ابتدايي 
بيمارستان بسيار ترسناك بود و من هم ترسيده بودم، 
به هر حال اخبار مرگ ومير را مي شــنوي و انگار همه 
آرزوهايت به يك چشــم به هم زدن مهر باطل به خود 
مي بيند. نمي داني چه سرنوشتي در انتظار توست و اين 
نگران كننده است، ترس روزهاي اول اينطور بود اما راز 

شكست دادن اين ترس، نااميد نشدن است.

  چه چيزي به شما اميد مي داد؟
انرژي دوستان براي شكســت و مبارزه با بيماري بسيار 
اثرگذار بود. كلمات مؤثر واقع شدند تا اميد آدم بيشتر شود، 
نترسيدن از اينكه قدرت باالتري هست كه دست افراد را 
مي گيرد و خواهد گرفت بسيار به كمكم آمد. افراد زيادي 
هم به من لطف داشتند، باخبر مي شــدم كه برايم دعا 
مي كنند، مناجات مي خوانند و آرزوي بهبودي دارند. 

اين واكنش ها به من اميد و آرامش مي داد.

كرونا؛ 40سال پيش در يك رمان
ويروس كرونا كه اين روزها به داغ ترين ســوژه خبري جهان تبديل شده، بيش 
از 40ســال پيش موضوع يك رمان علمي - تخيلي بوده است! رمان »چشمان 
تاريكي« كه در سال 1981توسط دين كونتز، نويسنده آمريكايي نوشته شده، 
درباره يك ويروس مرگبار به نام ووهان-400 اســت كه به عنوان يك ســالح 
بيولوژيك مورد استفاده قرار مي گيرد. موضوع اين رمان درباره مادري است كه 
فرزندش به طرز مرموزي ناپديد شده و پس از مدتي از شهر ووهان چين، همان 
شهر منشأ ويروس جديد كرونا، سر در مي آورد. مادر پسر براي يافتن او به ووهان 
مي رود و در آنجا در جريان يك سالح بيولوژيك جديد و خطرناك قرار مي گيرد 
كه در آزمايشگاه ساخته شده و افراد زيادي را مبتال كرده است. البته با وجود اين 
شــباهت هاي خيره كننده، ميان ويروس رمان و كرونا تفاوت هايي وجود دارد؛ 
ازجمله اينكه ووهان-400يك ويروس انسان ســاز بوده كه در آزمايشگاه هاي 
بيولوژيك ساخته شــده، اما ويروس كرونا اينگونه نيست. تفاوت دوم مربوط به 
ميزان مرگباربودن اين دو ويروس است؛ درحالي كه ميزان مرگ ومير بين افراد 
مبتال در رمان چشمان تاريكي 100درصد است، تاكنون درصد بسيار كمتري از 

مبتاليان به ويروس كرونا جان خود را از دست داده اند.

بچه هاي دست به قلم در قرنطينه
فرهاد حسن زاده، نويسنده مطرح و شناخته شده ادبيات كودك و نوجوان كه بيش از 
80عنوان كتاب در كارنامه اش دارد، معتقد است براي نويسندگان كه به دنبال آرامش، 
خلوت و سكوت هستند، قرنطينه عجيب نيست و به عادت هاي شان نزديك است. درباره 
اين روزهايش مي گويد: »اين روزها عالوه براينكه به كارهاي عقب افتاده ام رســيدگي 
مي كنم، در جهت آرامش بچه ها و خانواده هايشــان هم فعاليت هايي انجام مي دهم و 
تعدادي از داستان هايم را در فضاي مجازي با صداي خودم برايشان خوانده ام مانند هفت 
قسمت از »خون آشام عاشق« يا »قصه هاي كوتي كوتي«. همچنين فراخوان مسابقاتي 
مانند نقاشي و داستان نويسي را در صفحه شخصي ام منتشر مي كنم تا بچه ها بتوانند در 
آنها شركت كنند و سرگرم شوند«. اين نويسنده ادبيات كودك و نوجوان، تأثيرات كرونا 
بر ادبيات و هنر را از چند جنبه بررسي مي كند و مي گويد: »اين شرايط در مرحله نخست 
سبب شد افراد به فرديت خودشان بيشتر توجه كنند، به تن و بدنشان، به تنهايي شان 
و به اينكه مرگ چقدر مي تواند به آنها نزديك باشد، بيشتر فكر كردند. مسئله اي كه در 
حالت عادي فرصت زيادي براي آن نداريم، همين تفكر است. دوم اينكه فرصتي براي 
بروز خالقيت ها ايجاد شد و افراد با توجه به محدوديت هايي كه داشتند، توانستند كارهاي 
تازه اي انجام دهند. از رفتن بچه ها به سوي موسيقي و نقاشي تا دست به قلم شدنشان«.

يك ادبياتي ديگر در مبارزه با كرونا
شهرام اقبال زاده از نويسندگان پيشكســوت ادبيات كودك و نوجوان، يكي ديگر از 
اهالي دنياي ادبيات است كه بر ويروس كرونا غلبه كرده است. او درباره اين بيماري و 
اتفاقي كه برايش رخ داده مي گويد: »از يك روز قبل از عيد نوروز دستگاه گوارشم به 
هم ريخت و به تدريج عالئم بيماري كرونا در من ظاهر شد. در خانه در قرنطينه خانگي 
و تحت درمان بودم و باالخره بعد از 2 هفته توانستم بحران شديد كرونا را پشت سر 
بگذارم. بعد از پشت سر گذاشتن كرونا، متأسفانه بيماري  مربوط به سرطان روده كه 
قبال داشتم، تشديد شد و دستگاه گوارشم به هم ريخته است. هم اكنون درمان را شروع 
كرده ام و در حال انجام دادن آزمايش هاي الزم هستم.« شهرام اقبال زاده، مترجم، 
نويسنده و پژوهشگر ادبيات كودك و نوجوان در سال 1333در كرمانشاه متولد شد. 
از آثار او مي توان به ترجمه »فرهنگ اصطالحات انگليســي / فارسي«، »گاندي«، 
»بي نظمي نوين جهاني«، »يادداشــت هايي درباره نادر ابراهيمي«، »چگونه رمان 
خود را بازنگري و ويرايش كنيم«، »ياد مهرگان«، »درد جاودانگي«، »آسيب شناسي 
داستان هاي عامه پسند« و »آسيب شناسي داستان هاي ديني« اشاره كرد. اقبال زاده 
در كنار فعاليت نويسندگي و ترجمه براي كودكان و نوجوانان، مدتي نيز به عنوان دبير 

انجمن نويسندگان كودك و نوجوان فعاليت مي كرد.
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اگر تا كنون گذرتان به موزه ايران باستان واقع در خيابان سي تير افتاده باشد، 
حتما بين اشياي به نمايش درآمده در موزه، نگاه تان روي سر واقعي يك انسان 
كه درون محفظه شيشه اي قرار دارد، ثابت مانده است؛ سري كه در توضيحش 
نوشته شده مرد نمكي شــماره يك كه در زمستان سال1372 از معدن نمك 
چهرآباد استان زنجان كشف شده است. كمي آنطرف تر از سر مرد نمكي، چكمه پاي چپ او هم به نمايش 
درآمده تا به اين ترتيب توجه هر بازديدكننده اي به مرد هزار و 700ساله موزه ايران باستان جلب شود؛ 
مردي كه به خاطر وجود جواهر و زيورآالت روي لباســش، احتماال از طبقه اشراف و شاهزاده در دوران 
حكومت ساسانيان بوده. اما شايد براي تان جالب باشد بدانيد سر و چكمه پاي چپ اين شاهزاده دوران 
ساساني فقط متعلق به يكي از مردان نمكي پيدا شــده در معدن نمك زنجان است. در اين معدن 5مرد 
نمكي ديگر هم كشف شده كه حاال 4تاي آنها در موزه عمارت ذوالفقاري در زنجان نگهداري مي شود. در 
گزارش اين شماره به وضعيت مردان نمكي پيدا شده در دهه هاي 70و 80، به خصوص نخستين مرد نمكي 

كه اين روزها در تهران و موزه ايران باستان نگهداري مي شود، پرداخته ايم كه در ادامه خواهيد خواند.

   پنجشنبه
  28  فروردين  1399

  شماره 72

مرد نمكي شماره 2
مرد نمكي شماره2 در پاييز سال1383 در معدن 
نمك زنجان كشف شد و همراه او اشياي مختلفي 
ازجمله تكه ســبد و ميخ هاي چوبي، طناب هاي 
گياهي و منســوجات به دســت آمد. براساس 
پژوهش هاي صورت گرفته اين موميايي طبيعي و 
نمكي مردي ميانسال با ميانگين قدي 180سانتي متر 
بوده كه در جريان ريزش ديواره ها و ســقف تونل 
كشته شــده اســت. اينطور كه باستان شناسان 
مي گويند مرد نمكي شماره 2با بقايايي از موهايش 
متعلق به هزار و 800ســال پيش است و در دوره 

اشكانيان زندگي مي كرده.

مرد نمكي شماره 3
مرد نمكي شــماره3 هم در سال1383 كشف 
شده. اما به دليل سقوط يك صخره بسيار بزرگ 
نمك روي پيكر او و همچنين كشف آن توسط 
بولدوزر، اين جسد به كلي متالشي شده است. 
يعني درواقع آن چيزي كه مرد نمكي شــماره 
3ناميده مي شود، بقاياي اســتخوان، لباس و 
قسمت هايي از بافت نرم فردي است كه به گفته 
باستان شناسان حدودا 2هزار و 300سال قبل و 
در دوره هخامنشي همچون معدنچيان ديگر بر 
اثر ريزش تونل و سقوط يك سنگ چند تني از 

دنيا رفته است.

مرد نمكي شماره 4
چهارمين مرد نمكي، ســالم ترين جسد نمكي 
به دســت آمده از معدن چهرآباد زنجان است. 
براساس پژوهش هاي انجام شده، اين موميايي، 
پسر جواني است كه هنگام مرگ در نتيجه ريزش 
خاك و آوار معدن، فقط 16سال سن داشته. همراه 
اين مرد نمكي كه متعلق به دوره هخامنشــيان 
است، يك چاقوي فلزي با دسته استخواني در 
غالفي چرمي و 2 كوزه كوچك سفالي نيز پيدا 
شده است. لباس اين موميايي از باالپوشي بلند، 
يك شلوار و كفش چرمي تشكيل شده و كامال 

هم سالم است.

مرد نمكي شماره 5
مرد نمكي شماره5 در حالي پيدا شد كه جز سر، 
بقيه قسمت هاي بدنش زير صخره و سنگ هاي 
آواري بزرگي قــرار گرفته بود. همچنين بافت 
بدن اين موميايي از آنجا كه در بخش كم نمك تر 
معدن قرار گرفته بود، پوســيده و از بين رفته 
اســت. اين مرد نمكي هم مانند مردان نمكي 
شــماره 2، 3و 4بر اثر حادثــه اي كه منجر به 
تخريب و ريزش تونل شــده، كشته و مدفون 
شده است. باستان شناسان معتقدند مرد نمكي 
شماره5 به دوره هخامنشيان تعلق دارد و در 

زمان مرگ 37سال داشته است.

مرد نمكي شماره 6 
ششمين و تازه ترين مرد نمكي معدن چهرآباد 
زنجان، خرداد ماه ســال1386 بر اثر بارندگي و 
شست وشوي نمك كشــف شد. اين مرد نمكي 
هم در نزديكي محل كشــف مرد نمكي شماره 
2پيدا شــد، اما به دليل نبود مجــوز حفاري 
و مشــكل در نگهداري، اين جسد تا كنون در 
نمك هاي اين معدن باقي مانده است. با اين حال 
باستان شناسان با بررسي هايي كه روي اين مرد 
نمكي انجام داده اند، به اين نتيجه رسيده اند كه 
جمجمه اين موميايي طبيعي متعلق به دوران 

ساساني است.

 همه  چيز درباره مرد نمكي هزار و 700ساله كه سال هاست 
ساكن موزه ايران باستان است

شاهزاده ساسانی 
در خيابان سی تير

زمســتان ســال1372، وقتي معدنكاران معدن نمك چهرآباد استان زنجان براي 
استخراج نمك خاكبرداري مي كردند، يك مرتبه با نيم تنه يك جسد روبه رو شدند! 
جســدي كه داراي ريش و موي بلند بود و حلقه گوشواره اي از جنس طال در گوش 
چپش داشــت. همين جسد چند صد ســاله كه فقط يك ســر و يك چكمه از آن 
باقي مانده بود، باعث شد تا به دســتور اداره ميراث فرهنگي زنجان، كاوش در اين 
محدوده آغاز شود؛ كاوشي كه در نتيجه آن، يك ساق پا درون چكمه چرمي، 3قبضه 
چاقو، شلوارك، شيء نقره اي، قالب سنگ، قطعات طناب چرمي، سنگ ساب، يك 
عدد گردو، قطعات ســفال، چند تكه پارچه منقوش و قطعات خرد شده استخوان 

نيز پيدا شد.

و اما بشنويد از سرنوشت ششــمين مرد نمكي كه سال 1386و در پي فصل 
سوم كاوش در معدن نمك زنجان كشف شــد. پيدا شدن اين مرد نمكي هم 
داستان جالبي دارد كه شنيدنش خالي از لطف نيست. خرداد ماه سال 1386بر 
اثر بارندگي و متعاقب آن شسته شــدن نمك، پيكر ديگري در نزديكي محل 
كشف مرد نمكي شماره 2پيدا شــد. اما به دليل نبود مجوز حفاري و كمبود 
امكانات الزم براي نگهداري از آن، اين جسد از آنجا خارج نشد تا به اين ترتيب 
ششــمين مرد نمكي تا همين امروز هم در نمك هــاي معدن نمك چهرآباد 

زنجان باقي بماند.

پس از كشــف پيكر مرد نمكي و اشــياي به جا مانده از او، اين جسد همراه با 
اشياي كشف شده به پژوهشــكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي – فرهنگي 
سازمان ميراث فرهنگي منتقل شد و درآنجا با انجام آزمايش هاي سال يابي به 
روش كربن 14 كه روي استخوان ها و پارچه هاي مجموعه مرد نمكي صورت 
گرفت، مشخص شد مرد نمكي متعلق به هزار و 700سال پيش، يعني اواخر 
حكومت اشكاني و اوايل حكومت ساساني است. آزمايش هاي DNA نيز نشان 
داد سن اين مرد هنگام مرگ، 17سال بوده و قد او حدودا 175سانتي متر بوده 
است. همچنين گروه خوني مرد نمكي با انجام آزمايش ها روي سلول هاي موي 

سرش، B+ اعالم شد.

 جز مرد نمكي شماره يك كه اين روزها در موزه ايران باستان در معرض 
ديد بازديدكنندگان قرار دارد و همچنين مرد نمكي شماره 6كه هنوز در 
نمك هاي معدن نمك چهرآباد زنجان باقــي مانده، از 4مرد نمكي ديگر 
در عمارت ذوالفقاري در زنجان نگهداري مي شود. اين عمارت، عمارتي 
مربوط به دوران قاجار است كه در 25اسفند ماه سال 1375با شماره ثبت 
1852به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است. اين موزه كه در 
سبزه ميدان زنجان واقع شده، در 6 ماه ابتدايي سال از ساعت 8:30 تا 13و 
15تا 19پذيراي عالقه مندان اســت و در 6  ماه دوم سال از ساعت 8:30 
تا 13و 15تا 18:30 باز اســت. بهاي بليت اين موزه براي ايراني ها 4هزار 

تومان است و اتباع خارجي بايد 30هزار تومان بپردازند.

بررسي هاي باستان شناسان روي وسايل و پيكرهاي استخراج شده و همچنين 
مطالعه روي معدن نشان مي دهد كه معدن چهرآباد زنجان از قرن پنجم پيش 
از ميالد، يعني از زمان حكومت هخامنشيان فعال بوده و در طول اين سال ها 
چندين بار ريزش كرده و با هر ريزش تعدادي از معدنچيان كشته شده اند. روال 
كار اين معدن در دوره هخامنشــي به اين صورت بوده كه معدنچيان با حفر 
تونل ها و تاالرهاي بسيار بزرگ و با استفاده از كلنگ و چكش و احتماال قلم هاي 
فلزي، صخره هاي نمك را خرد كرده و آنها را با كيسه هاي چرمي و پارچه اي به 

بيرون از معدن منتقل مي كردند.

ششمين مرد نمكي هنوز درون نمك استكشف مرد نمكي از معدن نمك

شاهزاده فراري روزگار ساساني

17، اما هزار و هفتصد ساله!

موميايي هاي نمكي در زنجان

معدن فعال از زمان هخامنشيان

اما اينكه اين مرد نمكي كه بوده و چطور ســر از معدن نمك درآورده، سؤالي است 
كه باستان شناسان با مطالعات گسترده روي مجموعه مرد نمكي اينطور به آن پاسخ 
داده اند؛»آرايش خاص موهاي بلند سر و صورت، وجود گوشواره طال در گوش چپ، 
چكمه چرمي كه ساخت و دوخت بســيار ظريف و هنرمندانه دارد، بافت تكنيكي 
پارچه لباس مرد نمكي و شيء نقره اي كه همراه جسد كشف شده، همه و همه نشان 
مي دهند اين فرد يكي از افراد عالي رتبه دوران ساساني و از طبقه اشراف و شاهزاده ها 
بوده. احتماال هم در حال فرار يا گريختن از جنگ بــه اين غار پناه برده و همانجا از 
دنيا رفته است.« آزمايش هاي سي تي اسكن و راديولوژي نشان مي دهد مرد نمكي بر 
اثر سقوط ناگهاني درون يكي از گودال هاي معدن نمك و وارد شدن ضربه شديد به 

ناحيه راست جمجمه و صورت از بين رفته است.

بازديد از مرد نمكي شماره يك اين روزها در موزه ايران باســتان يا همان موزه ملي ايران امكانپذير 
است؛ موزه اي كه در خيابان امام خميني، ابتداي خيابان سي تير، خيابان پروفسور رولن قرار دارد و در 
2فصل ابتدايي سال همه روزه از ساعت 9تا 19و در 2فصل پاياني سال همه روزه از ساعت 9تا 17باز 
است. اگر مي خواهيد حضوري به اين موزه مراجعه كرده و مرد نمكي را از نزديك ببينيد، بايد 10هزار 
تومان بهاي بليت مجموعه موزه ملي ايران را بپردازيد كه با اين بليت مي توانيد از بخش هاي ديگر موزه 
ازجمله بخش پارينه سنگي، بخش پيش از تاريخ، بخش كتيبه هاي باستان، بخش مهر و سكه، بخش 
استخوان شناســي و... ديدن كنيد. اين روزها كه موزه ها به خاطر كرونا تعطيل شده اند مي توانيد به 
سايت موزه به نشاني irannationalmuseum.ir برويد كه امكان بازديد مجازي از موزه و همچنين 

نمايش سه بعدي اشيا  در آن وجود دارد.

10هزار تومان؛ بهاي ديدن مرد نمكي

اما مرد نمكي موزه ايران باستان تهران، تنها موميايي طبيعي نمكي ايران نيست. در 
همان معدن نمكي كه شاهزاده ساساني كشف شد، 11سال بعد 4پيكر نمكي ديگر را 
بيرون آوردند كه اين پيكرهاي موميايي شده با نمك در عمارت ذوالفقاري شهر زنجان 
نگهداري مي شوند. ماجراي كشــف اين مردان نمكي از اين قرار است كه پاييز سال 
1383معدنكاران اين معدن حين كار با بولدوزر دوباره با بقاياي اسكلت انساني برخورد 
كردند كه متأسفانه پيكر آن به دليل برخورد با بولدوزر تا حد زيادي متالشي شده بود. 
همان زمان اداره ميراث فرهنگي و گردشگري پاي كار آمد و مرد نمكي شماره 2را به 
همراه اشيايي كه همراهش مدفون شده بود، از دل معدن بيرون آوردند. پيدا شدن اين 
مرد نمكي باعث شد تا دوباره پژوهش هاي باستان شناسي معدن نمك چهرآباد از سر 
گرفته شود و در پي اين كاوش ها، 3پيكر ديگر هم پيدا شود؛ پيكرهايي كه مربوط به 
2دوره تاريخي زمان هخامنشيان يعني حدود 2هزار و 300سال پيش و دوران ساساني 
يعني حدود هزار و 500تا هزار و 700سال پيش هستند. گفتني است مردان نمكي 
باارزش ترين اشياي كشف شده در دنيا به حساب مي آيند كه تا كنون كسي نتوانسته 

قيمتي روي آنها بگذارد.

باارزش ترين اشياي كشف شده در دنيا

اهميت مردان نمكي

فيلم مستند مردان نمكي

اهميت مردان نمكي بيش از آنكه به خاطر قدمت شان باشد، به دليل 
نمايش پوشــش، ســبك زندگي و ابزارهايي اســت كه در دوران 
هخامنشي و ساساني مورد استفاده بوده. وســايلي كه همراه اين 
مردان نمكي كشف شــده، همه و همه بازگوكننده هنر، صنعت و 
كسب و كار مردم آن روزگار است و از اين جهت بسيار اهميت دارد. 
شايد برايتان جالب باشد بدانيد كه هم اكنون تنها لباس باقي مانده از 
دوران هخامنشيان، همين لباسي است كه بر تن مرد نمكي شماره 
4است! اين در حالي است كه با بررسي اين لباس و ديگر پارچه هاي 
كشف شده همراه مردان نمكي مي توان به اين نتيجه رسيد كه مردم 

آن دوران از فن پيچيده نساجي برخوردار بوده اند.

از جسدهاي كشف شده در معدن نمك باستاني روستاي چهرآباد استان زنجان، يك فيلم 
مستند ساخته شده كه در آن نحوه كشــف، ابزار، پارچه ها و لباس هاي همراه اين اجساد 
تاريخي مورد بررسي قرار گرفته است. اين فيلم مستند يك ساعته كه به سرگذشت مردان 
نمكي از دوران هخامنشيان تا دوران ساسانيان پرداخته، در صدا و سيماي مركز زنجان و به 
تهيه كنندگي و كارگرداني حسن دهقان ساخته شده است. در اين فيلم مستند 2بازيگر به 
نام هاي مسعود محمدي و محمدولي فروتن بخشي از زندگي اين موميايي هاي طبيعي را 

بازسازي و بازآفريني كرده اند.

پرنيان سلطاني

  فيلم شكستن همزمان 
20استخوان

اگر عاشق ديدن فيلم هاي جدي 
و اجتماعي هستيد، مي توانيد 
روي گزينه »شكستن همزمان 
20استخوان« تمركز كنيد. اين 
فيلم البته سال گذشته اكران 
شــد، اما همين االن هم روي 
سايت هاي پخش فيلم و سريال 
ايراني قابل دسترســي است و 
مي توانيــد تماشــايش كنيد. 
اين فيلم اجتماعي، در ســال 
96ساخته شــده است. جالب 
اينكه در سي وهفتمين جشنواره 
جهاني فيلم فجر هم شــركت 
كــرده و برنده ديپلــم افتخار 
بهترين فيلم آسيايي شده است، 
چرا كه تهيه كننده و كارگردان 
آن شهروندان افغانستاني مقيم 
ايران هستند. اين فيلم نماينده 
كشور افغانستان در نودويكمين 
اسكار هم بود و البته در جشنواره 
فيلم بوســان هم بهترين فيلم 
معرفي شد. فيلم، درباره عظيم، 
پناهنده افغانســتاني در ايران 
است كه در شــهرداري تهران 
مشغول به كار است. اين نقش 
را محســن تنابنــده ايفا كرده 
است. عظيم قصد دارد به برادر 
و خانواده مادرش كمك كند تا 
به صورت قاچاقي راهي آلمان 
شوند. اما در نهايت، برادر عظيم 
تصميم مي گيرد كه به صورت 
انفرادي به آلمــان برود؛ ضمن 
اينكه عظيم متوجه مي شــود 
مادرش بيمار اســت و نياز به 
پيونــد عضــو دارد. در نتيجه 
گره هاي داستان ايجاد شده و 

اين فيلم به پيش مي رود.

  انيميشن باب اسفنجي 
در تهران

باب اســفنجي را بايــد يكي از 
معروف ترين شــخصيت هاي 
دنياي كارتون و انيميشن بدانيم. 
به قدري معروف شده كه حتي از 
دل كارتون ها بيرون آمده و وارد 
زندگي هاي معمولي هم شده 
اســت، طوري كه عروسك ها و 
كاله و لبــاس و طرح مربوط به 
آن هم عرضه مي شــود. حتي 
تم هاي تولد باب اسفنجي هم 
جــزو رايج ترين و شــادترين 
تم هــاي موجود هســتند كه 
معموالً والدين، براي فرزندانشان 
استفاده مي كنند. به سايت هاي 
پخش فيلم كه تشريف ببريد، 
مي توانيد نسخه هاي مختلف 
باب اسفنجي را دانلود و تماشا 
كنيد. اما نكتــه جالب تر اينكه 
نســخه اي از باب اســفنجي با 
نام »باب اسفنجي در تهران«، 
به ســال 1397توليد شده كه 
مي تواند براي فرزندان شــما 
فوق العاده جذاب باشــد. اين 
قسمت، به ماجراي دوستي باب 
و پاتريك در تهران برمي گردد. 
آنهــا براي نخســتين بــار به 
ايران ســفر كرده اند و البته با 
همبرگرهاي مخصوص شــان، 
دل از پير و جوان برده اند. البته 
در تهران هم درگيــر اتفاقاتي 
مي شــوند و هميــن گره هاي 
داســتاني، باعث مي شــود تا 
بچه هــا كار را دنبال كنند. اين 
انيميشــن را حميد اسماعيلي 
كارگرداني و ساخته و در حوزه 
آثار كمدي قرار مي گيرد. براي 
بچه ها كه مدام باب اسفنجي را 
در لوكيشــن هاي ديگر تماشا 
كرده انــد، به راســتي كه اين 

انيميشن نعمتي است.

ماجراي عظيم

باب در پايتخت

1 پيشنهاد

2 پيشنهاد



پدرم اجازه نمي دهد كشاورزي كنم 
حســن يزداني يكــي از مفاخر ورزش 
ايران اســت و اگــر در المپيك آينده 
روي سكوي قهرماني بايستد و دومين 
مدال طالي المپيك را كسب كند در 
تاريخ ورزش ايــران جاودانه خواهد 
شد. كساني كه حســن يزداني را از 
نزديك  مي شناسند اذعان  مي كنند كه 
او بعد از قهرماني در مسابقات جهاني و 

المپيك فروتني پيشه كرده است. شانس نخست ايران در المپيك پيش رو، 
با افتخار درباره گذشــته اش صحبت  مي كند؛ »من كشتي را از 12سالگي 
شــروع كردم و تا قبل از دعوت به اردوي تيم ملي در كارهاي كشاورزي 
 به خانواده ام كمك  مي كردم. آن موقع در شاليزار برنجكاري  مي كردم و
 به همين دليل اصول و قواعد كشاورزي را  مي دانم. در اين 8-7سالي كه 
در اردوي تيم ملي جوانان و بعدها در اردوي تيم ملي بزرگساالن بودم 
مجال كمك به خانواده را نداشتم. البته گاهي اوقات اين فرصت پيش 
 مي آيد كه در كارهاي كشاورزي به خانواده ام كمك كنم اما پدرم اجازه 
نمي دهد و  مي گويد ممكن است حين كشاورزي آسيب ببيني. به همين 
دليل از من  مي خواهند به عنوان ورزشكار حرفه اي روي كشتي تمركز كنم 

و كاري به كشاورزي نداشته باشم.«
ستاره ورزش ايران خود را در موفقيت هايش، مديون پدر و مادرش  مي داند 
و هميشــه با احترام درباره آنها صحبت  مي كند؛ »پدرم از همان نخستين 
روزهايي كه كشتي را شروع كردم تا امروز كنارم بوده و يك روز هم مرا تنها 
نگذاشته است. در اين مسير پرپيچ وخم هميشه كساني هستند كه شما را از 
ورزش حرفه اي دور كنند اما وجود يك پدر دلسوز آينده هر ورزشكاري را 
تضمين  مي كند. پدرم بخشي از ز مين هاي كشاورزي اش را فروخت و براي 
موفقيت من هزينه كرد. او سختي ها را به جان خريد اما براي فرزندانش 
كم نگذاشت. ا ميدوارم با كســب مدال طالي المپيك زحمات دو فرشته 

زندگي ام يعني پدر و مادرم را جبران كنم.«
حسن يزداني نذر كرده كه اگر در المپيك توكيو قهرمان شود مدال طاليش 
را تقديم به حرم امام رضا)ع( كند؛ »همه مدال هايي كه در مسابقات جهاني 
و المپيك گرفتم را نذر امام رضا)ع( كردم و اگر در المپيك آينده هم مدال 
طال بگيرم آن را به حرم امام رضا)ع( تقديــم خواهم كرد. اين نذر پدر و 
مادر من است و يكي از مدال هاي جهاني ام را پدرم به حرم امام رضا)ع( 

تقديم كرد.«

 مي خواهم با طال از توكيو برگردم 
ورزش ايران همواره با مشــكالت ريز و درشت دســت و پنجه نرم  مي كند اما در دوران 
پسا كرونا روزهاي سخت تري را پيش رو خواهد داشت. كاروان ورزشي ايران در حالي به 
بازي هاي المپيك آينده اعزام  مي شود كه تحريم هاي ظالمانه، پروسه آماده سازي  تيم هاي 
ورزشي را مختل كرد و ويروس كرونا هم مزيد بر علت شده تا به سختي بتوان چشم انداز 
روشني براي كاروان ورزشي ايران در توكيو ترسيم كرد. در اين روزهاي سخت، اهالي 
ورزش به درخشش تك ستاره ها چشم دوخته اند و كسب چند مدال طال در بزرگ ترين 

آوردگاه ورزشي جهان، زخم هاي كهنه را التيام خواهد داد. حسن يزداني جزو ورزشكاراني 
است كه به خوبي از انتظارات عمو مي باخبرند و احتماال به همين دليل زندگي اش را وقف 

موفقيت در المپيك بعدي كرده است. او  مي گويد در مقايسه با بسياري از ورزشكاران ديگر، 
آرزوهاي متفاوتي در سال جديد دارد؛ »يكي از آرزوهايم اين است كه براي مردم كشورم اتفاقات 
خوبي رخ بدهد؛ چراكه لياقت بهترين ها را دارند. آرزوي ديگرم اين است كه همه ورزشكاراني كه 
با لباس تيم ملي ايران به  ميدان  مي روند دل اين مردم را شاد كنند.« قهرمان جهان و المپيك و 
يكي از ا ميدهاي اصلي ايران در المپيك پيش رو يك آرزوي شخصي هم دارد؛ »آرزوي شخصي ام 
اين است كه در همه مسابقات بين المللي خوشرنگ ترين مدال را بگيرم. ا ميدوارم در آينده هم 
خوشرنگ ترين مدال المپيك را كسب كنم و ان شاءاهلل با لطف خدا و دعاي خير مردم با مدال 

طال از توكيو برگردم.«

توصيه هاي پزشكي را جدي بگيريم 
شــيوع ويروس كرونا در كشــور، زندگي عادي مردم را مختل كرده و خيلي ها از آن به عنوان 
مهم ترين اتفاق اين روزهاي جهان نام  مي برند. اردوي تيم ملي كشــتي هم كه براي حضور 
قدرتمندانه در المپيك 2020آماده  مي شــود به همين دليل و به  طور موقت تعطيل شد. 
حسن يزداني كه ا ميد اول كاروان ورزشي ايران در المپيك پيش رو است، كرونا را هم حريف 
كشتي ايران نمي داند؛ »در رسانه ها از كرونا به عنوان يك ويروس كشنده نام بردند اما مردم 
بايد بدانند كه اگر مسائل بهداشتي را رعايت كنند، كرونا آن قدر هم كه  مي گويند مرگبار 
نيست. مردم از اين بابت ترس و دلهره نداشته باشند چراكه استرس و ترس ناشي از بيماري، 
سيستم ايمني بدن را ضعيف  مي كند و در اين شرايط، بيماري بر انسان غلبه خواهد كرد. 
ما ورزشكارها در اين شرايط سخت در كنار مردم هستيم و شخصا معتقدم گوش كردن به 
توصيه هاي پزشكي، همه نگراني ها را برطرف  مي كند.«  قهرمان جهان و المپيك، كرونا 

را ترسناك تر از اتفافات تلخي كه سال گذشته براي مردم رخ داد نمي داند؛ »مردم ما 
سختي ها و مشكالت زيادي را متحمل شــده اند و مطمئنا كرونا از مشكالت قبلي 

قوي تر نيست. يقين دارم كه مردم با اتحاد و همبستگي، كرونا را هم ضربه فني 
 مي كنند و از كنار همه مشكالتي كه وجود دارد عبور خواهند كرد.«

9 زور خانه

فضاي اطراف خانه كشتي در نخستين روزهاي سال، حسابي ايزوله 
شــده و ويروس منحوس كرونا تمرين تيم ملي كشتي را هم معلق 
كرده است. حاال كسي نيســت كه ببيند ا ميد اول كاروان ورزشي 
ايران در المپيك به تعويق افتاده 2021 پشت مصدو ميت را به تشك 
دوخته و بعد از مدت ها به تمرين تيم ملي برگشته است. حسن يزداني، قهرمان جهان و المپيك 
هيچ اعتنايي به اتفاقات پيرامونش ندارد و تمريناتش را از سر گرفته تا براي دو مين قهرماني در 
المپيك استارت بزند كه اگر اين اتفاق رخ بدهد، در ورزش ايران جاودانه خواهد شد. خانه كشتي 
را كه تازه بازسازي شده با تصوير 9كشتي گير ايراني كه تاكنون روي سكوي قهرماني المپيك 
ايستاده اند مزين كرده اند. آخرين تصوير به حسن يزداني تعلق دارد و بعد هم سه عالمت سؤال 
كه بايد ديد نام چه كشتي گيراني به جاي آنها حك خواهد شد. بدون ترديد شانس حسن يزداني 
از همه كشتي گيران آزاد و فرنگي بيشتر است و همه ا ميدواريم نتيجه دوئل او با تيلور آمريكايي 
در توكيو، پاسخي دلخواه به عالمت سؤال هايي از اين دست باشد. اين  مي تواند مهم ترين نبرد 
ورزشي سال آينده نام گيرد و اگر با پيروزي پلنگ جويبار همراه شود، بايد بزرگ ترين پيروزي 
ورزش ايران در سال آينده را جشن بگيريم. حسن يزداني به خوبي از بزرگ ترين شانس زندگي 
ورزشي اش آگاه است و احتماال به همين دليل درباره هر موضوعي با او صحبت كنيد دست آخر 

يكي از اصول من در به كشتي، المپيك 2021  و نبرد سرنوشت ساز با تيلور آمريكايي  مي رسيد.
زندگي ورزشي ام اين 

است كه هيچ وقت روي 
تشك كشتي كم نگذارم. 

همين جا به مردم قول 
 مي دهم تا آخرين نفس 

براي مدال طالي المپيك 
بجنگم و كم نگذارم

 پنجشنبه    
28  فروردين  1399  
شماره 72  

  ورزش ايران در سال1398روزهاي 
پرفرازونشيبي را پشت سر گذاشت. سال 

قبل براي تو چگونه گذشت؟
خدا را شــكر، ســال98 اتفاقات خوبي برايم رقم 
خورد و در مسابقات جهاني، خوشرنگ ترين مدال 
را كســب كردم. فكر  مي كنم با اين مدال، خودم، 
خانواده ام و طرفدارانم را خوشحال و راضي كردم و 
براي يك ورزشكار ملي چه اتفاقي از اين بهتر؟ تنها 
مسئله اي كه مرا آزار داد اوضاع و احوال معيشتي 
مردم كشورم بود. واقعيت ماجرا اين است كه اوضاع 
اقتصادي كشور در سال98 خوب نبود و مشكالت 
اقتصادي مردم، من و بسياري از قهرمانان ورزش كه 
قلب شان به عشق مردم  مي تپد را متاثر كرد. به طور 
كلي فكر  مي كنم سال گذشته مملو از اتفاقات تلخ 
و شــيرين بود. همه ما از اتفاقات تلخ سال گذشته 
خبر داريم اما اگر بخواهم درباره اتفاقات شــيرين 
كه براي خودم رخ داد صحبت كنــم به قهرماني 

در مسابقات جهاني نورسلطان اشاره خواهم كرد.
  جزو ورزشــكاراني هستي كه در 
سال98 دو روي سكه را در  ميدان ورزش 
تجربه كردند. اين فرازونشــيب ها در 

زندگي شخصي ات هم وجود داشت؟
زندگي شخصي براي من معنا ندارد و همه زندگي ام 
به حضور در  ميادين ورزشي خالصه  مي شود؛ بنابراين 
اگر بخواهم درباره فرازونشيب هاي زندگي شخصي ام 
صحبت كنم باز هم بر مي گردم به اتفاقاتي كه روي 

تشك كشتي برايم رخ داد كه بهترينش قهرماني در 
مسابقات جهاني و بدترينش مصدو ميت بدموقع در 
فاصله چند ماه مانده به شروع بازي هاي المپيك بود 

كه البته به تعويق افتاد.
  به  طــور كلي ســال1398برايت 
راضي كننده بود يا  مي توانســت از اين 

بهتر باشد؟
از اتفاقاتي كه روي تشك كشتي برايم افتاد راضي ام 
و به نظرم كشتي هاي خوبي گرفتم. در هر مسابقه اي 
كه به  ميدان رفتمـ  به خصوص در مسابقات جهاني 
نورسلطانـ  مزد زحماتي را كه در تمرين كشيده 
بودم، گرفتم و ايده ها و اهدافي را كه داشتم، روي 
تشك كشــتي پياده كردم. بهترين اتفاقات برايم 
رقم خورد و ا ميدوارم همين روند، امسال هم تكرار 

شود و تا مسابقات المپيك2021 ادامه پيدا كند.
  هدفي بوده كه در سال1398 به آن 

نرسيده باشي؟
 مي توانم بگويم كاري نبوده كه بخواهم انجام بدهم و 
نشود. من ابتداي هر سال براي كارهايي كه پيش رو 
دارم برنامه ريزي  مي كنم و طبق يك برنامه بلندمدت 
پيش  مي روم. سال قبل به همه برنامه ها و اهدافي كه 
از ابتداي سال ترسيم كرده بودم رسيدم. مهم ترين 
برنامه ام اين بود كه با كســب خوشرنگ ترين مدال 
در مسابقات جهاني، مردم كشورم را در اين شرايط 
بغرنج اقتصادي خوشــحال كنم كه خدا را شكر با 

دعاي خير مردم و پدر و مادرم  ميسر شد.

  مهم ترين هدف هر ورزشــكاري كه 
به المپيك  مي رود كسب مدال براي ثبت 
در تاريخ است. براي امسال چه برنامه اي 

داري؟
هدف اول و آخرم در سال جديد موفقيت در المپيك 
به تعويق افتاده سال آينده و برآورده كردن انتظارت 
مردم كشورم است. ا ميدوارم در توكيو مدال طالي 
المپيك را بگيرم و دل مردم ام را شاد كنم. خب براي 
ورزشكار چه هدفي بهتر از اينكه كاري كند تا مردم 
كشورش لبخند بزنند؟ مطمئن باشيد براي رسيدن 
به چنين هدفي كم نمي گذارم و با تمام وجود براي 
قهرماني در المپيك تمرين  مي كنم. همه  مي دانند 
كه با وجود مصدو ميــت چند  ماه قبــل، از تمرين 
فاصله نگرفتم و تمرينات باالتنه ام را انجام  مي دادم. 
خدا را شــكر دوران مصدو ميت را 
پشت ســر گذاشــتم و در آخرين 
روزهاي سال قبل به تشك كشتي 
برگشــتم اما تمرينات تيم ملي به  
دليل شــيوع ويروس كرونا تعليق 
شد. ان شاءاهلل كه به زودي تمرينات 
جدي ام را از ســر  مي گيرم و مرور 
فن را شروع  مي كنم. ا ميدوارم همه 
كشــتي گيران ايراني كه بيشــتر 
روزها و ماه هــاي اخيــر را دور از 
خانواده سپري كردند در آينده مزد 

زحمات شان را بگيرند.
  شــيوع ويروس كرونــا در جهان، 
مســابقات انتخابي المپيك را به تعويق 
انداخت و زمان برگزاري المپيك هم تغيير 
كرد. تعويق اين بازي ها براي بســياري از 
ورزشكاران يك تهديد است اما براي تو 
كه چند  ماه با مصدو ميت دست و پنجه نرم 
كردي  مي تواند يك فرصت باشد تا به لحاظ 
آمادگي جسماني، خودت را به رقبا برساني. 

از اين فرصت چگونه استفاده  مي كني؟
بله از اين فرصت استفاده خواهم كردم. در اين چند 
ماهي كه به زمان آماده ســازي اضافه شده روي رفع 
مصدوميتي كه از ناحيه پا داشتم تمركز مي كنم. در 
اين مهلت ســعي مي كنم تمريناتم را با برنامه ريزي 
بهتر و بدون عجله پيش ببرم تا به مرز آمادگي 
مطلوب خودم برســم و دوبــاره دچار 
مصدوميت نشوم. به نظرم مي توانستند 

المپيك را در زمستان 2020 برگزار 
كنند اما كميته بين المللي المپيك به 

گفت وگو با حسن يزداني كه شانس اول ايران 
براي كسب مدال طال در المپيك 2021  است 

با هم كرونا را 
ضربه فنی  می كنيم

مهرداد رسولي
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بعد از المپيك به ازدواج فكر مي كنم 
حســن يزداني را بايد جزو ورزشــكاراني بدانيم كه معموال تن به گفت وگو با رسانه ها نمي دهند و 
ترجيح شان اين است كه در سكوت خبري و دور از هياهوي رايج در ورزش ايران، زندگي ورزشي شان 
را بگذرانند. او را به عنوان يكي از كم حرف ترين قهرمانان ورزش كشــور  مي شناسيم اما در خلوت 
خودش از ياد مردم غافل نيست. قهرمان جهان و المپيك در لحظه سال تحويل هم براي مردم دست 
به دعا بوده است؛ »اول براي سالمتي مردم ايران دعا كردم و بعد از خدا خواستم خانواده، دوستان 
و اقوام و دست آخر هم خودم را از هر باليي دور نگه دارد. اين هم جزو فرهنگ ايراني هاست كه در 
لحظه سال تحويل، اول براي يكديگر دعا كنند و آخر سر از خدا  مي خواهند توفيق را نصيب خودشان 
كند. دعاي خير و طلب عافيت و سالمتي براي يكديگر رسم و سنت خوبي است؛ چراكه معتقدم تن 
سالم، بهترين نعمتي است كه خداوند به انسان عطا  مي كند. در همين مدتي كه كرونا شيوع پيدا 
كرد همه ما متوجه شديم سالمتي چه نعمت بزرگي است و بايد قدرش را بدانيم. براي همه مردم و 
ورزشكارها آرزوي سالمتي و عاقبت به خيري دارم. سال نو را هم به مردم كشورم تبريك  مي گويم 
و ا ميدوارم سال پربركتي را به دور از مشكالت پيش رو داشته باشند.« حسن يزداني يك جورهايي 
ذوب در ورزش و كشتي است؛ به حدي كه در اين سال ها مجالي براي تشكيل خانواده نداشته و همه 
زندگي اش به تمرين و درخشش در مســابقات بين المللي خالصه شده است. او براي پرسش هايي 
كه در مورد موعد ازدواجش مطرح  مي شود پاسخ روشــني ندارد؛ »ببينم خدا چه  مي خواهد. فعال 
روي موفقيت در المپيك تمركز كرده ام و به مسئله ديگري فكر نمي كنم. اگر خدا بخواهد و عمري 
باقي بماند بعد از المپيك به ازدواج هم فكر  مي كنم؛ اگر هم قسمت نبود تا 4-3سال ديگر فقط به 

كشتي فكر خواهم كرد.«

خاطر سالمتي مردم جهان و ورزشكاران ترجيح داد 
المپيك را تا سال آينده به تعويق بيندازد.

  در بازي هــاي المپيك نــگاه همه 
ايراني ها به موفقيت حسن يزداني است 
و بردن ديويد تيلور آمريكايي و قهرماني 
در المپيك، نمادين تريــن اتفاق براي ما 
ايراني هاســت. نمي خواهيــم موضوع 
را سياســي جلوه بدهيم اما بردن حريف 
آمريكايي و قهرماني تو در المپيك  مي تواند 
مهم ترين اتفاق ورزشي سال آينده باشد. 
اين كشتي براي خودت چقدر اهميت دارد؟
مبارزه با حريــف آمريكايي قطعــا برايم خيلي مهم 
است. هر دو باري كه با تيلور كشتي گرفتم به او باختم 
چون بهتر از من عمل كرد. نمي خواهم اين دو باخت 
را توجيه كنم اما در آن مقطع شرايط خاصي داشتم 
و كشــتي گير آمريكايي هم در مجمــوع از من بهتر 
كشتي گرفت. در آن دو تايمي كه با هم كشتي گرفتيم 
تيلور بهتر بود اما من هم اشتباهاتي داشتم 
و همه اتفاقات دســت به  دست هم 
داد تا نتوانم برنده از تشك كشتي 
خارج شوم. ان شاءاهلل اين اتفاق در 

مســابقات المپيك آينده رخ نخواهد داد و دارم براي 
اين كشــتي برنامه ريزي  مي كنم و زحمت  مي كشم. 
ا ميدوارم بهترين مــدال المپيك را بگيــرم و پرچم 

كشورم را در توكيو باال ببرم.
  در سال1395 به عنوان محبوب ترين 
ورزشــكار ايران معرفي شدي و به عنوان 
يكي از محبوب ترين ورزشــكاران ايران 
شناخته  مي شوي. براي طرفدارانت در سال 

جديد چه پيا مي داري؟
خودم را فرزند كوچك اين مردم  مي دانم. مردم به من 
لطف دارند و خودم را كوچك تــر از آن  مي دانم كه به 
آنها پيا مي بدهم. با وجود مشكالت اقتصادي و شيوع 
ويروس كرونا، در ســال جديد بايد بيش از هر زمان 
ديگري با هم و در كنار هم باشــيم. تنها چيزي كه از 
آنها  مي خواهم اين است كه در اين شرايط سخت، براي 
همه ورزشكاران ايراني كه به المپيك  مي روند دست به 
دعا شوند و براي من هم دعا كنند تا خوشرنگ ترين 
مدال را برايشــان بگيرم. يكي از اصول من در زندگي 
ورزشي ام اين اســت كه هيچ وقت روي تشك كشتي 
كم نگذارم. همين جا به مردم قول  مي دهم تا آخرين 

نفس براي مدال طالي المپيك بجنگم و كم نگذارم.

مردم ما 
سختي ها و 

مشكالت زيادي 
را متحمل شده اند 
و مطمئنا كرونا از 
مشكالت قبلي 
قوي تر نيست. 
يقين دارم كه 

مردم با اتحاد و 
همبستگي، كرونا 
را هم ضربه فني 
 مي كنند و از كنار 

همه مشكالتي كه 
وجود دارد عبور 

خواهند كرد

  فيلم در جســت وجوي 
خوشبختي

يكي از اثرگذارترين فيلم هايي 
كه مي توانيم براي اين روزهاي 
خانه ماندن شما پيشنهاد كنيم، 
مي توانــد »در جســت وجوي 
خوشــبختي« باشــد؛ فيلمي 
كه دوبلــه خوبي هــم دارد و 
به راحتي مي توانيد بدون توجه 
بــه زيرنويس آن، تماشــايش 
كنيد. فيلــم را گابريل موچينو 
كارگرداني كرده و جالب اينكه 
ويل اسميت، هم تهيه كننده اش 
بوده و هم بازيگــر نقش اولش. 
استيون كان راد هم نويسندگي 
آن را عهده دار بوده. جالب است 
بدانيد كه اين فيلم، داســتاني 
واقعي دارد؛ داســتان يك سال 
بي خانماني، فقــر و دربه دري 
كريــس گاردنــر؛ ميلياردري 
كه زندگي او به خــودي خود، 
جنبه هاي انگيزشي زيادي براي 
افراد مختلــف دارد. حاال فيلم 
در جســت وجوي خوشبختي، 
بــا زندگي واقعي ايــن چهره و 
البته هنرنمايــي بي بديل ويل 
اســميت، اين نام و زندگي اش 
را براي هميشــه ماندگار كرده 
اســت. ماجرا، دربــاره فردي 
است كه به واســطه مشكالت 
مالي و كاري، اقــدام به فروش 
دستگاه هاي اســكن پزشكي 
مي كند و هر روز اين دستگاه ها 
را با خودش جابه جا مي كند تا 
بتواند مشتري پيدا كند. اتفاقات 
زيادي برايــش مي افتد. حتي 
همسرش نيز او را ترك مي كند 
و مراقبــت از پســر كوچكش 
برعهده او مي افتد و بي خانمان 
مي شوند. اما در نهايت، همه  چيز 

به نفع او تمام مي شود.

  فيلم پدرخوانده
يكــي از محترم ترين فيلم هاي 
تـــاريخ سينـــما را بـايـــد 
»پدرخوانده« بدانيم؛ فيلمي كه 
توسط فرانسيس فورد كوپوال 
ساخته شــد؛ فيلمي كه براي 
هميشــه، نام اين كارگردان و 
البته مارلــون براندو را ماندگار 
و جاودان كــرد. البته به دليل 
اســتقبال از اين فيلم، نسخه 
دوم و سوم آن هم ساخته شد، 
هرچند كه خــود كارگردانش 
اشــاره كرد كه   اي كاش فقط 
قســمت اولــش را ســاخته 
بود. بــه واقع هر كســي كه از 
پدرخوانــده صحبت مي كند، 
منظورش هميــن بخش اول 
اســت و بخش هــاي ديگــر، 
هيچ گاه عظمــت اين بخش را 
تكرار نكردنــد. در اين بخش، 
بازيگراني چون مارلون براندو، 
آل پاچينو، جيمز كان و... ايفاي 
نقش كرده اند. زمان اين فيلم 
 بــه 1945تــا 1955ميالدي 
برمي گردد و شــخصيت هاي 
آن نيز در خانــواده كورلئونه 
شــكل مي گيرند؛ خانواده اي 
كه جزو معروف ترين گروه هاي 
مافيايي محســوب مي شدند. 
دون كورلئونــه، به نوعي نقش 
يك پدرخوانده بزرگ را بازي 
مي كند و خانــواده بزرگش را 
دور خود جمع كــرده و قواعد 
خاص خودش را دارد. اين فيلم 
هميشه جزو اولين هاي ليست 
بهترين فيلم هاي تاريخ سينما 
قرار داشته است و آن را به نوعي 
مي توان بهترين فيلم جنايي-
مافيايي قلمداد كرد. نسخه هاي 
دوبله اين فيلم هم موجود است.

2 پيشنهاد

يك داستان واقعي

اين خانواده مرموز

1 پيشنهاد



راضيه 
تجار

جواد 
عليزاده

سعيد 
بيابانكي

مهمان خانه10

 پيشنهاد چهره هاي شاخص حوزه هاي مختلف درباره كتاب ها و فيلم هاي 
خوب و اثرگذاري كه مي توانيد در روزهاي خانه نشيني اجباري بخوانيد و ببينيد

خوشگذرانی در قرنطينه

   پنجشنبه
  28  فروردين  1399

  شماره 72

در اين روزهايي كه كرونا خانه نشــين مان كرده و به اجبار بايد مدت بيشتري در خانه 
بمانيم، فرصت خوبي مهيا شده تا كتاب هايي كه مدت هاست قصد خواندنشان را داريم 
بخوانيم يا فيلم هايي را ببينيم كه جزو شاهكارهاي هنر هفتم است و قطعا ديدن شان 
چيزي به داشــته هايمان اضافه مي كند. اما اينكه چطور به يك ليست پر و پيمان از 
فيلم ها و كتاب هاي خوب برسيم، سؤالي است كه پاســخ آن مي تواند براي هركس متفاوت باشد. شايد عده اي 
ترجيح بدهند با يك سرچ در فضاي مجازي به اين ليست برسند، يا عده اي، از دوستان و اقوام خود درباره بهترين 
كتاب ها و فيلم ها پرس وجو كنند. ما اما راه ســومي را در پيش گرفته ايم و به سراغ افراد شاخص و فرهنگي هر 
حوزه اي رفته ايم تا به انتخاب آنها خوراك ارزشــمند روزهاي قرنطينه مان را پيدا كنيم. اگر مي خواهيد بدانيد 
سعيد بيابانكي، جواد عليزاده، راضيه تجار، محمدكاظم كاظمي، ابوالحسن داوودي و گروس عبدالملكيان چه 

پيشنهادهايي براي باكيفيت تر كردن روزهاي خانه نشيني اجباري دارند، اين گزارش را از دست ندهيد.

   فيلم هاي اميدبخش ببينيم
براي عالقه مندان به شعر و ادبيات، سعيد بيابانكي آنقدر نام آشنا و شناخته شده است كه نيازي به معرفي ندارد. 
كسي كه 30سال از عمر 52ساله اش را صرف شعر كرده و تاكنون بيش از 10كتاب از مجموعه اشعارش را روانه 
بازار كتاب كرده، قطعا چهره اي آشنا در دنياي ادبيات فارسي است كه حاال خيلي هايمان اشعارش را زير لب زمزمه 
مي كنيم. بيابانكي كه يكي از شاعران مطرح پس از انقالب در قالب شعر كالسيك فارسي است و در حوزه طنز 
هم اشعاري ماندگار دارد، پيشنهاد مي كند در ايام قرنطينه خانگي بيشتر فيلم هاي اميدبخش ببينيم و 
با معجزه اميد از اين روزهاي سخت گذر كنيم. پس اگر به دنبال حال خوب مي گرديد، حتما نگاهي به 
ليست پيشنهادي كتاب و فيلم شاعر »رد پايي بر برف«، »نيمي از خورشيد«، »نه ترنجي، نه اناري«، 
»نامه هاي كوفي«، »يلدا«، »هي شعر تر انگيزد«، »سكته مليح«، »چقدر پنجره«، »جامه دران«، 
»لبخندهاي مستند« و »سنگچين« بيندازيد. كسي كه اگر هنوز نتوانسته ايد آثارش را به ياد 
بياوريد، اين بيت مشهور از او حتما كمك تان مي كند: »پيچيده شميمت همه جا  اي تن بي سر 

/ چون شيشه عطري كه درش گم شده باشد.« 

   كتاب ها
 كتابفروشي سر نبش  )رمان(
اثر جني كولگن، انتشارات: مركز

 كبريت كم خطر )مجموعه داستان ها و نثرهاي طنز و زندگي نامه هاي طنز(
اثر عليرضا لبش، انتشارات: سوره مهر

 صد شعر از اين صد سال )برگزيده شعر قرن بيستم ايران(
اثر محمدافشين وفايي، انتشارات: سخن

   فيلم های دوست داشتنی
  سكوت

محصول سال 2016، كارگردان: مارتين اسكورسيزي
  پيانيست

 محصول سال 2002، كارگردان: رومن پوالنسكي
  مرد باراني

محصول سال 1988، كارگردان: بري لوينسون

   »سووشون« بخوانيم و »ليال« ببينيم
اگر فقط كمي هم اهل مطالعه باشيم، حتما راضيه تجار را مي شناســيم؛ خانم محقق و نويسنده اي كه تاكنون 
مسئوليت هاي ادبي – هنري بسياري را بر عهده داشته و از تدريس داستان نويسي در دانشگاه صدا و سيما و خانه 
داستان فرهنگسراي انقالب و هالل احمر تا مسئوليت برگزاري جلسات نقد و بررسي داستان حوزه هنري، 
همكاري با رسانه هاي مختلف ازجمله روزنامه جام جم، مجله زن روز و مجله سروش، سردبيري ادبيات 
داستاني، عضويت در شوراي هنر و دبيري انجمن قلم ايران از بدو تاسيس تا به امروز، همه و همه 
را تجربه كرده است. اما راضيه تجار بيش از همه اينها يك نويسنده تواناست كه آثار بي نظيري از 
او خوانده ايم. او كه خالق »كوچه اقاقيا«، »هفت بند«، »زن شيشــه اي«، »نرگس ها«، »سفر به 
ريشه ها«، »بانوي رنگين كمان«، »فانوسي بيفروز«، »بندهاي روشنايي«، »آرام شب به خير«، 
»شعله و شب« و »اسم تو مصطفاست« است، پيشــنهادهاي خوبي براي روزهاي خانه نشيني 
اجباري مان دارد؛ پيشنهادهايي كه دامنه شان از »سووشون« سيمين دانشور تا »سكوت بره ها«ي 

جاناتان دمي گسترده است. 

   كتاب ها
  كوري

اثر ژوزه ساراماگو، انتشارات: علم )ترجمه مينو مشيري(
  سووشون

اثر سيمين دانشور، انتشارات: خوارزمي
  كوچه اقاقيا

اثر راضيه تجار، انتشارات: سوره مهر

   فيلم های دوست داشتنی
  شكارچي گوزن

محصول سال 1978، كارگردان: مايكل چيمينو
  ليال

محصول سال 1375، كارگردان: داريوش مهرجويي
  سكوت بره ها

محصول سال 1991، كارگردان: جاناتان دمي

ابوالحسن 
داوودي

   فرصتي براي مطالعه دوباره رمان هاي قديمي
»هزارپا«، »رخ ديوانه«، »زادبوم«، »تقاطع«، »نان، عشق، موتور 1000«، »مرد باراني«، »من زمين را دوست دارم«، 
»جيب برها به بهشت نمي روند« و »سفر جادويي«، تنها گوشه اي از كارنامه هنري ابوالحسن داوودي كارگردان 
خوش فكر و نام آشناي ايراني است. او كه عالوه بر كارگرداني، در فيلمنامه نويسي و تهيه كنندگي آثار سينمايي هم 
دستي بر آتش دارد، تاكنون 2بار براي فيلم هايش برنده سيمرغ بلورين از جشنواره فيلم فجر شده كه جايزه 
بهترين فيلمنامه براي فيلم زادبوم از بيست و هفتمين جشنواره فيلم فجر و جايزه بهترين كارگرداني 
براي فيلم رخ ديوانه از سي و سومين جشنواره فيلم فجر ازجمله آنهاست. وقتي از اين فيلمنامه نويس و 
كارگردان مطرح كشورمان مي خواهيم ليست فيلم ها و كتاب هاي پيشنهادي اش براي ايام قرنطينه را 
ارائه بدهد، مي گويد: »خود من اين روزها 4رماني كه ابتداي انقالب به صورت مجموعه كتاب به چاپ 
رسيده بود را دوباره خواندم و به خاطر فضاسازي هاي تصويري بي نظيرشان لذت بردم. اين كتاب ها 
دوباره به صورت جداگانه تجديد چاپ شده اند. فيلم هاي كالسيك »بيلي وايلدر« هم پيشنهادهاي 

حال خوب كني براي اين روزها به حساب مي آيند.«

   كتاب ها
  مرگ كسب و كار من است

اثر روبر مرل، ترجمه احمد شاملو، انتشارات: نگاه
  خزه

اثر هربر لوپوريه، ترجمه احمد شاملو، انتشارات: نگاه
  قرباني

اثر كورتزيو ماالپارته، انتشارات: ماهي

   فيلم های دوست داشتنی
  آپارتمان

محصول سال 1960، كارگردان: بيلي وايلدر
  بعضي ها داغشو دوست دارن

محصول سال1959، كارگردان: بيلي وايلدر
  چاقوكشي

محصول سال 2019، كارگردان: ريان جانسون

محمدكاظم 
كاظمي

   پدرخوانده را براي بار هفتم ديدم!
زاده هرات است و شاعر و نويسنده افغان به حساب مي آيد، اما مجموعه هاي اشعارش در ايران به چاپ رسيده است. 
بله، درست حدس زديد، محمدكاظم كاظمي را مي گوييم. كسي كه همه ما شعر »مسافر«ش در كتاب ادبيات 
فارسي سال دوم دبيرستان را به ياد داريم؛ شعري كه با اين بيت شروع مي شد: »و آتش چنان سوخت بال و پرت را، كه 
حتي نديديم خاكسترت را«. حاال اين شاعر، مولف، منتقد ادبي و ويراستار نام آشنا بسته پيشنهادي اش را براي روزهاي 
قرنطينه خانگي ارائه مي دهد و مي گويد: »من سال هاست وقتم را بيشتر صرف نوشتن يا ويراستاري كرده ام. براي 
همين بيشتر كتاب هايي خوانده ام كه ويرايش شان كرده ام! اما با اين حال توصيه مي كنم حتما كتاب »مكتب در 
فرايند تكامل« را بخوانيد؛ كتابي كه سير تاريخي تحول مكتب شيعه را بيان مي كند.« بعد پيشنهاد مي كند در 
اين روزها حتما »سه گانه پدرخوانده« را ببينيم؛ »خود من به تازگي براي بار ششم يا هفتم پدرخوانده را ديدم 
و از ديدنش لذت بردم. چون به نظرم مي توانيم بسياري از حقايق و وقايع زندگي را در آينه اين فيلم ببينيم.« و 
بعد ادامه مي دهد: »موسيقي هم اين روزها حالم را خيلي خوب مي كند. من شيفته موسيقي افغانستان، هند 

و پاكستان هستم و اين روزها با قوالي هاي »نصرت فتح علي خان« حالم را خوب نگه مي دارم«.

   كتاب ها
  مكتب در فرايند تكامل 

)نظري بر تطور مباني فكري تشيع در سه قرن نخستين(
اثر سيدحسين طباطبايي، انتشارات: كوير

   فيلم های دوست داشتنی
  پدرخوانده

محصول سال 1972، كارگردان: فرانسيس فورد كاپوال
  چند مترمكعب عشق

محصول سال 1392، كارگردان: جمشيد محمودي
  بچه هاي آسمان

محصول سال 1375، كارگردان: مجيد مجيدي

   از »طاعون« و »بوف كور« تا »مالنكوليا« و »اينتراستالر«
خودش كه در اين روزهاي قرنطينه با يك خودكار و يك برگه كاغذ سرگرم است! خاصيت هنر همين است ديگر. 
نمي گذارد صاحبش بيكار و بي حوصله شود. اما براي بيشتر ما كه اين روزها كار خاصي در خانه نداريم، كلي پيشنهاد 
خوب در زمينه فيلم ها و كتاب هاي خوب و اثرگذار دارد كه با ديدن و خواندن شان هم حوصله مان سر نرود و هم 
چيزي ياد بگيريم. صحبت از جواد عليزاده است؛ كارتونيست و كاريكاتوريست نام آشنايي كه نيم قرن است 
با كارهايش خنده را روي لب مان نشانده و با قلمش به قلب مشــكالت جامعه زده است. عليزاده كه از 
30سال پيش مجله طنز و كاريكاتور را منتشر مي كند و جديدترين شماره مجله اش را فروردين امسال 
در قالب 32صفحه منتشــر كرده، روزهاي قرنطينه اش را با كاريكاتور، فيلم و كتاب سپري مي كند. 
مي گويد: »اينها دواي دردهاي من هستند و هرقدر هم كه حالم بد باشد، باالخره با يكي از اينها خوب 
مي شود!« پيشنهادش به ما هم ديدن فيلم هاي خوب و اثرگذار و خواندن كتاب هايي است كه حالمان 
را بهتر مي كند. اگر مي خواهيد بدانيد كاريكاتوريستي كه در تمام اين سال ها با آثارش حالمان را خوب 
كرده، چه تجويزي براي روزهاي خانه نشيني مان دارد، ليست فيلم ها و كتاب هايش  را از دست ندهيد.

   كتاب ها
  طاعون

اثر: آلبر كامو، انتشارات: چشمه / نيلوفر
  بوف كور

اثر: صادق هدايت، انتشارات: صادق هدايت
  اين يك چپق نيست

اثر: ميشل فوكو، مترجم: ماني حقيقي، انتشارات: مركز

   فيلم های دوست داشتنی
  مالنكوليا )ماليخوليا(

محصول سال 2011، كارگردان: الرس فون ترير
  آخر پاييز

محصول سال 1960، كارگردان: ياسوجيرو اوزو
  ميان ستاره ای)اينتراستالر(

محصول سال 2014، كارگردان: كريستوفر نوالن

گروس 
عبدالملكيان

   نمايشنامه هم بخوانيم
كسي كه از 11سالگي شروع به نوشتن كرده و نخستين شعرهايش در »كيهان بچه ها« و »سروش نوجوان« به 
چاپ رسيده، بايد هم امروز در آستانه 40سالگي با انتشار چندين مجموعه شعر خودش را به عنوان يك شاعر توانا 
مطرح كند و شعرهايش ورد زبان بسياري از ما باشد. او كه فرزند محمدرضا عبدالملكيان شاعر خوب كشورمان است، 
نخستين كتاب شعرش با عنوان »پرنده پنهان« را در سال 1381منتشر كرده و پس از آن ديگر مجموعه اشعارش 
را يكي پس از ديگري با عنوان هاي »رنگ هاي رفته دنيا«، »سطرها در تاريكي جا عوض مي كنند«، 
»حفره ها«، »هيچ چيز مثل مرگ تازه نيست«، »پذيرفتن«، »گزينه اشعار گروس عبدالملكيان«، 
»هر دو نيمه ماه تاريك است« و »سه گانه خاورميانه« به دست عالقه مندان به شعر و شاعري رسانده 
است. بله، صحبت از گروس عبدالملكيان است؛ شاعر جواني كه تاكنون آثارش به زبان هاي عربي، 
تركي، كردي، انگليسي، سوئدي، فرانسوي، آلماني، اسپانيايي و... ترجمه شده و جوايز متعددي در 
كارنامه هنري اش ديده مي شود. حاال اين شاعر نام آشنا پيشنهادهايي براي غني سازي اوقات 

فراغت مان در خانه دارد كه خواندن نمايشنامه هاي خوب هم جزوي از آن است. 
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پرنيان سلطاني

  آلبوم »عاشقانه« و قطعه 
نابرده رنج

طبيعــي اســت كه احســان 
خواجه اميــري از روزهــاي 
اوج خــودش خيلــي فاصلــه 
گرفته. پســر محجوبي كه در 
تاك شــوهاي فرزاد حســني، 
مقابل او مي نشســت و صحبت 
مي كرد و هنــوز نامش را كامل 
نمي توانستيم تلفظ كنيم، بعدها 
تبديل به يكي از برترين صداهاي 
موســيقي پاپ ايراني شــد؛ با 
قطعه ها و آلبوم هايي ماندگار. اما 
اين روزها ديگر اثر قابل توجهي 
از اين چهره مشاهده نمي كنيم. 
يكــي از قطعه هاي به شــدت 
شنيده شده اين خواننده، قطعه 
نابرده رنج اســت كه به واسطه 
اينكه تيتراژ يك ســريال بود و 
كيفيــت بااليي هم داشــت، 
به شدت ديده و به قول اصحاب 
موسيقي »هيت« شد. اين قطعه، 
بخشي از آلبوم عاشقانه هم شد 
كه بعدها توســط اين خواننده 
ارائه شد. قطعه به شدت شنيده 
شده نابرده رنج، حاصل همكاري 
طاليي عليرضا افكاري، هومن 
نامداري و روزبه بماني بود. آلبوم 
عاشقانه در سال 1391شمسي 
منتشر شد. بخش هايي از ترانه 
معروف اين قطعه چنين است: 
»برام هيچ حسي شبيه تو نيست، 
كنار تو درگير آرامشــم/ همين 
از تمام جهان كافيه، همين كه 
كنارت نفس مي كشم/ برام هيچ 
حسي شبيه تو نيست، تو پايان 
هر جست وجوي مني/ تماشاي 
تو عين آرامشــه، تو زيباترين 

آرزوي مني...«.

  قطعه »سفر به خاطر وطن«
يكــي از »قدرنديده تريــن 
چهره ها« و صداهاي موسيقي 
ايــران را بايد محمــد نوري 
بدانيم. با اينكــه آهنگ هاي 
او به شــدت بازخواني و زمزمه 
مي شوند اما مانند خوانندگان 
مطرح ديگر مــا روز خوش و 
روزگار خوش نديــد. يكي از 
قطعه هاي ماندگار استاد محمد 
نوري را بايد سفر به خاطر وطن 
بدانيم. اگر با اســمش مشكل 
داريد، با شــعرش، حتماً آن را 
به ياد خواهيد آورد: »ما براي 
پرســيدن نام گلي ناشناس/ 
چــه ســفرها كرده ايــم، چه 
ســفرها كرده ايم/ مــا براي 
بوسيدن خاك سر قله ها/ چه 
خطرها كرده ايم، چه خطرها 
كرده ايم/ ما بــراي آنكه ايران 
گوهــري تابان شــود/ خون 
دل ها خورده ايم، خون دل ها 
خورده ايــم...« ايــن قطعه را 
هم بايد جزو پربازخوردترين 
قطعه هــاي موســيقي ايران 
بدانيــم. جالب اينكــه ترانه 
و طــرح آهنــگ آن از نــادر 
ابراهيمــي، نويســنده بزرگ 
ايراني اســت. آهنگســازي و 
تنظيــم براي اركســتر را هم 
فريدون شــهبازيان عهده دار 
بوده. جالب اينكــه اين قطعه 
با اجراي زنــده و پيانونوازي 
عليرضا شــفقي نژاد در سال 
1385اجرا شد كه همين قطعه 
دســت به دســت مي چرخد؛ 
ســالي كه او به عنوان چهره 
ماندگار هم انتخاب شــد. اين 
آهنــگ در كنــار آهنگ  اي 
ايران، در اصل تيتراژ ســريال 
»ســفرهاي دور و دراز هامي 

و كامي در وطن«  بوده است.

هيچ حسي شبيه تو

مرد آهنگ هاي ميهني

1 پيشنهاد
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11 مكتب خانه

 دكتر ابهري، روانشناس و رفتارشناس اجتماعي 
از پيامدهاي تب كرونا زير سقف خانه ها مي گويد

 صبوری را تمرين كنيم

 پنجشنبه    
28  فروردين  1399  
شماره 72  

جلوگيري از شــيوع ويروس كرونا و قطع زنجيره انتقال اين ويروس بسياري، به ويژه مردان را به 
اجبار خانه نشين كرده است. حاال ديگر اعضاي خانواده ساعات بيشتري را كنار يكديگر در 

محيط خانه هستند و براي حفظ سالمتي خود از بسياري از تفريحات مثل سفر 
و ديد و بازديد، محروم و اغلب در خانه هاي آپارتماني محبوس 

شده اند. اين اتفاقات پيامدهايي به دنبال داشته و موجب شده افراد از نظر روحي 
و رواني حساس و شكننده شوند و همين ها زمينه بروز رفتارهاي چالش برانگيز 

را در دوران قرنطينه خانگي از سوي زوجين يا فرزندان كه هر كدام خلق 
و خوي خاص خود را دارند، بسيار زياد كرده است. از اين رو گزارش ها 

حاكي از افزايش اختالفات خانوادگي است. اين موضوع و چگونگي 
مديريت صحيح رفتار در دوران قرنطينه بحث مهمي است كه 

اين روزها به دغدغه مهم خانواده تبديل شــده است. اين 
دغدغه را با دكترمجيد ابهري، روانشناس، رفتارشناس 

و آسيب شــناس اجتماعي، در ميان گذاشته ايم. او 
معتقد اســت كه در اعالم آمار اختالفات خانواده 

در دوران قرنطينه بزرگ نمايي شده و مي توان 
با راهكارهايي عملي و كاربردي از بروز اين 

اختالفات جلوگيري كرد.

الناز عباسيان 

تصنيف بارون شجريان
بي شــك يكــي از قله هــاي 
موســيقي امروز ايران مان را 
بايد استاد شــجريان بدانيم. 
هــر تصنيف و آلبــوم وي نيز 
در جــاي خــود، شــنيدن و 
نوشيدن دارد. اما اين بار قصد 
داريم تصنيف »بارون« استاد 
را معرفي كنيــم؛ كاري كه در 
آلبوم »شب، ســكوت، كوير« 
نشــر يافته اســت؛ آلبومي با 
حضور كيهان كلهر و علي معلم 
دامغاني و... . اين تصنيف هنوز 
هم وقتي كه دلــي مي گيرد و 
باراني مي زنــد و غمي حادث 
مي شــود، زمزمه مي شــود. 
در بخشــي از ايــن تصنيف 
مي خوانيم: »ببــار  اي بارون 
ببار/ با دلم گريه كن خون ببار/ 
در شب هاي تيره چون زلف يار/ 
بهر ليلي چــو مجنون ببار/ اي 
بــارون...« در واقع هماهنگي 
كامل شــجريان و كلهر و شعر 
زيبــاي معلــم دامغاني،اين  
تصنيف بي همتــا را در حوزه 
موســيقي و آواز سنتي ايراني 
خلق كرده اســت كه هميشه 
بايد شــنيد و نوش كرد. آلبوم 
»شب، سكوت، كوير« اين دو 
نيز، جزو نمونه هاي مثال زدني 
يــك همــكاري ســازنده و 
 هماهنــگ بــوده و هســت. 
قطعات اين آلبــوم و تصنيف 
»بارون«، مايه دشــتي داشته 
و از ريشه هاي كردي موسيقي 
مقامي شمال خراسان گرفته 
شده است. حضور حاج قربان 
ســليماني، مهم ترين نوازنده 
دوتار خراسان در اين مجموعه 
نيز از ديگر نــكات جالب آن 

است.

 آلبوم بي نام چاوشي
محســن چاوشــي در يكي، 
دو دهــه اخيــر، هميشــه 
جــزو مطرح تريــن و البتــه 
جنجالي تريــن خوانندگان و 
موزيســين هاي ايرانــي بوده 
است؛ طوري كه وقتي آلبوم يا 
قطعه اي منتشر مي كرد، غالباً 
جريان ساز مي شد و بحث هاي 
زيادي را باعث مي شــد. بحث 
زيــادي قرار مي گرفــت. اين 
خواننده با آن صــداي خاص 
خــودش، اخيراً بــه بازخواني 
غزليات كالسيك و مخصوصاً 
موالناخوانــي روي آورده و 
كارش هــم مورد قبــول قرار 
گرفته اســت. آلبوم »بي نام«، 
نيز حاصل همين تغيير گرايش 
ايــن خواننــده بوده اســت؛ 
آلبومي كه پارســال منتشــر 
شــد. اين آلبوم دهمين آلبوم 
اين خواننــده بــود. ابتدا هم 
قرار بود با نام قمارباز منتشــر 
شــود؛ اســتفاده از يك بيت 
مسئله دار و عنوان »قمارباز«، 
باعث ايجاد جنجال هايي شد؛ 
جنجالي كــه عــده اي آن را 
نوعي بازارگرمي تلقي كردند. 
در نهايــت اينكــه مخاطبان 
موسيقي ايران اين آلبوم را با 
اشعاري از مولوي و سعدي و 
وحشي بافقي و فصيح الزمان 
شيرازي گوش كردند. قطعه 
»اي قوم به حــج رفته« او در 
اين، كه بخش هايــي از آن را 
اينترنتي هم منتشر كرده بود، 
به شدت مورد توجه قرار گرفته 
و انصافاً قطعه اي فوق العاده از 

آب درآمده است.

2 پيشنهاد

آه از اين باران...

اي قوم به حج رفته...

1 پيشنهاد

 رفتارهاي 
اجباري همواره براي انسان 

مسائلي ايجاد مي كند كه ممكن است در 
درازمدت چندان خوشايند نباشد. دوران قرنطينه، 

دوراني است كه خانواده ها به اجبار حق خروج از خانه را ندارند 
و بايد در كنار يكديگر شبانه روز زندگي كنند. اين اقامت اجباري در 
كنار يكديگر كه با خود خارج شدن از خانه و نرفتن به گردش يا حتي 

انجام تفريحات سالم مثل قدم زدن در پارك و امثال آنها را به همراه دارد، 
نوعي بي حوصلگي در انسان ايجاد مي كند كه اگر مهارت پركردن اوقات 

فراغت در آنها وجود نداشته باشد منجر به تنش هاي رفتاري مي شود. متأسفانه 
عده اي درصدد هستند كه اين اقامت اجباري را باعث باال رفتن آمار طالق، 
كتك كاري يا فرزندآزاري قلمداد كنند. خانواده هاي معمولي محال است 
كه به كتك كاري يا فرزندآزاري اقدام كنند بلكه كساني اين حركات را 
انجام مي دهند كه در دوران غيرقرنطينه نيز اين كارها از آنها سرزده 

بود، اما براي ساير خانواده ها بي حوصلگي و خستگي مفرط از 
يكنواختي كنار هم بودن مي تواند موجب بعضي از 

تنش ها و بگومگوها و تقابل رفتاري شود.

ه ها
واد

خان
جباري 

پيامدهاي اقامت ا

 براي 
مقابله با چنين رويدادهايي 

بايد مهارت پركردن اوقات فراغت وجود 
داشته باشد. براي نمونه تغيير دكوراسيون با صالحديد 

همه اعضاي خانواده، جابه جايي اتاق كودكان و كمك به آنها 
در اين كار، بيان خاطرات شيرين گذشته، داستان سرايي، تماشاي 
فيلم هاي كمدي و... همه اينها فعاليت هايي هستند كه مي توانند در 
دوران قرنطينه از سر رفتن حوصله و بروز تضادهاي لفظي جلوگيري 
كنند. در اين دوران مي توانيم ضمن مرور درس هاي گذشته كتابخانه 

خود را مرتب كنيم يا بعضي از كتاب ها و داستان ها را به طور دسته جمعي 
به مطالعه و بيان بگذاريم. مشاعره نيز يكي ديگر از كارهايي است كه 
مي تواند براي گذران اين ايام مفيد باشد. انجام بازي هاي دسته جمعي 

و خانوادگي مثل بازي اسم و فاميل، دوزبازي، بازي با اعداد و انواع 
بازي معمايي و تست هوش، پانتوميم و... كارهايي هستند 

كه مي توانند اوقات ما را پر كنند كه صدالبته مطالعه، 
اصلي ترين اهرم پر كردن اوقات فراغت 

است.

راغت

ت ف
ن اوقا

مهارت پركرد

متأسفانه 
امروزه رسانه هاي مختلف 

تصويري داخلي و خارجي و فضاي مجازي 
مملو از خبرهاي مرگ ومير و بحث شيوع كرونا در دسته 

ديگر اخبار جنگ، بمباران و كشت و كشتار است كه تماشاي 
اينگونه اخبار و بيان آنها موجب تاثر عميق و فرسودگي عصبي افراد 
مي شود. نه اينكه از اخبار روز جامعه دور بمانيم، اما درست اين است 

كه اوقات خود را تمام وقت به گوش كردن اينگونه اخبار و بيان آنها براي 
ديگران به خصوص در فضاي مجازي صرف نكنيم. اين كار باعث ازبين رفتن 

انگيزه، بي حوصلگي و خستگي عميق مي شود. بنابراين بهتر است اوقات خود 
را با بيان لطيف، شعرخواني و رفتارها و حركات خوب، منطقي، درست، 
شاد و شيرين بگذرانيم. تماشاي اخبار مرگ ومير در ساعات مختلف 

نه تنها باعث فرسودگي عصبي و روحي والدين مي شود بلكه اثر 
منفي مضاعف روي نوجوانان و جوانان گذاشته و آنها را دچار 

كابوس هاي شبانه، استرس، اضطراب و تنش هاي 
روحي مي كند كه براي آينده بعد از قرنطينه 

آنها بسيار خطرناك است.

شيد
ي نبا

وناي
ي كر

مدام پيگير خبرها

به عقيده 
من يك مقدار برخي رسانه ها 

اين اختالفات را بزرگ مي كنند. متأسفانه 
اختالف هست اما به اين شدتي كه رسانه ها مي گويند 

نيست. ممكن است در شرايط عادي هم بحث و جدل بين 
اعضاي خانواده ها به وجود بيايد اما متأسفانه بعضي از رسانه هاي 

معاند خارجي و فضاي مجازي اين موضوع را خيلي بزرگ نشان داده 
و به اصطالح بزرگ نمايي مي كنند. بنده 40سال است كه مشاور خانواده 

هستم و با قاطعيت مي گويم كه اينها آمارهاي افزايش طالق واقعي نيست 
و به اين تعداد طالق و كشمكش نداريم. گاهي دامن زدن به اين شايعات 
خود موجب تلقين در جامعه مي شود. من موافقم كه به افراد در قرنطينه 
توصيه هاي روانشناختي و صبر و تاب آوري ارائه شود، اما نبايد هم زياد 

به اين بزرگ نمايي آمار توجه كرد كه اختالفات در اين اندازه و 
حد نيست. متأسفانه در اين روزها عده اي با دروغ پردازي و 

بزرگ نمايي مسائل قصد دارند در جامعه ناامني فكري 
و اغتشاش رواني ايجاد كنند و بايد نسبت به 

اين موضوع آگاه بود.

ت 
اس

ده 
ي ش

ماي

در آمار اختالفات، بزرگ ن

متأسفانه 
در آشفته بازار موجود عده اي 

به  عنوان طبيب وارد عرصه پزشكي شدند و با 
قرار دادن برخي مطالب در فضاي مجازي به صورت صدا 

يا نوشتار يا حتي تصويري، اقدام به راهنمايي هايي مي كنند كه 
ممكن است منجر به مرگ افراد شوند. درصورت عالقه مندي به استفاده 
از اينگونه سايت ها بايد از سايت هاي معتبر و شناسنامه دار كه اصالت و 

هويت آنها مورد تأييد و تصديق است استفاده كنند؛ مخصوصاً برخي افراد كه در 
زمينه روانشناسي صدا و چهره خود را ضبط كرده و به عنوان دكتر و روانشناس و 
روان درمانگر پخش مي كنند كه اصاًل معلوم نيست اينگونه افراد تحصيالت داشته 
باشند. گاهي فقط براساس ظاهر شيك و لغت هاي نامأنوسي كه بيان مي كنند 
موجب فريب مردم مي شوند، درحالي كه مراجعه به اينگونه افراد و گوش دادن 
حرف هاي آنها نه تنها اتالف وقت است بلكه ممكن است موجب بروز مشكالت 

مضاعفي براي افراد شود. مراجعه به روانشناسان و سايت هاي روانشناسي 
شناسنامه دار كه شخصيت اينگونه افراد قاطع و روشن مشخص 

است مي تواند مؤثر باشد. اما نه هر كسي كه از گرد راه رسيد 
راهنمايي كند و ما هم به حرف هاي او گوش كنيم 

كه اين بسيار خطرناك است.

ره 
شاو

ي م
جعل

زنگ خطر سايت هاي 
اگر اختالفي 

بين زن و شــوهر يــا فرزندان با 
والدين پيش مي آيد بايد با بردباري و صبر نسبت 

به حل وفصل آن اقدام كرد. نبايد خانواده ها با اندك گفت وگو 
يا بگومگويي، بحث را ادامه دهند. گذشــت و بردباري و تاب آوري در 

رفتارهاي متقابل مي تواند اين لحظات را به زمان هاي شيرين خاطره آميز 
تبديل كند. اجازه ندهيم كه بحث ميان افراد خانواده بسيار كشيده شده و طوالني 

شود چراكه درصورت ادامه بگومگوها تقابل هاي رفتاري از يك طرف و اجبار به ماندن 
در خانه از يك طرف ديگر موجب سرخوردگي روحي و عصبي افراد خواهد شد. حاال 
بايد ديد چگونه مي توانيم ميزان تحمل خود را تقويت كنيم؟ همه ما با تاب آوري ذاتي 
و با ظرفيت هايي براي بهبود ويژگي هايي كه عمدتا در افراد تاب آور ديده مي شــود، 
متولد مي شويم، اما راه هايي براي افزايش ميزان تاب آوري هست كه مختصرا اشاره 
مي كنيم. گام نخست پرورش مهارت حل مســئله است. پرورش مهارت هاي 

اجتماعي چون شوخ طبعي، گوش دادن فعاالنه، استفاده از حمايت اجتماعي 
و به موقع كمك خواستن، يكي ديگر از راه هاي تقويت تاب آوري است. 

نگاه رو به آينده و اسيرگذشته نبودن هم راه ديگري است 
كه در فرصت بهتر مي توان درباره اين موضوع 

بيشتر صحبت كرد.

يم
ر كن

شت
را بي

خود 
صبر و تاب آوري 

حدود 
يك ماه و نيم است كه در 

خانه هستم و گاهي درصورت لزوم به مطب 
رفته ام. در اين ايام بيشتر به صورت تلفني مشاوره داده ام. 

كتاب هاي گذشته ام را اصالح كرده و كتابخانه خودم را مرتب 
كرده ام. گاهي هم تلويزيون تماشا  كرده ام. چندين مقاله نوشته ام و 

بيشتر اوقاتم به مصاحبه تلفني با رسانه هاي مختلف گذشته است. اين 
روزها بهترين فرصت براي مطالعه است. كتاب خاصي را اسم نمي برم اما 

هميشه به ديگران پيشنهاد داده ام كه مقاالت و كتاب هايي كه با موضوع تقويت 
اراده آدم ها و مقابله با اضطراب و موضوعاتي اين چنيني چاپ شده اند را مطالعه 
كنند. در كل، بيشتر كتاب هايي را بخوانند كه جنبه تخصصي نداشته و براي 

عموم قابل فهم باشد. ممكن است مطالعه كتاب هاي روانشناسي تخصصي افراد 
را گمراه و گيج كند. همچنين پيشنهاد مي كنم بيشتر فيلم هاي شاد و طنز 
تماشا كنند. اين فيلم ها حال مردم را خوب و شاد مي كند. هر چيزي كه 

افراد جامعه و حالشان را خوب كند و لبخند به لب مردم بنشاند در 
اين شرايط بسيار جالب و ارزشمند و قابل قدرداني است و من 

مي پسندم كه حتي اين صحبت هاي من با زبان طنز 
يا كاريكاتور به دست مردم برسد.

ينه
رنط

ي ق
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ده از ر

حداقل استفا

سبك 
زندگي در هر جامعه اي متأثر 

از علت هاي مختلفي است كه در 2دسته مي توان 
آنها را تقسيم كرد. عامل اول، سليقه ها، باورها، ارزش هاي 

اخالقي و تمايالت اجتماعي و فرهنگي است. عامل دوم، عوامل 
بيروني مثل حوادثي نظير، سيل، زلزله و گسترش بيماري هاي واگيردار 

از قبيل بيماري كرونا كه اختيار آنها در دست انسان نيست. هم اكنون سبك 
زندگي جامعه تحت تأثير بيماري كرونا، به شرايط خاصي مثل ماندن در خانه، 

خريد به اندازه نياز، صرفه جويي در مصرف برخي اقالم، رعايت فاصله اجتماعي در 
منزل و محيط كار، محدوديت ديد و بازديد و كنترل رفت وآمد اعضاي خانواده و... 

هدايت شده است. برگزيدن اين نوع محدوديت ها بر سبك زندگي فعلي ما تأثير گذاشته 
و به سبك زندگي جديد و پرهيزمدارانه اي تغيير يافته است. بيشتر تغييرات ايجادشده 
در سبك زندگي فعلي، مثبت است، زيرا براي حفظ سالمت انسان و جامعه هستند. 
انسان براي زنده ماندن بايد برخي محدوديت ها و دشواري ها را بپذيرد. پيش بيني 

مي شود بعد از پشت سر گذاشتن اين دوران دشوار، به سبك زندگي اوليه 
خود بازگرديم. البته ممكن است به دليل قرنطينه، كاهش تعامالت 

اجتماعي به يك عادت بدل شود، اما با خلق وخويي كه از 
ايراني ها سراغ دارم فكر نمي كنم روابط اجتماعي و 

عاطفي خود با ديگران را كنار بگذاريم.

رونا

ساك
ي در پ

سبك زندگ
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 در روزهاي قرنطينه سراغ يك زوج كارآفرين رفتيم 
كه يك كسب و كار جديد خانگي راه انداخته اند

قصه درخت توت 
خانه مادربزرگ

ناامید از جســت وجو در صفحات كاریابی و ورق زدن آگهی های استخدام، خسته و 
كالفه از مصاحبه های بی سرانجام و شنیدن جمله تكراری »با شما تماس می گیریم«، 
با خودمان می گوییم »كاش سرمایه ای داشــتم و می توانستم برای خودم كسب و 
كاری راه بیندازم. شــاید با این كار برای چند نفر دیگر هم شغل ایجاد كنم و در این 
فشار اقتصادی، راهی برای كســب درآمد خودم و دیگران باز كنم.« علیرضا بابایی و نسرین محمدزاده همین 
كار را كرده اند و  از یك ایده ساده كه حاصل دقت آنها به اطرافشان بوده، با یك برنامه ریزی دقیق و حساب شده 
توانسته اند در كمتر از 3سال، نه فقط یك كسب و كار موفق برای خودشان راه بیندازند، بلكه برای تعداد زیادی 
از همشهریان خود در گناباد منبع درآمد ایجاد كنند. آنها كارگاهی برای تولید توت خشك و حبه توت راه اندازی 

كرده اند. این گفت وگو را بخوانید تا با قصه خالقیت و تالش این زوج كارآفرین آشنا شوید.

  چرا تصمیم گرفتید كسب و كارتان را از شهر 
گناباد كلید بزنید؟

بابایی: با توجه به اینكه ما هر دوی مان متولد شهر گناباد هستیم، 
موقع ایده پــردازی برای راه انداختن یــك كار جدید، تصمیم 
گرفتیم از ظرفیت های موجود در شهر آبا و اجدادی مان با اهداف 

مختلف استفاده كنیم.
  مگر گناباد چه ظرفیت هایی دارد؟

بابایی: گناباد در واقع جنوبی ترین شهر استان خراسان رضوی 
بوده و به نوعی دروازه ورود مســافران و زائران مشهد از جنوب 
كشور به این استان است. شــهر گناباد و همسایه اش قائنات، 
در زمینه زعفران در كل كشــور و دنیا شناخته شده هستند. 
اقلیم شهر گناباد و 50روســتای اطراف آن به شكلی است كه 
عالوه بر زعفران، خشكبارهای دیگری همچون زرشك ، عناب ، 
توت خشك و پسته هم در باالترین كیفیت خود به عمل می آیند 

و می توان آنها را فراوری و به بازار عرضه كرد.
  قصه رفتن سراغ توت ها از كجا شروع شد؟

بابایی: ما دنبال ایده ای برای راه انداختن یك كار جدید بودیم. 
معموال شــكل گیری یك ایده از بررســی نیازها، دغدغه ها و 
ظرفیت ها شروع می شــود. ما چند درخت خیلی بزرگ در باغ 
مادربزرگم داشــتیم. مادربزرگم در فصل باردهی توت زیر این 
درختان بزرگ پارچه ای پهن می كرد و توت هایی كه زیر درخت 
می ریخت را جمع و سپس خشــك می كرد. از این توت های 
خشك در طول سال برای پذیرایی خصوصا در شب یلدا و ایام 
عید نوروز استفاده می كرد. ناگفته نماند با توجه به اقلیم مناسب 
گناباد، توت ها بسیار شیرین و خوشمزه هستند. گاهی وقت ها 
از این توت ها برای برخی آشناها می آوردیم و بسیار مورد توجه 
قرار می گرفت طوری كه بعضی از دوســتان تقاضا می كردند 
در سفرهای بعدی برایشــان از این توت خشك ها بیاوریم. این 
سفارش ها بیشتر از طرف كســانی بود كه در خانواده بیماران 
دیابتی داشــتند، توت خشــك دارای قند طبیعی و مناسب 
دیابتی هاست. البته برای همه كسانی كه نگران سالمتی خود 
هستند، توت خشك جایگزینی عالی برای قند است. از اینجا 
بود كه ایده ای به ذهنمان رسید و به شروع كسب و كار خانگی 

ما منجر شد.
  اولین قدم برای شروع كار چه بود؟

محمدزاده: بایــد منابع بیشــتری برای تهیه تــوت درنظر 
می گرفتیم. در شهر گناباد و 50روســتای اطراف آن، از قدیم 
درختان توت بسیار زیادی كاشــته شده است كه طبق آماری 
كه گرفتیم چیزی در حدود 30هزار اصله درخت توت در این 
منطقه وجود دارد. این درخت ها هر سال در فصل بهار به باردهی 
می رسند اما این آمار با توجه به جمعیت منطقه بسیار باالست 
و ظرفیت خوبی را ایجاد می كند. از طرف دیگر با توجه به شهد 
باالی میوه توت، ریزش این توت ها عالوه بر از بین رفتن میوه 
باعث چسبندگی بسیار زیاد معابر و جمع شدن انواع حشرات و 
پشه ها می شود كه حتی تا ماه ها اثرات آن را در شهر می بینیم. 
فكر كردیم با جمع آوری این میوه می توان هم از ظرفیت باالی 
درختان استفاده و هم این دغدغه شهری را برطرف كرد. مسئله 
دیگری هم در این میان وجود دارد كه در واقع برای ما بســیار 
مهم بوده و هســت و آن هم ایجاد درآمد برای اقشار كم درآمد 
و ضعیف تر شهرمان است كه می توانند با جمع آوری و نگهداری 
از توت ها تا زمان خشك شــدن برای خود درآمد نسبتا خوبی 

ایجاد كنند.
  چطور توت های خشك  را جمع آوری می كنید؟

بابایی: در مرحله اول بــا راه اندازی مركــز تخصصی خرید 
توت خشك در شــهر گناباد زیرســاخت را آماده كردیم. بعد 
ســراغ تامین منابع مالی رفتیم و در مرحله بعد با مكاتبات با 
شورای اسالمی شهر گناباد و همچنین دهیاری ها و شوراهای 
روستایی با توجه به نامگذاری سال به عنوان سال رونق تولید، 
خواستیم كه اطالع رسانی را انجام دهند. در مرحله بعد نیز در 
شبكه های اجتماعی شهر گناباد این اطالع رسانی انجام شد.این 
اطالع رسانی باعث شد كه تعداد زیادی از همشهریان برای فروش 
محصولشان به ما رجوع كنند. با توجه به اینكه در همان اهداف 
ابتدایی قصد داشتیم درآمدزایی هم برای مردم شهرمان داشته 
باشیم، ســعی كردیم قیمت خرید محصول از مردم منصفانه 
باشد كه این موضوع باعث شد مبلغ خرید محصول نسبت به 
سال گذشــته از 30تا 60درصد افزایش پیدا كند. این افزایش 
قیمت موجب شد كه خود مردم هم به صورت دهان به دهان در 
اطالع رسانی به ما كمك كنند. به این ترتیب توانستیم امسال 

در حدود 5تن توت خشك از مردم جمع آوری و خرید كنیم.
  منابع مالی شــما برای خرید از مردم چطور 

تامین می شود؟
بابایی: تا این لحظه این منابع بدون گرفتن وام و تسهیالت از 
بانك ها تامین شده است. من حدود 10سال است كه در زمینه 
بورس و اوراق بهادار مشغول به فعالیت هستم و از این راه، مبلغی 
را پس انداز كرده بودیم كه در این كســب و كار از آن استفاده 
كردیم. در این راه یكی از دوســتان و همسرشان هم همراه ما 
بودند. ناگفته نماند بخشی از منابع هم از فروش طالهای خانم ها 
بوده كه البته با رضایت كامل این كار را انجام دادند و این موضوع 
نشان داد به پیشرفت این كســب و كار ایمان داشتند. هرچند 
ممكن است در ادامه مسیر برای توســعه و گسترش كسب و 

كارمان نیاز به گرفتن تسهیالت هم داشته باشیم.
  این كسب و كار توسط خود شما 2 نفر مدیریت 

می شود؟
محمدزاده: خیر، در واقع ما یك ساختار داریم و به صورت تیمی 
این كسب و كار را اداره می كنیم. غیر از ما یك زوج دیگر هم در 
این تیم حضور دارند، آقای قدیر و همسرشان. البته كار اصلی را 
ما خانم ها انجام می دهیم و همسران ما به دلیل مشغله های دیگر 

وقت كمتری را اختصاص می دهند.
  بعضی افراد معتقد هســتند كه كسب و كار 
خانوادگی عاقبت خوشی ندارد، اگر داشت بیشتر 

از این فراگیر می شــد. تجربه شما چه 
می گوید؟

بابایی: من با این نظــر مخالفم. به این 
دلیل كه با توجــه به فرهنــگ ما و 
ویژگی خانواده دوست بودن و حس 
همدلی مورد نیاز در یك كســب و 
كار كه در بیــن خانواده های ایرانی 
هســت، می توان با اســتفاده از این 
امتیاز، موفقیت را در هر كسب و كاری 

تجربه كرد. 
  بــرای جذب نیــرو چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
بابایی: در ابتدای كار سعی كردیم در راستای مسئولیت 

اجتماعی كســب و كارمان از ظرفیت های خود شهر گناباد 
استفاده كنیم و این اشتغال زایی را در همین منطقه انجام 
دهیم. در مرحله اول بــرای دســته بندی و درجه بندی 

3
میلیون ناموت

سرمایه اولیه راه اندازی كسب و كار 
در سال 95بوده است.

5
میلیون ناموت

درآمد ماهانه این كسب و كار است 
كه البته بیشتر آن هزینه حقوق و 

دستمزد می شود.

42
زوجنفر

يا

هسته اولیه ای هستند كه كار را 
شروع كردند و كار اصلی را خانم ها 

انجام می دادند.

5
نفر

5
نفر

ش از
بي

به صورت 
مستقیم 

به صورت 
غيرمستقیم 

5,000در حال فعالیت در مجموعه
كيلوگرم

ماده اولیه آماده ورود به چرخه 
فرآوری و تولید محصول است.

 چه وسایلی 
نیاز دارید؟

برای راه انداختن این شغل 
تجهیزات خاص یا دستگاه 

ویژه ای نیاز ندارید. بسته بندی 
می تواند به شكل دستی انجام 
شود و انتخاب نوع آن به سلیقه 

خودتان بستگی دارد.

 چقدر 
فضا می خواهید؟

در مرحله اول الزم است فضایی 
مناسب برای جمع كردن 

توت ها داشته باشید. زوج قصه 
ما از پاركینگ خانه پدری 

استفاده كرده اند. برای خشك 
كردن توت ها نیازی به فضای 
به خصوص نیست و می توان در 

خانه هم این كار را انجام داد.

كجا بفروشید؟

می توانید توت خشك یا 
حبه توت را در بازارهای مختلف 
چه به شكل آنالین و چه در بازار 
معمولی بفروشید. هم اكنون هم 
در فضای آنالین در شبكه های 
اجتماعی مخصوصا اینستاگرام 
بازار فروش این محصول فعال 

است.

چه زمانی به سود 
می رسید؟

از زمانی كه كار را شروع كنید، 
مدت زیادی طول نمی كشد 
كه به مرحله فروش محصول 
برسید. خشك شدن توت ها 

چند روز بیشتر طول نمی كشد 
و در نهایت به احتمال زیاد از 
همان ماه ابتدایی از این راه 
كسب درآمد خواهید داشت.

فصل فروش چه زمانی 
است؟

توت میوه بهار است اما با توجه 
به اینكه می توان آن را به شكل 
خشك تا ماه ها نگهداری كرد، 

فروش آن در همه فصل ها 
ممكن است. اما تهیه محصول 

اولیه در بهار انجام می شود.

 از كجا 
وام بگیرید؟

به سایت وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی مراجعه كنید. در 
این وزارتخانه در بخش مشاغل 
خانگی راهكارهایي برای ارائه 
تسهیالت به كسب و كارهای 
كوچك و خانگی ارائه شده 

است.

چه مجوزهایی الزم 
است؟

اگر بخواهید به كسب و كار خود 
شكل حرفه ای دهید، الزم است از 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 

مجوزهایی دریافت كنید، هم 
در قالب تعاونی و هم به عنوان 

یك شغل خانگی. البته نهادهای 
دیگری مثل وزارت بهداشت هم 
باید مجوزهای الزم را صادر كنند.

 این كار 
چه ریسكی دارد؟

خبر خوب اینكه این كار تقریبا 
ریسك مهمی ندارد. مواد اولیه 

خراب شدنی نیست و مدت 
طوالنی می توان از آن نگهداری 

كرد.

توت های خریداری شــده از پتانسیل مجموعه خیریه مسجد 
امام صادق)ع( استفاده كردیم كه در این مجموعه زنان سرپرست 
خانوار مشغول به فعالیت هستند. در مرحله بعد هم مذاكراتی را با 
سازمان بهزیستی و همچنین مراكز ترك اعتیاد انجام داده ایم كه 
بتوانیم نیروهای مجموعه را از این مراكز تامین كنیم. با توجه به 
خانوادگی بودن این كسب و كار، سراغ افراد نزدیك تر در خانواده 
رفته ایم و خواهیــم رفت كه با توجه به حضور مــا در تهران از 
كمك هایشان برای مدیریت كارها در شهر گناباد استفاده كنیم 

و قطعا خودمان هم در رفت وآمد خواهیم بود.
  زنان در روند این كســب و كار چه نقشــی 

داشته اند؟
محمدزاده: زنان در راه اندازی و پیشــرفت یك كسب و كار 
خانگی می توانند نقش مهمی ایفا كنند. من و زنان دیگر فعال در 
این كسب و كار هم نقش سرپرستی و مدیریت داریم و با توجه 
به دوره هایی كه گذراند ه ایم، در حوزه دیجیتال ماركتینگ یا 
همان بازاریابی آنالین و فراوری و بسته بندی تمركز داریم. تمام 
تالش من این است كه هر كاری كه از دستم برمی آید برای این 
مجموعه انجام دهم و همیشــه همراه همسرم در مسیری كه 

شروع كرده ایم باشم.
  غیر از توت خشــك چه 
محصوالت دیگــری تولید 

كرده اید؟
بابایی: تمركزمان روی توت خشك بوده و 

هست ولی با توجه به اینكه خانواده هایمان 
در زمینه زعفران از قدیم در حال 

فعالیت بوده اند و در این حوزه 
كشاورزی داشــته اند، به این 
حوزه هم ورود پیدا كرده ایم 
ولی با رونــدی متفاوت از 

قبل. همچنیــن برای 
محصــوالت دیگری 
مثل زرشك، پسته و 

عناب برنامه هایی 
داریم.

نيلوفر ذوالفقاری

مراحل كار از 
صفر تا صد

اعالن 
آگهی برای 

خرید توت های 
جمع آوری 

شده

جمع آوری 
توت های تازه یا 

خشك شده

خشك كردن 
توت ها در فضای 

مناسب

تهیه حبه توت از 
توت های تازه

بسته بندی 
محصول در 
ظروف سنتی

تبلیغات در 
بازارهای مختلف

فروش 
در بازارهای 

معمولی یا فضای 
مجازی

  بازي 
دورهمي 5ثانیه

یكي از ســاده ترین و بهترین 
بازي هایي كه بــراي روزهاي 
خانه مانــدن مي توانید انجام 
بدهیــد و نیازي بــه امكانات 
زیــادي هــم نــدارد، بازي 
5ثانیــه اســت. قانون هــاي 
ســاده اي هم دارد و به راحتي 
 مــــي توان انجــــامش داد. 
قاعده بازي چنین اســت كه 
از طرف مقابل یــا طرف هاي 
مقابل، ســؤاالتي پرســیده 
مي شــود و او موظف است كه 
در كمتر از 5ثانیه، جواب آنها 
را بدهد. ســؤال ها هم معموالً 
به این ترتیب اســت كه مثاًل 
ســه یا چند مورد از چیزي را 
نام ببــرد؛ حاال یــا مي تواند 
این موردها غذا باشــد یا اسم 
حیوان یا هر چیز دیگري. این 
بازي، مي تواند خیلي ســاده و 
بدون كارت انجام شــود؛ شما 
سؤال مي كنید و طرف مقابل 
باید در كمتر از 5ثانیه جواب 
بدهد. مي توانیــد كارت هاي 
دست نوشتي هم طراحي و بین 
خودتان پخش كنید؛ هر كسي 
كارت ها را بردارد و به ســؤال 
 نوشته شده در آن جواب بدهد. 
طبیعي اســت كه ســؤاالت 
نوشته شــده در این كارت ها 
از آسان به مشــكل مي تواند 
حركت كند و این دیگر شانس 
طرف مقابل است كه با سؤال 
ساده اي روبه رو شود یا سؤالي 
سخت و دشــوار. جالب اینكه 
نسخه اپلیكیشــني این بازي 

هم موجود است.

  بازي 
اسم فامیل كارتي

بازي اسم فامیل قدیمي را كه 
یادتان هست؟ همین كه دور 
هم جمع مي شــدیم و باید با 
حروفــي مشــخص، اســم و 
فامیل مي ســاختیم و نیاز به 
حضور ذهــن زیادي داشــت. 
حاال مدل كارتــي و دورهمي 
از این بازي هم ابداع شده كه 
ویژگي هاي خــودش را دارد. 
در واقع این بــازي، بردگیمي 
شــده همان بازي اسم فامیل 
قدیمي اســت. ولي طراحان 
توجه كرده اند كه از آن كسالت 
و تكراري بودن بازي قبلي دور 
شوند. به همین دلیل كارت ها 
و قواعد جدیدي را به این بازي 
افزوده اند تا تنوع زیادي داشته 
 باشد  و شما را به تكرار نرساند. 
جالــب اینكه در ایــن بازي، 
هر باري كــه كارتــي را باید 
بازي كرده یا جــواب بدهید، 
نمي توانید چیــزي را حدس 
بزنید. به همیــن دلیل نیاز به 
اطالعات عمومي باال و حضور 
ذهن خوب دارد و همین قواعد، 
باعث مي شوند تا بازي جذاب تر 
از نمونه ســنتي آن باشد. در 
هر بــاري كه بازي را شــروع 
مي كنید، یك نفر شروع كننده 
بازي اســت كه البتــه در هر 
دست، این فرد عوض مي شود. 
او با 48كارت حروف شــروع 
به بازي اســم فامیل به قاعده 
گذشــته مي كنــد. 33كارت 
مخصوص هــم در میان بازي 
هست كه دستورات خاصي به 

شما مي دهد.

2 پيشنهاد

بازي حضور ذهن

سفر به نوستالژي

1 پيشنهاد

تجربه های يك كسب و كار خانگی

بابایی: 
من همیشه دوست داشتم 

كه كســب و كار خودم را داشته باشم و 
آن را مدیریــت و رهبری كنــم. از همان دوران 

كودكی هم این روحیه را داشــتم و وقتی برای بازی 
در همان دوران كودكی با همســن و ســال هایم جمع 
می شــدیم، با توجه به روحیات من معموال من را كاپیتان 
انتخاب می كردند. در زمان تحصیل هم با توجه به همین 
روحیات در دوره هــای كارآفرینی دانشــگاه تهران 

شــركت كردم. در واقع كســب و كار فعلی ما 
نتیجه پایان نامه ای اســت كــه در این 

دوره ها باید ارائه می كردم.

محمدزاده: 
شــاید یكی از دغدغه ها در 

حوزه كارآفرینی، همین سلسله مراتب 
اداری اســت كه طی كردن آن بسیار زمان بر 

است و انرژی بسیار زیادی را از افرادی كه تمایل به 
راه اندازی كسب و كاری دارند می گیرد. من با مراتب 
اداری مشكلی ندارم ولی اگر بشود مسئولین طرحی را 
پیاده سازی كنند تا این روند 6ماهه و بعضا یك ساله، 

سریع تر انجام شود، كارآفرین می تواند انرژی 
بیشتری را در حوزه های دیگر كسب 

و كارش صرف كند. 

محمدزاده: 
ایــن موضوع برای كســب و 

كارهای متفاوت خیلی تفــاوت دارد ولی 
برای مشاغل خانگی نیاز به سرمایه زیادی نخواهیم 

داشــت و اصال موضوعیت مشــاغل خانگی استفاده از 
همین ظرفیت هایی اســت كه داریم.مثل اتاقی در خانه یا 
زیرزمین هایی كه بدون استفاده مانده اند، البته تسهیالتی هم 
برای راه اندازی مشاغل خانگی وجود دارد كه می توان از آنها 
استفاده كرد. ما ابتدا با سرمایه بسیار كم شروع كردیم و در 

ادامه با توجه به توسعه فعالیت هزینه ها هم باالرفت 
و البته بــا درآمدی كه داریم ســعی كردیم 

بخشی از هزینه ها را جبران كنیم.

بابایی: 
امیدوارم فضاهای 

بیشتری در كشور برای رشد مشاغل 
خانگی ایجاد شود تا جوانان این مرز و بوم 

كه سراسر ایده و انرژی هستند به موفقیت های 
چشمگیری برسند. از تمام مسئولین در هر 
جایگاهی كه هستند می خواهم هر كاری از 

دستشان برمی آید انجام دهند تا ایرانی 
سربلند و پویا داشته باشیم.

بابایی: 
ما ایده هــای متفاوتی در این 

زمینه داشــتیم كه همان طرح كسب و كار 
دانشكده كارآفرینی به ما كمك ویژه ای كرد. ما سعی 

كردیم كه ارزش افزوده ای را روی توت خشك پیاده سازی 
كنیم و آن هم تبدیل توت خشــك معمولی به اشــكال 

مختلف هندسی مخصوصا به صورت حبه ای بود. حبه های 
توت می توانند جایگزین مناسبی برای حبه قند باشند. این 
ارزش افزوده به ما كمك شایانی كرد كه محصول خاص و 
ویژه ای داشته باشیم. سایت ما برای معرفی بیشتر محصول 

در حال آماده سازی است. در بازار معمولی هم مذاكراتی 
با مراكز مختلف داشته ایم كه به محض دریافت 

مجوزها این همكاری آغاز خواهد شد.

محمدزاده: 
برنامه هــای زیــادی برای 

توسعه داریم و خواهیم داشت. ازجمله 
احداث توتستان كه به قول استادان حوزه كسب 

و كار، اقدام رو به عقب خواهد بود برای تكمیل كردن 
كل زنجیره تولید از صفر تــا صد. برنامه  دیگری هم در 
حوزه خشــكبار داریم كه بتوانیم سازوكاری را با عنوان 
بی واسطه فراهم كنیم كه كشاورزان به صورت مستقیم 

و بدون هیچ گونه واســطه ای محصوالت خود را 
بفروشند. هم اكنون هم مركزی برای خرید 

خشــكبار راه اندازی كرده ایم.

 : یی با با
ســعی كردیم در زمینه  

بســته بندي هم متفاوت باشیم و از 
پتانسیل های شهرمان اســتفاده كنیم. به 

همین دلیل بخشی از بسته بندی را با سفال های 
روســتای مند با قدمت چندین هزار ساله انجام 
می دهیم. به این ترتیب هــم اصالت خودمان را 
حفظ خواهیم كرد و هم هم افزایی با دوستانی 

كه در زمینه سفال مشغول به فعالیت 
هســتند خواهیم داشت.

برنامه توسعهشروع كارآفرينی

تجربه فروش

سرمايه مورد نياز

خواسته كارآفرين

خالقيت كارآفرين

دغدغه كارآفرينی

من عليرضا بابايی هستم، 
متولد 1363در شهر گناباد. مدرك 
كارشناسی ارشد مديريت بازرگانی 
گرايش بازاريابی و مديريت اجرايی 
گرايش استراتژی دارم و همچنين 
فارغ التحصيل دوره MBA كارآفرينی 

از دانشكده كارآفرينی دانشگاه 
تهران هستم.

من نسرين محمدزاده 
هستم، متولد شهر گناباد 

در رشته مامايی تحصيل كردم 
و تا سال 94كه ازدواج كرديم در 
گناباد ساكن بودم و هم اكنون هم 
سرپرستی كسب و كار را همراه 

با خانم حسين زاده بر عهده 
داريم.
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  چطور شد كه اين ماجرا را جمع 
كرديد و تبديل به شهري بدون كرونا 

شديد؟
وقتي كرونا در كشور چين گســترش يافت، از 
طريق رصد خبرگزاري ها و شبكه هاي اجتماعي 
به اين نتيجه رســيديم كه ممكن است چنين 
ويروســي همه جا را درگير كنــد. بالطبع ما هم 
كه منطقــه كوچكي هســتيم، از طريق همين 
شبكه هاي اجتماعي و رســانه ها در جريان قرار 

گرفته و نگران شديم.
  چقدر جمعيت داريد؟

3200نفر. البته منطقه ما ييالقي بوده و 10درجه 
اختالف دما با يزد دارد. ارتفاعش هم از سطح دريا 
نزديك 2هزار متر است. به همين دليل منطقه اي 
كوهستاني و ييالقي و گردشگري محسوب شده و 
جمعيت سياري هم از داخل استان و اطراف دارد. 
به همين دليل پنجشنبه و جمعه جمعيت زيادي 
در اينجا مستقر مي شد. با توجه به اطالعاتي كه از 
طريق خبرگزاري ها و رســانه ها دريافت كرديم، 
مردم فهيم و كساني كه در شهر مسئوليت دارند، 
پيشقدم شدند تا اينجا را قرنطينه كنيم. با توجه 
به اينكه درمانگاه شهر هم هنوز كامل نشده، به 
اين نتيجه رسيديم كه پيشگيري براي ما بهتر از 
درمان است. در نخستين جلسه شوراي سالمت 

هم تصميم هاي الزم را گرفتيم.
  از چه تاريخي كار براي شما جدي 

شد و آن را شروع كرديد؟

اخبار مي گويند كه اين ويروس حتي قبل از بهمن 
هم در كشور وجود داشــته. ما بعد از 22بهمن و 
انتخابات بود كه نخستين محدوديت هاي الزم را 
اعمال كرديم. ندوشن قطب دامداري استان يزد 
محسوب مي شود، به واسطه آب و هوا و مراتعي 
كه در اطرافش دارد. دام هاي اين منطقه به واسطه 
تغذيه از پوشــش گياهي غني آن، كيفيت شير 
خوبي دارند. به همين دليل شير و ماست و پنير 
ندوشن مشتري زيادي در اســتان يزد دارد. به 
همين واسطه از شهرها و روستاهاي اطراف براي 
خريد اين لبنيات به منطقه ما مي آيند. در نتيجه 
در نخســتين قدم، فروش ماست و شــير تازه را 
ممنوع كرديم. براي اينكــه دامداران هم متضرر 
نشوند، گفتيم كه از شيرشــان، براي توليد پنير 
استفاده كنند تا ماندگاري بيشتري داشته باشد. 
بدين وســيله رفت وآمدها بــراي خريد لبنيات 

قطع شد.
  يك سؤال، با خودتان نگفتيد كه 
حاال ما يك منطقه كوچك در اين طرف 

دنيا هستيم و ما كجا و كرونا كجا؟
خدا را شكر نه. سازمان هاي مردم نهاد ندوشن و 
ازجمله مؤسسه انديشه روشن، كه بيشتر بزرگان 
و نخبگان اين شهر و منطقه عضو آن هستند، به 
اين قضيه ورود كرده و به ما مشاوره دادند. بيشتر 
اين بزرگان و نخبگان االن ساكن تهران و خارج 
كشور هستند، ولي با آنها ارتباط داريم. اين گروه 
هميشه به ما كمك و مشــاوره مي دهد. خالصه 

اينكه زنگ خطر به صدا درآمد و ماســت بندها و 
ماست فروش ها و... را از فروش ماست و شير تازه 
منع كرديم. در دومين اقدام، فكر كنم دوازدهم 
اسفندماه، بوستان هاي شــهر را تعطيل كرديم 
تا رفت وآمد و تجمع به حداقل برسد. با توجه به 
ييالقي بودن منطقه، معموال شهروندان زيادي از 
اطراف به منطقه مي آيند تا از بوستان ها استفاده 
كنند. در اقدامات بعدي، به تاريخ 25اسفندماه، 
ورود و خروج افراد غيربومي را ممنوع كرديم. از 
طريق كانال هاي مختلف مجازي و شــبكه هاي 

اجتماعي، اين موارد را اطالع رساني كرديم.
  چطور تشــخيص مي داديد كه 

بومي و غيربومي كيست؟
شــهر و منطقه ما، جاي كوچكي اســت و همه 
يكديگر را مي شناسند. شايد اين كاري كه كرديم 
را نشود در خيلي از شهرها عملي كرد. ما كارت 
تردد صادر كرديم تا فقــط براي كارهاي درماني 
و خدماتي، شهروندان ما بتوانند به خارج منطقه 
تردد كنند. حتي اهالي ندوشن كه در اطراف كار 

مي كردند، كارت مي گرفتند تــا بروند و بيايند. 
هرچند وارد مذاكره شــديم تا درصورت امكان 
بتوانند مرخصي بگيرند تا اين ترددها به حداقل 

برسد.
  چطور درحالي كه براي بيشتر 
مردم ايران اين قضيه جدي نشــده 
بود، توانستيد اهميت آن را براي مردم 

شهر و منطقه تان توضيح بدهيد؟
از طريق شــبكه هاي اجتماعي مجازي اقدام به 
اطالع رساني كرديم. سي، چهل تا دكتر متخصص 
در حوزه هاي مختلف پزشــكي هم داشتيم كه 
مدام از آنها توصيــه  و راهنمايي مي گرفتيم و در 
اختيار شهروندان مان مي گذاشتيم. امروزه در هر 
خانه اي، يك موبايل هوشمند ساده پيدا مي شود. 
ضمن اينكه اعضاي مؤسسه انديشه روشن و ديگر 
سازمان هاي مردم نهاد هم در شهر شناخته شده 
بودند و مردم به آنها اعتماد داشتند. نتيجه همه 
اينها، توجيه شدن مردم و همراهي شان با مدافعان 

سالمت بود.

  مسئوالن شهرهاي اطراف مثل 
ميبد و تفــت و اردكان و...، از اينكه 
چقــدر زود و جدي كار را شــروع 

كرده ايد، تعجب نكردند؟
بله، تعجــب كردند. حتي در روزهــاي اولي كه 
كارمان را شروع كرديم، با مقاومت هايي در برخي 
نهادها روبه رو بوديم. گله مند بودند كه چرا راه ها 
را بســته ايد و چه نيازي به قرنطينه اســت و.... 
حتي برخي نهادها و ســازمان ها در پاســخ به 
اعالم نياز و كمك ما، گفتند كه نيروي الزم را در 
اختيار ندارند. در نتيجه ما و شوراي شهر ندوشن 
فراخوان داده و چهل، پنجاه نفر از جوانان داوطلب 
شهر، پاي كار آمدند تا كمك كنند. ما هم تمامي 
امكانات الزم را در اختيارشــان گذاشتيم تا كار 
شروع شود. مردم هم حسابي كمك حال ما بودند. 
كمك مالي مي كردند. حتي تقبل مي كردند كه 
بحث پذيرايي و شام و ناهار اين نيروها را فراهم 
كنند. مثال يكي مي گفت صبحانــه فالن روز با 
من، ديگري مي گفت ناهار فالن روز. مردم شهر و 
منطقه ندوشن، مردمي زحمتكش و قانع هستند. 
ضمن همراهي با ما، واقعا قدردان اين زحمت ها 
هم بودند. بازخوردهاي خيلي خوبي داشــتيم 
و كلي دعاگو بودند. با وجود چنين مردم قانع و 
فهيمي بود كه همه پاي كار آمدند و با كمترين 
تنش و مشــكل، اين اتفاق خوب براي ما افتاد. 
ازجمله ديگر كارهايي كه در اين منطقه و شهر 
انجام شــد، توزيع رايگان بســته هاي آموزشي 

و بسته هاي بهداشتي اســت. يك دور در اواخر 
اسفندماه توزيع شــده و در روزهاي پيش رو هم 
بسته هاي ديگري را توزيع خواهيم كرد. اين كار 
با همراهي عزيزاني كــه در اطراف كار مي كنند 
و در كار توليد ماسك و محلول الكل و دستمال 
كاغذي و... هســتند، اتفاق افتاد. يك كار جالب 
ديگري كه در منطقه ما اتفاق افتاد، اســتفاده از 
ظرفيت خياطان محلي بود. سال گذشته در قالب 
طرح آموزش شــهروندي، با همكاري سازمان 
فني حرفه اي، ده ها تن از بانوان ندوشني آموزش 
خياطي ديدند. آنها چــرخ خياطي هم خريده و 
داخل منازل سرگرم كار شدند. حاال از ظرفيت 
اين عزيزان اســتفاده مي كنيم تا ماســك هاي 
پارچه اي توليد كنيم؛ آن هم نه در كارگاه، كه هر 
كسي در منزل خودش توليد مي كند. كارهاي 
معمولي مثل ضد عفوني كردن اماكن عمومي را 
انجام مي دهيم؛ هرچند از همــان ابتدا هم نظر 
مساعدي به اين كارها نداشتيم و تمركزمان روي 

فعاليت هاي ديگر بود.
  اولين بار كي متوجه شديد كه 
عنوان تنها شهر بدون كروناي ايران 

را به شما داده اند؟
دوســتاني كه در خبرگــزاري فــارس بودند، 
نخستين بار اين عنوان را انتخاب كرده و به شهر ما 
دادند. البته چندان موافق تيتر »تنها شهر بدون 
كروناي ايران« نبوده و نيستيم، ولي به هرحال اين 

عنواني بود كه دوستان دادند.

تا همين 2 ماه پيش، كسي فكرش را هم نمي كرد، حتي خوابش را هم نمي ديد كه يك ويروس، 

اينطور بتواند دنيا را به هم بريزد؛ درست شبيه همان كاري كه جنگ جهاني دوم با جهان كرد؛ 

حتي فراگيرتر و گســترده تر از آن. حاال همه دنيا و ازجمله ايرانيان به شــدت با اين ويروس 

درگير شده اند. در ايران هم، برنامه هاي ريز و درشت زيادي دارد اجرايي مي شود. در ميانه اين 

همه كارهاي صورت گرفته، خبري هم پيچيد دال بر اينكه »ندوشن، تنها شهر بدون كروناي 

ايران است«. ندوشن، در فاصله 115كيلومتري شمال غرب مركز استان يزد قرار داشته و جزو 

شهرستان ميبد است. اين شهر و منطقه به اردكان و ميبد و ابركوه و دهستان كذاب و تفت و البته استان فارس محدود 

و محصور مي شود. با سيدهادي موسوي ندوشن، شهردار اين شهر درباره كارهايي كه انجام داده اند تا به »تنها شهر 

بدون كروناي ايران« معروف شوند، به گفت وگو نشسته ايم؛ عنواني كه هرچند خودش چندان با آن موافق نيست.

گفت وگو با شهردار تنها شهر بدون كروناي ايران

كرونا را به ندوشن راه نداديم
عیسی محمدی

  زبان آموزي
اين روزهــا كه داخــل خانه 
هســتيد و حــاال مشــخص 
نيســت تا كي بايد خانه نشين 
باشــيد و فقط براي ضروريات 
بيرون برويد، بد نيست از اين 
زمان ها استفاده كنيد. چرا از 
اين وقت هاي خانه نشــيني و 
فراغت، مثاًل براي زبان آموزي 
اســتفاده نكنيد؟ ياد گرفتن 
زباني مثل انگليسي، فرانسه، 
آلمانــي، عربي، چينــي و... 
دنياي جديد را به روي شــما 
مي گشايد و باعث توان افزايي 
شما در عرصه كار و اجتماع هم 
خواهد شد. براي زبان آموزي 
هم، مي توانيد به شــيوه شنا 
كردن عمل كنيد و قبل از هر 
چيزي، خودتان را در دل زبان 
جديد بيندازيد. البته طبيعي 
است كه اشتباهاتي هم داشته 
باشــيد، اما چه اشكالي دارد؟ 
مگر شــما در همان بــار اولي 
كه شــنا را آموختيد، درست 
عمل كرديد؟ ده هــا و صدها 
بار اشــتباه كرديد تا درست 
انجــام بدهيد. ســيمون اگر، 
متخصص زبان آمــوز معتقد 
است كه در زبان آموزي نبايد 
از نفهميــدن بترســيد و هر 
چيزي را كه متوجه نيستيد، 
حدس بزنيد. حتــي تند تند 
مي توانيد بپرســيد. خود او با 
اين روش 3 زبان را ســليس 
و 6زبــان را عالــي صحبــت 
مي كند. ترس از اينكه ديگران 
شــما را در حوزه زبان آموزي 
 يــك مبتــدي فــرض كنند 

نداشته باشيد.

سالم به دنیاي جديد
1 پيشنهاد
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  شطرنج سرعتي
چند ماه پيش از ايــن به بازي 
شطرنج به عنوان يك بازي عالي 
براي زمان هايي كه داخل خانه 
هستيد، اشــاره كرده بوديم. 
شطرنج يك بازي كاماًل فكري 
و استراتژيك اســت كه توان 
ذهني و تمركز شــما را تقويت 
مي كند. اما بد نيســت بدانيد 
كه خود شطرنج هم روش هاي 
متداول و متنوعــي دارد. پس 
اگر حال و حوصله شطرنج هاي 
وقت بر و تمركزهاي طوالني را 
نداريد و سريع مي خواهيد سر 
و ته اين بازي را هم بياوريد، باز 
هم براي شــما مسيري وجود 
دارد. البتــه در حالــت عادي، 
زمان يــك بــازي مي تواند از 
10دقيقه تا يك ساعت به طول 
بينجامد. اما شــما مي توانيد 
درگير بازي ســرعتي بشويد؛ 
كه غالباً 5دقيقــه زمان براي 
انجام همه حركت هــا درنظر 
گرفته مي شود. روي هم رفته 
هر چيزي كه در زمان مشخصي 
بايد انجام شود، هيجان خوبي 
را هم تقديــم انجام دهندگان 
مي كند. شــطرنج سرعتي نيز 
چنين اســت. با توجه به اينكه 
شما زمان محدودي داريد، بايد 
سريع بازي را تمام كنيد. ضمن 
اينكه براي طوالني نشدن بازي، 
هم تايمر در نظر مي گيرند كه از 
گوشــي تان مي توانيد استفاده 
كنيد، هم اگر تعداد مشخصي 
حركت بدون حذف هيچ مهره 
حريف انجام بشود، بازي خاتمه 

مي يابد.

هيجان استراتژيك
1 پيشنهاد

   وسايل بدون استفاده را پيدا كنيد
در خانه هر كدام از ما وســايلي پيدا مي شود كه بدون 
استفاده مانده و با اين فكر كه »شايد روزي به درد خورد«، 
از دور ريختن آنها منصرف شده ايم. حاال وقت آن است 
كه با نگاهي تازه سراغ اين وسيله ها برويم. تكه هاي مقوا، 
جعبه كفش هاي بدون استفاده، تكه هاي فوم، چوب هاي 
كوچك و بزرگ حتي چوب بستني، كارت هاي عروسي 
قديمي، ماژيك ها و مداد رنگي هاي غيرقابل اســتفاده، 
كاشــي هاي شكسته، در بطري هاي نوشــابه و ني هاي 
پالستيكي و ...  مي توانند به بدنه يك قاب عكس رنگارنگ 
و خالقانه تبديل شوند. وقتي صفحه اصلي قاب را بسازيم، 
ديگر تزيين كــردن آن با وســايل مختلف به خالقيت 

خودمان بستگي دارد.

   يك چهارچوب بسازيد
قدم اول براي اينكه يك قاب عكس بســازيم اين است 
كه اندازه عكس موردنظرمان را بدانيــم. بعد از اينكه با 
خط كش يا متر اندازه هاي عكس را مشــخص كرديد، 
مي توانيد تصميم بگيريد كه قاب شــما قرار است چه 

ابعادي داشته باشد.
پس ساخت يك چهارچوب كه عكس در آن قرار بگيرد، 
نقطه شــروع كار شماســت. اضالع قاب مورد نظر را با 
استفاده از كاتر، قيچي يا اره هاي ظريف چوب بري ببريد 
و با كمك چســب، ميخ هاي كوچك يا نخ هاي كنفي و 
كاموايي، چهارچوب موردنظرتان را محكم كنيد. حاال 
نوبت اين اســت كه ســراغ تزيين و جلوه دادن به قاب 

عكستان برويد.

   قاب هاي رنگي و ساده
راحت ترين كاري كه مي توانيد براي تزيين قاب عكستان 
انجام دهيد، رنگ كردن آن است. اگر جنس قاب عكس 
از مقواي فشرده، فوم و چوب باشد، اين كار واقعا راحت 
اســت. اما اگر رنــگ در خانه نداريد، مي توانيد ســراغ 
كاغذهاي رنگي، كاغذ كادوهاي بدون استفاده و حتي 
كامواهاي رنگارنگ برويــد. بعضي پارچه هاي قديمي و 
رنگي كه ايده اي براي استفاده از آنها نداريم، مي توانند به 

قاب ساده ما رنگ بدهند.

   دورريختني ها را زنده كنيد
جعبه نخ و سوزن در خانه همه ما، پر از دكمه هاي رنگارنگي 
است كه استفاده نشده اند. گل هاي خشك، مهره هاي رنگي، 
تكه هاي پالستيكي اسباب بازي بچه ها، تزيينات لباس هاي 
قديمي كه كنار گذاشته ايم، روبان ها، پاپيون ها و خيلي از 
خرده ريزهاي اطرافمان مي توانند براي تزيين بدنه قاب 
عكسي كه ساخته ايم، مورد استفاده قرار بگيرند. به وسيله 

آنها حتي مي توانيم قاب هاي قديمي را نو كنيم.

   مراحل ساخت چند مدل قاب عكس ساده
چوب بستني ها را با نوار هاي تزييني چسبي، چسب رنگي 
يا روبان كامال بپوشانيد. مي توانيد از اسپري هاي رنگ هم 
براي اين كار استفاده كنيد. آنها را روي يك صفحه مقوايي 
يا كاغذي كنار هم مي چينيم و به هم مي چسبانيم. حاال 
عكسي را كه اندازه آن كوچك تر از صفحه ساخته شده 
است، با كمي چســب روي قاب محكم مي كنيم. براي 
ساخت يك قاب عكس چوبي خيلي ساده، به 4چوب كه 
از عكس مورد نظرتان بلندتر است، نياز داريد. چوب ها 
را روي هم قرار مي دهيم تا زاويه 90درجه ايجاد كنند. 
حاال با كنف يا بند كفش يا هر وسيله مشابه چوب ها را 
به هم مي بنديم. براي قسمت هاي ديگر هم همين كار را 
مي كنيم. مي توانيد يك مســتطيل از كاغذ كادو ببريد. 
يك مستطيل از وسط آن جدا كنيد تا قسمت جلوي قاب 
عكس ساخته شود. از گل ها و طرح هايي كه در كاغذ كادو 
هست برش بزنيد و براي تزيين استفاده كنيد. حاال پشت 
قاب عكس را از 3طرف بچســبانيد و يك طرف را براي 

داخل كردن عكس در قاب بدون چسب باقي بگذاريد.

ساخت قاب عكس؛ يك سرگرمي  كم هزينه  و خالقانه در قرنطينه

قاب كردن خاطره ها
وقتي دست سازه هاي زيبايي را مي بينيم كه با ساده ترين وسايل درست شده اند، با خودمان مي گوييم شايد ما 
هم اگر وقت داشتيم، چنين ايده هاي خالقانه اي را به مرحله عمل مي رسانديم. روزهاي خانه نشيني اجباري، 
همه بهانه هاي وقت نداشتن را از ما گرفته و اگر مي خواهيم سراغ تجربه هايي برويم كه قبل از اين نداشتيم، 
درست حاال وقت آن است. يكي از سرگرمي هاي جذاب در اين روزها، ورق زدن آلبوم عكس هاست. گاهي از 
بين عكس هاي خاطره انگيز، دوست داريم بعضي را قاب كنيم و روي ديوار يا جايي پيش چشممان بگذاريم. 
چه چيزي بهتر از اينكه قاب عكس را خودمان با وسايل ساده اي كه در خانه بدون  استفاده مانده بسازيم؟ دست 

به كار شويد و براي خاطره هاي به يادماندني، قاب عكس بسازيد.

   چه سبزي هايي بكاريم؟
بيشتر سبزيجات را مي توان در خانه كاشت، مخصوصا 
سبزي خوردن. اما نوع كاشــت و نگهداري هر كدام با 
ديگري فرق دارد. زمان رشدشــان هم متفاوت است. 
مثال گوجه فرنگي براي رسيدن به مواد غذايي بيشتري 
نياز دارد و اگر ما 2هفته يك بار به خيار كود مي دهيم، 
بايد هفته اي 2بار بــه گوجه فرنگي كود بدهيم و وقتي 
گوجه ها 4تا 5سانتي متر رشــد كردند، بايد به گلدان 
بزرگي منتقل شوند. چرا كه ريشه آنها قوي مي شود و 
هر چه گلدان بزرگ تر باشد، بيشتر هم ميوه مي دهد. 
كاشــت فلفل  هم همين شــرايط را دارد. ساده ترين 
ســبزيجاتي كه مي توانيد در خانه بكاريد، سبزيجات 
برگي اســت كه به عنوان ســبزي خوردن اســتفاده 
مي شوند. شاهي، ريحان، جعفري، گشنيز، خرفه، مرزه، 
تره، شويد و تربچه سبزي خوردن را، مي توانيد در خانه 

بكاريد و از عطر و طعم تازه آنها شگفت زده شويد.
   چه وسايلي الزم داريم؟

حاال كه خبري از باغچه نيســت، شــايد نگران محل 
مناسب براي كاشت سبزيجات باشيد. اما اين نگراني 
بي مورد است. براي اين كار مي شود از جعبه هاي چوبي، 
سطل هاي پالســتيكي، گلدان هاي بزرگ و كوچك، 
انواع ظروف مايع ظرفشويي و حتي بطري هاي نوشابه 
خانواده استفاده كرد. مهم عمق گلدان، آبياري به موقع 
و تنظيم برنامه كوددهي آنهاست. بذر، خاك استاندارد، 

گلدان مناسب، دستكش، آبپاش كوچك، بيلچه و الك 
تنها ابزارهاي كاشت ســبزي در آپارتمان هستند كه 
شما الزم داريد. نعناع و پونه، بذر ندارند و بايد آنها را از 
سبزي فروشي بخريد و بعد از ريشه دار كردن در خاك 
بكاريد. بــراي خريدن هيچ كدام از ملزومات ســبزي 
كاشــتن در آپارتمان، الزم نيست حتما از خانه بيرون 
برويد. خوشبختانه همه چيز را مي توانيد اينترنتي هم 

سفارش دهيد و در خانه تحويل بگيريد.

   از كجا شروع كنيم؟
بعد از اينكه بذر مناســب تهيه كرديم، آنها را روز قبل 
از كاشت در آب ولرم مي ريزيم و بين 8ساعت تا 3روز 
در آب نگه مي داريم تا متورم شــوند. ســپس خاك 
مناسبي را انتخاب و الك مي كنيم و به ارتفاع حداقل 

15ســانتي متر در يك گلدان كه زهكش داشته باشد 
مي ريزيم. بذرها را از آب خارج و به روي يك پارچه يا 
كاغذ منتقل مي كنيم تا نم آنها گرفته شود. گلدان را 
پر از خاك مي كنيم و بذرها را روي آن قرار مي دهيم. 
روي تمام بذرهايي كه كاشــته مي شــوند، بايد فقط 
دوبرابر اندازه خودشان خاك ريخته شود. اگر بيشتر 
از اندازه خاك بريزيد بذرها خفه مي شوند و نمي توانند 
رشد كنند. بهتراست خاك كمي نم داشته باشد ولي 
خيس نباشد. اگر دوست داريد خيلي دقيق و قدم به 
قدم با راهنما پيش برويد، ويدئوهاي كاشت گياهان را 

در فضاي مجازي جست وجو كنيد.

   چطور مراقبت كنيم؟
تا قبــل از جوانــه زدن بذرهاي گلداني كــه در خانه 
داريد احتياجــي به نور ندارد ولي بعــد از جوانه زدن 
حتما بايد نور را تامين كنيد. هر چه نور بيشــتري به 
سبزي ها برســد بهتر اســت اما اگر چنين فضايي در 
آپارتمان نداشتيم، مي توانيم از المپ هاي فلورسنت 
استفاده كنيم. بعد از گذشت حدود 2هفته به گياه كود 
مي دهيم و ترجيحا از كود طبيعي استفاده مي كنيم. 
اگر اين كود در دسترس نبود، سراغ كودهاي شيميايي 
اســتاندارد مي رويم. البته مقدار مورد نياز روي بسته 
اين كودها نوشته شده و جاي نگراني نيست. اگر تمام 
اين مراحل به درستي انجام شود بعد از گذشت حدود 

2هفته سبزي ها آماده خوردن مي شوند. 

تا ميدان تره بار يا سبزي فروشي هم نرويد

 مزرعه سبز
در خـانه

قديم ترها كه خانه ها يكي  دو طبقه بود و حياط داشت، باغچه 
كوچك سرسبز اين فرصت را به اهل خانه مي داد كه جز گل 
و گياه هاي تزييني، بعضي سبزيجات مصرفي روزمره را هم 
خودشان بكارند. شايد به نظر برســد اين كار در آپارتمان 
غيرممكن است و اصال با اين فضاي محدود، مگر مي شود در خانه سبزي كاشت؟ اما 
خبر خوب اينكه سبزي كاشتن در آپارتمان هم ممكن است. حاال كه وقت بيشتري در 
خانه داريم زمان خوبي است كه اين كار را امتحان كنيم. به اين ترتيب ناچار نيستيم 
براي رفتن به ميدان ميوه و تره بار يا سبزي فروشي هم از خانه خارج شويم. ضمن اينكه 
از دردسر شستن و ضدعفوني كردن وسواسي سبزيجات در اين روزهاي حساس هم 

خالص مي شويم. فوت وفن هاي كاشتن سبزيجات خوراكي در خانه را اينجا بخوانيد.

نيلوفر ذوالفقاری



بهروز رسايلي| افشاي جزئيات واريز بخش قابل توجهي از پاداش صعود 
ايران به جام جهاني به حساب كارلوس كي روش، سر و صداي زيادي به پا 
كرده است. برخي بر اين باورند كه عدد و رقم واريز شده شكل نامتعارفي 
دارد و همخوان با قرارداد مربي پرتغالي نيســت، اما فدراسيون فوتبال 
تأكيد مي كند پولي كه پرداخت شده صرفا دستمزد كي روش است كه 

به دليل محدوديت هاي انتقالي، از حســاب ايران در فيفا برداشت شده 
است. اين مسائل بيشــتر جنبه حقوقي دارد و حتما بايد پيگيري شود. 
طبيعتا اگر تخلفي صورت گرفته باشد، بايد با مدير خاطي برخورد شود؛ 
هرچند عمر ما تمام شــد و حتي يك مورد )فقط يك مورد!( از چنين 

برخوردهايي در فوتبال ايران نديديم.

فارغ از اينكه كارلوس كي روش فقط حقش را گرفته يا بيش از آن دريافتي 
داشته است، او را بايد جزو معدود مربيان خارجي فوتبال ايران دانست كه 
تقريبا راحت و بي دردسر پولش را گرفت و رفت. او طي زمان حضورش در 
ايران دريافتي هايي داشت كه گاهي با تأخير همراه مي شد، اما به هر حال 
نظم و نسق بدي نداشت و كار را راه مي انداخت. بعد از پايان جام جهاني 
روسيه هم بخش كمي از دستمزد كي روش مانده بود كه او با استفاده از 
رگبار مصاحبه هاي انتقادي، به سرعت آن را تسويه كرد. اگر آرشيو آن 
روزها را مرور كنيد، متوجه چرايي استفاده از واژه »رگبار« خواهيد شد. 
فدراسيون در آن زمان مشغول رايزني با گزينه هاي سرمربيگري تيم ملي 
ايران بود و مصاحبه هاي تخريبي متعدد كي روش، روي تصميم گزينه ها 
اثر مي گذاشت. نهايتا مديران فوتبال ايران ناچار شدند پول كي روش را 

بدهند و او را ساكت كنند.
صد البته كي روش براي فوتبال ايران زحمت كشيد و سودمند بود. اصال 
همين پاداش جام جهاني كه در مورد نحوه تقســيمش بحث داريم، از 
رهگذر حضور مؤثر او روي نيمكت تيم ملــي به وجود آمد، وگرنه امروز 
حتي سرنوشت صعود تيم ملي به مرحله اصلي مقدماتي جام جهاني قطر 
هم به شدت پيچيده شده است. همه اينها درست، اما او قلق بازي با افكار 
عمومي و نقد كردن مطالباتش را هم خيلي خوب بلد بود و توانست بدون 
شكايت و شكايت كشي در اسرع وقت آن را وصول كند؛ هنري كه مثال 
برانكو ايوانكوويچ نداشت. سرمربي سابق پرسپوليس كه اثرگذاري اش 
در تاريخ اين باشــگاه كمتر از تأثير كي روش روي تيم ملي نبود، ماه ها 
بعد از ترك تيم هنوز نتوانسته پولش را بگيرد و به ناچار به فيفا شكايت 
برده است. برانكو هم ســود حضور در نيمه نهايي و فينال آسيا را براي 
پرسپوليس به ارمغان آورد، اما چون اهل داد و فرياد، قهر و بغض و تهديد 

به ترك كار نبود، هنوز معطل مانده است.
يك روز علي كريمي در مورد كارلوس كي روش گفت: »به خاطر دير شدن 
پاداش مساوي با نيجريه خودش را در اتاق حبس كرده بود.« كارلوس با 
همين رفتارها كاري كرد كه پاداش چندده هزار دالري مترجمش هم 

به حساب واريز شد، برانكو اما هنوز اندرخم يك كوچه است!

طي چند روز آينده قرار اســت مديرعامل جديد پرسپوليس معرفي شود. 
داريم در مورد باشــگاهي حرف مي زنيم كه طي چند ســال گذشته از هر 
جهت موفق ترين تيم ايران بوده و طبعا به همين دليل بايد بيشترين ثبات 
مديريتي را مي داشته است، اما دقيقا بر عكس شده! برانكو به عنوان يكي از 
موفق ترين مديران تاريخ باشگاه، با 4مديرعامل كار كرد. بعد از رفتن او هم 

يك مديرعامل ديگر آمد و نفر بعدي هم همين روزها معرفي خواهد شد. اين 
همه نوسان نشان مي دهد در فوتبال ايران هيچ متر و معياري براي ماندگاري 
مديران وجود ندارد. نه آغاز قهرماني ها و رفع مشكالت مالي با طاهري باعث 
ماندگاري او شد، نه راهيابي به فينال آسيا به گرشاسبي كمك كرد و نه حفظ 
شــاكله تيم و جذب مربي موفق بعدي ايرج عرب را در باشگاه نگه داشت. 
به اين ترتيب مديرعامل جديد هم با چشم اندازي مبهم مواجه خواهد بود 

و هرگز نمي داند با چه عملكردي مي تواند پايه هاي قدرتش را حفظ كند.
در مورد مديرعامل جديد پرسپوليس اما يك نكته جالب تر هم وجود دارد؛ 
اينكه او هر كه باشــد و هر كاري بكند، بيشتر از 6ماه فرصت حضور در اين 

تيم نخواهد داشــت! اگر اين بار ادعاي وزارت ورزش و مسئوالن اقتصادي 
مربوطه را باور كنيم، بايد بپذيريم سهام پرســپوليس و استقالل نهايتا تا 
پايان نيمه اول سال 99 واگذار خواهد شد. در اين صورت هم طبيعتا مالك 
و هيأت مديره تغييــر مي كند و به تبع آن مديرعامل هم عوض مي شــود. 
حاال بگذريم از اينكه حتي درصورت عدم واگذاري 2تيم هم ميانگين عمر 
مديريتي كساني كه ســلطاني فر در پرسپوليس و استقالل منصوب كرده، 
بيشتر از 4 يا 5 ماه نبوده اســت! با اين تفاسير شما فرض كنيد مدير جديد 
با اين چشم انداز محدود كجا را بايد آباد كند و كدام پروژه بلندمدت را بايد 

استارت بزند؟

سالمآقايمديرششماهه
  نكته جالب در مورد كسي كه مديرعامل پرسپوليس خواهد شد

توكيروشنبوديآقايبرانكو!
  2مربي مفيد و مؤثر، با 2سيستم رفتاري متفاوت

 عكس ويروس كرونا به جاي تيپ جديد بكام
حتما به اين موضوع برخورد كرده ايد كه عضو يك 
كانال پربازديد يا دنبال كننده يك صفحه پرفالوئر 
بوده ايد اما ناگهان ديده ايــد كه محتواي آن تغيير 
كرده و به صفحه يا كانالي تبليغاتي تبديل شــده 
اســت. اين معمول اســت كه كانال ها و صفحات 
پركاربر به فروش برســند. حاال ديويد بكام صفحه 
شخصي اش در اينســتاگرام را در اختيار يونيسف 
قرار داده تا اين ســازمان جهاني از اين صفحه كه 
62.4ميليون تعقيب كننده دارد، در راستاي مبارزه 
با كرونا بهره برداري كند. بنابر اين اگر سري به صفحه 
بكام زديد تا تيپ جديد او را ستايش كنيد و بزنيد 
روي پيشــاني خودتان و بگوييد: »لعنتي هر چه 
مي پوشد به او مي آيد«، ممكن است با پيغامي شبيه 
پيامك هايي كه وزارت بهداشت براي ما مي فرستد، 

روبه رو شويد. پس تعجب نكنيد.

  بازيكن از كارتن خواب آسيب پذيرتر است
اگــر در قرنطينه خانگي حوصله تان ســر رفته، به 
اين فكر كنيد كه از شما بدبخت تر هم وجود دارد. 
البته منظور آنهايي نيســتند كه مجبورند به جاي 
عمل به هشــتگ  در_خانه_بمانيم، در پياده رو يا 
داخل كارتن و قبر بمانند تا آلوده نشوند يا ديگران 
را آلــوده نكنند. بازيكنــان فوتبــال در ويالهاي 
چند ميليــون دالري خود باشــگاه و زمين تنيس 
و سالن آمفي تئاتر و رستوران و اســتخر دارند اما 
احتمال اينكه بعد از شرايط كنوني دچار افسردگي 
شوند، بيشتر از احتمال افســردگي امثال ما ست. 
اتحاديه بازيكنان حرفه اي فوتبال -فيف پرو- بنا بر 
تحقيقاتي كه اخيرا انجام داده به اين نتيجه رسيده 
كه بازيكنان بيش از ديگران در معرض بحران هاي 
روحي و اضطراب و استرس قرار دارند. اين تحقيق 
روي 150بازيكن فوتبال در استراليا صورت گرفته 
اســت؛ يعني بازيكن در ورزش به اين پراسترسي 
كه ثانيه ها تعيين كننده سرنوشــت يك بازيكن يا 
مربي يا تيم يا شهر يا ملت هستند، دچار استرس 
نمي شــود اما به خاطر قرنطينه در خطر مشكالت 
روحي و رواني قرار مي گيرد. از اين تعداد 77درصد 
دچار استرس و اضطراب شــده اند و درباره آينده 
زندگي حرفه اي و شخصي شان نگراني هايي داشته و 
45درصدشان عالئم افسردگي را در خود داشته اند.

  كالهبردار طرح ترافيك اخراج شد
يك بازيكن فوتبال در چين كه از مزاياي استفاده 
از موتوري جلوي پالك ماشــين در معابر ورود به 
محدوده طــرح ترافيك آگاه نبود، دچار مشــكل 
شــد. يو هانچائو، بازيكن 33ساله گوانگژو خودش 
راســا اقدام كرد و از بين كف ماليــدن به پالك يا 
گذاشــتن لنگ روي آن و دســتكاري شماره هاي 
 F پالك، مورد آخري را انتخاب كرد و وقتي حرف
پالك اتومبيل خود را به E تبديل كرد، توسط پليس 
راهنمايي و رانندگي كمين كرده در كوچه بعدي 
گير افتاد. باشگاه گوانگژو اين بازيكن ملي پوش را 
كه 59بازي ملي در كارنامــه دارد، به همين دليل 
اخراج كرد؛ انگار داشــت براي اخراج دنبال بهانه 
مي گشت. در همين حال 2 تيم شانگهاي گرينلند 
شــنهوآ و بيجينگ گوآن در روزهاي اخير تمرين 
 آماده سازي  را آغاز كردند. با وجود كشف 89بيمار
 كوويد-19جديد در چين، دولت اين كشور سعي 
دارد با ترغيب مردم بــه حضور در اماكن اجتماعي 
شرايط را عادي جلوه دهد و خود را در مهار ويروس 

چيني موفق و موجه جلوه دهد.

  فاصله گذاري اجتماعي در خانواده نيمار
ندين سانتوس، مادر 52ساله نيمار از فردي به نام 
تياگو راموس كه 30سال از خودش كوچك تر است، 
به عنوان شريك جديد زندگي خود رونمايي كرده 
است. به اين مي گويند يك فاصله گذاري اجتماعي 
خوب. اين جوان 22ساله كه سنش بيشتر مي خورد، 
طرفدار رئال مادريد است و چندبار از تور سانتياگو 
برنابئو هم ديدن كرده. رسانه ها به اين نكته اشاره 
كرده و نتيجــه گرفته اند كه او كه 6ســال از نيمار 
كوچك تر است، ممكن اســت در رئالي كردنش در 
آينده نقش مهمي بازي كند. اين در حالي اســت 
كه رئال قرار نيســت براي بار سوم نسبت به خريد 
نيمار اقدام كند و از طرفي، نامزد مادر مثل باجناق 

فاميل نمي شود.

  كرونا جام جهاني باشگاه ها را عقب انداخت
كرونا باعث شــده كه اينفانتينــو برنامه اش براي 
برگزاري جام جهاني باشــگاه ها با حضور 24تيم را 
يك ســال به تعويق بيندازد. اين تورنمنت كه قرار 
بود به جاي فرمول كنوني بين قهرمان هاي قاره ها 
و تيم ميزبان از آسيا در ســال2020 برگزار شود و 
نام آن هم »سوپر24« به ميزباني چين تعيين شده 
بود، حداقل تا 2022 عقب مي افتد. احتمال اينكه 
جام جهاني باشگاه ها با فرمول كنوني هم امسال در 

ژانويه برگزار شود، كم است.

  ستاره هاي الليگايي چقدر ارزان تر شدند؟
براســاس تخمين سايت ترانســفرماركت، ارزش 
بازيكنــان رئال مادريــد به خاطر كرونــا مجموعا 
191.5ميليون يورو كم شــده و به 888.5ميليون 
يورو رسيده و 17.73درصد افت كرده است. ارزش 
تركيب بارسا 207.1ميليون يورو افت كرده چرا كه 
ســن بازيكنان اين تيم بيشتر اســت. ارزش كلي 
تركيب بارسا به 852.6ميليون يورو رسيده كه افت 
19.55درصدي را نشــان مي دهد. ارزش تركيب 
اتلتيكو نيز 161.5ميليون يورو افت داشــته و به 
709ميليون يورو رسيده؛ يعني 18.55درصد افت 

كرده است.

جهان

كوالكوويچ: من هنوز سرمربي واليبال ايرانم
ايگور كوالكوويچ هنوز طبق قرارداد، خودش را سرمربي تيم ملي واليبال 
ايران مي داند. روزهاي اول ســال نو، فدراسيون واليبال ايران به سرمربي 
صربش اعالم كرد كه قرارداد او فسخ شده است. با اين حال كوالكوويچ به 
يكي از خبرگزاري هاي صربستان گفته كه او هنوز سرمربي ايران است: »من 
هنوز سرمربي تيم ملي ايران هستم چون كه قراردادم به پايان نرسيده و  ماه 
سپتامبر پايان اين قرارداد است. اما در عمل همه  چيز متفاوت است.« ايگور 
گفته كه 20روز پيش و بعد از به تعويق افتادن بازي هاي المپيك با فدراسيون 
ايران تماس گرفته تا درباره وضعيت جديد صحبت كند: »به صراحت به من 
گفته شد كه به دليل مشكالت مالي، رئيس فدراسيون عالقه اي به ادامه 
همكاري با من ندارد. از من خواسته شد تا در مورد فسخ قراردادم با رسانه هاي 
ايراني مصاحبه نكنم و به همين خاطر كسي حقيقت را نمي داند. با اين حال 
خبر لغو توافقي قراردادم و شايعاتي كه در مورد جانشين احتمالي من منتشر 
شد، مشكالتي را برايم به وجود آورد. بعضي از افراد فكر مي كنند من مرتكب 
خالفي شده ام و من را اخراج كرده اند. چون از نظر آنها فسخ قرارداد با كسي 
كه همه خواسته هاي كارفرماي خود را برآورده كرده است، معنايي ندارد.«او 
از تصميمي كه فدراسيون واليبال گرفته ناراحت است و مي گويد: »من از نظر 
روحي آسيب ديدم. نه تنها مربي بعدي يك لقمه حاضر و آمده را كه همان 
سهميه المپيك است، به دست آورده بلكه قرارداد من خيلي ساده و حتي 
بدون اطالع رساني مناسب فسخ شده است. من حتي تقاضاي پرداخت 
كامل مبلغ قرارداد و غرامت از فدراسيون ايران را نكرده ام. منتظرم تا جزئيات 
فسح قرارداد برايم ارسال شود. من يك توافق منصفانه مي خواهم.«ايگور در 
پايان اين گفت وگو از سختي هاي كار در ايران هم صحبت كرده و گفته است: 
»ايراني ها ذهنيت يك ابرقدرت را دارند و قسمت درام داستان از همين جا 
آغاز مي شود. قبول دو سه شكست مقابل برزيل براي آنها پايان دنياست. ما 
بدون امير غفور، بازيكن كليدي تيم و با چند بازيكن بيمار، در تورنمنت چين 
سهميه گرفتيم ولي ايراني ها همچنان از اين نتيجه ناراضي هستند. آنها 

هرگز راضي نمي شوند.«

تشكيل جلسه فدراسيون جهاني وزنه برداري
فدراسيون جهانی وزنه برداری در جلسه ای كه قرار است به زودي برگزار 
شود، تكليف آخرين مسابقات گزينشی المپيك را مشخص خواهد كرد. 
طبق برنامه قبلی اين فدراسيون، مسابقات قهرمانی قاره ها، آخرين فرصت 
برای وزنه برداران بود تا سهميه المپيك توكيو 2020 را نهايی كنند اما با 
شيوع كرونا هيچ مســابقه ای در هيچ يك از پنج قاره برگزار نشد. ايسنا از 
اورسال پاپاندرئا، سرپرست فدراسيون جهانی وزنه برداری سوال كرده كه 
آيا ممكن است سيستم كسب سهميه المپيك تغيير كند و اين فدراسيون 
در نظر دارد تاريخی را برای برگزاری اين مسابقات گزينشی تعيين كند؟ 
پاپاندرئا در جواب اين سواالت گفته است: »ما برای دو روز آينده جلسه ای 
داريم و برخی از اين مسائل در دستور كار جلسه قرار دارد.«بدنيست بدانيد 
در اين دوره برای اولين بار وزنه برداران بر اســاس رنكينگ می توانستند 
سهميه بگيرند. هشت نفر اول هر وزن به همراه بهترين نفرات هر قاره مجاز 
به شــركت در المپيك بودند. در دوره های قبل بر اساس رنكينگ تيمی 
سهميه ها به كشورها می رسيد.  ســهراب مرادی و كيانوش رستمی در 
دسته 96 كيلوگرم، علی هاشمی در دسته 109 كيلوگرم و علی داودی در 
دسته فوق سنگين به دنبال كسب سهميه هستند. ايران فقط می تواند با دو 

وزنه بردار به المپيك برود.

منهاي فوتبال
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 تكذيب شايعه مربيگري شجاعي

سرپرست تراكتور شايعه مربيگري مسعود شــجاعي را تكذيب كرد. در فضاي مجازي خبري منتشر شده بود 
كه كاپيتان تيم ملي در پايان فصل جاري ليگ برتر به پيشــنهاد زنوزي، مالك تراكتور از دنياي بازيكني فوتبال 

خداحافظي مي كند و در كادر فني سرخپوشان تبريزي مشغول به كار خواهد شد.

تولد يك جادوگر

     عكس ها | فرشاد عباسي|

احمد سعادتمند در روزهاي آغازين مديرعاملي استقالل، تور ديدار 
با پيشكسوتان راه انداخته كه اقدام پسنديده اي است. بر اين اساس 
در روزهاي ممنوعيت تجمع، پيشكسوتان در گروه هاي چند نفري 
كنار سعادتمند عكس يادگاري مي اندازند و بعد از خروج از دفتر او، 
مصاحبه هايي با چند جمله تكراري انجام مي دهند: »خوشبختانه 
بعد از سال ها يك نفر به استقالل آمده كه به حرف پيشكسوتان 
بها مي دهد.« ما هــم اميدواريم همينطور باشــد اما به هر حال 
وظيفه داريم به دوستان يادآوري كنيم باشگاه استقالل طبيعتا 
در 2زمينه پول و پســت با محدوديت مواجه است و اميدواريم 
آنهايي كه دست شان از اين دو مقوله كوتاه ماند، فردا تغيير ديدگاه 
ندهند. باالخره ما عادت داريم. مرتضي فنوني زاده يك بار گفت: 
»انصاري فرد از شدت فعاليت 40 كيلو شده است« اما 4 روز بعد، 
پس از مالقات با رسول پناه گفت: »به نظرم حق با هيأت مديره بود!«

فرداهمهمينراميگوييد؟

در حكــم انضباطــي صادر شــده براي بــازي پرســپوليس و 
تراكتورسازي، 5 هوادار پرســپوليس به مدت 2 سال از حضور در 
ورزشگاه هاي سراسر كشور محروم شدند. اين رويه درستي است 
كه همه جاي دنيا هم رواج دارد، اما سؤال اينجاست كه اين حكم 
محروميت چقدر ضمانت اجرا دارد؟ اسم اين 5 نفر با نام پدرشان در 
سايت كميته انضباطي درج شده است. فرض كنيم استدالل كميته 
اين است كه االن بليت فروشي براي ورزشگاه آزادي براساس كارت 
ملي انجام مي گيرد اما اگر نفرات محروم با كارت ديگران بليت بخرند 
و به ورزشگاه بروند، كسي متوجه خواهد شد؟ آيا از بين شماهايي 
كه تا با حال اينترنتي بليت خريده ايد، تا به حال يك بار هم چهره تان 
با كارت تطبيق داده شده؟ تازه اين ورزشگاه آزادي است؛ در بقيه 
استاديوم ها كه خبري از بليت فروشي الكترونيكي نيست چطور 

امكان اعمال اين محروميت وجود دارد؟

باكدامضمانتاجرا؟

در اكثر نقاط دنيا فوتباليســت ها با كاهش درآمدشان موافقت 
كرده اند اما در ايران خبري نيســت. داليلش را قبال نوشته ايم و 
خودمان هم قبول داريم وقتي باشــگاه ها ايــن همه با بازيكنان 
بدعهدي مي كنند، آنها هم حق دارند در چنين بزنگاه هايي كوتاه 
نيايند. با اين حال يكــي از بازيكنان ليگ برتري جمله جالبي به 
زبان آورده: »چرا از اروپايي ها فقط كاهش دستمزدها را الگو قرار 
مي دهيد؟« خب، راست مي گويد بنده خدا، مثال چطور است زود 
خوابيدن بازيكنان اروپايي را الگو قرار بدهيم؛ چند درصد بازيكنان 
ايراني شب سر ســاعت مي خوابند؟ چطور است در مورد تغذيه 
حرف بزنيم؛ خورد و خوراك چند درصد بازيكنان ايراني درست 
است؟ نظرتان در مورد مصاحبه كردن اروپايي ها چطور است؛ چند 
بازيكن حرفه اي را مي شناسيد كه همينطور دم و دقيقه در مورد 
هر چيز باربط و بي ربطي حرف بزند؟ كجاي اروپا را الگو قرار بدهيم 

راضي مي شويد؟

كجايشراالگوكنيمخوباست؟

نكته بازي

اگر مي خواهيد بدانيد كريمي در اين سال ها 
جراحي زيبايــي روي صورتش انجام داده يا 
نه، اين عكس بيشتر از بقيه مي تواند به شما 

كمك كند.

هشت پوشان پرســپوليس در دو دوره تاريخي مختلف. اين 
عكس مربوط به سال هايي است كه ستاره هاي فوتبال در دفتر 

روزنامه ها با هواداران خود تلفني صحبت مي كردند.

در اولين روزهاي ورود به پرسپوليس، انصاريان و كاويانپور صميمي ترين 

دوستان كريمي بودند. وقتي انصاريان را مي بينيم احساس مي كنيم 

چهره كريمي در اين سال ها هيچ تغييري نكرده است.

سپ بالتر -رئيس فيفا- در حال خوش وبش با ملي پوشان ايران 
است و علي دايي به عنوان كاپيتان دارد علي كريمي را به او معرفي 

مي كند. دايي و كريمي به ندرت تا اين حد به هم نزديك شده اند.

پشت فرمان همان پژو405 معروف كه اولين ماشين او در ورود به 
پرسپوليس بود. كريمي چند ماه قبل تا تمرين تيم ملي هم رفت 

اما ايويچ او را به تمرينات راه نداد.

همراه با علي اكبريان و حميد استيلي در سفر به قطر. اكبريان 
در اين سفر مقابل تيم الوكره گل زد اما امروز فاصله او با كريمي و 

استيلي چندين كيلومتر است و چندين ديوار.

رويارويي با خيــل هواداران در اولين روز ورود به ورزشــگاه 
كارگران. اين نوجوان ها همراه با علي كريمي بزرگ شــدند و 

بعدها او را داش علي كريمي صدا كردند.

علي پروين عاشــق بازيكنان 
تكنيكي و دريبل زن بود. او كه 
از نسل قبلي پرسپوليس ناصر 
محمدخاني را بيشــتر از همه 
دوست داشــت، كريمي را در 
قلبش جانشين ناصر كرده بود.

تيپ جالب كريمي و اتومبيلش 

در اوليــن روز حضــور در 

تمرينات پرسپوليس. فراموش 

نكنيد علي بــا همين تيپ و 

قيافه از خوشــتيپ هاي زمان 
خودش بوده است.

اردوي پرسپوليس در رامسر با حضور عابدزاده، 

انصاريان، كاويانپور و ديگران. اين يكي از معدود 

سال هايي است كه فرشيد و علي كريمي همزمان 

در پرسپوليس حضور دارند.

جواد نكونام كه فقط دو ســال از علي كريمي 

كوچك تر است تقريبا همزمان با او در فوتبال 

ايران چهره شد. اينجا جواِد جوان در لباس پاس 

در تعقيب جوان اول پرسوليس است.

عكس نوشت قبلي، داستان ستاره شدن فرهاد مجيدي بود و اين شماره، داستان جادوگر 
شدن علي كريمي. شماره8 محبوب پرسپوليسي ها سال77 درحالي به اين تيم آمد كه 
پيش از آن در تيم فتح درخشيده بود و اسمش را تاحدودي بر سر زبان ها انداخته بود. 
حتي در همان روزهاي حضور در فتح نيز صابونش به تن استقاللي ها خورده بود. در فوتبال 
سالني و در جام رمضان سال76 علي كريمي در بازي فينال مقابل استقالل 3گل زد تا 
فتح 7 بر 3 مقابل استقالل به برتري برسد. او بعد از گل ششم تيمش با حركت دست 
براي هواداران استقالل كري خواند و جو سالن را كامال به هم ريخت. او يك سال بعد به 
پرسپوليس پيوست و اين بار جو ورزشگاه كارگران را به هم ريخت. ورزشگاهي كه آن 
سال ها ميزبان تمرينات پرسپوليس با هدايت علي پروين بود. علي كريمي در نخستين 
روز حضورش در تمرينات پرسپوليس همانطور كه در عكس ها مي بينيد با يك پژو405 
به ورزشگاه كارگران آمد و تيپ لباس پوشيدنش هم طبعا تفاوت هاي بسيار زيادي با اين 
روزها داشت. هواداران پرسپوليس از اينكه تيم شان در رقابت با استقاللي ها توانسته بود 
اين پديده جوان را جذب كند خوشحال و شادمان براي گرفتن عكس و امضا به سمت 
كريمي جوان هجوم بردند. او در نخستين تمرينات و بازي هاي پرسپوليس با شماره26 
به ميدان مي رفت. در آن سال ها مهدي هاشمي نسب و بعد از او هم علي انصاريان شماره8 
پرسپوليس را به تن مي كردند و علي كريمي تا زماني كه شماره8 به او برسد با شماره26 
بازيكنان حريف را دريبل مي زد. او شماره اي را انتخاب كرده بود كه با جمع ارقامش به 
همان عدد8 دلخواه خود برسد.همين چند روز قبل بود كه مهدي مهدوي كيا در يك 
گفت وگوي اينترنتي يادي از سال هاي اوج علي كريمي كرد و او را بهترين فوتباليست 
تاريخ ايران ناميد. مهدي گفت: »وقتي علي به آلمان آمده بود تا براي بايرن مونيخ بازي 

كند به او مي گفتم علي چرا تبديل به بازيكن يك ضرب - دوضرب شدي؟ دريبل كن اين 
آلماني ها رو!« اما ظاهرا فليكس ماگات به علي اجازه نمي داد هنر دريبل زني اش را به رخ 
آلماني ها بكشد؛ برعكس علي پروين كه از روز آمدن علي كريمي از او خواسته بود هر 
كسي را در ورزشگاه كارگران و آزادي و... روبه روي خودش ديد دريبل كند. كريمي در 
پرسپوليس آزادي عمل زيادي داشت و حتي يك بار در تبريز نيمي از زمين چمن را با 
دريبل 5بازيكن از تراكتور طي كرد و دروازه حريف را باز كرد. اما يك اتفاق در بازي تيم ملي 
اميد روند روبه رشد او را براي مدتي متوقف كرد. تيم اميد با كاپيتاني علي كريمي براي يك 
تورنمنت دوستانه به ويتنام رفته بود و در يكي از بازي ها وقتي بازيكنان ايران اطراف داور 
ژاپني حلقه زدند، بچه كرج -مثل يك خودروي پالك68 در خيابان هاي تهران - از ميان 
بقيه سفيدپوشان راهش را به سمت داور باز كرد و مشت اول را حواله او كرد. گويا علي 
پروين فراموش كرده بود به شاگردش بگويد داور استثناست و از اين يك نفر الزم نيست 
عبور كني! اين اتفاق علي كريمي پاشاكي را يك سال از فوتبال محروم كرد و او فرصت 
يافت تا در كالس هاي روانشناسي راهكارهاي غلبه بر خشم را مرور كند. مشابه اين اتفاق 
ديگر در سال هاي بازي كريمي تكرار نشد و او بعد از 18سال فوتبال حرفه اي با 127بازي و 
38گل ملي از فوتبال خداحافظي كرد. او در تعداد بازي هاي ملي سومين ركورد ايران و در 
تعداد گل نيز سومين ركورد را به همراه جواد نكونام در اختيار دارد. در يكي از عكس ها ي 
همين مجموعه نكونام جوان را با پيراهن پاس در تعقيب كريمي مي بينيد. كريمي اسطوره 
پرسپوليسي هاست اما اختالفاتش با علي دايي و برخي از مديران باعث شد سال هايي را 
دور از اين باشگاه سپري كند. در واقع بيش از آنكه پرسپوليسي ها از تكنيك كريمي سود 

ببرند اماراتي ها و قطري ها بودند كه از جنبل وجادوهاي او در صحرا سيراب مي شدند.
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گفتوگو

  داستان مردي كه مي خواهد مدير شود
4نكته درباره گفت وگوي وريا غفوري با اينستاگرام باشگاه استقالل

عكس|فرشادعباسي|

 الهامي: آرزويم قهرماني با تراكتور 
در ليگ برتر است

دروغاست؛باهيچستارهايمذاكرهنكردهايم

اميرحسيناعظمي|در روزهايي كه اكثر 
باشگاه هاي ليگ برتري منتظرند تا 

سازمان ليگ تكليف آينده ليگ 
نوزدهم را روشــن كند، باشــگاه 
تراكتورسازي با سرمربي اش براي 

فصل آينده به توافق رسيده و قرارداد 
او را تمديد كرده است. زنوزي در حالي 

با ساكت الهامي براي فصل آينده به توافق 
رسيده كه در سال هاي اخير بيشتر دنبال نام هاي بزرگ رفته بود. 
تمديد قرارداد با تراكتورسازي در روزهاي كرونايي بهانه اي شد تا 
گفت وگويي با ساكت الهامي درخصوص آخرين وضعيت خودش و 

آينده اش داشته باشيم.

  انتخاب شما به عنوان ســرمربي فصل آينده 
تراكتورسازي خيلي ها را سورپرايز كرد.

ازچهلحاظانتخابمنبايدسورپرايزباشد؟
  خب، خيلي ها تصور نمي كردند زنوزي از حاال 

چنين تصميمي بگيرد.
منبايدازاعتمادايشانتشكركنموميدانمكهاينكارقطعاوظيفهام
رادرتراكتورسنگينترخواهدكرد.اميدوارمكهجواباعتمادآقاي
زنوزيرابدهــم،درضمنبايداززحماتآقايســهرابيمديرعامل

باشگاهتراكتورهمتشكركنم.
  ظاهرا بازيكنان تراكتور هم رابطه اي صميمي با 
سرمربي تيم دارند و اين موضوع در تمديد قرارداد بي تأثير 

نبوده است.
منبارهادرمصاحبههايمگفتمكهآنهادرايرانبهترينهســتندو
خيليخوشحالمكهدراينمدتمراقبولكردند.بازيكنانتراكتوراز
لحاظفنيواخالقيفوقالعادههستندوقطعامهمتريننقشرادارند.

منبايدازهوادارانتراكتورهمتشكركنمكهبهمنلطفداشتند.
 فكر مي كنيد به عنوان سرمربي تراكتور توقعات 

زنوزي را برآورده كنيد؟
تمامتالشمراميكنمتاجواباعتمادايشانرابدهم.كارسختاست

وليمنتالشميكنم.
 حتما مي دانيد كه هواداران تراكتور خيلي دوست 

دارند بعد از سال ها تيم شان قهرمان ليگ برتر شود؟
بله،ميدانم.اتفاقاآرزويبزرگمنقهرمانيباتراكتوراستوخيلي
دوستدارمدرليگبرترنخســتينقهرمانيامرابااينتيمبهدست

بياورم.
 براي رسيدن به اين هدف چه برنامه اي داريد؟ 
مي گويند از حاال با چند ستاره سرشناس ليگ ايران و چند 

لژيونر مذاكره كرده ايد.
هنوزتكليفليگامسالمشخصنيست،چطورامكانداردازحاالبه
فكرفصلآيندهباشيموبابازيكنانمذاكرهكنيم؟اينكهميگويندبا

چندستارهمذاكرهكردهايمدروغاست.
 شما گفته ايد كه همه بازيكنان فعلي تراكتور را 

حفظ خواهيد كرد؟
بله،منتمامياينبازيكنانرابرايفصلبعدميخواهم.هميناالن
4جايخاليدرليستداريموبازيكنانتراكتورهمبهخوبيميدانند
كهتيمنيازبهتقويتداردوليقرارنيســتبازيكنيدرتيمماحذف

شود.ماهمهراحفظميكنيم.
 قبول داريد در برخي از بازي ها كنار خط بيش از 

حد عصباني مي شويد؟
بههرحالفشاربازيتأثيرگذاراستوليسعيميكنمآرامباشم.

 در مورد وضعيت فعلي ليــگ ايران و تعطيلي 
بازي ها چه صحبتي داريد؟

االنمهمترينموضوعسالمتيمردماســت.ذهنتماممردمدرگير
استودراينشرايطزيادنميتوانازفوتبالواينكهليگچهخواهد
شــدحرفبزنيم.واقعاهيچفــردينميتوانــدپيشبينيكندچه
اتفاقاتيدرليگهايمختلفدنيارخخواهددادوحتيفيفاهمدراين

خصوصتصميمينگرفتهاست.
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 ليگ يك بعد از  ماه رمضان 
سازمان ليگ در تالش است تا مجوز برگزاري تمرين باشگاه ها را از پانزدهم ارديبهشت ماه بگيرد تا بتواند از اوايل 
خردادماه بازي ها را آغاز كند. باتوجه به اينكه  ماه مبارك رمضان در راه است، امكان برگزاري بازي هاي ليگ يك در 
اين  ماه وجود ندارد، چون نور بسياري از استاديوم ها مناسب نيست.

محمدزارعي| معاونسابقباشگاهاستقاللباوجوداينكهماههاست
ازاينباشگاهرفتهاماهرازگاهيميبينيموميشنويمكهدرفضاي
رسانهايومجازيدربارهعملكرداودرزمانحضورشدراستقالل
انتقادوبحثميشــود.اودرماجرايآخرينمذاكرهآبيهابراي
راضيكردناستراماچونيدرقطرهمحضورداشتكهدرنهايتبه
نتيجهنرسيد.بااودربارهچراييجداييسرمربيموفقاستقاللو

جزئياتآنچهدرقطرگذشتصحبتكردهايم.
  شما باني حضور استراماچوني در استقالل بوديد 

و قرارداد خوبي هم با او بستيد؛ در اين باره توضيح بدهيد.
مابااستراماچونيقرارداديبهمبلغ550هزاريوروبستيم.ايندر
مقابلويلموتسكه٨ميليونيوروقراردادشبود،ازنگاههوادارانو
جامعهفوتبالپايينبهنظرميرسيد.درصورتيكهقراردادمربيان
وبازيكنانشاغلدرفوتبالايرانبايددرهمينسطحباشد.فوتبال
ماتوانپرداختقراردادهايسنگينمانندقراردادآقايويلموتس

راندارد.
  چرا زمينه اي فراهم شد تا اســتراماچوني از 

ايران برود؟
متأســفانهيكســرينميخواســتنداســتقاللنتيجهبگيرد.
كارشــكنيهايزيــاديانجــامشــد.درحاليكهمذاكــراتبا
اســتراماچونيادامهداشــت،عدهايبافرهادمجيــديمذاكره
ميكردند،عدهايهمبرخيراتحريكبهمصاحبهوانتشارقرارداد
عليهاستراماچونيميكردند.يكسريرسانهحاميتيمرقيبهم
روياينآتشبنزينريختندوباايندوســتاندرجهتتخريب
فضايمذاكرههمكاريكردند.مناگربودمشــايدنميگذاشتم

كاربهاينجابكشــدوپرداختحقوقآقاياســتراماچوني3ماه
عقببيفتد.مطمئنامديرانوقتاســتقاللفكــرنميكردندكه
كاربهاينجابكشدوبهاينراحتياستراماچونيراازدستبدهند.
شايدميتوانســتنداينفضارابهترمديريتكنندواخطارهاياو

راجديتربگيرند.
  از مذاكرات قطر براي برگشــتن استراماچوني 

برايمان بگوييد؛ موضوعي كه خيلي حاشيه ساز شد.
2روزقبلازاينكهمادرقطرمذاكراتراشروعكنيم،استراماچوني
رسمااعالمكردهبودكهديگرباباشگاهاستقاللهمكارينخواهد
كرد.داليلاينعدمهمكاريهمانتشاراسنادمحرمانهايشاندر
سايترسميباشگاهوهمچنينمصاحبههايغيرمسئوالنهيكي
دونفرازمديرانوقتاستقاللعليهايشانواعالمپايانهمكاري
بااستراماچونيازطرفباشگاهواعالمنامسرمربيجديد)فرهاد
مجيدي(بيانشدهاست.بااينحالبهخواستهواداراناستقالل
كهچندروزدرمقابــلوزارتورزشاعتراضميكردند،مذاكرات
دوحهبهعنوانآخرينتالشوتنهاكورسوياميدبرايبازگرداندن
اســتراماچونيونجاتتيمرؤيايياســتقاللصــورتپذيرفت.
متأسفانهيكسريشيطنتازطرفبرخيوباهمكاريدوستان
رسانهايحاميتيمرقيبدرروزمذاكرهوانتشارقراردادمحرمانه
استراماچونيسببشدمسيرمذاكراتدوحهكامالمنحرفشودو
نتيجهدلخواههوادارانكهبازگشتاستراماچونيبودحاصلنشود.
  دليل اصلي ناراحتي اســتراماچوني از افشاي 

قراردادش بود؟
وقتييكســريناجوانمردانهدستبهافشــايقراردادمحرمانه

استراماچونيزدند،دانستهيانادانستهآيندهشغليوحرفهاياين
مربيرابهخطرانداختند.چراكهوقتياوحاضرشدهاستبامبلغ
550هزاريوروبهاستقاللبيايدانتظارايناستكهبامبلغپايينتر
دركشورهاياروپاييكاركندوهمين،آيندهشغلياينمربيرابه
خطرمياندازد.دقيقامشابهايناتفاقبرايآقايكيروشهمرخ
دادوايشانبعدازافشايقراردادشكامالتمركزوانگيزهجهتكار

درايرانراازدستدادهبود.
  پس نام دي بياسي اين وسط چرا مطرح شد؟

بعدازايناتفاقواينكهبرايباشگاهديگربهطورقطعمسجلشد
استراماچونيبهاستقاللبرنميگرددآقايخليلزادهبهمنورحمان
رضاييگفتبهنظرتانچهكاركنيــم؛گفتنددنبالمربيخارجي
هستموتأكيدداشــتندمربيايرانينميخواهم.منهمبهايشان
گفتمحاالكهاينطورهســتيكمربيبياوريدكهادامهدهندهراه
استراماچونيباشدوباسيستم2-5-3مدرنوطراحيتمريناتآن
آشناييكافيداشتهباشد.اسمديبياسيبهخاطراينمطرحشد
كهبعدازاسترابههمراهدونادونيازگزينههايجدياستقاللدر
ابتدايفصلبودند.اوبهواسطهاينكهميتوانستادامهدهندهراهو
تفكراتآقاياستراماچونيدراســتقاللباشدگزينهمناسبيبود.
ايشان6سالدرآلبانيبود.همانطوركهكيروشدرايرانمحبوب
است،اودرآلبانيمحبوباســتوموفقيتهايزياديدرآلباني
وايتاليابهدســتآورده.بااعالمرضايتواصرارآقايخليلزادهبا
ديبياسيمذاكرهكرديموتوافقاتاوليهظرفچندساعتخيلي
سريعانجامشد.ديبياســيازتيميكهاستراماچونيساختهبود
تمجيدكردوهمينتيمقويوسرحالانگيزهمضاعفبرايشبود
كهحاضرشودبا2دستياروبهمبلغ300هزاردالربهاستقاللبيايد.
بعدازتوافقاتاوليه،خليلزادهباوزيرورزشتماسگرفتوآقاي
وزيرهمتأكيدكردنددرشــرايطفعليايشــانانتخابمناسبي
است.قرارشدفراديآنروزخليلزادهورضاييپيشوزيربروند
وانتخابآقايديبياسيرانهاييكنند.منهمهمانروزازقطر

عازمزوريخشدمومقررشدنتيجهجلســهباوزيررابهمناطالع
بدهندتااگرالزمشدمنمقدماتســفرآقايديبياسيبهايران
رافراهمكنم.متأســفانههمزمــانهمانروزباشــگاهنامهايبه
استراماچونيميفرســتندكهاصالبندهدرجريانايننامهنبودم
ولحننامهلحنمناســبينبود.درايننامهبهاستراماچونيگفته
ميشودكهشــماهمهپولخودرادريافتكرديدو3روزهممارا
دردوحهمعطلكرديدوتاساعت12شبوقتداريدبهماجواب
نهاييبدهيدكهآيابهاســتقاللبرميگرديدياخير.اينموضوع
بدوناطالعمنووكيلباشگاهانجامشدومديرانباشگاهبهاشتباه
خيالكردندكهچنيننامهايدرصورتشكايتاستراماچونياز
باشگاهميتواندمدركمناسبيبرايدفاعازحقباشگاهباشد.اين
يكتصوركامالنادرســتبودكهمننميدانمچهكسيمديران
باشگاهرامجبوربهارســالايننامهنمودهاست.هميننامهباعث
عصبانيتاستراماچونيشدوايشــانباناراحتيكلمذاكراترا
انكاركردوگفتاصالمذاكراتيدردوحهنداشتيم؛درحاليكهما
باوكيلاستراماچونيدردوحهمذاكرهكردهبوديم؛هرچندوكيل
ايشانهمبعدازانتشــارقراردادحاضربهمذاكرهنبودوبااصرارو
تقاضايماحاضرشدبهپايميزمذاكرهبيايد.بههرحالپسازاين
جرياناتهمهچيزدرفضايرســانهايبههمريختوديگرامكان

هرتفاهميازبينرفت.
  عده اي هم اصرار داشتند كه همه مشكالت رفتن 

استراماچوني به شما مربوط است!
روزيكهاستراماچونيازاستقاللرفتمن5ماهقبلاستعفاداده
بودم.شايدبهخاطراينكهايندوستاناحساسميكردندباحضور
منجايگاهيدراستقاللندارند.بههرحالاستقاللمحلدرآمد
واعتباربرخيافرادبودتابهواسطهحضوردراستقاللرانتهاييرا
بهدستبياورند.منجلویهمهاينافرادايستادم،بههميندليلي
مجبوربودندعليهمنجوســازيكنند.بعدهمبرخيبازيكنانرا

مجبوركردندعليهمنحرفبزنند.

  روايتي تازه از پايان ماجراي استراماچوني 
 علي خطير مي گويد افشاي عمدي قرارداد سرمربي سابق آبي ها حين مذاكرات قطر همه  چيز را نابود كرد

نايلقعطقانكيا
هتنوربتولراشغم
اكادكيلمتيلوا

داراهقيقامچرس
نلهينهاوگنك

اپمدقافاينس
يدوخننيرتهبقن
لزنتتواضقشلاب
ددهرابنارايشه

ايكتسروصخشم
رسيمسنواوتف
امنالاكهرمنفر
يلاونيماتوگلا

ازينيسحنيسحديس
تميزههكيلهاست
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افقی:
1-علــت-فنانجــامكار-

مالطيازخاكستروآهك
2-همنشينزن-درياساالر

3-مخفــفاگــر-پرتابــه
ورزشي-بادبسيارگرم-تير

پيكاندار
4-شيركوهي-تربت-باب

روز
5-روديدرمرزروســيهو

چين-سمبليك-ترس
6-هنرمنددوربينبهدست-
جزيرهيونان-سنگيزينتي

7-ظريفوشكننده-موقع-
رئيسجمهورشهيد

٨-تكرارحرفــي-ازهفت
ســيننوروز-مقابلويران-

پايتختايتاليا
9-مرغافســانهاي-ژاندارم

قديم-خونبها
10-گروگذاشــتهشــده-

گناه-چشم
11-نيكبختي-همســايه
كوبا-روبــاهصحرايجنگ

جهانيدوم
و شــديد بــاران -12
كوتاهمدت-واحداندازهگيري

طول-پايتختغنا
13-آبدهان-جالدهنده
كفــش-علممواد-ســفيد

آذري

14-دانشســاختوتعمير
خودرو-بدزباني

15-پرتوماه-رازها-نمو
 

عمودی:
1-نمادپررويياست-سخن

تحقيرآميز-كاملوتمام
2-شهريساحليدرتركيه

-منحيثالمجموع
3-پيشــوندســلب-زمان
تعيينشــدهبــرايانجام
كاري-رزمگاهبوكس-غوزه

پنبه
4-اسناد-سنتها-محلي

5-خالي-عزيمت-خطوط
ميلهاياطالعاتكاال

6-ناقــدادبي-بنــدريدر
بلغارستان

7-محــروم-مــوادمذاب
آتشفشاني-شهريدرآلمان
٨-دريــا-برادرشــيرازي-
عقيــدهومســلك-بلــه

انگليسي
9-چينوچــروكپارچه-

معالجه-سپاسگزار
10-تيراندازي-هشياري

11-مايعيبرايضدعفوني
زخم-رهسپار-ماهخورشيد!
12-ســيبآذري-بزرگي-

دانشوآگاهي
13-پــروردگار-پــاكاز

تهمت-شــهريكردنشين
درشمالعراق-صدمترمربع
14-هافبــكتيــمفوتبال
پرســپوليس-قديميترين
كتابخانهجهاندراينكشور

است
15-نوعيبيماريپوستي-
جنــگروســيهوعثماني-

بيبندوبار

 اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3627
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

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

متوسط

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

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

ساده

متوسط

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

سخت

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

ساده

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

بخشزياديازگفتوگويورياغفوريبااينستاگرام
رسميباشگاهاستقاللبيشازآنكهيكگفتوگوي
جديباشد،سرگرمكنندهبود.باوجوداينكاپيتان
اســتقاللالبهاليمرورخاطراتشوصحبتكردن
دربارهبهترينگلهاييكهزدهوبدترينپنالتيهايي

كهخرابكرده،چندحرفمهمزد:
1گفتوگوكنندهكهمحمدنوريفر،مديررسانهاي
باشگاهاستقاللبود،ازوريانظرشرادربارهحرفهاي
ســعادتمند،مديرعاملجديدباشــگاهپرسيد.وريا
جوابداد:»اميــدوارماينصحبتهابهعملتبديل
شود.ايكاشمديراناستقاللبهاندازهايميماندند
تابتوانيمكارآنهاراقضاوتكنيــم.ازروزيكهمن
آمدهام،هرسالمديريتتغييركردهوامسالبيش
ازهميشهشاهدتغييراتبوديم.«اودرجاييديگراز
مصاحبههمبااشارهبهحجمزيادتغييراتدرباشگاه
استقاللگفتاتفاقاتيكهسال9٨براياينباشگاه
افتاده،هر200ساليكبارممكناستدريكباشگاه

حرفهايبيفتد.
2آنگونــهكهمجريگفــت،برخيازهــواداران
استقاللازورياپرســيدهبودندكهآيادرستاست
كهبازيكنياســرمربيتيمدركارهــايمديريتي
باشگاهدخالتكند.اينسؤالمشخصاطعنهايبود
بهپستهاياينستاگراميگاهوبيگاهورياغفوريو
فرهادمجيديوالبتــهمصاحبههاييكهآنهادرباره

تركيبهيأتمديرهومديرعاملباشگاهكردهبودند.
وريادرپاسخگفت:»اگرشرايطنرمالباشدوساختار
بهدرســتيكاركند،هيچمربيوبازيكنينبايددر
اموراتباشــگاهدخالتكند،اماوقتيميبينيمدر
باشگاهخودماكارهاپيشنميرودومشكالتزيادي

وجوددارد،بازيكنانصحبتميكنند.«
3يكيازمعاونانسابقباشــگاهاستقالل،يكبار
تالشكردورياغفوريوچندبازيكنسرشناسديگر
تيمرارودررويهوادارانقراردهدباايناستداللكه
اينبازيكنانتعصبيبهتيــمندارندودنبالگرفتن
دســتمزدباالهســتند.ورياغفوريدرگفتوگوي
سهشنبهشببدوناشارهبهدعواهايادامهدارشباآن
مدير،ازاستاندارددوگانهايكههواداراندرذهنشان
دارند،انتقادكرد.اوگفتوقتييكمربييابازيكن
خارجيازباشگاهاستقاللشــكايتميكند،هوادار
بهدرستيمديرانباشگاهراتحتفشارقرارميدهد
كهچرابهتعهداتتانعملنميكنيد.اماهميناتفاق
اگربراييكمربييــابازيكنداخليبيفتد،بهجاي
تحتفشارقراردادنباشگاه،بهبازيكنيامربيگير
ميدهندكهچراتعصبنداريوبهخاطراستقاللاز

حقوحقوقتنميگذري.
4پيشازاينكاپيتاناستقاللگفتهبودبهسياست
عالقهداردواگرهرچيزيجايخودشبود،دوست
داشتوارددنيايسياستشــود.اودرگفتوگوي

سهشنبهشــبهمازعالقهاشبهمديريتحرفزد.
دستكمتجربهچندسالاخيرنشــاندادهكهوريا
غفوريميتواندمديرموفقيباشــد.اونسبتاخوب
حرفميزند،شــجاعتداردودربرهههاييازفصل
اخيرهمتوانــشدرمديريتتيمبزرگاســتقالل
-زمانيكهنهســرمربيداشــتونــهمديرعاملو
هيأتمديرهقدرتمندي-رانشــانداد.باوجوداين،
درنهايتهيــچتضمينينيســتاودرآيندهبتواند
روييكصندلــيمديريتيمهمبنشــيند.افرادي
مانندابراهيمشكوري،نيمانكيسا،ميرشادماجدي
وسعيددقيقيكهاغلبشــانحاالداعيهمديريت
ارشــددرفوتبالدارند،درزمانبازيكنيهيچگاهاز
عالقهبهمديريتحرفنزدهبودند.ايننشانميدهد
پستهايمديريتينهبراساسعاليقياشايستگيها

كهبيشتربهلطفروابطآدمهابهدستميآيد.
فراموشنكنيمورياغفوريدريكيدوسالگذشته
بارهابهخاطــرمواضعاجتماعياشموردســتايش
مردمقرارگرفتهودرطرفمقابلفشــارهاييراهم
تحملكردهاســت.درعينحال،اويكيازمنتقدان
جديسياستهايصداوسيماســتودرمصاحبه
اينستاگرامياشهمدوبارهيادآوريكردكهمعموال
برنامههايتلويزيونرانميبيند.حاالسؤالايناست:
كسيباچنينمشخصاتيچقدرشانسورودبهبدنه

مديريتيورزشكشورراپيداميكند؟
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ادامه از 
صفحه اول

   مسئوالن تمركزشان روي كساني باشد كه پول ها را برده اند
وقتي در گزارشي كه در مجلس قرائت شد معلوم شد كه چه ميزان پول 
به كشور بازنگشته هم از عبارت 4.8ميليارد دالر گم شده استفاده كردند، 
درحالي كه واقعيت اين است كه اگر گزارش شده كه پول گم شده است 
پس مي توان فهميد كه چه كساني آن را برده و بازنگردانده اند، مسئوالن 
تمركزشان روي كساني باشد كه آن را برده اند نه اينكه طوري عمل كنند 

كه اين ميزان هم برود در رديف ساير اختالس ها و گمشدن ها.
الهوتي از تهران 

   دست كوتاه نخل داران و بي توجهي مسئوالن 
بعد از نابودي 7ميليون نخل به دليل انتقال آب سرشــاخه هاي كارون 
خوزستان شوري آب باعث شد زمين هاي كشاورزي، باغات و نخيالت 
پايين دســت رودخانه كارون تا مرز نابودي كامل پيش بروند و پارسال 
باغداران توانستند فقط 30درصد محصول را جمع آوري كنند كه آن هم 
به دليل بي كيفيتي ارزش فروش نداشت و حتي به سختي توانستيم پول 
كارگران خود را بدهيم. با اين حال هيچ حمايتي از ما نمي شود و انتقال 
آب هم همچنان ادامه دارد و كسي به فكر نابودي اين جلگه نيست كه 

روزگاري بسيار پربركت بود.
كشاورزان كارون در خوزستان

   امكانات مناسب ضدعفوني در ادارات پيش بيني نشده است
درحالي كه همه پرسنل اداره ما مجبور شده اند به سركار بيايند نه تنها 
امكانات مناســب ضدعفوني در اداره تعبيه نشــده بلكــه حتي مايع 
دستشويي كافي هم نيســت و نظافت اداره هم هيچ تغييري نسبت به 

قبل نكرده است.
از پرسنل ثبت احوال تهران

   سرويس دهي حمل ونقل عمومي زياد شود
وقتي اعالم مي شود كه در اتوبوس و مترو و تاكسي فاصله جانبي رعايت 
شود، مسلم است كه تعداد مسافران به صورت فشرده كم و زمان انتظار 
زياد مي شود. ازاين جهت براي جلوگيري از اتالف وقت مردم بايد تعداد 
سرويس دهي هاي حمل و نقل به خصوص در ساعات ابتدايي صبح زياد 

شود.
رئوفي از تهران 

  خانه هاي خالي را با قيمت مناسب به قشر مستضعف اجاره بدهند
اكثر مالكان خواهان اجاره هاي ميليوني هستند چون توان مستأجران 
را بر حسب متوســط حقوق كارمندان دولت مي ســنجند درحالي كه 
اكثر مســتأجران در بخش خصوصي و بازار آزاد مشغول به كار هستند. 
دولت راهكاري براي واگذاري خانه هاي خالي با قيمت مناسب به قشر 
مســتضعف پيدا كند و همچنين ميان حقوق كاركنان بخش دولتي و 

خصوصي توازن برقرار شود.
دولتشاهي از كرج

  شهرداري به آسفالت خيابان ها توجه داشته باشد
از آنجايي كه در ماه هاي اخير هم توجه مسئوالن معطوف به كروناست 
از شهرداري تهران خواهشمنديم نسبت به ترميم آسفالت خيابان ها هم 
توجه كنند چرا كه وضع آسفالت بعضي خيابان ها واقعا خوب نيست و كار 

ما شده تماس با 137براي رسيدگي.
شهرابي از تهران 

    كاش بازنشستگان را هم به حساب آورند
مسئوالن همانطور كه ريز افزايش حقوق كارگران را رسانه اي كردند، در 
مرود افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي هم اطالع رساني كنند.
رضا عليدوست نيا از بجار سر شفت گيالن

  پرسنل پيراپزشكي بيمارستان نفت استخدام شوند 
جمعي از پرسنل پيراپزشكي بيمارســتان نفت سال هاست به صورت 
قرارداد ســاالنه انجام وظيفه مي كنند، حداقل توقع ما در اين روزهاي 
بحران براي جبران زحمات كادر درمان اين است كه نسبت به استخدام 
اين جمع اقدام كنند. همچنين فرصتي اســت تا با استخدام نيروهاي 
قراردادي بيمارستان ها تسكيني بر آالم همه اين قشر فداكار و زحمتكش 

گذاشته شود.
 پيراپزشكان بيمارستان نفت

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................

ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم

كوتاه از حادثه

بازداشت داماد در پرونده 
مرگ نوعروس

به دنبال مرگ اسرار آميز تازه عروسي كه 3 ماه 
از ازدواجش مي گذشــت، تازه داماد به عنوان 

مظنون در قتل او بازداشت شد.
به گزارش همشهري، عصر سه شنبه به قاضي 
مصطفي واحدي، كشيك جنايي تهران خبر 
رسيد كه زني جوان به طرز اسرار آميزي به كام 
مرگ رفته اســت. دقايقي بعد تيم جنايي در 
محل حادثه كه آپارتماني در شهرك مسعوديه 
بود، حاضر شد. بررسي ها حكايت از اين داشت 
كه متوفي تازه عروس بوده و 3 ماه از ازدواجش 
مي گذشته است. علت مرگ مشخص نبود اما 
پزشكي قانوني مي گفت 6 ساعت از مرگ زن 
جوان مي گذرد. نخســتين كسي كه با جسد 
روبه رو شده بود، همسر قرباني بود كه مأموران 
به تحقيق از وي پرداختنــد. تازه داماد كه 1٥ 
سال از عروس خانم كوچك تر بود، به مأموران 
گفت: شــب قبل از حادثه با همسرم به دليل 
مســائل خانوادگي بحثمان شد. درگيري كه 
باال گرفت، تصميم گرفتم خانه را ترك كنم و 
به خانه پدرم بروم. روز بعد وقتي برگشتم، زنگ 
خانه را زدم اما كســي باز نكرد. به خيال اينكه 
همسرم قهر كرده و در را به رويم باز نمي كند، 
با استفاده از كليد در را باز كردم و وارد شدم و 

ناباورانه چشمم به جسد همسرم افتاد.

شكايت
درحالي كه قاضي جنايي دســتور داده بود تا 
جســد تازه عروس براي مشخص شدن علت 
مرگش به پزشكي قانوني منتقل شود، برادر و 
مادر قرباني به شكايت از دامادشان پرداختند و 
مدعي شدند دامادشان قاتل است. برادر قرباني 
گفت: خواهــرم مدت ها قبل از شــوهر اولش 
طالق گرفت و در يك كارگاه مشغول به كار شد. 
در آنجا با شوهر دومش آشنا شد. او 1٥ سال از 
خواهرم كوچك تر بود و به همين دليل وقتي از 
خواهرم خواستگاري كرد، خانواده ها مخالفت 
كردند. با وجود اين، آنها با هم ازدواج كردند اما 
هميشه اختالف و درگيري داشتند. وي ادامه 
داد: يك روز قبل از حادثه خواهرم به من زنگ 
زد و گفت از اين زندگي خسته شده و امنيت 
جاني ندارد. حتي به من گفت ممكن اســت 
شوهرش او را بكشد. به همين دليل من مطمئن 
هستم كه دامادمان جان خواهرم را گرفته است.  
در ادامــه مادر متوفي گفــت: چند وقت قبل 
دختر و دامادم تصادف كردند. دخترم بيشتر 
آســيب ديد و دامادم مجبور بود از او مراقبت 
كند. من حدس مي زنم از اين 
وضعيت خسته شده بودند و 
به همين دليــل مدام با هم 
درگيري داشتند. احتماال 
در ايــن درگيــري او 
جــان دختــرم را 
گرفتــه اســت. با 
شــكايت خانواده 
قرباني و مرموز بودن 
قاضــي  ماجــرا، 
دســتور بازداشــت 
داماد را صــادر كرد. 
او حرف هاي قبلي را 
تكرار كــرد  و مدعي 
شد  كه نقشــي در 
مــرگ همســرش 
نداشته است. از سوي 
ديگر جسد قرباني به 
پزشكي قانوني منتقل 
شــده تــا علت 
اصلــي مرگ وي 

مشخص شود.

روزهــاي كرونايــي ادامــه دارد و 
شــهروندان همچنان با اين ويروس داخلي

مهلك دست و پنجه نرم مي كنند. با 
اينكه در اين شــرايط بخش هاي زيادي از شــهر به 
تعطيلي كشيده شده اما كار پليس تعطيلي ندارد و 
مأموران مثل پزشكان و پرستاران، شبانه روز در حال 
خدمت رساني هستند. اما در روزهاي كرونايي بيشتر 
چه جرايمي در تهران اتفاق مي افتد و براي پيشگيري 

از اين جرايم چه بايد كرد؟
ســردار كيوان ظهيري، رئيس پليس پيشــگيري 
تهران بزرگ در گفت وگويي اختصاصي با همشهري 
از جرايــم روزهاي كرونايي مي گويــد و ضمن ارائه 
توضيحاتي درباره اين جرايم، هشــدارهايي كليدي 
ارائه مي كند كــه رعايت آنها مي توانــد تا حدودي 
شهروندان را از گرفتارشدن در دام تبهكاران مصون 

نگه دارد.

سرقت خودرو
نيمه تعطيل شدن شهر باعث شده شهروندان كمتر از 
خانه هايشان بيرون بيايند و از ترددهاي غيرضروري 
خودداري كنند. در اين شرايط است كه كمتر شاهد 
تردد خودروهاي شــخصي در سطح شهر هستيم و 
شهروندان معموال خودروهايشان را يا در پاركينگ 
منازل يا مقابل خانه هايشان پارك مي كنند؛ همين 
موضوع فرصت مناســبي براي سارقان است. سردار 
ظهيــري در اين باره به همشــهري مي گويد: »اين 
روزها شهروندان ساعت هاي بيشتري در منازل خود 
هستند و به ندرت از خودروهايشان استفاده مي كنند. 
به همين دليل در طول شبانه روز خودروهاي شخصي 
بي اســتفاده در پاركينگ خانه ها يا كنار خيابان رها 
شده اند و همين موضوع فرصت و حتي قدرت انتخاب 
بيشــتري به ســارقان حرفه اي مي دهد تا بتوانند 

نقشه هايشان را عملي كنند.« 
وي ادامه مي دهد: »براي پيشگيري از سرقت خودرو 
الزم است شهروندان نكات امنيتي را رعايت كنند. 
مثال از انواع قفل ها مثل قفل فرمان و پدال و دزدگير 
براي ايمن كردن خودرويشان اســتفاده كنند. اگر 
خودرويشان را در خيابان پارك مي كنند سعي كنند 
شب ها آن را در محلي روشــن پارك كنند و در كل 

نسبت به  خودروي خود هوشيار باشند.« 

سرقت محتويات خودرو
اين روزها در بين تبهــكاران، جرايم خرد طرفداران 
بيشتري دارد و سارقان به دزدي هاي كوچك بيشتر از 
سرقت هاي بزرگ عالقه نشان مي دهند. يكي از انواع 
اين جرايم خرد، سرقت لوازم داخلي خودروهاست. 
رئيس پليس پيشگيري پايتخت درباره ميزان وقوع 
سرقت لوازم خودرو مي گويد: »يكي از ماموريت هاي 
پرتكرار پليس پيشگيري تهران، سرقت لوازم داخلي 
خودرو است كه اغلب به دليل بي احتياطي شهروندان 
اتفاق مي افتــد.« وي ادامه مي دهــد: »دليل اصلي 
اين سرقت ها معموال وجود وســايل باارزش داخل 
خودروهاست كه ســارقان با ديدن اين وسايل براي 
انجام ســرقت وسوسه مي شوند.« ســردار ظهيري 
در اين خصــوص توصيه هاي مهمــي دارد: »براي 
پيشگيري از ســرقت لوازم داخل خودرو الزم است 
شهروندان وسايل اضافي داخل خودرو نداشته باشند 
و هنگام پياده شــدن و پارك كردن خــودرو مراقب 
باشند تا وسايلي مثل گوشي موبايل، كيف و... را داخل 
خودرو، آن هم در معرض ديد جــا نگذارند؛ چراكه 
ســارقان با ديدن اين وســايل براي ارتكاب سرقت 
ترغيب مي شــوند« او ادامه مي دهد: »حتي ممكن 
است وسيله اي كه داخل خودرو است بي ارزش باشد 
اما ظاهر ارزشمندي داشته باشــد. مثل يك جعبه 
خالي يا يك كيف خالي. در اين شــرايط سارقان با 
تخريب شيشه يا در خودرو تالش مي كنند آن شيء 
به ظاهر ارزشمند را سرقت كنند كه اين اقدام باعث 
واردشدن خسارت به  خودروي شهروندان مي شود.«

سرقت از منزل
همه ساله به دليل سفرها و ديدوبازديدهاي نوروزي، 
ســرقت از منزل ازجمله جرايمي بــود كه در صدر 
فهرســت وقوع جرايم در ماه هاي ابتدايي سال قرار 
داشت. تا جايي كه در تهران پليس انجام اسباب كشي 
در نوروز را ممنوع و آن را منوط به كسب مجوز مي كرد. 
اما در اين روزها كه كرونا همه را خانه نشــين كرده 
وضعيت سرقت از منزل چگونه است؟ سردار ظهيري 
اين سؤال را اينطور پاســخ مي دهد: »به دليل اينكه 

اغلب شــهروندان اين روزها در خانــه حضور دارند، 
سرقت از داخل منازل چندان اتفاق نمي افتد اما گاهي 
شاهد وقوع سرقت از انباري آپارتمان ها، دستبرد به 
خودروها در پاركينگ، وسايل البي ساختمان و سرقت 
از طبقات هستيم. اين نوع سرقت ها بيشتر در زماني 
رخ مي دهد كه يكي از ساكنان ساختمان از خانه خارج 
مي شود و در ورودي به ساختمان باز مي ماند. سارقان 
از اين فرصت استفاده كرده و وارد ساختمان مي شوند. 
يا اينكه خودشان را مهمان يا مستأجر تازه وارد معرفي 
كرده و وارد ساختمان مي شــوند.« سردار ظهيري 
در ادامه به نكته اي كليــدي درباره رابطه ضدعفوني 
درهاي ورودي ساختمان و وقوع سرقت اشاره مي كند 
و مي گويد: »اين روزها بيشــتر شــهروندان درها، 
دستگيره ها و حتي قفل درهاي ورودي ساختمان ها 
را ضدعفوني مي كنند. در مواردي ديده شــده مواد 
ضدعفوني باعث مي شود روغني كه در قفل يا لوالي 
در استفاده شــده و آن را روان كرده از بين برود. اين 
نكته اي ساده اما كليدي است؛ چراكه با از بين رفتن 
روغن در باز مي ماند و شــهروندان با گمان اينكه در 
مثل قبل بسته مي شود با بي اعتنايي از آن مي گذرند 
اما سارقان از همين غفلت استفاده كرده و وارد خانه ها 
مي شوند و دست به سرقت مي زنند. حتي ديده شده 
بسياري از سارقان هنگامي كه صاحبخانه ها سوار بر 
ماشين از در پاركينگ خارج مي شوند، در فرصتي كه 
در در حال بسته شدن است وارد پاركينگ مي شوند.«  
رئيس پليس پيشگيري تهران براي پيشگيري از اين 
نوع سرقت ها مي گويد: »الزم است شهروندان هنگام 
تردد، چه از پاركينگ و چه از در ورودي ســاختمان 
از بسته شدن آن مطمئن شــوند. همچنين از ورود 
افراد غريبه جلوگيري كنند و درنهايت در مشاعات 

ساختمان از دوربين هاي مداربسته استفاده شود تا 
درصورت وقوع سرقت رديابي سارقان ساده تر باشد.«

درگيري خانوادگي
بررسي تماس هاي برقرارشــده با مركز فوريت هاي 
پليسي110 در روزهاي نخســتين امسال حاكي از 
آن است كه تعدادي از اين تماس ها براي رسيدگي 
به درگيري هاي خانوادگي بوده است. هرچند تعداد 
تماس ها در موضوع درگيري هاي خانوادگي نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشــته 10درصد كاهش 
يافته اما باز هم اين تماس ها قابل توجه است. سردار 
ظهيري در اين خصوص مي گويد: »اين روزها مردم 
براي در امــان ماندن از ويروس كرونا خانه نشــين 
شده اند و بروز اختالف و درگيري تا اندازه اي ممكن 
است طبيعي باشــد اما با وجود اين ميزان تماس با 
سامانه110 نشان مي دهد درگيري هاي خانوادگي 
در پايتخــت 10درصد كاهش پيدا كرده اســت. از 
همين تعداد تماس نيز 90درصد آن عملياتي شده 
و 10درصد در حد تماس تلفني باقي مانده است. با 
اين حال الزمه كاهش اين درگيري ها سعه صدر در 
بين خانواده هاست. در اين روزها كه همگي دشمن 
مشتركي به نام ويروس كرونا داريم الزم است بيشتر 
با يكديگر همدل باشيم تا از اين وضعيت به سالمت 

عبور كنيم.«

گزارشي از بيشترين حوادث و جرايمي كه اين روزها در پايتخت رخ مي دهند

حادثه مرگبار در مسكن 
مهر شانديز

حفــر كانــال در مســكن مهر شــانديز 
3كشته برجاي گذاشت. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، مســئول آتش نشــاني 
شانديز مشهد گفت: بر اثر ريزش كانال در 
زمان گودبرداري براي جاگذاري لوله آب 
در مسكن مهر شــانديز، 2كارگر و راننده 

لودر جان باختند. 
متيــن جواهري، ادامــه داد: ايــن اتفاق 
هنگامــي رخ داد كــه يك دســتگاه بيل 
مكانيكي مشغول گودبرداري براي انتقال 
لوله آب در محل مســكن مهر شانديز به 
ارتفاع تقريبي 3متر بــود و 2 كارگر 41 و 
18ساله براي مســطح كردن داخل كانال 
بودند كه به علت بارندگي هاي اخير و خيس 
خوردن خاك، ناگهان كانال ريزش كرد و 
اين 2 كارگر گرفتار شدند. وي افزود: راننده 
بيل مكانيكي 3٥ساله با مشــاهده اتفاق 
براي ياري رســاندن به 2 فرد گرفتار وارد 
كانال شــد اما دوباره كانــال ريزش كرد و 
راننده هم زير آوار گرفتار شد كه متأسفانه 
هر 3نفر به علت صدمات وارده جان شان را 

از دست دادند.

تلفن110برايچهبهصدادرميآيد؟

مرگ آتشين مردي داخل پرايد سرقتي، كارآگاهان آگاهي پايتخت را 
با يك معماي جنايي روبه رو كرده است. به گزارش همشهري، سحرگاه 
ديروز مردي وقتي صداي اذان صبح را شنيد به حياط خانه اش رفت تا 
وضو بگيرد. او اما متوجه دود غليظي شد و احتمال داد كه حادثه اي رخ 
داده است. مرد تمام خانه را جست و جو كرد، اما منشا بو از داخل خانه 
نبود. او براي سركشــي به بيرون از خانه رفت و درست مقابل خانه اش 
خودروي پرايدي را ديد. آتش و دود از داخل خودرو به هوا بلند شده بود 
و به نظر مي رسيد مردي داخل ماشين است. اما درها قفل بود و در اين 
شرايط مرد براي نجات سرنشين ماشين از همسايه ها كمك خواست. 
لحظاتي بعد همســايه ها به كمك او رفتند و با بيل شيشــه ماشين را 
شكســتند و تالش كردند آتش را خاموش كنند. از سوي ديگر آنها با 
آتش نشاني هم تماس گرفتند و طولي نكشيد كه آتش نشانان در محل 
حادثه كه شهرك مسعوديه بود حاضر شدند و به اطفاي حريق پرداختند. 
تا رسيدن آتش نشانان به محل حادثه، همسايه ها با استفاده از آب مشغول 
خاموش كردن آتش سوزي بودند كه تا حد زيادي نيز موفق به خاموش 
كردن آتش  اين خودرو شده بودند. پس از مهار كامل حريق، آتش نشانان 
به تخليه كامل دود از داخل ماشــين پرداختند و جسد نيمه سوخته 
مردي را كه سرنشين آن بود بيرون كشيدند. متوفي بين 20 تا 2٥سال 
سن داشت و در قســمت صندلي عقب خودرو به طرز دلخراشي جان 

باخته بود كه پس از انجام معاينات الزم،  مرگ وي تأييد 
شد. در اين شرايط مأموران كالنتري مسعوديه موضوع را 
به قاضي مصطفي واحدي، كشيك جنايي تهران اطالع 
دادند و تيم جنايي راهي محل حادثه شد. كارآگاهان در 
نخستين اقدام به بررسي شماره پالك خودرو پرداختند 
و دريافتند كه خودرو 2روز قبل به ســرقت رفته است. از 
سوي ديگر يكي از همسايه ها سرنخي را در اختيار مأموران 
قرار داد. وي گفت:چند ســاعت قبل از حادثه، خودروي 

پرايدي را ديدم كه 2 نفر داخل آن بودند. آنها ماشين را پارك كرده و در 
حال صحبت بودند. به نظر مي رسيد با هم جر و بحث مي كردند، توجهي 
نكردم و به خانه رفتم تا اينكه ساعتي بعد در جريان اين حادثه و مرگ 
يكي از آنها قرار گرفتم. مأموران در ادامه متوجه دوربين مداربســته اي 
شدند كه در آن محل بود و به بررسي آن پرداختند. در بازبيني تصاويري 
به دست آمد كه نشان مي داد پيش از حادثه، مردي از ماشين پرايد پياده 
شده، در را قفل كرده و رفته است. او اما 30دقيقه ديگر بازگشته و دوباره 
ماشين را چك كرده و از محل دور شده اســت. به نظر مي رسيد كه در 
همه اين مدت مرد ديگري هم داخل پرايد بوده در صندلي عقب نشسته 
بود و بعد آتش سوزي رخ داده بود. با اين اطالعات، قاضي جنايي دستور 
انتقال جسد به پزشكي قانوني را صادر كرد تا علت اصلي مرگ مشخص 

شود. از سوي ديگر كارشناسان آتش نشاني ماموريت يافتند تا علت اين 
آتش سوزي مرگبار را بررسي كنند. همچنين تحقيقات درخصوص هويت 
قرباني، انگشت نگاري از جسد و مشخص شدن اينكه خودرو چطور به 
سرقت رفته، آغاز شده است. با توجه به شواهد موجود، فرضيه جنايت نيز 
مطرح بوده و بررسي درخصوص كشف معماي مرگ آتشين مرد جوان 

نيز آغاز شده است.

معماي مرگ آتشين در خودروي سرقتي 

مرد شــياد براي كالهبــرداري از طعمه هايش 
شگرد عجيبي داشت. او ابتدا خانه اي را كه 2در 
مجزا داشت به صورت ساعتي كرايه مي كرد و بعد 
در سايت ديوار به شكار طعمه هايش مي پرداخت.

به گزارش همشهري، راز اين مرد با شكايت 2نفر 
از مالباختگان فاش شد. شاكيان با حضور در اداره 
آگاهي اصفهان گفتند: براي فروش يك يخچال، 
كولــر گازي و 2تخته فرش ابريشــمي به ارزش 
8٥ميليون تومان در ســايت ديوار آگهي منتشر 
كرديم تا اينكه مردي تمــاس گرفت و گفت كه 
قصد خريد كاالهــا را دارد. او آدرس خانه اش را 
داد و خواست كه كاالها را به آنجا ببريم و پولش 
را همانجا دريافت كنيم. ما هم كاالها را در ماشين 

بارگيري كرديم و راهي نشاني مورد نظر شديم.
شــاكيان ادامه دادند: محل مــورد نظر خانه اي 
وياليي بود. كاالها را به داخل خانه برديم و خريدار 
از ما خواســت مقابل در منتظر بمانيم تا پول را 
بياورد. كمي منتظر مانديم اما خبري از خريدار 
نشد. كم كم نگران شــديم و زنگ در را زديم اما 
كســي جوابمان را نداد. بعد از آن به پرس وجو از 
همســايه ها پرداختيم و متوجه شديم كه خانه 
مورد نظر داراي 2در است كه يكي در يك كوچه 
و ديگري در كوچه پشتي باز مي شود. پس از آن 
متوجه شــديم كه آن مرد بعد از اينكه كاالها را 
تحويل گرفته، دور از چشم ما آنها را از در پشتي 
بيرون برده و متواري شــده است. با اين شكايت 
تحقيقــات در خصــوص اين پرونده آغاز شــد. 
كارآگاهان با شناسايي صاحبخانه متوجه شدند 

كه مرد كالهبردار خانه او را به صورت ســاعتي 
كرايه كــرده و پس از اجراي نقشــه اش و انتقال 
كاالهاي خريداري شــده به يك خودروي ديگر 
متواري شده است. اين اطالعات نشان مي  داد كه 
مأموران با يك كالهبردار كامال حرفه اي روبه رو 
هستند و تحقيقات براي شناسايي وي ادامه يافت.

سرهنگ حســين تركيان، رئيس پليس آگاهي 
استان اصفهان گفت: كارآگاهان با انجام يك سري 
اقدامات علمي و تخصصي هويــت اصلي متهم 
را شناسايي كردند و موفق شــدند با شناسايي 
مخفيگاهش او را دســتگير كنند. در تحقيقات 
انجام شده معلوم شد كه اين مرد داراي 110پرونده 
كالهبرداري است؛ به گونه اي كه به خاطر 6فقره 
از ايــن پرونده هــا در يكي از شــعبات كيفري 
استان به تحمل 8ســال حبس براي هركدام از 
پرونده ها محكوم شده و در شــعبه اي ديگر نيز 
67نفر شــاكي دارد. وي افزود: متهم در بيشتر 
پرونده هايش اينگونه عمل مي كــرده كه ابتدا با 
شناسايي فروشــندگان كاال، به عنوان مشتري 
با آنها تماس مي گرفته و خــودش را خريدار جا 
مي زده اما پس از تحويل گرفتن كاال بدون اينكه 
پولي پرداخت كند متواري مي شده است. به گفته 
وي متأسفانه برخي افراد بدون هيچ گونه قانون 
و ضابطه اي منازل خود را به صورت ســاعتي و يا 
روزانه اجاره مي دهند كــه اين امر عالوه بر ايجاد 
مشكالت اجتماعي باعث بهره برداري مجرمان و 
كالهبرداران مي شود. حال آنكه آنها هم به نوعي 

در وقوع جرايم در منازل شان شريك هستند. 

مردان مسلح كه در جريان تيراندازي به يك 
تانكر سوخت در خرم آباد موجب شهادت 2نفر داخلي

از مأموران نيروي انتظامي شده بودند، پاي ميز 
محاكمه قرار گرفتند.

به گــزارش همشــهري، ســاعت2:30بامداد 17بهمن ماه 
سال97مأموران گشت كالنتري1٥خرم آباد هنگام گشتزني 
در بلوار شهيد چاغروند در اطراف پمپ بنزين به سرنشينان 
يك خودروي پرايد مشكوك شــدند. مأموران قصد بررسي 
موضوع را داشتند اما پيش از آنكه به مظنونان نزديك شوند، 
آنها شروع به تيراندازي كردند. در جريان اين درگيري گلوله 
افراد مسلح به تانكر گاز مايع كه در نزديكي پمپ بنزين پارك 
شده بود، اصابت كرد و انفجار مهيبي رخ داد. در اين حادثه 
سرباز وظيفه به نام نجم الدين باوي و ستوان يكم جابر بيرانوند 
به شهادت رسيدند و تحقيقات براي دستگيري مهاجمان آغاز 
شد. آذرماه سال گذشته رئيس كل دادگستري استان لرستان 
از دستگيري 2عامل اين حادثه تروريستي خبر داد و گفت 
كه اين افراد از نيروهاي اخراجي دستگاه هاي نظامي هستند 
كه بازخريد شده اند. محمد رزم ادامه داد: 2عامل اصلي اين 
حادثه با پنهان كردن اسلحه خود و پوشيدن جليقه ضد گلوله 
و همچنين تهيه يك موتورسيكلت، اقدام به تيراندازي به پمپ 
بنزين در منطقه دره گرم خرم آباد كرده بودند كه در جريان 
تيراندازي آنها 2مامور پليس به شهادت رسيدند. وي گفت: با 
تالش هاي بسيار نيروهاي امنيتي متهمان دستگير شدند و در 
بازجويي ها گفتند كه انگيزه خاصي نداشته و تنها براي ايجاد 
رعب و وحشت اقدام به اين كار كرده اند. با دستگيري اين افراد 
و اعترافات آنها، براي هر دو متهم كيفرخواست صادر شد و 
متهمان روز گذشته در دادگاه كيفري يك استان لرستان پاي 

ميز محاكمه قرار گرفتند.

رئيس دادگستري لرســتان با بيان جزئيات بيشتري از اين 
انفجار مرگبار گفت: اين دو نفر پس از  ورود به يكي از پمپ 
بنزين هاي شهرستان خرم آباد اقدام به تيراندازي و شهادت 
2مامور پليــس كردند و پس از منفجر كــردن تانكر حامل 
سوخت توســط مين پدالي، از محل جرم گريختند كه در 
نهايت دســتگير شــدند. آنها ديروز در  دادگاه كيفري يك 
استان لرستان، اتهامات وارده را قبول كرده و حادثه را شرح 
دادند. رئيس كل دادگستري استان لرســتان با اشاره به 8 
عنوان اتهامي متهمان خاطرنشان كرد: اتهامات اين متهمان 
عبارتند از مباشرت در قتل عمدي شهيد جابر بيرانوند و شهيد 
نجم الدين باوي، تخريب تانكر سوخت توسط مواد منفجره، 
حمل و نگهداري و خريد و فروش دو قبضه اسلحه كالشينكف، 
ايراد جرح عمدي با اسلحه كالشينكف، اخالل در نظم عمومي 
به وسيله اسلحه گرم، حمل و نگهداري يك عدد مين انفجاري 

جنگي و همچنين سرقت خودروي نيروي انتظامي است. 
به گفتــه وي متهمان ضمن حق داشــتن وكيل در تمامي 
مراحل دادرسي از خود دفاع كردند و رسيدگي اتهامات آنها 

در دادگاه در هفته هاي آتي ادامه خواهد داشت.

كالهبرداري هاي مرد شياد در خانه  2در متهمان انفجار مرگبار خرم آباد پاي ميز محاكمه 

دو شهيد حادثه

روزهاي كرونايي و توجه به سالمندان 
مســئله ديگر موضوع رفاه اين افراد اســت. 
بسياري از ســالمندان به رغم سن بااليي كه 
دارند ناچارند مشغول به كار باشــند تا بتوانند خرج زندگي شان را 
به دســت بياورند. اكنون و با وجود قرنطينه خانگي ممكن اســت 
برخي از اين افراد نتواننــد از پس مخارج زندگــي و يا درمان بر 
بيايند. همين مسائل نشان مي دهد كه بايد بيش از گذشته به فكر 
سالمندان باشــيم. اكنون كه روزهاي متمادي از انجام قرنطينه 
خانگي گذشته بايد به افراد مســن خانواده بيش از گذشته توجه 
كنيم. چرا كه افراد جوان تر در كنار همسر و فرزندان خود هستند و 
افراد سالمند خانواده تنها مانده اند. البته كه گاهي اوقات و از روي 
محبت و به دليل ترس از ناقل بودن به ديدار ســالمندان نمي رويم 
اما احساسي كه در ســالمندان وجود دارد اين است كه اگر بيمار 
شــوند چه كسي به دادشــان مي رسد و چه كســي مي خواهد در 
اين روزها از آنها پرســتاري كند؟ همين حس تنهايي باعث بروز 
افسردگي در سالمندان مي شــود. مادري كه هميشه با فرزندش 
مهربان بوده پرخاشگر مي شود، از طرف ديگر فرزندي كه هميشه 
به ديدار والدينش مي رود اين تصور را دارد كه ممكن است در اين 
ايامي كه به ديدار والدينش نمي رود آنها را از دست بدهد و شايد با 
اين قرنطينه خانگي در حق پدر و مادرش ظلم كرده است. همين 
افسردگي كه به سراغ سالمندان در اين روزهاي تنهايي مي رود، به 
روي سيســتم ايمني بدن آنها تأثير گذاشته و به همراه استرس و 
اضطراب ناشي از تنهايي و ترس از بيمار شدن مي تواند آسيب هايي 
را به آنها وارد كند. با وجود اين اين روزها مي شــود با رعايت تمام 
موازين بهداشتي به والدين سالمند خانواده سركشي كرد و نيازهاي 
آنها را برطرف كرد، نســبت به عاليم بيماري كه اين افراد از خود 
نشان مي دهند بايد حساسيت زيادي داشت و مسائل درماني آنها 
را با دقت بررسي كنيم. سركشي به والدين بيمار در كنار تلفن زدن 
و تماس تصويري مي تواند اين روزهاي ســخت را براي سالمندان 

خانواده كمي قابل  تحمل تر كند.
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كرونا زير ذره بين آمار
دانشگاه علوم پزشكي تهران گزارشــي با عنوان »اپيدميولوژيك 
بيماران كوويدـ 19در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشكي تهران« )بازه زماني اسفند تا 16فروردين( تهيه كرده است. 
اين گزارش براســاس تحليل داده هاي 8840نفــر از مبتاليان به 
بيماري كوويدـ  19بســتري در بيمارستان هاي اين دانشگاه تهيه 
شده كه نشان مي دهد فراواني بيماران كرونايی در گروه سني 40تا 
49سال نسبت به ساير گروه هاي سني باالتر بوده و بيشترين موارد 

مرگ براثر بيماري در افراد 70سال به باالتر رخ داده است.
طبق اين گزارش فراواني بيماران در گروه ســني 40تا 49ســال 
با 19.2درصد نســبت به ساير گروه هاي ســني باالتر بوده است. 
همچنين كمتر از يك درصــد )0/7درصد( مــوارد ابتال افراد زير 
10سال بوده اند. بيشتر موارد مرگ )50/8درصد( در افراد 70ساله 
و باالتر رخ داده است. همچنين ميانگين ســن كل افراد مبتال به 
بيماري 51/2سال )با انحراف معيار 17/7( و ميانگين سن افرادي 
كه فوت كردند 67/5ســال )با انحراف معيار 14/9( بوده اســت و 
56/1درصد افراد مبتــال را مردان و 43/9درصد را زنان تشــكيل 
مي دهند. عالوه بر اين 61/2درصد از موارد مرگ نيز در مردان بوده 
است. در بخشي از اين گزارش به شايع ترين عالمت اوليه بيماري در 
كل بيماران پرداخته شده كه نتايج تحقيق نشان مي دهد: »سرفه 
در 46/8درصد بيماران شايع ترين عالمت اوليه بوده است. همچنين 
شايع ترين عالمت اوليه در افراد فوت شده نيز »ديسترس تنفسي« 

بوده كه در 47/4درصد اين موارد مشاهده شده است.« 
دانشگاه علوم پزشكي تهران همچنين در گزارش خود به شايع ترين 
بيماري هاي زمينه اي در افراد مبتال به كوويدـ  19پرداخته است 
كه نشان مي دهد بيماري هاي قلبي – عروقي با 8/2درصد و ديابت 
با 6/9درصد رايج ترين بيماري هــاي زمينه اي در بيماران بوده اند. 
عالوه بر اين در بيماراني كه جانشان را از دست داده اند هم شايع ترين 
بيماري هاي زمينه اي بيماري هاي قلبي – عروقي با 17/3درصد و 

ديابت با 14/2درصد بوده اند.«

 تنها نيمي از تست ها دقيق است
جواب تســت هاي تشــخيصي چقدر دقيق اســت؟ در گزارش 
اپيدميولوژيك بيمــاران كوويدـ  19در بيمارســتان هاي تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران نوشته شده: »براي 4442نفر 
)50/2درصد( از مبتاليان تســت تشــخيص كوويدـ  19گرفته 
شده است. نتايج نشان مي دهد از 3170تســتي كه نتيجه آن تا 
9فروردين ماه مشخص شده است، تست 1629نفر )51/4درصد( 
مثبت بوده اســت. به عبارتي اگر فرض كنيم مالك ثبت به عنوان 
بيمار مبتال به كوويدـ  19)اســتاندارد طاليي( تشخيص باليني 
باشد، مي توان گفت حساسيت تست تشخيص كوويدـ  19براساس 
اين داده ها حدود 51/4درصد و با حدود اطمينان )53/1– 49/6( 

است.«

 سرشــماري مركز آمار ايران نشان 
مي دهد كه هم اكنــون 8ميليون و گزارش

231هزار سالمند در ايران زندگي 
مي كنند؛ گروه ســني اي كه طبق اعالم سازمان 
جهاني بهداشــت در معرض خطر جدي بيماري 
كوويدـ19 هستند و نسبت به ساير گروه هاي سني 
آسيب پذيرتر شناخته شده اند. اما اين روزها به جز 
دغدغه حفاظت از جان ســالمندان كه هركدام 
سرمايه انســاني و پشــتوانه بزرگ خانواده خود 
هســتند، موضوع بيماري هاي ناشــي از تنهايي 
همچون افسردگي، ابتال به آلزايمر و ترس از مرگ 
در انزوا بــراي آنها مطرح اســت. افرادي كه حاال 
نزديك به 2ماه مي شــود كــه در قرنطينه اند و 
مشخص نيست تا كي بايد پروتكل هاي سخت و 
متعدد بهداشــتي را رعايت كنند. از طرفي ديگر 
تعدادي از اين ســالمندان به دليل نداشتن بيمه 
بيكاري يا دريافت كف حقوق بازنشستگي مجبور 
به كار در بيرون از خانه هستند و اين موضوع هم 
ذهن خودشان را آزرده و هم خانواده هاي آنان را 

نگران كرده است.
در گــزارش پيش رو با تعدادي از ســالمندان كه 
اين روزهاي سخت را ســپري مي كنند، صحبت 
كرده ايم، زنان و مرداني كه بين صبوري و تحمل 
خود مراقبتي و دلتنگي و غم شديد ناشي از دوري 
اطرافيانشان سرگردان و بالتكليفند و نمي دانند 

كه بايد تا چه زماني اين وضعيت را تحمل كنند.

بتول خانم و 2ماه زندگي تك نفره
بتول سلمان زاده، 61سال ســن دارد. همسرش 
9سال پيش فوت شــده و هر 4فرزندش ازدواج 
كرده اند و از او دورند. از 5اســفند كه اخبار شيوع 
بيماري كرونا را شنيده در خانه مانده و فقط براي 
خريد از منزل مــدت زمان محــدود بين 15 تا 
30دقيقه از خانه بيرون رفته. خانه اش آپارتمان 
80متري است و در اين مدت با كسي در ارتباط 
نبوده اســت. »بچه هام براي روز مادر كه اومدن 
خونه مون، ديگه فرصت نشــد بيان و بعد هم كه 
اين ماجــرا پيش اومد و به خاطــر من به طور كل 
نيومدن. تنهاي تنهام و يه گوشي معمولي دارم كه 
به همين خاطر نمي تونم تصويري باهاشون حرف 
بزنم. پشت پنجره مون كه رو به خيابونه مي شينم 
و رفت وآمد مردم رو مي بينم. نماز مي خونم، قرآن 

مي خونم و تلويزيون تماشا مي كنم و آشپزي.«
روابط اجتماعــي بتول خانم قبل از شــيوع اين 
بيماري به چند روش بوده، رفتن به مسجد براي 
نماز ظهر و مغرب، رفت وآمد بــا فرزندان و اقوام، 
قدم زدن در پارك و بازي با نوه ها و رفتن به اماكن 

زيارتي مثل امامزاده صالح و شاه عبدالعظيم و مزار 
همسرش؛ »حاال هيچ كدوم رو ندارم. تلفني حرف 
زدن هم بيشتر از چند دقيقه عصبانيم مي كنه، چه 
برسه كه بخوام دائم گوشي به دست باشم. من فقط 
سؤالم اينه كه اين مريضي تا كي هست و من تا چه 
زماني بايد تو خونه تنها باشم؟ تلويزيون كه هيچ 
برنامه اي نداره و اخبارش هم معلوم نيســت چي 
ميگه. همش كم و كسر كشورهاي ديگه رو ميگه 
تا حال و روز بيمارســتان ها و كشور خودمون رو. 
من از قبل افسردگي داشتم و اين ماجرا حالم رو 
بدتر كرده و قرصم رو بيشتر كردم و دائم مي خوابم. 
مي ترسم جون سالم هم از اين مريضي به در ببرم 

يه درد ديگه اي به خاطر اين شرايط بگيرم.«

آقاي جاسبي و كلكسيون بيماري
از جنس اســترس بتول خانم را بسياري از زنان 
و مردان سالمند ديگر كه همسرشان فوت كرده 
و تنها در خانه زندگي مي كنند، دارند. كســاني 
كه به واســطه كهولت ســن، دچار بيماري هاي 
ديگري هم هستند و واهمه گرفتن كرونا يا تشديد 
بيماري شــان در اين دوران، فكرشان را مشغول 
كرده. محمدعلي جاسبي يكي از همين افراد است، 
پيرمردي 79ساله كه يك بار عمل قلب باز كرده و 
يك كليه اش را به خاطر قند از دست داده است. او 
با پرستارش زندگي مي كرده كه بعد از شيوع كرونا 
ديگر نيامده و حاال تنها بايد اين روزهاي سخت را 
سپري كند. »پرستارم روزي يه بار من رو مي برد 
بيرون تا راه برم. قرص هام رو منظم بهم مي داد و 
برام آشپزي مي كرد اما خب اونم حق داشت، ول 
كرد و رفت پيش زن و بچه اش. حاال بچه هام غذا 
ميارن و ميذارن دم در و ميرن. منم و تلويزيوني كه 
هيچي جز يه مشــت فيلم تكراري نداره و خبري 
كه هي ميگه ســالمندان نيان بيرون. به دخترم 
گفتم كه عاقبت من مرگه. امسال نه سال ديگه، 
چه فرقي مي كنه؟ حداقل بياين پيشم و بهم سر 
بزنيد. كرونا هم گرفتم، گرفتم؛ بهتر از اينه كه تو 
تنهايي بميــرم. من رو كه اين قند و فشــار خون 
مي كشــه، حداقل اينطوري بچه هــام رو ديدم و 
سرم رو گذاشــتم زمين. اين كرونا سالمندان رو 

نمي كشه، تنهايي ما رو از بين مي بره.«

فرشته خانم و قرنطينه با معلول 40ساله
ســپري كردن دوران قرنطينه براي ســالمندان 
محدود به تنهايي و دســت و پنجه نرم كردن با 
بيماري هاي سخت و گوناگون مختص به اين سن 
نمي شود. برخي از آنها با مشكالت ديگري هم در 
اين دوران روبه رو شده اند كه توانايي حل آن را به 
تنهايي ندارند و به همين دليل دچار چالش هاي 
جدي هستند. مسائلي كه در نگاه اول شايد يك 
استثنا باشد اما وقتي جزئي تر به زندگي سالمندان 

نگاه كني، استثناهاي فراواني را كه ارمغان شرايط 
سخت اقتصادي و اجتماعي است، مي بيني. فرشته 
خانم با 74سال ســن مادر يك دختر عقب مانده 
ذهني 41ساله اســت كه بايد در اين روزها بدون 
حضور فرزندان ديگــرش از او مراقبت كند. او با 
ماندن در خانه مشكلي ندارد اما فهم اين شرايط 
براي دخترش سخت اســت و همين باعث شده 
كه در اين 2 ماه روزهاي ســختي داشته باشند. 
»بيماري دخترم از كودكي همراه با تشــنج بوده 
و به همين خاطر داروهاي متعددي براي اعصاب 
استفاده مي كند كه بايد با فراهم كردن محيط شاد 
جبرانش كنيم. اين اوضاع كه پيش آمد، رفت وآمد 
4فرزند ديگرم به طور كل قطع شد و ما هم از منزل 
اصال خارج نمي شويم و همين باعث شده او يك بار 

تشنج كند و در كل هم حال مساعدي ندارد.«
او مي گويد بايد به جاي پيشــنهاد قرنطينه كامل 
فكري بــه حال اين دســته از افراد شــود. »من 
به واســطه مريضي دخترم نجمه، سال هاست كه 
با مــادران زيادي كه فرزنــد عقب مانده ذهني يا 
سندروم داون دارند، دوستم. آنها هم اين روزها رو 
به سختي سپري مي كنند. شما براي يك كودك 
يا نوجوان عادي به سختي ميتوني اين شرايط رو 
جا بندازي چه برســه به بچه هاي ما كه سرگرمي 
متنوعي ندارن.  اي كاش ايــن طرح فاصله گيري 
اجتماعي رو همه رعايت مي كردن تا بشــه ما هم 
ساعت هايي از روز بچه هامون رو بياريم بيرون تا 
كمتر در خونه اذيت بشن. در اين شرايط بچه هاي 

كم توان واقعا اذيت شدند.«

آقا سهراب بايد مسافركشي كند
به جز اين گروه كه تعدادشان زياد است و بدون 
هيچ برنامــه حمايتي خاص از ســوي دولت و 
نهادهاي مربوط مانند بهزيســتي رها شده اند، 
گروه دومي هســتند كــه مجبورنــد به خاطر 
هزينه هاي زندگي براي كار از خانه بيرون بروند 
و در كوچه و خيابان ها حضور داشــته باشــند. 

سهراب حاتم خاني، راننده 71ساله تاكسي خط 
اتوبان شهيد محالتي به ميدان هفت تير است. او 
فقط هفته اول نوروز را قرنطينه بوده و بقيه اين 
2 ماه را كار كرده؛ »خونه نشستن پول مي خواد. 
اينطور نيست كه شــما بشيني خونه و گشنه ات 
نشه يا پول اجاره خونه ات نياد، ميشه؟ االن من 
هنوز دوتا دختر توي خونه دارم كه يكي شــون 
عقد كرده س و اون يكي دانشــگاه شبانه درس 
مي خونه. من بشينم تو خونه شهريه دانشگاه رو از 
كجا بيارم؟ جهيزيه رو چطور بخرم؟ اجاره خونه ام 
رو چيكار كنم؟ با خرج خــورد و خوراك چيكار 
كنم؟ وگرنه منم مي ترسم، مسافر كه مي شينه 
تو ماشين هزارتا فكر و خيال از سرم مي گذره كه 
نكنه كرونا داشته باشه به منم بده. به حرف آسونه 
رعايت كردن و قرنطينه مونــدن به عمل براي 
ماها كه گنجيشك روزي هستيم خيلي سخته.«

آقا ســهراب در جواني بنا بــوده و هيچ بيمه اي 
نداشــته و نــدارد، بــه همين خاطــر از حقوق 
بازنشســتگي هم بي بهره اســت و همين باعث 
شده در اين روزهاي پر خطر مسافركشي كند. او 
دل پري از دولت ها و انجمن هاي كارگري دارد و 
مقصر اين روزها را آنها مي داند. »من صرع دارم. 
دستم پشت فرمون مي لرزه. هوا آلوده باشه ميام 
بيرون. تهران شلوغي باشه ميام بيرون. تعطيل 
باشه بايد بيام. چرا؟ چون محتاجم. اون سال ها 
كه بنا بوديم و روزمــزد هرجا كه مي رفتيم ما رو 
بيمه كنن، مي گفتن نميشه، شما كارگر فصلي 
هستيد! اين شــد كه االن 10ساله با ماشين كار 
مي كنم كه نون ســر ســفره ببرم. حاال هم كه 
خواســتن كمك كنن گفتن يــك ميليون! يه 
ميليون رو فقط نون و پنير و تخم مرغ بخوري به 

آخر ماه مي رسه؟«

معلم بازنشسته نگهبان و كار اجباري
نداشتن بيمه بازنشستگي يا دريافت كف حقوق 
زندگي بسياري از سالمندان و مستمري بگيران را 

با مشكل مواجه كرده و امكان ماندن در خانه را از 
آنها گرفته است؛ افرادي با حقوق هاي زير 2ميليون 
كه بايد هزينه هــاي زندگــي را بپردازند و حاال 
بيماري كرونا اين مشكالت را تشديد كرده. عبداهلل 
موحدي، ســرايدار يكي از برج هاي مسكوني در 
شرق تهران اســت. او 2روز در ميان بايد به محل 
كار خود برود و در اتاق نگهباني 24ساعت شيفت 
بدهد. »من 67ســالمه. دبير رياضي بازنشســته 
آموزش و پرورش هســتم و حقوقــم 2ميليون و 
700هزار تومنه. اجاره خونــه نميدم اما يه دختر 
مطلقه ام با پســرش با ما زندگي مي كنن و هزينه 
زندگي اونا با منه. تنها كاري كه از دستم بر مياد 
اينه كه اتاق نگهباني رو كه تحويل گرفتم، تا جايي 
كه مي شه ضد عفوني كنم و اجازه ندم كسي وارد 

بشه، همين.«
او مي گويــد در قرنطينــه مانــدن شــرايط و 
زيرساخت هايي مي خواهد كه بســياري از افراد 
در ايران ندارند. »كشــوري كه دچار تورم زياده 
و اقتصادش متالشــي است و فشــار كمبودها و 
تحريم ها بر گردن مردمه، چطور ميشــه از مردم 
خواست بدون دغدغه تو خونه بمونن؟ ما مجبوريم 
كار كنيم چون به قول همكارم اگر در خانه بمانيم 
از ناراحتي سكته مي كنيم بياييم سر كار از بيماري 
كرونا. حداقلش اينه كه شــكم زن و بچه هامون 

اينطوري سيره.«
بيماري كوويدـ19 تاكنون بسياري از زخم هاي 
جامعه ايران را باز كرده، چشم همگان را نسبت به 
حقايق پنهان در اليه هاي متعدد جامعه باز كرده 
و آسيب هاي جدي تري را نشــانمان داده است، 
به خصوص بخش سالمندان كه در همه اين سال ها 
زير سايه سنگين بيكاري، اعتياد، فقر و... جوانان 
ناپيدا مانده بود و كمتر كسي به آن توجه مي كرد. 
گروهي كه عنوان مي شود در دهه آينده جمعيت 
بزرگ تري از جامعه ايران را تشكيل خواهند داد و 
از همين رو نياز به خدمات بهتري براي روزهاي 

سخت دارند. 

روايت همشهري از زندگي سالمندان در روزهاي قرنطينه، فاصله گذاري اجتماعي و ترس 
بيماري كرونا 

تنهايي تنها
فهيمه طباطبايي
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سالمندان و عبور از كرونا
مينا سماواتي

كارشناس ارشد روانشناسي باليني

كرونا نظم اجتماعي و روال طبيعي زندگي بسياري از افراد جامعه 
را برهم زده. 3نوع رويكرد در مواجهه با اين بيماري مسري به وجود 
آمد. عده اي كه از همان روزهاي  ابتدايي خود قرنطينگي را در پيش 
گرفتند و پس از مدت كوتاهي توانستند روال زندگي خود را منطبق 

با آن تعريف كنند. 
دسته دومي كه خيلي زود به زندگي قبلي خود بازگشته و با حداقل 
ميزان مراعات و فاصله گذاري در محل كار، اماكن تفريحي و خريد 
حضور پيدا كردند و دسته سومي كه در قرنطينه با مشقت و دشواري 
حضور دارند و به دليل نداشتن برنامه متنوع دچار بالتكليفي و حتي 
افسردگي شده اند. بحث من در مورد دســته سوم است كه بيشتر 
گروه سالمندان را تشكيل مي دهد. در ابتدا بگويم كه در اين گروه 
افرادي هستند كه توانسته اند مانند گروه اول برنامه منظم و متنوعي 
را در خانه براي خود فراهم كنند اما به هر حال بخش بزرگي از آنها 
به دليل مشكالت جســمي، بيماري هاي مختلف و حتي نداشتن 
ســواد نتوانســته اند از پس حضور در خانه بر بيايند و ممكن است 
اين دوران حتي به ضرر آنها تمام شــود. االن وقت تعريف برنامه با 
چشم انداز بلندمدت براي اين گروه نيست بلكه مسئوالن اجتماعي 
دولت با بررسي موشكافانه اين مشكل بايد برنامه كوتاه مدتي براي 
اين دسته از افراد جامعه تعريف كنند تا از ايجاد هزينه هاي سنگين 
درماني در آينده جلوگيري شــود. بهتر اســت كه در اين زمينه با 
پزشــكان متخصص و كادر درماني مجرب جلساتي تشكيل شود و 
از آنها بخواهند كه راهكاري براي حضور حداقلي اين افراد در بستر 
اجتماعي تعريف كنند. مثال ارزيابي كنند كه آيا مي شــود به شكل 
فردي، سالمندان تنها در خانه را با رعايت فاصله و موازين بهداشتي 
در خانه خودشــان مالقات كرد؟ آيا مي توان به آنهــا اجازه داد در 
ساعات خلوت روز در پارك يا فضاي سبز اطراف خانه خود براي قدم 
زدن، حضور پيدا كنند؟ و كارهايي از اين دست كه سالمت رواني اين 
افراد به مخاطره نيفتد. با توجه به اينكه شيوع اين بيماري ادامه دار 
خواهد بود، هرچه سريع تر دولت بايد فكري به حال اين دسته از افراد 
جامعه كه اتفاقا آسيب پذير تر هستند، داشته باشد در غيراين صورت 
ممكن است همزمان با اين بيماري و يا بعد از آن هزينه هاي سنگيني 

براي درمان بيماري هاي ديگر آنها صرف شود.
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كيوسك

  اتهام زني رئيس جمهور آمريكا به سازمان بهداشت جهاني و قطع كمك 
به آن، با واكنش هاي گسترده اي مواجه شده و كارشناسان آن را »جنايت گزارش

عليه بشريت« خوانده اند. 
دونالد ترامپ، ناكام از مديريت شايســته بحران كرونا در كشــورش، توپ را به زمين 
سازمان بهداشــت جهاني انداخته و ضمن متهم كردن اين ســازمان بين المللي به 
ناكارآمدي و پخش اخبار نادرست، گفته اســت كه كمك هاي كشورش به آن را قطع 

مي كند.
به گزارش بي بي سي، ترامپ سازمان بهداشت جهاني را متهم كرده است كه نتوانسته 
است بعد از آنكه ويروس كرونا در چين منتشر شده، به خوبي آن را مديريت كند و بر 
اخبار درست درباره آن سرپوش گذاشته اســت. ترامپ گفته است كه اين سازمان به 
همين خاطر بايد پاسخگو باشد. اتهام زني و قطع كمك هنگفت آمريكا به اين سازمان 
در شرايطي كه كرونا سراسر جهان را فراگرفته، با انتقادهاي بسيار شديدي در داخل و 
خارج از آمريكا مواجه شده و دبيركل سازمان ملل گفته كه االن زمان مناسبي نيست 
كه آمريكا كمك هايش به ســازمان بهداشــت جهاني را قطع كند. حمله به سازمان 
بهداشت جهاني، به نظر واكنش دفاعي ترامپ به انتقادهاي داخلي از مديريت بحران 
در آمريكاست. منتقدان ترامپ را متهم مي كنند كه در واكنش به انتشار اين ويروس 
كند عمل كرده و تصميمات حياتي را دير گرفته است. ترامپ مدعي شده كه سازمان 
بهداشت جهاني، به نفع چين عمل كرده است. ترامپ سه شنبه در جمع خبرنگاران در 
كاخ سفيد گفته است: »من به دولتم دستور مي دهم تا تامين مالي )سازمان بهداشت 
جهاني( را تا زماني كه بررسي نقش سازمان بهداشــت جهاني در مديريت ناكارآمد و 

سرپوش گذاشتن بر اخبار انتشار ويروس كرونا به پايان برسد متوقف كنند.«
آمريكا بزرگ ترين تامين كننده بودجه سازمان بهداشت جهاني است و به تنهايي در 

سال 2019ميالدي 450ميليون دالر به اين سازمان كمك كرده است.

اقدام عليه بشريت
اين تصميم ترامپ با واكنش هاي تندي مواجه شده است و آنتونيو گوترش، دبيركل 
سازمان ملل در واكنش به آن گفته است: »من فكر مي كنم كه بايد از سازمان بهداشت 
جهاني حمايت كرد چون نقش حياتي در تالش هاي جهاني براي پيروزي در جنگ با 

كوويد-19دارد.«
جوزت بورل،  مسئول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا در توييتر، از اين موضع گيري 
ترامپ انتقاد كرد و نوشت؛ در شــرايطي كه تالش هاي اين سازمان بيشتر از هر زمان 

ديگري مورد نياز است اين تصميم رئيس جمهور آمريكا توجيه پذير نيست. 
سخنگوي وزارت خارجه آلمان هم در توييتر گفته است كه تقويت تامين مالي سازمان 

بهداشت جهاني يكي از بهترين سرمايه گذاري هايي است كه در شرايط فعلي مي توان 
انجام داد. سازمان بهداشت جهاني در  ماه مارس درخواستي 675ميليون دالري براي 
مبارزه با همه گيري ويروس كرونا ارائه كرده و براي يك درخواست يك ميليارد دالري 
ديگر برنامه ريزي مي كند. بيل گيتس، بنيانگذار مايكروسافت و دومين تامين كننده 
مالي بزرگ سازمان بهداشت جهاني هم در توييتر از اقدام ترامپ انتقاد كرده و نوشته 
است: »توقف تامين مالي سازمان بهداشت جهاني در ميانه يك بحران سالمت جهاني 

همانقدر كه به نظر مي رسد خطرناك است.«
كارشناسان ارشد بهداشتي دنيا انتقادها را فراتر از اين مطرح كرده اند و سردبير ژورنال 
پزشكي سرشناس لنست اين اقدام ترامپ را »جنايت عليه بشريت« دانست. به گزارش 
گاردين، ريچادر هورتون در يادداشتي تصميم ترامپ را »جنايت عليه بشريت« دانسته 
و نوشته است: »هر دانشــمندي، تك تك كاركنان بخش درمان، هر شهروندي بايد 

عليه اين خيانت مخوف عليه همبستگي جهاني شورش كند و مقاومت نشان دهد.«

اتهام زني به شيوه ترامپ
ترامپ مشخصا سازمان بهداشت جهاني را متهم كرده كه در ابتداي شيوع ويروس در 
شهر ووهان در چين اين مسئله را ارزيابي نكرده و درباره عدم شفافيت چيني ها هشدار 
نداده است: »اين كار مي توانست از مرگ هزاران نفر و آسيب اقتصادي در سراسر جهان 
جلوگيري كند. به جاي آن، سازمان بهداشــت جهاني از اقدامات دولت چين حمايت 
كرد.« سازمان بهداشــت جهاني البته پيش از اين هم مورد انتقاد قرار داشته و متهم 
است كه تحت نفوذ چين قرار دارد؛ براي نمونه، گفته مي شود اين سازمان تحت فشار 
چين به دســتاوردهاي تايوان براي مهار كرونا اشــاره نكرده. مورد ديگر اين است كه 
دستورالعمل هاي آن براي استفاده از ماسك، باعث سردرگمي در سراسر جهان شده 
است. ترامپ در حالي سه شنبه عليه سازمان بهداشت جهاني و چين موضع گرفت كه 
در انتهاي ژانويه، از اقدامات چين براي مهار ويروس كرونــا تمجيد كرده بود و خطر 
انتشار ويروس را حتي مدت ها بعد از آنكه سازمان بهداشت جهاني »وضعيت اضطراري 

بهداشتي در سراسر جهان« اعالم كرد، كوچك خوانده بود.
دمكرات ها ترامپ را متهم مي كنند كه با اين اقدام مي خواهد در سال برگزاري انتخابات، 
ناكارآمدي خود در مديريت بحران پيش آمده را پنهان كند. با اين حال جمهوريخواهان 

در كنگره از تصميم او حمايت كرده اند.
سي ان ان در گزارشي تحليلي نوشته است كه حمله ترامپ به سازمان بهداشت جهاني، 
واكنشي به شكست تحقيرآميز او در مواجهه قانوني با فرمانداران آمريكا به شمار مي رود. 
ترامپ پيش از اين گفته بود كه به عنوان رئيس جمهوري آمريكا اين حق حاكميتي را 
دارد كه به فرمانداران ايالت ها دستور دهد تا محدوديت هاي مربوط به انتشار ويروس 
كرونا را بردارند و اجازه فعاليت دوباره را به كسب و كارها بدهند. اين ادعاي ترامپ، كه 
به گفته تحليلگران، برخالف قانون اساسي آمريكاست، با واكنش هاي تند فرمانداران 
مواجه شد و ترامپ سه شنبه مجبور شد از اين موضع خود عقب نشيني كند. به گفته 
تحليلگر ســي ان ان، او در واكنش به اين شكست تحقيرآميز مسئله سازمان بهداشت 

جهاني را پيش كشيده است.
قطع كمك مالي به اين سازمان، ضربه بزرگي به موجوديت آن خواهد زد چون بخش 

زيادي از بودجه آن را آمريكا تامين مي كند.

بودجه سازمان بهداشت از كجا مي آيد؟
به گزارش بي بي سي، بودجه سازمان بهداشت جهاني از طريق اعضا )194كشور و 2 عضو 
وابسته( تامين مي شود. هر عضو، براساس ثروت ملي خود، بايد حق عضويت مشخصي 
پرداخت كند. براي نمونه حق عضويت افغانستان براي 21-2020ميالدي، 33هزار و 
500دالر است؛ درحالي كه حق عضويت آمريكا، 116ميليون دالر يا معادل 22درصد 
كل حق عضويت سازمان است. حق عضويت كمتر از يك چهارم بودجه كلي سازمان 
را تامين مي كند و بقيه بودجه از طريق كمك كشورهاي عضو و ديگر نهادها و اشخاص 
تامين مي شود. آمريكا بزرگ ترين تامين كننده بودجه سازمان بهداشت جهاني است و 

بعد از اين كشور، بنياد بيل و مليندا گيتس، بريتانيا و آلمان قرار دارند.

به دنبال قطع تامين مالي سازمان بهداشت جهاني از سوي ترامپ، همشهري ساختار مالي اين سازمان 
جهاني را بررسي مي كند

ترامپ؛ تهديدي عليه بهداشت جهاني

   تمديد قرنطينه در هند و پاكستان

   اقتصاد جهاني در مراقبت هاي 
ويژه

   اروپا شرايط قرنطينه را آسان تر 
كرد

   فرمانداران در مقابل ترامپ

   قرنطينه)در پاكستان(، آسان تر و 
براي 2هفته تمديد شد

   صندوق جهاني پول: اقتصاد 
جهاني در بدترين وضعيت از )زمان 

ركورد بزرگ(  دهه 1930

سياوش فالح پور
خبرنگار

محمدامين خرمي
خبرنگار

جواد نصرتي
خبرنگار
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دست رد يمن به آتش بس يكجانبه عربستان

 ســرانجام جنبش انصاراهلل يمن، موضع 
نهايي خود را نسبت به تصميم آتش بس خاورميانه

يكطرفــه ائتــالف عربــي بــه رهبري 
عربستان سعودي اعالم كرد. در بيانيه اين گروه كه روز 
گذشته توسط شبكه المسيره يمن منتشر شد آمده است: 
تجربه هاي گذشــته ثابت كرده، هرگونــه گفت وگو يا 
مصالحه اي در سايه محاصره كشــور بي نتيجه است و 
شكست خواهد خورد. ائتالف عربي با اعالم »آتش بس 
انساني« از روز سه شنبه هفته قبل اعالم كرده بود براي 
گفت وگو با جنبش انصاراهلل براي خاتمه درگيري هاي 
نظامي در يمن آمادگي دارد. به گفته سخنگوي ائتالف، 
اين تصميم در پي انتشار گسترده ويروس كرونا در سطح 
منطقه و فقدان زير ساخت هاي درماني كافي براي مقابله 
با آن در يمن اتخاذ شده است. با اين حال طي يك هفته 
گذشــته تنها دولت منصور هادي از آتش بس يكطرفه 
سعودي ها اســتقبال كرده اســت؛ دولتي كه سران آن 
عمدتا مقيم رياض بوده و در ســال هاي گذشته حتي 

يك بار هم موضعي متفاوت از دولت عربستان سعودي 
نداشته اند.

محمد عبدالســالم، ســخنگوي جنبش انصاراهلل روز 
گذشته ضمن تأكيد بر موضع منفي اين گروه نسبت به 
طرح پيشنهادي ائتالف سعودي-اماراتي گفت: اولويت 
مردم يمن قبل از هر چيز توقف تجاوز نظامي و محاصره 
كشور است؛ تنها در اين صورت گفت وگوي واقعي محقق 
خواهد شــد. مخالفت انصاراهلل با آتــش بس يكجانبه 
عربستان در حالي مطرح شده كه اين گروه هنوز موضع 
روشــني در قبال تالش هاي دبيركل سازمان ملل براي 
توقف درگيري هاي نظامي در يمن اتخاذ نكرده اســت. 
به نوشته روزنامه واشنگتن  پست، مارتين گريفيس طي 
روزهاي گذشته شخصا تماس هايي را با سران جريانات 
و گروه هاي مؤثر در جنگ يمــن برقرار كرده تا موافقت 
آنها را براي برگزاري كنفرانسي اينترنتي با هدف بررسي 
شرايط آتش بس موقت در يمن جلب كند. اين روزنامه 
به نقل از يك مقام ارشد سازمان ملل مي نويسد: مارتين 
گريفيس اميد داشــت آتش بس يكجانبه ائتالف عربي 
دســت كم به مدت 2هفته ادامه داشته باشد تا مقدمات 
يكپارچه ســاختن ظرفيت هــاي يمن بــراي مقابله با 

ويروس كرونا و بازســازي اعتماد از دســت رفته ميان 
طرف هاي مختلف فراهم شــود اما حاال اين فرصت از 

دست رفته است.
تمام اين ها در حالي اســت كه با وجود اعالم آتش بس 
يكجانبه ائتالف عربــي، درگيري هاي نظامي طي يك 
هفته گذشــته در مناطق مختلف يمن ادامه داشــته 
است. ســخنگوي نظامي انصاراهلل در اين باره مي گويد: 
جنگنده هاي ســعودي و اماراتي در يك هفته گذشته 
20حمله هوايي به نقــاط مختلفــي در يمن ازجمله 
اســتان هاي شــعف، الجوف و مارب انجام داده اند. در 
مقابل، سخنگوي ائتالف عربي هم مدعي است نيروهاي 
نظامي انصاراهلل طي يك هفته گذشته، بيش از 240بار 
آتش بس را از طريق حمالت زميني و توپخانه اي نقض 

كرده اند.

آيا انصاراهلل دنبال امتيازات بيشتر است؟
عربســتان سعودي طي ســال هاي گذشــته با وجود 
فشارهاي جهاني و درحالي كه مردم يمن بحران انساني 
بي سابقه اي را سپري مي كردند، هرگز حاضر به توقف 
حمالت نظامي و يا حتي لغو محاصره اين كشور نشد؛ 

محاصره اي كه به گواه نهادهاي حقوقي بين المللي، به 
شكل عامدانه مانع از ورود مواد غذايي و دارو به مناطق 
تحت سيطره ارتش يمن و جنبش انصاراهلل شده است. 
بر اين اساس بخش قابل توجهي از شهروندان غيرنظامي 
يمن در 5ســال گذشــته با معضالتي نظير سوءتغذيه 
شديد يا بيماري وبا مواجه بوده اند. عملكرد غيرانساني 
عربستان سعودي در جنگ يمن، باعث شده بسياري از 
ناظران تحوالت منطقه، با ديده ترديد به تصميم اخير 

اين كشور درباره »آتش بس انسان دوستانه« بنگرند.
روزنامه العربي الجديد در اين زمينه با مروري بر آخرين 
تحوالت جنگ يمن پيش از اعــالم آتش بس يكطرفه 
ائتالف عربي مي نويســد: اكنون متحدين سعودي در 
جنگ يمن در 2 جبهه مارب و ســقطري بــا بحراني 
اساســي روبه رو هســتند. از يك ســو با وجود ارسال 
نيروهاي گسترده به اســتان مارب، مقاومت متحدين 
سعودي در اين استان عليه انصاراهلل رو به پايان است و 
اگر روند تحوالت نظامي به همين ترتيب ادامه داشته 
باشد مي توان انتظار داشت مارب تا اواخر آوريل سقوط 
كند. مارب اكنون اصلي ترين پايگاه دولت منصور هادي 
در يمن و همچنيــن بزرگ ترين منبع ذخاير نفتي اين 

كشور به شــمار مي رود. از سوي ديگر نيروهاي وابسته 
به امارات عالوه بر سيطره بر اســتان عدن، باري ديگر 
كنترل جزيره اســتراتژيك ســقطري را نيز به دست 
گرفته اند. اين در حالي است كه برخي نيروهاي وابسته 
به دولت منصور هادي در مناطق جنوبي يمن نيز اخيرا 
در ازاي حمايت هاي مالي بيشــتر بــه جدايي طلبان 

جنوب )مورد حمايت امارات( پيوسته اند.
مروري بر اين تحوالت با توجه بــه خروج علني امارات 
از جنگ يمن نشان مي دهد كه عربســتان سعودي از 
موقعيت مطلوبي در اين بحران برخوردار نيســت؛ آن 
هم در شرايطي كه از يك ســال گذشته روند حمالت 
پهپادي و موشــكي انصاراهلل به داخل خاك عربستان 
افزايش يافته است. عبدالباري عطوان، سردبير روزنامه 
رأي اليوم در اين باره مي نويسد: بدون شك يمني ها در 
چنين شرايطي حاضر نيستند پيشنهاد آتش بس كه در 
واقع به مثابه فرصتي براي تجديد قوا به طرف مقابل است 
را بپذيرند. تأكيد انصاراهلل بر توقف كامل جنگ و پايان 
محاصره نشان مي دهد اين گروه به خوبي سياست رياض 
را تشخيص داده و بدون دريافت امتيازات اساسي حاضر 

به پذيرش آتش بس نيست. 

جنبش انصاراهلل اعالم كرده تا زماني كه محاصره يمن ادامه داشته باشد 
حاضر به مصالحه نيستيم
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باراك اوباما، تك ستاره دمكرات ها در آسمان 
سياست آمريكا باالخره از حاشيه به متن قدم آمريكا

گذاشت و سكوت سنگين چندين ماهه اش 
را شكست و از دوســت قديمي اش يعني جو بايدن براي 
نامزدي حزب دمكرات و رويارويي با دونالد ترامپ حمايت 

كرد.
اوباما در يــك ويدئــوي 12دقيقه اي، بايــدن را داراي 
شــخصيت و تجربه اي دانســت كه مي تواند در »يكي از 
تاريك ترين دوران آمريكا« براي مردم اين كشور »مرهم 
زخم« باشد. اوباما شرايط امروز آمريكا را به خاطر بحران 
كرونا بحراني دانست و تأكيد كرد كه عبور از اين شرايط 
نيازمند وجود يك فرد كارآمد در رأس كاخ سفيد است. 
او گفت: »شرايط اين روزها بار ديگر يادآوري مي كند كه 
دولت ها در هر كشوري مهم هستند؛ يادآوري مي كند كه 
حكمراني خوب مهم است؛ اينكه حقيقت و علم مهم است؛ 
اينكه قانون مداري مهم است؛ و اينكه وجود رهبراني كه 
بتوانند همبســتگي مردم را در ميانه بحران تقويت كنند 

مهم است.« 
اوباما طي 4ســال گذشــته و حتي قبــل از آن در زمان 
انتخابات، هرگز از كنايه هــا و توهين هاي تند ترامپ در 
امان نبوده است، با اين حال هميشه ترجيح داده در برابر 
او ســكوت كند. او در پيام ويدئويي خود اما بدون اشاره 

به نام ترامپ، تأكيد كرد كه وقت پايان دادن به »فســاد، 
بي مباالتي، خودخواهي، دروغ، ناداني و فرومايگي« است.
جو بايدن طي 2دوره رياست جمهوري باراك اوباما، يعني 
بين ســال هاي 2008 تا 2012 و 2012 تا 2016 معاون 
او بوده اســت و از همان زمان اين 2 به دوستي نزديك با 
يكديگر معروف بوده اند. بايدن به خاطر محبوبيت باالي 
اوباما در جامعــه آمريكا، از همان ابتــدا روي حمايت او 
حســاب كرده بود و شــايد يكي از داليل موفقيت او در 
ايالت هايي كه جمعيت عمده آنها سياه پوســت هستند 
نيز نزديكي اش با اوباما بوده است. با اين حال، باراك اوباما 
ترجيح داد در طول رقابت هاي مقدماتي حزب دمكرات، 
بيرون ميدان بايستد و بيشــتر نظاره گر باشد. به هر حال 
نام بايدن با نام اوباما گره خورده اما رئيس جمهور پيشين 
آمريكا ترجيح داده بود تا به اينجا از هيچ نامزدي حمايت 
نكند. انصراف ســندرز به عنوان يكــي از مدعيان اصلي 
نامزدي حــزب دمكرات در انتخابات رياســت جمهوري 
آمريكا از رقابت هاي درون حزبي اما شرايط را دگرگون و 
فضا را براي حضور اوباما در عرصه سياست به نفع بايدن 

فراهم كرد.
دونالد ترامپ كه اين روزها به شدت درگير بحران كرونا و 
حواشي خودساخته است، فعال واكنشي به پيام ويدئويي 
اوباما نشان نداده است اما برد پارســكيل، مدير كمپين 
انتخاباتي او، اقدام اوباما را از سر ناچاري دانست و گفت: 
»اوباما از ابتدا مخالف حضور بايدن در انتخابات بود. اكنون 
در شرايطي كه ديگر هيچ كسي در رقابت مقدماتي حزب 
دمكرات باقي نمانده، او چاره اي جز اعالم حمايت از بايدن 
نداشــت.« پارســكيل در عين حال اين اعالم حمايت را 
بي اهميت دانست و گفت كه دونالد ترامپ به زودي بايدن 

را »له« خواهد كرد.
يك روز پيش از اعالم حمايت بــاراك اوباما از جو بايدن، 
برني سندرز كه چهره محبوب دمكرات ها در بين جوانان 
به شمار مي رود ضمن حمايت از رقيب خود يعني بايدن، 
از هوادارانش خواست براي شكست دونالد ترامپ، پشت 
ســر بايدن قرار بگيرند. نيويورك تايمز روز سه شنبه در 
گزارشــي خبر داد كه اوباما براي منصرف كردن سندرز 
از ادامه حضــورش در انتخابات مقدماتي حزب دمكرات، 
طي روزهاي اخيــر چندين بار تلفني بــا او مذاكره كرده 
بود. سندرز چهارشــنبه هفته گذشته، كناره گيري اش از 

رقابت ها را اعالم كرد.
اوباما نيز اين حركت بزرگ ســندرز را بي پاسخ نگذاشت 
و بخشــي از پيام ويدئويي خود را به تمجيد از ســندرز و 
شخصيت او اختصاص داد. او ســندرز را »يك آمريكايي 
اصيل« خطاب كرد و تأكيد كرد كه ديدگاه هاي پيشروانه 
سندرز، در پيشبرد آمريكا و آينده اين كشور نقش حياتي 
ايفا خواهد كرد. انتظار مــي رود خانم اليزابت وارن، ديگر 
چهره مطرح در ميان نامزدهاي دمكرات كه 10روز پيش 
از رقابت ها كنار كشيد هم به زودي از بايدن حمايت كند 
تا او به عنوان نامزد اصلي دمكرات ها، قدم به مسير سخت 
مقابله با ترامپ در انتخاباتي بگذارد كه قرار اســت 5 ماه 

ديگر برگزار شود.

بازگشت زوج اوباما-بايدن به سياست 

زوج اوباما- بايدن عليه ترامپ
حضــور دوباره بــاراك اوباما در سياســت و 
اعالم حمايت از جو بايدن، بدون شــك شانس 
دمكرات ها براي بازگشت به قدرت و فتح دوباره 
كاخ ســفيد را افزايش داده است. به خصوص 
اقليت ها و سياه پوستان قطعا به خواسته اوباما 
پاسخ مثبت خواهند داد. نسل جواني كه اكنون 
براي نخســتين بار پاي صندوق مي رود، تنها 
تجربه زندگي در دوره رياست جمهوري اوباما 
و ترامپ را دارد و شــكل گيري ايــن دوگانه با 
حضور جدي اوبامــا در كمپين هاي انتخاباتي 
دمكرات ها، در نهايت مي تواند به نفع بايدن تمام 
شود. حمايت سندرز از بايدن نيز در جلب آراي 
جوانان به نفع بايدن اثرگذار خواهد بود. بر كسي 
پوشيده نيست كه جو بايدن به تنهايي از عهده 
شكست ترامپ برنمي آيد اما حضور اوباما در كنار 
او، قطعا به پيشبرد كمپين تبليغاتي دمكرات ها 
كمك خواهد كرد. در سال2012 در شرايطي كه 
اوباما قصد داشــت براي بار دوم رئيس جمهور 
شــود، بيل كلينتون براي او نقشي را ايفا كرد 
كه امروز اوباما بــراي بايدن ايفا مي كند. بايدن 
براي شكســت ترامپ، به رأي زنان آمريكا نيز 
احتياج دارد. احتماال گزينه بعدي دمكرات ها در 
اعالم حمايت از بايدن، ميشل اوباما خواهد بود 
كه از كاريزماي بااليي در ميان زنان آمريكايي 

برخوردار است.
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جان بي جمــال جانان ميل جهــان ندارد
هر كس كــه اين ندارد حقا كــه آن ندارد

با هيچ كس نشــاني زان دلســتان نديدم
يا من خبــر ندارم يــا او نشــان ندارد

امضاي ترامپ روي چك كمك هزينه
نيويورك: نــام دونالد ترامــپ، رئيس جمهوري اياالت 
متحده آمريــكا روي چك هايي كه قرار اســت به عنوان 
كمك هزينه براي ۷۰ ميليون خانوار آمريكايي فرستاده 
شــود، درج خواهد شــد و اين موضوع موجب اعتراض 
برخي كاربرهاي شبكه هاي اجتماعي شده است. به گفته 
مســئوالن وزارت خزانه داري آمريكا، درج همين امضا 
تحويل اين چك ها را به خانواده هاي آمريكايي به تعويق 

انداخته است.

فروش شكالت هاي ماسك دار
آتن: يك شيريني فروشي در حومه آتن، پايتخت يونان 
خرگوش هاي شــكالتي پخته اســت كه براي محافظت 
از خود ماســك آبي رنگ روي صورتشــان گذاشته اند. 
به گزارش بي بي سي، تاســوس وازاكاس، صاحب مغازه 
مي خواهد بــا اين روش بــه هنگام شــيوع اين ويروس 
همه گير مردم و به ويژه بچه ها را شادمان كند. مغازه هاي 
شيريني فروشــي و نانوايي در يونــان در مدت قرنطينه 

كماكان باز هستند.

مثال بولت براي فاصله اجتماعي
واشنگتن: يوسين بولت افسانه اي با انتشار يك عكس از خود 
در خط پايان بازي هاي المپيك ۲۰۰۸ پكن، خبرساز شد. به 
گزارش بي بي سي، او براي تهييج حاميان ميليوني خود براي 
ماندن در خانه و حفظ قوانين قرنطينه، در صفحه اينستاگرامش 
عكســي را از بازي هاي المپيك پكن منتشر كرده كه به گفته 
او »بهترين مثال براي فاصله گذاري هاي اجتماعي« اســت. 
همانطور كه در عكس پيداست، او در رقابت فينال دست كم يك 

متر از ديگر قهرمانان دووميداني جهان جلوتر است.

سفر 1500كيلومتري نوعي ميمون
كاليفرنيا: تحقيقات دانشــمندان در مورد فسيل دندان يك 
ميمون منقرض شــده، از ســفر حيرت انگيز اين جانور در ۳۴ 
ميليون سال قبل پرده برداشت. به گزارش ديلي ميل، دندان هاي 
كشف شده نشــان مي دهد كه اين ميمون هاي ماقبل تاريخ در 
سفري حدودا ۱۵۰۰كيلومتري روي اقيانوس، فاصله بين آفريقا 
و آمريكاي جنوبي را طي كرده اند. اين جانوران با سوار شدن روي 
چوب هاي شــناور در اقيانوس يا استفاده از جزيره هاي جنگلي 

جداشده از ساحل، سفري بين قاره اي داشته اند.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: جمال المؤمن ورعه؛  
زيبايي مؤمن، پارسايي او است.

  اذان ظهــر:  ۱۳:۰۴   غروب آفتــاب: ۱9:۳9   اذان مغرب: ۱9:۵۷
  نيمه شب شــرعي۰۰:۱9   اذان صبح: ۵:۰۰   طلــوع آفتاب: 6:۲9

  پنجشنبه ۲۸ فروردين ۱۳99  سال بيست و هشتم   شماره ۷9۱۸

سازمان نيازمندي ها
 خيابان قائم مقام فراهاني

 ميدان شعاع 
 خيابان شهيد خدري

شماره۲9 
 تلفن:  ۸۸۸6۱۸۱9

جهش توليد

 چاپ: همشهري
 تلفن: ۴۸۰۷۵۰۰۰

روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي
 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري

 مدير مسئول: مهران كرمي
 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، نرسيده به پارك وي

كوچه تورج، شماره۱۴- كدپستي ۱9666-۴۵9۵6
 تهران، صندوق پستي۱9۳9۵/۵۴۴6

 تلفن :۲۳۰۲۳۰۰۰، نمابر :۲۲۰۴6۰6۷
www.hamshahrionline.ir :ارتباط با خوانندگان)انتقادات و پيشنهادات(: 23023023 همشهري آنالين 

توزيع ماسك توسط پليس در اتوبوس هاي مادريد در نخستين روز محدود كردن قرنطينه - اسپانيا       عكس: فرانس پرس

زماني براي مردن! 
حساب و كتاب بلد نيستم اما يك نكته را 
خوب بلدم؛ چگونه مردن را. سال هاست 
به ايــن موضوع فكر مي كنــم كه زمان 
تولدم پدر و مادر اهل حســاب و كتاب 
نبودند وگرنه چرتكــه مي انداختند تا 
روز اول فروردين سال۴۱ به دنيا بيايم 

و مثل فرورديني ها، واژه هاي عشق و محبت را زمزمه 
كنم. حــاال كه به دســت هاي كبره  بســته و زمختم 
نگاه مي كنم با خود مي گويم مرا چه به عشــق ورزي 

و محبت!
من به تكه نان و روزي اندك دل بســته ام. مي گويند 
در خانه بمانيد، چه كسي به ما عشق و محبت خواهد 
ورزيد، چه كسي سفره خالي ما را خواهد ديد؟ از ديروز 
تا حاال دارم نان خشــك هاي ته مانده گوشه حياط را 
ســق مي زنم تا رمقي يابم براي يافتن لقمه ناني تازه. 
تصميمم را گرفته ام. چه كرونا بيايد و چه نيايد براي 
من گرســنه كه تا ديشــب كف زمين سرد و زمخت، 
رؤياي يك شكم سير و سفره پر از غذا را مي ديدم بگذار 
بيايد با تمامي هراس و وحشــتش، مرگ شايد راهي 

براي رهايي از اين زندان تن و جهان باشد.
مهم نبود چه زمانــي به دنيا آمده بــودم؛ فروردين، 
ارديبهشت ، خرداد و شــايد ماه هاي تابستان و حتي 
سرماي پاييز و سردي و ســوز زمستان با هوهوي باد 
جانسوز توفيري برايم نداشت. اصال  ماه و سال به دنيا 
آمدن مهم نبود، مهم داشــتن لقمه نان و سفره پر از 

غذا، بدون دستان زخمين وكبره  بسته بود!
تصميمم را گرفته ام. زمان تولد دست خودم كه نبود 
اما زمان مردن دســت خودم است، چه فرقي مي كند 
االن بميرم يا فردا با درد جهانســوز كرونا، اين روزها 
اگر از كرونا قســر دربروم، از فرط گرسنگي و روياي 
نان وخورش، خالصي نخواهم يافت، ما عمله جماعت 
يادگرفته ايم نداشــته هايمان را در روياهايمان دنبال 
كنيم؛ رفتن به بوستان ، خنده و شادي با اهل و عيال، 
حتي رؤياي ديدن يك فيلم سينمايي با خوردن قرچ 
قرچ چيپس يا بادام زميني شــور. ايرادي ندارد بگذار 
شور و شورتر باشد با اينكه اطبا مي گويند براي فشار 
خون بد است اما دوست دارم آن قدر بخورم و بخورم 

تا بتركم!
تلويزيون از صبح تاشــب با بوق و كرناي مسئوالن 
ديده و ناديــده بر كــوس مي دمد. بمــان در خانه 
هموطن، چه جالب شده ام هموطن و چه هموطني 
كه در خانه از درد فقدان نان، ســبزي و ميوه به خود 
مي پيچم، اگــر اين بهار و تابســتان را به هر ضرب و 
زوري ســپري كنم شــايد به آرزوهايم برسم، زمان 

خوبي است براي مردن!
 نمي دانم مادران يا پدران سلبريتي يا الكچري براي 
تولد فرزندانشان درتاريخ ميمون 9آذرماه سال99 
دست به كار شده اند يا نه؟ ولي من دارم براي مردن در 
همان روز ميمون رويا مي بافم، مردني بدون حساب و 
كتاب، بدون مجلس ختم با سياهي لشكرهاي مرگ، 
نه مجلس سومي، هفتمي و چهلمي خواهم داشت 
و نه نوعيدي، خوشبختانه كندن قبر، نماز، مداحي 
و دفن، حتي كفن و قبر هم مجاني است، چه مرگ 

با شكوهي!
هرچه داشتم و نداشتم در اين روزهاي كرونايي قبل 
از عيد و بعد از عيد خورديم و يــك ليوان  آب روش. 
در خانه بمانيد به ســالمت. مانــده ام در خانه، اما از 
فرط گرسنگي ســرم گيج مي رود، اهل و عيال چشم 
دوخته اند به جيب خالي، تمام ســوراخ و سنبه هاي 
خانه را گشتيم و باالخره چند اســكناس تاخورده و 
نخورده عيدي قديمي را پيدا كرديم، توگويي گنجي 
يافته ايم، همش را داديم نان خالي تا از گرسنگي تلف 
نشــويم، مي گويند كرونا، ويروس عادلي است. البته 
بعيد مي دانم كرونا اين را حســاب و كتاب كرده باشد 
كه با آمدنش همه فقــرا و اغنيا مي خزند توي خانه ها 
و گرسنه ها، گرســنه تر و پولدارها قبراق و تنومندتر 

مي شوند اما ما فقرا چه كنيم؟
كرونا جانم به فدايت، فرصتي بده تا بتوانم زمان مردنم 
را كوك كنم، تاكنون كه زمان تولد و ازدواج دســت 
خودم نبود. رحمي بكن تا زمان مردنم همان باشد. چه 
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ويترين

زندگي ادامه دارد
در خلوت خود نشسته بودم و به اين فكر مي كردم كه 
ويروس كرونا براي جهان چه اتفاقاتي را رقم مي زند 
و آينده چه خواهد شد. با اين همه پيشگيري، باز هم 
ويروس ســراغمان مي آيد و اصال بين ما كه رعايت 
مي كنيم و آنها كه بي تفاوتنــد فرقي هم وجود دارد 
يا نه. در همين عوالم بودم كه پدرم گفت: توفكري؟ 
گفتم به چه فكر مي كردم. گوشي موبايلش را از روي 
عسلي كنار مبل برداشــت: بيا اينجا... اين عكس را 

ببين.
عكسي بود سياه و ســفيد از يك تيم فوتبال كه در 
آن جمع، فقط ســيماي جواني هاي او را شناختم. 
گفت: سال ۱۳۵6 تيم عارف، ايستاده ازراست: غالم 
پيغمبرزاده، ناصر نيكوگفتار، ابوالقاسم حاجي زاده، 
خودم محمدحسين مرسلي، سعيد ارسطو، افتخاري، 

غالمرضا مفيدي، احمدعلي عرب.
 نشســته از راســت: حســين قرباني، راسفيجاني، 
رمضان، آقا سيدرحيم موســوي، مرحوم عسگري 

)بيژن(، علي حيات پور، ابراهيم نيكوگفتار.
۴۳سال پيش هيچ كدام از ما فكرش را هم نمي كرديم 
در آينده چه روزگاري داريم. من بعد از آن همه سال، 
در نهايت فرهنگي بازنشســته شــدم. البته مسير 
زندگي ام را خودم انتخاب كردم. شايد هيچ كدام از ما 
فكرش را هم نمي كرديم آقا رحيم موسوي روزگاري 
سرلشكر و فرمانده ارتش شود و همينطور خيلي هاي 
ديگر در اين عكس كه آينده شــان را خودشان رقم 
زدند. اينهــا را گفتم تا بداني هر كســي مي تواند از 
توانش اســتفاده كند. اگر االن در خانه نشستي و از 
قرنطينه ناراحتي، مطمئن بــاش روزي جواب اين 
خانه نشيني را خواهي گرفت و حتما با سالمت، اين 
روزگار هم مي گذرد. گرچــه زندگي بعضي وقت ها 
چنان كه مي خواهي رقم نمي خورد. شــايد جاهايي 
مجبور به شكست شــويم، ولي زندگي ادامه دارد و 

كرونا هم با همه هياهويش مي رود.

ويروس كرونا به قلب هم حمله مي كند
ويــروس جديد كرونــا عمدتا بــه ريه ها حملــه مي كند، اما 
گزارش هاي فزاينــده اي از حمله اين ويروس بــه يك اندام 

حياتي ديگر بدن يعني قلب خبر مي دهند.
يك بررسي كوچك منتشر شــده از بيماران كوويد-۱9 در 

ووهان چين نشــان مي دهد كه يك پنجم بيماران دچار 
آسيب قلبي شــده بودند. با اينكه برخي از اين بيماران 
ســابقه عارضه قلبي داشــتند، برخي ديگر قبال بدون 

مشكل قلبي زمينه اي بودند.
پس چطور قلب بيماران دچار ويروس كرونا آسيب مي بيند؟ چند سناريو براي 
اين آسيب قلبي طراحي شده است: ممكن است قلب در غياب اكسيژن كافي 
به علت درگيري ريه در پمپ كردن خون دچار اشــكال شود؛ همچنين ممكن 
است ويروس به طور مستقيم به ســلول هاي قلب حمله كند؛ يا بدن در تالش 
براي ريشه كن كردن ويروس، توفاني از سلول هاي ايمني را برانگيزد كه به قلب 

هم حمله كنند.
آسيب قلبي معموال در موارد خفيف كوويد-۱9 رخ نمي دهد و اغلب در بيماراني 

ديده مي شود كه دچار عالئم شديد هستند و در بيمارستان بستري مي شوند.
در افرادي كه بيماري زمينه اي قلبي هم داشته باشــند، آسيب قلبي ناشي از 
ويروس كرونا باعث مي شود ديگر ظرفيتي در قلب براي مقابله با چالش كاهش 

اكسيژن ناشي از كار نكردن درست ريه ها باقي نماند.
شناسايي علت آسيب قلب در كوويد-۱9 مهم است، چرا كه بر حسب آن درمان 
متفاوت خواهد بود. براي مثال، اگر ويروس به طور مستقيم به قلب حمله كند، 
بيمار نياز به درمان ضد ويروسي دارد و اگر دستگاه ايمني خود فرد باعث آسيب 
قلبي شده باشد، بيمار نياز به داروي مهاركننده ايمني دارد. هم اكنون كه داروي 
تأييد شده اي كه به طور مستقيم ويروس كرونا را هدف قرار دهد، وجود ندارد، 
اغلب درمان هاي مورد اســتفاده درواقع مراقبت حمايتي هستند، مانند دادن 

اكسيژن بيشتر.
ضمنا بايد به عوارض جانبي قلبي داروها هم توجه داشــت. برخي از داروهايي 
كه هم اكنون از لحاظ تأثيربخشي شان بر كوويد-۱9 در دست بررسي هستند، 
ازجمله هيدروكسي كلروكين ممكن اســت آسيب قلبي ازجمله اختالل ريتم 

ضربان قلب ايجاد كنند.

لني اول با اين جوان كه يك كلمه هم انگليسي نمي دانست رفيق شده بود. 
به همين دليل روابط شان با هم بسيار خوب بود.

اما ۳ماه نگذشته بود كه عزي شــروع كرد مثل بلبل انگليسي حرف زدن و 
فاتحه دوستي شان خوانده شد.

فورا ديوار زبان ميانشان باال رفته بود.
ديوار زبان وقتي كشيده مي شود كه ۲نفر به يك زبان حرف مي زنند؛ آن وقت 

ديگر مطلقا نمي توانند حرف هم را بفهمند.
بخشي از كتاب خداحافظ گري كوپر نوشته رومن گاري

نيم دانگ پيونگ يانگ 
كتــاب »نيم دانــگ 
پيونگ يانگ« نوشته 
اميرخانــي،  رضــا 
ســفرنامه  پنجمين 
از مجموعــه »ادبيات 
امروز« نشر افق است.

اين كتاب سفرنامه رضا 
اميرخاني، نويســنده 

متعهــد بــه كره شــمالي را در برمي گيرد 
كه ســال9۷ انجام شده اســت. »جانستان 
كابلستان« هم سفرنامه ديگر اين  نويسنده 
پرمخاطب اســت كه درباره مشاهدات وي 
از سفر افغانستان توسط نشــر افق منتشر 

شده است.
»نيم دانگ پيونگ يانــگ« در ۳فصل اصلي 
كيم چي، قاشق چي و چيطولي نوشته شده 

است.
در قسمتي از  كتاب كه بدون ويرايش و عينا 
آن را مي آوريم، مي خوانيم: امروز صبحانه را 
كمي زودتر مي خوريم، در همان اتاق معهود. 
هنوز رفيق آمريكايي  نيامده اســت سر ميز. 
۲خبرنگار هم معلوم اســت صبح زود بايد 
بروند جايي. چون با ما وارد سالن مي شوند. 
از دور سالم و عليك مي كنيم. نمي دانم چه 

مي بينند كه ريز مي خندند!
بالفاصله بعد از صبحانــه دهان برعكس كه 
به نظرمان بلندپايه ترين مقامي است كه در 
اين سفر تا اينجا ديده ايم، كنار سالن صبحانه 
به استقبال مي آيد و توضيح مي دهد كه قرار 
است به دهكده محل تولد ره بِر كبير برويم. 
تِه دلم خيلي خوشحال مي شوم. حاال فرصتي 
است تا با زندگي روستايي آشنا شوم. مردم را 

ببينم و نحوه زندگي شان را.
رويه ها به هم نمي ريزد. دهان برعكس و صولي 
صندلي  عقب بنز مي نشينند و مترجم مان، 
بچه خيابان ظفــر، روي صندلي جلو. ما هم 
سرمان را پايين مي اندازيم و مي رويم سراغ 
ون خودمان! به نظر فقط درصورت وحدت دو 
كره مي توانيم اميد داشته باشيم كه يك بار 

سوار بنز شويم!!«
چاپ دوم اين كتاب با ۳۴۴صفحه، شمارگان 
۵هزار نسخه و قيمت ۵۰هزار تومان منتشر 

شده است.

راه هاي مقابله با استرس در طول شيوع ويروس كرونا
   احساس غم، اضطراب، سردرگمي، ترس يا حتي عصبانيت در طول اين دوره 
امري طبيعي است، بنابراين صحبت كردن با يك فرد مورد اعتماد مي تواند به شما 

كمك كند. با خانواده و دوستان خود در تماس باشيد.
   اگر بايد در خانه بمانيد، يك سبك زندگي ســالم را دنبال كنيد؛ يعني رژيم 
غذايي و خواب مناســب، ورزش و تماس با عزيزان تان در خانه يــا از راه تلفن و 

شبكه هاي اجتماعي با ديگر اعضاي خانواده و دوستان تان.
   براي مقابله با احساســات منفي خود سراغ سيگار، نوشــيدني هاي مضر يا 
چيزهايي از اين دســت نرويد. اگر احســاس درماندگي مي كنيد، با يك مشاور 

صحبت كنيد.
   اگر احساس نگراني يا آشفتگي مي كنيد، زماني را كه خود و خانواده تان صرف 
تماشا يا گوش كردن به اخبار ناراحت كننده در مورد اين بحران مي كنيد، كاهش 

دهيد.
   به گذشته رجوع كنيد. از چه مهارت هايي براي مقابله با موقعيت هاي استرس زا 
اســتفاده كرده ايد؟ حركات يوگا، مديتيشــن يا حتي گوش دادن به موســيقي 

آرامش بخش؟ دوباره از اين مهارت ها براي كاهش استرس خود بهره ببريد.

مهارت

كشف بلندترين موجود جهان

 كاوشــگران در اســتراليا موجودي به طول ۴۵ متر را در اعماق اقيانوس پيدا 
 )Siphonophore( كرده اند. به گزارش بي بي سي، اين موجود كه سيفونوفور
نام دارد و متعلق به خانواده لوله داران از رسته آب سان زيان است، توسط محققان 
مؤسسه اقيانوس شناسي اشــميت در اقيانوس هند در نزديكي سواحل استراليا 
يافت شده است. اين موجود، شفاف، رشته اي و بي مهره است و همچون مرجان 
از كلوني اجزاي كوچك تري به نام زوئيدها درست شــده است. هركدام از اين 
زوئيد ها به صورت دوجنسي  زاده مي شــوند و بخشي از كاركرد بدن لوله داران را 

بر عهده دارند.

دانستني ها

نخستين نشانه ابتال به كرونا
متخصصان علوم پزشــكي در دانشگاه 
كاليفرنيا اظهار داشــتند: درحالي كه 
شواهدي مبني بر ارتباط ابتال به بيماري 
كوويد-۱9 و از بين رفتن حس چشايي 
و بويايي وجود داشته اين بررسي جديد 
نخستين تحقيقي است كه ارتباط جدي 
ميان ايــن دو را مورد تأييــد قرار داده 

اســت. به گزارش ديلي ميل، همچنين تب، احساس خستگي، سرفه و مشكالت 
تنفسي از ديگر عاليم شناخته شده اين بيماري به حساب مي آيند.

سالمت

۲۰ سال پيش 

همشهري ۲۸فروردين۱۳۷9
بانك فوجي، 100ميليون دالر به ايران وام داد

يك روزنامه اقتصادي ژاپــن خبر داد كه بانك »فوجي« وامــي به ارزش يكصد 
ميليون دالر در اختيار ايران قرار داده است.

نيهون كيزاي روز پنجشنبه نوشت: بانك ژاپني »فوجي« از بيمه بازرگاني وزارت 
صنايع و بازرگاني ژاپن »مي تي« براي پرداخت اين وام استفاده كرده است.

يك مقام اقتصــادي در توكيو گفت: اين براي نخســتين بار اســت كه ژاپن در 
چارچوب برنامه اصالحات اقتصادي با اســتفاده از بيمه بازرگانــي به ايران وام 

مي دهد.
وي افزود: نرخ بهره اين وام با زمان بازپرداخت يك ساله، ۲درصد است.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
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