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رهبرمعظمانقالبجمعهساعت12بهمناسبتروزقدسسخنرانيميكنند
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بهمناسبتسومخرداد،روزمقاومت،ايثاروپيروزيوسالروزآزادسازيخرمشهر

گشتيدرموزهجنگخرمشهر؛شهرموزهايزنده
ازجنگتحميليايرانوعراق

جاسمغضبانپور،عكاسخرمشهريكهقابهاي
ماندگاريازاينشــهرثبتكرده،حاالباعكسياران

جهانآرابيشترشناختهميشود

افزایش مسافران شهر 
زیرزمینی

زنگ آخر؛ دفاع آخر

درپیافزايشترددهایشــهروندانبامترویتهران،
سرفاصلهخط3به۶دقيقهكاهشيافت

مديرعاملشــركتبهرهبرداریمترویتهران:قيمت
بليتمترویتهرانوحومهازامروزافزايشمیيابد

رئيسمجلس:طیاين۴۰سالگذشتههيچيکازاينمجالس
بهايناندازهموردتوهينوهجومقرارنگرفتهبود

پسازتعطيالتعيدفطر،تهــرانواردفصلينوازترددهاي
شهريميشود.بازگشاييمدارسطيروزهاياخيرواحتمال

بازگشاييدانشگاههادرشرايطيترددهايشهريرادستخوشتغييركردهوميكند
كهپيشازاينروندمسافرانمتروهرهفتهافزايشيبودهاست.طبقبرآوردهاتعداد
مسافرانروزانهحملونقلزيرزمينيبهزوديازيکميليوننفرعبورخواهدكرد.

صفحه3 را 
بخوانید

عليالريجانيدرنطقاختتاميهدهميندورهمجلسشوراي
اسالميازآنچهطي۴سالگذشــتهبربهارستانگذشتهبود

گاليهكرد.ويگفت:طياين۴۰سالگذشتههيچيکازاينمجالسبهايناندازه
موردتوهينوهجومقرارنگرفتهبود.
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یك مرگ، 8 زندگي
همهچيزهاييكهبايد
دربارهاهدايعضوبدانيم

 اصابت کرونا
به شاخص اعتماد بازار

 باران 
آخرین  روز اردیبهشت

دفاع در برابر اتهام 
66قتل شبه عمد

متهمانپروندهســقوطهواپيمای
تهران-ياسوجمحاكمهشدند

معاونخدماتشــهریشــهرداری
تهران:كانالهاومســيلهاتاارتفاع
ســهونيممترمیتوانندحجمآبرا

منتقلكنند

تعدادچکهایبرگشتی7.۴درصد
رشدكرد

يادداشت
سرتیپ مسعود بختیاري؛ پژوهشگرجنگ

عملياتبيتالمقدسوآزادسازيحصرخرمشهر
تنهاگوشــهايازتاريخپرماجــراوالبتهپرافتخار
جنگ8سالهميانايرانوعراقبود.دراينجنگعملياتهايكوچکوبزرگ
متعدديدرمناطقمختلفباشكلواندازههايمختلفصورتگرفتكهگاها
تا۴۰۰موردنيزاحصاشدهاست.سالگردعملياتفتحخرمشهريادآوريكياز
عملياتهايبزرگاينمجموعهبهنامعملياتبيتالمقدساست.اينعمليات

ازجهاتمختلفييکنقطهكانونيدرتاريخجنگمحسوبميشود.
يكيازنقاطشاخصوقابلتبيينجنگتحميليدرعملياتبيتالمقدسو
عملياتهايقبلازآنشاملفتحالمبين،طريقالقدسوثامناالئمهاينبود
كهاختالفيبينفرماندهاننبود.درواقعهمهبايکهدفمشــخصوحتي
روشهايموردتوافقكارميكردند.اگربخواهيماختالفنهدرهدفبلكهدر
روشجنگرابررســيكنيم،تقريبااز2عملياتبعدازعملياتبيتالمقدس
يعنيعملياترمضاناختالفاتروشــيبيننهادهــايمختلفدرگيرجنگ
پيشميآيد.يعنيدرعملياتهايسالهاياولودومجنگكهبيتالمقدس
درســالدومآنبود.اختالفيبينفرماندهاننبود.اينبدانمعنانيستكه
همهچيزتوافقيبود.باالخره2سازماننظاميجدادرگيرجنگبودند،2روش
وفرهنگرفتاريمختلفداشتند.درعينحالاختالفيميانآناننبودچون

دشمنيبودكهبايدازكشورراندهميشدومناطقاشغاليبايدآزادميشد.
هماختالفنبودوهمتكليفمشــخصبود.يكيازايننهادهاينظامي،نهاد
قديمي،حرفهاي،متعارفوكالسيکباروشهايمشخصبودوديگرينهاد
نوپاييبودكهتازهپابهاينعرصهگذاشتهبودوتقريباازآنروشهاييكهگفته
ميشــدتبعيتميكردوميپذيرفت.ازاواخرسالسومجنگبهبعدبهمرور

برخياختالفاتروشيخودشانراآشكاركردند.
ارتشروشهايآموختهشدهومنطبقباآييننامهداشتكهتكليفشمشخص
بودوروشهايخودرادرمقابلهباحوادثميشناخت.سپاهپاسداراننيزتازهبه
ميدانآمدهوبهدنبالابداعروشهاييبودكهممكنبودباروشهايمدونآن
يكينهادهمخوانينداشت.اختالفاتروشيازاينبابتبود.ازبابتمثالشايد
يكيبادويدندنبالطيمسيربودوديگريباراهرفتن.هركدامميخواستندبه
يکهدفبرسندوليروشهامتفاوتبود.مشخصبودكهبهمرورايناختالفات
خودشرانشانخواهدداد.چونتاآنزمانيكيازديگريميپذيرفتولياز
برههاينيرويدومبهتدريجخودشصاحبعقيدهوروشميشدكهباالتزام

بهآنروشهاكارميكرد.
اينهمهســلباتحادباآنچيزيكهمادرادبياتنظاميتحتعنوانوحدت
فرماندهيميشناسيممطابقتنميكرد.همهدرراههدفيكهردهباالترتعيين
كردهبود،يعنيدرراهآنفرماندهيكــهراه،روشوتدبيريراانتخابكرده
استتابههدفيبرسد،تمامتالشخودشانراميكردند.ايناتحادبهويژهدر

سالهاينخستجنگبهخوبيرعايتميشدووجودداشت.
نقشكمکهايلجســتيكيومقاومتمردمدركنارايــنوحدتفرماندهي
رانيزنبايددورازنظرداشــت.مردموسايلخودشــانرادرخدمتبرادران
ســپاهيقرارميدادندوارتشچونسيســتملجســتيكيخاصخودشرا
داشــتمســتقلعملميكرد.مردمازبابتكمکهايلجســتيكيسنگ
تمامگذاشــتند،اماازلحــاظكمکهــايتجهيزاتياينارتشبــودكهبه
نيروهــايمردميكمــکميكرد،چوندســتمردممهمــاتوتجهيزات
نظامينبود.حضوروپشــتيبانيمردمازجبهههاناديدهگرفتنينيستودر
همهجنگهاودرهمهكشــورهاپشــتيبانيمردمازجبههنقشاساسيدر

ادارهجبههداشتهاست.

 نقش وحدت فرماندهي
در فتح خرمشهر

ديدگاه
لمیس عزام؛ نويسندهوتحليلگرفلسطينی

تحوالتاخيرمنطقهدرزمينهعاديســازيروابطعربي-اسالميبااسرائيلبه
شكلرسميوهمچنينتالشهاييكهبرايآمادهسازيافكارعموميملتهادر
جهتاجراي»معاملهقرن«صورتميگيردبدونشکتأثيرمنفيبرآيندهمسئله
فلسطينداشتهومردماينكشوررادرموقعيتسختيقراردادهاست.البتهاين
توطئهرانميتوانصرفامربوطبهمقطعزمانيفعليدانســت.شايدبتوانگفت
ريشهوضعيتكنونيبه»توافقاوسلو«بازميگردد؛سنديكهباعقبنشينيهاي
قابلتوجهازجانبفلسطينيهاتنظيمشدهودرابتداقراربودتنهاپيمانيموقت
بهمدت5سالبهمنظوربرپاييكشورفلســطينباحقحاكميتيمحدودباشد.
امادرسايهواقعيتيكهاززمانجنگ۶روزهتاكنوندرسرزمينهايفلسطيني
بهوجودآمده،توافقاوسلومفهوممقاومتراتقليلدادهوحتيتضعيفكرد.در
واقعاينتوافقپيامدهايفاجعهباريبرايمسئلهفلسطينداشتكهنشانههاي
آنتاامروزهمقابلمشاهدهاســت؛ازمصادرهبخشهايبيشترياززمينهاي
فلســطينيگرفتهتاشهركســازيهايجديد،ويرانكردنمنازلشهروندان

فلسطينيو...
اگرچهمردمفلسطينازطريقخيزشاجتماعيوافزايشچشمگيرعملياتهاي
فدائيانعليهاشغالگراناســرائيليدردهه7۰ميالدي،مخالفتخودبااوسلورا
نشــاندادهوآنراســاقطكردندامااينتوافقدرعمل،تصورملتهايحامي
فلسطين،مخصوصاملتهايمنطقهخاورميانهرانسبتبهاينبحرانتغييرداد.
درواقعنميتوانازاينواقعيتچشمپوشيدكهاوسلوبهيکايدئولوژيوروش
تبديلشدوديگرتوافقيعادينبود،چراكهمجوزوبهانهالزمرادراختيارتمام
غيرفلسطينيهاييكهخواستارعاديسازيروابطخودبااسرائيلاشغالگربودند،
قرارداد.آنهاحاالدرپوششصلحوگشايشروابطنسبتبهدشمناسرائيلياز

اختيارعملومشروعيتكافيبرخورداربودند.
محمودعباس،رئيستشــكيالتخودگردانكهازســويياســرعرفاتمأمور
بهامضايتوافقاوســلوبودوالبتهمهندساينتوافقنيزشناختهميشودروز
گذشــتهازخروجكاملفلســطينازتمامتوافقنامههايامضاشدهبااسرائيلو
آمريكاوهمچنينانحاللتمامتفاهماتصــورتگرفتهباايندودولت،ازجمله
تفاهمنامههايامنيتيســخنگفت.اتخــاذچنينموضعيازســويعباس،
شخصيتيكهبارهاازافتخاروالتزامخودبهتوافقاوسلوسخنگفتهوهمكاري
امنيتيرابااســرائيلاشــغالگرامري»مقدس«بهشــمارآوردهنشانميدهد
حاكميتفلسطينسرانجامبعدازسالهاغفلت،نسبتبهحجممخاطراتيكه

مسئلهتاريخيفلسطينراتهديدميكندآگاهشدهاست.
دراينجابايدبهاهميتنقشديپلماسيدررابطهبامسئلهفلسطيننيزاشارهكرد.
مشهوراستكهدســتاوردهاينظاميياكنشبرخاستهازمقاومتبايدبهزبان
ديپلماسيترجمهشودتاپيروزيملتهابهلحاظتاريخيتكميلشود،اماآنچه
درعملازسويرهبريتشكيالتخودگردانفلسطينانجامشدههيچارتباطي
باايناصلندارد.طيتماماينسالها،رهبريفلسطينبهكليازواقعيتمردم
وجامعهخودجدابودهاست.واكنشايننهادكهبايدضامنحقوقفلسطينيان
باشددرمقابلتخريبمداومخانهها،بازداشتغيرقانونيشهروندانوحتيالحاق
زمينهايفلسطينيبيشترازسوياسرائيل،ياانكارواقعيتبودهويادربهترين
حالت،تهديدهايتكراريوبياســاسمبنيبرتوقــفهمكاريهايامنيتي!

تهديدهاييكههرگزازسويطرفاسرائيليجديگرفتهنشد.
خروجتشكيالتخودگردانازتوافقنامههايامضاشدهميتوانسترخداديقابل
اتكاباشد،چراكهازيکسوآزاديعملبيشتريبهمقاومتمردميدركرانهغربي

ميبخشيدوازسويديگرموضعفلسطيندرجهتحمايت
ازحقوقخودرادرچندينمحورتقويتميكرد.امامحمود

عباسخيليسريعدرپايانســخنانخوداينانتظارراهمبربادداد؛زمانيكه
تأكيدكردهمچنانبهمذاكراتبرسر»راهحلدوكشوري«پايبنداست.

گفتمان رسمي فلسطین  و واقعیت میداني

نگاه
فهیمه فیض آبادي؛ روزنامهنگار

يكيازنكاتيكهقرآنكريمرويآناصرارميورزدو
عملبهآنرانيكوقلمدادميكند،وتوجهدادنآنرا
الزموضروريميداند،»انفاق«است.دردينمبين
اســالماهميتزياديبه»انفاق«دادهشدهوبهاين
منظورآياتبسياريهمدرفضيلتوتشــويقكردنبهدادنانفاقوجودداردكه
ميگويد:ايانسان!شماهركداممستقلنيستيد،بلكهعضويکجامعهميباشيد.
بنابراينبايدمنافعجامعهرابرمنافعولذاتشــخصيخويشمقدمبداريدوآگاه

باشيدكهسعادتحقيقيشمادراجراياينسيرهوروشاست.
بنابهاعتبارآياتالهيقرآنكريم؛»انفاق«بهعنوانعملصالحياســتكهاگر
مطابقدستورقرآنكريمانجامپذيرد،جامعهراهميشهبهعنوانسيماييمطلوب
برايامتخودقلمدادنمودهوباعثدرونيشــدنوهرچهبهترشــدنفرهنگ
اقتصادياسالمدرنهادافرادميشود.همچنيناصل»انفاق«بهعنوانيکارزش
اعتقاديانســانياســتكهاجتماعموردنظرقرآن؛آنرانردبانيبرايتقرببه
سرچشــمهجمالوكمالوزيباترينجلوههايعشقيعنيخداوندمتعال)جلو
عال(ميداند.ازنظرقرآنيكيازوظايفمهمافراددرجامعه،دستگيريازنيازمندان
وتهيدستاناســت.هركسبهاندازهامكاناتوتوانمنديخويشوظيفهداردكه
خألهايموجوددرزندگانيافــرادنيازمندراجبرانكــردهوكمبودهايآنانرا
پاسخگوباشد.همانگونهكهخداوندنيازمندوفقيررابافقرونداريامتحانميكند،
ثروتمندانرانيزاينگونهميآزمايد.كمکبهافرادنيازمنداگرهمراهباخلوصنيت
وبهخاطررضايپروردگارباشــددارايتأثيراتبيشمارياست.برخيازآثارآن
درهمينجهانمشاهدهميشودوبرخيازآثارآندرجهانديگر،ظاهرميشود.
بهطوركليدرقرآنكريمدرباره»انفاق«واخالصدرمسير»انفاق«،سفارشهاي

بسياريشدهاست.
خداونددرسورهبقرهآيه27۴بهستايشكسانيپرداختهكهدرشبوروزونهانو
آشكار»انفاق«ميكنندوبرخيآنرا»آيهانفاق«گفتهاند؛»الذينينفقوناموالهم
بالليلوالنهارسراوعالنيهفلهماجرهمعندربهموالخوفعليهموالهميحزنون«؛
كسانيكهداراييهايخودرادرشبوروز،ونهانوآشــكارا،»انفاق«ميكنند،
پاداشآناننزدپروردگارشــانبرايآنانخواهدبود،ونهبيميبرآناناســتونه
اندوهگينميشوند.بهگفتهبرخيازمفسران،»انفاق«كنندگانبايددر»انفاق«
خودهنگامروزياشب،پنهانياآشكار،جهاتاخالقيواجتماعيرادرنظربگيرند.
ازآنجاكهدليليبراياظهار»انفاق«بهنيازمنداننيست،آنراپنهانسازندتاهم
آبرويآنانحفظشودوهمخلوصبيشتريدرآنباشدوازآنجاكهمصالحديگري
مانندتعظيمشعائروتشــويقديگراندركاراستو»انفاق«،جنبهشخصيندارد
تاهتکاحترامكسيشــود)مانندانفاقبرايجهادوبناهايخيروامثالآن(وبا

اخالصنيزمنافاتندارد،آشكارا»انفاق«كنند.
»انفاق«ازجملهاعمالياستكهجزواخالقمحسوبميشود؛اگربرايخداباشد
وازرويرياوخودنمايينباشدومستلزممنتبرگيرندهوآزاروينگرددوازاموال
پاكومحبوببودهباشدكهدرقرآنداريم؛»لنتنالواالبرحتيتنفقوامماتحبون
وماتنفقوامنشيءفإناهللبهعليم«؛شمابهخوبيونيكيابدانميرسيدمگرآنچه
راكهدوستداريد،»انفاق«كنيد.وچهخوباستكهبهترينشرا»انفاق«كنيد،

خداوندتحقيقابدانمطلعاست.
همچنينخدايمتعالدرســورهبقرهميفرمايد:»مثلالذينينفقونأمولهمفي
سبيلاهللكمثلحبهأنبتتسبعسنابلفيكلسنبلهمائهحبهواهلليضعفلمن
يشاءواهللوسععليم«؛كسانيكهاموالخودرادرراهخدا»انفاق«ميكنند،همانند

بذريهستندكههفتخوشهبروياند،كهدرهرخوشه،يكصد
دانهباشد،وخداوندآنرابرايهركسبخواهد)وشايستگي

داشتهباشد(،دوياچندبرابرميكند.
»انفاق«مهمترينطريقحلمشكلفاصلهطبقاتيهماست.

فضیلت انفاق در جامعه
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4صفحه11

همهدلخوشــيهايســينماييبرايدومينعيدمهم
اكرانهمنقشبرآبشــد.بعدازچندهفتهگمانهزنيو
اميدواريبرايبازگشاييسالنهايسينماييكهپيشاز
عيدنوروزتعطيلشدهبودندوقراربودباكاهشقدرتمرگبارويروسكرونا،همزمان
باپايانماهرمضانبازگشاييشوندحاالخبررسيدهكهسينماهابرايعيدفطرهم

رويتماشاگرانرانخواهندديد.
خبربازگشــاييســينماهاهمزمــانباعيدفطرتوســطمســئوالنســازمان
ســينماييتأييدشــدهبودوحاالمعاوننظارتوارزشــيابياينســازماناعالم
كردهكهبهرغمتالشهاورايزنيهايبســيار،ســينماهادرعيدفطربازگشــايي

نخواهندشد.
همزمانبااينخبر،بحثچالشهايماليسينمادارهادركناراحواالتورشكسته
صنعتسينمايكشورهممطرحاست.اهاليســينمابهدليلتوقفپروژههاعمال
بيكارهستندوپروژههايتوليدشدههمبهخاطرمهيانبودنشرايطنمايش،رسما
پوليرانصيبسرمايهگذاروسينمادارهانميكند.اينگونهاستكهاعضايانجمن
سينماداراننامهايبهرئيسجمهورنوشتهاندودرآن،عالوهبرتشريحشرايطوخيم
خود،خبرازتالشدستهايپشتپردهبرايبهتعطيليكشاندنسالنهايسينما

دركشورگفتهاند.
ادامهتعطيليسينماهادرحاليالاقلتانيمهخردادتمديدشدهكهديگرصنوفو
مشاغلمختلفكمتردرگيراينميزانسختگيريبرايادامهفعاليتخودهستند.

عيدنوروزبهعنوانزمانطاليياكرانوفروشســينماهايكشــورباكوويد-1۹
سپريشدوحاالعيدفطربهعنواندومينلحظهمحبوبسينماييهابرايعرضه

محصولشانهمبدونگيشهوسالنوسئانسسپريخواهدشد.
ســالنهايســينماهمچنانقراراســتباماتــمتعطيلــيكناربياينــدوپازل
ناهمخوانســينمايكشــورهمچنانقطعاتگمشــدهودرهمريختــهفراواني

داشتهباشد.

سينمادارانبهرئيسجمهورنامهنوشتند
سینماها همچنان تعطیل 

مسعود میر
روزنامهنگار
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چالش بیکاران تازه وارد
همشهريازجزئياتپرداختبيمهبيكاريكروناوافزايششمارمتقاضيانگزارشميدهد

عيدسعيدفطررابههمهمسلمانانجهانتبريکميگوييمسومخرداد،روزمقاومت،ايثاروپيروزيوســالروزآزادسازيخرمشهرگراميباد

18 پور
ناه

رپ
امي

ي/
هر

مش
س:ه

عك



سخنراني رهبر معظم انقالب در روز قدس
روز جمعه همزمان با روز جهاني قدس، رهبر معظم انقالب در ساعت۱۲ به وقت تهران با جهان 
اسالم سخن خواهد گفت. اين برنامه به صورت زنده از شبكه هاي تلويزيوني و راديويي پخش 
مي شود. پيش از اين قرار بود در برخي مناطق سفيد كشور مراسم راهپيمايي روز قدس بعداز 
نمازجمعه برگزار شود كه به گفته نصرت اهلل لطفي، قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي 
براي بهره حداكثري از سخنان رهبر معظم انقالب در هيچ نقطه اي از كشور هيچ برنامه اي تحت 
عنوان روز قدس برگزار نخواهد شد. شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در يك بيانيه درباره 
روز قدس امسال اعالم كرده بود: بي شك پاسداشــت موضوع فلسطين به عنوان مسئله اول 
جهان اسالم و دفاع از مظلوم، واجب شرعي و در هر شــرايطي تعطيل ناپذير است، لذا در پي 
محدوديت هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا و عدم امكان برگزاري شايسته و گسترده راهپيمايي 
سراسري، امسال روز جهاني قدس با ويژه برنامه اي بس گرانبها و استثنايي پاس داشته خواهد 

شد و آن عبارت است از سخنراني مقتداي مقتدر و عظيم الشأن امت اسالمي.

بيانيه خانواده سردار سليماني
خانواده سردار شهيد قاسم سليمانی به مناسبت روز جهانی قدس بيانيه ای صادر 
كردند. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، نام سپاه بدون مرز قدس، نماد آرمان 
رهايی مسجداالقصی، و از شعائر و شعار های بنيادين حضرت امام خمينی رحمت اهلل 
است.  ايران انقالبی در همان روز های ابتدايی، غاصبان اسرائيلی را بيرون انداخت و 
سفارت آنها را به صاحبان اصلی اش، فلسطينيان واقعی تحويل داد. شعار جمهوری 
اسالمی در طی جنگ تحميلی هشت ساله رژيم صدام نيز »نبرد تا آزادسازی قدس 
شريف« بود و چه خون ها كه بر سر اين راه داده نشد. سپهبد قاسم سليمانی چنين 
آرمانی را دنبال می كرد؛ ايران محور مقاومت در برابر استيالی دشمن صهيونيستی 
بر كرانه  باختری، غزه و همه اراضی اشغالی بوده و هست. در اين بيانيه آمده است: 
خون شهيد القدس نيز تا لحظه  پيروزی نهايی، گريبان آمريكا و رژيم اشغالگر قدس 

را رها نخواهد كرد.
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رئيس جمهور با گراميداشت 
روز جهاني قدس، تأكيد كرد دولت

كه مــردم ايران اســامي به 
 هيچ وجه، ستم و تجاوز عليه فلسطيني ها را 
نمي پذيرند و برنمي تابنــد و پيروزي نهايي 
مردم فلسطين با ايستادگي، مقاومت و اراده 
پوالدين فلســطيني ها، دير يا زود به نتيجه 

مي رسد.
حســن روحاني روز چهارشــنبه در جلسه 
هيأت دولت، بــا بيان اينكه ايســتادگي در 
برابر ســتمگران و حمايت از مظلومان، يكي 
از ستون هاي اساسي جمهوري اسامي ايران 
است، گفت: مردم ايران روز قدس را گرامي 
مي دارنــد و اين روز تأكيدي مجــدد بر اين 
موضوع است كه قدس هرگز فراموش نخواهد 

شد و در اشغال ستمگران باقي نخواهد ماند.
اطاع رســاني  پايــگاه  به گــزارش 
رياست جمهوري، رئيس جمهور با تأكيد بر 
اينكه ما در هيچ شــرايطي هدف اصلي خود 
را كه ايســتادگي در برابر ظالمان و حمايت 
از مظلومان است، فراموش نمي كنيم، افزود: 
يكي از ستون هاي اصلي جمهوري اسامي 
ايران ايستادن در برابر ستمكاران و ظالمان 
و به  پاخاســتن در حمايــت از مظلومان و 
مســتضعفان عالم اســت و براين اساس ما 
هيچ گاه ظلم را برنمي تابيــم و روز قدس را 

همچنان گرامي خواهيم داشت.
روحاني با بيان اينكه مردم مظلوم فلسطين 
بيش از 70ســال زير ظلم و ستم قدرت هاي 
اســتكباري و در راس آنها آمريكا هســتند، 
فلسفه برگزاري روز جهاني قدس را زنده نگه 
داشتن مسئله قدس خواند و تصريح كرد: باور 
ما اين است كه در نهايت حق در برابر باطل 
پيروز خواهد شد و قدس در اشغال غاصبان 
باقي نخواهد ماند و به رغم اينكه هر روز توطئه 
جديدي عليه فلســطينيان مظلوم طراحي 

مي شود اما با اراده پوالدين، مردم فلسطين 
دير يا زود پيروز مي شوند.

رئيس جمهور بــه موضوع اهميــت جايگاه 
مجلس شــوراي اســامي در قانون اساسي 
پرداخت و با اشــاره به پايان فعاليت مجلس 
دهم گفت: آرزو مي كنم كه روابط با مجلس 
آينده نزديك تر باشــد كه ايــن به نفع مردم 

خواهد بود.
رئيس جمهور با بيان اينكه همكاري و تفاهم 
بيشتر مجلس و دولت منجر به موفقيت بيشتر 
كشــور خواهد شــد، افزود: ما تسليم قانون 
اساســي هســتيم و همه بايد در اجراي آن 

دقيق باشيم.
روحاني با تأكيد بر اينكه همه ما اعم از دولت و 
نمايندگان مجلس، وكيل مردم هستيم و اين 
مردم هستند كه قدرت خودشان را براي زمان 
محدودي در اختيار افراد قرار مي دهند تا در 
چارچوب قانون اساســي عمل كنند، گفت: 
مردم دلشان مي خواهد در اين شرايط سخت 
اقتصادي ناشي از تحريم هاي ظالمانه و كرونا، 
منتخبان آنها براي حل مشكات و پيشرفت 

كشور بكوشند.
رئيس جمهور با بيــان اينكه همه ما خادمان 
مردم هستيم و تفاوتي ميان دولت و مجلس در 
خدمت به مردم نيست، اظهار داشت: همكاري 
نزديك با مجلس يازدهم را كه از هفته آينده 
كار خود را آغاز مي كنــد آرزو مي كنم و آغاز 
كار و فعاليت مجلس جديــد را به فال نيك 

مي گيرم.
روحاني با اشاره به اينكه مردم هم از دولت و 
هم از مجلس مي خواهند كه در كنار يكديگر 
و با همكاري و همدلي، مشكات كشور را حل 
كنند، گفت: از همين جــا اعام مي كنم كه 
در چارچوب قانون اساســي در كنار مجلس 
خواهيم بود و بايد براي توسعه كشور و حل 
مشكات مردم دست به دســت هم دهيم. 

رئيس جمهور افزود: اميــدوارم در ماه هاي 
آينده، شاهد نزديك تر شدن دولت و مجلس به 
يكديگر باشيم و مردم نيز موفقيت مسئولين 

خود را در اجراي قانون اساســي و فعاليت و 
تاش براي حل مشكات كشور نظاره كنند و 
بتوانيم ايراني سرافراز تر را شاهد و ناظر باشيم.

علــي الريجاني در نطــق اختتاميه 
دهمين دوره مجلس شوراي اسامي مجلس

از آنچــه طــي 4ســال گذشــته 
بربهارستان گذشته بود گايه كرد. وي گفت: طي 
اين 40سال گذشته هيچ يك از اين مجالس به اين 
اندازه مورد توهين و هجوم قرار نگرفته بود؛ نه تنها از 
سوي دشمنان كه البته دشمنان بايد دشمني كنند، 
بلكه از سوي كساني كه انتظار مي رفت حرمت قوه 
مقننه و نهاد مهمي از نظــام را پاس بدارند. رئيس 
مجلس در نطق يك ســاعته اش كه به دفاعيه اي 
تمام قد از رويه مجلس دهــم مي ماند، گفت: واقعا 
مجلس دهم مظلوم واقع شد. اين موضوع به اين معنا 
نيست كه نبايد انتقادي انجام شود يا مجلس دهم 
ضعفي نداشته بلكه منظور جفايي است كه در حق 
اين مجلس به ناحق صورت گرفت. وي افزود: باتوجه 
به نظرات امام و رهبري معظم و قانون اساســي و 
ساختار كشور، همه اهميت مجلس را مي دانند، پس 
چرا مدتي است كه به انحاي مختلف براي تخريب 
وجهه مجلس شوراي اسامي تاش شده است؟ در 
حدي كه اين همه مصاحبه و تكرار فساد فساد عليه 
نمايندگان چيــزي جز ورژن جديــد همان بگم، 
بگم هاي سابق به ذهن متبادر نمي كند. درنهايت هم 
نمايندگان در پايان جلسه ديروز در محل برگزاري 
جلسات مجلس عكس يادگاري گرفتند و الريجاني 
زنگ پايان آخرين جلسه مجلس دهم را با اين شعر 
نواخت كه »مجلس تمام شــد اما بايد گفت: در تو 

پايان نيست، آغاز دگر بايد تو را«
به گزارش ايســنا، مهم ترين محــور آخرين نطق 
الريجاني در اختتاميه مجلس دهم و خداحافظي او 
با جايگاه رياست قوه مقننه بعد از 12سال مستمر 

به شرح زير است:
  200قانون در مجلس دهم تصويب شــد كه دو 
ســوم آن لوايح بودند. من برخي از اين لوايح را كه 

جنبه پايه اي دارند و مهم بودند را ذكر مي كنم.
  برخي در رســانه ها مجلس دهــم را بي عرضه 
نامگذاري مي كنند كه اين ظلمي به مجلس است. 
همين قانون تجــارت از زمان آقــاي خاتمي كه 
رئيس جمهور بود تا همين امروز در مجلس مانده 

بود. اين مجلس بود كه جرأت تصويب چنين قانوني 
را پيدا كرد.

  قانون اقدام متقابل در برابر اعام سپاه پاسداران 
به عنوان سازمان تروريســتي كه اقدام گستاخانه 
آمريكا بود و نمايندگان براي اينكه اراده خودشان 
را نشان دهند همان روز لباس سپاه بر تن كردند تا 

بگويند آنها نيز سپاهي هستند.
  عاوه بر اين سراغ ندارم در مجالس بعد از انقاب 
هيچ مجلسي به اندازه مجلس دهم به بنيه دفاعي 
كشــور و بنيه نيروي قدس كمك كرده باشد. اين 
اقدام مهمي بود كه مجلس خارج از ضوابط اليحه 
بودجه از صندوق توسعه ملي به بنيه دفاعي كشور 

كمك كرد.
  در بعد نظارت مجلس را دچار كاستي در نظارت 
معرفي و گاها با الفاظ نادرســت و تحقيرآميز آن را 

مطرح كردند، اين موضوع از سر معرفت نبود.
  مجلس 10هزار تذكر بــه رئيس جمهور و وزرا، 
3هزار ســؤال از وزرا كرد كه 183سؤال در مجلس 
مطرح شد، البته برخي سؤاالت منطقه اي بود و نبايد 
طبق آيين نامه مطرح مي شد. همچنين 5سؤال از 
رئيس جمهور و 6استيضاح از وزرا در مجلس مطرح 
شد كه 2 نفر از آنها نتوانســتند رأي اعتماد كسب 
كنند و 63بار مسئوالن براي ارائه توضيح به مجلس 

دعوت شدند.
  همچنين 53جلســه غيرعلني درباره مســائل 
مختلف، گردوغبار، زلزله و مسائل امنيتي تشكيل 
شد كه مســئوالن به مجلس آمدند و نمايندگان 
نظرات خود را مطرح كردند. به خاطر ندارم مجالس 
قبل يعني هشتم و نهم از ماده40 و 45 آيين نامه تا 
اين حد استفاده كرده باشند كه اين نشان دهنده اين 
است كه كميسيون ها در مسئله نظارت فعال بودند.

  هزار و 818جلســه نظارتي در كميسيون هاي 
مجلس، برگزار شد. اين ميزان بدون نظارت هايي 

بود كه در منطقه آنها صورت مي گرفت.
  كميســيون اصل نود قانون اساســي مجلس 
13گزارش نظارتي ارائه كرد كه در روزهاي اخير 2 
تا از آنها قرائت و به قوه قضاييه داده شد همچنين 
هيأت تطبيق قوانين و مصوبات كــه اخيرا با آنها 

جلسه داشتم كار مهمي كرد و همه مصوبات دولت 
را به روز كردنــد چرا كه گاهي مصوبــات دولت 2 
سال تأخير داشــت كه همگي به روز شد و راجع به 
2هزارو425 آيين نامه دولت اظهارنظر و 110مورد 

آن را خاف قانون اعام و لغو كردند.
  ديوان محاســبات به8هزارو516 گزارش غير 
از تفريــغ بودجه رســيدگي كرد و از ايــن تعداد 
3هزارو285 پرونده به دادسراي ديوان محاسبات 
رفت و در مجموع حدود 50هــزار ميليارد تومان 
و 4ميليــارد دالر به خزانه و صندوق توســعه ملي 

بازگشت كه اين نظارت ها بالفعل انجام شد.
  اكثر وقت مجلس در مقابلــه با حوادث طبيعي 
مانند سيل، زلزله، گردوغبار و كرونا و حتي مهم تر 
كروناي ترامپ گذشت. ايران قبل از بحث بيماري 
كرونا كه همه ملت ها را درگير كرد، به كروناي ترامپ 
دچار شد؛ عده اي انتظار داشتند كه اين مجلس وقت 
خود را صرف كشمكش هاي سياسي باوجه كند كه 
ما آن را خاف عقل و ديانت و حكمراني مسلمانان 

مي دانستيم.
  همه گرايش هاي سياسي در مجلس دهم حضور 
فعال و چشمگيري داشتند و از نظر سياسي، مجلسي 
يك دست و به فرماني نبود. نمايندگان با آزادي كامل 
اظهارنظر مي كردند رهبر انقاب هيچ دستوري به 

مجلس دهم ندادند.
  البته گاهي بر ســر موضوعي مانند استيضاح به 
شخص من دســتور دادند ولي به مجلس دستوري 
ندادند، بنده معتقدم بايد حرمت تمــام قوا را نگاه 
داشت و اين مجموعه كه همگي يا برآمده از مسير 
انتخابات توســط مردم يا منصوبين از طرف مقام 
معظم رهبري هســتند كه نظام واليي را شــكل 
مي دهند. اگر عده اي اين قوه را بشــكنند يا عده اي 
ديگر قوه ديگر را تخريب كنند از نظام و كشور چه 

مي ماند.
  كساني كه داخل انقاب و نظام هستند نه به تعبير 
مقام معظم رهبري، افراد منحــرف يا مردودي ها، 
بايد با هم مدارا داشته باشند و مدارا داشتن به رشد 
عقاني نياز دارد. همچنين همت همه بايد به سوي 

ايران اسامي و انقابي و پيشرفته باشد.

امير حاتمي، وزير دفاع كشورمان 
در واكنش به تحــركات آمريكا دفاعي

اطراف نفتكش هــاي ايراني كه 
عازم ونزوئا هستند، گفته اســت: هيچ گونه 
مزاحمتي را تحمل نخواهيم كرد. در آن ســو 
مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا در تازه ترين 
موضع گيري ها عليه ايران نسبت به پيامد هاي 
همكاري كشورها با هواپيمايي ماهان هشدار 
داده و با ادعاي اينكه تعداد كشــورهايي كه از 
هواپيمايي ماهان ميزبانــي مي كنند در حال 
كاهش اســت، گفت: چين يكي از اين معدود 
كشــورهايي اســت كه هنوز با اين شــركت 

همكاري دارد.
مقامات آمريكا 2 هفته قبل از پرواز هواپيما هاي 
ماهان به ونزوئا به شدت انتقاد كردند و مدعي 
شدند ايران در حال انتقال فناوري پتروشيمي 
و پااليشگاهي به ونزوئاست و در ازاي آن 9تن 

طا دريافت كرده است.
پمپئو ديروز هم اين ادعا را تكرار كرد و گفت: 
هواپيمايي ماهان محموله هايي را با هدف كمك 
به دولــت نيكاس مــادورو،  رئيس جمهوري 
ونزوئا براي افزايش توليد انرژي به اين كشور 

برده است.
در روزهای اخير سامانه هاي رديابي شناورهاي 
دريايي نوشته بودند: 5نفتكش ايران در حال 
حركت به ســمت ســواحل ونزوئا هستند و 
همزمان نيروي دريايي ارتش آمريكا هم 4ناو 
را به ســمت درياي كارائيب اعــزام كرد، پس 
از اين تحــوالت وزارت خارجه ايران ســفير 
سوئيس را به عنوان حافظ منافع آمريكا احضار 
كرد و نسبت به عواقب هرگونه مزاحمت براي 

نفتكش هاي ايراني اخطار داد. از ســويي وزير 
خارجه ايران هم در نامه اي به دبيركل سازمان 
ملل متحد دربــاره تحــركات دريايي آمريكا 

هشدار داد.
روز گذشــته امير حاتمي، وزير دفاع ايران در 
حاشيه جلسه هيأت دولت درباره احتمال ايجاد 
مزاحمت براي نفتكش هاي ايراني توسط آمريكا 
اظهار كرد: مزاحمت بــراي نفتكش ها خاف 
مقررات و امنيت بين الملل است و فكر مي كنم 
هم سازمان هاي بين المللي و هم كشورهايي كه 
نسبت به امنيت آبراه ها حساس هستند، بايد 
نسبت به اين موضوع عكس العمل نشان دهند، 

زيرا اين اقدام، راهزني دريايي است.
وي ادامه داد: سياســت ما هــم در اين زمينه 
كاما روشــن اســت و ما به صراحــت اعام 
كرده ايــم كــه هيچ گونــه مزاحمتــي براي 

نفتكش هاي خود را تحمل نخواهيم كرد.
به گزارش ايرنا، وزير دفاع خاطرنشــان كرد: 
آمريكا و ديگران مي دانند كــه ما در واكنش 
به ايــن موضوع، هيچ گونه ترديــدي نداريم و 
اگر مزاحمت ها ادامه داشــته باشــد و تشديد 
شود، آنها حتما پاسخ قاطع و محكمي خواهند 
گرفت. ونزوئا به دليل تحريم هــاي آمريكا با 
مشــكات اقتصادي مواجه است به شكلي كه 
بسياري از مردم اين كشور براي تامين بنزين 
خودروهاي خــود با كمبود ســوخت مواجه 
هســتند. در همين رابطه خبرگزاري رويترز 
در يك گزارش ميداني از ونزوئا نوشته است 
كه مــردم ونزوئا بي صبرانه منتظر رســيدن 
نفتكش هاي حامل سوخت هستند تا بتوانند 

باك هاي بنزين خود را پر كنند.

رئيس جمهور در جلسه هيأت دولت با اشاره به روز قدس:

آيين نامه »قانون اصاح قانون تعيين تكليف تابعيت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان 

خارجي« درهيأت وزيران تصويب شد

امير حاتمي: مزاحمت براي نفتكش هاي خود را تحمل نمي كنيم

مردمايرانستمعليهفلسطينيهارانميپذيرند

هشدار وزير دفاع به آمريكا
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بعــد از اظهــارات علــي 
الريجانــي،  رئيس مجلس مجلس

شوراي اســامي كه از يك 
توافق با شوراي نگهبان درباره اصاح قانون 
انتخابات سخن گفته و تلويحا يادآوري كرده 
بود كه اين شورا به توافقش با مجلس پايبند 
نبود، ديروز روابط عمومي شوراي نگهبان 
پاسخ رئيس مجلس را داد. شوراي نگهبان 
اعام كرده است: مدل پيشنهادي در طرح 
مذكور براي اســتاني شــدن انتخابات و 
پيش بيني ســهم ناچيز 15 درصدي براي 
شــهرهاي كوچك در انتخاب نمايندگان، 
خاف اصول قانون اساسي و تضييع كننده 
حق مردم در شهرهاي كوچك بود كه حتي 
پيش از تصويب در صحــن مجلس نيز به 
اطاع رئيــس محترم مجلــس و اعضاي 
محترم كميســيون مربوطه رسيد، لكن با 
تصويب نهايي، مدل پيشنهادي با ايراد شورا 
مواجه شــد و تصويب بخش هاي ضروري 
ديگر طرح نيز عقيــم ماند. بــا اين حال 
همانطور كه قبًا اعام شده است شوراي 
نگهبان با اصل تناسبي شــدن انتخابات 
مخالفتي ندارد و آماده همكاري با مجلس 
محترم جهت تدوين راهكارهاي اصاحي و 
كارآمد است. علي الريجاني همچنين از رد 
صاحيت گسترده نمايندگان در اين دوره 
به اتهام آنچه فساد اقتصادي خوانده شده 
بود، انتقاد كرده بود كه اين بخش از اظهارات 
وي هم از سوي شوراي نگهبان با واكنش 
همراه شد. به گزارش ايسنا،  در اين بخش از 
پاسخ شوراي نگهبان آمده است: اكثريت 

نمايندگان محترم مجلس دهم خدمتگزار و 
ســالم بودند، اما لغــزش و خطاي جمع 
محدودي، خدمات ساير نمايندگان را زير 
سؤال برد و به مشــاركت لطمه زد. احكام 
صادره قضايي در روزهاي اخير در رابطه با 
برخــي نماينــدگان، نمايانگــر برخــي 
واقعيت هاي پشت پرده مجلس دهم بود و 
همچنــان معتقديــم اگر در طــول دوره 
نمايندگي، هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان 
به وظايف نظارتي خويــش دقيق تر عمل 
مي كرد، هرگز شــاهد وقايع تلخ و برخي 
لغزش ها و رفتارهاي نادرست نمي بوديم كه 
منجر به رد صاحيت تعدادي از نمايندگان 
شود. با اين حال، ديروز علي الريجاني در 
آخرين نطقي كه داشت به دفاع از شوراي 
نگهبان پرداخت و گفت: در نظام حكمراني 
واليي بحث از نظام اســت و مجلس بخش 
نرم افزار نظام واليي است. اين بخش بايد 
حضور جدي داشته باشد و فعال و كارآمد 
باشد و نبايد تخريب شود. شوراي نگهبان 
هــم هميــن اســت؛ چراكه ركــن مهم 
قانونگذاري اســت و نبايد مورد اهانت قرار 
بگيرد. برخي به تغريض حرف هايي راجع به 
شوراي نگهبان گفتند؛ مثا يكي از همكاران 
به يكي از حقوقدانــان به علت تحصيل در 
خارج از كشور ايراد گرفته بود. اين درست 
نيست اگر حقوقداني بورسيه شد و به خارج 
از كشور رفت سرمايه كشور است، چرا بايد 
تخريب شــود. حرف هايمان را بايد بجا و 
درست بزنيم نه با حالتي كه رفتار نيشدار 

دارد.

در حاشيه سياست

 محصولي پدرخوانده نيست
مرتضي آقاتهراني، دبيركل جبهه پايداري در سخناني با دفاع از صادق محصولي 
و تاش هاي پشت پرده وي در برگزاري نشست هاي موسوم به جلسات وفاق، 
گفت: پس از آنكه جبهه پايداري اقدام به برگزاري جلسات وفاق كرد، متوجه 
شدم بعضي از عزيزان به آقاي محصولي و ســايرين، واژه نارواي پدرخوانده را 
نسبت داده اند كه من مواجهه هايي از اين دست و نسبت دادن چنين توصيفاتي 
به ايشان را خاف اخاق و تقواي سياسي مي دانم. به گزارش ايسنا، آقاتهراني 
با تأكيد بر اينكه رويكرد و هدف جبهه پايداري از تشــكيل جلسات وفاق نفي 
الگوهاي سياست ورزي منسوخ گذشته است،  اظهار كرد: بنا شد در اين جلسات، 
اين بار اصول و شاخص هاي همه آناني كه در مظان رياست مجلس قرار دارند، 
مورد بررسي قرار گيرد تا صرف قرار گرفتن در يك دسته بندي كلي سياسي، 
معيار رياست بر مجلس آينده نباشد. ما در دوره هاي گذشته شاهد بوديم كه 
افرادي به رياست مجلس رسيدند كه به لحاظ سياسي ظاهراً اصولگرا بودند،  ولي 
در عمل در بسياري از مواقع خاف اصول و مباني انقاب عمل مي كردند كه اينجا 
باز هم جبهه پايداري براي حركت بر محور وحدت حداكثري نيروهاي انقاب از 

معرفي گزينه خود براي رياست مجلس صرف نظر كرد. 

 روايت آشنا از بررسي صالحيت بهزاد نبوي 
حسام الدين آشنا، مشــاور رئيس جمهور در حســاب كاربري خود در توييتر 
در مطلبي با عنوان »به مناســبت بازگشــايي مجلس جديد« نوشت: »سال 
1379مهندس بهزاد نبوي بعــد از چندبار اعام عدم احــراز صاحيت براي 
انتخابات مجلس ثبت نام كرد. در همان ايام به مناســبتي براي ارائه مشاوره به 
شوراي نظارت بر انتخابات دعوت شده بودم و از من خواسته شد پرونده آقاي 
نبوي را بررسي كنم. در بررسي آن پرونده به 7عنوان اتهامي - از تحكيم مباني 
رژيم ســابق گرفته تا جاسوســي براي آمريكا - برخورد كردم. در برگ برگ 
گزارش ها تاش براي برچسب زني و پرونده سازي  به چشم مي خورد و من 6مورد 
از اتهامات را با استناد به اطاعات ديگر موجود درون و بيرون پرونده، بررسي و رد 
كردم. اما در مورد يك اتهام شخصي و نه سياسي صريحا از آيت اهلل جنتي تقاضا 
كردم خودشان با دعوت از مهندس نبوي و از طريق صحبت رو در رو، موضوع را 
بررسي و نتيجه كلي را جمع بندي كنند. تقاضا پذيرفته شد، ماقات انجام گرفت 
و چند روز بعد صاحيت مهندس نبوي اعام شد. مي دانم كه بسياري از اقدامات 
نظارتي شوراي نگهبان رنجيده اند و چه بســا حق هم با آنان بوده  است، اما آن 
تجربه به من نشان داد كه اگر صاحيت ها نه توسط مخالفان يك نامزد، بلكه از 
سوي كارشناسان بي طرف مورد بررسي قرار گيرد، مي توان اميد داشت كه حب 

و بغض سياسي يا شخصي در قضاوت بزرگان راه نيابد.«

 تكذيب اظهارات منتسب به خاتمي
جواد امام، مديرعامل بنياد باران در گفت وگو با ايسنا با اشاره به انتساب مطالبي 
به رئيس دولت اصاحات درباره اعام آمادگي براي پذيرفتن رياست پارلمان 
اصاحات، تصريح كرد: رئيس دولت اصاحات در اين زمينه نه با كسي صحبتي 
داشته و نه در جمعي چنين مطالبي را بيان كرده است و حتي درباره ضرورت 
پارلمان اصاحات صحبتي نداشته است. افرادي با بيان چنين مطالبي دنبال 
ايجاد كاه براي خود از اين نمد هستند. انتساب اين اظهارات به رئيس دولت 
اصاحات كذب است. وي ادامه داد: برخي هم كه حزب شان به خاطر مواضع اخير 
زير فشار است، مصاحبه كرده و گفته اند كه خاتمي موافق ايجاد شوراي رهبري 
اصاحات اســت كه اين ادعا هم تكذيب مي شود و خاتمي در اين باره موضعي 
نداشته و به آن ورود نكرده است. آنها پيش از اين درباره خاتمي گفته اند كه وي 
رهبر اصاحات نيست كه البته خاتمي هم چنين ادعايي ندارد، بلكه اين جريان 

اصاحات است كه از فكر و تجربه وي استفاده كرده  است.

 »قانون اصاح قانون تعييــن تكليف تابعيت فرزندان 
حاصــل از ازدواج زنان ايراني با مــردان خارجي« كه قضايي

توســط معاونت حقوقي رئيس جمهور تقديم هيأت 
دولت شده بود در جلسه روز چهارشنبه مورخ 1399/2/31به تصويب 
هيأت وزيران رسيد. به گزارش روابط عمومي مـعاونـت حـقـوقـي 

رئيس جمهور، موارد زير جزو مقررات اين آيين نامه است: 
فرزندان متولد شده در ايران بايد از طريق استانداري ها نسبت  به پيگيري امور اقدام كنند.۱
پيگيري امور فرزندان متولد شده در خارج از كشور از طريق  نمايندگي هاي ايران در كشور هاي خارجي انجام مي شود.۲
توسط فرزند ارائه مي شود.3 درخواست قبل از 18سالگي توســط مادر و پس از آن رأسا 
قابل اعتراض بودن تصميم مراجــع امنيتي در فرض اعام  وجود مشكل امنيتي 4
اعام تابعيت مردود اعام شود.5 قابليت تجديد درخواست درصورتي كه نخستين درخواست 
6 اســتانداري محل اقامــت زن ايراني صاحيت بررســي دارد. 
مراجع امنيتي به منزله بامانع بودن است.7 درصورت عدم اعام صريح مشكل امنيتي ظرف 3 ماه از سوي 
براساس اين آيين نامه ممكن است.8 پيگيري درخواست هايي كه قبل از اين قانون آغاز شده نيز 
ازدواج زن ايراني پيش بيني شده است.9 امكان درخواســت پروانه اقامت براي پدر فرزندان متولد از 

فرزندان  زاده شده از مادران 
ايراني به » مام وطن« برمي گردند

پاسخ زودهنگام شوراي نگهبان به رئيس مجلس

گايه رئيس مجلس از منتقدان: طي 40سال گذشته هيچ يك از مجالس به اين اندازه مورد 
توهين و هجوم قرار نگرفته بود

زنگ آخر ؛ دفاع آخر



در 18دقيقه 25ميلي متر 
بــاران در تهــران باريد. گزارش

بارندگي در هر روزي از بهار 
ممكن اســت رخ دهد، اما دليل تبديل 
نشدن »آبگرفتگي« به »سيل« اليروبي 
كانال ها و مسيل هاي انتقال آب در شهر 
اســت. بارندگي هــاي روز هــاي 30 و 
31ارديبهشــت به همين دليل، تنها به 
آبگرفتگي در معابري منتهي شــد كه 
نهر هاي آن با زباله مسدود شده بود، اما 
پاكسازي 7رود دره اصلي، آب را از شهر 
خارج كرد. ايــن رود دره هــا به صورت 
13مســيل از داخل و حاشيه شهر عبور 
مي كنند و اگر آب از آنهــا بيرون بريزد 

منطقه وسيعي زير سيل خواهد رفت.
از 7روددره اصلي تهران 3 رود دره كن، 
فرحزاد و خرگوش دره دارآباد شــرايط 
متفاوتي دارد. ميزان هدايت آب در اين 
نقاط و همين طور ظرفيت مسير و ساخت 

و  سازهاي غيرمجاز، موقعيت حساسي 
ايجاد كرده كه نيازمند رسيدگي دائمي 
است. روز 30ارديبهشت از ساعت1۶ كه 
پوشش ابر ها احتمال بارندگي ناگهاني را 
بيشــتر كرده بود و پس از اعالم  سازمان 
هواشناســي، 2500نيروي آتش نشاني 
و تمام نيروهاي معاونت خدمات شهري 
شــهرداري تهران در حالت آماده باش 

قرار گرفتند.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران 
در اين بــاره گفت: شــدت بارندگي در 
مناطق يــك، 2، 3، ۴،   5 ، ۶ ، 1۴، 15 
و 22 زياد بود، اما خوشــبختانه به دليل 
اليروبــي مــداوم نهرهــا و كانال ها و 
اصالحات مشكالت عمراني تهران دچار 

آبگرفتگي نشد.
مجتبي يزداني افــزود: جز چند منطقه 
همچون ميدان هفت تير و اتوبان بسيج 
كه حجم آب در آنها زياد بود، بقيه مناطق 
شهر با مشكل جدي برخورد نكردند. چرا 
كه كانال ها و مسيل ها تا ارتفاع 3 و نيم 

متر مي توانند حجم آب را منتقل كنند.

او از خريد موتور پمپ هــاي ويژه براي 
بارندگي هاي شــديد توســط معاونت 
خدمات شــهري خبر داد كــه هركدام 
مي توانند آب را با حجــم ۶هزار ليتر در 
دقيقه منتقــل كنند. 122دســتگاه از 
اين موتور پمپ ها چنــد روز پيش و به 
محض اطالع از شرايط جوي بين نواحي 
شهرداري تهران توزيع شد، تا بارندگي ها 

تهران را غافلگير نكند.
بارش 30ارديبهشت از مناطق 21، 22 و 
5 در غرب تهران شروع شد و در ادامه به 
تمام پايتخت گسترش پيدا كرد. مديركل 
امور خدمات شهري شهرداري تهران در 

اين باره اظهار كرد: اين ميزان بارش دقيقا 
به همان اندازه اي بود كه باعث وقوع سيل 

رودخانه كن در سال هاي گذشته شد.
اصغر عطايي، اضافه كرد: اگر مســيل ها 
و كانال هــاي شــهر پيــش از ايــن با 
اليروبي هاي مستمر آماده نبودند بي شك 
شاهد بروز مشكالت بزرگي در سطح شهر 
بوديم. از  آنجا كه ســازمان هواشناسي 
احتمال بارش مقطعي تا بعد از ظهر روز 
بعد را مي داد، نيرو  هاي خدمات شهري 

همچنان در آماده باش باقي ماندند.
براســاس ماده8۴ برنامه 5ســاله سوم، 
آبفاي منطقه، خاكريزآب، ستاد بحران و 

خدمات شهري بر شبكه اصلي آب هاي 
سطحي نظارت مستمر دارند. اين شبكه 
به طــول 530كيلومتــر آب را از دامنه 
كوه هاي البرز دريافت مي كند و با عبور از 
شهر در رودخانه هاي فصلي دشت جنوب 

تهران تخليه مي كند.
به جز خارج كردن پســماند شهري از 
نهرهاي معابــر، اليروبي ايــن كانال ها 
نيز به صــورت جداگانه و با اســتفاده از 
ماشين آالت انجام مي شود. اين زباله ها 
مهم ترين عامل مسدود شدن مسير هاي 
انتقال آب هستند كه حجم آنها در طول 

روز به 500تن نيز مي رسد. 

اليروبي مداوم مسيل ها، از وقوع سيل جلوگيري كرد

 باران آخرين
روز ارديبهشت

محمد سرابي
خبرنگار

خبرها

سخنان شهردار در مورد تأمين منابع 
مالي سالم و پايدار براي اداره تهران

شــهردار تهران گفت: در يك ســال و نيم اخير برنامه ريزي هايي 
انجام شد كه منابع مالي سالم و پايدار براي اداره امور شهر فراهم 
شود. در گام هاي بعدي به سمتي رفتيم كه بساط سازماني را كه 

توليدكننده رانت و خود منشأ فساد بود، جمع كنيم.
به گزارش همشهري، پيروز حناچي در ديدار با جمعي از استادان 
ارتباطات و رسانه گفت: شرايطي كه اكنون در آن قرار داريم اصال 
ساده نيست. كشور در شرايط تحريم هاي سخت اداره مي شود كه 
تنش هاي اجتماعي ماه هاي اخير هم نمود بيروني آن بود. اگرچه 
اين اتفاقات فروكش كرد اما به ريشه هاي بروز آن پرداخته نشده 
بنابراين هنوز از بين نرفته است. اين وضعيت درحالي است كه از 
يك دهه قبل تمامي اين بحران ها به ويژه در مناطق حاشــيه اي 

پيش بيني شده بود.
او افزود: در اين وضعيت، شيوع كرونا هم شرايط ويژه تري را ايجاد 
كرد كه البته اين وضعيتي است كه همه كشورها با آن درگير شدند 
بنابراين امكان مقايسه بين عملكرد كشورها و كالنشهرها فراهم 

شده است.
حناچي با اشاره به برنامه هاي شــهرداري براي تامين منابع مالي 
اظهار كرد: در اين مدت تالش شــده كه تهران به ســمت شهر 
انســان محور حركت كند و از قالب كارگاهي خارج شود اما براي 
اينكه ادبيات شــهر تغيير كند در وهله نخست بايد بدانيم كار در 
شهر به چه معناست. در موقعيتي هستيم كه انجام پروژه هاي بزرگ 
عمراني نماد كار در شهر به حساب مي آيد درحالي كه ما به دنبال 

اين هستيم كه اين رويكرد تغيير كند.

۸۰۰سازه براي نمايش طرح هاي روز 
قدس و سوم خرداد 

مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران گفت: بيش از 800سازه 
براي اكران طرح هاي روز قدس و سوم خرداد )سالروز آزادسازي 

خرمشهر( اختصاص يافت.
به  گزارش همشــهري »برزين ضرغامي« افزود: دوم خرداد روز 
جهاني قدس و ســوم خرداد هم ســالروز آزادسازي خرمشهر در 
عمليات بيت المقدس اســت و بــه جهت تقارن ايــن دو رخداد 
طرح هاي فرهنگي ســازمان زيباســازي شــهر تهران براي اين 
2مناسبت به گونه اي طراحي شد تا اشــتراكات اين دو به تصوير 

كشيده شود.
وي افزود: طرح هايي كه در مورد آزادسازي خرمشهر و روز قدس 
در شهر تهران اكران شده و اكران مي شود تحت عنوان »مقاومت 

و مبارزه« است.
همزمان ســازمان مديريت ميادين شــهرداري تهران با صدور 
اطالعيه اي، ضمن اعالم حمايت كاركنان اين ســازمان از آرمان 
قدس شــريف و ملت مظلوم فلســطين اعالم كرد: بــا توجه به 
تعطيلي ميادين و بازارهاي ميوه و تره بار در روز جمعه دوم خرداد، 
شهروندان مي توانند روز پنجشنبه اول خرداد از ساعت 8 تا 13 و 
از ساعت 15 تا 19:30 با رعايت كامل نكات بهداشتي و با استفاده 
از ماسك و دستكش به اين مراكز، مراجعه و محصوالت مورد نياز 

خود را تهيه و خريداري كنند.

منطقه بازار ايمني ندارد

رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران درباره 
آخرين وضعيت ايمني منطقه بازار و زيرگذر گلوبندك توضيحاتي 

داد.
محمد ساالري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در تشريح آخرين 
اقدام هاي انجام شده در طرح زيرگذر گلوبندك و ايمن سازي  بازار 
تهران گفت: به اعتقاد من شــهرداري تهران عملكرد مناسبي در 
تكميل زير گذر گلوبندك نداشت. در كوچه پس كوچه هاي بازار 
بسياري از كسبه در محيط هاي ناايمن در حال فعاليت و كاسبي 
هستند كه اگر حادثه اي رخ دهد به طور حتم فاجعه بازار تهران به 

يك فاجعه ملي بدل مي شود.
رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران افزود: 
معاونت فني و عمراني شــهرداري تهران احــداث طرح زيرگذر 
گلوبندك را از شــهرداري منطقه12 گرفت تا اين طرح با سرعت 
بيشتري به سرانجام برســد كه متأسفانه تا به امروز تكميل نشده 

است.
ساالري در پاسخ به اين سؤال كه اگر شهرداري اهتمام ويژه اي از 
خود در احداث طرح زيرگذر گلوبندك نشان دهد اين طرح در چه 
بازه زماني به سرانجام مي رسد، گفت: تصور من اين است كه اگر 
شهرداري با سرعت بيشتري در تكميل اين طرح عمل كند تا 3 ماه 

آينده مي توان زيرگذر گلوبندك را افتتاح كرد.
او در واكنش بــه اين موضوع كه برخــي از نهادها موضوع ميراث 
فرهنگي را عامل به تأخير افتادن زمان احداث زيرگذر گلوبندك 
اعالم مي كنند، گفت: اين بهانه اي اســت براي برخي از افراد كه 
مي خواهند تأخيــر در عملكرد خود را به موضوعات حاشــيه اي 

ربط دهند.

درشهر

  جمع آوري ۲۲۰۰ معتــاد متجاهر در 
تهران

مديــركل توســعه پيشــگيري و درمــان 
ســازمان بهزيســتي كشــور از جمع آوري 
حدود 2200معتاد متجاهــر در طرح جديد 
جمــع آوري و غربالگري معتــادان و ابتالي 
20 نفــر از آنها به كرونا خبــر داد. به گزارش 
ايسنا، فريد براتي سده با بيان اينكه همزمان 
با آغاز جمع آوري مجدد معتادان شهر تهران 
تا كنون بين 2100 تا 2200معتاد جمع آوري 
و غربالگري شده اند، گفت: در طرح مذكور بعد 
از جمع آوري معتادان از آنها غربالگري و تست 
ابتال بــه كرونا گرفته شــده و نتيجه آزمايش 
20نفر از اين معتادان درخصوص كروناويروس 
مثبت بوده اســت. او با اشــاره به اينكه بعد از 
مشخص شــدن نتيجه آزمايش، اين افراد از 
ساير معتادان جدا شــده و به مراكز ماده1۶ 
كوويد-19 براي درمان منتقل شده اند، افزود: 
ميزان ابتالي معتــادان متجاهر جمع آوري 
شــده حدود يك درصد از كل آنها بوده است 
كه در مقايســه با ميزان ابتالي عمومي رقم 
بااليي نيست اما نكات مهمي را نشان مي دهد. 
از يك سو به افرادي كه تصور مي كردند ميزان 
ابتالي معتادان بايد رقم بااليي باشد نشان داده 

شد كه اين ادعا درست نيست.

  هزارمتر ساخت وســاز غيرمجاز در 
سوهانك تخريب شد 

شهردار منطقه يك تهران گفت: هزار مترمربع 
ساخت وســاز غيرمجاز در محله سوهانك با 
هدف برخــورد قانوني با متخلفان ســاخت 
وسازهاي غيرمجاز و به منظور صيانت از حريم 
شهر تهران تخريب شد. به گزارش همشهري، 
ســيدحميد موســوي اظهار كرد: با توجه به 
اهميت حفظ و صيانت از اراضي حريم شــهر 
و به منظور برخورد قانوني با كساني كه اقدام 
به ساخت وســاز غيرمجــاز مي كنند، حدود 
يك هزار مترمربع زمين در محله سوهانك، كه 
با ورق هاي فلزي، محصور و بناي پيش ساخته 
به مساحت حدود 200مترمربع درآن مستقر 
شده بود، تخريب شد. او افزود: اين اقدام پس 
از انجام مكاتبــات و هماهنگي هــاي الزم و 
ابالغ به متصرف براي رفــع خالف با حمايت 
مجتبي شــكري، مديركل حريم شهرتهران 
و اخذ معاضدت قضايي و دســتور سرپرست 
دادسراي ناحيه انجام شد. به گفته موسوي، اين 
عمليات با حضور عوامل اجراييات، اداره حريم 
شهرداري منطقه يك و همكاري ناحيه10 و 

ساير نواحي انجام شد. 
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پس از تعطيالت عيد فطر، تهران وارد 
فصلي نو از ترددهاي شهري مي شود. مترو

بازگشايي مدارس طي روزهاي اخير 
و احتمال بازگشــايي دانشــگاه ها در شــرايطي 
ترددهاي شــهري را دســتخوش تغيير كرده و 
مي كند كه پيش از اين روند مسافران مترو هر هفته 
افزايشي بوده است. طبق برآوردها تعداد مسافران 
روزانه حمل ونقل زيرزميني به زودي از يك ميليون 
نفر عبور خواهد كرد. بدين ترتيب 2گام  مهم بايد 
برداشته شود؛ نخســت كاهش سرفاصله ها كه به 
دنبال آن موجب افزايش ترددها مي شــود و دوم 
اجراي مصوبه افزايش قيمــت بليت ها كه بايد از 
امروز اجرا شــود. همچنين توزيع ماسك در تمام 

خطوط هفتگانه شروع شده است.

كاهش سرفاصله خطوط
در پي افزايــش ترددهاي شــهروندان با متروي 
تهران، سرفاصله حركت خط3 به ۶دقيقه كاهش 

يافت.
فرنوش نوبخت، مديرعامل شــركت بهره برداري 
متروي تهران در اين باره به همشهري، گفت: پيش 
از اين طي ماه هاي اخير سرفاصله حركت قطارها 
در خط3 حدود 9دقيقه بود كه با هماهنگي هاي 
به عمل آمده توانســتيم ســرفاصله را تا 7دقيقه 

كاهش دهيم. البتــه طي هفته هــاي اخير روند 
افزايش مسافران مترو اين شركت را بر آن داشت 
كه سرفاصله حركت را به ۶دقيقه برساند كه گامي 
مهم براي افزايش ترددهاي عمومــي با مترو در 
بخش مهمي از خطوط حمل ونقل زيرزميني است.

اكنون قطارهاي خطوط يك و 2 نيز با ســرفاصله 
حركت ۴.5دقيقه ای مسافران را جابه جا مي كنند 
كه از نظر ســرعت دهي در خدمات، تالش بزرگي 
صورت گرفته اســت. وي افزود: بــا كاهش يك 
دقيقه اي در ســرفاصله حركت قطارهاي خط3 
توانســتيم گام جديدي را در كاهش ســرفاصله 

حركت قطارها برداريم. نوبخــت در ادامه با بيان 
اينكه  متروي تهران به علت شيوع ويروس كرونا با 
كاهش مسافر همراه شده، تصريح كرد: در شركت 
بهره بــرداري متروی تهران و حومــه براي هرچه 
بهتر اجرايي شــدن طرح فاصله گذاري اجتماعي 
پيش از اين ســرفاصله حركت قطارها در خط3 
را نيز با به كار گيري تمــام ظرفيت كاهش داديم 
و  با تالش هاي فراوان اين بار توانســتيم سرفاصله 
حركت قطارهاي خــط3 را از 7دقيقه به ۶دقيقه 
كاهش دهيم. وي با اشاره به اينكه كاهش سرفاصله 
حركت قطارها در شرايط فعلي كار بسيار سختي 

آبگرفتگی در ورودی یک ایستگاه مترومبلمان خانگي در جوي آب افزایش ۵۰درصدي بارش ها در تهران

ظرفيت نهر هاي هر محله و منطقه 
با حجم عادي جريــان آب در 
آن متناسب اســت، اما پسماند 
و زباله هاي شــهري از هر نوعي 
كه باشند مي توانند مسير آب را 
قطع كنند و در هنگام بارندگي 
باعث ايجاد آبگرفتگي شوند. روز 
سه شنبه نيروهاي خدماتي، اين 
نهرها را دائمــا تخليه مي كردند 
تا جريان آب دوباره برقرار شود. 
برخي از اشيايي كه در نهر ها پيدا 

شد به اين شرح است.
پتو ۲نفره، كاناپه راحتي، تشك 
فنري كودك، تشــك پنبه اي، 
چادر مسافرتي، روكش خودرو، 
قطعات صندلي، مبلمان، سرويس 

خواب و تاير.

در پي انتشار فيلمي از ورود آب به داخل 
ايســتگاه مترو به دليــل بارندگي اخير، 
مديرعامل شركت بهره برداري مترو اعالم 
كرد كه با اصالح مهندســي مانع از ورود 

مجدد آب به داخل ايستگاه خواهيم شد.
فرنوش نوبخت در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: حجم بارندگي به شدت زياد شد و به 
همين دليل آب از طريــق ورودي پالزاي 
هفت تير كه پلكاني اســت وارد ايستگاه 

مترو شد.
او بــا بيان اينكــه بالفاصله بــراي رفع 
آبگرفتگي و ورود آب به داخل ايســتگاه 
اقدام شــد، اظهاركرد: حجــم بارندگي 
يكباره افزايش يافت و موجب رخ دادن اين 
اتفاق شــد اما پس از آن همكاران قسمت 
مهندسي به اين ايســتگاه رفتند تا ضمن 
بررسي چرايي ورود آب به داخل ايستگاه 

براي اصالح آن اقدام كنند.

رئيس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناســي ضمن بيان اينكه بارش ها در تهران نسبت 
به نرمال ۵۰درصد بيشتر شده اســت، گفت: ايستگاه 
فيروزكوه تهران با ۵۶ميلي متر بارش بيشــترين بارش 
۲۴ساعته گذشته كشور را ثبت كرده است. احد وظيفه 
با اشاره به اينكه از ابتداي ســال آبي تاكنون در تهران 
۴.3۵۸ميلي متر بارش داشــتيم، اظهار كرد: اين مقدار 
نســبت به ميانگين بلندمدت بارش در تهران ۵۰درصد 
بيشتر است؛ همچنين بارش ها در پايتخت نسبت به سال 

گذشته 13.۵درصد افزايش يافته است.
رئيس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي با بيان اينكه در تهران طي ۲۴ساعت گذشته 
بارش هاي خوبي داشــتيم، تصريح كرد: در ايســتگاه 
فيروزكوه تهران در ۲۴ساعت گذشته منتهي به 1۰ صبح 
31ارديبهشــت حدود ۵۶ميلي متر بارش ثبت شده كه 

بيشترين بارش ۲۴ساعته گذشته كشور است.
وظيفه با بيان اينكه در ســاير ايستگاه هاي هواشناسي 
تهران نيز بارش هاي خوبي طي ۲۴ســاعت گذشــته 

داشتيم، گفت: براي مثال، در ايســتگاه آبعلي تهران 
۵۲ميلي متــر بارش، لواســان ۴۰ميلي متــر، دماوند 
3۲ميلي متر و در ايســتگاه شــميرانات ۲3ميلي متر 
بارش ثبت شده است. او با اشــاره به اينكه اين ميزان 
بارش طي يك روز در تهران كم سابقه است، اظهار كرد: 
سازمان هواشناسي بارش زياد باران در 3۰ارديبهشت 
را پيش بيني و هشــدار رگبار و آبگرفتگي نيز براي آن 
صادر كرده بود، اما از نظر پيش بيني مقدار و حجم بارش 
بايد گفت كه پيش بيني ميزان بارش هاي همرفتي با خطا 
همراه است و حجم اينگونه بارش ها پيش بيني پذيري 

كمي دارد.
رئيس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي در پايان با تأكيد بر اينكه افزايش بارش ها در 
تهران و يا كل كشور به هيچ عنوان به اين معنا نيست كه 
مشكالت آبي ايران برطرف شده است و مي توان مديريت 
مصرف آب را كنار گذاشت، گفت: براساس پيش بيني ها، 
تهران تا آبان ماه بارش خاص و قابل توجهي نخواهد داشت 

و حدود ۵ ماه در دوره خشك خواهيم بود.

افزايش مسافران شهر زيرزميني
گزارش همشهري از وضعيت مترو در خرداد  ماه و تمهيدات مديريت شهري براي پوشش ترددها

   توزيع گسترده ماسك
در پي اجراي موفق طرح »اجباري شــدن استفاده از 
ماســك در حمل ونقل عمومي كالنشهرها« اقدامات 
براي تجهيز در تمام ايســتگاه هاي خطوط هفتگانه 
متروي تهران و حومه انجام شد. البته رصد مسافران از 
طريق دوربين هاي مترو، انجام مي شود اما اغلب افراد 
از ماسك استفاده مي كنند. براي سايرين نيز در تمامي 
ايستگاه هاي مترو امكان تهيه ماسك وجود دارد. اين 
طرح به منظور حفظ سالمتي افرادي كه قصد دارند از 
سامانه هاي حمل ونقل عمومي درون شهري استفاده 
كنند، تصويب شــده و براي اجــراي هرچه بهتر آن 
نيازمند ياري شــهروندان و مسافران است. قطار هاي 
مترو با ۲ روش خشك و  تر توسط سيستم هاي مكانيزه 
شست وشوی مترو، شست وشو و ضد عفوني مي شوند.

همچنين تمام قطار ها در ايستگاه هاي ابتدايي و انتهايي 
هرخط نيز به صورت خشك ضد عفوني مي شود. اين كار 
براساس استاندارد ها و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي در تمامي اماكن 

مترو، پايانه ها و قطار ها انجام مي شود.

اســت، افزود: اميدواريم با اين كار شاهد كم شدن 
ازدحام جمعيت در ايســتگاه های خط 3 متروي 

تهران باشيم.
الزم به توضيح اســت هم اكنون سرفاصله حركت 
قطارها در خطوط يك و ۴ ســه و نيم دقيقه است 
و سرفاصله حركت در خط2 از ســه و نيم دقيقه 
به 3دقيقه كاهش يافته است. نوبخت همچنين با 
اشاره به برخي شايعات درباره تعديل راهبران مترو 
اظهار كرد: خبر تعديــل 500 راهبر به طور قطع 
تكذيب مي شود. فقط طي روزهاي اپيدمي كرونا 
ما كاهش به كارگيري راهبران را داشته ايم كه اين 
نكته اي متداول در همه بخش هاي خدمات رسان 

طي ماه هاي شيوع كرونا بوده است.

افزايش قيمت بليت 
قيمت بليــت متروي تهــران و حومــه از ابتداي 
خرداد ماه ســال جاري تغيير كرد. براساس مصوبه 
شوراي اســالمي شــهر تهران، قيمت  بليت  مترو 
براي بليت تك سفره 1500تومان، تك سفره حومه 
1700تومان، تك سفره هشــتگرد 5000تومان 
و تك ســفره فرودگاه امام خميني همانند ســال 
گذشــته بدون افزايش 9000تومان تعيين شده 

است.
فرنوش نوبخت در اين باره با اشــاره به اينكه طبق 
مصوبه اعمال افزايش نرخ كرايه حمل ونقل عمومي 
شهر تهران كه به تأييد شوراي اسالمي شهر تهران 
و فرمانداري تهران رسيد، همانند سنوات گذشته 
بايد از ابتداي ارديبهشت امسال اين تغييرات برابر 
مصوبه ابالغ شده اعمال مي شــد، گفت: به دليل 
شــيوع ويروس كرونا اين افزايش قيمت برخالف 
سال هاي قبل با كمي تأخير از روز پنجشنبه )اول 
خرداد ماه( اعمال مي شود. نوبخت با اشاره به اينكه 

مسافران خط حومه اي بايد براي استفاده از مترو 
بليت مخصوص تهيه كنند، اظهار كرد: ناحيه بندي 
خط حومه اي تهران )صادقيه( - كرج - گلشــهر 
نيز همانند خطوط درونشــهري انجام شده است 
و شهرونداني كه مســافت هاي كوتاه تري از مترو 
استفاده مي كنند مي توانند با استفاده از بليت هاي 
مبلغ دار از تخفيف بيشــتري اســتفاده و هزينه 
كمتري را پرداخــت كنند. مديرعامل شــركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه، همچنين گفت: 
امسال هم همانند سال گذشته كارت بليت اقشار 
خاص با تخفيف هاي مصوب شــده ارائه مي شود 
و سقف مبلغ قابل شــارژ در اين كارت بليت ها با 
دوبرابــر افزايش از 150هزارتومــان به 300هزار 

تومان رسيده است. 

معاون پردازش و دفع سازمان مديريت 
پسماند شهرداري تهران از آغاز تفكيك پسماند

پسماند در آرادكوه با مجوز ستاد كروناي 
كالنشهر تهران خبر داد.

به گزارش همشهري، حســين حيدريان اظهار كرد: 
سازمان مديريت پســماند از اوايل اســفند و در پي 
همه گيري ويروس كرونا، به منظور شكستن زنجيره 
ابتال عمليات تفكيك را به صــورت داوطلبانه تعطيل 

كرد.
او افزود: عدم  تفكيك پســماند در آرادكــوه تا اواخر 
ارديبهشــت ادامه يافت اما با توجه بــه مضرات دفن 
بي رويه زباله مثل توليد شيرابه فراوان و تجميع گازهاي 
گلخانه اي كه به لحاظ زيست محيطي براي منابع خاك 

و آب چالش اساسي است و همچنين هزينه هاي باالي 
دفن براي شهرداري تهران، تصميم گرفتيم بر اساس 
پروتكل هاي سختگيرانه تفكيك پسماند را آغاز كنيم.

معاون پــردازش و دفع ســازمان مديريت پســماند 
شهرداري تهران با اشــاره به مكاتبه سازمان پسماند 
با ستاد كروناي كالنشــهر تهران كه به تازگي صورت 
گرفته گفت: پس از مذاكرات و تشريح شرايط، مجوز 
بازگشــايي خطوط تفكيك در آرادكوه از سوي ستاد 
مقابله با بحران كرونا صادر شــد و بــه همين منظور 
دستورالعملي سختگيرانه براي آغاز فعاليت ها تهيه شد. 
براساس اين پروتكل، همه  چيز براي حفاظت از كارگران 
فعال در آرادكوه از تب ســنجي در هنگام ورود، توزيع 
تجهيزات فردي-بهداشتي، رعايت فاصله گذاري و تونل 

ضدعفوني در ورودي و خروجي محل حضور كارگران 
به مركز در نظر گرفته شــد. ضمن اينكه ما به صورت 
هفتگي غربالگــري را انجام مي دهيــم و اگر عالئمي 
در فردي مشــاهده شــد بالفاصله به مراجع درماني 
اعزام می شود. او با بيان اين مطلب كه خوشبختانه از 
ابتداي همه گيري كرونا تاكنون هيچ مورد ابتال به اين 
ويروس را در ميان كارگران نداشته ايم، افزود: تا چند 
روز پيش تمامي پسماند شهر تهران به صورت مستقيم 
دفن مي شد و اين دفن در اسفندماه به بيش از 7هزار 
تن در روز رسيده بود، اما اكنون كار تفكيك به صورت 
محدود آغاز شده است. معاون پردازش و دفع سازمان 
مديريت پسماند شهرداري تهران اضافه كرد: ظرفيت 
مجتمع آرادكوه 8خط و 1200نيروي انســاني است 
كه ما فعاليت را به صورت محدود در 5خط و حداكثر 

300نفر آغاز كرده ايم.

  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
اســتان تهران از ارســال پرونده بوي خبر

نامطبوع اطراف فــرودگاه امام)ره( به 
قوه قضاييه خبر داد. به گزارش ايسنا، جلسه ويژه 
بررســي و رفع بــوي بد اطــراف فــرودگاه امام 
خميني)ره( به رياســت نعمــت اهلل تركي، رئيس 
ســازمان مديريت و برنامه ريزي استان و با حضور 
نماينــدگان و مديرانــي از جهــاد كشــاورزي، 

محيط زيست و دستگاه هاي مرتبط برگزار شد.
در اين جلســه از ۴شــركت و دامداري بزرگ نام 
برده شد كه ســهم زيادي در توليد كود و فضوالت 
حيواني در چندده كيلومتري فرودگاه بين المللي 
دارند. برخي از اين شركت ها و دامداري ها با ساخت 

تصفيه خانه مجهز به ســپراتور و سيستم كلرزني 
هســتند و برخي هم بدون توجه به هشــدارها و 
اخطارها به فعاليت خود ادامه مي دهند كه در اين 
جلسه بحث شــد. نعمت اهلل تركي پس از استماع 
گزارش دســتگاه هاي مرتبط گفت: دامداري ها و 
شركت هايي كه قانون را در مورد رفع بوي بد ناشي 
از فعاليت هاي خود رعايت نمي كنند پس از هشدار 
و بررســي وضعيت از ســوي محيط زيست استان 

تهران به مراجع قضايي معرفي شوند.
در اين جلسه همچنين  درباره مركز زباله هاي تهران 
)آرادكوه( بحث و اعالم شد كه طرح مطالعاتي براي 
انتقال اين مركز انجام شده اما حدود 20سال است 
كه هيچ تصميمي براي انتقال آرادكوه اتخاذ نشده 

و بهترين راهكار بهبود وضعيت كنوني است. تركي 
گفت: يك شركت دانش بنيان معرفي شده و موظف 
است در كوتاه ترين زمان نحوه تبديل كمپوست از 
زباله هاي آرادكوه را طي طرحــي جامع ارائه دهد 
و درصورت تصويــب در مرحله اجرا قــرار گيرد. 
براساس گزارش پايگاه خبري ســازمان مديريت 
و برنامه ريزي اســتان تهران، در ادامه اين جلســه 
موضوع ســاماندهي آب هاي ســطحي در اطراف 
فرودگاه مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به اينكه با 
اعتبار 500ميليون تومان طرح مطالعاتي آن انجام 
شــد تصميم بر اين شــد كه با اعتبار 170ميليارد 
تومان اين طرح )تصفيه خانه فاضالب( پس از انجام 
مراحل مناقصه در مرحله اجرا قرار گيرد. با اجراي 
اين طرح شهرستان هاي بهارســتان و اسالمشهر 

پوشش داده مي شوند.

ارسال پرونده بوي نامطبوع اطراف فرودگاه به قوه قضاييه آغاز تفكيك پسماند در آرادكوه

سيدمحمد فخار
خبرنگار

اله
نور

ضا
ي/ ر

هر
مش

س: ه
عك

نی
هرا

ن ت
سي

/ ح
ري

شه
هم

س: 
عك



روال بازار طبيعي است
يك عضو شــوراي عالي بورس هم با بيان اينكه در بازار 
سهام اگر نوســان مثبت و منفي نداشته باشيم، سالمت 
بازار زير سؤال مي رود گفت: وقتي طي دوره اي روند بازار 
تغيير مي كند، بازيگر ها، اســتراتژي ها و حتي سبد هاي 
سرمايه گذاري هم دچار تغيير مي شوند و تحليلي نوين 
باتوجه به وضعيت شركت هاي مشــابه به وجود مي آيد. 
روح اهلل حسيني مقدم ادامه داد: بازار سهام نشان داده 
كسي كه روند بلندمدت را انتخاب كرده، متضرر نمي شود؛ 
بنابراين ســرمايه گذاران نبايد هيجاني و عجوالنه رفتار 
كنند و سرمايه گذاري بايد بر مبناي بلندمدت انجام شود. 
او با بيان اينكه در خالل اصالح اخير شاخص تغييراتي در 
متغيرهاي اثرگذار به وجود آمده است تأكيد كرد: قيمت ها 
به سرعت در حال رشد هستند، اما سودآوري در شركت ها 
با اين سرعت پيش نمي رود و عمدتاً بحث ارزش جايگزيني 
مورد تحليل اصلي ســرمايه گذاران قرار گرفته است. او 
تصريح كرد: اما بايد توجه كرد كه در دوره هاي بعد اين نگاه 
تغيير خواهد كرد و سهامداران دوباره سراغ شركت هايي 
مي روند كه ظرفيت ســودآوري با تغيير متغيرها بيشتر 
مي شود. حســيني مقدم با پيش بيني بهبود روند بازار و 
ثبات وضعيت متغيرهاي مؤثر بر تحليل سرمايه گذاران 
اضافه كرد: ورود شاخص به دوره اصالح به ورود بازيگران 

و نقدينگي جديد كمك مي كند.

ث
مك

كرونا به شــاخص اعتماد 
بازار ايران هم آسيب زده، بانك

به نحوي كه بانك مركزي 
گــزارش داده در فروردين مــاه بالغ بر 
يك هــزار و 113 فقره چك بــه ارزش 
131هزار ميليارد ريال در شبكه بانكي 
به دليــل كمبــود موجــودي و ناتواني 
صادركنندگان چك پاس نشده است كه 
نســبت به اســفندماه پارســال تعداد 
چك هاي برگشتي رشدي 7.4درصدي 
داشــته و از 10.9درصد به 18.3درصد 
رسيده است؛ نشانه اي از ناتواني اصناف و 
كســب وكارهاي خــرد در پاس كردن 
چك ها به گونه اي كه از كل تعداد و مبلغ 
چك هاي مبادله شــده در فروردين ماه 
امسال به ترتيب 18.3درصد و 20درصد 

برگشت خورده است. اين در حالي است 
كه تعداد چك هاي برگشــت خورده در 
اسفندماه سال گذشته 10.9درصد و از 
نظر ارزش 11.8درصد برآورد شده است.

به گزارش همشــهري، همزمان با شيوع 
ويــروس كرونا در ايــران بســياري از 
كســب وكارها به حالت تعطيل درآمده 
و صادركننــدگان چــك در پاس كردن 
چك هاي صادرشــده خود با مشكالت 
جــدي مواجــه شــده اند؛ به نحوي كه 
تعداد چك هاي برگشتي نسبت به كل 
چك هاي رد و بدل شده در شبكه بانكي 
از 9.8درصد در فروردين ماه پارســال به 
10.9درصد و 18.3درصد در فروردين 
امســال افزايش يافته و دوباره شاخص 
تعــداد چك هــاي برگشــتي دورقمي 
شــده اســت. از نظر ارزش هم وضعيت 
چك هاي برگشــتي نســبت بــه كل 
چك هاي مبادله شده اين روند افزايشي 

ديده مي شود به نحوي كه نسبت ارزش 
چك هاي پاس نشــده به كل چك ها از 
10.8درصد در فروردين سال گذشته به 
11.8درصد در اسفند پارسال رسيده و در 
فروردين امسال اين نسبت به 20درصد 

هم رسيده است.
تازه تريــن گــزارش بانــك مركزي كه 
تصويري از وضعيت چك هاي رد و بدل 
شده در شــبكه بانكي و ميزان برگشت 
چك ها به عنوان شــاخص اعتماد بازار را 
نشــان مي دهد كه در استان تهران طي 
فروردين ماه امســال بالغ بــر 379هزار 
فقره چك بــه ارزش 58هــزار ميليارد 
ريال برگشت خورده كه تعداد چك هاي 
برگشتي نسبت به چك هاي مبادله شده 
21.5درصد و از نظر ارزش هم 19درصد 
از كل چك هاي مبادله شده پاس نشده 

است.
اين گزارش مي افزايد: در نخســتين ماه 

امسال در بين ســاير استان هاي كشور، 
بيشــترين نســبت تعــداد چك هاي 
برگشتي به كل چك هاي رد و بدل شده 
به ترتيب به اســتان هاي كردســتان به 
ميزان 25.3درصد، هرمزگان 22.8درصد 
و ايالم 22.2درصد اختصــاص يافته و 
اســتان هاي گيالن با 13درصد، قزوين 
13.7درصــد و گلســتان 14.3درصد 
كمترين ميزان تعداد چك هاي برگشتي 
به كل تعــداد چك هاي مبادله شــده را 

به خود اختصاص داده اند.
از نظر وضعيت ارزش چك هاي برگشتي 

هم بيشترين ارزش چك هاي برگشتي 
به كل ارزش چك هاي رد و بدل شــده 
در بانك هاي ايران به ترتيب اســتان قم 
با 30.7درصد، هرمزگان با 30.5درصد 
و كردســتان با 24.2درصــد ركورددار 
بوده انــد و اســتان هاي خوزســتان با 
13.8درصد، كرمانشاه با 14.4درصد و 
گيالن با 15.3درصد كمترين نســبت 

ارزش چك هاي برگشتي را داشته اند.

رمزگشايي از معماي برگشت چك ها
براساس اعالم بانك مركزي در فروردين  

تعداد چك هاي برگشتي 7.4درصد رشد كرد
رضا كرباليي

روزنامه نگار

اصابت كرونا به شاخص اعتماد بازار
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  كاهش ميزان استفاده از چك
شاخص ديگري كه نشان دهنده ميزان كاهش استفاده از چك در مبادالت اقتصادي كشور است، وضعيت چك هاي 
رد و بدل شده در شبكه بانكي است؛ به نحوي كه در فروردين ماه امسال بالغ بر 6.1ميليون فقره چك به ارزش بيش 
از 652هزار ميليارد ريال در شبكه بانكي گردش داشته كه نسبت به اسفند ماه پارسال از نظر تعداد 36درصد و از 
نظر ارزش 56.4درصد افت كرده است. هرچند به دليل كاهش سطح فعاليت هاي اقتصادي در فروردين ماه هر سال 
ميزان چك ها در مبادالت اقتصادي كاهش مي يابد اما يكي از داليل ميزان شدت افت استفاده از چك در فروردين ماه 
امسال ناشي از آثار مخرب كرونا بر كسب وكارها بوده اســت. افزون بر اينكه شاخص چك هاي وصول شده در 
فروردين ماه امسال هم نشان مي دهد كه حدود 5ميليون فقره چك به ارزش 521هزار ميليارد ريال وصول شده كه 

نسبت به اسفندماه پارسال از نظر تعداد 41.3درصد و از نظر ارزش 60.4درصد افت كرده است.

در شرايطي كه اين روزها 
حجم انتقاد ها نســبت 
به رونــد صعودي بورس 
و حمايت دولــت از بازار 
ســرمايه افزايش يافته 
تحليلگران بازار سرمايه 
بر اين باورند كه رشــد 
بورس منطقي اســت و 
اين روند صعودي تداوم 

خواهد يافت

 درصد توزيع چك هاي عادي وصول شده و برگشت خورده در سامانه چكاوك 
)منبع: اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي(

مبلغتعدادماه
پاس نشدهپاس شدهپاس نشدهپاس شده

81.718.38020فروردين 99
89.110.988.211.8اسفند 98

90.29.889.210.8فروردين 98

درحالي كه آمار ها حكايت از آن داشــت كه اســتقبال از نخستين صندوق 
ســرمايه گذاري دولتي تا هفته پيش فقط 12درصد بوده است، ديروز ودر سرمايه گذاري

آخرين روز پذيره نويسي با ثبت نزديك به هزار ميليارد تومان سفارش خريد، 
حجم تقاضا براي خريد واحد هاي اين صندوق سرمايه گذاري افزايش يافت.

به گزارش همشهري، پذيره نويسي واحد هاي نخستين صندوق سرمايه گذاري دولتي با نام 
صندوق واسطه گري مالي در مبادالت ديروز به پايان رسيد. ارزش اين صندوق رقمي معادل 
16هزارو 700ميليارد تومان و شامل سهام بانك هاي تجارت، صادرات، ملت، بيمه البرز و 
بيمه اتكايي امين بود.آن طور كه اطالعات قبلي نشان مي داد تا هفته قبل فقط 12درصد از 
واحد هاي اين صندوق فروخته شده بود اما اطالعات تازه اي نشان مي دهد كه ظرف روزهاي 
گذشته روند مشاركت براي خريد واحدهاي اين صندوق افزايش يافته و تا ديروز 1.5ميليون 
نفر براي خريد واحد هاي اين صندوق اقدام كرده اند. اين ميزان مشاركت در مقايسه با ميزان 
مشاركتي كه در عرضه هاي اوليه در بورس انجام مي شود دســت كم 700هزار نفر كمتر 
است. به طور معمول در جريان عرضه اوليه شركت هاي جديد در بورس بيش از 2 ميليون و 

200هزار نفر مشاركت مي كنند.
با اين حال با وجود مشاركت كمي كه در 2 هفته گذشته براي خريد واحد هاي اين صندوق 
انجام شده است، ديروز و در آخرين روز پذيره نويسي اين صندوق، يكباره ميزان تقاضا براي 
خريد واحد هاي اين صندوق افزايش يافت و سرمايه گذاران فقط در مبادالت ديروز دست كم 
1000ميليارد تومان تقاضا براي خريد واحد هاي اين صندوق ثبت كردند. هنوز مشخص 
نيست آيا پذيره نويسي اين صندوق براي روز هاي آينده تمديد خواهد شد يا خير اما فروش 
كامل واحد هاي اين صندوق سرمايه گذاري از2جنبه براي دولت اهميت دارد. نخست آنكه 
دولت در تالش است از طريق فروش واحد هاي اين صندوق ها بخشي از كسري بودجه خود را 
جبران كند. دوم اينكه قرار است در گام بعدي واحد هاي 2 صندوق سرمايه گذاري ديگر را هم 
در بورس بفروشد. شكست در فروش واحد هاي اين صندوق روي پذيره نويسي صندوق هاي 

ديگر هم اثر گذار خواهد بود.
قرار اســت دولت ظرف ماه هاي آينده واحد هاي 2 صندوق سرمايه گذاري ديگر كه شامل 
سهام خودروسازان، شــركت هاي توليد كننده معادن فلزات، پااليشگاه ها و شركت هاي 
پتروشيمي اســت را به ارزش بيش از 40هزار تومان در بورس بفروشد. موفقيت در فروش 
واحد هاي نخستين صندوق سرمايه گذاري دولتي از اين رو براي دولت اهميت ويژه دارد.  
دولت همچنين در تالش است بخشي از كسري بودجه خود را از طريق فروش اوراق بدهي 
در بازار سرمايه تامين كند. مطابق قانون بودجه سال جاري دولت مي تواند امسال تا 80هزار 
ميليارد تومان اوراق بدهي در بورس بفروشــد. در همين رابطه ديروز   رئيس جمهوري بر 

اين موضوع تأكيد كرد و از عرضه اسناد خزانه اسالمي در بورس در آينده نزديك خبر داد.

استقبال 1.5 ميليون نفري
معاون وزير اقتصاد با اشــاره به اســتقبال 1.5 ميليون نفري از نخســتين صندوق هاي  
سرمايه گذاري دولتي از قابل معامله شــدن واحد هاي اين صندوق در يك ماه آينده خبر 
داد. عباس معمارنژاد درباره تمهيدات براي آخرين روز فروش ســهام شركت هاي دولتي 
در صندوق هاي ســرمايه گذاري گفت: هم اكنون ســهام بانك تجــارت در صندوق هاي 
سرمايه گذاري دولتي)ETF( معادل 1.3 ميليارد تومان و ســهام بانك ملت معادل 600 
ميليون تومان در بورس معامله شده اســت. ارزش اين صندوق در 14 ارديبهشت معادل 
16.7 هزار ميليارد تومان بــود كه با بازده 70 درصدي اكنون بــه 29 هزار ميليارد تومان 
رسيده است. او ادامه داد: يك از ويژگي هاي اين صندوق ها قابليت بازارگرداني است. يعني 
اگر مردم خواستند واحدهاي سرمايه گذاري را بفروشند، مدير اين صندوق سهام آن فرد را 
مي خرد و در مرحله بعد با قيمت مناسب مي فروشد تا ريسك كمتري متوجه مردم شود. از 
14 ارديبهشت تاكنون معادل 1.5 ميليون نفر در اين صندوق ها پذيره نويسي كرده اند كه 

اميدواريم در مدت باقي مانده به هدف 8 ميليون استقبال از اين صندوق ها برسد.
اين مقام مسئول درباره نقدشوندگي صندوق هاي ســرمايه گذاري دولتي توضيح داد: در 
اوايل قابليت نقدشوندگي اين صندوق ها با ترديد مواجه شده بود كه با اقدامات و تصويبات 
صورت گرفته بعد از يك ماه قابليت معامله گري دارند و معادل 1050 ميليارد تومان پول در 

اين صندوق ها مي ماند تا اين بازارگرداني را انجام بدهد.

انتشار اسناد خزانه در بورس
رئيس جمهور از انتشار اوراق خزانه در بورس در آينده نزديك خبر داد و گفت: اين اوراق بدون 
ريسك است كه تحركي را هم در بازار به وجود خواهد آورد. حسن روحاني در جلسه هيأت 

دولت گفت: به زودي مردم شاهد انتشار اوراق خزانه در بازار سرمايه خواهند بود.

 استقبال از نخستين صندوق دولتي
درآخرين روز

در آخرين روز از پذيره نويسي نخستين صندوق سرمايه گذاري دولتي 
دست كم 1000ميليارد تومان از واحد هاي اين صندوق فروخته شد

در شرايطي كه اختالف نظر ها بر سر 
بها دادن دولت به بورس و نگراني از بورس

رشــد شــاخص ها افزايش يافته، 
تحليلگران بر اين باورند گسيل نقدينگي به بازار 
ســهام روند صعودي بــورس را تضمين كرده و 

نزول هاي مقطعي صرفا يك اصالح است.
به گزارش همشهري، شاخص كل بورس تهران، 
رشد هاي پر شــتابي را از ابتداي ســال تاكنون 
ثبت كرده و اين موضوع منجر شــده اســت كه 
همه توجه ها به سمت بورس جلب شود. به زعم 
تحليلگران يكي از داليل رشــد بازار سهام، رشد 
نقدينگي و در عين حال حمايــت دولت از بازار 
ســهام بوده اســت و با وجود آنكه بازار سهام در 
يك هفته اخيــر روند نزولي به خــود گرفته، اما 
در بلندمدت به رشــدش ادامه خواهــد داد. در 
اين ميان كم نيســتند كارشناساني كه معتقدند 

توجه دولت به بازار سهام بيش از حد بوده و روزبه روز برتعداد اين 
افراد هم اضافه مي شود؛ به طوري كه روز گذشته فاطمه پهلواني، 
رئيس سازمان ملي بهره وري هم در اظهارنظري عجيب از توجه 
بيش از حد دولت به بورس ابراز دلواپســي كــرد و گفت:جذب 
ســرمايه هاي خرد در بورس به عنوان رقيب بازار مســكن، خطر 
بزرگي براي اقتصاد ايران است.هر لحظه اين احتمال وجود دارد با 
بروز مشكلي در بورس، سرمايه هاي خرد مردم از بين برود و بازار 
مسكن هم با مشكل روبه رو شــود. در اين صورت قيمت مسكن 
به اندازه  اي خواهد رسيد كه كل ســود حاصله از سرمايه گذاري 
دربورس، پاســخگوي خريد حتي يك متر آپارتمان هم نباشد. 
با وجود اين، ســخنان حســن روحاني رئيس جمهور، همچنان 
به حمايت هاي خود از بورس ادامه مي دهــد و ديروز هم دوباره 
تأكيدكرد: گرچه بورس داراي فراز و نشيب است، اما مديريت هم 
مي شود و با عرضه هاي درپيش رو، تحول بزرگي ايجاد خواهد شد 
و بازار سرمايه رونق پيدا مي كند. به دنبال اين واكنش ها، اكنون 
يك پرسش اساسي پيش روي سهامداران قرار گرفته است و آن 
اين است كه آيا روند رو به رشد بازار سهام ادامه خواهد يافت؟و آيا 

حمايت هاي دولت از بورس بي دليل است؟

جاي نگراني نيست
يك تحليلگر بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه آيا روند رو 
به رشد بازار سهام منطقي نيست گفت: اگرچه        رشد بازار سرمايه 
بعد از عبور از محدوده 750 هزار واحدي، داليل بنيادي چنداني 
نداشت؛ اما معتقدم شــاخص يك ميليوني با دالر 18 تا 19 هزار 
توماني هماهنگ شــده و درصورت افزايش نرخ ارز بيش از اين 

ارقام، بازار سرمايه كماكان جاي رشد خواهد داشت.
ســينا ســليماني افزود: قرار نبوده روند صعودي بازار ســرمايه 

هميشگي باشــد و نزول هاي چند روزه، 
آنقــدر اتفاق عجيب و مهمي نيســت كه 
دغدغــه اي ايجاد كنــد. به هــر حال در 
مقاطعي، قيمت سهم ها بايد اصالح شود 
و اصالح شــاخص تا محــدوده 950هزار 

واحدي، منطقي است.
او تاكيد كرد: حتي اگر شاخص كل حمايت 
950هزار واحدي هم از دست بدهد، شايد 
اصالحي چند هفته اي در پيش داشــته 
باشــيم؛ باز به معناي ريزش و سقوط بازار 
نيســت و فقط به معناي اصالح جدي تر 
بازار اســت. اصالح، زمينه ساز شروع يك 
روند صعودي بوده و با سقوط بازار، متفاوت 

است.
مدير سرمايه گذاري شركت مشاور تامين 
سرمايه نوين تصريح كرد:در مورد نگراني 
سهامداران خصوصا تازه واردها از وضعيت بازار گفت: توصيه كردن 
به تازه واردها، منطقي نيست؛ چرا كه اصوال ورود مستقيم مردم 

به بازار سرمايه را بدون دانش و آموزش كافي، صحيح نمي دانم.
سليماني افزود: سرمايه گذاران كم تجربه، هيجاني رفتار مي كنند 
و با هر نزولي، دغدغه ريزش بازار و ضرر و زيان را دارند؛ حتي اگر 
هر روز به آنها توصيه شــود هيجاني رفتار نكنند. البته رفتارهاي 
هيجاني فقط مختص سرمايه گذاران مستقيم در اين بازار نيست 
و در روزهاي منفي، حتي درخواســت ابطــال در صندوق هاي 

سرمايه گذاري هم به شدت افزايش مي يابد .
اين كارشناس بازار ســرمايه ادامه داد: قطعا حركت در بازارهاي 
مختلف ازجمله بازار ســرمايه، ارز و خودرو و خريد و فروش هاي 
مكرر و هيجاني، درســت نيســت و بدتر از آن، اين است كه اين 
معامالت بدون دانش تحليلي باشــد. به گفته او، صرف عالقه و 
سودآور بودن يك كسب و كار، مجوز فعاليت در آن حوزه نيست؛ 
ولي بسياري از ســرمايه گذاران بدون هيچ شناختي از اين بازار، 
اقدام به معامله كرده و به اشــتباه تصور مي كنند نتيجه و بازده 

سرمايه گذاري خود را به سرعت مشاهده مي كنند.
 مدير سرمايه گذاري شركت مشاور تامين سرمايه نوين با تأكيد 
بر اينكه سرمايه گذاران بايد ريسك رفتارهاي خود را هم بپذيرند 
گفت: اصالح بازار، شايد اتفاق خوشايندي هم باشد و باعث غربال 
سهامداران و خروج برخي ســرمايه گذاران از اين بازار هم شود. 
بعد از اين دوره اصالح، مي توانيم اميدوار باشــيم بورس تهران، 
پذيراي سهامداراني است كه اكثر آنها حداقل يك دوره اصالح و 

منفي شدن بازار را ديده اند.
سليماني ادامه داد؛ ســرمايه گذاري هم مثل هر فعاليت ديگري، 
نياز به دانش و تخصص دارد و اگر سهامداران فرصتي براي آموزش 
ندارند، بهتر است از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري وارد اين 
بازار شــوند. ضمن اينكه بازده مورد انتظار ســهامداران هم بايد 
تعديل شود و انتظار كســب بازده عجيب و غريب بدون تحمل 

ريسك را نداشته باشند.

نزول جزئي از بازار است
يك كارشناس ديگر بازار ســرمايه هم نزول بازار سهام در فرايند 
رشــد قيمت ها را منطقي و طبيعي دانست و گفت: نكته مهم در 
دوره رشد كنوني بازار ســهام حضور تعداد زيادي از سهامداران 
تازه وارد اســت كه اتفاقا از بدو ورود هيچ گاه بازار را با چهره قرمز 
مشــاهده نكرده اند و با چند روز نزول دچــار ترديد و رفتار هاي 
هيجاني مي شوند.  همايون دارابي افزود: بازار سرمايه از كل اقتصاد 
جدا نيست و زماني كه در مورد دالر و صادرات اهميت هاي قابل 
مالحظه اي ديده مي شود، مي توان دريافت شركت هاي صادرات 
محور همچنــان در مركز توجه هســتند. او ادامه داد: از ســوي 
ديگر بانك ها تحوالت بنيــادي را تجربه كرده و تصميمات بانك 
مركزي نيز براي بانك ها بسيار مهم است.همچنين شركت هاي 
ســرمايه گذاري و هلدينگ هايي كه از فرصت فروش اســتفاده 
كرده اند نيز با نقدينگي در بازار حضور دارنــد؛ بنابراين بايد باور 
داشته باشيم كه بورس، بازاري بلندمدت بوده و كساني كه در اين 

بازار بلندمدت حضور داشته باشند موفق خواهند بود.
دارابي با بيان اينكه جريان خريد و فروش ها در بورس طبيعي است 
تأكيد كرد: هر دوره رشد، به يك دوره اصالح و هر دوره اصالح به 

يك دوره رشد ختم مي شود.

امسال در كل كشور حدود يك هزار و92 
فقره چك بــه ارزش حــدود 127هزار 
ميليارد ريال به دليل كسري يا نداشتن 
موجودي مهر برگشــت خورده است كه 
در كل كشــور 98.1درصــد تعداد كل 
چك هاي برگشتي و 96.9درصد ارزش 
چك هاي پاس نشــده به دليل نداشتن 
موجودي كافي يا ناتواني صادركننده در 

تامين وجه چك برگشت خورده است.
در اســتان هاي خراســان جنوبــي با 
98.9درصد، هرمــزگان با 98.7درصد، 
اردبيل و اصفهان هر كدام با 98.6درصد 
تعداد چك هاي پاس نشده به دليل كسري 
يا فقدان موجــودي يعني نبودن پول در 
حســاب صادركننده چك بوده و از اين 
حيث ركورددار به حســاب مي آيند. اين 
در حالي اســت كه دليل 96.9درصد از 
چك هاي برگشتي در استان كهگيلويه 
و بويراحمد، 97.1درصد در استان هاي 
البرز و سيستان و بلوچستان و 97.2درصد 
در اســتان  كرمانشــاه به دليل كسري 
نقدينگي و يا فقدان پول الزم در حساب ها 

بوده است. 
بانك مركزي اضافه كرده  كه بيشــترين 
نســبت ارزش چك هاي برگشت خورده 
به دليل كسري يا فقدان موجودي به كل 
ارزش چك هاي برگشــتي در نخستين 
 ماه امسال مربوط به اســتان هاي ايالم، 
خراســان شــمالي، هرمزگان، فارس، 
لرســتان و اصفهان به ثبت رســيده و 
اســتان هاي كرمان، كرمانشاه و سمنان 
كمترين نسبت ارزش چك هاي برگشتي 

را به خود اختصاص داده اند.

پيش بيني كارشناسان از روند رو به رشد بورس

صندوق بين المللي پول با توجه به افزايش 
مخارج ضروري دولت ها در دوره كرونا، به كالن

بررسي و ارائه 4راهكار اصلي پرداخته است 
كه دولت ها مي توانند با اجراي آنهــا نقدينگي خود را در 
شرايط بحران مالي و بودجه اي مديريت كنند. كارشناسان 
اين صندوق معتقدند؛ دولت ها در كشورهاي درحال توسعه 
مي توانند با اصالح مديريت نقدينگي در دوره بحران، به 

منافع پايدار در ميان مدت دست يابند.
به گزارش همشهري، در شرايط كاهش درآمدها و محدود 
شــدن دسترســي به بازارهاي مالي در اثر شيوع كرونا، 
دولت ها با چالش تأمين منابع مالي موردنياز براي مخارج 
اضطراري مرتبط بــا كوويد-19مواجه هســتند و براي 
اطمينان از كافي بودن نقدينگي براي ايفاي تعهدات مالي 
دولت، يك رويكرد چندجانبــه در مديريت وجوه نقدي 
مورد نياز است؛ ازاين رو، صندوق بين المللي پول با هدف 
كمك به كشورها در پاسخگويي به ضرورت هاي برخاسته 
از كوويد-19توصيه هايي را منتشر كرده است كه دولت ها 
به كمك آنها مي توانند نقدينگي خود را در شرايط بحران 

مديريت كنند.

4راهكار براي مدرن سازي مديريت نقدينگي
هدف از مديريت وجوه نقد دولت، كمك به اجراي هموار 
بودجه حتي در شرايط بحران است. براي اين منظور، در 
اين گزارش 4راهكار جهت مدرن ســازي مديريت وجوه 
نقد از سوي صندوق بين المللي پول توصيه شده است كه 
دولت ها را قادر مي ســازد تا چالش هاي مالي و بودجه اي 
خود را در شرايط مواجهه با بحران كرونا مديريت كنند. 

اين 4راهكار عبارتند از:
   تمركز وجوه درآمدي دولت در حســاب واحد خزانه، 

به معناي تجميع و كاهش پراكندگي حساب هاي دولتي
  پيش بيني نقدينگي دولت

   مديريت تراز عملياتي دولت
   تقويت ترتيبات نهادي و سازماني

عالوه بر اين صندوق بين المللي پول توصيه كرده است كه 
براي اطمينان از دسترسي به موقع دولت به منابع تأمين 
مالي و كاهش ريسك تأمين مالي مجدد بدهي هاي موجود، 
بايد هماهنگي بين اداره كنندگان وجوه نقد و بدهي هاي 
دولت تقويت شــود. به اعتقــاد كارشناســان، صندوق 
بين المللي پول، دولت ها در كشــورهاي درحال توسعه 
مي تواننــد از فرصت بحران اســتفاده كننــد و با اصالح 
مديريت نقدينگــي خود به منافع پايــدار در ميان مدت 

دست يابند.

نقشه راه دولت ها
نقش مديريت نقدينگي دولت، كمك به هموارســازي 
اجراي بودجه دولت حتي در شــرايط بحران است. در 
شرايط بحران، دولت بايد وجوه نقدي خود را به گونه اي 
مديريت كند كه بتواند به طور همزمان با افت درآمدها، 
مخارج اضطراري اش را افزايش دهــد و از عهده تأمين 
مالي مخارج مرتبط با بحران برآيد. وظيفه اصلي افرادي 
كه مديريت وجوه نقد دولت را بر عهده دارند، تضمين در 

دســترس بودن نقدينگي كافي براي پرداخت تعهدات 
مالي دولت در موعد مقرر اســت. اما اجراي اين وظيفه 
در زمان مواجهه با بحران، با چالش هاي متعددي همراه 
اســت كه عماًل در مديريــت نقدينگي اختــالل ايجاد 
مي كند. در اين شــرايط هدف دولت بايــد بهره برداري 
از تمام منابــع موجود نقدينگي به بهترين وجه باشــد 
و در گام اول بــا تجميع درآمدهاي دولت در حســاب 
واحد خزانــه، ضمن تقويــت نظارت، ســرعت جريان 
نقدي در سيســتم را افزايش دهــد. در گام دوم دولت 
بايد پيش بيني هــاي قابل  اطمينــان و به موقع از وجوه 
نقدي خود داشته باشــد تا با توجه به افزايش نوسانات 
در درآمدها و مخارج دولت به واســطه شــيوع كرونا و 
نااطميناني درخصوص پرداخت مخــارج اضطراري، با 
چالش و سردرگمي مواجه نشود. همچنين دولت ها بايد 
در گام سوم، نســبت به مديريت تراز عملياتي خود و در 
جهت تراز نگه داشتن حســاب واحد خزانه اقدام كنند و 
زمينه را براي استفاده حداكثري از منابع موجود و توجه 
به هزينه ها و ريسك ها فراهم كنند. مديريت تراز عملياتي 
دولت در كوتاه مدت مي تواند از طريق ايجاد يا گسترش 
خطوط اعتباري با بانك ها و امكان استفاده از تسهيالت 
اضافه برداشت از بانك مركزي پيگيري شود تا از فشار بر 

اداره كنندگان وجوه نقد بكاهد.

استمداد از صندوق توسعه براي مقابله با كرونا
صندوق بين  المللي پول معتقد اســت؛ در كشــورهايي 
كه داراي صندوق ذخيره احتياطي هستند، مي توانند با 
بررسي منابع موجود در اين صندوق ها، نسبت به ميزان 
برداشت و زمان استفاده دولت از آنها تصميم گيري شود، 
ضمن اينكه وجوه اســتهالكي اوراق قرضــه نيز از ديگر 
ابزارهاي پرداخت بدهي هاي آتي است كه مي تواند براي 
تأمين نيازهاي فوري نقدينگي مورد استفاده قرار گيرد. 
براساس چهارمين توصيه صندوق بين  المللي پول براي 
مديريت نقدينگي دولت ها در دوره كرونا، شرايط نهادي 
بايد به گونه اي توســط دولت ها تقويت شود كه بتوان در 
بســتر آن اقدامات الزم براي مديريت وجوه را انجام داد. 
اين ترتيبات بايــد در برنامه كلي دولــت براي مديريت 
بحران مالي و بودجه اي، به رهبري وزير امور اقتصادي و 
دارايي ديده شده باشــد. ضمن اينكه افزايش هماهنگي 
بين واحدهاي مختلف وزارت امــور اقتصادي و دارايي و 
دستگاه هاي همكار از جمله، نهادهاي متولي وصول درآمد 
و پرداخت مخارج دولت و بانك مركزي، در برهه هاي فشار 

شديد نقدينگي بسيار مهم است.
توانمندســازي واحد مديريت نقدينگي ازجمله اقدامات 
پيشنهادي صندوق بين  المللي پول براي تقويت ترتيبات 
نهادي و سازماني در كوتاه مدت است كه مي تواند در قالب 
يك كارگروه كوچك متشكل از اداره كنندگان وجوه نقد و 
نمايندگان ساير بخش هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
تشكيل شــود. همچنين ايجاد يك گروه ارشد مديريت 
نقدينگي )خزانــه داري( نيز به عنوان نهــاد تصميم گير 
در ارتباط با عمليات مديريت وجــوه نقد دولت ازجمله 

توصيه هاي اين نهاد بين المللي است.

توصيه هاي صندوق بين المللي پول 
 براي مديريت نقدينگي دولت

در تنگناي كرونا
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خودشــان گل بودند اما لطف 
كردند هر كدام با يك شاخه گل 
بهاري آمده بودند تا بغل در  بغل 
شــويم و يك دل سير حالمان 
گلبو شــود. من اما خيلي زود 
از خرســندي آن بغل هــاي 
خيال انگيــز نبضــم دلواپس 
شد. پس نشستم روي نيمكت 
پارك، صداي چهارمضراب پرويز ياحقي بلندگو بود. 
بيش از 2ماه بود كه دوستان را نديده بودم، پس حق 
داشتم با عطر نخستين آغوش، بيقرار شوم، چنان كه 
اگر او دزد و من پاسبان بودم رهايش مي كردم. آخر 
چه كسي مي تواند در روزگار كرونا، ليلي را به خاطر 
باال رفتن از ديوار مجنون به وقت خورشيد گلخون، 

دســتگير كند؟ چقدر حالم عاشق شد مي خواستم 
سهراب سپهري شــوم كه صدايي دور اما نزديك از 
 خواب بيدارم كرد. پشــت آيفون مردي محزون با
2 چشــم كم فروغ مرا مي خواند در دستش چيزي 
بود كه باد را ورق مي زد. سعي كردم نديده و نشنيده 
بگيرم اما صدا، دوباره، زنگ گوشم را پيچاند. پس با 
ماسك و دستكش پايين رفتم. ديدمش، چهره اش را 
درماندگي پوشــانده بود. چند فرفره دستش، نسيم 
شــب را فريب مي داد و مي چرخيد و نمي چرخيد. 
سالم كرد و يكي از فرفره ها را به من داد. مانده بودم 
چه كنم با آن قيافه محترم؟ ســربه زير شد، مكثي 
كرد و رفت. مردي كه مي توانســت كارمند بي كار 
يك شركت ورشكسته باشد. نادم و آغشته به اندوه 
از پله ها باال آمدم. خانه غرق تاريكي بود. فرفره را از 

قاب پنجره بيرون بردم تا بال بال بزند در نسيم شبي 
كه مهتاب پژمرده و كوچه بي آواز بود.

يكيازعشقرنجميبرد
يكيازنيازش

منازناگزيريانديشيدنبهآنانميرنجم
مثلقلبكهازسينهميرنجد

هزار ســال پيش يعني همين ديروزهاي دور و دير، 
روزگار حســابي غرق صفا و فردين بازي بود و ماچ 
و بوســه ها چنان ملچ وملوچ بودند كه گربه از ترس 
متواري و كالغ ها خبرچين مي شدند. آري، در همان 
وقت ها كه كار حاضر و مســتمند ناچيز بود، كرم و 
مرحمت خّيران كفاف مــي داد كه اندك نيازمندان 
واقعي را بي داد و قال، آهسته و پنهان پوشش دهند. 
حتي به وقت خوشبختي كه جهاز از سوي مردمان 

همدل، خوانچه نشين مي شد تا مراد و الله، گليم زير 
پايشان گل گلي و بقچه شــان يزدبافت باشد. راست 
اين است در روزگاران قديم همه مي دانستند گنج 
هر كسي سخاوت و انسانيت اوست، حتي شير ژيان 
كه سهم گربه سانان را كنار مي گذاشت يا گنجشك 
باغ اناركه لقمه اول را در دهان بچه ها مي گذاشــت 
و خودش از گرســنگي خوابش مي بــرد و با نغمه 

دلبرانه آقاي گنجشك بيدار مي شد.
توكسينداشتي

منداشتم
عاشقبودم

مي دانم كه شــما آقاي ســيب و شــما خانم اناري 
هم موافق هســتيد برخي اعداد خواندنشــان لذيذ 
است مثل 2 گاز بستني ناني روي نيمكت دلبندي، 
بعضي اعداد عزيزند. مثل حضور يك كاناپه به وقت 
ديدن ســريال ozark  كه ترك كاناپــه را محال 

مي كند از بس كه ســريال ملتهب و پر تعليق است! 
برخي اعداد جان جانان هســتند، مثل داشتن يك 
يا 2 و يا بيشــتر فرزند كه وجودشــان ارجمندتر از 
نخستين نفس صبحگاهي اســت، اما بعضي اعداد 
غيرقابل شمار هستند از بس كه زيادند و از بس كه 
بار هســتي معناداري دارند كه فكر كــردن به آنان 
كابوس شرمندگي است، مثل ٦٣ ميليون هموطن 
شــريف كه نيازمند كمك هزينــه ٥٠ هزارتوماني 
ماهانه هســتند و يا 2١ ميليون همشهري گرامي و 
محترم كه در محله هــاي ناكارآمد زندگي مي كنند 
و خطر ابتال به كرونا درجمع آنان بيشتراســت! باور 
كنيد اين اعداد ميليوني كمّيت نيســتند، كيفيت 
خالص هستند، گوشــت، پوست و خون و استخوان 
هســتند، انديشــه پويا، قلب تپنده، مهر بي دريغ و 
عشق اليزال به زندگي هستند كه اكنون در روزگار 
كرونا بيش از ديگران در آستانه آسيب و رنج و حرمان 

هستند. شك ندارم جمعي از ما جزو آن اعداد نجومي 
آسيب ديده و يا آســيب پذيريم اما و به هرحال بايد 
يك جاهايي تنگ هم بنشينيم تا زندگي معني پيدا 
كند. اين را پنگوئن ها در سوز و سرماي قطب رعايت 

مي كنند.
من حتي ديده ام بنفشــه و اطلسي، شبنم دم صبح 
را به زنبوري بخشــيده اند كه از تشــنگي بال زدن 
يادش رفته بود مــن حتي دم يك پــارك قديمي 
ديدم دستفروشي يك لقمه نان به رهگذري داد كه 
از نداري هوا مي جويد تا جويدن يادش نرود. شــما 
آيا نديديد دختركــي موقرمزي در كوچه غروب، به 
پســركي كه ني لبك چوبي مي زد افطاري عدس پلو 

داد؟
چشمانتآبيميشود

اماچرااينهمهميلرزددلم
درپيشگاهآسمانت

يكي ازعشق رنج مي برد، يكي از نياز

فريدون صديقی
استاد روزنامه نگاری

يادداشت
اول

شعرها به ترتيب از الزه شوكر، برتولت برشت، پل سالن به ترجمه علي عبداللهي

در آستانه سالروز آزادسازي خرمشهر با ديدن فيلم و خواندن 
گزارش هاي اين صفحه گشتي در موزه جنگ خرمشهر بزنيد

روايت 99 
از حماسه 61

همه چيز درباره تخت مرمر كه به دستور فتحعلي شاه قاجار و 
براساس ماجراي تخت سليمان نبي ساخته شده است

بر دوش 
ديوان و پريان

 گپي با مجموعه دار تبريزي كه با 12هزار عدد سكه بي تكرار 
در دنيا ركورددار است

امپراتور سكه 
در تبريز 0610 08

رضا خان فرصت طلب ، كي و كجا و چگونه تاجگذاري كرد 
و  قاجارها را كنار زد؟

از سوادكوه
 تا  كاخ گلستان

مي
 اما

يار
سات

س: 
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 پنجشنبه    
1خرداد  1399    
شماره 77     

1112

همه  چيزهايي كه بايد درباره اهداي 
عضو بدانيم، از زبان مديرعامل 
انجمن اهداي عضو ايرانيان

گفت وگو با مجتبي عابديني كه نخستين 
مدال هاي جهاني تاريخ شمشيربازی را كسب 

كرده و براي تاريخ سازي  در المپيك آماده مي شود 

يك مرگ 
8  زندگی

سوغات من 
از توكيو 

مدال است

09

فعاالن فرهنگي و هنري  براي روزهاي خانه نشيني مان پيشنهادهاي خوبي دارندقرنطينه دلچسب

جاسم غضبانپور، عكاس خرمشهري كه قاب هاي 
ماندگاري از اين شهر ثبت كرده، حاال با عكس ياران 

جهان آرا بيشتر شناخته مي شود

ايستاده با  
جهان آرا

07
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موزه اي با تكنيك هاي جديد در دل باغ موزه دفاع مقدس

موزه پانوراما در قلب تهران
آزادسازي خرمشهر، نقطه عطفي در تاريخ دفاع مقدس بوده و براي هميشه در تاريخ ايران جاودانه 
شده است. حتي فرسنگ ها دور از اين شهر هم، آوازه اين رشادت ها شنيدني است از اين رو عالوه بر 
موزه شهرخرمشهر، موزه اي ديگر با عنوان موزه پانوراما حماسه خرمشهردر باغ موزه دفاع مقدس در 
شهر تهران راه اندازي شده است. اين موزه يك اثر هنري خالقانه است كه به موضوع اشغال، دفاع و 

آزاد سازي  خرمشهر و به شكل ويژه به موضوع عمليات بيت المقدس مي پردازد.

  معماري موزه
اين پروژه با مساحت 3هزارو 844مترمربع و زير بناي 
8هزارو 580مترمربع، جزو 3پانوراماي بزرگ جهان و 
نخستين آن در خاورميانه محسوب مي شود. معماري 
موزه مشــتمل بر 3بخش تاالر اصلي پانوراما، گالري 
بيت المقدس و فضاي جانبي تعريف و تهيه شده است. 
اين ســاختمان در 2طبقه و ورودي هاي آن براساس 
طرح هاي مورد اســتفاده در عمليــات بيت المقدس 
طراحي شده اســت. اين موزه پانوراما با يك نقاشي 
عظيم ديــواري در ديواره داخلي گنبــد تمام وقايع 
مستند خرمشهر از اشغال، حصر و سپس آزادسازي 
را لحظه به لحظه روايت مي كنــد و از اين منظر يك 

موزه خاص و منحصر به فرد اســت. نكته جالب ديگر 
اينكه نماي بيروني موزه به شــكل يك نيم كره وسط 
آب طراحي شــده است. حتما براي شــما هم از اين 
شكل خاص موزه ســؤال پيش آمده كه چرا اينگونه 
طراحي شده است. در پاسخ بايد گفت كه با توجه به 
ويژگي هاي منطقه عملياتــي عمليات بيت المقدس 
كه بين 4محور آبي كرخه كــور، كارون، اروندرود و 
هورالهويزه محصور بود و موقعيت جغرافيايي شــهر 
خرمشهر در ساحل اروندرود، ساختمان موزه پانوراماي 
عمليات بيت المقدس به شكل جزيره اي طراحي شده 
كه اطراف آن را آب فراگرفته است. با توجه به ويژگي ها 
و شــكل كلي موزه پانوراما، اين جزيره، حالت كره اي 

ساخته شده است. پانوراماي حماسه خرمشهر داراي 
بخش هاي مختلف ازجمله نقاشــي ديواري ســطح 
داخلي كره، گالري هاي آثار تجســمي، آثار حجمي، 
مقاومــت 45روزه، ماكت عمليــات بيت المقدس، 
فضاي پانوراماي تصاوير ديجيتال، آب نما، فضاي باز و 
فروشگاه است. گفتني است شهرداري تهران با اعتماد 
به ســرمايه هاي داخلي از دانــش متخصصان ايراني 

استفاده كرد و آزمايشگاه آكوستيك دانشگاه صنعتي 
شريف با همكاري كارشناسان داخلي اقدامات مربوط 

به طرح نما و اجراي كف گنبد را انجام داد.
  نماهايي از داخل موزه

 باغ موزه دفاع مقــدس در اراضي آباد در مســيري 
مشــخص ما را به درون جنگ ايران و عراق هدايت 
مي كند. از در كه وارد مي شويم با يك كوچه بازسازي 

شده از دوراني كه خرمشهر آرام و قشنگ بود رو به رو 
مي شويم. در ماكت بازسازي شده محله هاي خرمشهر 
اگر خوب گوش بســپاريم همهمه مردم شــهر كه 
غرق زندگي روزمره خود بودند را مي شــنويم. كمي 
جلوتر با بيرون آمــدن يك تانك از داخــل ديوار با 
صداي مهيب ناگهان به شــروع جنگ ايران و عراق 
مي رسيم. بعد از اين وارد فضاي زير گنبد مي شويم و 
از اين به بعد هر بخش از موزه قسمتي از داستان آن 
روزهاي خرمشــهر را با مديوم هاي مختلف برايمان 
روايت مي كند تا برســيم بــه جذاب ترين بخش آن 
يعني گنبد! گنبد يه صفحه نمايش است كه تصاوير 
به صورت 360 درجه روي آن به نمايش در مي آيد به 
اين شكل مخاطب خودش را بخشي از فيلمي كه در 
حال پخش است حس مي كند. بخش متفاوت ديگر 
در اين موزه بخشي از كف زمين است. جايي كه شما 
روي يك سطح شيشه اي قدم مي گذاريد كه زير آن 
پر از ادوات جنگي و يادگارهاي جبهه هاي نبرد است. 
اجازه بدهيد بيشــتر از اين دربــاره حس و حال اين 
موزه متفاوت توضيح ندهيم تا لذت غافلگير شدن در 
 اين فضا را از دست ندهيد و خودتان وارد اين تجربه 

هيجان انگيز شويد.
  نشاني موزه حماسه خرمشهر: شمال بزرگراه 

همت، داخل باغ موزه دفاع مقدس
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در آستانه سالروز آزادسازي خرمشهر با ديدن فيلم و خواندن 
گزارش هاي اين صفحه گشتي در موزه جنگ خرمشهر بزنيد

روايت 99 
از حماسه 61

2روز ديگر سوم خرداد، روز مقاومت، ايثار و پيروزي و سالروز آزاد سازي  
خرمشهر است. شهري كه آزادسازي آن يكي از مهم ترين اهداف عمليات 
الي بيت المقدس در دوره جنگ تحميلــي عراق عليه ايران بود و پس از 
578 روز اشغال در روز سوم خرداد سال1361 از اشغال آزاد شد. نكته 
جالب اينجاست كه براي حفظ آثار و نشر ارزش هاي اين فتح ماندگار 2موزه هم اكنون فعال هستند. 
موزه اول و قديمي تر در خود شهر خرمشهر با عنوان »موزه جنگ خرمشهر« ساخته شده و موزه 
دوم با تكنيك هاي جديد باعنوان »موزه پانوراما حماسه  خرمشهر« در تهران و باغ موزه دفاع مقدس 
راه اندازي شده كه در اين گزارش شما را با هر دوي اين موزه ها آشنا مي كنيم. در شرايط فعلي تعطيلي 
موزه ها به علت شيوع ويروس كرونا و بُعد مســافت، ما به شما پيشنهاد گردشگري مجازي از اين 
موزه ها را مي دهيم. شما مي توانيد سري به سايت ما بزنيد و با يك كليك روي دكمه نمايش تصوير 
اين موزه ها و آثار ارزشمند آن را تماشا كنيد و لذت ببريد. همچنين مي توانيد كيوآركد كنار صفحه 

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

اين باركد را اسكن كنيد و مجازی به پانورامای  دفاع مقدس تهران برويداين باركد را اسكن كنيد و مجازی به موزه جنگ خرمشهر برويد

چگونه به موزه 
جنگ خرمشهر 

برويم؟
دسترسي به موزه جنگ 
خرمشهر بسيار آسان و 

بازديد از اين موزه رايگان 
است؛ كافي است به 

خرمشهر سفر كنيد و به 
بلوار ساحلي برويد. موزه 

جنگ خرمشهر در خيابان 
امام خميني)ره( و در كنار 
پل شهيد جهان آرا )پل 

فلزي( در جنب كوچه تقوي 
قرار دارد. البته از آنجايي 
كه خرمشهر آب و هوايي 
نيمه بياباني دارد، بهترين 
زمان براي بازديد از موزه 
جنگ خرمشهر فصل 
زمستان و بهار است.

الناز عباسيان 

   پيشينه تاريخي ساختمان موزه جنگ خرمشهر
خرمشهر، شــهر موزه اي زنده از جنگ تحميلي ايران و 
عراق است كه نامش با مقاومت و ايثار مردمي گره خوده 
اســت. خونين شــهري كه هنوز هم مي توان خاطرات 
جنگ را در كوچه پســكوچه هاي آن تماشا كرد. با اين 
حال يكي از بكرترين موزه جنــگ تحميلي در ايران در 
اين شهر با عنوان »موزه جنگ خرمشهر« فعال است. در 
مورد ساختمان موزه جنگ خرمشهر بايد گفت كه اين 
بنا نخستين بار در سال۱30۹ طراحي و احداث شد و در 
اختيار شــركت نفت قرار گرفت. تا اينكه با شروع جنگ 
تحميلي در اواخر مهر۱35۹ به اشغال عراقي ها درآمد. اين 
ساختمان بلند و مستحكم به دليل موقعيت مكاني خود به 
ساختمان ديده باني نيروهاي بعثي مبدل شد. از آنجا يي 
كه اين بنا خاطرات بسيار تلخي را از جنگ تحميلي در 

دل خود جاي داده بود، پس از بازسازي قسمتي از بنا در 
سال۱3۷5، مركز فرهنگي دفاع مقدس )موزه جنگ( با 
مساحت 2هزار و 400مترمربع كار خود را آغاز كرد. البته 
ناگفته نماند اين موزه به عنوان نخســتين ساختمان در 
كشور شناخته مي شود كه آثار جنگ هشت  ساله در آن به 
نمايش درآمد و بي شك پربازديد ترين موزه دفاع مقدس 
كشور نيز به شــمار مي رود. موزه دفاع مقدس خرمشهر 
يادگاري از 8 سال جنگ در خرمشهر است كه عالقه مندان 
براي درك حس و حال آن روز ها بــه بازديد از اين موزه 
مي روند. نكته جالب اينجاست كه ســاختمان موزه نه 
چندان شكيل و مجلل است و نه نوساز. بلكه در نگاه اول 
بخش اعظمي از بنا ساختمان مخروبه است كه البته در 

دل خود گنج هاي نهفته اي از حماسه خرمشهر را دارد.

   روايت راوياني كه جنگ زندگي شان شده بود
براي رفتن به موزه بايد به كنار شط كارون برويم. جايي كه اگر خوب بنگري آب روانش 
خود روايتگر خاطرات روزهاي اشغال و آزادسازي اين شهر است. از همان ابتداي ورود به 
اين موزه با تماشاي ادوات و لوازم جنگي خود را براي تماشاي يك موزه جنگي خاص آماده 
كنيد. در محوطه بيرون موزه جنگ، سنگرهاي نمادين فرماندهي عمليات بيت المقدس و 
تمثال رزمندگان دوران دفاع مقدس طراحي شده است تا در شروع بازديد بار ديگر رشادت 
اين بزرگمردان تاريخ آزادسازي خرمشهر را به ما يادآور شود. در داخل موزه هم در چند 
بخش مختلف، آثار تاريخي ارزشمندي به نمايش گذاشــته است. از اصابت نخستين 
خمپاره به شهر تا تصاوير خاطره انگيز لحظه آزادي. با همين مقدمه وارد موزه مي شويم. 
موزه اي كه 5 تاالر اصلي دارد و ما هم از همان تاالر اول دل مي سپاريم به راويان پيشكسوت 
و جوان خرمشــهري كه جنگ را با تمام وجود لمس كرده اند و آن را به نســل جديد، 
بازديد كنندگان و گردشگران انتقال مي دهند. با شنيدن اتفاقات جنگ از زبان راويان 

اين موزه دل هر آدمي بي اختيار به لرزه مي افتد و اشك در چشمانش جاري مي شود.

   چهره زخمي يادگار از جنگ 
تاالر بعدي تاالر اشغال خرمشــهر اســت كه در آن عكس هايي از تخريب شهر و حضور 
عراقي ها در خرمشهر، عكس هايي از سرقت اموال مردم توسط متجاوزان، تخريب خيابان ها 
و حضورشان در خرمشهر مشاهده مي شود. البته بخشي از اين تصاوير دردناك برايمان آشنا 
به نظر مي آيد و ناخواسته ما را با خود به ياد سكانس هايي از فيلم هايي چون »خاك سرخ« 
مي اندازد كه روايتي از اشغال و فتح خرمشهر را به تصوير مي كشيد. و اما در تاالر چهارم ديگر 
وقت آن رسيده كه از رشادت هاي رزمنده ها بگوييم. در اينجا بازديدكنندگان به عمليات الي 
بيت المقدس و آزادسازي خرمشهر خواهند رسيد و با مشاهده نقشه هاي عمليات، با چگونگي 
شكل گيري اين عمليات غرورآفرين آشنا خواهند شد. زيباترين و دل آرام ترين بخش اين 
موزه تاالر پنجم است. همانجايي كه به بازگشت مردم قهرمان خرمشهر به اين شهر اشاره 
دارد. تاالر ششم به نام تاالر »خرمشهر امروز« است، كه روند دفاع تا پيروزي و بازگشت مردم 
و بازسازي تاكنون را شامل مي شود. همه اينها نشان مي دهد كه موزه  دفاع مقدس خرمشهر 
نتيجه  بازسازي و مناسب سازي  يك ساختمان قديمي براي موزه است كه با تفكر درستي 
كه طراحان براي بازسازي موزه داشتند، زخم هايي از درون جنگ را بر چهره دارد. نا گفته 
نماند اين موزه تا پيش از شيوع ويروس كرونا به واسطه وجودش در منطقه آزاد اروند، هر 
ساله ميزبان خيل عظيم گردشگران خارجي از اقصي نقاط دنيا بوده و در كنار آن، هر ساله 
بازديدكنندگان زيادي به ويژه در نوروز با توجه به حضور راهيان نور در خرمشهر، از اين 
مركز فرهنگي و موزه ديدن كردند و به اميد خــدا با رفع محدوديت هاي كرونايي بازديد 

حضوري از موزه از سر گرفته خواهد شد.

   نمايش گنج هايي از جنگ خرمشهر
راوي نخست ما را به تاالر اول موزه دفاع مقدس كه شامل بحران قبل از شروع 
جنگ و هجوم اوليه ارتش متجاوز بعث صدام است راهنمايي مي كند. جايي كه 
تصاوير زبان مي گشايند و از ناگفته هاي اين شهر زخم خورده مي گويند. شهري 
كه با مقاومت مستقيم و جانانه مردم و شهروندان عادي و تعداد كمي از نيروهاي 
مسلح ژاندارمري و تفنگداران نيروي دريايي حماسه ساز شد. تصور اينكه تهاجم 
دشمن بدون اين مقاومت خودجوش چه سرنوشت شومي را رقم مي زند، بسيار 
ترسناك است. اتفاقاتي كه در اين شهر رقم خورد هر يك مي تواند يك سوژه و 
روايت براي نگارش كتاب يا ساخت فيلم باشد. تصاوير اين موزه نشان مي دهند 
كه اتفاقات و حوادث خرمشــهر كاماًل مردمي بود و قهرمان اين داستان افراد 
عادي بودند كه تا قبل از اين، زندگي راحت و بي دغدغه اي را تجربه مي كردند. 
روايت يك مرد ساده كه با دوچرخه خبر تهاجم دشمن را به شهر آورد و باعث 
جلوگيري از سقوط شهر شد و قهرمان شد. روايت دختران و پسراني كه با وجود 
سن كم و بدون مهارت جنگي، شانه به شانه  شهرشان ماندند و حماسه آفريدند. 
كمي جلوتر به تاالر دوم اين موزه مي رسيم. سالن نسبتا بزرگي كه در آن حماسه 
چهل و پنج روزه مقاومت مردم قهرمان خرمشهر در مهر و آبان ۱35۹ به نمايش 
گذاشته شده است. حماسه اي كه در دفتر تاريخ جنگ ايران و عراق به عنوان 

سوزناك ترين روزهاي اسارت يك شهر از آن ياد مي شود.

خيال خوش بعثي بر باد رفت
از قسمت هاي جالب توجه موزه دست نوشته هاي 
عراقي هاســت كه روي ديوار هاي ســاختمان 
از دوران جنــگ باقــي مانــده اســت، يكي از 
دست نوشته ها، جمله »آمده ايم تا بمانيم« بوده 
اســت كه در اين مركز، خودنمايي مي كند. اين 
نشــان مي دهد كه بعثي ها قصد ماندن و اشغال 

اين شهر را داشتند. اين ديوارنوشته اشغالگران هنوز همانطور دست نخورده باقي مانده است 
تا سند ديگري بر نيت پليد اشغالگران باشد و به ما يادآوري كند كه چه خون هايي بر دامن اين 
شهر ريخته شد تا چنين جمله اي محقق نشود. ناگفته نماند يكي از مزيت هاي اين موزه اين 
است كه وقتي روي پشت بام آن قرار مي گيريد، خاك عراق به وضوح ديده مي شود و اين امر 

نشان از مكان خاص اين موزه است كه براي گردشگران جالب به نظر مي رسد.

تاكتيك شكست خورده صدام 
در بخشــي از فضاي باز موزه، ماشــين هايي كه 
نيرو هاي بعثي به صورت ايستاده در خاك گذاشته 
بودند، پس از گذشت سال ها همچنان به همان 
صورت باقي مانده اند و يكي از جذابيت هاي مركز 
فرهنگي دفاع مقدس محسوب مي شود. ماجراي 
عمودكردن 2۷ تا 50 هزار ماشين براي محاصره 

خرمشهر تاكتيكي بود كه صدام حسين از جنگ جهاني دوم الگو برداري كرده بود. پس از سقوط 
خرمشهر، رژيم بعثي تعداد زيادي از اموال بندر را غارت كرده و هزاران ماشين فيات و تويوتا كه 
وارد خرمشهر شده بود را دور تا دور شهر خرمشهر به صورت عمودي نصب كردند تا مانع فرود 

چتربازان و تكاوران ايراني براي كمك به خرمشهر باشند.

ياران جهان آرا در يك قاب
يكي از ارزشمندترين آثار اين مجموعه، تابلوي 
پرديس شهداي خرمشهر است. هدف از طراحي 
و ايده پردازي اين تابلو، ارائه يك عكس يادگاري 
هزارنفره از كساني است كه در آخرين مقاومت 
در شــهر بوده اند. اين عكــس فتومونتاژ در نوع 
خود منحصر به فرد اســت زيرا بــراي تهيه آن 

از عكس هاي قديمي و كوچك و با كيفيت و رنگ هاي متفاوت اســتفاده شده و همه نفرات 
به صورت دوســتانه در يك قاب قرار گرفته اند. در نهايت و با تالش فــراوان بيش از ۷00نفر 
شناسايي شده اند و عكس هاي آن در مقياس واقعي چاپ و ارائه شده است. نكته قابل توجه 
درباره اين عكس بازخوردهايي جالب از سوي صاحبان اين عكس هاست كه با ديدن اين تصوير 

شگفت زده شده بودند.

با كمترين امكانات در برابر دشمن
از قســمت هاي ديگر مجموعــه مي توان به 
كتابخانــه تخصصي دفاع مقــدس، آرامگاه 3 
شهيد گمنام و سالن نمايش فيلم اشاره كرد. 
همچنين در اين مركز فرهنگي، آثار به جامانده 
از سرداران شــهيد حماسه مقاومت خرمشهر 
همچون ســيدمحمدعلي جهان آرا، عبدالرضا 

موسوي، از فرماندهان سپاه خرمشهر و ديگر شهداي ارتش و سپاه و نيز ادوات نظامي آن 
دوران به نمايش گذاشته شده است. آثار ديگر شــهدا، چون كوله پشتي، اسلحه، قمقمه 
و پوتين كه از مناطق مرزي خرمشهر، چون شــلمچه به يادگار مانده است هم بخشي از 
فضاي موزه را پر كرده است. با ديدن اسلحه هاي رزمندگان مي توان درك كرد كه آنها با 
كمترين امكانات و تجهيزات در برابر دشمن ايستادگي كرده و نيرو هاي بعثي را با اتحاد 

شكست دادند.

برخي از جاذبه هاي موزه خرمشهر

  من و استادم
اليف شــافاك را در ايران بيشتر 
به واســطه كتاب معروف »ملت 
عشــق« مي شناســند. اما اين 
نويســنده آثار ديگري هم دارد 
كه مطالعه آنهــا، خالي از لطف 
نيســت. رمان تاريخــي »من و 
استادم« در سال 20۱3ميالدي 
در تركيه منتشــر شــده. اين 
رمان، حول شــخصيتي به نام 
جهان مي چرخد كه پسربچه اي 
هندي است. پادشــاه هند او را 
همراه بــا فيلش راهــي دربار 
سلطان سليمان عثماني مي كند. 
جهان در قصر سلطان با دختر او 
آشنا شــده و عاشقش مي شود. 
ضمن اينكه با يك معمار مشهور 
هم آشــنا شــده و با او پل ها و 
مســجدهاي زيادي مي ســازد 
و در جنگ هــاي مختلفــي هم 
شركت مي كند. بازخواني تاريخ 
عثمانــي، بازخواني تنوع و تكثر 
فرهنگي در زمانــه عثماني ها، 
بازنگري معماري هاي باشــكوه 
آن عصر و... از جانمايه هاي اين 
رمان محســوب مي شود. گفته 
مي شود كه شــافاك در اين اثر، 
نيم نگاهي هم به رابطه موالنا و 
شمس داشــته است. در بخشي 
از اين كتاب مي خوانيم: »روح ما 
بعد از ُمردن متوقف نخواهد شد. 
همچنان به سفرش ادامه خواهد 
داد. پس به ايــن ترتيب مرگي 
وجود ندارد. غايت كائنات انسان 
است، غايت انسان آموختن. چرا 
بايد مثل يك حشره ناتوان پشت 
پرده ترس ها و محدوديت ها پنهان 
شويم؟ چرا بدون فهميدن و سؤال 

كردن فقط تكرار مي كنيم؟«

  وداع با اسلحه
چندي پيش فرهنــگ و ادب 
ايرانــي، يكــي از بزرگ ترين 
مترجمان و نويسندگان خودش 
را از دست داد؛ نجف دريابندري 
را. درباره اش بســيار نوشتند و 
حتــي در همين همشــهري 
هــم برايــش يادداشــت ها و 
مصاحبه ها تدارك ديده شــد. 
حقيقت اين اســت كه برخي 
شــاهكارها را، بدون وجود نام 
برخي از مترجمان كاردرست 
نمي توان تصور كرد. مثل اينكه 
»صد ســال تنهايي« را بدون 
ترجمه بهمن فرزانه بخواهيم 
تصور كنيم. در مورد رمان »وداع 
با اســلحه« ارنست همينگوي 
هم ماجرا چنين اســت؛ البته 
كه ترجمه هــاي ديگري هم از 
اين كتاب موجود است اما اين 
اثر جاودانه بدون وجود ترجمه 
نجف  دريابندري، هميشه يك 
شــاهكار نصفه نيمه بــراي ما 
ايراني ها خواهد بود. نثر ساده و 
كوبنده و جمالت كوتاه فعل دار 
همينگوي، در ترجمه همانگونه 
درآمده است كه در اصل چنين 
بوده و سبك اين نويسنده بزرگ 
محسوب مي شود. جالب اينكه 
اين ترجمه، نخستين ترجمه 
درست و حســابي اين چهره 
محسوب مي شود. بد نيست حاال 
كه اين عزيز را از دست داده ايم، 
نگاهي به اين رمــان خواندني 
بيندازيد. ماجراهاي اين كتاب، 
از تجربيات واقعي همينگوي در 
جنگ جهاني اول برداشت شده 
است. حتي شخصيت پرستار 
اصلي داســتان، شــخصيت 
پرســتاري بود كه همينگوي 
عاشقش شده بود و قرار بود با او 

ازدواج كند.

2 پيشنهاد

جهان در كاخ عثماني

وداع با عشق

1 پيشنهاد



خيلي وقت ها نشــد. ناچــار بودم بين مســائل 
مختلف اولويت بندي كنم. 31شــهريور ماه وقتي 
مي خواستيم بخوابيم، پدرم فردي متمول، صاحب 
خانه اي دو طبقه و داراي شــغل و جايگاه بود، اما 
صبح روز اول مهر وقتي از خواب بيدار شديم، پدرم 
نه شغلي داشت، نه مال و منال و نه جايگاهي. در 
آن شرايط اولويت اول اين بود كه خانواده را نجات 
دهم و از آنجا دور كنم. چند روزي طول كشيد تا 
خانواده را به مرودشت شــيراز ببرم و براي امداد 
برگردم. تــا ماه ها هم به عنــوان امدادگر فعاليت 
مي كردم و مدتی طول كشيد تا فعاليتم را به عنوان 

عكاس شروع كنم.
  به نظرتان عكاسي از آن شرايط چه 

لزومي داشت؟
من از همان ابتداي شــروع كارم، سراغ عكاسي 
مستند اجتماعي رفته بودم. از 10سالگي كه دست 
به دوربين بردم و خيلي زود از اين راه امرار معاش 
كردم، انتخابم مستند اجتماعي بود. وقتي هم اين 
اتفاق براي شهر و ديارم افتاد، با نگاه مستندنگاري 
عكاسي را شــروع كردم. حاال فكر مي كنم شايد 
كم كاري كردم و بايد خيلي بيشتر از اينها عكس 

مي گرفتم.
  چــه عكس هايــي بــود كــه 
مي خواستيد ثبت كنيد و موفق نشديد؟

عكس هاي زيادي را مي توانســتم بگيرم و نشد؛ 
هم در دوران موشــكباران و هم در خرمشــهر. 
اولويت هاي ديگر گاهي مانع مي شــد، مثال بايد 

به فكر خانــواده و عزيزانم مي بودم 
يا كار امدادگري انجام مي دادم. 

در خيلي از موقعيت ها موفق 
نشدم دست به دوربين ببرم 
و حاال فكــر مي كنم  اي كاش 
مي شــد عكس هاي بيشتري 

بگيرم.
  شما تجربه عكاسي 
در جنگ هــاي ديگر را 

7 تماشا خانه

جاسم غضبانپور، عكاس خرمشهري كه قاب هاي ماندگاري از اين 
شهر ثبت كرده، حاال با عكس ياران جهان آرا بيشتر شناخته مي شود

ايستاده با  
جهان آرا

سخت است كه اهل يك شهر باشي و روزهاي سرسبزي و رونقش را به ياد بياوري، اما در كنار 
خاطرات شيرينت از آن، روزهاي ويراني و اشــغال آن را هم ديده باشي. شادي آزادسازي 
خرمشهر براي اهالي آن، همراه با غم خاطرات، زخمي است كه بر روح و تن شهر و اهالي آن 
نشست. جاسم غضبانپور، راوي اين خاطره هاي زخمي است؛ عكاسی حرفه اي كه از سال1355 
به صورت خودآموز عكاسي را آغاز كرد و با شــروع جنگ ايران و عراق به عنوان امدادگر در 
جبهه حضور يافت. او از سال1360 و پس از سقوط خرمشهر، عكاسي در جبهه هاي جنگ را 
به صورت نيروي مردمي طي آن 8سال انجام داد. عكاسي از خرمشهر بعد از بازپس گيري آن 
از دشمن، عكاسي از تهران در ايام موشكباران اين شهر در سال1367 و كار در ستاد تبليغات 
جنگ به عنوان مسئول واحد عكاسي، بخشي از فعاليت هاي او در اين دوران است. غضبانپور 
در فاصله سال هاي 1362 تا 1367 در رشته عكاسي دانشــگاه هنر تحصيل كرد. او بيش از 
6000فريم عكس از دوران 8 سال دفاع مقدس و 3كتاب عكس مستقل در اين زمينه دارد. با 
او از خاطراتش پشت دوربيني حرف زده ايم كه يكي از مهم ترين رويدادهاي اين سرزمين را 

شاهد بوده است.

نيلوفر ذوالفقاري

 پنجشنبه    
1  خرداد  1399  
شماره 77  

  وقتي اهل شهري باشي، شاهد و 
عكاس ويراني آن بودن چطور ممكن 

است؟
خيلي سخت است و دردناك. وقتي خانه و زندگي 
و عزيزانت از بين رفته باشــد، كار خيلي پيچيده 
مي شود؛ به خصوص اينكه به عنوان يك عكاس، بايد 
بي طرف باشي و بدون قضاوت عكس بگيري. خيلي 
زمان برد تا توانستم خودم را جمع و جور كنم و بر 
احساسات غالب شوم. خيلي وقت ها هم نتوانستم، 
تنهــا در درصدي از عكس ها موفق شــدم جدا از 
تعلقاتم به اين آب و خاك و ميهن عكاسي كنم. من 
وقتي به عكسي از كالس سوم ابتدايي خودم نگاه 
مي كنم، مي بينم كه يك سوم افراد در آن عكس، يا 
شهيد شده اند، يا مفقوداالثر و يا جانباز. عكاسي با 
اين پس زمينه كه اين جنگ بهترين عزيزانت را از 

تو گرفته، خيلي سخت است.
  چطــور در آن شــرايط بــر 
احساسات تان غلبه كرديد و دست به 

دوربين برديد؟

هم داريد. تفاوت عكاسي از جنگ در كشور 
خودمان با بقيه تجربه هايتان چيست؟

وقتي به عنوان كسي كه شغلش عكاسي است، تو را 
مي فرستند تا از جنگي عكس بگيري، مثل اين است 
كه يك كارمند براي انجام وظيفه اي رفته باشد. اين 
خيلي با وقتي كه  از جنگ در كشور خودت عكاسي 
مي كني متفاوت است. در خانه ات نشسته اي، ناگهان 
دشــمن مي آيد و خانه و شــهرت را ويران مي كند 
و عزيزانــت را از تو مي گيرد. قطعا عكاســي از اين 
شرايط سخت تر است. وقتي عكاس به جنگ خارجي 
مي رود، هر دوطرف درگير برايش يكسان هستند و 
او جزو هيچ كدام از آنها نيست، بنابراين مورد حفاظت 
هم قرار مي گيرد. اما در زمان دفاع مقدس، اگر دشمن 
مرا مي گرفت، يا اسير مي شدم يا كشته، چرا كه آنها 
دشمن كشور خودم بودند. فكر مي كنم اين موضوع 

در نوع نگاه عكاس هم تفاوت ايجاد مي كند.
  جنگ در خرمشهر را از چه زماني 

احساس كرديد؟
بعد از تمام شــدن انقالب، زمزمه هــاي جنگ در 
خرمشهر بود؛ يعني روز بعد از 22بهمن 57خرمشهر 
درگير جنگ شد. اوايل فقط درگيري گروهك ها و 
اتفاق هايي از اين دست بود. اما به فاصله كوتاهي در 
شهر پيچيد كه عراق خروارخروار اسلحه مي آورد و 
مجاني در مرز توزيع مي كند. مي گفتند اگر برويد مرز 
مي توانيد ماشين تان را از كالشينكف هاي رنگ نشده 
بدون شماره و غيرقابل ردگيري پر كنيد و برگرديد. 
عماًل جنگ در خرمشــهر 
به صورت غيررســمي از 
22بهمن 57شــروع شده 
بود. روستاهاي حد فاصل 
شــلمچه تــا خرمشــهر 
جنگ زده شــده و اهالي 
روســتاها در مــدارس 
خرمشهر اسكان داده شده 
بودند. اگر اول مهر مدارس 
شروع مي شــد مدرسه و 
كالسي نبود چون همه در 
اختيار روستايياني بود كه 
آنجا اســكان يافته بودند. 
مــا جنگ را با نخســتين 
گلوله اي كه به شهر خورد، 
يعني 29شــهريور حس كرديم امــا عماًل جنگ 
از خيلي قبل تر شــروع شــده بود. من آن موقع در 
هالل احمر كار امدادگري مي كــردم. اما هفته اول 

مجبور شدم خانواده ام را از خرمشهر خارج كنم.
  چرا به خرمشهر برگشتيد؟

امدادگر هالل احمر بودم، برگشتم كه بقيه كار امدادم 
را انجام دهم. وقتي رفتم بچه ها رسيده بودند شادگان 
چون ديگر در خرمشهر كاري از دستشان برنمي آمد. 
نخستين اردوگاه جنگ زده ها را در شادگان درست 
كرديم. من با همان سن كم شدم مسئول تداركات 
منطقه جنوب هالل احمر. دوربين و همه وسايلي كه 
داشتم مانده بود خرمشهر و ما آن روزها اصاًل فرصت 
اينكه بخواهيم سرمان را بخارانيم هم نداشتيم. يادم 
مي آيد در 24ســاعت هيچ كدام مان نمي توانستيم 

بيشتر از 3-2ساعت بخوابيم.
  بعد از آزادي شهر چه كرديد؟

بعد از آزادي خرمشــهر، با يكي از بچه هاي اطالعات 
عمليات براي پيدا كردن نگاتيوهــاي قبلي ام رفتم 
خانه خودمان. هيچ وقت يادم نمي رود از كمربندي 
و از خيابان روبه روي پــادگان دژ كه در آن باز بود 
رفتيم داخل، ديديم كوچه ما سالم مانده. يعني 
عراقي ها شهر را به صورت يكي درميان خاكريز 
زده بودند و خانه ما در نواري بود كه خاكريز 
را زده بودند و به همين دليل ســالم مانده 
بود. وقتي رسيديم ســر كوچه مان يادم 
نمي رود از ســر كوچه تا داخل حياط ما 
نگاتيو بود. عراقي ها هرچه كه توانسته 
بودند غارت كرده بودند. از همان جا شروع 
كردم به جمع كردن نگاتيوها. دوستم گفت كسي 
اجازه ندارد به چيزي دست بزند! براي همين من 
بخشي از نگاتيوهايم را جمع كردم و گذاشتم زير 
بادگيرم. نگاتيوها را بردم و بعد شــروع كردم به 
شستن آنها چون خيلي رويشان خاك نشسته بود 
و خيلي هايشان آسيب ديده بودند. آنها را شستم 
و خشك كردم و بعد هم چاپشان كردم. بعد رفتم 
زواياي همه آن فريم هايي كه در شهر گرفته بودم را 

پيدا كردم و يك عكس جديد از همان زاويه گرفتم.
  ماجراي عكس معروف پسربچه اي 
كه در جعبه اي چوبي قايق سواري مي كند 

چيست؟
بعد از تصويب قطعنامه، بــا تيم فيلمبرداري روايت 
فتح به خرمشــهر رفته بوديم. قرار بود مستندي بر 

اين باركد را 
اسكن كنيد 

و  آلبوم 
عکس های 

خرمشهر  
غضبانپور  را 

ببینید

  50پرسش درباره بدن
اين روزها والدين كمتر به آموزش 
و تربيت و پرورش فرزندان شان 
مي رســند. به قول كارشناسي، 
والديــن ترجيــح مي دهند كه 
فرزندان شــان را بــه مهدهــا و 
پيش دبستاني ها بسپارند؛ نه براي 
تربيت بهتر، كه چند ســاعتي از 
دست شان راحت بشــوند. بهتر 
است كه والدين براي رشد و دانايي 
و تربيت فرزندان شان وقت و انرژي 
بگذارند ، چرا كه  كتاب و مطالعه 
و خريد آن براي فرزندان، حتي از 
ميل كردن پيتزا ، شهر بازي رفتن 
و... هم واجب تر است. كتابي چاپ 
شــده به نام »50پرسش درباره 
بدن« كه به نظر مي رسد براي رشد 
اطالعات عمومي و دانستني هاي 
علمي فرزندان ما بسيار مناسب 
باشــد. در اين كتاب آمده است: 
 »احتماالً نمي دانيد بدنتان چگونه 
كار مي كند. حتي به اين مسئله 
فكر هم نكرده ايد. با باال رفتن سن، 
مردم متوجه مي شوند كه كاركرد 
بدن چقدر جالب است؛ از سلول 
قاتل طبيعي گرفته كه دستگاه 
ايمني بــدن را تقويت مي كند تا 
خاصيت انعطاف پذيــري مغز و 
كاركرد استخوان هاي پركار. در 
اين كتاب سرگذشــت مردي را 
مي خوانيد كه 58سال با سوراخ 
بزرگي در معده اش زندگي كرد. در 
كتاب مي خوانيد مورچه ها چگونه 
بــا يكديگر دربــاره غذا صحبت 
مي كنند و چگونــه قرن ها طول 
كشيد تا بشر فهميد ميكروب ها 
عامل بيماري هستند. موضوعات 
جالب اين كتاب ساعت ها شما را 

سرگرم خواهد كرد.«.

  گزيده اشعار حسين منزوي
ارديبهشــت ماهي كه پشت سر 
گذاشتيم، ســالروز درگذشت 
يكي از شعراي بنام ايران هم بود؛ 
حســين منزوي. البته چون ما 
ويژه نامه رمضاني داشتيم فرصت 
نشــد به اين مناســبت كاري 
بكنيم. اما اشعار حسين منزوي، 
ربطي بــه روز تولــد و مرگش 
ندارند؛ اشــعاري هميشگي اند. 
شــايد موقعي كه مي خواهيم از 
بزرگ ترين يا دست كم نوگراترين 
غزل سراي معاصر صحبت كنيم، 
بد نباشــد همان ماجرايي كه با 
محمدعلي بهمني داشــت را به 
ياد بياوريم. بهمني به او توصيه 
مي كند كمي بيشــتر به وضع 
ظاهري اش برســد. منزوي هم 
مي گويد: »در نيم قــرن ديگر، 
حتي زودتر، هيچ كس نمي پرسد 
منزوي يا بهمني چگونه زندگي 
مي كردند، سير بودند يا گرسنه، 
تنها به شــعر ما نگاه مي كنند«. 
حاال ما به شعر او نگاه مي كنيم 
و التذاذ ادبي مي بريم. بد نيست 
گزيده اشــعار اين شاعر زنجاني 
را تهيه كنيد و گاهي بخوانيد تا 
ببينيد كه عشق واقعي حتي از 
نوع زميني اش، يعني چه. شاعر 
نامرادي كه زمانه، سر سازگاري 
با او نداشــت. به قــول خودش: 
»از زمزمــه دلتنگيم، از همهمه 
بيزاريم/ نه طاقت خاموشي، نه 
ميل سخن داريم/ آوار پريشاني 
است، رو ســوي چه بگريزيم؟/ 
هنگامه حيراني اســت، خود را 
به كه بســپاريم؟/ تشويش هزار 
آيا، وســواس هزار اما/ كوريم و 
نمي بينيم، ورنــه همه بيماريم/ 
دوران شــكوه باغ از خاطرمان 
رفته است/امروز كه صف در صف 

خشكيده و بي باريم...«.

2 پيشنهاد

آشنايي بچه ها با بدن

آن شاعر شوريده
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مشهورترين عكس غصبانپور،تصوير پسر بچه ای است كه سال ها بعد از آزادسازی خرمشهر، در 
نخلستان های آبگرفته قايق سواری می كند.

سال گذشته پالزای ميدان هفت تير، ميزبان رزمندگانی بود كه با ايستادن كنار عكس موسوم به 
ياران  جهان آرا، خاطرات روزهای جنگ را زنده كردند.

خيلي ها بــا خرمشــهر نوســتالژي 
دارنــد. اين شــهر مثل كيــش االن، 
نوعي تفرجگاه بود. خرمشــهر يكي از 
مهم تريــن بندرهاي تجــاري منطقه 
محسوب مي شد و به دليل تردد بسيار 
كاركنان كشــتي، تعدادي از كشورها 
در اين شهر كنسولگري داشتند؛ ديگر 
اينكه خرمشهر هميشه بهار بود. يعني 
واقعا آن زمان نه خاكي بود نه ريزگردي. 
خدا پدربزرگــم را بيامرزد، هميشــه 
مي گفت: »آب كارون حاّلل مشكالت 
همه دردهاي گوارشي است«. اما االن 
آب كارون شــده فاضالب! مردم براي 
خريد و تفريح مي آمدند خرمشهر. دليل 
ديگر محبوبيت خرمشــهر اين بود كه 
تقريبا بيشتر فيلم هاي ايراني آن زمان 
در خرمشــهر و آبادان ساخته مي شد. 
به همين دليل هم خيلــي از مردم با 
خرمشــهر خاطره داشــتند. من پدر 
خانم ام تهراني است و هميشه مي گويد: 
»ما سالي نبود كه 2يا 3بار با دوستانم 
خرمشــهر نرويــم، ما از انديمشــك، 
خرمشــهر و آبــادان دنيايــي خاطره 
داريم«. آنها جاهايي در خرمشــهر را 
رفتند و ديدند و خاطــره دارند كه ما 
خرمشهري ها آنجا را بلد نيستيم. اينها 
تنها گوشــه اي از خوبي هاي خرمشهر 
آن زمان بود. دبيرستان ما نزديك پل 
خرمشهر و كنار ساحل بود. من از سوم 
ابتدايي عكاســي را شروع كرده بودم و 
سروته ام را كه مي زدند مي رفتم سراغ 
عكاســي. 2جا همزمان كار مي كردم؛ 
هم در كشــتي و هم در مغازه عكاسي 
ساسان در خيابان فردوسي. مي خواستم 
خرج لوازم عكاســي ام را دربياورم. تا 
آنجا كه يــادم هســت از موقعي كه با 
عكس و عكاسي آشنا شدم براي بازي يا 

وقت گذراني زماني نداشتم.

 خرمشهر 
هميشه بهار بود

50خانه قديمي ايراني از قاب نگاه غضبانپور
عالقه غضبانپور به سرسبزي از سال هاي كودكي در شهري آغاز شده كه فقط بيش از 250نوع خرما در 
آن پرورش داده مي شود. او مي گويد: »پدربزرگم به شكل حرفه اي در كار پرورش گياهان و محصوالت 
كشاورزي مختلف بود. هنوز كودك بودم كه وقتي عالقه من را به گياهان ديد كرت كوچكي را برايم 
آماده كرد، در آن بذر سبزي كاشت و به من ياد داد چطور از سبزي ها مراقبت كنم. من نخستين درآمد 
زندگي ام را از فروش دسته هاي سبزي به دست آوردم كه آن روزها در خرمشهر مرسوم بود و از همان جا 
بود كه عالقه ام شكل جدي تري به خود گرفت«.  او عكاســي را در كارگاهي كوچك در خرمشهر به 
شكل تجربي ياد گرفته، از زندگي روزمره همشهري هاي خود عكاسي كرده تا قدم به دانشگاه هنر 
گذاشته و به روزهاي پرخطر و خاطره جنگ تحميلي رسيده اســت تا دوباره به زادگاهش برگردد. 
هرچند عكاسي از خرمشهر در روزهاي قبل و بعد از آزادسازي نقطه درخشان كارنامه غضبانپور است 
اما او تجربه هاي ارزشمند ديگري هم دارد، چند سال پيش كتابي از او با عنوان »سيماي تهران در 
50روز حمالت موشكي« منتشر شد كه حاوي عكس هاي روزها و شب هاي موشك باران تهران است. 
بعدها زمينه عكاسي غضبانپور تنوع بيشتري گرفت و او جذب عكاسي از جلوه هاي مختلف زندگي و 
معماري ايرانيان شد. كتاب »خانه ايراني« مجموعه عكس هاي او براي معرفي 50 خانه قديمي باارزش 

از ايران همراه با نقشه هاي بناهاست كه بسيار موردتوجه قرار گرفته است.

اساس خاطرات من از آن منطقه و عكس هايم ساخته 
شــود.  ماه رمضان بود و ايام نوروز. من قرار بود راوي 
خاطراتم باشــم. خاطره اي كه مي خواستم تعريف 
كنم، همراهي ام با شــهيد بهروز مــرادي براي پيدا 
كردن پيكر شهيد دشتي در آن محدوده بود. آن زمان 
با شهيد مرادي، كوچه به كوچه و از روي ليستي كه او 
آماده كرده بود، براي پيدا كردن پيكر شهدا مي رفتيم. 
خرداد سال1361 در همان نخلستاني كه اين عكس 
گرفته شــده، استخوان ها، ســاعت و لوازم شخصي 
شهيد دشــتي را پيدا كرده بوديم. روز فيلمبرداري، 
محل نخلستان را آب گرفته بود. خرمشهر هم سطح 
درياست و با كمترين بارندگي، آب در نخلستان جمع 
مي شود. آن روز نخلستان به محل بازي بچه ها تبديل 
شده بود، بعضي بچه ها با تير و كمان بازي مي كردند. 
پسربچه اي كه در عكس مي بينيم، بدنه يك يخدان 
را به قايق تبديل كرده بود و مشغول قايق سواري بود. 
من حين تعريف كردن خاطره، شروع به عكاسي از 
اين پسربچه كردم. در پشت صحنه هاي مستندي كه 
تيم فيلمبرداري ساختند، عكس گرفتن من از اين 
پسربچه هم ثبت شده است. براي خودم هم اين اتفاق 
خيلي عجيب بود؛ اينكه درست در همان نخلستاني 
كه روزي پيكر شهيدي را پيدا كرده بوديم، حاال آب 
جمع شده و بچه ها مشــغول بازي هستند. انگار كه 
شعار »نخل ها ايستاده مي ميرند« به واقعيت تبديل 
شده بود، انگار كه با چشــم خودمان مي ديديم يك 

روز شهيدي اينجا جانش را فدا كرده تا امروز بچه ها 
بتوانند آزادانه بازي كنند و زندگي ادامه داشته باشد. 
اين عكس كامال واقعي است و برخالف بعضي ادعاها، 
ساختگي نيســت. مي توانم بگويم من در هيچ كدام 
از عكس هايم تا به حال دســت نبرده ام، همه  چيزي 
كه در عكس ها مي بينيم همان واقعيت اســت و من 

هيچ وقت سوژه ها را نمي چينم.
  درباره عكس ياران جهان آرا كه سال 
گذشــته هم در پالزاي ميدان هفت تير 

نصب شد بيشتر بگوييد.
اين عكس در حقيقت يك پروژه طوالني اســت كه 
ماجراي مفصلي هــم دارد. قرار بــود اين عكس به 
شكل تابلويي در موزه دفاع مقدس خرمشهر نصب 
شود. اين يك پروژه 10ساله است و هنوز هم ادامه 
دارد. اميدوارم بتوانم اين پروژه را به سرانجام برسانم 
و بعد قصه اش را هم برايتان تعريف كنم. ضمن اينكه 
اميدوارم بتوانم مستندات آن را در يك جلد كتاب 

جمع آوري و منتشر كنم.
  سال هاي عكاسي، حسرتي هم بر دل 

شما باقي گذاشته است؟
دلم مي خواهد قبل از مــرگ عكس هايم را مرتب و 
چاپ كنم. دلم مي سوزد اگر عكس هايم چاپ نشده 
باقي بمانند. اين كار را بايد خودم انجام دهم چون اگر 
قرار باشد بعدها ديگران عكس ها را چاپ كنند، حتما 

از زاويه ديد خودشان اين كار را انجام خواهند داد.

عكس ياران جهان آرا در حقيقت 
يك پروژه طوالني است كه 

ماجراي مفصلي هم دارد. قرار بود 
اين عكس به شكل تابلويي در 

موزه دفاع مقدس خرمشهر نصب 
شود. اين يك پروژه 10ساله 

است و هنوز هم ادامه دارد. 
اميدوارم بتوانم اين پروژه را به 

سرانجام برسانم و بعد قصه اش 
را هم برايتان تعريف كنم
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گپي با مجموعه دار تبريزي كه با 12هزار عدد سكه 
بي تكرار در دنيا ركورددار است

امپراتور سكه 
در تبريز

تعداد مجموعه هاي سكه در دنيا بي شمارند اما ارزش هيچ كدام از 
آنها با مجموعه اي كه جوان تبريزي جمع و جور كرده برابري نمي كند. 
امين همتي، كلكسيونر 34ساله تبريزي تنها كسي است كه سكه 
رايج همه كشورهاي دنيا را در مجموعه اش دارد و مي گويد كشوري 
در دنيا وجود ندارد كه سكه اش در اين مجموعه بي نظير يافت نشود. در مجموعه او كه مورد تأييد 
انجمن مجموعه داران هم قرار گرفته 12هزار سكه بي تكرار از 180كشور دنيا وجود دارد و كنكاش 
او براي كشف سكه هاي قديمي به حدي دقيق بوده كه حتي سكه رايج حكومت هاي مربوط به 
دوره هاي مختلف تاريخي در مجموعه اش به چشم مي خورد. همين ويژگي هاي عجيب، مجموعه 
كلكسيونر تبريزي را در زمره مجموعه هاي عجيب و منحصر به فردي قرار داده كه نمونه اش را در 
هيچ كشور ديگري نمي توان يافت. او مي گويد كه ساير كلكسيونرهاي سكه به لحاظ تعداد و تنوع 
به ركوردش نزديك نشده اند اما اين ركورد هنوز در گينس ثبت نشده و خيلي از ايراني ها نمي دانند 
كه بزرگ ترين كلكسيون سكه بي تكرار جهان در تبريز جا خوش كرده است. مجموعه داران 
قديمي، همتي را با امپراتوري مقايسه مي كنند كه كشورهاي دنيا را يكي پس از ديگري فتح كرده 

و به همين دليل در فضاي مجازي به امپراتور سكه معروف شده است.

   پنجشنبه
  1  خرداد  1399

  شماره 77

   نوستالژي سكه هاي 10ريالي
تصوري كه عمــوم مردم از پــول جمع كردن 
دارند مصــداق »ذره ذره جمع گــردد وانگهي 
دريا شــود« اســت. خيلي ها پس انداز به قصد 
راه انداختن كســب و كار يا ســرمايه گذاري را 
نخستين قدم براي رســيدن به ثروت و درآمد 
پايدار مي دانند اما اميــن همتي تعريف كامال 
متفاوتــي از جمع آوري پول داشــته و به قول 
معروف برخالف جريان آب شنا كرده است. او 
كه يكي از مجموعه داران معتبر تبريز اســت از 
كودكي عالقه زيادي به جمع آوري سكه داشته 
و نخستين عكســي كه از مجموعه كوچك و 
جمع و جورش به يادگار نگه داشــته به سال 
1375 اســت كه فقط 10ســالش بوده است. 
بنابراين بــا مجموعه داري طرف هســتيم كه 
تقريبا همــه عمرش را صــرف مجموعه داري 
كــرده و حاصل همه جســت وجوهايش براي 
يافتن سكه هاي جديد، گردآوري مجموعه اي 
است كه در دنيا نمونه ديگري ندارد. او معتقد 
است كه مجموعه داري حاصل يك ميل باطني 
است؛ » من هم مثل بسياري از مجموعه دارهاي 
ديگر مجموعــه دار به دنيا آمــده ام و كاري كه 
در اين ســال هاي طوالني انجام داده ام حاصل 
يك تصميم آني نبوده اســت. مــن از كودكي 

به جمع آوري سكه عالقه داشــتم و با گذشت 
زمان اســكناس و چك جمع مي كردم و بعد از 
آن به جمع آروي اشيای آييني عالقه مند شدم. 
نخستين سكه هايي كه جمع كردم به سال هاي 
اول انقالب تعلق داشــت اما بعدها ســكه هاي 
10ريالي با عكس قدس و كعبه به بازار آمد كه 
به نظرم سكه هاي متفاوتي بودند.« مجموعه دار 
تبريزي حاال 12هزار عدد سكه بدون تكرار در 
مجموعه اش دارد و نتيجه تحقيقاتي كه براي 
جمع آوري سكه هاي اصل و بدون تكرار انجام 
داده منجر به اين شــده كه حاال او را به عنوان 
پژوهشگر و محقق در زمينه سكه و اسكناس هاي 
تاريخي هم مي شناسند. زندگي امين همتي از 
كودكي به شــكل عجيبي با پول و به خصوص 
سكه عجين شده و او را به تحقيق درباره نقش 
پول در حيات بشر واداشته است. مجموعه دار 
تبريزي حاال يك پاسخ ساده براي همه كساني 
كه چنين پرسشي را مطرح مي كنند دارد؛ »پول 
بدون پشتوانه، يعني يك تكه فلز يا يك تكه كاغذ 
بي ارزش. سكه و اســكناس از ديرباز با اعتبار 
و پشــتوانه حكومت ها ارزش پيدا مي كردند و 
امروزه بانك مركزي يا خزانه داري اين اعتبار را 

به پول هاي رايج هر كشور مي دهند.«

   اين مجموعه قيمت ندارد 
كلكسيونر تبريزي را به تاجري موفق مي توان تشبيه كرد؛ با اين تفاوت كه كاالي مورد عالقه اش 
سكه است و به محض ورود به هر كشور سراغ ســكه هاي رايج آنجا را مي گيرد. او مي گويد كه 
بخش قابل توجهي از سكه هاي بي تكراري كه اكنون در مجموعه اش دارد حاصل سفرهايش 
به كشورهاي مختلف است؛ »تركيه و سوريه جزو نخستين كشورهايي بودند كه به آنها سفر 
كردم و بيش از لذت بردن از سفر، ديدن سكه هاي آنها برايم شيرين بود. وقتي در تركيه و سوريه 
خريد مي كردم و مابقي پولم را مي گرفتم، آنها را نگه مي داشتم و به عنوان نخستين سكه هاي 
خارجي به كلكسيونم راه پيدا كردند.« ارزش مجموعه كم نظير همتي تاكنون برآورد نشده اما 
او معتقد است كه مجموعه داري سكه برايش نفعي نداشته و به جنبه مادي ماجرا فكر نمي كند؛ 
»اگر نيت، ثروت اندوزي باشــد هيچ مجموعه داري مجموعه تشكيل نمي دهد چون برخالف 
تصورعموم اين كار هزينه هاي گزافي دارد و يك مجموعه دار بايد زندگي اش را در اين راه وقف 
كند. فرق مجموعه دار با تاجر همين است كه كااليش را نه براي سودبردن كه به قصد نگهداري 
و خاك خوردن مي خرد. يك مجموعه دار گاهي اوقات براي ســكه يــا هر چيز ديگري كه نزد 
عموم ارزش چنداني ندارد پول زيادي مي دهد و به همين دليل مجموعه داري يك هنر يا كار 
پرهزينه است. من از كودكي پول را دوست داشتم اما پول دوستي ام به معناي عام نبود و پول و 
به خصوص سكه را يكي از اختراعات بي نظير بشر مي دانستم.« شايد چنين باورهايي بوده كه 
باعث شده تا كلكسيونر تبريزي سكه روي سكه بگذارد و صاحب كلكسيوني شود كه به لحاظ 
ارزش و اعتبار در دنيا بي نظير است. آنطور كه همتي مي گويد اگر ميانگين قيمت هر سكه را 
50هزار تومان برآورد كنيم، مجموعه او بيش از 500ميليون تومان ارزش مادي دارد؛ »روي 
اين مجموعه نمي توان قيمت گذاشت. من سكه هايي دارم كه بين 50هزار تومان تا 10ميليون 
تومان قيمت دارند. يكي ديگر از ويژگي هاي اين مجموعه اين است كه سكه هاي بسيار كمياب 
را در دل خودش جا داده و از آنجا كه نمونه ديگري ندارند قيمت شان را من تعيين مي كنم.« در 
مجموعه كلكسيونر تبريزي سكه هاي رايج اروپا در قرن هجدهم و نوزدهم هم ديده مي شود؛ 

مثل سكه هايي كه براي نخستين بار در اسكاتلند ضرب شده اند.

   از سكه تا بيت كوين 
مجموعه دار تبريزي، برپايي نمايشگاه فصلي را از ايجاد موزه دائمي سكه بهتر مي داند و معتقد 
اســت كه با اين كار مي توان مردم را با مفهوم پول و تاريخچه سكه و نقش آن در زندگي بشر 
آشنا كرد. او از رواج پول هاي بي پشتوانه به عنوان يكي از مهم ترين دغدغه هاي زندگي اش نام 
مي برد. همتي كه بالغ بر 6هزارعدد اسكناس هم در مجموعه اش دارد، مي گويد: »در سال هاي 
دور، ارزش هر واحد پول يك كشور با يك گرم طال برابر بود و قيمت طال با ارزش پول رابطه 
مستقيم داشت اما برخي كشورها، پول هاي بدون پشــتوانه يا به اصطالح پول فيات را روانه 
بازار كردند. حكومت ها هرقدر كه بخواهند، پول فيات چاپ مي كنند و نتيجه آن ايجاد تورم 
و فقيرشدن مردم است«. خارج شدن تدريجي سكه از مبادالت روزمره مردم و رواج اسكناس، 
يكي از غم انگيزترين اتفاقات زندگي مجموعه دار تبريزي است. سكه هاي 500توماني، آخرين 
نسل سكه هاي ضرب شده در ايران است و چند سالي مي شــود كه سكه تقريبا از سبد پول 
ايراني ها حذف شده است. همتي با اين واقعيت كنار آمده و حتي مقاله اي با عنوان از ليديه تا 
بيت كوين منتشر كرده و براي نسل جديد مجموعه داران پول و سكه هم يك پيام دارد؛ »با 
تمام شدن سكه شايد من هم تمام شده باشم اما مي خواهم به نسل جديد بگويم رمز ارز و ارز 
ديجيتال يك دريچه جديد به سوي مجموعه داري است. شايد خيلي ها بگويند ارز ديجيتال 
قابل لمس نيســت و جذابيتي ندارد اما بايد بپذيريم كه دنيا به سمت الكترونيك شدن رفته 
و براي اينكه از قافله عقب نمانيم بايد خودمان را با آن سازگار كنيم. ترديد نداشته باشيد كه 
موزه ها هم در آينده، الكترونيك و ديجيتال مي شوند. البته فعال براي جمع آوري ارز ديجيتال 
اقدام نكرده ام و در حال تحقيق و پژوهش هستم.« مجموعه دار تبريزي حدود 30سال براي 
سر و شــكل دادن مجموعه اش تالش كرده اما بهترين دارايي بشر را نه سكه و اسكناس، كه 
فرهنگ مي داند. وقتي از او مي خواهيم تجربه اين سال هاي طوالني را در يك جمله بيان كند 
مي گويد: »فرهنگ به مراتب از پول باارزش تر است و انسان را از فقر و بي پولي نجات مي دهد«. 
ركورددار ســكه در دنيا يك آرزو هم دارد. او مي گويد تنها آرزويش اين اســت كه با برپايي 

نمايشگاه تخصصي پول، مردم را از سير تحول سكه آگاه كند.

   ماجراي سكه هاي چكشي 
يكي ديگر از ويژگي هاي منحصر به فردي كه مجموعه امين همتي را 
از ساير مجموعه هاي سكه دنيا متمايز مي كند وجود سكه هاي چكشي 
است كه نسل اول سكه هاي ضرب شده در ايران به حساب مي آيند. اين 
سكه ها قبل از ظهور سكه هاي دوره معاصر كه با دستگاه، ضرب مي شوند 
در تبريز چكش مي خورده و رايج بوده و با گذشــت زمان به سكه هاي 
ناياب بدل شده اند. مجموعه دار تبريزي، وجود اين سكه هاي گرانقيمت 
و كمياب در مجموعه اش را همچون راز ســر به مهري مي داند كه در 
موردش با كمتر كسي حرف مي زند؛ »صحبت كردن در مورد سكه هاي 
چكشــي امنيت آنها را به خطر مي اندازد اما تحقيقات و پژوهش هاي 
زيادي درباره سكه انجام دادم و ســكه اي وجود ندارد كه نمونه اش را 
نداشته باشم يا دست كم در موردش تحقيق نكرده باشم.« كلكسيونر 
تبريزي به واسطه مطالعات گسترده اي كه درباره پيدايش سكه و كاربرد 
آن در زندگي بشر دارد به عنوان يك كارشناس صاحب نظر در اين زمينه 

شناخته مي شــود و نظراتي كه در مورد كهن ترين سكه هاي دنيا ارائه 
مي دهد براي مجموعه دارهاي ديگر مرجع است. از اين رو امين همتي را 
مي توان دايره المعارف سكه و كسي كه مي تواند درباره فلسفه ضرب سكه 
به درستي صحبت كند، دانست. او تركيه را نخستين كشوري مي داند كه 
سكه در آن ضرب شده است؛ »ليديه يا همان تركيه امروزي نخستين 
كشوري است كه حدود 2500سال قبل سكه ضرب كرده است. جالب 
است كه جنس سكه هاي آن دوران، طال و نقره بوده اما وزن و عيار هر 
كشور با هم تفاوت داشته. هر حكومت با وزن و جنس و عيار مشخص 
سكه ضرب مي كرده و به آن اعتبار مي داده و در دوره هخامنشيان هم 
سكه هايي از جنس طال و نقره در ايران ضرب شده و بعدها همه كشورها 
صاحب سكه شــدند تا با راحتي  با كاال تبادل كنند. سكه، نماد قدرت 
كشورها بوده و كشورهاي ثروتمند و پرقدرت دنيا سكه هايي از جنس 

طال ضرب مي كرده اند.«

   من پول جمع كن نيستم
جاي نگهداري پول در بانك اســت چرا كه 
بشر از بدو پيدايش پول، براي دسترسي به 
آن طمع داشته است. سكه ها و اسكناس هاي 
مجموعه دار تبريزي كه ارزش معنوي اش را 
نمي توان برآورد كرد در يك واحد آپارتمان 
نگهداري مي شــود و او مي گويد كه حتي 
نزديكانــش از محــل اختفاي ســكه ها و 
محتويات مجموعــه اش خبر ندارند؛ »يك 
واحد آپارتمــان را به نگهداري ســكه ها و 
دستگاه هاي سكه شناسي اختصاص داده ام 
و حتــي اطرافيانم از محــل دقيق آن خبر 
ندارند. امنيت ســاختمان هم به وســيله 
دوربين هاي مداربســته تامين شده اما اگر 
سارق وارد آپارتمان شود به ارزش سكه ها 
پي نخواهد برد.« مصائــب مجموعه داري 
ســكه صرفا به تعيين محل نگهداري آنها 
مربوط نمي شود. مجموعه دار تبريزي معتقد 
است كه يك مجموعه دار كاربلد بايد به علم 
اقتصاد آگاهي داشته باشد و در عين حال 
تاريخ و جغرافيا را بخوانــد و از همه مهم تر 
اينكه فلز را بشناسد تا عيار سكه ها را بسنجد 

و سكه هاي اصل را از تقلبي تشخيص بدهد؛ 
»مجموعه داري سكه صرفا پول جمع كردن 
نيست. شما بايد شــناخت كاملي از تاريخ 
ضرب سكه در كشــورهاي مختلف داشته 
باشيد تا ســكه اصل و جعلي را تشخيص 
بدهيد، مثال دستفروش هايي كه در مصالي 
تبريز سكه خريد و فروش مي كنند سكه هاي 
باارزشــي دارند اما در ســال هاي ابتداي 

مجموعه داري ســكه هايي از آنها خريدم 
كه تقلبي بودند. االن ميكروســكوپ هاي 
ديجيتال و دستگاه هاس چگالي سنج دارم و 
با كمك آنها عيار و چگالي سكه ها را بررسي 
مي كنم.« آنطور كــه مجموعه دار تبريزي 
مي گويد برخي سكه در دوره هاي تاريخي 
مختلف جعل شده اند و به اين ترتيب جعل 

پول تاريخچه اي چندصد ساله دارد.

   وقتي همه پايتخت ها فتح شد 
مصائب مجموعه داري و فراز و نشــيب هاي زندگي، 
گاهي مجموعه دارها را به صرافت مي اندازد تا يك بار 
براي هميشــه چوب حراج به مجموعه شــان بزنند. 
مجموعه دار تبريزي هم فراز و فرودهاي زيادي را در 
زندگي تجربه كرده اما روي مجموعه اش به عنوان يك 
دارايي منقول حساب باز نمي كند؛ »دوستان زيادي 
به من توصيه مي كنند مجموعه ام را بفروشم تا بهتر 
زندگي كنم. آنها نمي دانند كه اين سكه ها به تكه اي 
از وجود من تبديل شــده اند. مگر مي شود يك كليه 
يا يك چشم را فروخت تا بهتر زندگي كرد؟« كسي 
كه مجموعه بي نظيري از سكه هاي بي تكرار را دارد 
حتما با القاب زيادي شناخته مي شود. مجموعه دار 
تبريزي هم بين مجموعه دارهاي سكه دو لقب دارد 
كه خودش يكي از آنها را با مســما مي داند؛ »عده اي 
به من مي گويند ســلطان ســكه و برخي ديگر لقب 
امپراتور سكه را به من داده اند كه لقب دومي ماجراي 
مفصلي دارد. من از كودكي هر سكه جديدي كه به 
مجموعه ام اضافه مي كردم، پايتخت آن كشور را روي 
نقشه ام تيك مي زدم. با اين كار حس عجيبي داشتم 
و انگار آن كشــور را  فتح كرده بودم.« در مجموعه 
همتــي از دورافتاده ترين كشــورهاي دنيا كه حتي 
پيداكردن آنها روي نقشــه كار آساني نيست، سكه 
وجود دارد و كشــورهاي بي نام و نشاني مثل روآندا، 
ليختن اشــتاين، موزامبيك، ترينيدادو توباگو و بليز 
كه يك كشــور دورافتاده و كمترشناخته شــده در 
آمريكاي مركزي است در مجموعه او نماينده دارند. 
مجموعه دار تبريزي چنين تنوع گسترده اي را وجه 
تمايز مجموعه اش با ســاير مجموعه هاي ســكه در 
دنيا مي داند؛ »من از كشــورهاي ناشناخته تر مثل 
كيپ ورد، آبخازيا، اوستيا، برمودا و كشورهاي قطب 
شمال، ســكه دارم. تيك زدن پايتخت ها را تا جايي 
ادامه دادم كه متوجه شــدم روي نقشــه، كشوري 
وجود ندارد كه پايتختش را تيك نزده باشم. از همان 
موقع لقب امپراتور سكه را به من دادند.« مجموعه دار 
تبريزي كارمند يك شــركت خصوصي اســت اما 
دستي هم در كارهاي هنري دارد. يكي از ابتكارهاي 
جالب او، ساخت تنديس با لحيم كاري و چسباندن 
سكه هاي برنجي به يكديگر است و مجموعه اش را با 

اين تنديس هاي دست ساز تزئين مي كند.

   گنجينه ناشناخته 
مجموعــه دار تبريــزي در مجموعــه اش از 
197كشور دنيا سكه دارد. اگر سكه 56كشوري 
كه مثل چكســلواكي، يوگسالوي، شوروي و... 
دچار فروپاشي شــدند يا مثل آلمان شرقي و 
غربي كه با اين نام روي نقشــه وجود ندارند را 
به اين مجموعه اضافه كنيد بــه ارزش آن پي 
خواهيد بــرد. اين تنها مجموعه اي اســت كه 
سكه همه كشورهاي دنيا در آن يافت مي شود 
اما به واســطه محدوديت فعاليت هاي انجمن 
مجموعه داران مثل بســياري از مجموعه هاي 
بــاارزش ديگر گمنــام مانده اســت. همتي، 
مجموعه اش را گنجينه اي مي داند كه در ايران 
ناشناخته مانده و خودش هم عزمي براي ثبت 
آن در گينس ندارد؛  »كشــوري نيست كه نام 
و نقشــه اش در اطلس جغرافيايي باشد و من 
سكه اش را نداشته باشم. حتي سكه هايي متعلق 
به حكومت هاي پيشــين مثل برمن آلمان كه 
يك دوره  براي خودش ســكه ضرب كرده در 
مجموعه من موجود است. در برخي از ايالت ها 
مثل ايالت نواداي آمريكا يا داغستان روسيه هم 
براي خودشان سكه ضرب كرده اند و نمونه اين 
ســكه ها را مي توانيد در مجموعه من ببينيد.« 
شيوه خريد اين سكه ها كه از اقصی نقاط دنيا 
به مجموعه امين همتي راه پيدا كرده اند براي 

خودش حكايتي دارد. مجموعه داران كشورهاي 
مختلف در شــبكه هاي اجتماعي فعاليت هاي 
گســترده اي دارند و خريد و فروش سكه هاي 
كمياب را از طريق اينستاگرام يا اپليكشن هاي 
پيام رسان انجام مي دهند. مجموعه دار تبريزي 
كه ركورددار جمع آوري سكه هاي بي تكرار در 
ايران و دنياســت مي گويد: »من بارها ركورد 
ايران كه متعلق به خودم بوده را شكســته ام و 
ركــوردم از تعدادي كه در گينس ثبت شــده 
خيلي بيشتر است. ركورد تعداد سكه در گينس 
5هزار عدد است اما مجموعه من شامل 12هزار 
سكه بي تكرار اســت«. مجموعه دار تبريزي با 
ثبت 2هزار عدد سكه، نخستين ركورددار ايران 
است و به تازگي با ثبت 12هزار سكه بي تكرار 
ركورد خودش را ارتقا داده است. او ركوردش را 
دســت نيافتني مي داند؛ »اولين بار 2هزار عدد 
ســكه را ثبت كردم تا رقابت ايجاد شود و بقيه 
مجموعه دارهاي ســكه هم وارد ميدان شوند 
اما رقيبي پيدا نشــد. در چند سال اخير كسي 
در ســطح دنيا به ركورد من نزديك هم نشده 
اما عالقه اي براي ثبت آن در گينس ندارم چون 
هدفم از مجموعه داري سكه اين است كه مردم 
دنيا را با نقش سكه در زندگي بشر و در اقتصاد 

جهان آشنا كنم.«

بهنام سلطاني 

  قطعه و آلبوم باران تويي
يكي از گروه هايي كه حسابي 
طي ســال هاي اخير ســر و 
صدا به پا كــرده، گروه چارتار 
اســت. ايــن گــروه ترانه اي 
به شدت شنيده شده هم دارد 
تحت عنــوان »باران تويي« از 
آلبومــي با همين نــام كه در 
سال 1392نشــر يافته است. 
خواننده آن آرمان گرشاسبي 
و ترانه سرايش احسان حائري 
است. ترانه اش را با اين بيت ها 
به ياد بياوريد كه »باران تويي، 
به خاك من بــزن / بازآ ببين، 
كه بي َمِه تو من، هواي پر زدن 
ندارم / باران تويي، به خاك من 
بزن / بازآ ببين، كــه در ره تو 
من نفس بريــده در گذارم...«. 
ماجراي شكل گيري اين گروه 
در نــوع خودش جالــب بود. 
همه همديگر را مي شناختند، 
ولي به واســطه، تا اينكه طي 
يك اتفاق، قطعه اي نواخته و 
ساخته شــد و در نهايت، اين 
گروه شــكل گرفت. وقتي كه 
قطعه هــاي تركيبي اين گروه 
منتشر شد، طرفداران زيادي 
پيدا كرد تــا اينكه باران تويي 
از راه رسيد و به شدت شنيده 
شــد. جالب اينكه اين قطعه، 
اول ملودي اش ســاخته شد 
و سپس شــعر و آواز و تنظيم 
آن اتفــاق افتــاد؛ روندي كه 
در موســيقي ايــران چندان 
غالب نيســت. اين قطعه حاال 
به نوعي، شناسنامه اين گروه 
شــده و معموال تا نام چارتار 
 را مي شنويم، به ياد اين قطعه 

مي افتيم.

اين باران عاشقانه
1 پيشنهاد

من مجنونم و مستم
2 پيشنهاد

  قطعه مــدارا از آلبوم 
مدارا

اين آلبوم در سال1390 راهي 
بازار شد و به شــدت هم سر و 
صدا كرد؛ يك صداي جديد، از 
همان تركيب نواهاي سنتي و 
پاپ. اما چيزي كه از اين آلبوم 
شنيده شد، قطعه »مدارا«ي 
آن بود كه در ســالي كه ارائه 
شــد، در همــه ماشــين ها و 
موبايل ها مي توانستيد ردپايي 
از آن را پيــدا كنيد. خوانش و 
ملودي و ترانه اين قطعه را خود 
شكوهي كار كرده بود. بخشي 
از ترانه آن چنيــن بود: »بيا با 
من مدارا كن كه من مجنونم 
و مستم / اگر از عاشقي پرسي 
بدان دلتنگ آن هستم / بيا با 
من مدارا كن كه دل غمگين و 
جان خســته م / اگر از درد من 
پرسي بدان لب را فرو بستم...«. 
بيــل گيتــس، بنيانگــذار 
مايكروســافت مي گويــد كه 
موفقيــت، معلــم بي رحمي 
است. شــايد در مورد شهرام 
شــكوهي نيز چنين باشــد؛ 
چراكه همين قطعه به شــدت 
موفق، به نوعي پاشنه آشيل او 
شد. شايد زمانش نبود كه اين 
خواننده خوب به اين سرعت 
مطرح شــود؛ چراكــه به نظر 
مي رسد تالش هاي بعدي او، 
تكراري اســت براي رسيدن 
به اوجي كه در قطعــه مدارا 
داشت. البته قطعه هايي ديگر 
با نام »دلم خونه« و »اسيري« 
هم از ايــن خواننــده خوب 
شــنيده شــد، ولي درنهايت 
شناســنامه ايــن خواننده را 
 بايد همان قطعه مــداراي او 

بدانيم.

اين باركد را اسكن كنيد 
و ویدئو خالصه این گزارش را ببینید
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روا

 فعاالن فرهنگي و هنري 
براي روزهاي خانه نشيني مان پيشنهادهاي خوبي دارند

قرنطينه دلچسب
درست است كه اين روزها شهرهاي مان نسبتا به حالت عادي برگشته اند، شــاغل ها روزهاي دوركاري شان كمتر شده و بيشتر در 
محل كارشان حاضر مي شوند، پاساژهاي خريد، بنگاه هاي معامالت مسكن، آرايشگاه ها و... باز شده اند و زندگي دوباره در كوچه ها و 
خيابان هاي شهر جريان يافته، اما كرونا و دردسرهايش هنوز دست از سر ما بر نداشته است. به همين دليل است كه كادر درمان كشور 
تأكيد دارد تا جاي ممكن از ترددهاي غيرضروري در شهر اجتناب كنيم و بيشــتر در خانه بمانيم. اما اين در خانه ماندن بدون هيچ 
برنامه اي، ممكن است مشكالتي هم برايمان به  وجود بياورد؛ مشكالتي كه از بي حوصلگي شروع مي شود و حتي ممكن است تا مرز افسردگي پيش برود. براي 
اينكه عوارض خانه نشيني اجباري گريبانمان را نگيرد، بايد دست به كار شويم و در تعطيلي مراكز تفريحي و ورزشي، تفريح را با خودمان به خانه بياوريم. تفريحاتي 
مانند ديدن فيلم و سريال و خواندن كتاب هاي خوب، ابزارهايي هستند كه مي توانند ما را از بي حوصلگي و حتي افسردگي ناشي از قرنطينه خانگي نجات دهند. در 
اين راه، افراد فرهنگي و شاخص هم به كمك مان آمده اند و با معرفي فيلم ها و سريال هاي تحسين شده روز و كتاب هاي خوب و اثرگذار سعي دارند كاري كنند تا از 
اين خانه نشيني اجباري با سالمت روان و صدالبته با دانش و آگاهي بيشتر بيرون بياييم. در اين شماره مصطفي رحماندوست، بيژن بنفشه خواه، شيوا ارسطويي، 

عبداهلل روا، عبدالجبار كاكايي و نرگس آبيار، سرگرمي هاي فرهنگي روزهاي قرنطينه مان را پيشنهاد داده اند كه در ادامه خواهيد خواند.

پرنيان سلطاني

   »اميد« در آثار كالسيك است
مصطفي رحماندوست كه نيازي به معرفي ندارد. مگر مي شود خالق شعر »صد دانه ياقوت« را نشناخت؟ 
او كه شاعر، نويسنده و مترجم كتاب هاي كودكان و نوجوانان اســت، تاكنون بيش از 300 اثر براي اين 
گروه سني تهيه كرده كه نه تنها در ايران، بلكه در دنيا طرفداران خاص خودش را دارد. رحماندوست كه 
تيراژ كتاب هايش به حدود 7ميليون نسخه مي رسد و برخي از آثارش ازجمله »قصه دو الك پشت تنها«، 
»بازي با انگشت ها«، »سه قدم دورتر شــد از مادر«، »دوتا عروس، دوتا داماد« و... به 13زبان زنده 
دنيا ترجمه شــده، رمز عبور ســامت از بحران كرونا را اميد معرفي مي كند و مي گويد: »در آثار 
كاســيك دنيا بارها و بارها به بيماري هاي مهلك و همه گيري مثل طاعون، وبا و... اشاره شده 
كه نشان مي دهد بشــر تا به امروز مشــكات بزرگ تر و خطرناك تري را پشت سر گذاشته 
است. اميدي كه در كتاب ها و فيلم هايي با اين موضوع وجود دارد، كمك مان مي كند تا 
 به اين باور برسيم كه ســخت ترين دردها هم مي گذرند و بشر از بحران كرونا هم عبور 

خواهد كرد«.

   »جنون هوشياري« بخوانيم و »انگل« ببينيم
عبدالجبار كاكايي، بي شك يكي از شاعران و ترانه ســراهاي معروف و نام آشناست كه ترانه هاي بسياري از 
تيتراژهاي تلويزيون را سروده و با خوانندگاني چون حســام الدين سراج، فريدون آسرايي، محمد اصفهاني، 
ساالر عقيلي، فرزاد فرزين، رضا صادقي، محسن يگانه، مجيد اخشابي، محمد عليزاده و... همكاري داشته است. 
او كه خودش را از سال1369 و با مجموعه اشعار »آوازهاي واپســين« و »مرثيه روح« به  عنوان يك شاعر 
مطرح كرد، تاكنون بيش از 20دفتر شعر منتشر كرده كه »سال هاي تاكنون«، »حتي اگر آيينه باشي«، 
»آوازهاي نخستين«، »با سكوت حرف مي زنم«، »فرصت ناياب«، »حق با صداي توست«، »زنبيلي 
از ترانه«، »باغ خيالي«، »با تو اين ترانه ها شنيدني است«، »بي چتر و باراني«، »بانوي آب«، »عذاب 
دوست داشتن«، »حال من دست خودم نيست« و... ازجمله آنهاست. خالق ترانه هاي تيتراژهاي 
»ارمغان تاريكي«، »سال هاي مشروطه«، »بچه هاي نسبتا بد«، »شيدايي«، »چك برگشتي«، 
»ملكوت«، »ستايش2«، »يك وجب خاك«، »باغ سرهنگ« و... براي روزهاي خانه نشيني 

اجباري مان توصيه هاي خيلي خوبي دارد كه قطعا شنيدن شان خالي از لطف نيست.

   كتاب های دوست داشتنی
  بازي با انگشت ها )براي كودكان(

اثر: مصطفي رحماندوست، انتشارات: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
  مثل ها و قصه هايشان )براي نوجوانان(

اثر: مصطفي رحماندوست، انتشارات: محراب قلم
  طاعون )براي بزرگساالن
 اثر: آلبر كامو، انتشارات: نيلوفر

   كتاب های دوست داشتنی
  راز بقاي ايران در سخن حافظ

اثر: محمدجعفر جعفري لنگرودي، انتشارات: گنج دانش
  غالمان خاصه )نخبگان نوخاسته دوران صفوي(

ترجمه حسن افشار، انتشارات: مركز
  جنون هوشياري

اثر: داريوش شايگان، انتشارات: نظر

   فيلم های دوست داشتنی
  كوري

 محصول سال2008، كارگردان: فرناندو مريلس

   فيلم های دوست داشتنی
)After Image( پساتصوير  

محصول سال 2016، كارگردان: آندره وايدا
  انگل

محصول سال 2019، كارگردان: بونگ جون هو
  آپارتمان

محصول سال1960، كارگردان: بيلي وايلدر

   از »گومورا« تا »صد سال تنهايي«
همه ما بازي هايش را در مجموعه هاي طنز »اين چند نفر«، »بدون شرح«، »چارخونه«، »مرد دوهزار چهره«، 
»قهوه تلخ«، »ساختمان پزشكان« و... به ياد داريم. اخيرا هم او را در سري »ليسانسه ها« ديده ايم. بله، درست 
حدس زديد. بيژن بنفشه خواه را مي گوييم؛ كسي كه از سال1373 با 21سال سن وارد تلويزيون شد و خنده 
روي لب هايمان آورد. او تا همين امروز كه 47 سالگي را پشت سر مي گذارد هم در تلويزيون فعاليت دارد. 
پسر رضا بنفشه خواه و برادرزاده محمود بنفشه خواه، عاوه بر حضور در 50 برنامه تلويزيوني به عنوان 
بازيگر و مجري، تجربه بازي در چند فيلم سينمايي را هم در كارنامه هنري اش دارد كه »گيج گاه«، 
»نارگيل«، »كلوپ همسران«، »جانان«، »تخته گاز«، »كاتيوشا«، »ما خيلي باحاليم«، »قهرمانان 
كوچك«، »هشتگ«، »دربست«، »از ما بهترون« و »رقص شيطان« نام دارند. اگر مي خواهيد 
بدانيد بازيگر »شرف خانواده فاضل« و »شوخي كردم« و همچنين شركت كننده سري چهارم 
مسابقه »شام ايراني« در شــبكه خانگي براي خوب نگه داشتن حالمان در ايام قرنطينه چه 

پيشنهادهايي دارد، نگاهي به فهرست پيشنهادي كتاب ها و فيلم هايش بيندازيد.

   »ِمه«، »1917«، »خاك غريب« و »درد جاودانگي«
»اشياء از آنچه در آيينه مي بينيد به شما نزديك ترند«، »شيار 143«، »نفس« و »شبي كه  ماه كامل شد«، 
كارنامه مختصر و مفيد نرگس آبيار، نويســنده، كارگردان و فيلمنامه نويس كشورمان است. اين بانوي 
فعال فرهنگي كه كارش را با داستان نويسي آغاز كرده و هم اكنون حدود 25اثر چاپي دارد، از سال هاي 
مياني دهه80 چند فيلم كوتاه و مستند ساخت و توانست نام خودش را به عنوان يك كارگردان 
مطرح كند. اما دهه90 براي نرگس آبيار شروع موفقيت هاي سينمايي اش شد، تا جايي كه 
در اين سال ها براي فيلم اشياء از آنچه در آيينه مي بينيد به شما نزديك ترند، برنده سيمرغ 
بلورين ويژه هيأت داوران جشنواره فيلم فجر شد، براي فيلم »نفس« سيمرغ بهترين 
فيلم را دريافت كرد و با شيار 143 و شبي كه  ماه كامل شد، سيمرغ بهترين كارگرداني 
را از آن خود كرد. آبيار كه اين روزها در حال ساخت جديدترين ساخته سينمايي اش 
به نام »بي وقتي« است، فهرست كتاب ها و فيلم هاي مورد عاقه اش را در اختيارمان 

قرار داده كه در ادامه با هم مي خوانيم.

   از »مسير سبز« تا »مردي به  نام اوه«
مجري بانمك و پرجنب وجوش برنامه »ويدئو چك« را كه مي شناســيد؟ بله، عبداهلل روا. كسي 
كه كارش را از شــبكه استاني جهان بين و ســپس مركز راديويي اســتان چهارمحال وبختياري 
آغاز كرد و از ســال1391 با اجراي برنامه »شــيش تايي ها«ي شــبكه دو، وارد صداوســيما شد. 
او كــه تاكنون بيــش از 20برنامه تلويزيوني اجــرا كرده كــه از مهم ترين آنها مي تــوان به »روز از 
نو«، »بدون توقف«، »شــب هاي فوتبالي«، »ماه ترين ماه«، »شــهر خدا«، »زمانــي براي خنديدن« 
و... اشــاره كرد، بي شــك عمده محبوبيتش را به  دليل اجراي برنامه طنز ورزشــي ويدئــو چك دارد. 
البته روا شاعر هم است. شــعر »مترو« كه آن را با صداي رضا يزداني شــنيده ايم، كار همين مجري و 
شاعر تواناست؛ شعري كه با اين بيت شــروع مي شــود: »قدم مي زنم تا كه راهي بشم/ مي دونم يكي 
چشــم به راه منه/ مي دونم تو شب هاي تاريك شــهر / چراغ يه جايي هنوز روشــنه«. در اين شماره 
 ســراغي از عبداهلل روا گرفتيم تا با پيشــنهاد فيلم ها و كتاب هاي خوب و اثرگــذار، حالمان را خوب 

كند.

   كتاب های دوست داشتنی
  صد سال تنهايي

اثر: گابريل گارسيا ماركز، انتشارات: اميركبير، آريابان و...
  مغازه خودكشي

اثر: ژان تولي، انتشارات: چشمه

   كتاب های دوست داشتنی
  خاك غريب

اثر: جومپا الهيري، انتشارات: ماهي
  درد جاودانگي

اثر: ميگل د اونامونو، انتشارات: ناهيد و البرز
  شيعه در تاريخ ايران

اثر: رضا نيازمند، انتشارات: حكايت قلم نوين

   كتاب های دوست داشتنی
  انسان در جست وجوي معنا

اثر: ويكتور فرانكل، انتشارات: درسا، جامي و...
  مردي به نام اوه

اثر: فردريك بكمن، انتشارات: نون و چشمه
  عقايد يك دلقلك

اثر: هاينريش بل، انتشارات: چشمه، اميركبير، ماهي و...

   فيلم های دوست داشتنی
  سريال گومورا

محصول سال2014، كارگردان: استفانو سوليما
)Friends( »سريال »دوستان  

محصول ســال1994 تا 2004، كارگردان: ديويــد كرين، مارتا 
كافمن

   فيلم های دوست داشتنی
1917  

محصول سال2019، كارگردان: سم مندس
  زندگي من بدون من

محصول سال 2003، كارگردان: ايزابل كواكست
  فيلم ِمه

محصول سال 2007، كارگردان: فرانك دارابونت

   فيلم های دوست داشتنی
)The Green Mile( مسير سبز  

محصول سال 1999، كارگردان: فرانك دارابونت
)Radio( راديو  

محصول سال2003، كارگردان: مايكل تولين
)The Intouchables( دست نيافتني ها  

محصول سال2011، كارگردان: اليور ناكاشه و اريك تولدانو

شيوا 
ارسطويي

   مجموعه آثار بزرگان را ببينيم و بخوانيم
براي همه عاشقان كتاب و مطالعه، شيوا ارسطويي نامي آشناست. شاعر، نويسنده و مترجمي كه كارش 
را از سال1373 آغاز كرده، عاوه بر تدريس داستان نويسي در دانشگاه هنر تهران و دانشگاه فارابي، 
10سال است كه كارگاه داستان نويسي »وانكا« را برگزار مي كند. وقتي از خالق مجموعه داستان »آمده 
بودم با دخترم چاي بخورم« و »آفتاب و مهتاب« مي خواهيم براي روزهاي خانه نشــيني مان فيلم و 
كتاب معرفي كند، مي گويد واقعا سخت است از بين همه كتاب هايي كه خوانده يا فيلم هايي كه 
ديده، فقط 3فيلم و كتاب انتخاب كند، براي همين ترجيح مي دهد از مجموعه آثار نويسندگان 
توانا و كارگردانان بزرگ دنيا بگويد. ارســطويي كه از او رمان هاي »او را كه ديدم زيبا شدم«، 
»نسخه اول«، »بي بي شهرزاد«، »آسمان خالي نيست«، »افيون«، »خوف«، »ني نا« و »ولي 
ديوانه وار...« را خوانده ايم و مجموعه اشعارش با عنوان هاي »گم« و »بيا تمامش كنيم« در 
بازار كتاب طرفداران زيادي دارد، توصيه مي كند در اين روزها تمام كتاب هاي »اومبرتو اكو« 
و »نيكوس كازانتزاكيس« را بخوانيم و آثار سينمايي »تاركوفسكي« و »دسيكا« را ببينيم.

   كتاب های دوست داشتنی
  آونگ فوكو

اثر: اومبرتو اوكو، انتشارات: روزنه
  گورستان پراگ

اثر: اومبرتو اوكو، انتشارات: روزنه
  زورباي يوناني

اثر: نيكوس كازانتزاكيس، انتشارات خوارزمي

   فيلم های دوست داشتنی
  آندري روبلوف

محصول سال1966، كارگردان: آندري تاركوفسكي
  سوالريس

محصول سال1972، كارگردان: آندري تاركوفسكي
  باغ فينزي كوينتيني

محصول سال 1970، كارگردان: ويتوريو دسيكا

  قطعه قدسيان آسمان از 
آلبوم كوچ عاشقانه

االن كه از عليرضا عصار حرف 
مي زنيم، شــايد جوان ترها او 
را به زحمت به يــاد بياورند يا 
حتي صــدا و آهنگ هايش را 
دوست نداشته باشــند. اما در 
زمانه اي كه تلويزيون در انقياد 
موزيك هاي جديد و غالباً پاپ 
بود و همــه از اين موســيقي 
اســتقبال مي كردنــد، عصار 
براي خودش كســي بود؛ جزو 
اول هاي موزيــك ايران. از اين 
چهره قطعه هاي زيادي وجود 
دارد كه بسيار شنيده شده اند؛ 
قطعه »قدسيان آسمان« او از 
آلبومي به نام »كوچ عاشقانه«. 
اين قطعه، روي شعري از موالنا 
كار شــده و خود عصــار هم 
آهنگسازش بوده است و تنظيم 
آن را نيز فؤاد حجازي عهده دار 
بوده. اين آلبوم به سال1378 
منتشر شد. بخشي از شعر آن 
چنين اســت: »اي كاروان!  اي 
كاروان! من دزد شب رو نيستم/ 
من پهلوان عالمم، تيغ رويارو 
زنم/ بر قدســيان آسمان من 
هر شبي يا هو زنم/ گر صوفي 
از »ال« دم زند/ مــن دم ز »اال 
هو« زنــم...«. ايــن قطعه در 
نوروز 78 پخش شد؛ نوروزي 
كه مقــارن با عيــد غدير هم 
بود. محمد اصفهانــي هم در 
اين قطعه، عصــار را همراهي 
كرده است. هنوز هم اين قطعه 
از راديو و تلويزيون شــنيده و 
به مناســبت عيد غدير و اعياد 

ديگر، بازپخش مي شود.

  گلپونه ها
»من مانــده ام تنهــاي تنها/ 
من مانده ام تنها ميان ســيل 
غم ها/ من مرغك افسرده اي بر 
شاخسارم/ گلپونه ها، گلپونه ها 
چشــم انتظارم/ مي خواهــم  
اكنون تا سحرگاهان بخوانم/ 
افســرده ام، ديوانــه ام، آزرده 
جانم...«. يكي از معروف ترين 
قطعه هاي آواز ســنتي معاصر 
ايران را بايــد همين تصنيف 
»گلپونه ها« بدانيم؛ با صداي 
ماندگار زنده ياد ايرج بسطامي. 
يكي از قطعه هايي كه در بيشتر 
محافل و جمع هايي كه قصد 
دارنــد دســته جمعي آوازي 
بخوانند، خوانده مي شود. شايد 
مرگ نابهنگام ايرج بسطامي 
در زلزله بــم، كاتاليزوري بود 
بر اينكــه اين قطعه بيشــتر 
شنيده شود اما خود قطعه نيز، 
به واسطه شــعر و نوع صدا و 
خاص بودن، توان ذاتي شنيده 
شدن در اين ســطح وسيع را 
داشــت. داســتان زندگي او 
نيز در نوع خودش داســتاني 
عجيب بود. او ناچار شد كه در 
روزگاري كه هنرش داشــت 
به بار مي نشســت، به واسطه 
مرگ برادرش، به بم برگردد تا 
بتواند خانواده اش را سرپرستي 
كنــد. برادرش، همان كســي 
بود كه وقتي بــراي تحصيل 
موســيقي به تهران آمده بود، 
از ايرج حمايت مالي كرده بود. 
پس حقي بر گردنش داشت و 
بايد ادا مي كرد. او از شاگردان 
استاد شجريان بود و همكاري 
زيادي هم با مشكاتيان داشت. 
گلپونه ها با آهنگسازي حسين 
پرنيا و شــعر هما ميرافشــار 
است، قطعه اي كه حاال حاالها 

تمام نخواهد شد.

2 پيشنهاد

اين صداي حماسي

افسوس از اين گل پونه ها

1 پيشنهاد
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  اكران آنالين فيلم
كرونــا كه آمد، ســينماها يكي 
از نخســتين جاهايي بودند كه 
تعطيل شدند. طبيعي هم بود؛ 
مردمي كه يكي، دو ســاعت در 
يك فضاي بسته مي نشستند تا 
فيلم ببينند، احتمال داشت كه 
در انتقال اين ويروس ســرعت 
را باال ببرند. اما چــاره چه بود؟ 
نخســتين چــراغ را ابراهيــم 
حاتمي كيــا با فيلــم »خروج« 
روشن كرد. بله، ماجراي اكران 
اينترنتي و آنالين در ميان بود. 
هرچند كه خروج بعدها با اكران 
روباز هم در اين زمينه خبرساز 
شــد. فيلم بعدي، »طــال« بود 
كه به اكران اينترنتــي تن داد. 
حاال ســازمان روابــط عمومي 
سازمان سينمايي، مي گويد كه 
10فيلم در نوبت اكران اينترنتي 
هســتند؛ يعني كه حاال حاالها 
مي توانيد داخل خانه بنشينيد 
و آنالين، فيلم هاي روز را ببينيد. 
البته طبيعي و بديهي است كه 
تماشــاي فيلم در ســالن هاي 
سرپوشيده و آن پرده بزرگ، يك 
لطف ديگر دارد، اما كاچي بهتر از 
هيچي. فعاًل كه آمار فروش بليت 
براي تماشاي آنالين خروج دارد 
به 3ميليــارد تومان هم نزديك 
مي شــود. پلتفرم هاي نمايش 
آنالين فيلم هم كه از اين قضيه 
اســتقبال زيادي كرده اند. رقم 
فروش فيلم طــال هم كه ممكن 
است به 2ميليارد تومان نزديك 
بشود. البته اين فروش ها باعث 
نمي شــود تا هزينــه اوليه اين 
فيلم ها صاف شود؛ اما كاچي بهتر 
از هيچي؛ هم براي فيلمسازها، 

هم براي عاشقان سينما.

سينما در گوشي
1 پيشنهاد

در يك سرزمين 
2 پيشنهاد

  سرو زير آب
چنــد هفتــه پيش بــود كه 
تلويزيون، ناپرهيــزي كرده و 
فيلم »سرو زير آب« را هم نشان 
داد. حاال اگر نرسيده ايد كه اين 
فيلم را تماشا كنيد، مي توانيد 
از پلتفرم هــاي نمايش فيلم و 
سريال آن را دانلود كرده و تماشا 
كنيد. اين فيلــم را محمدعلي 
باشه آهنگر نگارش و كارگرداني 
كرده است. بابك حميديان، مينا 
ساداتي، شهرام حقيقت دوست، 
رضا بهبودي، همايون ارشادي، 
مهتــاب نصيرپــور، هومــن 
برق نورد، ستاره اسكندري و... 
هم در آن ايفاي نقش كرده اند. 
اين فيلــم 113دقيقــه اي در 
سال1397 اكران شد. موضوع 
اين فيلــم، شــهداي گمنام و 
شهداي اقليت هستند؛ كه به نظر 
مي رسد كارگردان دست روي 
موضوع چالش برانگيزي گذاشته 
است. در معراج شهدا، شهيدي 
را به اشتباه تحويل يك خانواده 
مي دهند. اين خانــواده هم به 
زادگاه خود بازگشته و تشييع 
باشــكوهي براي اين شــهيد 
گمنام خود كه بعد از ســال ها 
بازگشته، انجام مي دهند. اهالي 
روســتا هم كلي عزت و احترام 
مي گذارند. اما در ادامه، كاشف 
به عمل مي آيد كه اين پيكر از 
سفر برگشته، احتماالً متعلق به 
شهيدي گمنام از يك خانواده 
اقليت زرتشــتي يزدي است. 
همين گره ها و اينكه بايد نبش 
قبر مي كردند و...، باعث مي شود 
تا فيلمي خوش روايت را داشته 
باشــيم. فيلــم در جشــنواره 
سي و ششم، بهترين فيلم با نگاه 

ملي شناخته شد.

تخت مرمر بهانه اي شد تا يادي هم از تخت هاي سلطنتي مشهور در ايران كنيم؛ تخت هايي كه بعضي از آنها ديگر وجود ندارند اما رد پاي آنها 
براي هميشه در تاريخ ايران ثبت شده است. در ادامه با 3تخت پادشاهي معروف بيشتر آشنا مي شويم. نگاهي به تخت هاي سلطنتي مشهور در ايران

همه چيز درباره تخت مرمر كه به دستور فتحعلي شاه قاجار و براساس 
ماجراي تخت سليمان نبي ساخته شده است

بر دوش ديوان و پريان
مانند سالطين شاهنامه

اين باركد را اسكن كنيد 
و  ويديوی خالصه اين 

گزارش را ببينيد

نقل مي كنند در دوران حكومت قاجاريه، زماني كه فتحعلي شاه قاجار در قديمي ترين عمارت كاخ گلستان ايستاده 
بود، متوجه جاي خالي يك تخت شاهي در وسط ايوان شد. از آنجا كه جابه جايي تخت طاووس، دومين پادشاه 
قجري به اين ديوانخانه كار سختي بود و او هر وقت به اين عمارت مي آمد، نمي توانست بر تخت پادشاهي اش جلوس 
كند، دستور داد برايش تختي بسازند كه هميشه در وسط ايوان قرار داشته باشد. اما در گيرودار سفارش تخت به 
حجاران برجسته آن زمان، فتحعلي شاه فكري به ذهنش رسيد. او كه داستان تخت سليمان نبي را شنيده بود كه فرشته ها و ديوها آن را بر 
دوش داشته و به آسمان مي بردند، تصميم گرفت تختي مطابق با تخت حضرت سليمان بسازد. نتيجه اين رؤياي شاه قاجار، ساخته شدن تخت 
سليماني يا همان تخت مرمر كاخ گلستان شد كه جزو معدود آثار تمام مجسمه در هنر دوره قاجاريه به حساب مي آيد؛ تختي كه امروز بعد از 
گذشت 214سال هنوز در ميانه ايوان تخت مرمر و بر دوش 6فرشته و 3ديو نگهداري مي شود. اگر مي خواهيد بيشتر راجع به تخت مرمرين 

شاهان قاجاري بدانيد، اين گزارش را تا انتها بخوانيد.

پرنيان سلطاني

اينطور كــه مورخــان مي گويند فتحعلي شــاه برخالف 
آغا محمد خان قاجار كه مقتصد و ساده زيست بود، به شدت 
از زرق و برق خوش اش مي آمد و دوســت داشــت مثل 
ســالطين و شاهنشــاهان معروف ايران كه در شاهنامه 
و كتاب هــاي تاريــخ خوانده بــود، درباري باشــكوه، با 
جالل وعظمت داشته باشــد. آرزويش تكيه زدن بر تخت 
عاج و فيروزه و آبنوس گوهرنشان، گذاشتن تاج كياني بر 
سر و پوشيدن لباس هاي پرزرق و برق و رنگارنگ بود. براي 
همين وقتي تصميم گرفت براي خودش تختي در ميانه 
قديمي ترين عمارت كاخ گلستان بسازد، شنيده هايش از 
تخت سليمان نبي را كه بر دوش ديوان و فرشتگان حمل 
مي شد و به آسمان مي رفت، به حجاران انتقال و دستور داد 
تختش مطابق با اين تخت باشكوه ساخته شود؛ تختي كه 
بعد از ساخته شدن تا مدت ها نامش تخت سليماني بود و 

بعدها به تخت مرمر معروف شد.

دستور ساخت تخت سليماني در سال 1221هجري قمري مطابق 
با سال 1185هجري شمسي داده شد؛ يعني دقيقا 214سال پيش. 
همان زمان كه فتحعلي شاه قاجار دستور ساخت اين تخت منحصر 
به فرد را صادر كرد، همه هنرمندان آن عصــر به تكاپو افتادند تا 
تختي مطابق با سليقه و ميل قبله عالم بســازند! نتيجه اين شد 
كه ميرزا باباي شيرازي، نقاش باشي دربار، آن را طراحي كرد. بعد 
مرغوب ترين سنگ هاي مرمر معادن يزد را به استاد محمد ابراهيم 
اصفهاني حجارباشي ســپردند تا با كمك استادان ديگري چون 
استاد محمد حسين، استاد محمدباقر، اســتاد مرتضي و استاد 

غالمعلي، اين تخت منحصر به فرد را بسازند.

پازل 65تكه اي 

تخت مرمرين، دومين شاه قاجار از 65قطعه مرمر بزرگ و كوچك ساخته شده كه شامل 
5قطعه سنگ مرمر صاف به ضخامت 12سانتي متر، 7قطعه پله، 21قطعه طارمي ها، 
21قطعه پايه ها، ستون ها و مجسمه هاي حامل تخت و 12قطعه مجسمه هاي كوچك 
دور تا دور تخت است. اين تخت كه ارتفاعش از سطح زمين حدود يك متر است، به شكل 
سكوي بلند ديواره داري روي دوش 3ديو، 6فرشــته و 11ستون مارپيچي قرار گرفته 
است. بعضي از ســتون ها زيرتخت و مابقي در كناره هاي تخت و هركدام بر پشت يك 
مجسمه شير قرار گرفته اند. ضمن اينكه روي سطح عمودي كنار دوپله جلوي تخت، 

نقش 2اژدها و در دوسوي پله اول، 2مجسمه شير حجاري شده است.

دليل اهميت تخت مرمر كه آن را از ديگر تخت هاي سلطنتي متمايز كرده، بي شك حجاري ها 
و مجسمه هايي است كه در ساخت آن به كار رفته است. پژوهشگران هنر معتقدند مجسمه هاي 
تخت مرمر پس از مجســمه هاي چهل ستون، جزو نخستين مجســمه هاي تمام ِگرد ايران 
به حساب مي آيند. واقعيت اين است كه تخت مرمر، كلكسيوني از مجسمه هاي هنري است كه 
تعداد مجسمه هاي اصلي آن به عدد 19مي رسد. 6فرشته، 3ديو و 10شير، 19مجسمه اصلي 
اين تخت را شامل مي شوند كه با ارتفاع 115تا 120سانتي متر، نقش تكيه گاه داشته و تخت را 
با دوش يا سر خود نگه داشته اند. گفته مي شود عالوه بر مجسمه هاي حامل تخت، 10مجسمه 
كوچك با ارتفاع 35سانتي متر هم روي ديواره هاي دور تخت و روي 2 ستون انتهايي آن نصب 

بوده كه متاسفانه امروز جز يكي از آنها، مابقي از بين رفته اند.

نكته جالب توجه درباره تخت مرمر، كتيبه هايي اســت كه دور تا دور 
اين تخت قرار دارد. گويا در همان ســال هاي ساخت تخت سليماني، 
فتحعلي خان صبا )ملك الشعراي دربار فتحعلي شاه( قصيده اي در مدح 
شاه قاجار و وصف تخت مرمر ســروده كه 17بيت آن به قلم نستعليق 
استاد مهدي تهراني ملك الكتاب ســلطاني روي كتيبه هاي دور تا دور 
تخت نوشته شده است. جالب اينكه در اين اشعار حك و زراندودشده از 
فتحعلي خان صبا، تاريخ ساخت تخت هم آمده تا صدها سال بعد هم همه 
بدانند كه اين تخت زيبا در زمان سلطنت كدام پادشاه ايراني ساخته شده 
است. اين در حالي است كه نام حاج ابراهيم حجار اصفهاني، سازنده اصلي 
تخت مرمرين شاهان قاجاري هم 4بار بر گوشه و كنار تخت سليماني 
حك شده است؛ 3بار روي تبر، تيشــه و قداره ديوان و يك بار روي آرنج 

دومين زن سمت راست، نام حجارباشي دربار قاجار به چشم مي آيد.

تخت 214ساله

  تخت طاقديس
يكي از معروف ترين سريرهاي پادشاهي در ايران، بي شك تخت طاقديس است كه نام آن را بارها 
و بارها در متون قديمي ازجمله شاهنامه فردوسي، مجمل التواريخ والقصص، غرراخبار ملوك 
الفرس، تاريخ بلعمي و داستان خسرو و شيرين نظامي گنجوي ديده ايم؛ تختي كه به خاطر شكل 
كروي و طاق مانندش به اين نام خوانده مي شد و به اعتبار سخن فردوسي، 38 پادشاه روي آن 
فرمانروايي كرده اند. بر پايه گزارش شاعر پارسي گو، پيشينه اين تخت به عهد فريدون مي رسد. 
پس از آنكه فريدون، ششمين پادشاه خاندان پادشاهي پيشدادي بر ضحاك پيروز شد، مردي 
به نام جهِن بُرزين از اهالي دماوند تختي گوهرنشان مي سازد و آن را به فريدون تقديم مي كند. 
فريدون هم روي همين تخت تاجگذاري كرده و رسما پادشاه مي شود. تخت طاقديس سرانجام 
پس از شكست خسرو پرويز از قيصر روم در سال 624ميالدي، به دست مهاجمان افتاد و ويران 

شد، اما رد پاي آن براي هميشه در شعر فارسي و تاريخ ايران باقي ماند.

  تخت طاووس
يكي ديگر از تخت هاي سلطنتي معروف پادشاهان ايراني، تخت طاووس نادرشاه افشار است. 
اين تخت سلطنتي مرصع را نادرشــاه به عنوان غنيمت جنگي از هند با خود به ايران آورد. 
وجه تسميه اين سرير پادشاهي هم وجود طرح 2 طاووس پرگشوده در پشت آن بود كه باعث 
شد تخت شاه افشار به تخت طاووس شهرت پيدا كند. اينطور كه مورخان مي گويند تخت 
طاووس را محمد سعيد الهيجي، خوشنويس و هنرمند ايراني در قرن 17ميالدي براي شاه 
جهان، پادشاه گوركاني هند ساخته بود. نكته جالب توجه اينكه در ساخت اين تخت نفيس 
از سنگ هاي گرانبهايي مانند ياقوت، زمرد، مرواريد، ياقوت كبود و حتي الماس استثنايي 
كوه نور استفاده شده بود. تخت طاووس با شكست آخرين پادشاه امپراتوري مغول كبير يا 
گوركانيان در هندوستان، به دست نادرشاه افشار افتاد كه در جريان ناآرامي هاي پس از قتل 

نادر، به دست شورشي ها تخريب شد و جواهراتش به يغما رفت.

  تخت خورشيد
فتحعلي شاه قاجار در زمان سلطنتش در سال 1216هجري قمري دستور ساخت يك تخت 
سلطنتي را صادر كرد. تخت عظيم و مجللي كه توســط جواهرسازان اصفهان و با استفاده 
از جواهرات خزانه قاجار ساخته شد، به دليل خورشيد جواهرنشان و مرصعي كه داشت، به 
تخت خورشيد شــهرت يافت. اين تخت كه با جواهرات گرانبهايي ازجمله الماس، ياقوت 
كبود و زمرد ســاخته شــده، بعدها نام تخت طاووس به خود گرفت تا ياد تخت طاووس به 
يغمارفته نادر شاه افشار مجددا زنده شود. ماجرا از اين قرار است كه فتحعلي شاه قاجار روي 
اين تخت با طاووس تاج الدوله ازدواج كرد كه به همين دليل نامش از تخت خورشيد به تخت 
طاووس تغيير يافت. اين تخت جواهرنشان كه هنوز هم موجود است، تا سال1360 در كاخ 
 گلستان بود اما از آن ســال به خزانه جواهرات ملي بانك مركزي واقع در خيابان فردوسي 

منتقل شد.

كلكسيوني از مجسمه هاي هنري

نام سازنده و سال ساخت روي تخت

و اما بشنويد از جايي كه فتحعلي شاه قاجار تخت سليمان را در آن مستقر كرد؛ جايي كه امروز به ايوان تخت مرمر معروف است. اين ايوان، قديمي ترين 
بنا در كاخ گلستان است كه به گفته كارشناسان موزه، ســاخت آن به دوران كريم خان زند، به سال 1138هجري شمسي، يعني حدود 260سال پيش 
برمي گردد. اما اين عمارت در دوره قاجاريه دستخوش تغييرات زيادي شد. وقتي آغامحمدخان قاجار در سال 1171خورشيدي شيراز را تصرف و قصر وكيل 
را ويران كرد، يك سري از آثار اين قصر را با خود به تهران آورد. ازجمله 2ستون مرمر يكپارچه از معادن شيراز، ازاره هاي مرمريني كه روي آنها با رنگ روغن، 
نقش هاي گياهي زيبا نقاشي شده، 2در خاتم كاري شده توسط استاد محمد جعفر خاتم ساز شيرازي كه از جنس نقره، عاج فيل، استخوان شتر و... است و 
روي آن ابياتي از سعدي وجود دارد. خالصه كه آغامحمدخان قاجار با غنيمت هايي كه از قصر وكيل به تهران آورد، دستور داد تغييراتي در قديمي ترين ايوان 
كاخ گلستان به وجود بياورند. اين در حالي است كه ايوان و گوشواره هاي ديوانخانه تخت مرمر در دوره هاي مختلف، بارها دستخوش تغييرات قرار گرفت. 

سقف و كف قديمي ترين بناي كاخ گلستان يك بار در دوره پهلوي دوم و بار ديگر در سال1374 مرمت و بازسازي شد تا به شكل امروزي اش درآيد.

قديمي ترين ايوان كاخ گلستان
تخت مرمر را كه ساختند و در ايوان قديمي كاخ گلستان مستقر 
كردند، شاه قاجار روي آن جلوس كرد و از آن پس مراسم سالم، 
بارعام و اعياد مذهبي را آنجا برگزار مي كــرد. به اين ترتيب كه 
شاه در ايوان شاهي، يعني قسمت اصلي ساختمان روي تختش 
جلوس مي كرد، پرده هاي جلوي ايوان را به صورت هشتي يا لوله وار 
باال مي زدند، اشراف، قسمت جلوي حوض و عوام، قسمت عقب 
مي ايستادند تا به شاه قاجار سالم كرده و با او ديد و بازديد داشته 
باشند. اگر روزي گذرتان به كاخ گلستان و ايوان تخت مرمر افتاد، 
بد نيست نگاه دقيق تري به گوشواره هاي اين ايوان هم بيندازيد؛ 
گوشواره هايي كه از آنها براي پذيرايي از ميهمانان استفاده مي شد. 
ضمن اينكه ارسي ايوان شامل 5در است كه به صورت كشويي به 
طرف باال باز مي شود. راستي تا يادمان نرفته اين نكته را هم اضافه 
كنيم كه در قسمت باالي ايوان 6نقاشي پشت شيشه قرار دارد كه 
اهدايي دربار فرانسه به ناصرالدين شاه است. همچنين در قسمت 
فوقاني ايوان 2 آيينه مي بينيد كه جزو هداياي الكســاندر اول، 

امپراتور روسيه به فتحعلي شاه قاجار بوده است.

مراسم سالم روي تخت مرمر

از تخت مرمر نه فقط براي برگزاري مراسم مختلف استفاده مي شد 
بلكه تاجگذاري هاي شاهان قاجار بعد از فتحعلي شاه هم روي همين 
تخت صورت مي گرفت. موضوع جالب توجه درباره تخت مرمر اين 
است كه نخستين شــاهي كه روي آن جلوس كرد، فتحعلي شاه 
قاجار بود و آخرين مراســم ســالم و تاجگذاري را پهلوي اول در 
آذر ماه سال 1304روي اين تخت انجام داد؛ يعني در واقع 7پادشاه 
ايراني نشستن روي تخت مرمرين سليماني را تجربه كرده اند كه 
اين پادشاهان به ترتيب فتحعلي شاه، محمدشاه، ناصرالدين شاه، 
مظفرالدين شاه، محمدعلي شاه، احمدشاه و رضاشاه پهلوي هستند.

فتحعلي شاه نخستين شاه

عمارت تخت مرمر در ســال1374 مرمت و بازســازي شــد و از آن پس بازديد از اين عمارت و 
تخت سليماني واقع شده در ميانه آن براي عموم آزاد شد. حاال اگر كسي بخواهد از اين تخت زيبا كه 
بر دوش فرشتگان و ديوان قرار دارد بازديد كند، بايد خودش را به خيابان پانزده خرداد، ميدان ارگ، 
موزه گلستان برساند؛ جايي كه افراد با پرداخت مبلغ 5هزار تومان به عنوان ورودي باغ گلستان و 
4هزار تومان ورودي ايوان تخت مرمر مي توانند از تخت سليماني با مجسمه هاي بي نظيرش ديدن 
كنند. ساعت كار اين مجموعه تاريخي هر روز از ساعت 9 صبح تا  عصر18:30 است و بازديد از تمامي 

عمارت ها و موزه هاي مجموعه گلستان، در مجموع 46هزار تومان هزينه دارد.

بازديد از تخت مرمر از سال1374

از تخت مرمرين، دومين شاه قاجار تصاوير متعددي وجود دارد. اما قديمي ترين تصاوير موجود از اين سرير پادشاهي، نقش هايي 
است كه از نقاشي نقاشان برجسته آن دوره به جامانده است. به عنوان مثال اوژن فالندن، نقاش، معمار و خاورشناس فرانسوي 
2تابلو از ايوان تخت مرمر در سال 1219هجري شمسي كشيده كه يكي از آنها تصوير ميدان شاه )ارگ امروزي( است. در سمت 
چپ اين تصوير، سر در حياط تخت مرمر و در سمت راست تصوير برج كاله فرنگي ديده مي شود كه زمان سلطنت آغامحمدخان 
قاجار ساخته و در زمان حكومت ناصرالدين شاه قاجار ويران شد. نقاشي ديگري كه از فالندن موجود است، ايوان تخت مرمر و 
نماي داخلي آن است كه در آن مي توان به راحتي تخت مرمرين شاهان قاجار را مشاهده كرد. اين در حالي است كه ژول لورنس، 
يكي ديگر از نقاشان برجسته فرانسوي حدودا 10سال بعد از نقاشي هاي فالندن از ايوان تخت مرمر، تابلويي از تخت مرمر نقاشي 

كرده كه امروز اصل آن در هنرستان هنرهاي زيباي شهر پاريس نگهداري مي شود.

تبلور تخت مرمر در آثار نقاشان فرانسوي

بناي تخت طاقديس كه در زمان خسرو پرويز ساخته شد و آخرين بار تخت طاقديس معروف در اينجا قرار داشت.



11  پنجشنبه    مكتب خانه
1  خرداد  1399  
شماره 77  

  متفاوت مثل من
فيلــم متفاوت »مثــل من« 
اثري بــود كه هفتــه پيش از 
تلويزيون و شبكه چهار پخش 
شد. همين االن هم اگر آن را 
نديده ايد، مي توانيد از طريق 
سايت ها و اپ هاي پخش فيلم 
و سريال به تماشــاي دوباره 
آن بنشــينيد. فيلم، به شدت 
معناگــرا و انســان گرا از آب 
درآمده است. ريتم اوليه فيلم 
كند است و شايد همين باعث 
شود كه خيلي ها پاي تماشاي 
آن ننشــينند. اما بهترين ها را 
بــه صبورها مي دهنــد، صبر 
پيشــه كنيد تا بــه پيام هاي 
عميق فيلم برسيد. اين فيلم، 
دربــاره زندگــي يــك دالل 
بين المللي آثار هنري اســت. 
او در آســتانه جدايي و ترك 
هميشــگي شــريك زندگي 
خود است. اما اين دو تصميم 
مي گيرند كــه يك بار ديگر به 

هم فرصت بدهند.

  خاطره بازي تئاتربازان
شايد شــما هم تعجب كرده 
باشــيد، االن كه خبــري از 
ســالن هاي تئاتر نيســت. در 
ايــن بخــش راهنما كــه به 
معرفي فيلم هــا و آثار هنري 
مي پردازيم، معمــوالً در حق 
تئاتر اجحــاف مي كنيم. حاال 
 بد نيســت نيم نگاهي به يك 
اتفــاق تئاتــري بامــزه هم 
داشــته باشــيم. حــاال كه 
عشق شــان  از  تئاتري هــا 
دور هســتند، پرديــس تئاتر 
شــهرزاد، يك فراخوان داده 
بــراي تماشــاگران تئاتــر؛ 
اينكه متن هــا و عكس هايي 
را كه از خاطره هــاي تئاتري 
و دلتنگي هاي اين روزشــان 
بــراي ايــن هنر دلچســب 
دارنــد بفرســتند تــا بــه 
اشــتراك گذاشــته شــود. 
ايــن ابتــكار صورت گرفتــه 
تا در ايــن روزهــاي دوري و 
دوســتي، ارتبــاط مخاطبان 
بــا تئاتــر قطــع نشــود و 
 كماكان اين شــعله، فروزان 

نگه داشته شود.

2 پيشنهاد

در جست وجوي خانه

هنر بي واسطه

1 پيشنهاد

همه  چيزهايي كه بايد درباره اهداي عضو بدانيم، از 
زبان مديرعامل انجمن اهداي عضو ايرانيان

يك مرگ
8  زندگی

  اعضاي افراد مرگ مغزي چگونه و به چه كساني اهدا مي شوند؟
قوانين تخصيص عضو ايران براســاس معتبرترين قوانين جهاني تخصيص عضو و با تطبيق 
آن بر اساس شرايط كشورمان نوشته شده است. فهرســت انتظار بيماران نيازمند در مركز 
مديريت پيوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تنظيم و به روز مي شود و در زمان 
اهدا، تخصيص اعضا فقط توســط اين مركز صورت خواهد گرفت. مســئول تخصيص عضو 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بررسي فهرست بيماران نيازمند براساس گروه 
خوني، سايز بدن، زمان ورود به فهرست و ميزان اورژانســي بودن وضعيت بيماران نيازمند 
به عضو، مناســب ترين گيرنده را با كمك برنامه كامپيوتري مخصوص انتخاب مي كند. در 
عين حال، مسئول تخصيص عضو پس از انتخاب گيرندگان مناسب آن اهداكننده خاص، به 
بيمارستان هاي مربوطه اطالع مي دهد تا گيرنده هاي انتخاب شده را آماده كنند. توسط مراكز 
پيوند با گيرندگان انتخاب شده تماس گرفته مي شود و درخواست مي شود تا بيمار سريعا خود 
را به بيمارستان برساند. گيرنده ها مدت هاست كه چشم انتظار پيوند عضو مانده و هر لحظه 

انتظار اين تلفن را كشيده اند.
  پس از اطالع مسئول تخصيص به بيمارستان هاي محل ثبت نام هر گيرنده، 

تيم پيوند چه مي كنند؟
از زمان اطالع از وجود دهنده مناسب، تيم پيوند به شدت فعال مي شود؛ براي هر پيوند يك تيم 
80-70نفره به حركت درمي آيند تا دست در دست هم، نيت خير خانواده اهدا كننده را برآورده 
كنند. يكي از جراحان تيم پيوند در ساعت مقرر تعيين شده توسط مسئول تخصيص، جهت 
برداشت عضو به بيمارستان محل اهدا مي رود. اهداكننده و گيرنده ها هركدام در قسمتي از 
كشور به اتاق عمل برده می شوند و عمل برداشت عضو و جراحي مشكل پيوندها شروع مي شود.

  آيا باطل كردن كارت اهداي عضو ممكن است؟
مي دانيد كه مي توانيد با يك مراجعه سريع به ســايت اهداي عضو، كارت اهداي عضو براي 
خودتان بگيريد. اما آيا باطل كردن اين كار ممكن است؟ بله، در هر زمان كه از داشتن كارت 
منصرف شويد مي توانيد از طريق سايت، تقاضاي خود را لغو كنيد. هرچند با در نظر داشتن 
نياز به رضايت خانواده براي اهدا تنها با اعالم خواســته خود به خانــواده خود نيز مي توانيد 
انصراف خود را از اهدا اعالم كنيد. براي لغو كارت اهداي عضو خود، مي توانيد كد ملي، نام و 
 card@ehda.center نام خانوادگي، تاريخ تولد و علت درخواست خود را به آدرس اي ميل

ارسال كنيد.
  آيا خانواده هاي فرد اهدا كننده و فرد گيرنــده عضو پيوندي يكديگر را 

مالقات خواهند كرد؟
خير، هويت طرفين به داليلي كه چند نمونه از آن گفته مي شود، محرمانه خواهد ماند. البته 
تعدادي از خانواده ها تمايل خواهند داشت كه از طريق نامه هاي بي نام و نشان )با همكاري 
مركز اهداي عضو( با هم مكاتبه داشته باشند. دليل محرمانه ماندن اطالعات اين است كه 
به ندرت ديده شده كه برخي از اعضاي خانواده اهدا كننده، پس از مدتي از خانواده گيرنده 
عضو، در خواســت مادي دارند. گاهي اوقات بيمار پيوند شــده، پيوند را رد مي كند و زنده 

نمي ماند و چون بيمار گيرنده در حكم فرزند جديد خانواده اهدا كننده است، مثل اين است 
كه گويي اين خانواده، 2بار فرزندشان را از دست داده اند. گاهي خانواده اهدا كننده توقع دارند 
كه گيرنده نيز از نظر شــيوه زندگي، كامال مانند زنده ياد فرد مرگ مغزي باشد كه اين براي 
گيرنده و خانواده اش مشكالتي ايجاد مي كند. بعضا خانواده هاي اهدا كننده تمايل دارند به 
كرات )برخي اوقات روزانه(، گيرنده را مالقات كنند تا خاطرات عزيز از دست رفته شان را زنده 

كنند كه اين نيز باعث ايجاد مزاحمت و اختالل در روند زندگي گيرنده خواهد شد.
  آيا در قبال عضو اهدا شده پولي به خانواده اهدا كننده داده مي شود يا خير؟

خير، عضو پيوندي به صورت رايگان و بــه  عنوان هديه به خانواده گيرنده اهدا مي شــود و 
گيرنده نيز پولي بابت عضو پيوندي پرداخت نمي كند و براي تضمين اين امر شما مي توانيد 
در مراسم بزرگداشت پيوند اعضا )جشــن نفس( كه هر ساله برگزار مي شــود، شركت و با 

خانواده هاي دهنده و گيرنده صحبت كنيد و سؤاالت خود را در اين مورد از آنها بپرسيد.
  آيا فرد زنده هم مي تواند اهدا كننده باشد؟

بله، در بعضي شــرايط مي تواند اهدا كننده باشــد. كليه يكي از معمول ترين اعضاي اهدايي 
افراد زنده است، زيرا يك فرد سالم با يك كليه هم قادر اســت به زندگي طبيعي خود ادامه 
دهد. قسمتي از ريه والدين به كودك زير 6سال، قسمتي از كبد به افراد ديگر و در موارد نادر 

قسمتي از روده كوچك نيز قابل اهداست.
  آيا درصورت مرگ طبيعي نيز امكان اهداي عضو وجود دارد يا خير؟

بله، بعد از مرگ كامل به  صورت طبيعي تا 48ســاعت نســوجي مانند قرنيه، دريچه قلب، 
استخوان و تاندون، قابل اهدا هســتند. خالصه آنكه هر فرد مرگ مغزي مي تواند با اهداي 
ارگان هاي حياتي خود جان يك تا 8نفر را از مرگ حتمي نجات دهد و با اهداي بافت و نسوج 

خود يك تا 53نفر را از معلوليت رهايي بخشد.

مرگ مغزي ُكما نيست
مرگ مغزي پديده اي است كه در آن، به دليل ضربه اي كه به مغز وارد مي شود، خونريزي مغزي، 

تومور يا نرسيدن اكسيژن، ســلول هاي مغزي دچار ورم مي شــوند. از آنجا كه جمجمه، سطحي 
استخواني است، فشار داخل آن باال مي رود و به اين ترتيب مسسير رگ هايي كه از گردن وارد جمجمه 
مي شوند و خون رساني به مغز را انجام مي دهند، مسدود مي شود. سلول هاي هر عضوي با متوقف 
شدن خون رساني در چند دقيقه مي ميرند. امكان برگشت فرد مرگ مغزي به زندگي به هيچ وجه 

وجود ندارد و اين كامال مخالف حالت كماست. در حالت كما، سلول هاي مغزي سر جاي خود 
هستند، اما عملكرد ندارند. ممكن است روزي اين عملكرد برگردد يا نه، زماني هم 

براي آن نمي توان درنظر گرفت. در گزارش ها مواردي از كما وجود دارد كه 
بعد از 17سال فرد به زندگي برگشته است. اما درباره مرگ مغزي، 

از سال1964 كه دانشــگاه هاروارد براي اين پديده 
تعريفي عنوان كرده، حتي يك مورد نبوده 

كه فرد مرگ مغزي به زندگي 
برگشته باشد.

بعضي خانواده ها نگران ظاهر تغيير يافته پيكر 
فرد درگذشته هستند، در حالي  كه اين نگراني 

بي مورد است و تالش مي شود احترام 
متوفي حفظ شود. مراسم خاكسپاري 

هم با اين كار به تعويق 
نمي افتد.

مرگ مغزي 
اگر مردم ندانند كه چطور قلب يك فرد مرگ مغزي تپش دارد، نمي توانند اين موضوع را بپذيرند و 

احتمال رضايت دادن براي اهداي عضو كم مي شود. به همين دليل بايد همه مردم، دانش علمي مكانيسم 
مرگ مغزي را بلد باشند تا بتوانند در صورت بروز حادثه، فقط به تصميمشان براي اهدا يا عدم اهدا فكر 
كنند، نه اينكه در آن زمان به آنها اطالعات علمي بدهيم. اينجاست كه اهميت فرهنگسازي توسط 
نهادهاي مختلف پررنگ مي شود. همه بايد كمك كنند تا مفهوم »مرگ  مغزي مساوي است با مرگ« 

بين مردم جا بيفتد. اگر در اين زمينه اطالعات غلط منتشر شود، مردم هم دچار باورهاي اشتباه 
مي شوند. يكي از باورهايي كه گاهي بين خانواده هاي فرد مرگ مغزي ديده مي شود، تصور 

برگشت فرد به زندگي است كه اين امكان وجود ندارد. باور ديگر اين است كه 
شايد معجزه اي رخ دهد. معجزه اين نيست كه در آن لحظه آن فرد 

بلند شود و راه برود، بلكه معجزه اين است كه از اين مرگ، 
8زندگي آفريده مي شــود. اين همان معجزه 

و شــگفتي در آفرينش است كه 
خداوند آفريده است. 

وقتي قلب هنوز مي تپد
قلب ما باتري اتوماتيكي دارد كه با جابه جا شدن يون ها، ضربان توليد مي كند. اين عضو هم براي توليد ضربان، به 
اكسيژن احتياج دارد. قلب از طريق ريه ها اكسيژن مورد نياز خود را دريافت مي كند و اگر اين اكسيژن رساني قطع 
شود، براي 6 تا 8دقيقه، مي تواند مثل يك خازن، امواج الكتريكي را در خود ذخيره و همچنان ضربان ايجاد كند. اگر 
چنين خاصيتي وجود نداشت، با قطع اكسيژن رساني، قلب ايست مي كرد. اما حاال اگر در اين فاصله كوتاه، دستگاه 
تنفس مصنوعي به فرد متصل شود، جريان اكسيژن همچنان به قلب مي رسد و در نتيجه قلب ضربان سازي را 

ادامه مي دهد. به اين ترتيب فرد در حالي  كه سلول هاي مغزي خود را از دست داده، هنوز صاحب قلبي است 
كه تپش دارد. باور اين موضوع براي مردم سخت است و با خودشان فكر مي كنند حتي اگر اينطور 

است، بهتر است فرد را در همين حالت نگه دارند. اما بافت مرده مي تواند موادي را در خون 
فرد منتشر كند، مانند وقتي كه اگر فردي دچار قانقاريا باشد، نمي توان عضو را نگه 

داشت. فاصله بين مرگ مغزي تا از بين رفتن اعضاي ديگر، چند ساعت 
تا حداكثر 2هفته است؛ يعني بيمار مرگ مغزي را نمي توان 

بيشــتر از اين مدت با قلب تپنده نگه داشت. اين 
فرصتي اســت كه مي توان اعضاي فرد 

مرگ مغزي را نجات داد.

سؤال و جواب هايي كه بايد بدانيم

   تاريخچه اهداي عضو

چيزي شــبيه معجزه است، اينكه 
فردي ديگر به اين دنيــا برنگردد، اما 

بتواند 8زندگي ديگر را نجــات دهد. اين 
همان معجزه اي است كه پيش چشم مان اتفاق 

مي افتد و با اهداي عضو ممكن مي شود. در اين سال ها درباره اهداي اعضاي 
فردي كه دچار مرگ مغزي شده اند زياد شــنيده ايم؛ اطالعاتي كه گاه اشتباه 
بوده و بر اين فرايند خداپسندانه، اثر منفي گذاشته اند. در آستانه رسيدن به 
روز اهداي عضو، سراغ كتايون نجفي زاده، مديرعامل انجمن اهداي عضو 
ايرانيان، رفته ايم تا اين  بار از زبان او، همه آنچه را كه بايد درباره اهداي 
عضو بدانيم، بشنويم. آمارها مي گويند از 8 تا 10هزار مرگ مغزي كه در 
سال اتفاق مي افتد و در 50درصد آنها بايد اعضاي قابل استفاده وجود 
داشته باشد، سال قبل فقط 1078فقره اهدا صورت گرفت و اين يعني 
حدود يك چهارم ميزان ممكن. اين براي كشوري با فرهنگ ايثار، 
چندان قابل  قبول نيست. هرچند آمار اهداي عضو روز به  روز پيشرفت 
كرده و به خصوص در سال گذشته، افزايش چشمگيري داشته است، 
اما دانستن و اطالع رساني درباره اهداي عضو، تنها راه افزايش اين آمار 

و زندگي  بخشيدن به بيماران نيازمند عضو است.

نيلوفر ذوالفقاري 

نخستين پيوند از اهداكننده مرگ مغزي 
توسط جراح اوكرايني يوري واراني در دهه 

1930 به انجام رسيد كه پس زدن 
عضو منجر به شكست اين 

عمل شد. 

در دهه1900 ميالدي، جراح فرانسوي، الكسيس 
كارل و چارلز گاتري با انجام پيوند عروق، در روش 
جراحي پيوند پيشگام شدند. در طول جنگ جهاني 

اول، به ويژه با كار هارولد گيليز در آلدرشات، 
گام هاي بزرگي در زمينه پيوند 

پوست برداشته شد. 

اولين پيوند به معناي امروزي، يعني همان ايمپلنت 
بافت عضو براي ترميم عملكرد آن، پيوند تيروئيد 
بود كه در سال1883 انجام شد. اين كار توسط 

جراح سوئيسي، تئودور كوچر، انجام 
شد كه بعدها جايزه نوبل را از 

آن خود كرد. 

پس از تيروئيد، پيوند عضوهاي ديگر در دهه هاي 
حدود سال1900 انجام شدند. در سال1909 
جايزه نوبل به خاطر كشف عملكرد غده تيروئيد 

به كوچر اهدا شد. در همان زمان پيوند 
اعضاي انسان جهت درمان 

بيماري ها انجام 
شد. 

اطالعات اشتباه ندهيم
همه فرايند اهــداي عضو در گروي اطالعات صحيحي اســت كه بايد به 
مردم داده شود و اشتباه در مســير اطالع رساني، باعث متوقف شدن اين 
مسير سخت مي شود. اگر در فيلمي ببينيم كه فرد مرگ مغزي به زندگي 
برگشته يا اگر درباره پارتي بازي براي گرفتن عضو يا رد و بدل شدن پول 
بين اهداكننده و گيرنده شايعاتي مطرح شود، اثري منفي بر ذهنيت مردم 
باقي خواهد گذاشت؛ در نتيجه خانواده ها به اهداي اعضاي فرد مرگ مغزي 
رضايت نخواهند داد. تخصيص عضو، يعني اينكه عضو به چه بيماري برسد، 
توسط وزارت بهداشت و چند دانشگاه بزرگ كشور انجام مي شود و به هيچ 
وجه كســي نمي تواند در اين زمينه دخالت كند. تيم هاي اهداي عضو و 
پيوند، به طور متناوب در جريان روند فعاليت قرار مي گيرند و امكان ايجاد 
تداخل در اين روند وجود ندارد. بنابراين تهيه فيلم هايي كه بدون تحقيق، 

اطالعات غلط را به مردم منتقل مي كنند، اشتباه ترين كار ممكن است. 



بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي 
شــيوع ويروس كرونا و بــه تعويق 
افتــادن زمان برگــزاري بازي هاي 
المپيك توكيو، اين فرصت را نصيب 
ورزشكاران المپيكي كرده تا پس 
از مدت ها، بودن در كنار خانواده 
را تجربه كنند و آنها را به زندگي 
عادي برگردانده اســت. مجتبي 
عابديني هم كه پاي ثابت سفرهاي 
خانوادگي اســت، اين بار به اتفاق 
همســر و 2دخترش به زادگاهش، 
سوادكوه رفته و در عين حال برنامه 

تمريني اش را دنبال مي كند.
  دوران قرنطينه را چگونه سپري كردي؟

در دوران قرنطينه هم در خانــه تمرين كردم. به 
هر حال تمرين در زندگي آپارتماني سخت است، 
به خصوص كه در ساختمان هاي امروزي صداي پاي 
آدم به خانه همسايه مي رود اما مراعات مي كردم و 
همسايه ها هم به من خيلي لطف داشتند. االن يك ماه 
است كه به اتفاق خانواده به سوادكوه آمده ام و تمريناتم 

را اينجا ادامه مي دهم.
  در سوادكوه وســايل تمرين و بدنسازي 

مهياست؟
من اينجــا تمرينات هوازي انجام مي دهــم و كوهنوردي 
مي كنم. البته وزنه هم مي زنم و تا شكست كرونا در سوادكوه 
مي مانم. فكر كردن به زندگي بدون شمشير، شوك عصبي 
به مــن وارد مي كند و به همين دليل تحت هر شــرايطي 

شمشير را كنار نمي گذارم.
  جز شمشيربازي معموال مشغول چه كاري 

مي شوي؟
همه فراغتم را با خانواده ســپري مي كنم. گاهي اوقات با 
همســرم كه خودش از قهرمانان تنيــس روي ميز بوده، 
تفريحي بازي مي كنيم. البته اگر تمرين و مســابقه نباشد 

ترجيح مي دهم با خانواده  ام به مسافرت بروم.
  سفر به كدام شهرها را ترجيح مي دهي؟

اگر فرصت يكي دو روزه داشــتم باشم سوادكوه را انتخاب 
مي كنم اما اگر به اندازه كافي وقت داشــته باشيم سفر به 
شــهرهاي تاريخي را ترجيح مي دهم. ســال قبل سفري 
به اصفهان داشــتم كه خيلي لذتبخش بود و بعد از آن به 
شيراز و يزد رفتيم. سال هاي قبل هم به شهرهاي تاريخي 
سفر كرده بودم. ايرانگردي را خيلي دوست دارم. براي من 
كه دنيا را ديده ام حيف است كه زيبايي هاي كشور خودم 

را نبينم.

12

در 35سالگي 
مدال جهاني گرفتم

اگر المپيك توكيو سر موعد برگزار شود، 
مجتبي عابديني سومين المپيك را در زندگي 
ورزشي اش تجربه مي كند. سابريست تيم ملي 

در المپيك 2012در رتبه 36 ايستاد و در المپيك 2016 به 
مقام چهارم رسيد و حاال مي گويد براي صيد بهترين مدال به توكيو 

خواهد رفت تا آن را به مردم ايران پيشكش كند.
  نسبت به المپيك قبل 4سال مسن تر شده اي. در 36سالگي مي تواني 

در المپيك توكيو مدال بگيري؟
درست است كه سنم بيشتر شده اما هنوز همان انگيزه 4سال قبل را دارم. فراموش نكنيد 
كه من در 35سالگي مدال جهاني گرفتم و هيچ وقت سن را براي كسب موفقيت مالك 

قرار نمي دهم. االن هم اگر كرونا نبود در 36سالگي مي رفتم براي قهرماني در المپيك.
  اميدوار باشيم كه اين بار به جاي اشك با لبخند، المپيك را به پايان برساني؟

چرا كه نه، اميدوارم هر چه خير است برايم پيش بيايد اما مطمئن باشيد با مدال از المپيك 
برمي گردم و دوست دارم يك مدال خوشرنگ براي مردم سوغات بياورم.

  پس قول مدال المپيك را مي دهي؟
قول دادن تعهدي به وجود مي آورد اما به مردم قول مي دهم براي خوشحالي شان با تمام 

وجود مبارزه كنم.

   پنجشنبه
  1  خرداد  1399

  شماره 77
توپ خانه

  عكس و مستند خانگي
دارن هاردي، در كتاب خواندني 
اثر »مركب خود«، يك فرمول 
جالب دارد: به جاي كم كردن، 
اضافه كنيــد. مثاًل مي گويد به 
جاي كم كــردن غذاهايي كه 
نبايد بخوريد، به غذاهايي كه 
بايد بخوريد فكر كنيد تا مغزتان 
مقاومت نكند. مثالي هم مي زند. 
كســي به او مراجعه كرده بود 
و از ســاعت هاي زيــادي كه 
براي تماشاي تلويزيون صرف 
مي كرد شكايت داشت. هاردي 
از او پرسيده بود كه چه فعاليتي 
را دوست دارد؟ او هم گفته بود 
عكاســي. دارن به او گفته بود 
بدون اينكه از چيزي كم كني، 
عكاســي كن. او هم دوربيني 
تهيه كــرده و فضايي هم براي 
ظاهر كــردن عكس ها تدارك 
ديده بود. كم كــم كل خانواده 
به اين فرايند عالقه مند شده و 
عماًل روزانه 3-2 ساعت صرف با 
هم بودن و گرفتن انواع عكس ها 
مي شــد. نكته شــگفت انگيز 
اينكه بدون هيچ وسواســي، او 
ديگر تلويزيون نگاه نمي كرد. 
خب، چطور است كه شما نيز 
چنيــن كاري را انجام بدهيد؟ 
االن بيشتر گوشي هاي همراه 
دوربين هاي خوب دارند. كمي 
دربــاره كيفيت آنهــا مطالعه 
كنيد. مي توانيــد يك دوربين 
خوب هم تهيه كنيد. ســپس 
عكس هاي مناســب بيندازيد. 
تهيه فيلم ها و كليپ ها با ذكر 
تاريــخ و ثبــت آنهــا هم يك 
فعاليت مفرح خانوادگي عالي 

است.

  موزه  خانگي
هر انســاني، اشــيايي دارد كه 
جدا از قيمــت ظاهري، برايش 
قيمت باطني زيــادي دارند و 
حاضر نيســت آنها را به راحتي 
كنار بگذارد. اين اشــياء براي او 
تداعي كننده خاطراتي هستند. 
هر خانواده اي نيز چنين است؛ 
اشــيايي دارد كــه بهانه هايي 
هستند براي يادآوري خاطرات 
خوش يا احياناً ناخوشــي كه 
داشــته اند. اما غالباً اين اشياء 
يا حتي عكس ها و نوشــته ها و 
هر چيزي كه هست، در پستو 
نگهــداري شــده و در جــاي 
مناسبي نگهداري نمي شوند؛ 
آن هــم درحالي كــه از ارزش 
معنوي بااليي برخوردارند. با يك 
تجربه مجموعه داري چطوريد؟ 
يك موزه كوچك خانگي براي 
خودتان تدارك ببينيد. ســعي 
كنيد براي هر چيزي كه برايتان 
ارزشــمند اســت، يك فضاي 
مناســب يا زيرانداز شيك هم 
داشته باشــيد؛ حاال مي توانند 
پارچه هاي هم اندازه و خوش رنگ 
يا بشــقاب هاي يك بار مصرف 
شــيك يا... باشــند. توضيحي 
دست نويس با ذكر تاريخ و دليل 
ارزشــمندي هم كنار هر شي ء 
بگذاريــد. بعد از مدتــي، موزه 
شخصي و خانوادگي شما، شكل 
گرفته و مي توانيــد نورپردازي 
خوبی هم برايش تدارك ببينيد. 
كمي سليقه هم كه كار شما را 
عالي مي كند. نخستين كارت 
عروسي، نخســتين عكس از 
فرزند، عينك و تسبيح و اشيای 
مربوط به والدين، اشيايي مانند 
صدف، مرجان و... كه از سفرها 
آورده ايد و... مي توانند بخشي 

از اين موزه باشند.

2 پيشنهاد

پرتره هاي خانوادگي

موزه در خانه شما

1 پيشنهاد

  شمشــيربازي ايران در مقايســه با 
كشورهاي صاحب ســبكي مثل فرانسه، 
مجارستان، روسيه و ايتاليا جايگاه ويژه اي 
در دنيا نــدارد. چطور مي شــود كه يك 
شمشــيرباز ايراني همه معيارها را بر هم 
مي زند و بعد از شگفتي سازي  در المپيك، 

مدال جهاني هم مي گيرد؟
من 23سال است كه در شمشيربازي فعاليت مي كنم 
و از همان ابتــدا براي هر كاري هدف داشــتم. حدود 
10ســال هم مي شــود كه با جديت كامل و به قصد 
گرفتن مدال جهاني و مدال المپيك تمرين و زندگي 
مي كنم. در اين چند سال اخير با كمك پيمان فخري، 
سرمربي تيم ملي شمشيربازي، بخشي از هدف هايي 
كه مي خواستم رسيدم. من از نوجواني شمشيربازي را 
شروع كردم و مدام دنبال انجام كارهاي بزرگي بودم كه 

كسي قبال انجام نداده باشد.
  خيلي هــا مي خواهند بدانند، مجتبي 
عابديني براي رسيدن به چنين جايگاهي و 
بدل شدن به نماد پيشرفت شمشيربازي در 

ايران چه مسيري را طي كرده است؟
سال 1376فقط 13سالم بود اما وقتي از مدرسه به خانه 
مي رســيدم ناهار مختصري مي خوردم و ساعت يك 
مي رفتم ورزشگاه شــيرودي و تا ساعت 9شب تمرين 
مي كردم. حساب شمشــيرهايي كه در اين سال هاي 
نسبتا طوالني شكسته ام از دســتم در رفته است. اين 
براي يك پسر بچه سيزده ساله سبك زندگي مطلوبي 
نيســت اما براي آينده ام هدف داشتم و ول كن تمرين 
نبودم. سال 1379 قهرمان شمشيربازي نوجوانان آسيا 
شدم و همه پياده روي ها تا ورزشگاه شيرودي و تمرينات 
سختي كه انجام مي دادم جبران شد. از همه مهم تر عزم 
و اراده اي در وجودم شكل گرفت و تا امروز نتوانسته ام 
شمشــيربازي را رها كنم. تمريناتم بعد از گرفتن اين 
مدال دو چندان شد و سال 1381در مسابقات قهرماني 
جوانان آسيا دوم شدم و ســال 83 با مدال طالي اين 
مســابقات برگشتم. همان ســال مدال برنز مسابقات 
بزرگساالن آســيا را گرفتم. همه آنهايي كه ورزش و 
تحصيل مي كنند خوب مي دانند درس خواندن در اين 
شرايط چقدر سخت است اما در همان اوضاع و احوال، 

ليسانس مديريت ورزشي ام را گرفتم.
  بعد از ازدواج، شرايط سخت تر هم شد؟

به رغم همه مســئوليت هايي كه به عنوان همسر و پدر 
به دوش مي كشــم، مي توانم بگويم بعــد از ازدواج به 

آدم محكم تري تبديل شــده ام. حدود 15سال است 
كه ازدواج كرده ام اما فقط 3ســال تحويل سال نو را در 
كنار خانواده ام بودم. شايد ســر جمع 2سال هم كنار 
2دخترم نبوده ام و كرونا اين فرصت را به من داد كه در 
اين چند ماه كنارشان باشم. تحمل اين شرايط گاهي از 

مسابقه دادن با رقباي قدرتمند سخت تر است.
  گاهي اوقات درآمــد قابل توجه يك 
ورزشــكار حرفه اي، تحمل اين شرايط را 
آســان تر مي كند. وضعيت قراردادها در 
شمشــيربازي براي داشــتن يك زندگي 

بي دغدغه كفايت مي كند؟
متأسفانه شمشيربازی ليگ پويايي ندارد و اسپانسرها 
به اين رشــته ورزشي روي خوش نشــان نمي دهند. 
بعد از المپيك 2016 نگاه مسئوالن به شمشيربازي 
تا حدودي تغيير كرده اما هنوز به جايي نرســيده ايم 
كه دغدغه مالي نداشته باشــيم و به عنوان ورزشكار 

حرفه اي به درآمد پايدار نرسيده ايم.
  مبلغ قراردادها در ليگ شمشيربازی 

چقدر است؟
من سال قبل در ليگ برتر، شمشــير مي زدم و بابت 
يك فصل كه 7 ماه اســت، 10ميليون تومان دريافت 
كردم. امســال هم به لطف آقاي حداديان و مسئوالن 
هواپيمايي وارش، بــراي تيم وارش بــازي مي كنم 
و قــرارداد 40ميليــون تومانــي امضا كــرده ام. اگر 
اسپانســرهايي كه در ليگ شمشــيربازي تيمداري 
مي كنند مبلغ قراردادهــا را به 80-70ميليون تومان 

برسانند اوضاع شمشيربازي به كلي تغيير مي كند.
  با اين حساب دستمزد يك فوتباليست 
ليگ برتري 100برابر شماست. اين تبعيض ها 

از ادامه اين راه سخت خسته ات نمي كند؟
اين تفاوت ها قطعا آزار دهنده اســت و نمي دانم اين 
مســائل را با چه كســاني بايد در ميان بگذاريم. مگر 
رشته هاي ورزشي چه تفاوتي با هم دارند كه تقسيم 
درآمدها تا اين حد تفاوت دارد؟ فشار روحي و جسمي 
كه يك شمشيرباز در تمرينات بدنسازي و مسابقات 
رســمي تحمل مي كند در كمتر رشــته ورزشي ای 

مي توان سراغ داشت.
  شمشــيربازی حرفه اي اي مثل شما 
از راه شمشــيربازي مي تواند زندگي اش را 

اداره كند؟
كسي كه وارد شمشــيربازي مي شود بايد عشق داشته 
باشد. روزي كه من شمشيربازي را انتخاب كردم اوضاع 

و احوال اقتصادي اينگونه نبود اما امروز بايد در اين 
ورزش هزينه كرد تا به جايي رسيد. شايد يك مدال 
جهاني گوشه اي از هزينه ها را تامين كند. من دارم در 
مورد هزينه هاي ابتدايي صحبت مي كنم. حاال شما 
هزينه رفت وآمدها و مصدوميت هاي احتمالي و ساير 
هزينه هاي جانبي را به آن اضافه كنيد. از نظر من كه 
23سال در اين رشته ورزشي كار كرده ام نمي شود با 

درآمد شمشيربازي يك زندگي را اداره كرد.
  در كنار شمشيربازی شغل ديگري 

داري؟
در اين 23سال هيچ شغل ديگري نداشتم و فقط به 
شمشيربازي فكر كرده ام اما اگر زمان به عقب برگردد 
باز هم شمشيربازی را انتخاب مي كنم. از قديم گفته اند 
پشت سر هر مرد موفقي يك همسر خوب است. من 
هم در همه اين سال ها از اين موهبت برخوردار بوده ام 
و حمايت هاي همسرم را پشت سرم احساس كرده ام.
  از راه مربيگري هم درآمدي نداشتي؟

شاگردان زيادي دارم و خيلي از شمشيربازان تيم هاي 
ملي جوانان و نوجوانان از شاگردان من هستند. هيچ 
وقت در مربيگري دنبال پول و كسب درآمد نبوده ام 
و اصوال براي پول مربيگري نمي كنم. شمشيربازی 
يك رشته ورزشــي نســبتا پرهزينه است و خيلي 
اوقات بچه هايي بــراي آموزش مراجعه مي كنند كه 
از پس هزينه ها برنمي آيند. اگــر مي خواهيم آينده 
شمشيربازي را بسازيم بايد مراعات اين 
بچه ها را بكنيم. به همين دليل خيلي 
از شــاگردانم را بدون دريافت شهريه 
آموزش مي دهم و گاهي اوقات هم در 
تامين هزينه ها به آنها كمك كرده ام تا 

بتوانند شمشيربازي را ادامه بدهند.
  از بين شاگردهايي كه تربيت 
كرده اي كسي بوده كه بتواند جاي 
مجتبي عابديني را در شمشيربازي 

بگيرد؟
خيلي ها هستند كه آينده درخشاني را 
براي آنها پيش بيني مي كنم. مثال در 
آينده از ميعاد عابديني و اميرحسين 
شاكر بيشتر مي شــنويد و اگر مورد 
حمايت قرار بگيرنــد مي توانند براي 
شمشيربازي مدال جهاني بگيرند. البته مدال گرفتن 
در شمشــيربازي خيلي سخت اســت چون بعد از 
المپيــك 2016 دنيا روي شمشــيربازهاي ايراني 
حســاب ويژه اي باز مي كند. اگر روش مبارزه يك 
ايراني را قبال 4-3بار آناليــز مي كردند االن 6-5بار 
اين كار را انجام مي دهند. االن مي توانيم بگوييم ما 
هم مثل روس ها و فرانسوي ها داريم در شمشيربازي 
صاحب سبك مي شــويم و دنيا از شمشيرباز ايراني 

حساب مي برد.
  البته خودت با همين شــرايط تا 
يك قدمي مدال المپيك رفتي و 
اگر ناداوري نبود شايد به فينال 

هم راه پيدا مي كردي؟
داســتان المپيك ريو فرق دارد. 
من براي المپيك انگيزه و هدف 
داشــتم. اگر در المپيك 2016 با 
تمام وجودم مبارزه كردم به خاطر 
اين بود كه شمشيربازي ديده شود اما 
ديده كه نشديم هيچ، اوضاع بدتر هم 
شد. در المپيك ريو براي 
ديده شــدن 

شمشيربازي مبارزه كردم تا بيشــتر مورد حمايت 
قرار بگيريم. مي خواســتم كاري كنــم كه حاميان 
مالي بيشتر سمت شمشــيربازي بيايند تا يك ليگ 
پويا و قدرتمند داشــته باشــيم. فراموش نكنيد كه 
شمشيربازی 3سالح يا به عبارتي 3شاخه دارد و همه 
آنها در رده هاي ســني مختلف و در 2 بخش مردان 
و زنان كار مي كنند و به مســابقات اعزام مي شوند. 

فدراسيون هم براي اين كار بودجه محدودي دارد.
  تهيه لباس و شمشير براي اين همه 

شمشيرباز خودش يك معضل نيست؟
يكي از مشكالت ما گير كردن لباس هاي وارداتي در 
گمرك است درحالي كه اين لباس ها به عنوان كاالي 
وارداتي به بازار راه پيدا نمي كند و صرفا مورد استفاده 
باشگاه ها و تيم ملي قرار مي گيرد. لباس هاي چيني 
كه در بازار موجود اســت بين 4تا 5ميليون تومان 
قيمت دارد اما كيفيت اين لباس ها به گونه اي است كه 
نمي شود در مسابقات بين المللي از آنها استفاده كرد 

و مورد تأييد فدراسيون جهاني هم نيست.
  جايگاه ما در شمشيربازي دنيا آن قدر 
ارتقا پيدا كرده كه شاهد روي سكو رفتن 
يك شمشيرباز ديگر در مسابقات جهاني 

يا المپيك باشيم؟
اگر بخواهيم به اين ســطح از پيشرفت برسيم بايد 
حمايت هاي همه جانبه اي از شمشــيربازي صورت 
بگيرد. شمشيربازي يك رشته ورزشي مبتني بر فكر 
و تمركز كامل است و يك شمشيرباز بايد به طور كامل 
مورد حمايت قرار بگيرد تا بدون دغدغه تمرين كند 

و مسابقه بدهد.
  مگر شما در چه شــرايطي تمرين 

مي كنيد؟
اوال كه ما اصال نبايد خودمان را با كشــورهاي ديگر 
مقايســه كنيم. به هر حال رقباي ما در ناز و نعمت 
تمرين مي كننــد و امكانــات كاملي مثل ســالن 
اختصاصي دارند و سال هاست كه زيرنظر كارشناس 
تغذيه، ماســاژور، فيزيوتراپ و روانشــناس تمرين 
مي كنند. ما حدود يك ســال مي شود كه ماساژور و 
روانشناس داريم و با يك تدارك نسبتا مناسب راهي 

مسابقات بين المللي مي شويم. يك زماني همه اين 
مسئوليت ها روي دوش ســرمربي تيم ملي بود و با 
همين شرايط به مسابقات بين المللي اعزام مي شديم. 
گاهي اوقات خودمان كار فيزيوتراپ را انجام مي دهيم 
و در مواقع ضروري به هم كمك مي كنيم. همه دنيا 

با اكيپ كامل وارد مسابقات بين المللي مي شوند.
  اوضاع ورزشكاران ديگر كشورها 
چطور است؟ آنها معموال با چه تشكيالتي 

به مسابقات جهاني مي آيند؟
ورزشكاران فرانسوي و ايتاليايي كه اصال دغدغه اي 
به نام مشكالت مالي ندارند. تيم ايتاليا با يك اكيپ 
بيست وپنج نفره به مسابقات جهاني آمده بود. حتي 
رقيب كره اي كه از من شكســت خورد در كشــور 
خودش ماهي 25هزار دالر درآمد داشت كه به پول 
ما مي شود ماهي 400ميليون تومان. اگر قراردادهاي 
باشگاهي ما را به دالر تبديل كنيد به 2500دالر در 
سال هم نمي رسد. همين مسائل تفاوت را رقم مي زند 
و رشد و پيشرفت يك رشته ورزشي در گروي توجه 

به جزئيات است.
  هيچ وقت به امضاي قرارداد با يك 

تيم خارجي و لژيونر شدن فكر كردي؟
چند سال قبل پيشنهاد يك تيم خارجي را رد كردم 
چون حضور در مسابقات ملي برايم در اولويت است. 
بعد از المپيك 2016 مــردم در كوچه و خيابان به 
من ابراز لطف مي كنند و خوشــحالي آنها را با پول و 
قرارداد با تيم هاي خارجي تاخت نمي زنم. حضور در 
ليگ هاي خارجي تمركزم را بر هم مي زند و به همين 
دليل تصميم گرفته ام تا پايان دوران قهرماني فقط به 

حضور در تيم ملي فكر كنم.
  در شمشــيربازي كدام ورزشكار را 

براي خودت الگو قرار دادي؟
پوزنياكــف روس الگوي ورزشــي من اســت. در 
بيوگرافي ام كه ســايت جهاني شمشيربازي منتشر 
كرده، آمده كه تاگوي من پوزنياكف روس است. او 
اسطوره شمشيربازي دنيا و يك ورزشكار جنتلمن 
اســت و مي تواند بــراي شمشــيربازها يك الگوي 

تمام عيار باشد.

گفت وگو با مجتبي عابديني كه نخستين مدال هاي جهاني تاريخ 
شمشيربازی را كسب كرده و براي تاريخ سازي  در المپيك آماده مي شود 

سوغات من از 
توكيو مدال است 

مجتبي عابديني فقط دو بار در مسابقات جهاني شمشيربازي روي سكو 
رفته و مدال نقره و برنز جهان را هم در كارنامه دارد. اما بايد او را جزو نوابغ 
ورزش ايران دانست. مدال هايي كه سابريست تيم ملي در مسابقات جهاني 
به گردن آويخته، نخستين و تنها مدال هاي تاريخ شمشيربازي ايران در 
اين مسابقات به حساب مي آيد و احتماال سال هاي طوالني بايد منتظر بمانيم تا يك شمشيرباز ايراني 
ديگر در مسابقات جهاني مدال بگيرد. كاپيتان تيم ملي شمشيربازي در المپيك ريو هم تا يك قدمي 
فينال رفت و به جاي اينكه اندك شانس هايش براي تاريخ سازي  را به حراج بگذارد تا آخرين نفس 
جنگيد و شمشيرش را روي زمين نگداشت اما ناداوري دســتش را از مدال كوتاه كرد. او المپيك 
2016 را با مقام چهارمي به پايان رســاند اما چنان مبارزه كرد كه نامش همچون قهرمانان المپيك 
در ذهن مردم و اهالي ورزش حك شد. كاپيتان تيم ملي شمشيربازي بيش از دو دهه از عمرش را 
در شمشيربازي گذرانده و فراز و فرودهاي بسياري را تجربه كرده اما در آستانه سی وشش سالگي 
براي كسب موفقيت هاي تازه عطش دارد و مي گويد هر چه در اين سال هاي طوالني كاشته را بايد 
در المپيك پيش رو برداشت كند. مجتبي عابديني اين روزها براي حفظ آمادگي جسماني و در امان 
ماندن از ابتال به ويروس كرونا به زادگاه پدرش در روستاي شورمست سوادكوه پناه برده و براي به 
پايان رساندن كار نيمه كاره اش در المپيك 2016 و خداحافظي باشكوه با دنياي قهرماني در المپيك 

توكيو آماده مي شود.

مهرداد رسولي

يكي از مشكالت ما 
گيركردن لباس هاي 

وارداتي در گمرك است. 
لباس هاي چيني كه در 
بازار موجود است بين 

4تا 5ميليون تومان 
قيمت دارد اما كيفيت اين 
لباس ها به گونه اي است 
كه نمي شود در مسابقات 
بين المللي از آنها استفاده 

كرد و مورد تأييد فدراسيون 
جهاني هم نيست

شمشيربازي به حمايت نياز دارد
المپيك 2016 به شــكل تراژيكي براي مجتبي عابديني به پايان رسيد و اشك هاي او در برابر 
دوربين هاي تلويزيوني يكي از سكانس هاي غم انگيز نمايش كاروان ورزشي ايران در ريودوژانيرو 
بود. مبارزات جسورانه او با رقباي سرشناس دنيا دست كم اين حسن را داشت كه جوانان ايراني 
را به سمت اين رشته ورزشي سوق داد. كاپيتان تيم ملي شمشيربازي معتقد است اگر تبعيض ها 
از بين برود و شمشيربازها مورد حمايت مسئوالن باالدستي ورزش قرار بگيرند، مي توانند در 

ميادين مهم بين المللي پرچم ايران را باال ببرند.
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رضا پهلوي در سال 1256شمسي، در آالشت ســوادكوه به دنيا آمد. روزگار 
خردسالي اش به فقر گذشت و پدرش را خيلي زود از دست داد. در نهايت نيز در 
زمان قجرها وارد نظام شده و در دي ماه 1299شمسي، از طرف ژنرال انگليسي 
ادموند آيرون سايد، فرمانده قواي قزاق شد. البته اين گماشتگي بي دليل هم نبود؛ 
چرا كه 2 ماه بعدترش، در كودتاي اسفند 1299، همين نيروها به فرمان رضاخان، 
تهران را اشغال كردند تا كودتا به سرانجام برسد. در واقع او، بدنه نظامي كودتا را 
مديريت مي كرد و سيدضيا، بدنه سياسي و اجرايي را. اما كابينه سياه صد روز بيشتر 
به طول نينجاميد و منحل شد، ولي رضاخان به پيشرفت خودش ادامه داده و حتي در سال 1302، از سوي احمدشاه، 
نخست وزير هم شد. بعدتر هم كه كارها جفت و جور شد تا سلطان ايران شود. او را به نام هاي مختلفي خوانده اند؛ از 
جمله رضا سوادكوهي، رضا ماكسيم، رضاخان، رضاخان ميرپنچ، سردار سپه، رضا خان پهلوي و رضا خان كبير، كه اين 

آخري در سال 1328و توسط مجلس به او داده شد.

نخستين مأموريت تيمور تاش برگزاري مراسم تاجگذاري بود. او سفارش طرح 
تاج سلطنتي جديد و انواع نشان ها و جواهرآالت سلطنتي جديد را صادر كرد. 
از سفارتخانه هاي انگلستان، بلژيك، اسپانيا و سوئد در تهران هم استعالم كرد تا 
جزئيات دقيق مراسم هاي تاجگذاري شان را اعالم كنند كه بتوانند از اين تجربه ها 
استفاده كنند. او سعي كرد  اين تشريفات را با حساسيت هاي ايراني هم تركيب كند. 
هيچ سنت و رسم مكتوبي از اين مراسم هاي شاهان ايراني وجود نداشت. در زمان 
قجرها رسم بود كه مسن ترين فرد خاندان، بيايد و تاج را بر سر شاه جديد بگذارد. 

اما چون اصل و نسب اين شاه جديد چندان پررنگ نبود، اين بخش را حذف كردند. به جايش قرار شد كه رضا خان، 
تاج را از يك سيني نقره اي بزرگ برداشته و بر سر بگذارد. اين مراسم در چهارم ارديبهشت 1305شمسي و در تاالر 
اصلي كاخ گلستان برگزار شد و در آن، مقامات دولتي، نمايندگان ديپلماتيك كشورهاي مختلف، علماي بلندمرتبه، 

رهبران قبائل و عشاير و طايفه هاي مختلف، نمايندگان اقليت هاي مذهبي، بزرگان و مشاهير كشور حضور داشتند.

رضا ماكسيم يا 
رضاخان؟

اتجگذاري 
اولين شاه سده

رضا خان رفصت طلب ، كي و كجا و چگوهن اتجگذاري ركد و اقجاراه را كنار زد؟

از سوادكوه ات كاخ گلستان
  عيسي محمدي

يكي از شخصيت هاي پربحث و خاص تاريخ ايران را، بدون شك بايد رضاخان 
ميرپنج بدانيم؛ نظامي دون پايه اي كه نحوه ظهور و صعود و افول او، نشان 
مي دهد تاريخ و قدرت چقدر بي رحم است؛ مردي كه هنوز هم بين نخبگان و 
حتي مردم، نظرات گوناگوني درباره اش وجود داشته و دارد. اما در نهايت 
اينكه او را نمي توان هم رده نادرشاه و شــاه عباس و... دانست؛ هم از حيث 
ايجاد ايراني قدرتمند و هم از نظرگاه هاي ديگر. هنوز هم خيلي ها رضا خان را 
دست پرورده انگليسي ها مي دانند و معتقدند هر كاري كه كرد، براي خودش و 
خاندانش كرد؛ خانداني كه البته ثابت كرد اين حرف، حرف چندان بيراهي هم 
نبوده و نيست. رضا خان، اين قزاق بلندپرواز، در زمان قاجارها شروع به كار 
كرد و حتي در سال هاي آخر قاجاريه، وزير چهار دولت و نخست وزير هم شد. 
تا اينكه به سال 1304شمسي قدرت را به دست گرفته و در بهار 1305شمسي، 
رســماً تاجگذاري كرد. در صفحه وقايع اتفاقيه و دربــاره اين تاجگذاري و 
سال هاي قبل از آن بيشــتر بخوانيد. فقط اينكه در اين نوشته، از كتاب رضا 

خان دكتر صادق زيباكالم بهره هاي زيادي برده ام.

رضاخان از زماني كه وزير جنگ شد، شروع به برخوردهاي نظامي با قدرت هاي ريز و درشت در گوشه و كنار 
ايران كرد. در زماني هم كه نخست وزير شد، به جنوب لشكركشي كرد تا با طغيان شيخ خزعل برخورد كند. 
وقتي كه اين غائله را خواباند و وارد تهران شد، سبك ورود او به تهران هم كه خيلي خاص و عجيب بود؛ 
درست مثل فاتحان بزرگ. استقبال بزرگي هم از او انجام شد. رضاخان وقتي به تهران رسيد، دستور داد كه اين 
استقبال ها و جشن ها كوتاه شود. سپس سروقت كار و نگراني اصلي اش رفت؛ اينكه بايد چه كار مي كرد تا مثل 
نخست وزيرها و وزراي سابق، زندگي اش بند به مويي نباشد. به اين فكر كرد كه جايگاه خودش را در ارتش و 
قواي نظامي تقويت كند. پس به معتمدان خودش گفت كه دوست دارد عنوان فرمانده كل قوا را به او بدهند. 
البته مشكالتي وجود داشت؛ اينكه اين عنوان از نظر قانوني از آن پادشاه و هر حكمي هم كه او پيش از اين امضا 
كرده، از اعتبار ساقط بود. البته مصدق به او پيشنهاد داد كه مي تواند از طريق مجلس، تبصره اي بگذارد و مشكل 

را حل كند. در نتيجه رضا خان ناچار به مذاكره با مخالفان خودش و از جمله آيت اهلل مدرس شد.

گام هاي بعدي چنين برداشته شد: نمايندگان مردم شروع به تلگراف زدن به پايتخت كردند. تعداد تلگراف ها زياد شد. نمايندگان آنها نيز راهي 
تهران شده و در مساجد، اداره ها و... سكنی گزيدند. تعداد آنها زيادشده و چادرهايي زدند و در اطراف مجلس ساكن شدند. دولتي ها و كارمندان 
دولت هم پيش سردار سپه مي آمدند. روزنامه ها هم غالباً  از  خدمات رضاخان مي نوشتند و از بي كفايتي قجرها. طرح تغيير سلسله قجريه به پهلوي، 
از مهر ماه آغاز شده و در آبان ماه به بحث گذاشته شد. اكثريث مجلس هم كه با رضا خان بود. در نهايت، اين طرح به تصويب رسيد: »نظر به اينكه 
عدم رضايت از سلطنت قاجاريه و شكاياتي كه از اين خانواده مي شود، به درجه اي رسيده كه مملكت را به مخاطره مي كشاند و نظر به اينكه حفظ مصالح 
عالي مملكت مهم ترين منظور و نخستين وظيفه شوراي ملي است و بايد هر چه زودتر به بحران فعلي خاتمه داد، امضاكنندگان با قيد دو فوريت 
پيشنهاد مي كنيم مجلس شوراي ملي تصميم ذيل را اتخاذ نمايد: ماده واحده: مجلس شوراي ملي به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاريه را 
اعالم نموده و حكومت موقتي را در حدود قانون اساسي و قوانين موضوعه مملكتي به شخص آقاي رضاخان پهلوي واگذار مي كند. تعيين تكليف 
قطعي حكومت موكول به نظر مجلس مؤسسان است كه براي تغيير ماده 36-37-38-40متمم قانون اساسي تشكيل مي شود.« جالب اينكه نظر 

مثبت بيشتر نمايندگان هم اخذ شده بود. با وجود اين روز قبل از رأي گيري، اين نمايندگان نزد رضاخان رفته و آن را امضا كردند.

در نهايت اينكه چنين قانوني تصويب شــد. 3روز مملكت را تعطيل كرده و آذين  بستند. 
البته احمدشاه تلگراف زده و اعتراض كرد كه چرا چنين شده و او هنوز پادشاه است و به مجامع 
بين المللي خواهد رفت تا تاج و تخت بســتاند. رضا خان، در نخستين اعالميه خود با عنوان 
واالحضرت اقدس، اعالم كرد كه هر كاري كه تا االن كرده اول براي »اجراي عملي احكام شرع 
مبين« و دوم براي »تهيه رفاه مردم« بوده است؛ اعالميه اي كه نشان مي داد مي خواهد با آن دل 
همه را به دست بياورد و در ابتداي امر، كار را خراب نكند. بعضي ها هم كه گفته بودند اين تصميم 
بايد به همه پرسي گذاشته شود، با اين استدالل خاموش شــدند كه اين همه تلگراف و موج سفر 
نمايندگان مردمي و ادارات و... خودش نمونه اي از يك همه پرسي است ديگر؛ چه نيازي به آن؟

رضا خان يك نگراني كوچك ديگر هم داشت؛ اگر مجلس مؤسسان دير تشكيل مي شد، 
احتمال بروز تحريكاتي وجود داشت. مجلس مؤسسان پانزدهم آذرماه تشكيل شد و يك 
هفته ادامه داشت. سرانجام نيز در ساعت 19بيست و يكم آذرماه 1304، با اكثريث 
257رأي موافق از مجموع 260نماينده حاضر، رضا خان، رسماً تبديل به رضا خان شد. 
محمدعلي فروغي هم كه كفيل نخست وزير بود، از سوي رضا خان مأموريت يافت تا 
كابينه را تشكيل بدهد. البته بيشتر وزرا، كساني بودند كه خود وي معرفي كرده بود، 
با اين حال چند تا چهره درست و حسابي هم مي شد بين آنها پيدا كرد. اما اين رويه تا 
پايان سلطنت رضا خان ادامه پيدا كرد؛ اينكه وزراي خودخواسته اش را سر كار بگذارد. 
تيمور تاش هم وزير دربار شد تا مقدمات مراسم تاجگذاري را فراهم آورد. از سوي ديگر 
تيمورتاش، بايد قواعد و پروتكل هاي رفتار در يك دربار را به رضا خان و خانواده اش 
مي آموخت. رضا خان فقط  چندباري راهي دربار قجري شده بود و چندان از اين قواعد 

سر در نمي آورد.

رضا خان، توانست در ابتداي امر با مدرس كنار بيايد. مي گويند كه مدرس يك روحاني و سياستمدار 
پراگماتيست بود و سردار سپه مي دانست كه مي تواند سر بعضي چيزها، با او به توافق مشروط 
برسد. در نتيجه رفت وآمدهايي صورت گرفت و توافقاتي هم حاصل شد. در نهايت اينكه در 
بهمن 1303، مجلس تصويب كرد كه اين عنوان فرمانده كل قوا را، ديگر كسي نمي تواند از او 
سلب كند؛ يعني حتي اگر احمدشاه قاجار هم از اروپا برمي گشت و اعتراض مي كرد، اين عنوان 

سلب شدني نبود. قدم اول محكم برداشته شده بود.

رضا خان از ابتداي 1304شمسي، شروع به تصويب قوانيني كرد تا تظاهر كند كه او يك ايران دوست 
و يك وطن خواه تمام عيار اســت و مي خواهد ايران را قدرتمند و يكپارچه كند. در فروردين همين 
سال، تصويب كرد كه تقويم رسمي اصالح شده و تمام اســامي عربي و تركي از آن حذف شود. در 
ارديبهشت  ماه، قانون تشكيل نخستين بانك ايراني، را تصويب كرد كه از ناحيه پس انداز بازنشستگان 
افسري و نظامي تأمين مي شد. 2هفته بعدتر قانون ثبت و سجل احوال را تصويب كرد. قوانين بعدي، 
انحصاري كردن قندوشكر و اختصاص بخشي از عوايد آن براي راه آهن سراسري ايران بود. قانون 
خدمت نظام وظيفه اجباري هم در خرداد ماه همين سال به تصويب رسد. البته تصويب اين قانون هم به 

اين راحتي ها نبود و مخالفاني از جامعه مالكان محلي و روحانيت داشت.

رضا خان عجله اي براي سلطنت نداشت. او از تجربه تلخ جمهوريت در سال هاي گذشته، متوجه شده بود كه 
بايد آرام آرام به پيش برود. در اين وانفسا بود كه احمدشاه تلگراف زد كه قصد دارد به ايران برگردد. البته 
قصد بازگشت هم نداشت، صرفاً روي صفحه شطرنج بازي قدرت آن روزهاي ايران، يك مهره را همين جوري 
و بي منظور تكان داد تا بداند كه برنامه طرف مقابل چيست. رضا خان هم خيلي خونسرد برخورده كرده و 

پرسيده بود كه از كدام بندر مي خواهند وارد شوند.

اما در اين ميان بود كه رضا خان با وجود همه محاسباتي كه صورت داده بود، يك اشــتباه استراتژيك انجام داد. او به اداره غله 
دستور داد كه نان كمتري به نانوايي ها بدهند. در نتيجه بلواي نان اتفاق افتاد. اما چرا؟ او تصور مي كرد كه اين تير به سمت شاه 
و اطرافيانش نشانه خواهد رفت. در ابتداي امر نيز چنين بود؛ گروهي اعتراض كرده و شاه را خطاب قرار دادند اما بعدتر، مردم 
به سمت مجلس رفته و از دولت مطالبه مديريت اين وضعيت را كردند. رضاخان ميرپنچ كه مي ديد همه  چيز دارد خراب مي شود، 
خيلي زود دستور داد تا آرد بيشتري تحويل نانوايي ها شده و ساعت كارشان نيز افزايش پيدا كند. بله، چنين وقايعي نشان 

مي داد كه بعضي ها، حتي از نان شب مردم هم براي به قدرت رسيدن خودشان گذشت نمي كردند.

خبر بازگشت شاه، برخالف چيزي كه شاه قجر تصور مي كرد، باعث تحريك مردم نشد. بلكه شانس 
با رضاخان همراه بود و فرداي همان روز، تظاهراتي در حمايت از او و در تبريز برگزار شد. اين 
راهپيمايي ها به شهرهاي رشت و اصفهان و مشهد هم كشيده شد. در اين تجمعات بود كه نخستين 
بار زمزمه تغيير پادشاهي شنيده شد؛ دقيقاً همان چيزی كه رضا خان انتظارش را می كشيد. او هم كه 
آرام آرام به پيش مي رفت، چيدمان كابينه خودش را در مردادماه، به گونه اي تغيير داد كه بتواند 
نظر انگليسي ها و ديگر قدرت هاي دخيل در ايران را داشته باشد تا در اين بزنگاه، كار را خراب 
نكنند. روس ها البته طرفدار رضا خان بودند، ولي انگليسي ها تكليف شان مشخص نبود. هم قجرها 
انگليسي ها را به خيانت عليه خودشان و حمايت از رضا خان متهم مي كردند و هم رضا خان اين 
اتهام را وارد مي كرد. در نهايت با تلگرافي كه از سوي دولت بريتانيا رسيد، خيال رضاخان براي 
هميشه آسوده شده و عمالً شروع به كليد زدن مرحله آخر پروژه تغيير سلطنت و پادشاهي كرد. 
انگليسي ها گفته بودند كه در اين قضيه دخالت نكرده و اين امر، يك تصميم داخلي و مردمي است.

  رضا شاه و تامين نظر انگليس ها

شماره 2 - ماجراي تاجگذاري رضا شاه

تاجگذاري رضاخان

  مراسم بر تخت نشستن رضا خان در كاخ گلستان  آماده شدن ساختمان شهرداری تهران برای تاجگذاری  رضاخان  و فرزندش محمدرضاشاه پيش از مراسم تاجگذاری  عبور كالسكه رضا خان از ميان جمعيت در تاجگذاری

  رودست زدن به شاه قاجار

  آرام آرام به سمت سلطنت

  سركوب شيخ خزعل و بازگشت به تهران

  گام هاي بعدي يك شاه متظاهر

رضا خان در آالشت سوادكوه به 
دنيا آمد. به همين دليل بود كه 

يكي از لقب هاي او را سوادكوهي 
مي دانستند. البته پدرش 40روز 

بعد از تولد رضا درگذشت و 
مادرش، ناچار شد به تهران بيايد.

1256
در 14سالگي توسط صمصام 
كه يكي از بستگانش محسوب 

مي شود، وارد فوج سوادكوه شد. 
مي گويند كه آن قدر كوتاه بوده 
كه موقع سوار شدنش به اسب، او 

را كمك مي كردند تا سوار شود.

1270
با سواران بختياري و ارمني، 
راهي زنجان و اردبيل شد تا با 
قواي ارشدالدوله بجنگد. نقل 

است كه در اين نبردها، شجاعت 
زيادي از خودش نشان داده است 

و بعدها ارتقاي مقام يافته.

1288
در مسير سوادكوه به تهران، آنها 
سرما خوردند و رضا خان مريض 

شده و يخ زد. گمان كردند كه مرده، 
بنابراين او را كنار چهارپايان 

گذاشتند تا به موقع دفن كنند. گرماي 
آنها باعث شد تا مجدداً جان بگيرد و 
ديگران متوجه زنده بودنش بشوند.

1257
پس از كشته شدن ناصرالدين شاه، 

فوج سوادكوه براي محافظت 
از سفارتخانه ها و مراكز دولتي 

راهي تهران شد. عكسي از 
رضا خان كه در حال محافظت از 

سفارت هلند است، به همين دوره 
مربوط مي شود.

1275
چند ماه قبل از كودتا، رضاخان و 
قزاق ها براي سركوب جنگلي ها 
به گيالن فرستاده شدند. گفته 

مي شود كه قواي قزاق تا حوالي 
قزوين عقب نشيني كردند.

1299

همراه با سيدضياء، كودتاي منجر 
به شكل گيري كابينه سياه را رقم 

زدند. او بدنه نظامي اين كودتا را 
مديريت مي كرد و سيدضياء هم 
بدنه سياسي را. البته اين كابينه 

سريع از هم فرو پاشيد.

1299

او وزير جنگ بود اما نتوانست 
با مسعود كيهان كنار بيايد و 
استعفا كرد. بالفاصله توسط 

احمدشاه عنوان سردار سپه يافته و 
دوباره مسئوليت وزارت جنگ را 

عهده دار شد.

1301

با فرمان احمدشاه قاجار، 
رضاخان بعد از 4دوره مسئوليت 

وزارت جنگ، نخست وزير و 
رئيس الوزراي كشور شد. احمدشاه 

سپس به اروپا رفته و همه كارها 
دست سردار سپه افتاد.

1302

رضا خان در كسوت 
نخست وزيري، اقداماتي را آغاز 
كرد؛ اقداماتي كه برخي آن را 
مقدمه شكل گيري ايران مدرن 
مي دانند و گروهي ديگر آن را 

رفتارهايي براي تثبيت موقعيت 
و قدرت شخص خود او.

1304

ماده اي در مجلس ملي تصويب 
شد كه عمالً او را پادشاه ايران 

مي دانست. اين ماده در آبان ماه 
تصويب شد و در آذرماه به 

مجلس مؤسسان رفت.

1304

در ارديبهشت  ماه، رسماً با حضور 
مقامات لشكري و كشوري و 
نمايندگان ديپلماتيك ديگر 

كشورها و... تاجگذاري و سلسله 
پهلوي در ايران آغاز به كار كرد.

1305

اين باركد را اسكن 
كنيد و پادكست 

»وقايع اتفاقيه« را 
بشنويد.

  بلواي نان؛ عليه نخست  وزير

  عجله براي ديكتاتوري

  اعتراض نيم بند احمدشاه

  نظر مثبت مجلس مؤسسان

  مخالفت عجيب مصدق
در روز رأي گيري، با وجود همه مالحظاتي كه انجام شده بود، 4 نفر به عنوان مخالف سخنراني كردند؛ 
سيدحسن تقي زاده، حسين عال، دكتر مصدق و يحيي دولت آبادي. البته مصدق، منطقش يك چيز ديگر 
بود؛ او معتقد بود كه مملكت تازه جان گرفته و اين شخص خدماتي ارائه داده. اگر پادشاه شود، عمالً طبق 
قانون مسئوليتي نخواهد داشت و كشور از وجود يك نخست وزير خوب بي بهره خواهد ماند. هرچند كه 

ديگران مي دانستند كه رضاخان، آدمي نيست كه بخواهد آن باال بنشيند و صرفاً پادشاهي كند.

  بردگيم لوت
بــا يــك بــازي بردگيمي يا 
روميــزي و كارتــي ديگــر 
چطوريــد؟ پس اين شــما و 
اين هم بــازي روميزي لوت؛ 
كــه هــم ايراني اســت و هم 
كاماًل مهيج و ســرگرم كننده. 
اين بــازي كارتي، بــراي 2تا 
5نفر درنظر گرفته شــده كه 
البته قابليت ايــن را دارد كه 
تا 8نفر هم درگيرش شــده و 
بــازي كنند. اين بــازي را در 
اصل، از روي يك بازي معروف 
خارجي ســاخته اند اما كاماًل 
ايرانيزه شــده اســت. در اين 
بــازي، بازيكنــان كارت هاي 
راهزني دارند كــه بايد با آنها 
بازي كنند. كاروان ها در حال 
حركت در كوير لوت هستند و 
شما با استفاده از اين كارت ها 
و بــازي حساب شــده، بايد 
بتوانيد بهتريــن غنيمت ها را 
به دست بياوريد. طبيعي است 
كه چون بــازي حالت راهزني 
دارد، براي باالتر از 10ســال 
مناسب باشــد. در اين بازي، 
نوبت هر كســي كه مي رسد، 
يا مي توانــد كارت خودش را 
بكشد يا كارت نوبت خودش را 
بازي كند. هر بازيكن هم بايد 
به كاروان ديگري حمله كرده 
و بتواند از كاروان هاي خودش 
محافظت كنــد. در اين بازي، 
شما بايد كارت هاي كاروان را 
به دست بياوريد كه هر كدام از 
2تا 8سكه ارزش دارند. حتي 
ممكن اســت چندين بازيكن 
در طول بازي بــه يك كاروان 

يورش ببرند.

  بردگيم 13سرنخ
ايــن بردگيم هم يــك بازي 
جنايي و پليســي اســت كه 
در بازه زمانــي دهه های 30 
و 40 تهــران اتفاق مي افتــد. 
بــازي را از روي يــك بــازي 
معروف خارجي ســاخته اند و 
فضايش را تهرانــي كرده اند. 
اين بــازي مناســب 2تا 6نفر 
بوه و يــك بازي اســتنتاجي 
محســوب مي شــود؛ يعني 
شــما از طريق حدس و گمان 
و رفتار و يافته هــاي ديگران، 
بايد اســتنتاج كنيــد كه چه 
اتفاقــي افتاده اســت يا قاتل 
كيســت و در كجا قتل اتفاق 
افتاده و... . در اين بازي، شــما 
كارت هايي با رنگ هاي متنوع 
داريد. هر رنگ، شامل 3كارت 
اســت و اين 3 كارت، شامل 
يك شخصيت، يك آلت قتاله 
و لوكيشني اســت كه در آن 
قتل اتفاق افتاده اســت. شما 
كارت هايــي را نمي بينيد ولي 
ديگران مي بيننــد. يك برگه 
هم داريد كه بايــد يافته هاي 
خودتان را با مــداد داخل آن 
عالمت زده تا در نهايت بتوانيد 
بــا خودتان حســاب و كتاب 
كنيد كه چه خبر است. بازي 
هم با كارت هايي كه معروف به 
ذره بين بوده و عكس ذره بين 
را دارنــد، آغاز مي شــود. در 
نهايت اينكه، كسي برنده است 
كه بتواند حدس درستي بزند. 
شما مي توانيد يا حدس بزنيد، 
يا كارت ذره بين را به كســي 
داده و از او ســؤالي بپرســيد 
تــا وضعيــت كارت هايي كه 

نمي بينيد را درك كنيد.

2 پيشنهاد

حمله به كاروان ها

پليس بازي با كارت

1 پيشنهاد
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  بــازي رايانه اي عمليات 
انهدام؛ نبرد خرمشهر

با يك بازي ســه بعدي و اكشن و 
جنگي چطوريد؟ اشتباه نكنيد، 
صنعــت بازي ســازي در ايران 
پيشرفت زيادي داشته و لزومي 
ندارد حتما به نمونه هاي خارجي 
فكر كنيد. بد نيســت بــه بازي 
»عمليات انهدام؛ نبرد خرمشهر« 
هم فكــر كنيد. اين بــازي براي 
رايانه هــاي شــخصي و خانگي 
طراحي شده و دومين قسمت از 
اين بخش است و با عنوان عمليات 
انهدام معرفي شــده اســت؛ كه 
دومين بخش آن در خرمشــهر 
زمان جنــگ تحميلي مي گذرد. 
در اين بازي شبيه سازي دقيقي 
از عمليات بيت المقدس يا همان 
عملياتي كه طي آن خونين شهر 
آزاد شد، اتفاق افتاده است. بازي 
5مرحله داشته و محيط كاربري 
زيبا و آســاني هــم دارد. از ديگر 
نكته هاي جالب اين بازي، روايت 
داستان و دليل وقوع اين عمليات 
اســت كه به صورت مســتندي، 
پيش از شروع بازي نمايش داده 
مي شود. ضمن اينكه در اين بازي 
رايانه اي شما اقليم هاي مختلفي 
چون نخلستان، صحرا، رودخانه، 
پاسگاه نظامي، مناطق روستايي، 
گمرك، ايستگاه هاي راه آهن و... 
را هم تجربه خواهيد كرد. اين بازي 
سراسر ايراني و فارسي، گرافيكي 
چشم نواز داشــته و شبيه سازي 
خرمشــهري هم در آن به خوبي 
اتفاق افتاده. هوش مصنوعي به كار 
رفته در بازي هم ســطح بااليي 
دارد. حاال كه ســالروز آزادسازي 
خرمشهر هم هست، بد نيست به 

اين بازي فكر كنيد.

آزادي يك شهر
1 پيشنهاد

   پنجشنبه
  1  خرداد  1399

  شماره 77

روز قدس بهانه اي است براي آشنايي با 8 مكان معروف فلسطين

سرزمين مقاومت
خاورميانه درست در اين نقطه به اوج مي رسد؛ سرزميني كه نماد مقاومت و دادخواهي عليه ظالمان زمانه است. اينجا هيچ كس 
بي تفاوت نيست. همه خوب يادشان مانده كه زمين زيرپايشان متعلق به آنهاست و تا ابد متعلق به آنها خواهد ماند. مقدس ترين و 
دورترين مسجد، محل معراج نبي اسالم)ص(، زادگاه و ميعاد پيامبران الهي و مكان مقدس براي 3دين توحيدي، همه و همه در اين 
جغرافيا جمع شده است. فلسطين، واژه اي نيست كه از كنارش بي توجه بگذريم. چشم دوخته ايم به روزي كه وعده الهي تحقق 
مي يابد و حق به حق دار خواهد رسيد. در اين گزارش شرحي بر مكان هاي پررمز فلسطين آورده ايم تا با اين كشور و جاذبه هاي آن 

بيشتر آشنا شويم.

   به احترام قبله نخستين
مسجداالقصي، به معناي دور ترين مسجد، نخستين قبله مسلمانان و محل 
عروج پيامبر اكرم)ص( به عرش الهي است. درباره علت نامگذاري اين مسجد 
گفته مي شــود كه به داليل دوري از مكه به چنين نامي خوانده شده است. 
حريم مسجد در برگيرنده صخره مباركه اي است كه پيامبر گرامي اسالم)ص( 
از فراز آن به سماوات عروج كردند و گنبدي بر باالي آن بنا شده است. شرح 
معراج رسول خدا در ابتداي سوره اســراء آمده است. مسلمانان تا سال يكم 
هجري نمازشان را به سوي اين مسجد اقامه مي كردند اما به دستور الهي قبله 

به سمت كعبه تغيير يافت.

مسجد
االقصي

   ابراهيم ع، اينجاست
حضرت ابراهيم)ع( در منطقه حبرون مزرعه اي داشــت. هنگامي كه همسرش 
ساره از دنيا رفت او را در گوشــه اي از مزرعه به خاك سپرد. حضرت ابراهيم)ع( 
نيز در همين محل مدفون شده اســت. اين منطقه هم اكنون در شهر الخليل در 
۳۷كيلومتري جنوب غربي بيت المقدس واقع شده است. در برخي روايت ها، مقبره 
آن حضرت در شام ذكر شده كه احتماالً به خاطر اسم عام و شهرت تمام آن مناطق 
به شام اينگونه آورده شده است. پيامبران هر ۳دين توحيدي جهان، از فرزندان 
ابراهيم)ع( به شمار مي آيند. نام حضرت ابراهيم)ع( در بسياري از سوره هاي قرآن 

آمده و به سبب همكالمي با خداوند به خليل اهلل معروف بوده است.

الخليل

   نماد معراج پيامبرص
پس از مسجداالقصي، مسجد »قبه الصخره« مهم ترين و مقدس ترين مسجد در 
منطقه بيت المقدس به شمار مي رود. مسجد قبه الصخره يكي از قديمي ترين و 
زيبا ترين نمونه هاي هنر معماري ارزشمند در تمدن اسالمي است. علت نامگذاري 
اين مسجد به وجود سنگي در داخل آن بر مي گردد كه مورد احترام پيروان ۳دين 
اسالم، مسيحيت و يهوديت است. در روايت ها آمده كه پيامبر اكرم)ص( از روي 
اين صخره سوار بر براق شــد و به معراج رفت. گنبد طاليي، درست روي محل 
صخره قرار گرفته است. برپايي نماز جماعت فلسطيني ها در صحن بيروني اين 

مسجد هميشه با تدابير شديد امنيتي صهيونيست ها همراه بوده است. 

   ساخت ديوار حائل
رژيم اشــغالگر قدس در ماه آوريل ۲۰۰۲ ميالدي تصميم گرفت شبكه اي از 
موانع بتوني موســوم به ديوار حائل را در كرانه باختري رود اردن ايجاد كند. 
ساخت اين ديوار تبعات منفي انســاني،   اجتماعي و اقتصادي را براي مردم 
فلسطين به همراه داشت. براي همين، مسئله به شوراي امنيت سازمان ملل 
كشيده شد. رژيم اسرائيل از سال1۹۹۶ ميالدي طرح هايي را براي جلوگيري 
از تردد عادي فلسطيني ها از سمت كرانه باختري رود اردن بررسي مي كرد. اين 
رژيم دليل ساخت اين ديوار ها را امنيتي و نه سياسي مي داند. وزارت دفاع رژيم 
صهيونيستي قصد دارد كل مسير كرانه باختري را با ديوارهاي بتوني جدا سازد. 

كرانه
باختري

   مقبره جد رسول خداص 
عمروالعالء، پسر عبدالمناف معروف به هاشم از بزرگان قبيله قريش و شهر مكه بود. او 
بزرگ خاندان بني هاشم به شمار مي رفت. هاشم ابن عبدالمناف، نخستين كسي است 
كه مسافرت هاي تابستاني و زمستاني قريش را به مناطق مختلف معمول ساخت. او 
زمستان ها به يمن و حبشه و تابستان ها به سمت غزه و شام رهسپار مي شد. او براي 
كعبه اهميت زيادي قائل بود و همواره قريش را به احترام شايسته آن تشويق مي كرد. 
مردم مكه نيز به دليل همين خصوصيات به او لقب سرور عرب يا سيد دادند؛ لقبي كه 
بعد ها در فرزندان او باقي ماند. هاشم در يكي از سفر هايش در غزه فلسطين درگذشت 

و بارگاه او با نام مسجد السيدهاشم در منطقه قديمي درج واقع شده است.

درج
   تاوان حمايت

نوار غزه، طي سال هاي اخير، نماد مقاومت نيروها و مردم فلسطين و نيز نشانه اي 
از مظلوميت آنها شده و بوده اســت. نوار غزه، ناحيه اي است به شكل نوار كه 
چسبيده است به درياي مديترانه. از جنوب، 11 كيلومتر با مصر و از شمال و 
شرق هم 51كيلومتر با رژيم اشغالگر قدس مرز مشترك دارد. بزرگ ترين شهر 
نوار غزه، شهري به نام غزه است. رفح، بيت لحيا و خان يونس نيز از ديگر شهرهاي 
اين نوار محسوب مي شوند. اين نوار، در كل پذيراي يك ميليون و نيم فلسطيني 
اســت. محاصره اين منطقه و حمله هاي مختلف به آن، بعد از نقض قرارداد 

عدم حمله بين حماس و ديگر گروه ها با رژيم اشغالگر قدس، اوج گرفته است. 

غزه

   مقبره حضرت يوسف ع
پس از مرگ يوسف نبي)ع( درگيري ميان اقوام و طوايف مختلف صورت گرفت. 
هر طايفه اي مي خواست تا پيكر يوسف در شهر و ديار آنها به خاك سپرده شود تا 
مزار او همچون دوران زندگي اش مايه بركت و افزايش روزي باشد. در   نهايت رأي 
بر اين شد كه پيكر يوسف نبي)ع( را زير رودخانه نيل دفن كنند تا آبي كه از روي 
آن مي گذرد، متبرك شــده و به همه خير برساند. بعد ها هنگامي كه موسي)ع( 
قصد داشت از مصر خارج شود به وصيت يوسف نبي)ع( عمل كرد و پيكر او را از آن 
مدفن خارج ساخت تا به سمت شام ببرد و در كنار پدرانش به خاك بسپارد. مقبره 
حضرت يوسف)ع( هم اكنون در محلي به نام خليل در شهر نابلس واقع شده است.

نابلس
   محل شهادت عزالدين قسام

هنگامي كه فلسطين تحت قيموميت انگليسي ها قرار داشت تالش مبارزان براي 
آزادسازي آن آغاز شد. مبارزان فلسطيني به رهبري شيخ عزالدين قسام در يكي از 
قديمي ترين مناطق اين كشور با استعمارگران انگليسي جنگيدند. شيخ  عزالدين 
كه امروزه به عنوان پدر مقاومت فلسطين شناخته مي شود، در سال1۹۳5 ميالدي 
در روستاي قديمي يعبد با نيروهاي انگليسي درگير مي شود. انگليسي ها در   نهايت 
مجبور به محاصره سه طرفه روستا شده و شيخ عزالدين را در جنگل نزديكي يعبد 
به شهادت مي رسانند. هم اكنون بسياري از فلسطيني هاي شهادت طلب كه براي 

مبارزه با رژيم صهيونيستي قدم برمي دارند از اهالي اين روستا هستند. 

روستاي
يعبد
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 تاريخ فينال فوتسال مشخص شد

در نشست مشترك دبيركل فدراسيون با اعضاي هيأت رئيسه سازمان ليگ فوتسال، كميته فوتسال، كميته فني و 
توسعه فوتسال و فوتبال ساحلي و كادرفني تيم ملي فوتسال بزرگساالن مقرر شد ديدار رفت فينال ليگ برتر فوتسال 

30خردادماه و ديدار برگشت ششم تيرماه برگزار شود. زمان آغاز فصل 1400-1399هم از شهريور ماه خواهد بود. 

گزارش

ســتاد مبارزه با كرونا چند روز پيش مجوز برگزاري مسابقات 
ليگ برتر را با شــرايطي خاص صادر كرد تا سازمان ليگ، بعد 
از 3 ماه تعطيلي زمان شروع مجدد مســابقات را اعالم كند. بر 
همين اساس تمرينات تيم هاي ليگ برتري هم در حال شروع 
شدن است و 2 باشگاه پرطرفدار اســتقالل و پرسپوليس هم 
روز گذشته اقدام به گرفتن تســت كرونا از بازيكنان، مربيان و 
ديگر عوامل تيمشــان كردند. با توجه به اينكه قرار است ادامه 
ليگ برتر از 29خرداد از سرگرفته شــود، بازيكنان استقالل 
ديروز در مجموعه انقالب حضور يافتند تا تست كرونا بدهند و 
پرسپوليسي ها هم در ورزشگاه شهيد كاظمي تست دادند. اين 
در حالي است كه 2 تيم بزرگ ايران موقعيتي متفاوت در ليگ 
امسال دارند؛ پرسپوليس شانس اول قهرماني است و استقالل 
هم با 11امتياز كمتــر در رده چهارم قــرار دارد. با اين حال 
آبي پوشان در انتظار لغزش پرسپوليس هستند تا در 10بازي 

آينده اين اختالف را جبران كنند.

   غيبت ميليچ و دياباته
قرار است تمرينات اســتقالل از اول خرداد آغاز شود. اين در 
حالي اســت كه شــاگردان فرهاد مجيدي طبــق برنامه بايد 
29خرداد بازي معوقه خود مقابل فوالد خوزســتان را برگزار 
كنند. اكثر بازيكنان اســتقالل ديروز با زدن ماسك و رعايت 

مسائل بهداشــتي در مجموعه ورزشــي انقالب حاضر شدند؛ 
البته شيخ دياباته و ميليچ كه هنوز به ايران بازنگشته اند، غايبان 
سرشناس اين تســت بودند و بايد ديد آنها چه زماني به ايران 
برمي گردند. فرهاد مجيدي هم كه يكي از مدافعان سرسخت 
ادامه دادن بازي هاي ليگ برتر بود ديروز مثل ساير بازيكنان در 
تست كرونا شركت كرد تا از سالمت خود براي شروع تمرينات 
مطمئن شود. بازيكنان اســتقالل حين تست دادن با يكديگر 
شــوخي مي كردند، ميالد زكي پور، مدافع چــپ آبي ها بعد از 
پايان اين تست به خبرنگاران، گفت: »يك ساعت تست داديم، 
اگر خود كرونا هم بود از اين تست فرار مي كرد!« آرش رضاوند، 
هافبك آبي ها هم روز گذشــته به خبرنــگاران، گفت: »اگر با 
برگزاري مجدد ليگ كرونا گرفتم دليلــش را از وزير ورزش و 

جوانان بپرسيد.«
سيدحسين حسيني، گلر استقالل اما بيش از بقيه عصباني بود. 
او روز گذشته و بعد از انجام تســت كرونا  گفت:» اين چه وضع 
برگزاري بازي هاست؟ گيرم تمرين كرديم، پرواز و هتل را چه كار 
كنيم كه بسيار خطرناك است. يك جام بخرند و به آنها بدهند 
و همه  چيز را تمام كنند.« او در مورد اينكه به هرحال ليگ بايد 
آغاز شود، هم گفت: »مي توانند بگذارند ليگ بعدي را دو، سه ماه 
بعد كه خطر كمتري دارد، برگــزار كنند. اگر يك بازيكن كرونا 

بگيرد فوتبالش تمام است، مگر ما شغل ديگري داريم؟«

   روحيه باالي پرسپوليسي ها
بازيكنان پرسپوليس هم روز گذشته تست كرونا دادند و نكته 
جالب روحيه باالي آنها براي شروع مجدد مسابقات ليگ برتر 
بود. آنها به پوكر در قهرماني نزديك هســتند و حاال شــروع 
مجدد ليگ بهترين خبر براي آنهاســت. روز گذشــته دكتر 
حقيقت، پزشك پرسپوليس هم اعالم كرد كه مورد مشكوكي 
در بين پرسپوليسي ها در مورد بيماري كرونا ديده نشده است. 
تعدادي از بازيكنان پرســپوليس هم روز گذشته با اعتماد به 
نفس بااليي از قهرماني تيمشان حرف زدند. شجاع خليل زاده 
به خبرنگاران گفت: »با پلي استيشن هم پرسپوليس قهرمان 
مي شود.« او درخصوص تست كرونا، تأكيد كرد: »چيز خاصي 
نبود، تست كرونا بود. خدا را شكر همه بازيكنان سالم هستند. 

اميدوارم مردم هم خوب باشند و از بازي ها لذت ببرند.«
كمال كاميابي نيا، هافبك دفاعي پرســپوليس هم ديروز به 
همراه ديگر بازيكنان اين تيم براي انجام تست هاي كرونا به 
ورزشگاه كاظمي رفته بود. او بعد از انجام تست به خبرنگاران، 
گفت: »آمديم تســت ها را انجام داديم. اميدوارم براي كسي 
مشكل خاصي نباشد.« او درخصوص شانس قهرماني تيمش 
تأكيد كرد: »9بازي مانــده و ما 80 درصــد راه را رفته ايم و 
اميــدوارم باقيمانــده راه را هم با قدرت برويــم و چهارمين 
قهرماني را به دســت بياوريم.« سيامك نعمتي هم با اشاره به 

هجمه هاي وارد شده به پرسپوليس درخصوص اينكه برخي 
رقيبان پرســپوليس بر اين عقيده اند كه ليــگ برتر به خاطر 
قهرمان شــدن آنها ادامه پيدا مي كند، گفت: »حرف جالبي 
نيســت كه بگويند مي خواهند بازي ها را براي پرســپوليس 
برگزار كنند. برخي تيم ها هم اگر در اين شرايط قرار داشتند، 
دوست داشــتند ليگ ادامه پيدا كند. ما هم از شنبه استارت 
مي زنيم كه ان شاءاهلل براي نخستين بار در ايران، بتوانيم پوكر 

كنيم.«
روز گذشته افشين پيرواني هم به برخي سؤاالت خبرنگاران 
پاســخ داد. پيرواني در پاسخ به اين ســؤال كه اگر بازي هاي 
پرسپوليس خارج از تهران برگزار شود، شما مشكلي نداريد، 
گفت: »ببينيد هر تصميمي گرفته شود ما تابع قانون هستيم، 
ولي ســؤال من اين اســت كه در تهران فقط بــراي فوتبال 
وضعيت قرمز داريم؟ ما نزديك تريــن جايي كه مي خواهيم 
برويم 30دقيقه در ترافيك هســتيم. تمام اصناف و مشاغل 
باز است و خواهش من اين است اين قدر روي فوتبال حساس 
نباشند. هرجا بگويند ما بازي مي كنيم. ما بيشترين ضرر را از 
بازي بدون تماشاگر مي كنيم چون بيشترين هوادار را داريم و 
دوست داريم كنار طرفداران مان بازي كنيم، ولي هميشه تابع 
قانون هستيم و مطمئن باشيد هر تصميمي گرفته شود، همه 

بايد تبعيت كنند.«

  بازيكنان و مربيان پرسپوليس و استقالل روز گذشته  تست كرونا  قرمز و آبي به خط!
دادند تا ليگ برتر يك قدم به آغاز دوباره  نزديك تر شود

بهروز رسايلي| زمان ازســرگيري ليگ نوزدهم به طور 
رسمي از سوي ســازمان ليگ اعالم شــد و بر اين اساس 
مسابقات اين فصل با برگزاري ديدار معوقه فوالد و استقالل 
در روز 29خرداد دوباره استارت خواهد خورد. اين به منزله 
پايان مدت ها انتظار براي هواداران فوتبال ايران اســت. 
نيم نگاهي به تقويم مسابقات نشان مي دهد حداقل 5بازي 
بسيار جذاب در ليگ به اضافه 4ديدار احتماال مهم در جام 
حذفي انتظار هواداران را مي كشــد. همه اين مســابقات 

ديدني قرار است نهايتا ظرف 45روز برگزار شود.

   نكو-فرهاد؛ ســتاره هايي كه هرگز 
دوست نبودند

براي استارت دوباره مســابقات، دوئل فرهاد مجيدي 
و جواد نكونام يك مطلع خوب و جذاب اســت. ضمن 
اينكه هم استقالل و هم فوالد در ليگ نوزدهم تيم هاي 

خوبي بوده اند، بايد بــه اين نكته هم اشــاره كرد كه 
روابط ســرمربيان اين 2تيم هرگز چنــدان مطلوب 
نبوده اســت. هم نكو و هم فرهاد تا به حال طعنه هاي 
اساسي و صريحي به هم زده اند كه به خاطر جلوگيري 
از »حقوقي«شدن اين مطلب، از بازنويسي آنها پرهيز 
مي كنيم! با اين همه بعيد اســت حتي خود اين 2نفر 
ادعاي رفاقت داشته باشند. همين مسئله تقابل آنها را 

در روز 29خرداد جذاب تر مي كند.

   استقالل-تراكتور؛ به به چه شود
بعد از بازگشايي ليگ، مسابقات هفته هاي بيست ودوم 
و بيست وســوم حال و هواي معمولي دارند، اما هفته 
بيســت وچهارم شــاهد يك رقابت بزرگ و تماشايي 
خواهيم بود. در اين هفته استقالل ميزبان تراكتور تبريز 
خواهد بود. اين مسابقه هميشــه و تحت هر شرايطي 

جذاب است. بازي رفت را تيم استراماچوني با ارائه يك 
نمايش برتر 4 بر 2 برد و حاال تراكتــور براي انتقام به 
تهران خواهد آمد؛ در مسابقه اي كه نتيجه آن احتماال 

روي معادالت سهميه آسيايي هم اثرگذار است.

   مسجدسليمان-پرسپوليس؛ طلسم 
عجيب

شايد بازي پرســپوليس-فوالد در هفته بيست وپنجم 
جذاب تر به نظر برسد، اما انتخاب ما براي اين فهرست، 
ديدار سرخپوشــان با نفت در مسجدسليمان است؛ 
مسابقه اي كه هفته بيست وششــم انجام خواهد شد. 
پرســپوليس در بازي رفت فوتبال خوبــي بازي كرد، 
اما در روز درخشش سوشــا مكاني يك بر صفر باخت. 
نكته عجيب اينجاســت كه قرمزها در ليگ برتر هرگز 
نتوانسته اند نفت مسجدسليمان را ببرند؛ آيا اين طلسم 

باالخره خواهد شكست؟

   تراكتور-ســپاهان؛ جنگ دوستان 
استراتژيك!

در هفته بيست وپنجم سپاهان به تبريز مي رود تا 

ميهمان تراكتور باشد. بازي هاي اين 2تيم در چند 
سال گذشته معموال بسيار جذاب و باكيفيت از كار 
درآمده اســت. بازي رفت را هم سپاهان در روزي 
2 بر صفر برد كه تراكتور فوتبال خوبي بازي كرد. 
جنگ اين 2تيم كه روي معــادالت باالي جدول 
هم تأثير زيــادي دارد، به نوعي تقابــل متحدان 
استراتژيك سال هاي اخير اســت. بعد از اتفاقات 
عجيب هفته پاياني ليــگ چهاردهم و ليزخوردن 
قهرماني تراكتور به ســمت ســپاهان، روابط اين 
2باشگاه به مرور حسنه شــد و آنها معموال در يك 

جبهه قرار دارند.

   استقالل-سپاهان؛ و اينك فرهاد و امير
هفته بيســت وهفتم اما يكي ديگر از شــاه بازي هاي 
فوتبال ايران برگزار خواهد شد. در اين ايستگاه سپاهان 
در ورزشگاه آزادي ميهمان استقالل است. بدون ذره اي 
ترديد، نيمي از حساســيت اين بازي به خاطر تقابل 
فرهاد مجيدي و امير قلعه نويــي خواهد بود؛ 2نفري 
كه نيازي نيســت در مورد رابطه پرفراز و نشيب شان 
پرگويي كنيم. بــه عالوه استقالل-ســپاهان به طور 

مستقل هم يك مسابقه كالسيك به شمار مي رود كه 
معموال هم زيبا و ديدني از كار درمي آيد. بازي رفت با 
گل ديرهنگام اميد نورافكن 2-2 مساوي شد. نورافكن 
با آن شادي عجيب و غريبش، خوش شانس است كه 
بازي برگشت بدون حضور تماشاگران برگزار مي شود! 

   و اين 4بازي حذفي
مسابقات جام حذفي در ايران به نيمه نهايي رسيده، اما 
هنوز يك بازي از مرحله يك چهارم باقي مانده كه اتفاقا 
مسابقه بسيار جذابي هم هست. بر اين اساس استقالل 
در تهران ميزبان ســپاهان خواهد بود كــه اگر اتفاق 
خاصي رخ ندهد يك دوئــل مجيدي-قلعه نويي ديگر 
محسوب مي شود. برنده اين بازي به جمع پرسپوليس، 
تراكتــور و نفت مسجدســليمان اضافه مي شــود تا 
قرعه كشــي بين تيم ها برنامه نيمه نهايي را مشخص 
كند. بنابراين 4بازي ديدني در جام حذفي داريم؛ يكي 
همين استقالل-سپاهان، دو تا در نيمه نهايي و چهارمي 
هم در فينال جام حذفي. تازه شايد خوش شانس باشيم 
و يك داربي تهران هم از دل اين بازي ها بيرون بيايد؛ 

داربي در سكوت! 

5+4 مسابقه تماشايي در 45روز
آنچه بعد از خواب مفصل كرونايي، انتظار هواداران فوتبال را مي كشد

حدادي فر: ما هم شنيده ايم رادولوويچ برنمي گردد
اگر جان يك نفر هم به خطر بيفتد فوتبال ارزشي ندارد

اميرحسين اعظمي| ليگ برتر قرار است از اواخر خردادماه از سر 
گرفته شود. اين در حالي اســت كه رادولوويچ، سرمربي ذوب آهن 
هنوز به ايران برنگشته و گفته مي شود كه اين مربي در شرايط فعلي 
قصد بازگشــت به اصفهان را ندارد. با اين حال، قاســم حدادي فر، 
كاپيتان ذوبي ها مي گويــد: »اميدوارم در ادامه ليــگ دوباره وارد 
يك چالش جديد نشــويم و رادولوويچ درنهايت به ايران برگردد.« 
حدادي فر درخصوص شروع ليگ و مسائل مختلف ديگر به سؤاالت 

همشهري پاسخ داده است.
هم اكنون برخي  مربيــان و بازيكنان ليــگ برتري مخالف 

ادامه دادن بازي ها هستند. نظر شما چيست؟
من مي گويم سالمتي افراد و آنهايي كه درگير برگزاري يك مسابقه 
هستند، از هر چيزي مهم تر است. اگر وزارت بهداشت همه  چيز را 
درنظر گرفته، پس ما خوشحاليم كه قرار است ليگ شروع شود ولي 
اگر حتي جان يك نفر هم به خطر بيفتد، فوتبال هيچ ارزشي ندارد. 
طبيعتا خيلي چيزها بايد رعايت شود و اين كار بسيار سختي است.

آيا تضميني وجود دارد كه بازيكني كرونا نگيرد؟
خير، هيچ تضميني وجــود ندارد. اگر يك بازيكــن اين بيماري را 
بگيرد، ممكن است در تمرينات يا بازي هاي رسمي، اين بيماري را 
به چند نفر ديگر انتقال دهد. برگزاري فوتبال فقط به زمين مسابقه 
مربوط نمي شود، به هر حال تيم ها قرار است با هواپيما به شهرهاي 
مختلف ســفر كنند يا به هتل بروند. واقعا هيچ تضميني هم وجود 
ندارد كه اتفاقي براي شــخصي رخ ندهد. در زمين مسابقه هم كه 
برخوردها زياد است و ممكن است يك فوتباليست آب دهانش را به 

زمين بريزد كه اين مسائل قطعا مشكل ساز است.
پس فكر مي كني بهترين تصميم چيست؟

به هيچ عنوان نمي توان گفت بهترين تصميم چيست. اين بيماري 
يك شرايط سخت را ايجاد كرده و كشور ما هم پيشرفته نيست كه 
همه  چيز را به صــورت دقيق كنترل كند. طبيعتــا خيلي ها موافق 
ادامه دادن ليگ هســتند و خيلي ها هم دوست دارند بازي ها انجام 
نشود، اين يك چالش سخت براي سازمان ليگ و مسئوالن ورزش 

است.
آيا 3هفته براي شما كافي است تا از لحاظ بدني آماده شويد؟

اگر قرار باشــد بازي ها از 20 يا 25خرداد شروع شود، فرصت كمي 
براي بدنســازي در اختيار داريم. ما االن 3ماه اســت كه تمرينات 
گروهي و منظم نداشته ايم و براي آماده ســازي كار سختي داريم. 
به نظرم مسئوالن بايد اين را هم درنظر بگيرند. اگر فرصت بيشتري 
براي تمرينات بدهند، بهتر است اما از آن طرف ممكن است به ليگ 
بعدي ضربه بخورد. متأسفانه مشكالت زياد است و اين نياز به يك 

برنامه ريزي دقيق دارد. واقعا نمي دانم چه بايد بگويم.
شايعه شده كه شايد رادولوويچ به ايران برنگردد. اين موضوع 

صحت دارد؟
ما هم شنيده ايم كه شايد برنگردد ولي ظاهرا باشگاه پيگير است تا 

اين مربي برگردد و اميدوارم اين اتفاق رخ دهد.
مي گويند باشــگاه ذوب آهن با محرم نويدكيا مذاكره كرده 

است.
محرم دوست صميمي من است ولي از اين موضوع بي خبر هستم.

مذاكره پنهاني
بازيكنان با باشگاه هاي خواهان خود بدون اطالع باشگاه فعلي 

در حال چانه زني هستند
دوران كرونا و قرنطينه و تعطيلي ليگ ها باعث شــد روي بازيكنان و 
باشگاه ها به هم باز شود. هم اكنون مذاكرات پنهاني بين باشگاه هاي 
بزرگ بــا بازيكنان بدون اطالع باشــگاه مبدا ســر گرفته كه بعضي 
باشگاه ها به بازيكنان خود مشكوك شده اند. بارسلونا بعد از مصاحبه 
دو سه روز پيش راكيتيچ با كوپه به اين بازيكن كروات مشكوك شده 
كه زيرزيركي با باشــگاه هاي ديگر در حال مذاكره اســت. راكيتيچ 
ماه هاست علنا از اينكه از سوي باشــگاه  به اندازه كافي مورد حمايت 
و احترام قرار نمي گيرد گله مي كند. بارسلونا خودش استاد مذاكرات 
پنهاني و هايجك بازيكنان و ربودن آنها از چنگ رقباست. هنوز يادمان 
نرفته كه چگونه مالكوم را از رم دزديدند. بارسا براي فصل آينده اوضاع 
مالي ناجوري دارد. اهداف آنهــا در فصل نقل وانتقاالت ازجمله نيمار 
و الئوتارو مارتينس بازيكناني گران قيمت هستند و بارسا مي خواهد 
برخي بازيكنان خود ازجمله كوتينيو، آرتور، فيرپو، سمدو، اومتيتي، 
ويدال يا حتي گريزمــان را وارد معامله كند. بارســا به دليخت هم 
پيشنهاد داده و اين پيشنهاد تا پيغام و پسغام به يوونتوس هم پيش 
رفته اما يووه با اين پيشنهاد 73ميليون يورويي مخالفت كرده است. 
بارسا مي خواهد جدا از معاوضه و معامله هاي پاياپاي با ساير باشگاه ها 
بر سر بازيكنان جديد، بازيكنان زيادي را بفروشد و هدف باشگاه اين 
است كه 140ميليون يورو از سبد فروش خود به دست آورد. هم  اكنون 
بخش اعظمي از درآمد باشگاه در حالت عادي و در شرايط غيركرونايي 
صرف پرداخت حقوق به بازيكنان مي شود )حدود 83درصد( كه اين 
معضل هم بايد حل شود. در ساير باشــگاه ها هم مذاكرات پنهاني با 
بازيكنان باشگاه هاي ديگر جريان دارد. رئال مادريد كه به نظر مي رسد 
تنها دو هدف براي فصل آينده دارد -هالند از دورتموند و كاماوينگا از 
رن- هنوز به صورت رسمي با اين دو باشگاه مذاكره نكرده اما همه از 
عالقه رئال به اين دو خبر دارند. در مورد اولي پاي پاري سن ژرمن هم 
به دعواي نقل وانتقاالتي باز شده و باشگاه پاريسي كه بازيكنانش در 
بازي برگشت ليگ قهرمانان هالند و شادي بعد از گل او در بازي رفت 
را مسخره كرده بودند، حاال به اين بازيكن عالقه مند شده است. كاواني 
در انتهاي فصل رفتني است و ايكاردي هم ممكن است به خاطر قيمتي 
كه دارد قراردادش دائمي نشود. اينتر غيررسمي با ويدال، راكيتيچ و 
چند بازيكن ديگر صحبت كرده. خامس با اورتون و اتلتيكو و گرت بيل 
با نيوكاسل در تماس است، آرسنال دنبال برخي بازيكناني است كه 
در پايان فصل آزاد مي شوند ازجمله داويد سيلوا و...، منچستريونايتد 
همه جوره به جذب سانچو از دورتموند عالقه نشان داده، بايرن مونيخ 
در آستانه توافق رسمي با سانه از منچسترسيتي است، پاري سن ژرمن 
و اينتر بدون اطالع رئــال با اشــرف حكيمي كه از اين باشــگاه به 
دورتموند قرض داده شده اســت با مدير برنامه هاي او تماس برقرار 
كرده اند، يورگن كلوپ شخصا با تيمو ورنر تماس گرفته )بدون اطالع 
باشــگاه اليپزيش( پيانيچ بدون اطالع يوونتوس با چلسي و بارسلونا 
و پاري ســن ژرمن به طور موازي در حال چانه زني اســت و يووه فقط 
مي داند كه اين بازيكن را در فصــل آينده نخواهد ديد و... همه و همه 
اينها مذاكراتي غيرقانوني است و به محض آنكه هركدام از باشگاه هاي 
ذي نفع متوجه وجود مذاكرات مخفيانه شوند مي توانند شكايت كنند 
و بازيكن و باشگاه مذاكره كننده را به محروميت بكشانند. چيزي كه 
واضح است اين اســت كه در نقل وانتقاالت بعدي تعداد انتقال هاي 

نجومي به صفر خواهد رسيد و قيمت بازيكنان شكسته خواهد شد.
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كامران منزوي در توضيح اســتعفايش از هيأت مديره استقالل 
گفته: »از روز اول هم گفتم عابربانك نيســتم. عابربانك ها االن 
گوشه زندان هستند.« البته كه حرف منزوي نيازي به رمزگشايي 
ندارد. فقط خواستيم بگوييم آدم عاقل و بي غل و غش »معموال« 
عابربانك نمي شــود و هر چقدر هم كه عاشــق يك تيم باشد، 
كرور كرور هزينه بي بازگشــت انجام نمي دهد. بيشتر آدم هايي 
كه اينطوري در فوتبال خرج مي كننــد )نه همه آنها( يا ريگي به 
كفش دارند و دنبال شهرت مضاعف و سوءاستفاده از آن هستند 
يا نادانسته وارد چاه بي انتهايي شده اند كه آخرش ورشكستگي 
اســت. از معدود مالكان اندازه نگه دار در فوتبــال ايران، مرحوم 
درويش بود كه بخشــي از ثروتش را به طور منظــم، منطقي و 
بي هياهو خرج شموشك نوشهر مي كرد؛ بدون اينكه هرگز حتي 
يك عكس از خودش چاپ شده باشد. انصافا هم كه چه تيم خوبي 

داشت مهندس؛ روحش شاد.

آدمعاقلكهعابربانكنميشود

نكته بازي
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نشريه بيلد در گزارشي مدعي شد هانسي فليك، سرمربي بايرن مونيخ همچنان نظر مثبتي روي فيليپ كوتينيو 
دارد و همين موضوع شانس ماندن او براي فصل بعد را افزايش خواهد داد. خود اين بازيكن نيز عالقه مند به ادامه 
حضور در آلمان است اما بايرن براي دائمي كردن قرارداد بايد 80ميليون يورو به بارسا بدهد.

محسن محمودصفري|  شــيوع ويروس كرونا در 
جهان، ورزش را از رمق انداخت و مســابقات، اردوها 
و باشگاه هاي ورزشــي تا اطالع ثانوي تعطيل شدند. 
بدنســازي درايران طرفدران بســياري دارد. بيش از 
3 ماه است كه باشــگاه هاي بدنسازي تعطيل شده اند 
و طبق پروتكل  پس از بازگشايي هم بايد عضوگيري 
محدود داشته باشند. البته بســياري از اين باشگاه ها 
استيجاري اســت و قاعدتا كســي نمي تواند توصيه 
دستوري به مالكان داشته باشد كه از اجاره بهاي خود 

صرف نظر كنند.
اميرحسين فرزانه عضو هيأت مديره باشگاه اكسيژن 
كه 6 شعبه در تهران دارد، درباره تأثير شيوع ويروس 
كرونا بر كارشان به همشهري ورزشي گفت:» اوايل 
اســفند ماه بود كه دســتورالعمل آمد بايد باشگاه را 
تعطيل كنيم. ولي قبل از اينهــا كرونا تأثيرش را بر 
كار ما گذاشته بود. باشگاه خلوت شده بود و بسياري 
از ورزشكاران ترجيح مي دادند در محل هاي عمومي 
مثل باشگاه حاضر نشــوند. حدود 3 ماه مي شود كه 
باشگاه ها تعطيلند و اين ضرر بزرگي براي باشگاه داران 
محسوب مي شود.« فرزانه درباره تعداد افراد شاغل 
در مجموعه ورزشي شان گفت: »ما 6 شعبه در سطح 
شهر تهران داريم كه با 400 نيروي بيمه شده آنها را 
اداره مي كنيم. با وجود شــرايط سختي كه داشتيم 
حقوق پرسنل را در اسفند ماه كامل پرداخت كرديم، 
ولي براي حقوق فروردين و ارديبهشــت به مشكل 
خورديم كه كارمندان براي دريافــت بيمه بيكاري 
اقدام كردند. بايد اين را هم درخصوص باشــگاه هاي 
بدنســازي يادآور شوم كه اكثر باشــگاه ها اجاره اي 
است و اينطور نيست كه ســود هنگفتي در باقي ايام 
سال داشته باشــند. چراكه بســياري از درآمدشان 
صرف پرداخت اجاره بها مي شــود پس اين ذهنيت 
كه در ايام سال ضرر اين چند ماه را درآورده اند اصال 
درست نيست. به نظرم ويروس كرونا بيشترين آسيب 
را به صنعت گردشگري و باشگاه داري زد. مطمئنا با 
بازگشايي مجدد باشگاه ها مدت زيادي طول مي كشد 
تا به روال ســابق برگرديم چراكه بســياري از مردم 

هم از نظر اقتصادي دچار مشــكل شده اند و ورزش 
براي آنها ديگر اولويت نيســت.« وحيد بزرگي يكي 
از باشــگاه داران غرب تهران اســت كه سال هاست 
در باشگاه ســردار جنگل تهران فعاليت مي كند. او 
درباره تأثير شــيوع ويروس كرونا و كمك هايي كه 
در اين مدت به اين صنف شــده است به همشهري 
مي گويد: »همان اوايل بود كــه اعالم كردند در اين 
مدت الزم نيســت پول آب، برق و گاز پرداخت شود 
ولي فيشــش آمد و ما هم پرداخت كرديــم! بعد از 
آن حرف از وام 16ميليوني شــد كه از آن هم تا االن 
خبري نشده است. يكي از همكاران مي گفت كرايه 
باشگاهش ماهانه 30ميليون است و تا به امروز كرايه 

3ماه را پرداخت نكرده است. به فرض اينكه اين وام 
16ميليون را هم به او بدهند بــاز 74ميليون بدهي 
اجاره بها دارد. كرونا تأثيرش روي كار ما خيلي زياد 
بود به طوري كه از 15بهمن هيچ درآمدي نداشتيم 
و از اول اسفند ماه هم باشگاه را تعطيل كرديم و قرار 
است طبق پروتكل بازگشــايي عضو گيري محدود  
داشته باشــيم. البته من خودم پيش بيني مي كنم با 
شرايط پيش آمده تعداداعضا نســبت به قبل نصف 
شــود.« بزرگي با اشــاره به اينكه مالكان خودشان 
مشــكل دارند و نبايد توقع داشت اجاره بهاي شان را 
ببخشند، ادامه مي دهد: » مشكالت اقتصادي ناشي از 
كرونا متعدد است و مختص يك صنف و افراد خاص 

نيست. باشــگاه داري را مي شناسم كه مالكش يك 
ريال هم از اجاره اين ســه ماهه نبخشــيده و عنوان 
كرده پســرش خارج از كشور اســت و عينا اين پول 
را براي او ارســال مي كند. از مالــك نمي توان توقع 
داشت اجاره اش را ببخشــد ولي بعضي ها اين كار را 
مي كنند آنهــا دل بزرگي دارند و بايد از آنها تشــكر 
كرد.« باشگاه هاي بدنســازي از اوايل اسفند تعطيل 
شد و از شنبه اجازه بازگشــايي دارند كه با توجه به 
شــيوع دوباره ويروس كرونا بسياري از باشگاه  داران 
معتقدند روال آنهــا حداقل تا 6 مــاه آينده همانند 

گذشــته نخواهد 
شد.

  استارت بدنسازان بعد از وقفه ويروسي

گناه دوم؛ ذوق زدگي
 چرا ويلموتس خطاي نابخشودني فدراسيون تاج است؟

همشهري از وضعيت باشگاه هاي بدنسازي و تأثير كرونا بر اين رشته پرطرفدار ورزشي گزارش مي دهد

   پايان قهر غالمرضا محمدي 
ششمين جلسه تدوين سند طرح توسعه كشتي 
كشور در سال جديد با حضور كادرفني تيم هاي 
ملي كشــتي آزاد و فرنگي برگزار شد. در اين 
جلسه عالوه بر عليرضا دبير رئيس فدراسيون 
كشــتي، محمد بنا ســرمربي تيم ملي كشتي 
فرنگي، محســن كاوه مدير فني تيم هاي ملي 
كشــتي آزاد، غالمرضا محمدي سرمربي تيم 
ملي كشــتي آزاد، يداله اعتصامي مربي اسبق 
تيم ملي و از كارشناسان مطرح رسانه و بهروز 
حضرتي پور مربي تيم ملي كشتي فرنگي حضور 
داشتند. حضور محمدي در اين جلسه با توجه 
به قهر حدودا 2هفته اي به شــدت مورد توجه 

رسانه ها قرار گرفت.

  بازگشايي استخرها در انتظار مجوز
فريد فتاحيان، دبير فدراسيون شنا، شيرجه و 
واترپلو در مورد احتمال بازگشايي استخرها با 
پايان  ماه رمضان گفت: »هنوز كه هيچ ابالغي 
براي ما ارسال نشده و روي احتماالت نمي توان 
زياد حســاب باز كرد. اســتخرهاي مــا آماده 
است و هر موقع ابالغ شــود اردوها را با حفظ 
پروتكل هاي بهداشتي آغاز مي كنيم، اما پيش از 
آن نمي توان كاري كرد چون نمي دانيم به چه 

شكل پيش مي رود.«

MMA نورماگمدوف در رده نخست  
حبيب نورماگمدوف، ورزشكار اهل جمهوري 
داغستان روسيه در رده نخست برترين مبارزان 
MMA قرار گرفت. نورماگمدوف 31ســاله در 
28مبارزه رسمي MMA توانست 28پيروزي 
كســب كند. انتظار مي رود ايــن مبارز روس 
20سپتامبر مسابقه رسمي بعدي خود را برگزار 
كند. همچنين جان جونــس، دارنده كمربند 
قهرماني دسته سنگين وزن رتبه دوم را به  خود 

اختصاص داد و هنري سوهودو سوم است.

  ادامه جام حذفي تنيس در تهران 
  رقابت هاي جام حذفي تنيس كشور كه ششم 
اسفندماه سال گذشــته به دليل شيوع ويروس 
كرونا در جزيره كيش نيمه تمــام باقي ماند، از 
دهم تا ســيزدهم تيرماه بدون حضور تماشاگر 
در تهــران برگزار خواهد شــد. در اين رويداد، 
٩7تيم رقابت خود را به ميزباني مؤسسه ورزش 
ســازمان منطقه آزاد كيش آغــاز كردند كه تا 
مرحله يك هشــتم ادامه پيدا كرد. ورزشــگاه 
محل برگزاري مسابقات هنوز اعالم نشده است.

  بدون پست به كشتي كمك مي كنم 
اميــد نــوروزي، قهرمــان كشــتي فرنگــي 
المپيك2012 درباره حضورش به عنوان مدير 
فني تيم ملي كشــتي فرنگــي گفت: »حضور 
من در كشتي زياد مهم نيســت. اگر احساس 
كنم مي توانم كمك كنم، حتما بدون پســت، 
حكم و مقام اين كار را انجام خواهم داد. در اين 
خصوص نيز توقعي از جامعه كشتي و فدراسيون 
كشتي ندارم و حتما كمك خواهم كرد و اين كار 
بدون مزد و منت خواهد بود. در اين شرايط هم 
بهترين كاري كه اهالي كشتي مي توانند انجام 
دهند، حمايت از فدراسيون كشتي و تيم هاي 
ملي اســت، چراكه در ســال المپيك به ســر 
مي بريم و كشتي آرامش و حمايت مي خواهد.«

منهاي فوتبال

ديابته، استقالل و كابوس فسخ يكطرفه 

شيخ دياباته، مهاجم ماليايي استقالل هنوز به ايران برنگشته و 
نگراني هواداران اين تيم بابت از دست دادن اين بازيكن باكيفيت 
بيشتر شده است. او همچنان در انتظار است تا باشگاه استقالل 
طلبش را پرداخت كند، ولي هنوز اتفاق جديدي در اين زمينه 
رخ نداده اســت. روز گذشته هم خبرگزاري تســنيم با انتشار 
گزارشی به اين موضوع اشاره كرد كه دياباته از طريق وكيلش به 
باشگاه استقالل پيغام داده كه درصورت پرداخت نشدن حقوق 
چند ماه عقب افتاده خود، قراردادش را يكطرفه فسخ خواهد كرد.
احمد ســعادتمند، مديرعامل اســتقالل چندبار در مصاحبه و 
پيام هايش به هواداران اعالم كرد كه دياباته را در استقالل حفظ 
خواهد كرد. باشگاه نيز واريزي هايش به دياباته را در حالي آغاز 
كرد كه به دليــل محدوديت هاي بانكي مي توانســت مرحله به 
مرحله پول به حساب اين بازيكن واريز كند؛ به همين دليل، از 
مهاجم آفريقايي خود خواست كه يك هفته ديگر فرصت دهد تا 
بتوانند مبالغ را كامل كنند كه با موافقت اين بازيكن روبه رو شد.

طبق اين گزارش، باشــگاه اســتقالل تاكنون 130هزار دالر 
واريز كرده اســت و براي مابقي آن نتوانســته منابع مالي تهيه 
كند. اين مسئله در جلســه هيأت مديره باشگاه نيز مطرح شد 
و حتي بحث هاي جدي ميان اعضــا صورت گرفت اما نتيجه اي 
نداشــت. ظاهراً ســعادتمند نتوانسته است در آســتانه پايان 
مهلت يك هفته اي مابقي پول دياباته را فراهم كند و با توجه به 
قول هايي كه براي حفظ اين بازيكن داده بود، تحت فشــار قرار 
گرفته است؛ اگرچه مسئوالن استقالل در تالش هستند تحت هر 
شرايطي منابع مالي تأمين كرده و پول دياباته را پرداخت كنند.

دياباته به مسئوالن استقالل تأكيد كرده است كه تا روز جمعه 
بايد مطالباتش كامل پرداخت شود و در غيراين صورت قراردادش 
را فسخ خواهد كرد. اگر اين اتفاق بيفتد، بار ديگر سريال فسخ 
قرارداد بازيكنان و مربيان خارجي در استقالل ادامه پيدا خواهد 

كرد كه قطعاً با واكنش تند هواداران استقالل روبه رو مي شود.

فوتبال ايران

ليگ برتر چه شكلي است؟

ديروز پاي ليورپولي ها و آرســنالي ها هم به تمرينات باز شــد. با 
وجود مثبت اعالم شدن تســت كروناي 3عضو از باشگاه واتفورد 
و در كل 6تست مثبت از 3باشــگاه مختلف، به نظر مي رسد ليگ 
برتر به زودي از سرگرفته شود. پس از مطرح شدن پيشنهادهايي 
مثل برگزاري ليگ انگليس به صورت فشرده در كشور استراليا و 
با حضور تماشــاگران، برگزاري همه ديدارها به شكل چند بازي 
در روز در ورزشگاه بي طرف مثل ومبلي، كاهش زمان هر نيمه به 
كمتر از 45دقيقه و... حاال نوبت گزينه هاي جديد است كه برخي 
از آنها عجيب تر از سايرين به نظر مي رسد. به طور مثال، پيشنهاد 
شده كه بازيكنان هنگام تكل زدن و مقابله با يكديگر، صورت شان 
را از حريف دور و از تماس چهره به چهره خودداري كنند كه عمال 
غيرممكن اســت. گري نويل در ادامه پيشــنهادهايي كه بعد از 
خواب و سر ميز صبحانه به ذهنش مي رسد، توصيه كرد بازي ها در 
كشوري ديگر اما نه در استراليا كه خيلي دور است برگزار شود؛ مثال 
در يك كشور اروپايي كه وضعيت سفيد كرونايي دارد؛ 
كشورهايي از قبيل ليختن اشتاين، جبل الطارق، مونته 
نگرو، مالت، جزاير فارو، آلباني، لتوني، اسلووني، اسلواكي، 
ليتواني، استوني و ايســلند. يا اردوگاه سنت جورج كه در 
نقطه پرتي قرار دارد و ترس برگزار كنندگان درباره ازدحام 
احتمالي تماشاگران در پشت درهاي بسته ورزشگاه ها از بين 
مي رود. پيشــنهاد ديگري هم بود كه بازيكنان با ماســك به 
ميدان بروند كه اين هم غيرعملي است چون با ماسك نمي شود 

درست نفس كشيد.

جهان

در اينكه انتخاب مارك ويلموتس براي تيم ملي يك 
غلط فاحش و زيانبار بوده اصال ترديدي وجود ندارد. 
به هرحال گذر زمان همه  چيز را نشــان داد و ثابت 
كرد مربي بلژيكي صرفا به خاطر كسب يك درآمد 
بادآورده با فدراســيون فوتبال ايران قرارداد امضا 
كرد. او طي مدت حضورش روي نيمكت تيم ملي 
مطلقا به كارش عرق و عالقه نشــان نداد و به قول 
آقايان، حتي قبل از بازي حياتي با عراق از سمتش 
استعفا داده بود. همه اينها نشان مي دهد ويلموتس 
نه تنها انتخاب بدي بود، كه حتي بدترين انتخاب 
ممكن بود. البته از اين خطاها در سراسر جهان زياد 
پيش مي آيد، اما آنچه داســتان ويلموتس را براي 

فدراسيون فوتبال تبديل به يك گاف نابخشودني 
مي كند، شوق و ذوق زودهنگام دوستان در تعريف 

و تمجيد از مربي بلژيكي است.
هنوز فرامــوش نكرده ايم بالفاصله بعــد از اينكه 
ويلموتس بــه ايران آمد، چه مديحه ســرايي هاي 
غلوآميزي در مورد نجابت او و نيز كم توجهي اش به 
مسائل مالي انجام شد. مرتب در اين مورد حرف زده 
مي شد كه ديگر از دوران جنگ و جدل با كارلوس 
كي روش خالص شده ايم و يك مربي آرام و محترم 
آمده؛ كســي كه برايمان درخت مي كارد و قبل از 
داربي تهران وســط زمين تك تك ســرخابي ها را 
مي بوسد! از آن طرف هم كه با دوتا بازي دوستانه 

و دوتا برد پرگل در مســابقات كم اهميت، فوتبال 
تهاجمي او به رخ سرمربي قبلي كشيده شد. 

حاال امــا تك تك همان جمــالت به پتك 
مضاعفي تبديل شده كه بر سر فدراسيون 
كوبانده مي شــود. شــايد اگر آن همه 
شــتاب زدگي در تعريف از دستپخت 
جديد فدراســيون نبود، دوســتان 
سئول نشين امروز با موج كوتاه تري 
از مالمت هــا مواجه مي شــدند، اما 
حكايت مربي بلژيكي قشنگ تبديل 

به داســتان »عروس تعريفي« شــد 
تا حاال مهــدي تاج و همــكاران او نه راه 

پس داشته باشــند و نه راه پيش. انگار قرار 
نيست اين عادت تاريخي ما براي عجله كردن 
در قضاوت ترك شــود؛ شــتابي كه در سياه 
و ســفيد ديدن فوري آدم هــا داريم و گاهي 
بابتش اينطوري شرمنده »زمان« مي شويم. 
در هر صورت مرســي بابت مربي نجيب تان 

جناب تاج!

هروكهدنمزمپوس
والاهداعلاقراخ
شپتنارساملاي
ياربيكچلميهف
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يگنستيذالزان
وبيقرليختهدج
گيودولليماوررد
اوهلرولندومزا

جد         ول 7948

79
47

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقی:
نــي در  يرا 1- فيلســوف ا  
قــرن يازدهــم و ملقــب به 

صدرالمتألهين- تملق
2- كشــوري در همســايگي 
موريتانــي و گينه- نــام ديگر 

درياچه پريشان- رنگ خون
3- پروردگار- مركز كردستان- 

شهري در استان يزد
4- فهرست غذاي رستوران- 
برانــدازي حكومــت از طريق 

نظامي- مخترع سينما
5- شــيون- تخريب كننــده 

اموال عمومي
6- ضميــر مونــث عربــي- 

خبرنامه- عيدي
7- نوشــيدني ترش و گازدار- 

بوزينه- قبض رسيد چاپي
8- ســند- شــاعر نو پرداز- 

وضعيت
٩- به صورت عمده- خواهران- 

روشن و فروزان
10- پيشــكش- سرســبز و 

خرم- سوختن پشم
11- خوراك خوشــمزه اي از 

فيله گوساله- سرشار
12- دراز كــردن- انــدازه و 

مقدار- زيور
13- فرستاده- شبيه و نظير- 

سخن، گفتار

14- چين و چروك پوســت- 
تذكر و يادآوري- ميگرن

15- انديكاتور- بناي آرامگاهي 
امام محمد غزالي در شهر توس

  
عمودی:

1- ســهل انگاري- تعميركار 
ورزيده ماشين آالت

2- بنيانگذار حزب كمونيست- 
صميمي- درختي با برگ هاي 

پنجه اي
دود  خــروج  مجــراي   -3
اتومبيل- يكتا- رباعي ســراي 

دوره سلجوقي
4- ســوره سي وهشتم قرآن- 
شهرستاني در استان قزوين- 

ناقص
5- سراي محبت- پانصد هزار- 

رسم- شكم بند طبي
6- شهري در جنوب اسپانيا- 

نادرست و واهي- تفاله عسل
7- جنــگ و جدال-  ســازي  

عربي- نگاه  كردن
8- بازيگر كهنه كار سينما كه 
با فيلم »سكوت بره ها« شهرت 

جهاني يافت
٩- مجموعه داستاني از بزرگ 
علوي- از دين برگشته- جاندار
10- بلند تريــن نقطه- ادعا- 

خاكستر

11- خالي نيست- خط تلفن- 
هشتم- حرف محرمانه

توليد كننــده-   -12
حمل كننده-  امر به رفتن دارد

13- نيكــورو- كرانه هــاي 
آسمان- حركت باد

14- از رنگ هاي تركيبي- ساز 
بادي- كمك

دلچســب  نوشــيدني   -15
تابستاني- سزاوار

 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 | 3657
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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2 9   8   1 4
       5  
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ادامه از 
صفحه اول

   كارگران نانوايي بدون بيمه و سهام
كارگر يك نانوايي و مستأجر هســتم. با ماهي يك ميليون و 100هزار 
تومان حقوق، زندگي 3نفره ام را به سختي مي گذرانم. نه بيمه و نه يارانه 
داريم و نه از سهام عدالت سهمي برده ايم. واقعا كاري به سختي نانوايي 

نيازمند توجه و حمايت نيست؟
برزي از تهران

  تكليف كالس هاي كارگاهي دانشگاه آزاد همچنان نامعلوم
ترم آخر دانشگاه آزاد هســتم و كالس كارگاهي دارم. بعد از تعطيالت 
كرونا تا اين لحظه هنوز تكليف ما براي نحوه گذراندن اين واحد عملي 
مشخص نشده اســت. اكنون هم نه خبري از برگزاري و ادامه كارگاه 

هست و نه خبري از امتحانات.
مرعشي از تهران

 
   معلمان قراردادي محروم از حقوق و مزاياي معمولي

درحالي كه حقوق معلمان در سال جاري 50درصد افزايش يافته است، 
حقوق همكاران قراردادي چنين افزايشــي نــدارد. بيمه كامل به اين 
معلمان تعلق نمي گيرد و حتي بانوان معلمــي كه به مرخصي زايمان 
مي روند در صورت قراردادي بودن حقوق كامل دوران زايمان را دريافت 
نمي كنند. اينها تنها بخشي از مشكالت معلمان قراردادي  است كه بايد 

متعهدانه آينده سازان كشور را پرورش دهند.
عبدي از اروميه

  كسي ساعت 9شب زباله هاي جنگل را نمي برد!
متأسفانه درك عده اي از افراد واقعا ســخت است. گروهي در طبيعت 
آشــغال مي ريزند كه تكليف شــان مشخص اســت، ولي گروهي كه 
زباله هايشــان را در يك كيســه يا كارتن جمع كــرده و زير درخت يا 
گوشه اي در طبيعت باقي مي گذارند، غيرقابل دركند. آيا اين عده فكر 
مي كنند كه جنگل و طبيعت شهرداري و پاكبان دارد و احيانا ساعت 9 

شب مي آيند و زباله ها را مي برند؟
جمشيدپور از تهران

  رايگان بودن اينترنت شاد و ارتباطات مناطق محروم چه شد؟
بحث رايگان بودن اينترنت شاد و ارتباطات مناطق محروم مطرح شد 
ولي عملي نشــد. اين موضوع به خصوص براي مناطــق محروم حتما 
بسيار مهم تر از كالنشهرهاست. از مســئوالن تقاضا داريم اين موضوع 

را اجرا كنند.
عطياني از كرمان

  جلوي كم فروشي قنادي ها را بگيرند
مدتي بحث جدا ســازي  وزن جعبه شــيريني مطرح و پيگيري شد و 
در بعضي نقاط نيز رعايت شــد. اما اين موضوع فراموش شــده و همه 
شيريني فروشي ها شــيريني و زولبيا و باميه را با جعبه وزن مي كنند، 
وقتي هم اعتراض داشــته باشــيد مي گويند در اين گراني حاال مانده 
كه به وزن جعبه شــيريني گير دهيد. لطفا جلوي كم فروشي هاي اين 

مدلي را بگيرند.
ستاري از تهران 

  قوانين قراردادهاي اجاره به شرط تمليك را اجرايي كنند
مجلس و وزارت مسكن به جاي ُمسكن هاي موقتي نظيرتمديد 2ماهه 
اجاره نامه ها، به دنبال تصويب قوانيني نظير تبديل قراردادهاي اجاره به 
قرارداد اجاره به شرط تمليك باشند تا مستأجران با پرداخت اجاره بها 
درواقع اقساط خريد مسكن را پرداخت نمايند. به اين ترتيب دولت با 

پرداخت وام مسكن به مالكان، از آنها نيز حمايت كرده است.
سليمي پور از مشهد

  راه پله هاي كوچه خرسند جردن پاتوق معتادان 
از مسئوالن شهرداري درخواست داريم به وضعيت راه پله انتهاي كوچه 
خرســند جردن رســيدگي كنند كه تبديل به مكاني براي معتادان و 

كارتن خواب ها شده و صحنه هاي زننده اي را ايجاد كرده است.
بختياري از تهران

  تقلب برخي سوهان فروشی های قم
بعضي از ســوهان پزي هاي جديد و حتي قديمي و معروف قم با وجود 
ِگران كردن انواع محصوالت ســوهاني خود، نوعي تقلب و كم فروشي 
و غش در معامله مي كنند. اين عده با تزئين اليه رويي ســوهان ها در 
جعبه هاي فلزي با سوهان مرغوب و پسته و خالل بادام به صورت فشرده 
روي آنها، در رديف هاي زيرين از سوهان هاي شكسته و نامرغوب و بدون 
پسته استفاده مي كنند و هيچ نظارت و كنترلي روي كيفيت و كميت 

و قيمِت آنها نيست.
محمود بليغيان از اصفهان

  شهرك وليعصر، دكه روزنامه  فروشي ندارد
جاي خالي يك دكه روزنامه  فروشي در منطقه شهرك وليعصر ميدان 
شهيد رجايي احساس مي شود كه تقاضا مي كنيم مسئوالن فكري براي 

اين موضوع بكنند.
شهروند ساكن منطقه 

  مشكل حل نشدني همراه اول
ماه ها از برداشتن دكل مخابراتي در قسمتي از بلوار فردوس غرب )ناصر 
حجازي( مي گذرد كه باعث شده سكنه بخشي از خيابان پروانه جنوبي 
واقع در بين كوچه هاي بيست و دوم تا سي ام از ارتباط تلفني و اينترنتي 
همراه اول محروم شوند. با وجود پيگيري هاي مكرر هنوز اقدامي انجام 

نشده است. تقاضاي رسيدگي مسئوالن ذيربط را داريم.
موالئي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

كالهبرداري با حيوان 
خانگي رايگان 

27 مــاه پــس از ســقوط مرگبــار داخلي
هواپيماي  اي تي آر شركت آسمان در 
ارتفاعات دنا كه منجر به جان باختن 66سرنشــين 
آن شد متهمان اين حادثه كه تني چند از مسئوالن 
شــركت هواپيمايي، شــركت آســمان و شركت 
فرودگاه هاي كشــوري هســتند در برابر اتهام قتل 

شبه عمد 66نفر به دفاع از خود پرداختند.
به گزارش همشــهري، صبح ديــروز خانواده هاي 
66جانباخته ســقوط هواپيماي تهران - ياسوج كه 
هنوز داغدار عزيزان شان هستند در مجتمع قضايي 
كاركنان دولت در ميدان ارگ جمع شدند تا دفاعيات 
افرادي را كه براســاس كيفرخواست صادر شده در 
جان باختن عزيزان شان مقصر هستند بشنوند. اين 
افراد 18متهم شامل  ســازمان هواپيمايي كشوري، 
شركت هواپيمايي آسمان و شــركت فرودگاه هاي 
كشور به عنوان شــخصيت هاي حقوقي و 15متهم 
ديگر شــامل رئيس ســازمان هواپيمايي كشوري، 
مديرعامل وقت شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي، 
مديرعامل وقت شركت آســمان، مديركل فرودگاه 
ياسوج و... هستند كه اتهامات شان  عدم رعايت نظامات 
و مقررات دولتي منتهي به سقوط هواپيما و منجر به 
قتل شبه عمد 66نفر، معاونت در جعل رايانه، استفاده 
از اســناد مجعول رايانه و گزارش خالف واقع است. 
پيش از اين 2جلسه براي رســيدگي به اين پرونده 
در شــعبه 1057مجتمع قضايي كاركنان دولت به 
رياست قاضي عاليشاه برگزار شده بود. در نخستين 
جلسه كه در اســفندماه سال گذشــته برگزار شد 
نماينده دادستان به دفاع از كيفرخواست پرداخت و 
شاكيان كه اولياي دم سرنشينان هواپيما بودند، براي 
مقصران حادثه درخواســت اشد مجازات كردند. در 

دومين جلسه كه در فروردين ماه امسال برگزار شد 
هم تعدادي از متهمان به دفاع از خود پرداختند و روز 
گذشته نيز ســاير متهمان از خود در برابر اتهام قتل 

شبه عمد 66نفر دفاع كردند.

در دادگاه
در جلسه محاكمه اي كه ديروز از ساعت 9 آغاز شد 
و تا 13:30ادامه يافت تعدادي از متهمان يك به يك 
به دفاع از خود پرداختنــد و همگي اعالم كردند كه 
اتهامــات وارده را قبول ندارند و بي گناه هســتند. 
يكي از آنها مدير ايمني وقت شــركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي كشــور بود. او در دفاع از خود گفت: 
براســاس اطالعات موجود وقتي كــه هواپيما وارد 
محدوده فرودگاه ياسوج مي شود، فقط در شرايطي 
كه موتورش از بين برود يا شرايط فشار داخلي كابين 
افت كند، مي تواند ارتفــاع آن را از 15 هزار پا پايين 
آورد. اين هواپيما در 25 مايلي فرودگاه به ارتفاع زير 
17هزار پا مي آيد درحالي كه اصال شرايط غيرنرمالي 
نداشــته و هواپيما تا ارتفاع 14هزار پايي با اختيار 
خلبان پايين آمده است. هواپيما در 42 ثانيه انتهايي 
پيش از برخورد با كوه، دچار شرايطي شد كه بغرنج 
بوده و تا قبل از آن شرايط نامناسبي نداشته و خلبان 

مرتكب خطا شده است.
در ادامه يكي ديگر از مســئوالن ســابق شــركت 
فرودگاه ها به دفاع از خودش پرداخت و گفت: حوزه 
فرودگاهي هيچ تأثيري در سانحه نداشته و مهم ترين 
نقش بر عهده مدير فرودگاه است. 45 ميليارد تومان 
براي ارتقاي استانداردسازي فرودگاه ياسوج هزينه 
كرديم؛ اقدامات هواشناســي به ما ارتباطي ندارد. 
آيا تجهيزات هواشناسي از روز سانحه تاكنون ارتقا 
يافته است؟ شرايط كنوني فرودگاه درست مثل قبل 

از وقوع اين حادثه است. من در اين حادثه هيچ نقشي 
نداشتم و اعتقاد دارم كه نظريه كارشناسي غيرقابل 

استناد است.

دفاعيات رئيس سازمان هواپيمايي
در ادامــه رئيــس دادگاه اتهامات رئيس ســازمان 
هواپيمايي كشــور را تفهيم كرد و از او خواســت به 
دفاع از خود بپردازد. متهم در دفاع از خودش گفت: 
ما نظارت هاي خودمان را براساس آنچه كه بايد انجام 
داديم و كوتاهــي نكرديم. همــه فرودگاه هاي دنيا 
محدوديت هايي را براي پرواز دارند، اين محدوديت ها 
براي خلبان مشخص اســت كه بايد با توجه به اين 
محدوديت ها چگونه پرواز كند. در اين حادثه خلبان، 
نســبت به ديد خود كامــال آگاهي داشــته و تمام 
اطالعات هواشناسي نيز درست بوده است. از سوي 
ديگر اين خلبان عادت داشته به اينگونه پرواز، يعني 
از 100 پرواز، 10 پرواز را به اين صورت انجام مي داد. 
خلبان در پرواز خود به دنبال زمين مي گشت تا زودتر 
بنشــيند درحالي كه كامال به اطالعات هواشناسي 
آگاه بود. آنچه كارشناســان انجام دادند اصال قابل 

دفاع نيست.
در ادامه اين جلسه تعداد ديگري از متهمان از خود 
دفاع كردند و در نهايت قاضي از نماينده ســازمان 
هواپيمايي كشوري خواست درخصوص اين حادثه 
توضيح دهد. او گفت: اصل اين كارشناســي داراي 
ايراد اســت. چراكه 2 نفر از اين كارشناسان از افراد 
بركنار شده سازمان هواپيمايي كشوري بوده و برخي 

ديگر اصال تحصيالت مرتبط با اين موضوع را نداشتند. 
برخورد هواپيما به كــوه هيچ ارتباطي به عدم نصب 
اي. دي نداشــت و نمي توان با داليل نادرست همه 
قواعد هوانوردي را زير ســؤال برد. چراكه سازمان 
هواپيمايي كشوري براســاس مقررات بين المللي 
عمل كرد. بايد سازمان هواشناسي پاسخگو باشد و 
تجهيزات هواشناسي ارتباطي به شركت فرودگاه ها 
ندارد. هيچ چيز از سوي مأمور كنترل برج مراقبت به 
خلبان پيشنهاد داده نشده است. 3 نفر در برج مراقبت 
بوده اند درحالي كه درنظريه كارشناسي گفته شده كه 

در برج مراقبت ازدحام بوده است.
اظهارات متهمان درخصوص مقصــر بودن خلبان 
هواپيما در شرايطي بود كه گزارش تيم كارشناسي 
قضايي نشان مي دهد در اين حادثه شركت آسمان 
45درصد، ســازمان هواپيمايي كشوري 40درصد، 
شــركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 10درصد و تيم 
پروازي تنها 5درصد قصور داشته اند. حادثه اي   صبح 
29بهمن 96رخ داد و در جريان آن هواپيمايي كه از 
تهران عازم ياسوج بود در ارتفاعات دنا سقوط كرد و 

فاجعه آفريد.
روز گذشته به دنبال دفاعيات متهمان، قاضي عاليشاه 
ختم جلسه را اعالم كرد. قرار است در جلسه ديگري 

با حضور كارشناسان به اين پرونده رسيدگي شود.

3مرد كه در پايتخت دســت به 
جنايــت زده و تحت تعقيب قرار 
گرفتــه بودند، در يزد دســتگير 
شــدند. به گزارش همشــهري، 
جنايتي كه اين افــراد رقم زدند 
اواخر سال گذشــته رخ داد. آن 
روز گزارش قتل مردي در شهرك 
وليعصر به قاضي رحيم دشتبان، 

بازپرس جنايي تهران اطالع داده شد. قاضي جنايي به همراه تيم تجسس در محل حادثه 
حاضر شدند و به تحقيق پرداختند. بررسي ها حكايت از اين داشت كه مردي جوان با 3نفر 
از اراذل و اوباش منطقه درگير و با ضربات قمه آنها زخمي شده است. وي فورا به بيمارستان 
انتقال يافته بود اما به دليل شدت جراحات و خونريزي جانش را از دست داده بود. در ادامه 
تحقيقات مشخص شد كه مقتول با 3شرور از مدت ها قبل اختالف داشته است؛ به  طوري 
كه چند روز قبل از حادثه با يكي از آنها درگير شده و با شكايت از فرد مهاجم موفق شده 
بود حكم جلب او را بگيرد. يافته هاي كارآگاهان نشان مي داد كه مقتول به خاطر اختالفاتي 
كه با 3شرور داشت و به خاطر شكايت و گرفتن حكم جلب روز حادثه با آنها درگير شده و 
قرباني جنايت شده بود. به اين ترتيب كارآگاهان با شناسايي هويت متهمان راهي محل 
زندگي آنها شدند اما 3شرور ساعتي پس از جنايت وســايل خود را جمع كرده و متواري 
شده بودند. حتي خانواده هايشان نيز اطالعي از مخفيگاهشان نداشتند. همين كافي بود تا 
نام اين 3شرور جنايتكار در ليست افراد تعقيب كننده قرار بگيرد. همچنان كه جست وجو 
و رديابي از سوي مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران ادامه داشت سرنخي از متهمان 
فراري در استان يزد به دست آمد. با اين اطالعات به دست آمده مأموران پليس آگاهي تهران 
با دريافت نيابت قضايي راهي يزد شدند و 3مرد شرور را روز سه شنبه در عملياتي غافلگيرانه 
در مخفيگاهشان دستگير كردند. قاضي جنايي دستور انتقال متهمان به پايتخت را داده تا 

با انجام تحقيق از آنها راز جنايت و انگيزه اصلي آنها فاش شود.

مرد جــوان خــود را عضــو انجمــن حمايت 
از حيوانــات خانگي معرفي مي كــرد و به بهانه 
واگذاري رايگان حيــوان خانگي از طعمه هايش 
كالهبــرداري مي كرد. به گزارش همشــهري، 
راز كالهبرداري هاي اين مرد با شــكايت يكي از 
مالباخته ها فاش شد. شاكي مرد جواني بود كه 
مي گفت: از طريق اينســتاگرام با صفحه  مردي 
آشنا شدم كه خودش را عضو انجمن حمايت از 
حيوانات معرفي مي كرد. او تبليغاتي در صفحه اش 
منتشر كرده و با انتشــار عكس هايي از حيوانات 
خانگي نوشــته بود كه اين حيوانات از ســوي 
صاحبانشان طرد شــده اند و او از آنها نگهداري 
مي كند و حاضر اســت آنها را به صورت رايگان 
واگذار كند. با ديدن عكس ها، يكي از اين حيوانات 
خانگي را انتخاب كردم و براي صاحب صفحه پيام 
فرســتادم. او هم جوابم را داد و قرار شد حيوان 
مورد نظرم را برايم ارســال كند اما پيش از آن از 
من خواســت كه مبلغي به عنوان هزينه ارسال، 
هزينه غذاي ارسالي و لوازم جانبي براي نگهداري 
از آن را به حساب انجمن واريز كنم. پس از آن نيز 
شــماره كارتي به من داد و من اين مبلغ را واريز 
كردم اما پــس از واريز مبلغ هر چــه با او تماس 
گرفتم ديگر جوابم را نداد و فهميدم كه سرم كاله 
گذاشته است. مرد جوان تنها شاكي پرونده نبود. 
چرا كه عالوه بر او افراد ديگري نيز با مراجعه به 
پليس از كالهبرداري هاي مشابه خبر داده بودند. 
تمامي آنها مدعي بودند كه فرد كه خود را عضو 
انجمن حمايت از حيوانات معرفي مي كرده، به 
بهانه واگذاري رايگان حيوان خانگي سرشان كاله 

گذاشته و از آنها پول گرفته است.
درحالي كه تعداد شــاكيان همچنــان افزايش 
مي يافت، تيمي از مأموران كالنتري145 تهران 
وارد عمل شــدند و براي اينكه متهــم را به دام 
اندازند در پوشش حامي حيوانات با او وارد مذاكره 
شــدند. به اين ترتيب مأموران با ايــن مرد قرار 
مالقات گذاشتند و او براي دريافت اين كمك ها 
راهي محل قرار شد اما خود را در دام پليس ديد 
و دستگير شد. سرهنگ ســيدرضا عمادالدين، 
رئيس كالنتري145 ونك با بيان اين خبر گفت: 
درحالي كه حدود 30نفر از شهروندان از اين مرد 
38ساله شكايت كرده بودند، مأموران به بازجويي 
از متهم پرداختند و او به كالهبرداري به اين شيوه 
و شگرد اعتراف كرد. از ســوي ديگر در بررسي 
گوشــي تلفن همراه او معلوم شد كه وي حدود 
600شماره تلفن همراه را مسدود كرده است. اين 
در حالي بود كه شاكيان پيش از اين اعالم كرده 
بودند كه متهم پس از دريافت پول از آنها، شماره 
آنها را بالك كرده و ديگر پاسخشان را نمي داد. 
بنابراين مأموران با شماره هايي كه مسدود شده 
بودند تماس گرفتند و معلوم شــد كه همه آنها 
از طعمه هــاي مرد كالهبردار هســتند كه پول 
به حساب وي واريز كرده اما حيواني به دستشان 
نرسيده و در نهايت نيز از شكايت و پيگيري ماجرا 
منصرف شده اند. وي ادامه داد: بررسي ها نشان 
مي دهد كه متهــم از هريك از طعمه هايش بين 
100تا 500هــزار تومان كالهبــرداري كرده و 
در شــهرهاي ديگر نيز به همين شيوه فعاليت 
مي كرده است. به گفته سرهنگ عمادالدين، پس 
از اعترافات متهم، وي به مرجع قضايي معرفي شد 
و شاكيان احتمالي مي توانند براي طرح شكايت 

به كالنتري 145ونك مراجعه كنند.

هر چند 48ساعت بعد از ربوده شدن مردي جوان پليس 
توانســت يكي از گروگانگيران را دستگير كند اما حاال 
نه ردي از گروگان اســت و نه 2گروگانگير اصلي و اين 

پرونده تبديل به پرونده اي مرموز شده است.
ساعتی پس از ربودن گروگان و درخواست 180ميليوني 
آدم ربايان بــراي آزادي او، پليس موفق شــده يكي از 
آدم ربايان را بازداشت كند اما 2 نفر ديگر فراري هستند 

و سرنوشت گروگان نيز در هاله اي از ابهام قرار دارد.
به گــزارش همشــهري ، 28ارديبهشــت ماه مردي 
راهي اداره 11پليــس آگاهي تهران شــد و گفت كه 
برادرش ربوده شده است. وي توضيح داد: برادرم كارگر 
ساختماني است و هر روز صبح از خانه خارج مي شود 
كه به محل كارش برود. او با هيچ كس خصومتي نداشت 
و روز حادثه يعني 28ارديبهشت ماه نيز طبق معمول 
هميشه از خانه بيرون رفت تا به محل كارش در حوالي 
خيابان مصطفي خميني برود. 2 ساعت بعد از رفتن او اما 
تلفن همراهم زنگ خورد. آن طرف خط مردي ناشناس 
بود كه مي گفت برادرم را ربوده اند. تماس گيرنده براي 
آزادي برادرم پول مي خواســت و مي گفت اگر ظرف 
24ساعت 180ميليون تومان پول جور نكنم برادرم را به 
قتل مي رسانند. ابتدا تصور كردم كه فرد تماس گيرنده 
آشناست و قصد شوخي دارد، چون برادر من يك كارگر 
ساختماني بود و با هيچ كس اختالفي نداشت اما وقتي 
گوشي را به برادرم دادند و صداي وحشتزده او را شنيدم 
فهميدم كه ماجرا جدي است. آدم ربايان ناشناس برادرم 
را ربوده بودند و براي آزادي اش باج مي خواستند. آنها 
سپس تلفن را قطع كردند و گفتند منتظر تماس هاي 
بعدي شان باشم تا براي تحويل پول محل قرار را تعيين 

كنند.
پس از تماس آدم ربايان، مرد جوان راهي همان محلي 
شــد كه برادرش در آنجا كار مي كــرد. او ادامه داد: از 

همكارانش شــنيدم كه او روز حادثــه به محل كارش 
نرفته است. با اين حال سراغ تك تك كسبه محل رفتم و 
پرس و جو كردم. مي خواستم ببينم آيا در دوربين هاي 
مداربســته ســرنخي از ربودن برادرم پيدا مي كنم يا 
نه. تالشم نتيجه داد و در بررســي دوربين مغازه هاي 
اطراف ديدم كه 3مرد پژوســوار درحالي كه برادرم در 
خيابان مصطفي خميني پياده  راه مي رفته تا به محل 
كارش برود، سد راه او شده اند. آنها با زور و كتك برادرم 
را سوار ماشــين كرده و متواري شــدند. با پيدا كردن 
اين فيلم راهي اداره پليس شــدم تا براي آزادي برادرم 

كمك بگيرم.

شروع تحقيقات
پس از ثبت اظهارات مرد جــوان، گروهي از كارآگاهان 
اداره يازدهم پليس آگاهي تهران با دستور قاضي احسان 
زماني، بازپرس شعبه ششم دادسراي جنايي تحقيقات 
خود را در اين پرونده شروع كردند. آنها در نخستين اقدام 
راهي محل حادثه شدند و در بررسي تصاوير دوربين هاي 
مداربســته مشــخصات خودروي پژوي آدم ربايان را 
به دســت آوردند. صاحب خودرو مردي بود ميانســال 
كه با دستور قاضي بازداشت شــد. او اما مدعي شد كه 
 ماشين زير پاي پسرش است. وي گفت: پسرم در مغازه 
گيم نت كار مي كند و معموال ماشينم در اختيار اوست اما 
بعيد مي دانم كه پسرم دست به آدم ربايي بزند. او سرش 
به كار خودش بود و نمي دانم چطور با ماشينم فردي را 

گروگان گرفته اند.

آدم ربايي به خاطر رفاقت
كارآگاهان در گام بعدي سراغ پســر اين مرد كه متولد 
سال 72است، رفتند و او را سي ام ارديبهشت ماه، يعني 
48ساعت پس از گروگانگيري بازداشت كردند. اگرچه او 

در ابتدا سعي داشــت خودش را بي گناه نشان بدهد اما 
وقتي شواهد را عليه خود ديد، لب به اعتراف گشود و راز 

گروگانگيري را فاش كرد.
او مدعي شد كه به خاطر رفاقت وارد اين بازي خطرناك 
شده و حاال نه از سرنوشت گروگان خبري دارد و نه از 2 
دوست آدم ربايش كه فراري شده اند. وي گفت: از مدتي 
قبل 2 جوان به نام هاي محسن و شهرام به مغازه گيم نت 
مي آمدند و با يكديگر شرطي پي اس فور بازي مي كرديم. 
همين باعث شده بود كه رابطه صميمي با يكديگر پيدا 
كنيم تا جايي كه چند روز پيش آنها مدعي شــدند كه 
قصد دارند 180ميليون تومان بدهي صاحبكارشــان را 
زنده كنند. صاحبكار آنها لوازم ساختماني مي فروخت و 
ظاهرا بدهكار يك كارگر ساختماني بود كه چند ماه قبل 
از او حدود 180ميليون تومان وسيله خريده بود. محسن 
و شهرام مي گفتند كه بدهكار حاضر نيست پول اجناسي 
كه خريده را به صاحبكارشان پرداخت كند و آنها قصد 
دارند اين پول را برايش زنده كنند تا پاداش بگيرند. مبلغ 
پاداش وسوسه كننده بود و براي همين آنها به تكاپو افتاده 

سرنوشت مبهم گروگان 180ميليوني 

پس از انتشار خبر زنده شدن يك زن فوت شده 
در سردخانه  بيمارستاني در خرم آباد در رسانه ها، 
معلوم شــد كه اين زن اصال فوت نكرده بود. به 
 گزارش همشهري، 2روز پيش خبري در رسانه ها 
منتشر شد مبني بر اينكه يك زن فوت شده در 
شهرستان خرم آباد پس از آنكه حدود 18ساعت 
در سردخانه  بيمارستاني در اين شهر به سر برده 
بود، به طرز عجيبي زنده شــده است. اين خبر 
را يكي از متخصصان قلب و عروق بيمارســتان 
شهيدمدني خرم آباد اعالم كرد و گفت: خانواده 
زني 41ســاله پس از آنكه متوجه مي شوند وي 
فوت شــده و عالئم حياتي اش را از دست داده 
است او را به ســردخانه يك بيمارستان منتقل 
مي كننــد و پيكر اين زن حدود 15ســاعت در 
سردخانه مي ماند تا اينكه مسئوالن آنجا متوجه 
زنده بودن زن 41ساله شــده و او را به اورژانس 
بيمارستان شــهيدمدني منتقل مي كنند. پس 
از آن، پزشــكان اورژانس عمليات احيا را انجام 
مي دهند و ريتم حياتي ايــن زن برمي گردد اما 
متأسفانه هنوز سطح هوشياري وي پايين است 
و او در كماست. يك روز پس از انتشار اين خبر 
اما عباس پزشكي، معاون درمان علوم پزشكي 
لرستان زنده شــدن زن خرم آبادی در سردخانه 
را تكذيب كرد و گفت: بر اســاس بررسي هاي 
صورت گرفته اين خانم در هيچ كــدام از مراكز 

درماني استان بستري نبوده است. وي توضيح داد: 
چندشب پيش فردي همراه با مدارك شناسايي 
و برخي مدارك مربوط به بيماري، براي دريافت 
مجوز دفن يك خانم به پزشــكي قانوني استان 
مراجعه كرد اما با توجه به نقص مدارك پزشكي و 
عدم وجود جسد در محل، مسئوالن پزشكي قانون 
براي صدور مجوز دفن از او مي خواهند كه جسد 
را همراه خود به پزشــكي قانوني بياورد. معاون 
درمان علوم پزشــكي لرســتان بيان كرد: اين 
فرد صبــح روز بعد به همراه جســد يك زن به 
پزشــكي قانوني مراجعه و ادعا مي كند كه زن 
41ساله فوت كرده و عالئم حياتي ندارد اما پس 
از بررسي هاي صورت گرفته توسط پزشكي قانوني 
مشخص مي شود كه او داراي عالئم حياتي بوده 
و اصال فوت نكرده اســت. بنابراين زن 41ساله 
به اورژانس بيمارستان شهيدمدني منتقل شد 
و پس از اقداماتي كه تيم پزشــكي بيمارستان 
شهيدمدني روي اين فرد انجام داد او هم اكنون 
در شــرايط پايداري قــرار دارد. وي در پايان با 
تكذيب حضور 18ساعته فرد مذكور در سردخانه 
اظهار داشت: خبر اوليه كه در اين زمينه منتشر 
شد اشتباه بود و براساس اطالعات پزشكي قانوني 
به عنوان مرجع رسمي در اين زمينه، اين خانم 
شــب قبل از اين رخداد در مراكــز درماني يا 

سردخانه حضور نداشته است.

پايان زندگي مخفيانه 3جنايتكار در يزدتكذيب زنده شدن زني در سردخانه 

بودند كه بدهكار را گروگان بگيرنــد و من هم به خاطر 
رفاقت قبول كردم كمكشان كنم.

متهم گفت: فكر نمي كردم كــه آنها قصد گروگانگيري 
دارند. روز حادثه سوار بر ماشين پژوي پدرم شديم و به 
سمت خيابان مصطفي خميني جايي كه مي دانستيم 
كارگر جوان در آنجا كار مي كند، رفتيم. منتظر مانديم 
تا اينكه او را ديديم. من پشت فرمان بودم و دوستانم از 
ماشين پياده شدند. ابتدا فكر كردم قرار است با او صحبت 
كنند اما آنها به زور جوان كارگر را سوار ماشينم كردند 
و از من خواستند حركت كنم و به سمت خانه محسن 
)يكي از گروگانگيران( بروم. آنها دست و پاي كارگر جوان 
را بستند و او را به خانه محسن كه طبقه دوم ساختماني 
مســكوني بود، انتقال دادند. عصباني بودم چون ديگر 
برايم محرز شده بود آنها قصدشان گروگانگيري است، 
به همين دليل با محسن و شــهرام جرو بحث كردم و از 
خانه بيرون آمدم. موبايلم را سايلنت كردم و خوابيدم اما 
صبح وقتي بيدار شدم، ديدم 60تماس از دست رفته از 
سوي محسن و شهرام دارم. آنها پشت سر هم پيامك داده 
بودند كه كارشان فوري است و اگر مي توانم حتما به آنها 
زنگ بزنم. ترســيدم مبادا اتفاقي افتاده باشد، به همين 
دليل به محسن زنگ زدم و او از من خواست به دنبالشان 
بروم. به دنبال دوستانم رفتم و آنها به همراه گروگان سوار 
ماشينم شدند. شرط كرده بودم كه بايد او را آزاد كنند و 
آنها هم قبول كرده بودند. بعد به سمت جاده بهشت زهرا 
رفتيم و در بين راه محسن و شهرام از من خواستند توقف 
كنم. آنها گروگان را به بيرون از ماشين پرتاب كردند و 
خودشان هم پياده شدند و گفتند كه او را آزاد مي كنند. 
من هم از ترســم فرار كردم و ديگر خبري از سرنوشت 
گروگان و دوستانم ندارم. بعد از اعترافات اين گروگانگير، 
قاضي جنايي دستور بازداشت وي را صادر كرد. از سوي 
ديگر تيمي از مأموران راهي جاده بهشت زهرا شدند اما 
با انجام جســت وجو هيچ اثري از جوان ربوده شده پيدا 
نكردند. در اين شرايط بررسي هاي تخصصي براي كشف 

راز اين پرونده مرموز ادامه دارد.

متهمان پرونده سقوط هواپيماي تهران - ياسوج در 
دادگاه كاركنان دولت محاكمه شدند

دفاعدربرابراتهام66قتلشبهعمد

فضيلت انفاق در جامعه
هــدف اســالم ايــن اســت كــه اختالفات 
غيرعادالنه اي كه در اثر بي عدالتي هاي اجتماعي 
در ميان طبقه غني و ضعيف پيدا مي شود از بين برود و سطح زندگي 
كســاني كه نمي توانند نيازمندي هاي زندگي شــان را بدون كمك 
ديگران رفع كنند، باال بيايد و حداقل لوازم زندگي را داشــته باشند. 
اسالم براي رسيدن به اين هدف برنامه وسيعي در نظر گرفته است، 
تحريم رباخواري به طورمطلق، و پرداخــت ماليات، زكات و خمس 
و صدقات و مانند آنها و تشــويق به »انفاق« وقف و قرض الحسنه و 
كمك هاي مختلف مالي قسمتي ازاين برنامه را تشكيل مي دهد و از 
همه مهم تر انفاق زنده كردن روح انساني در ميان افراد جامعه است.



محمدصادقخسرويعليا
خبرنگار

مردمي كه اســفند98 را با ترس و نگراني كرونا گذراندند و 
تعطيالت نــوروز را در خانه ها، حاال در نخســتين روزهاي گزارش

سومين ماه از بهار، شرايط متفاوتي را تجربه مي كنند. آمارهاي 
كرونا هنوز باال و پايين مي رود. تعدادي از شهرها همچنان در وضعيت قرمزند 
و مسئوالن مي گويند اين شرايط با كمي فراز و فرود تا ماه ها و حتي 2سال 
آينده ادامه خواهد داشــت. پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از كرونا 
آرام آرام بيرون مي ريزد؛ كارگاه هاي از نفس افتاده، آشپزخانه هاي خاموش 
رستوران ها، كاهش قدرت خريد مردم، افزايش تورم و باال رفتن هرروزه شمار 

بيكاران.
در اين ميان كارگــران به ويژه كارگران بخش خدمات، بيكاري بي ســابقه 
و طوالني مدتي را تجربــه مي كنند. اين اتفاقات در حالــي رخ مي دهد كه 
جامعه كارگري پيش از بحران كرونا هم با مشكالت بي شماري مواجه بوده؛ 
دشواري هاي ناشي از تحريم ، دستمزدهاي حداقلي و همچنين گره هاي كور 

بين كارگر و كارفرما.
حاال موج بيكاري ناشي از شيوع كرونا مزيد بر علت شده و مجموعه متنوعي از 
كسب و كارها به ويژه در بخش هاي خدماتي را تحت تأثير قرار داده؛ از كاركنان 
مجموعه هاي آبي و استخرها گرفته تا كارمندان قراردادي و ساعتي مراكز 

تفريحي - گردشگري.

بسياري از اين مشاغل 3 ماه است كه اجازه فعاليت ندارند، اما مسئله اينجاست 
كه حتي بازگشايي تدريجي هم شــرايط آنها را به زودي به وضعيت سابق 
باز نمي گرداند. دولت پيش تر اعالم كرده بود نسبت به پيامدهاي اقتصادي 
شيوع كرونا و تأثير آن بر زندگي و معيشت كارگران بي توجه نيست. پرداخت 
مقرري بيمه بيكاري ناشي از كرونا، وعده اي است كه دولت و وزارت  تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در بحبوحه تعطيلي هاي اسفند و فروردين به بيكاران داد. 
بيكاران طبق همين وعده، درخواست بيمه بيكاري كردند، حاال 3 ماه گذشته، 
مراحل ثبت نام و تشكيل پرونده به سرانجام رسيده و در روزهايي كه موجودي 
حساب بيكاران كرونا به عددهاي پاياني نزديك مي شود، مسئوالن دولتي 
مي گويند با تأخيري دو ماهه، فعال فقط مرحله اول تامين اعتبار )به مبلغ هزار 
و 286ميليارد تومان( از ۵ هزار ميليارد تومان اعتبارات مورد نياز به صندوق 
بيمه بيكاري اختصاص يافته است، درحالي كه اين ميزان اعتبار تنها كفاف 

پرداخت مقرري اسفند بيكاران را مي دهد.

فقطتاپايانارديبهشت
مسئوالن دولت گفته اند طبق وعده اي كه پيش تر به مردم داده اند، از مشاغل 
آســيب كم خطر تا پايان فروردين و از مشاغل پرخطر تا پايان ارديبهشت 
حمايت مي كند؛ يعني از زماني كه بازگشايي ها اعالم شده، دولت ضرورت 
حمايت از آسيب ديدگان را هم تمام شده فرض كرده است. اما آنچه اين روزها 
در كارگزاري ها و شعبه هاي تامين اجتماعي مي گذرد،  گوياي تأثير كرونا و 
خسارت هاي آن بر زندگي مردمي است كه اسفند و فروردين در تعطيالت 

اجباري كرونا بوده اند، پس اندازها را مصرف كرده اند و حاال در مقطعي كه 
طبق آمارهاي رســمي كرونا فروكش كرده، با مشكالت ناشي از تعطيلي 

كسب و كارها، بيكاري و تعديل مواجه شده ا ند.
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي كه اوايل ارديبهشت امسال منتشر 
كرده از احتمال باالي بيكاري دست كم 2 تا 6ميليون نفر بر اثر كرونا تا پايان 
امسال خبر داد. اين گزارش نشــان مي داد آمار بيكاران به دليل تعطيلي 
و آسيب اقتصادي به كســب و كارهاي مختلف به تدريج بيشتر مي شود و 
درصورت تداوم فراگيري كرونا، تا پايان سال جاري بايد انتظار افزايش آمار 

بيكاران را داشت.
كارگران مي گويند پرداخت بيمه بيكاري با اين همه تأخير براي آنها كه هيچ 
درآمدي ندارند، فشار مضاعفي است. اعتراض آنها در شعبه هاي مختلف 
تامين اجتماعي همراه با شرح حال غم انگيز وضعيت فعلي زندگي آنها در 

اين روزهاست.
 محمود مرادي، كارگر يكي از مراكز گردشــگري است كه به همشهري 
مي گويد: »3 ماه است بدون يك ريال درآمد زندگي مي كنيم. بيكار شده  ايم و 
هزار و يك مشكل داريم. گرسنه ايم. خدا مي داند همزمان با ثبت نام و تشكيل 
پرونده براي بيمه بيكاري در چند مركز كاريابي اسم نوشتم، اما آنها فقط 

40هزار تومان از آدم مي گيرند و بعد خبري از كار نمي شود.«
او نمي داند كه سرانجام بيمه بيكاري به دستش مي رسد يا نه: »از اول هم 
مي دانستم كه نمي شود به اين وعده ها اعتماد كرد، اما چاره اي نداريم جز 
اينكه دلمان را به اين وعده ها خوش كنيم. اگر قرار است به داد قشر ضعيف 
برسند، پس چرا اينقدر دست دست مي كنند؟ بيمه بيكاري كرونا كي قرار 

است پرداخت شود؟ نوشدارو بعد از مرگ به چه دردي مي خورد.«
كارشناسان امور بيمه بيكاري معتقدند  همه وظايف شــان را در ماه هاي 
گذشته تمام و كمال انجام داده اند. در روزهايي كه بسياري از سازمان ها و 
شركت ها تعطيل بوده، آنها با وجود مخاطره ابتال به بيماري در شعبه ها حاضر 
بوده اند. اما حاال مي گويند در مقابل بيكاراني كه براي پيگيري مطالبات شان 
و پرسيدن اينكه چه زماني قرار است بيمه بيكاري را دريافت كنند، پاسخي 

ندارند و جز تأسف و همدردي كاري از دست شان بر نمي آيد. محمد، يكي از 
آنهاست: »ما اين روزها هر كدام مان حداقل حدود ۵0 تا 60 تماس تلفني 
از طرف كارگران را پاسخ مي دهيم و دست كم ده ها مراجعه كننده حضوري 
داريم كه پيگير مقرري شان هستند. حقيقت را به آنها مي گوييم. اينكه ما 
همه وظايف مان را انجام داده ايم و پرونده شان هيچ مشكلي ندارد اما واقعا 
اين صحبت ها نمي تواند تسكيني براي آنها باشد. بيكاران تصور مي كنند گره 
كار به دست ما باز مي شود و ما را در جريان مسائل شان قرار مي دهند. شرايط 

سختي است؛ هم براي ما و هم براي آنها.«

موججديدبيكاران
اگر از 3 ماه پيش تاكنون متقاضيان بيمه  بيكاري در زمان كرونا عمدتا از ميان 
كارگران خدماتي بودند، در هفته هاي اخير شاغالن كسب و كارهاي ديگري 
هم به آنها اضافه شده اند؛ صاحبان مشاغلي مثل مهدكودك  ها، آموزشگاه ها 
و حتي انتشاراتي ها پس از 3 ماه ديده اند دخل و خرجشان با هم نمي خواند 
و عذر نيروها را خواسته اند. تعدادي از كارفرماها با وجود كرونا از ابتداي سال 
قراردادها را تمديد نكرده  اند و به اين ترتيب آمار بيكاران متقاضي استفاده از 

بيمه بيكاري، روزبه روز بيشتر مي شود.
مشاهدات خبرنگار همشهري در شعبه هاي تامين اجتماعي غرب و جنوب 
تهران نشان مي دهد  اين روزها عالوه بر كارگران بخش خدماتي، برخي معلمان 
حق التدريسي و مربيان مهدهاي كودك نيز براي دريافت بيمه بيكاري كرونا به 

شعبه هاي تامين اجتماعي مراجعه مي كنند.
يكي از كارمندان اين شعب به همشهري مي گويد: »با اينكه خيلي از مشاغل 
مجوز فعاليت گرفته اند اما هنوز موج بيكاري بر اثر كرونا ادامه دارد. با توجه 
به مجوز فعاليتي كه اخيرا به اغلب صنوف، كارگاه ها و... داده شــده، تعداد 
ثبت نام كنندگان براي بيمه بيكاري نســبت به روزهاي قبل رو به كاهش 
است، اما هنوز متقاضياني وجود دارد و عالوه بر كاركنان مجموعه هاي آبي و 
استخرها، مربيان مهدكودك و معلمان حق التدريسي تازه واردان قشر بيكاران 

هستند كه به شعبه هاي تامين اجتماعي مراجعه مي كنند.«

بالتكليفيبعدازارديبهشت
مسعودبابايي، مديركل حمايت از مشــاغل و بيمه بيكاري وزارت كار 
در پاسخ به پرسش »همشــهري« مبني بر اينكه بيمه بيكاري كروناي 
فروردين و ارديبهشت چه زماني پرداخت مي شــود، مي گويد: »اخيرا 
سازمان برنامه و بودجه هزار و 286ميليارد تومان اعتبار به سازمان تامين 
اجتماعي تخصيص داده است. با اين بودجه مي توان حقوق بيمه بيكاري 
اسفند ماه را پرداخت كرد. همچنين از ديروز محاسبات مالي مربوط به 
تعداد افراد مشمول بيمه بيكاري و افراد تحت تكفل آنها توسط سازمان 

تامين اجتماعي در حال انجام است.«
از سوي ديگر، مهدي شــكوري، مديركل امور بيمه شدگان سازمان تأمين 
اجتماعي  در گفت وگو با »همشــهري« تأكيد مي كند كه پرداخت مقرري 
بيمه بيكاري ناشي از كرونا بر عهده سازمان تامين اجتماعي نيست: »متولي 
پرداخت مقرري بيمه بيكاري خزانه داري دولت است. روند پرداخت ها به اين 
صورت است كه كارگران بيكار شده در سامانه وزارت كار ثبت نام مي كنند و 
تنها پااليش اطالعات آنها به عهده تامين اجتماعي است. آنچه به عهده ماست، 
يعني پااليش اطالعات، امروز تا فردا انجام مي شود. پس از ارائه اطالعات به 
وزارت كار، اين وزارتخانه براي دريافت شماره حساب پيامكي به مشموالن 
ارسال مي  كند. مشموالن 48ســاعت فرصت دارند تا شماره حساب خود را 

ارسال كنند.«
شكوري ادامه مي دهد: »بعد از دريافت شماره حساب مشموالن، خزانه داري 

مانند پرداخت يارانه ها، حق بيمه ها را پرداخت مي كند.«
مراحل پيچيده پرداخت مقرري بيمه بيكاري ناشــي از كرونا به اينها ختم 
نمي شود؛ آنطور كه شكوري مي گويد، مقرري دوره كرونا بايد در ستاد ملي 
كرونا مصوب شود: »دستورالعملي در رابطه با بيمه بيكاري در ستاد ملي كرونا 
تهيه شده كه جزئيات آن مانند نحوه پرداخت، مقدار آن، سابقه، زمان و... هنوز 
مشخص نيست. اين مصوبه درصورت تصويب در واقع دستورالعمل اجرايي 
است كه به عنوان يك قانون بايد به ما ابالغ شود و بدون آن زمينه براي پرداخت 
مقرري ها مهيا نمي شود. تا به حال در ستاد ملي كرونا مصوبه اي تصويب نشده 
و اميدواريم در اين چند روزه، اقدامي در اين باره انجام شود تا بالفاصله بتوانيم 
پرداختي داشته باشيم.« به گفته شــكوري، آمار جديد مشموالن دريافت 

مقرري بيمه بيكاري كرونا بالغ بر 680هزار نفر است.
مديركل امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي در رابطه با پرداخت بيمه 
بيكاري ناشي از كرونا مي گويد: »اين مقرري تا ارديبهشت پيش بيني شده و 

براي ادامه دار بودن آن تا به حال هيچ تصميمي گرفته نشده است.« 
از پاســخ هاي متوليان پرداخت مقرري بيكاران ناشــي از كرونا در سازمان 
تامين اجتماعي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به همشهري مي توان 
اينطور برآورد كرد كه در پرداخت اين مقرري عالوه بر 2نهاد دولتي يادشده، 
سازمان برنامه و بودجه و ستاد ملي مبارزه با كرونا نيز تصميم  گيرنده هستند. 
در واقع اطالعات بيكاران در 4نهاد و سازمان بايد بررسي شود و نامه نگاري هاي 
بسياري انجام و دستورالعمل ها و مصوبه هايي در اين رابطه مصوب شود. بيمه 
بيكاري مشموالن براي  ماه اسفند در حالي تا روزهاي آينده پرداخت مي شود 
كه تعدادي از افراد در همين روزها و هفته هاي اخير به جمع بيكاران مشاغل 
آسيب ديده از كرونا پيوسته اند؛ مشاغلي كه اگرچه دولت بازگشايي بخش 
كم خطر آنها را از ارديبهشت و پرخطرها را از خرداد مجاز اعالم كرده، اما با زيان 
انباشته ماه هاي گذشته و پيامدهاي اجتماعي و تغيير سبك زندگي مردم در 
اثر كرونا بسياري از اين مشاغل همچنان روزهاي سخت ركود را در پيش دارند 
و پيامد آن هرچه باشد، دودي است كه به چشم طبقات ضعيف و كارگراني 
مي رود كه تحت تأثير اين شــرايط در معرض كاهش دستمزد، تعديل و در 

نهايت بيكاري هستند. 

 آخرين جزئيات پرداخت بيمه بيكاري اسفند
ديروزدرآخرينروزكاريهفتهو3روزماندهبهعيدفطرسرانجاممسئوالناعالمكردندمقرريماهاسفندراهمينروزهاواحتماالتاپيش
ازعيدفطربهدستمشموالنميرسانند.مسعودبابايي،مديركلحمايتازمشاغلوبيمهبيكاريوزارتكاردرگفتوگوباهمشهرياعالم
كردكهمقرريبيمهبيكاريماهاسفندبرايمشموالنبهزودييعنيتاپايانهمينهفتهواريزميشوداماتكليفزمانپرداختمقرري
فروردينوارديبهشتهنوزروشننيست.باباييدربارهســازوكاراجراييپرداختبيمهبيكارياسفندميگويد:»برايواريزحقبيمه
پيامكدرخواستشمارهحساببرايتأييدشدگاننهاييبيمهبيكاريبهزوديارسالميشود.«اوتوضيحداد:»طبقآخرينمذاكراتي
كهباسازمانتأميناجتماعيداشتيم،شرايطبرايدرجحساببانكيمهياشدهاست.متقاضيانيكهدر6بانكحساببانكيدارند،اگر
برايشانپيامكدرخواستشمارهحسابآمد،آنهاتأييدشدگاننهاييهستندكهبيمهبيكارياسفندماهبهحسابشانواريزميشود.«
بانكهايملي،ملت،صادرات،تجارت،رفاهوسپهبانكهاييهستندكهمقرريبگيرانبايددريكيازآنهاحسابداشتهباشند.بابايي
دراينبارهتوضيحداد:»متقاضيانيكهدريكيازاين6بانكحسابدارند،بايدبهسايتبيمهبيكاريكهامكانويرايشاطالعاترادارد،
مراجعهوشمارهحسابراثبتكنند.اماحتمابايدپيامكشمارهحساببرايمتقاضيانآمدهباشد.اگرتاقبلازعيدفطرهمواريزنشود،
طبقوعدهدوستانتأميناجتماعيدرهفتهآيندهواريزخواهدشد.«بهگفتهبابايي،متقاضيانيكهدرفروردينماهبيكارشدهانداگرتا
31فروردينماهدرخواستخودرادرسايتبيمهبيكاريثبتكردهباشند،در3مرحلهيعنيتا15فروردينو31فروردينبرايشانپيامك
ارسالشدهاست،آندستهازافراديكهمشمولنشدهاندپيامكجداگانهرفتهاستوآنهاييكهمشمولهمشدهاست،برايشانپيامك
جداگانهارسالشدهاست.ليستفرورديندراختيارسازمانتأميناجتماعيقرارگرفتهوبعدازپرداختاسفندماهبهپرداختفروردين
ورودميكنند.بهگفتهبابايي،از3روزپيشسازمانتأميناجتماعيدرحالانجاممحاسباتمالياستوبهزوديبرايافراديكهتاريخ

بيكاريشاناسفندماهبوده،واريزيهاآغازميشود.تعداداينافراد3۷۲هزارو۸۹1نفراست.
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 »همشهري« از جزئيات پرداخت بيمه بيكاري كرونا و افزايش شمار متقاضيان گزارش مي دهد

مشكل تازه دولت موج جديد افرادي است كه به دليل ركود كسب و كارها به تازگي كارشان را از دست داده اند و 
مشمول سياست هاي حمايتي دولت براي پرداخت بيمه بيكاري ماه هاي اسفند تا ارديبهشت نمي شوند

چالش بيكاران تازه وارد
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محمود عباس، رئيس تشكيالت 
خودگردان فلسطين اعالم كرده گزارش

است كه در پي تصميم اسرائيل 
براي ضميمه كــردن بخش هايــي از كرانه 
باختري، توافق هاي پيشــين بــا تل آويو و 
واشنگتن پوچ و بي معنا هستند و موضوعيت 

ندارند.
به گــزارش الجزيــره، رســانه هاي محلي 
فلســطيني گــزارش داده انــد كــه عباس 
تصميمش را در جلســه اضطراري با اعضاي 
دولتــش در رام اهلل بــراي بررســي تصميم 

اسرائيل اعالم كرده است.
عباس در اين جلســه گفته است: »سازمان 
آزاديبخش فلســطين و دولت فلســطين، 
از امــروز، خــود را از تمامــي توافقنامه ها و 
تفاهمنامه ها با آمريكا و دولت اســرائيل مبرا 
مي دانند و در قبال تعهداتي كه اين قراردادها 
ايجاد مي كنند، ازجمله تعهدات امنيتي، هيچ 
مسئوليتي نخواهند داشت. اسرائيل اشغالگر، 
از امروز، بايد به عنوان يك قدرت اشغالگر كه 
كشور فلسطين را اشغال كرده، مسئوليتش در 
قبال جامعه بين المللي را قبول كند.« عباس 
در ســخنراني اش گفته كــه همچنان آماده 
مذاكره با اســرائيل و متعهد به پايان مناقشه 

خاورميانه براساس راه حل 2 كشوري است.
عباس پيش از اين در  مــاه فوريه، زماني كه 
دونالد ترامپ،  رئيس جمهور آمريكا از برنامه 
خاورميانه خود رونمايي كــرد، تهديد كرده 
بود كه توافق ها با آمريكا و اســرائيل را ملغي 

خواهد كرد.
بــه گــزارش گارديــن، پيش تر، ســازمان 
آزاديبخش فلسطين در سال 2018به پايان 
همكاري با اسرائيل و آمريكا رأي داده بود و 
تصميم درباره اعمال آن با عباس بود. عباس 
پيش از اين هم تهديد كرده بــود كه به اين 
توافق ها پايان خواهد داد و مشخص نيست كه 

آيا اين بار تصميم او عملي خواهد شد يا نه؟

برخي رسانه هاي اســرائيلي گزارش داده اند 
كه به مقامات امنيتي فلسطيني دستور داده 
شده تا ديگر با همتايان اسرائيلی خود صحبت 
نكنند. با اين حال، مقامات فلسطيني بايد با 
همتايان اســرائيلي خود هماهنگ باشند تا 
بتوانند كارهايي مانند تــردد در كرانه غربي 

را انجام بدهند.
عباس بعد از آن از پايان همكاري هاي امنيتي 
با تل آويو و واشنگتن خبر داده كه دولت جديد 
اسرائيل، رســما ضميمه بخش هايي از كرانه 
باختري را، با حمايت دولــت ترامپ، درنظر 

گرفته است.
 زاها حســن، وكيــل حقوق بشــر و محقق 
مؤسســه بين المللي صلح كارنگــي درباره 
تصميم عباس به گاردين گفته اســت: »من 
فكر مي كنم اين بار شرايط با قبال فرق مي كند 
و دليل آن هم اين اســت كه اسرائيل  آماده 
مي شــود تا بخش هايي از كرانــه باختري را 
ضميمه كند. اين بار نه تنها هيچ كس نيست 
كه جلوي اسرائيل را بگيرد، بلكه آمريكا هم 

بخشي از اين پروژه است.«
علــي ابونعمــه، از مســئوالن انتفاضــه 
الكترونيك به الجزيره گفته كه نســبت به 
اين تصميم عباس بدگمان و مشكوك است؛ 
»يادم نمي آيد كه محمــود عباس چندبار 
تهديد كرده اســت كه توافقنامه ها را ملغي 
خواهد كرد اما هرگز اين كار را نكرده است. 
واقعيت اين است كه تشكيالت خودگردان 
فلسطين بدون اجازه و كمك اسرائيل حتي 
نمي تواند يك نمكــدان را روي ميز جابه جا 

كند.« 
به گزارش تلويزيون كانال 13اسرائيل، رون 
درمر، سفير اسرائيل در آمريكا، تأكيد كرده 
كه كار ضميمه كردن بايد پيش از انتخابات 
رياســت جمهوري آمريــكا در نوامبر )پاييز 
پيش رو( به اتمام برسد. گفته مي شود او در 
يك جلســه توجيهي محرمانه در واشنگتن 
در اين باره گفته: »ما بايد كار ضميمه سازي 
را همين حاال پيش ببريم چــون نمي دانيم 
در انتخابــات رياســت جمهوري چه اتفاقي 

خواهد افتاد. اين احتمال وجود دارد كه جو 
بايدن )رقيب دمكرات ترامپ( برنده شود. ما 
حاال اين شــانس را داريم و بايد همين حاال 

انجامش دهيم.«
عبداهلل، شاه اردن شنبه هشدار داده است كه 
ضميمه سازي كرانه باختري توسط اسرائيل 
مي تواند به يك »نبرد بــزرگ« بين اردن و 
اسرائيل منجر شود. او همچنين احتمال لغو 
قرارداد صلح 1944بين اردن و اسرائيل را هم 

رد نكرده است.
اتحاديــه اروپا هــم اعالم كرده كــه از تمام 
ظرفيت ديپلماتيك خود اســتفاده خواهد 
كرد تا دولت اسرائيل را متقاعد كند اين طرح 

را پيش نبرد.
تصميم عباس مي تواند به پايان همكاري هاي 
اطالعاتــي بين نيروهاي امنيتي فلســطين 
با آمريكا و اســرائيل ختم شــود. با اين حال 
جزئيات آن مبهم است،  براي مثال مشخص 

نيســت كه اگر نيروهاي اســرائيل به كرانه 
باختري حمله كنند نيروهاي فلسطيني چه 

واكنشي از خود نشان خواهند داد.
ضميمه كردن بخش هايــي از كرانه باختري 
و دره اردن يكي از وعده هاي اصلي بنيامين 
نتانياهو، نخست وزير اســرائيل در انتخابات 
اخير اسرائيل بوده اســت. بني گانتز و گابي 
اشكنازي، رقباي سياســي سابق و متحدان 

فعلي هم از اين طرح حمايت كرده اند.

نتانياهو يكشنبه بعد از آنكه اسرائيل بيش از 
500روز دولت باثباتي نداشت و 3 انتخابات 
برگزار كرد و در پي توافق با بني گانتز به عنوان 

نخست وزير سوگند ياد كرد.
او در سخنراني خود در پارلمان اسرائيل اعالم 
كرد كه دولت جديد بايد حاكميت اسرائيل 
بر شــهرك هاي يهودي نشين را تثبيت كند. 
اين شهرك سازي ها طبق قوانين بين المللي 

غيرقانوني هستند.

محمود عباس، رئيس دولت خودگردان فلسطين اعالم كرد از همه 
توافق ها با اسرائيل و آمريكا خارج شده است

خروش فلسطين

   تهديد ترامپ براي خروج 
از سازمان بهداشت جهاني، 

شي)رئيس جمهور چين( را جسور 
كرده است

   چين ميلياردها دالر به كشورهاي 
ديگر قرض داده است؛ حاال بدهكاران 

نمي توانند بدهي شان را پس بدهند

   ترديد درباره زمان بازگشايي 
مدارس)در انگليس(

   مدارس در كره جنوبي براي 
بازگشايي آماده مي شوند

   فشار آمريكا بر اسرائيل براي قطع 
همكاري با چين در بخش هاي حساس
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چراغ سبز طالبان به آمريكا، گاليه از كابل 
بعــد از نامه هاي محبت آميــز ميان رهبر 

كره شمالي و رئيس جمهور آمريكا، حاال اين خاورميانه
پيام متفــاوت رهبر طالبان بــا محتوايي 
خطاب به واشنگتن است كه بار ديگر ثابت مي كند جهان 
شــاهد عجيب ترين دوران سياســت خارجي و داخلي 

آمريكاست.
مال هبت اهلل آخوندزاده، رهبــر طالبان ديروز در پيامي 
به مناســبت عيد فطر، از آمريكا خواســت كه به كسي 
اجازه ندهد موافقتنامه صلح ميان آنها را با مانع، تأخير و 

ناكامي روبه رو كند. 
به گزارش شبكه خبري بي بي ســي، رهبر طالبان در 
اين پيام كه ديروز منتشر شده گفته  است، موافقتنامه 
صلح ميان طالبان و آمريكا در سطح جهاني پذيرفته 
شده و چارچوبي واضح به نفع دو طرف است. او امضاي 

اين ســند را پيروزي بزرگ براي گروه طالبان خوانده 
و تأكيد كرده كه اين گروه به ايــن موافقتنامه پايبند 
است و از آمريكا هم مي خواهد بر تعهدات خود محكم 

باقي بماند.
رهبر طالبان در ايــن پيام برخالف لحــن متحدانه اي 
كه نسبت به آمريكا داشــته، در مقابل دولت افغانستان 
موضعي گاليه آميز گرفته و نوشته است، دولت افغانستان 
خانه هاي غيرنظاميان را بمباران مي كند. او از نهادهاي 
خارجي خواســته براي جلوگيري از اين حمالت اقدام 

كنند.
در روزهاي گذشته حمالت به غيرنظاميان افغان ازجمله، 
حمله تكان دهنده به يك زايشگاه، افزايش يافته است. 
طالبان مسئوليت اين حمالت را نپذيرفته  است. دولت 
افغانستان مي گويد؛ شــواهدي دارد كه عوامل طالبان 

با داعش در اين حمالت همكاري داشــته اند. اما منابع 
آمريكايي مدعي شــده اند كه اين حمالت كار داعش و 
گروه هاي ديگر اســت و طالبان دســت به اين حمالت 

نزده  است. 
رهبــر طالبان هــم در پيام خــود مدعي شــده كه 
نيروهايــش را از حمله به غيرنظاميــان منع كرده و 
كميته اي براي رسيدگي به تخلفات احتمالي كساني 
كه غيرنظاميان را هدف حمله قرار مي دهند تشكيل 

داده است.
مقامات دولت افغانســتان پيــام رهبر طالبــان را رد 
كرده و اين گروه را تروريســت خوانده انــد. معاون اول 
رئيس جمهور افغانســتان از مردم افغانستان خواسته 
است اگر اطالعي درباره پناهگاه نيروهاي طالبان دارند 

به دولت اطالع دهند.

كاهش ظرفيت وسايل حمل ونقل 
عمومــي در بريتانيا بــه خاطر رويداد

اجتماعــي،  فاصله گــذاري 
دوچرخه هاي برقي را به وســيله محبوب مردم 

تبديل كرده است.
پايــان قرنطينه، بســياري را در بريتانيا به اين 
فكر خواهد انداخت كه خود را چگونه به ســر 
كار برسانند. با وجود قوانين سختگيريانه درباره 
فاصله گذاري اجتماعي، ظرفيت ســامانه هاي 
حمل ونقل عمومي به شدت كاهش خواهد يافت 
و در چنين شــرايطي، دوچرخه برقي مي تواند 

براي بسياري يك معجزه باشد.
به گــزارش گارديــن، بســياري معتقدند كه 
دوچرخه برقــي، به لحظه سرنوشــت خود در 
بريتانيا رســيده و ممكن است همچون برخي 
كشــورهاي اروپايي، بــه بخشــي از زندگي 
روزمره مردم تبديل شــود. )در هلند 40درصد 
دوچرخه هاي فروخته شــده برقي هســتند(. 
توليدكنندگان و فروشــگاه ها گزارش داده اند 
كه درخواست ها براي اين وســيله در انگليس 
به شدت باال رفته اســت. هالفورد، بزرگ ترين 
فروشنده دوچرخه در انگليس، آمار جزئي ارائه 
نكرده، اما گفته اســت كه دوچرخه هاي برقي، 
11درصد فروش كلي اين شــركت را تشكيل 
مي دهند. استفاده از دوچرخه برقي در بريتانيا، 
قوانين ســهل گيرانه اي دارد؛ قانونگذاران اين 
وسيله را عمال دوچرخه مي پندارند و رانندگان 
آن نيازي به بيمه اجباري و پوشــيدن اجباري 

كاله ايمني ندارند. با اين حال تنها افراد باالي 
14سال مي توانند از آن استفاده كنند.

اين نوع دوچرخه دهه هاست كه توليد مي شود؛ 
با اين حال نســل هاي اوليه آن بــه كارآمدي 
مدل هاي امروزين نبودند. مدل هاي جديد كامال 
نرم هستند و استفاده از آنها بسيار آسان است. 
اين مدل ها همچنيــن موتورهايي دارند كه به 
راننده گانشان كمك مي كند به راحتي حتي از 

شيب تند شهري باال بروند.
حتي مدل هاي پرقدرت تر به ســواران آن اين 
امكان را مي دهد كه خريدهاي روزانه شــان را 
انجام بدهند و آنها را به راحتي با اين دوچرخه ها 
جا به جا كنند. اين وســيله، براي مســيرهاي 
كوتاه، جايگزين بسيار مناسبي براي خودروي 
شخصي است. الرا، مدير پروژه 28ساله و ساكن 
شفيلد هر روز مسير 10كيلومتري خانه تا كارش 
را با خودروي شخصي اش طي مي كرد. اما حاال 
او تنها در روزهاي باراني دوباره ســوار ماشين 
مي شود. او درباره اســتفاده از دوچرخه برقي 
مي گويد: »نمي خواهم وانمــود كنم كه كامال 
تغيير كرده ام و ديگر هرگز از ماشــين استفاده 
نخواهم كرد، اما واقعا استفاده ام از ماشين بسيار 
كم شده اســت. رفتن به محل كار با دوچرخه 
برقي اســترس كمتري دارد. در ماشــين، گير 
كــردن در ترافيك و پيدا نكــردن جاي پارك 
مناسب مي تواند شــما را عصبي كند. اما وقتي 
كه از دوچرخه استفاده مي كنم، مشكل ترافيك 
ندارم.« با وجود اين، بســياري از انگليســي ها 

فكر مي كنند كــه اســتفاده از دوچرخه برقي 
نوعي تقلب اســت و با حــدود 100هزار مرگ 
در بريتانيا به خاطر بي تحركــي، اين بدگماني 
چندان غيرمنطقي نيســت. بسياري معتقدند 
برخالف استفاده از دوچرخه هاي پدالي مرسوم، 
اســتفاده از دوچرخه برقي چنــدان به بهبود 
شرايط سالمتي مردم كمك نمي كند. اما خبر 
خوب اين است كه اســتفاده از دوچرخه برقي، 

روي شرايط سالمتي مردم بي تأثير نيست.
نتايج يك تحقيق در سال2019 روي 10هزار 
نفر در 7 شــهر اروپايي ثابت كرده اســت كه 
سواران دوچرخه پدالي و دوچرخه برقي عمال 
به يك اندازه فعاليت فيزيكي دارند. اشلي كوپر، 

استاد سالمت عمومي در دانشــگاه بريستول 
معتقد اســت كه راندن دوچرخه برقي يكي از 
بهترين روش ها براي داشــتن فعاليت فيزيكي 
اســت. او روي گروهي از افراد كه ديابت نوع2 
دارند تحقيق كــرده و به اين نتيجه رســيده 
اســت كه اســتفاده از دوچرخه برقي، يكي از 
بهترين روش ها براي داشــتن فعاليت فيزيكي 
متعادل براي اين گروه افراد است. سرعت اين 
دوچرخه ها هم عمال همچــون دوچرخه هاي 
پدالي اســت و نمي تــوان آنهــا را خطرناك تر 

دانست.
با اين حال در مقايسه با دوچرخه هاي معمولي، 
دوچرخه هاي برقي معايب خــود را هم دارند. 

يك تفاوت مهم،  قيمت اين وسيله است. قيمت 
اين دوچرخه ها از 4هزار پوند شروع مي شود و تا 

10هزار پوند هم باال مي رود.
مسئله دوم، جاي نگهداري دوچرخه هاي برقي 
است. اين وسيله، براي آنهايي كه در آپارتمان 
زندگي مي كنند مي تواند يك دردســر باشد. با 
توجه به وزن دوچرخه برقي، نمي توان آن را مثل 
دوچرخه هاي معمولي به دست گرفت و از پله ها 
باال برد. قيمت باالي آنها هم به اين معني است 
كه نمي توان همينطور آنهــا را در خيابان قفل 
كرد و به خانه رفت. البتــه دوچرخه هاي برقي 
تاشــو هم در بازار هســتند و اخيرا تقاضا براي 

خريد آنها بسيار باال رفته است.

دوچرخه برقي، پاسخ معماي 
حمل ونقل بعد از كرونا 

بازگشايي مسجد االقصي
محوطه مسجد االقصي در قدس شريف، بعد از دو ماه، در پايان تعطيالت عيد فطر به روي نمازگزاران باز خواهد شد. به گزارش الجزيره، سومين مكان مقدس مسلمانان، دو ماه پيش براي اولين 
بار در 50 سال گذشته به خاطر جلوگيري از انتشار بيشتر ويروس كرونا بسته شد. تعطيالت عيد فطر در فلسطين 3 روز است. با توجه به كاهش ثبت آمار جديد مبتاليان به كرونا، محدوديت ها 
در سرزمين هاي فلسطين در روزهاي گذشته كاهش يافته اســت. در مجموع، در نوار باختري و غزه، با 4.5 ميليون نفر جمعيت، حدود 400 مورد ابتال به كرونا ثبت شده است. مسئوليت اداره 

مسجد االقصي و محوطه تاريخي و مقدس آن، بر عهده كشور اردن است. اردن تا پيش از جنگ شش روزه و اشغال بيت المقدس شرقي توسط اسرائيل، بر اين منطقه حكمراني مي كرد. ث
مك

مهم ترين خطر رانــدن دوچرخه هاي برقي در 
بريتانيا، امنيت اســت. در كشــورهايي مانند 
هلند و دانمارك، سواران دوچرخه هاي معمولي 
و برقي، ميــوه دهه ها كار روي ايمن ســازي 
خيابان هــا و جاده ها براي دوچرخه ســواران 
است. در چنين شــرايطي، تقاضا براي خريد 
دوچرخه برقي در چنين كشورهايي بسيار باال 
رفته و فدراســيون دوچرخه اروپا اعالم كرده 
است كه 22درصد تقاضا در بازار دوچرخه در 
ســال2019، براي مدل هاي برقي آن بوده و 
انتظار مي رود در ســال جديد اين ميزان باالتر 

برود.
كالســو بوندام، رهبر يكي از گروه هاي ترويج 
دوچرخه ســواري در دانمارك گفته است كه 
انتظار مي رود با توجه بــه قوانين فاصله گذاري 
اجتماعي، استفاده از ســامانه هاي حمل ونقل 
عمومي به شــدت كاهش پيدا كند و در نتيجه، 
اســتفاده از دوچرخه هاي برقي به شــدت باال 
خواهد رفت. او گفته اســت كه عالوه بر كاهش 
ظرفيت وســايل حمل ونقــل عمومي به خاطر 
فاصله گذاري اجتماعي، مردم اميدوارند »اضافه 
وزن كرونايي« خــود را كه در ايــام قرنطينه 
دامن گيرشان شده با اســتفاده از دوچرخه از 

بين ببرند.
مردم در بريتانيا هم چنين شــرايطي دارند، اما 
افزايش اســتفاده از دوچرخه هاي برقي تا حد 
زيادي به عملكرد شــوراهاي محلي و شــهري 
ربط دارد. موفقيت آنهــا در ايجاد خطوط ويژه 
دوچرخه، بســيار حياتي اســت. براي بسياري 
در بريتانيا و ديگر كشورها، امنيت جاني، بسيار 
مهم تر از اضافه وزن و اتوبوس هاي شلوغ است. 
تا وقتي كه مسيرهاي امن دوچرخه ها افزايش 
نيابند نمي توان انتظار داشت مردم دوچرخه هاي 

برقي را به  خودروهايشان ترجيح دهند.

جواد نصرتي
خبرنگار

گفتمان رسمي فلسطين  و واقعيت ميداني

 اين ابهام باعث مي شود اشــغالگر اسرائيلي هيچ 
موضعي از سوي تشــكيالت خودگردان را جدي 
تلقي نكنــد، درحالي كه تمركزش بر مقاومــت مردمي و عمليات هاي 
فدائي معطوف است. گفتمان رسمي فلسطين همچنان هيچ تناسبي با 
واقعيت ميداني در اين كشور ندارد و بر همين اساس هم نه تنها شهروندان 
فلسطيني نسبت به آن بي تفاوت هستند بلكه با نوعي نارضايتي و خشم 
به آن واكنش نشان مي دهند. مذاكره با اسرائيل در اين شرايط بي فايده 
و عبث است، چرا كه نســبتي با واقعيت ندارد. هم اكنون اسرائيل براي 
اجراي طرحي آماده مي شــود كه نه تنها حق بازگشــت، بلكه تمامي 
حقوق ملت فلسطين به موجب آن نقض خواهد شد. بدون شك نقش و 
اهميت ديپلماسي در اين صحنه بر هيچ كس پوشيده نيست، اما زماني 
كه ديپلماسي هيچ تناسبي با واقعيت ميداني ندارد، تأكيد مداوم بر آن 
موضعي بي ارزش و غيرقابل قبول اســت. به طور خالصه مي توان گفت، 
سخنان اخير محمود عباس تا زماني كه به زبان ميداني در واقعيت ترجمه 

نشود، تنها حكم جوهري روي كاغذ را دارد.

ادامه از 
صفحه اول



ازمنجدامشــوكهتوأمنــورديدهاي
آرامجــانومونــسقلــبرميدهاي

ازدامنتــودســتندارندعاشــقان
پيراهــنصبــوريايشــاندريدهاي

بزرگراهيدر50سانتيمتريپنجرهها
قاهره: بزرگراهي كه بخش زيادي از آن شامل يك پل هوايي است 
درست در فاصله 50ســانتي متري از پنجره هاي ساختمان هاي 
مسكوني مي گذرد. به گزارش آديتي ســنترال، اكنون ساكنان 
مجتمع هاي بزرگ مسكوني خيابان ناصرالدين در پايتخت مصر، 
با بحران روبه رو هستند و هنوز مشخص نيست مشكل آنها چگونه 
برطرف خواهد شد. پاسخ مســئوالن به خبرنگارها اين است كه 
مجتمع هاي مســكوني اين منطقه بدون مجوز هاي الزم ساخته 

شده اند و بنابراين در طرح هاي جديد جايي ندارد.

ديداربافرزندگمشده،پساز32سال
پكن: يك زوج چيني با پسرشــان كه در ســال ١٩٨٨ 
ميالدي در هتلي دزديده شده بود، پس از ٣٢ سال ديدار 
كردند. به گزارش بي بي ســي، فرزند آنها كه مائو يين نام 
دارد در ٢ ســالگي ربوده شــد و از آن زمان والدينش در 
سراسر چين به  دنبال او بودند. اين پسر حاال ٣۴ ساله است 
و مي گويد قصد دارد اوقاتش را با والدين خود سپري كند. 
لي جين ژي، مادر او گفته است: »من مي خواهم از ده ها 

هزار نفر كه به ما كمك كردند تشكر كنم.«

بازگشاييمدارسكرهجنوبي
سئول: صدها هزار دانش آموز در كره جنوبي پس از ٢ ماه تأخير در 
آغاز سال جديد تحصيلي به دليل شيوع ويروس كرونا با كاهش شمار 
مبتاليان به مدارس بازگشتند. به گزارش يورو نيوز، كره جنوبي يكي 
از نمونه هاي »موفق« كنترل بيماري كوويد- ١٩ در ميان كشورهاي 
جهان است. انجام تست كرونا در مقياس وسيع، رهگيري مبتاليان 
از طريق اپليكيشن و اعالم قرنطينه در روزهاي آغازين شيوع اين 
ويروس باعث شــد تا شــمار مبتاليان و جان باختگان شيوع اين 

ويروس دركره جنوبي نسبت به كشورهاي ديگر پايين تر باشد.

توقفعرضهپودرجانسوناندجانسون
آمريكايــي جانسون اندجانســون  گــروه  نيويــورك: 
ـــjohnson( اعالم كرد؛ فروش پودر  بچه حاوي  )johnson &ـ 
طلق )تالك( خود را در اياالت متحــده و كانادا متوقف مي كند. 
به گزارش بي بي سي، در ســال هاي اخير هزاران شكايت عليه 
اين توليدكننــده بزرگ محصــوالت دارويي و بهداشــتي به 
 دليل ســرطان زا  بودن توليدات حاوي تالك آن ثبت شده بود. 
جانسون اند جانسون در چندين پرونده در همين مورد محكوم 

شده است. 
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شناختمردمايراننسبتبهفلسطين
 درنگي بر كتاب »سرگذشت فلسطين يا كارنامه سياه استعمار«

 
 روزهاي پايانــي رمضان ســال هاي اخير در 
آســتانه روز جهاني قدس، ناخودآگاه نام و ياد 
شــادروان، آيت اهلل هاشمي رفســنجاني در 

اذهان تداعي مي شود؛ زيرا ايشان به دليل 
اشراف بر مسائل سياسي جهان و منطقه 
خاورميانه؛ به ويژه موضوع فلســطين، 

سال هاي متمادي خطيب نمازجمعه آن روز بودند. همه به ياد 
دارند كه در دوران دفاع مقدس، رژيم بعثي حاكم بر عراق از اوايل 
رمضان سال ١٣6۴ تا روزهاي پاياني آن ماه شريف، روزها و شب ها 
با بمباران شهرها و ازجمله تهران، آرامش را از مردم سلب كرده 
بود و ايشان با دعوت از همه اقشار براي يك راهپيمايي گسترده و 
عظيم در روز قدس آن سال، نقشه شوم دشمن غدار را براي به زانو 
درآوردن مردم ايران خنثي كرد و... در راستاي تجديد خاطره آن 
مبارز خستگي ناپذير، بر آن شدم تا روند ترجمه كتاب»سرگذشت 
فلسطين يا كارنامه سياه استعمار« را با مراجعه به يادداشت هاي 
آن بزرگوار يادآور شده و اشاره اي به نامه دكترمحمد مصدق، رهبر 

نهضت ملي ايران در رابطه با اين كتاب داشته باشم.
آيت اهلل  هاشــمي رفســنجاني در خاطرات دوران مبارزه خود، 
ترجمه كتاب سرگذشت فلسطين را با اين مضمون بيان مي كند 
كه در آخرين شماره مكتب تشــيع، مقاله اي درباره فلسطين 
نوشــته بودم كه در آن روزها خيلي مؤثر واقع شده بود؛ زيرا در 
ايران موضوع فلسطين مطرح و برجسته نبود. هنگام نوشتن آن 
مقاله، مرحوم آيت اهلل  حاج ميرزا خليل كمره اي، كتاب القضيه 
الفلسطينيه را كه اكرم زعيتر، سفير وقت اردن در ايران نوشته 
بود، در اختيار من گذاشت. از آن كتاب در نوشتن مقاله ام به عنوان 
مرجع اســتفاده كردم. اين كتاب كه نحوه شــكل گيري رژيم 
صهيونيستي و آوارگي مردم فلسطين را به تفصيل شرح داده بود، 
مرا سخت تحت تأثير قرار داد؛ به گونه اي كه ضمن مطالعه بارها 
گريستم. از آرزوهايم ترجمه اين كتاب به زبان فارسي بود. پس 
از فرار از سربازي در سال هاي آغازين دهه١٣۴0 خورشيدي، با 
عزيمت به زادگاهم در منطقه روستايي نوق، زندگي مخفي خود 
را آغاز كردم. اگرچه مي دانستم آنجا نيز از تعقيب ساواك در امان 
نيستم؛ اما بهترين تصميمي بود كه اتخاذ كردم؛ به اين دليل كه 
پس از چند ماه اقامت در آن روستا، كتاب القضيه الفلسطينيه را 
به فارســي ترجمه كردم. پس از آن با صالحديد دوستان به قم 
بازگشتم. كتاب براي چاپ آماده شده بود. از اعتبار خودم براي 
كاغذ استفاده كردم. قبض پيش فروش هم منتشر كردم كه مورد 
استقبال قرار گرفت. پولي دســتم آمد و كتاب را انتشار دادم و 
خوب هم فروش رفت. نويسنده كتاب، اكرم زعيتر هم كه سفير 
اردن در ايران بود، ٢هزار نسخه از كتاب را به حساب اتحاديه عرب 
خريداري كرد. آن روزها اتحاديه عرب مركز مبارزه با اسرائيل بود. 
اردن با ايران هم روابط حسنه داشت. تعدادي را هم در اختيار ما 

قرار داد كه در ميان كتابخانه ها، علما و آشنايان توزيع كرديم.
كتاب »سرگذشت فلسطين يا كارنامه ســياه استعمار« تحول 
بزرگي در شناخت مردم ايران نسبت به مسئله فلسطين ايجاد 
كرد. قبل از آن فقط يك كتاب 50، 60 صفحه اي به نام »خطر 
جهود« در بازار بود؛ بنابراين انتشار آن به عنوان يك منبع مهم 
در دســترس عالقه مندان قرار گرفت. يكي از عالمان شــجاع و 
دغدغه مند فلسطين كه با جريان ملي گرا در ايران تعامل داشت، 
حاج شــيخ مصطفي رهنما بود كه به خاطر عالقه به فلسطين با 
كاركنان سفارت اردن در ارتباط بود و آقاي اكرم زعيتر تعدادي از 
كتاب هايي را كه از ما خريده بود، در اختيار ايشان گذاشت تا در 
محافل روحاني و جاهايي كه رفت وآمد دارد، توزيع كند. ايشان 
آدم شجاعي بود و درحالي كه رژيم پهلوي مطالعه اين كتاب را 
ممنوع كرده بود، هرجا مي رفت، آن را پخش مي كرد. يك نسخه 
از كتاب را نيز به دكتر مصدق كه در ســال هاي پس از كودتاي 

٢٨مرداد در موطن خود احمدآباد تبعيد بود، رساند.
دكتر مصدق پــس از مطالعه كتــاب در ١١آذر ماه١٣۴٣ طي 
نامه  اي خطاب به شيخ مصطفي رهنما درباره كتاب سرگذشت 
فلسطين نوشت:» از كتاب سرگذشت فلسطين بسيار استفاده 
نمودم و حيفم آمد كــه اين كتاب در گوشــه اي بماند و مورد 
استفاده قرار نگيرد؛ اين است كه چك ناقابلي را تقديم مي كنم 
تا بتوانيد از آن بيشتر ابتياع فرماييد و آن را در معرض استفاده 
مردم قرار دهيد.« گمان مي كنــم با مبلغ اهدايي دكتر مصدق 
توانسته بودند ٣00نسخه خريداري كرده و در دسترس ديگران 
قرار دهند. براي دكتر مصدق اين مســئله خيلي مهم بود. در 
زمان دربار و شرايطي به آن شــكل، چنين كتابي منتشر شد؛ 
به خصوص مقدمه اش كه متن دكتر مصدق است. با گراميداشت 
روز جهاني قدس به روان تابناك آيت اهلل  هاشــمي رفسنجاني 
درود مي فرســتم و از خداوند متعال تحقق آرمان او را در مورد 

آزادي فلسطين مسئلت مي كنم.

ابراهيمجعفرينگاه
مدرس دانشگاه

تاب آوري

نقد و نظر

عليمالئكهپزشك همشهري
 روزنامه نگار و پزشك

منصورهميرزاده
روانپزشك كودك ونوجوان

محمدپروين
شاعر و داستان نويس

مهارت

براي كاهش احتمال سرايت بيماري كرونا اســتفاده از ماسك در متروي تهران 
اجباري شده است.

  براي تردد در شهر و استفاده از مترو به ماسك هايي كه در محيط هاي عفوني 
كاربرد دارد نيازي نيست و استفاده از ماسك هاي ٣اليه كافي است.

  ماسك يك بار مصرف را به دفعات به صورت نزنيد.
  براي تعويض ماسك و برداشتن آن سطح ماسك را لمس نكنيد و از بند يا كش 

ماسك استفاده نماييد
  اگر دست شما با سطح ماسك برخورد كرد حتما دست هاي خود را ضد عفوني 

يا با آب و صابون بشوييد.
  اگر در هنگام ماسك زدن احساس تنگي نفس داشتيد، ماسك آلوده را به زير 

چانه يا روي گردن منتقل نكنيد.
  ماسك و دســتكش يكبارمصرف را بعد از استفاده در سطل زباله بيندازيد و از 

گذاشتن در جيب يا كيف خود خودداري كنيد.

ويترين

موجدومشيوعكروناچگونهرخ
ميدهد؟

قرنطينه عمومي در بســيار از كشــورها 
باعث كاهــش موارد عفونــت با ويروس 
جديد كرونــا و به اصطالح پايــان يافتن 
موج اول شيوع اين بيماري شده است، 

اما نگراني  درباره بــروز موج دوم آن 
پس از بازگشــايي جوامع همچنان 

باقي است.
همه گيــري ويروس كرونــا در نبود 

واكسن مؤثر تا هنگامي كه دست كم 70درصد جمعيت به 
ويروس مبتال و به آن ايمن شوند، پايان نمي يابد؛ بنابراين 
بروز موج دوم )يا سوم( بيماري گريزناپذير است، زيرا هنوز 
افراد زيادي وجــود دارند كه به ويروس مبتال نشــده اند و 

نسبت به آن مصونيت ندارند.
به همين علت بازگشــايي پس از قرنطينــه ابتدايي بايد با 
احتياط و به تدريج انجام شود و با انجام آزمايش هاي گسترده 
براي غربالگري افراد با عفونت احتمالي و رديابي تماس هاي 
افراد با آزمايش مثبت همراه شود تا بروز موج دوم بيماري به 
تأخير انداخته شود و سيستم هاي بهداشتي و درماني فرصت 

آمادگي براي رويارويي با آن را پيدا كنند.
اينكه امواج بعدي شيوع بيماري چگونه و در چه زماني رخ 
خواهند داد، دقيقاً معلوم نيست؛ اما يك سناريوي محتمل 
براساس سابقه همه گيري هاي جهاني پيشين مانند پاندمي 
آنفلوآنزاي اســپانيايي ١٩١٨ بروز موج دومي است كه از 
موج اول شــديدتر اســت. موج اول آنفلوآنزاي اسپانيايي 
در بهار ١٩١٨ شروع شــد، اما موج دوم همه گيري كه در 
پاييز و زمستان ١٩١٨ شروع شد، بيشترين مرگ وميرها را 
باعث شد. گويا ويروس آنفلوآنزاي عامل اين شيوع به شكل 
مرگبارتري جهش پيدا كرده بود. البته شــرايط جنگي هم 

احتماال در انتشار اين شكل مرگبارتر ويروس نقش داشت.
 برخي از دانشمندان هم مي گويند موج هاي بعدي بيماري 
كمتر مرگبار خواهند بود، چراكه بــا توجه به نياز ويروس 
به ميزبان زنده براي تكثير جهش هايــي از ويروس به طور 
طبيعي انتخاب خواهند شــد كه كشندگي كمتري داشته 
باشند. درنهايت با افزايش شمار افراد بهبوديافته از عفونت 
كه به آن مصون مي شــوند و انتخاب طبيعي جهش هايي 
كه ويروس را »ضعيف تر« مي كننــد، همه گيري فروكش 

مي كند.
ويــروس جديد كرونــا با نام رســمي »ســارس كوو-٢« 
در آن هنــگام ممكن اســت مانند شــيوعي فصلي مانند 
ويروس هاي آنفلوآنزا پيدا كند يــا مانند ۴ويروس كروناي 
عامل ســرماخوردگي بيماري خفيفي ايجاد كند كه فقط 

آزارنده باشد.

استقاللدرمقابلمسئوليت 
 هدف فرزندپروري ســازنده، دادن 
قدرت به كودك است تا از توانمندي 
كافي براي كار، توليــد، پرورش و 
بالندگي برخوردار شــود. برخالف 
تصور برخــي والدين كــه بر اين 
عقيده اند، نبايد فرزندمان سختي 
بكشد يا توســط معلم توبيخ شود، 

چون ممكن اســت اعتماد به نفسش خدشــه دار شود، بايد 
براي تربيت وپرورش در ابراز محبت از يك سو و پاسخگويي 
و مسئوليت پذيري از ســوي ديگر تعادل وجود داشته باشد. 
والدينــي كه خود محصول فرزندپروري ســنتي هســتند، 
مايلند فرزندشــان حتي المقدور زندگي راحتي داشته باشد 
و به او مسئوليت وســختي نمي دهند، بنابراين تربيتي راكه 
در دوران ســختي باعث شــده بود خود را بيابند، اكنون از 
فرزند خود دريغ مي كنند. توانمندي فرزند براســاس توجه 
به نيازهاي عاطفي اساسي شــكل مي گيرد، كه شامل رابطه 
مثبت و مؤثر، پذيرش و احترام، كســب خودگرداني سالم و 
ايجاد محدوديت هاي معقول و انتظارهاي واقع بينانه از فرزند 
است. مهم است كه دركنار اين نيازها، نياز بنيادين ديگري كه 
همانا ارزش هاي معنوي و معيارهاي اجتماعي هســتند نيز 

مورد توجه قرارگيرند.
يكي از نيازهاي عاطفي اساسي »خودگرداني و عملكرد سالم« 
است كه معناي آن كمك به فرزندان براي تكامل شخصيت، 
توانايي هــا، اعتماد به نفــس و احترام به همنــوع و توانايي 
ســازگاري مناســب با ديگران براي تبديل آنها به يك فرد 
بزرگسال سالم و مستقل است. كودكي كه نياز» خودگرداني 
و عملكرد ســالم « در وي تأمين مي شود، ويژگي هايي مانند 
اعتماد به نفس، ســالمت نفس، وابستگي نداشتن، احساس 
تكامل، ثبات شخصيت، ابراز وجود و خوش بيني در وي شكل 
مي گيرد. كودكاني كه بيش از اندازه توسط والدين حمايت يا 
كنترل مي شوند، مســئوليتي به آنها سپرده نمي شود، همه   
چيز بدون حد ومــرز و بدون چارچوب در اختيــار آنها قرار 
مي گيرد و فردا روز، قادر به اداره امور زندگي شــخصي خود 
نبوده، احســاس بي كفايتي و وابســتگي كرده و خودخواه، 
خودشــيفته و وابســته خواهند بود و در برخورد با واقعيات 
زندگي به دليل بي تصميمي و عدم  توانايي حل مسئله، شكننده 
و كم صبر خواهند بود. والدين بايد به فرزندان مسئوليت داده، 
اجازه دهند در موقعيت هاي واقعي زندگي درتصميم گيري 
مشاركت و از اســتعدادها وآموزه هاي خود استفاده كنند و 
با پيامدها و نتايج انتخاب و تصميم هاي خود مواجه شوند و 
مسئوليت انتخاب خود را فارغ از نتيجه آن برعهده بگيرند و اگر 
تصميم شان نادرست بود از آنها انتقاد نكنند. مهم است والدين 

بر ترس ها و بي اعتمادي به فرزند خود غلبه كنند. 

درميانهكلماتخداحافظيكرديم
سونامي تحريم، سونامي بيماري، سونامي رنج، سونامي 
روابط، سونامي بحران از پي بحران... فالكت كه نيست، 

تلف شدن اســت. كلمات عيار و ارزش خودش 
را از دســت داده اســت. در اين سبد خريد 
الكردار زندگي ديگر جايــي براي كتاب و 
كلمه نيست. بقا شده است نگاه و چراغ هر 
ثانيه و نفس. حاال اين وسط مدام بگردي 
روزنه اي پيدا كنــي. چنگ بزني تا آن يك 

تكه نوري را كه دور و دورتر مي شود به اميد گره بزني. در واقع بايد اميد و  رؤيا را 
زيست خواب هاي شبانه كني. پوسيده است اين رشته. نمي دانم، نمي دانم... رونق 
كتاب كه مدت هاست از بين رفته است. چاپ و نشر هم، بگذريم. مولف استخوانش 
مدت هاست زير بار اين همه مصيبت ُخرد شده است. به هر گوشه و كنار سرك 
بكشي جوابي جز نه نمي شنوي. تالشي مذبوحانه كه مكرر تكرارش مي كني. اميد 
به رشد و گسترش فضاي داستاني و شعر در اين شرايط دائم البحران طنز تلخي 
است. به اجبار اين طالع براي خيلي ها چرخش عطايش به لقايش مي شود. براي 
من هم همين طور است. مستهلك زمان و خســتگي. امان بُريده. گاهي اينطور 
مي گردد و گاهي طوري ديگر. اما در تاريخ شفاهي اين دوره مي ماند كه چه داليلي 
منجر به سركوب شكوفايي اين حوزه شده است. باليي نازل شده بر سر كلمات و 
مولفان. تدبير ديگري بايد براي اين مسئله ديد. ادامه اين روند در چند سال ديگر 

همين يك ذره فرهنگ و توليد انديشه را هم از بين مي برد.
راستش شيوه در پس ماندن و حركت دوار در سايه ها غم انگيز است. خاموشي و 
ُمهر خفه خان به لب هايت زدن غم انگيز است. قلمت را در پستو بشكنند غم انگيز 
است. اما انگار چاره اي نيست. به قول اوســامو دازاي »پارسال هيچ، پيرارسال 
هيچ، سال پيش از آن هم هيچ اتفاقي نيفتاد.« اميدوارم در سال هاي بعد مجدد به 
اين هيچ نرسيم. عبور از اين گذرگاه سخت است. احتياج به همدلي و در كنارهم 
بودن دارد. كه اين هم در اين اوضاع... نمي خواهم بگويم توهمي بيش نيســت. 
كلمات و داستان و شعرهايي كه براي خودت مي ماند. نگاه و جهان بيني كه خشت 
به خشت پيش بُردي براي خودت مي ماند. اين حرف ها، حرف هاي مگو نيست. 
گرفتاريست. من مي توانم فقط اميدوار باشــم اما در واقعيت چيزهاي ديگري 
دارد رقم مي خورد. براساس همين واقعيت بايد زندگي كرد. در سايه ماندن اول 
خيلي چيزها را مخدوش مي كند و بعد محو. كلمــات هم قهر مي كنند. خورده 
مي شوند. اين هم گسست غم انگيزي اســت. در نهايت از بين رفتن و اين ويرانه 
اقبال بدشگوني مي شود. رسم غريبي كه المروت است. پيشاني نوشت خيلي ها. 
جوان ترها بيشــتر. من هم يكي از آنها كه ديگر نه توان بيشتر از اين جنگيدن را 
دارم نه طاقت بيشتر ديدن تلف شدن ها را. انگار راهي جز رها كردن برايت باقي 
نمي گذارند. هرچقدر هم كه تاوانش را بدهي باز مي رســي به همين نقطه و سر 
هم كردن كلماتت كه به انتها رسيده اســت. انگار بايد به همين الكردار زندگي 
ادامه بدهم. لِك و لِك. در سايه و پس. اين سونامي ها هم يك روزي باالخره تمام 
مي شود، اميدوارم تا آن موقع زنده باشم و ببينم از اين كور راه عبور كرده ايم. نور 
هست، شادي هست. و ادبيات داستاني و شــعرمان در كنار جوانان آن زمان به 

غايت مطلوب خود رسيده باشد.

آفاقفكرتدرسپهرفطرت
كتاب »آفــاق فكرت در ســپهر 
فطرت« دربرگيرنده گفت وگوي 
حامــد زارع با غالمرضــا اعواني 

است.
»آفاق حكمت در ســپهر سنت« 
)گفت وگو با سيدحســين نصر(، 
»آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ« 
)گفت وگو با رضا داوري اردكاني( 
و »آفــاق معرفــت در ســپهر 

معنويت« )گفت وگو با غالمحسين ابراهيمي ديناني( 
كتاب هايي هستند كه پيش تر در قالب گفت وگوهاي حامد 
زارع از سوي انتشارات ققنوس منتشر شده اند. زارع درباره 
اعواني مي گويد: بدون  ترديد اعواني را بايد در زمره چهره هاي 
حكمي و در ادامه نگرش و روش شيخ اشراق رتبه بندي كرد. 
اعواني نه تنها به حقانيت و جامعيــت حكمت الهي در برابر 
فلسفه هاي اســالمي و غربي باور دارد، بلكه ابرام مثال زدني 
بر اين باور خود دارد. شــايد به همين دليل است كه بيان و 
زبان او در طول سنواتي كه از تأثيرگذاري او بر مجامع فكري 
مي گذرد، تقريبا ثابت و بدون تغيير مانده است. مولف كتاب 
پيش رو همچنين در معرفي اعواني از اين  جمالت استفاده 
كرده كه غالمرضا اعواني با گام گذاشــتن در مسير سلوك 
سهروردي به مثابه سرسلســله افالطونيان پارس، نماينده 
نگاه حكمايي در سپهر فلسفي ايران معاصر ارزيابي مي شود.

مطالب و گفت وگوهاي اين كتاب در قالب ۴فصل گردآوري و 
تدوين شــده اند: »فصل اول: سال شمار زندگي«، »فصل دوم: 
نگرش علمي«، »فصل سوم: رويكرد حكمي« و »فصل چهارم: 
حكيمان الهي«. پيش از اين فصول هم ٣مطلِب »مقدمه« به 
قلم حامد زارع، »درباره غالمرضا اعواني« به قلم شهين اعواني 
و »پيشــگفتار« به قلم خوِد اعواني درج شده اند. در فصل اول 
اين كتاب، درباره سال هاي ابتداي زندگي در سمنان، سال هاي 
دانشجويي در بيروت، ســال هاي تحصيل در تهران گفت وگو 
شده اســت. در فصل دوم هم درباره فلسفه و هستي شناسي، 
تاريــخ و معرفت شناســي و علم  و حكمت شناســي صحبت 
شده اســت. گفت وگوي ســومين فصل كتاب هم درباره اين  
موضوعات است: سيدحسين نصر و سنت گرايي، گذشته و آينده 
حكمت اسالمي، حكمت و حكيم اسالمي، جايگاه حكمت در 
نظام دانشگاهي، نســبت حكمت و علوم انساني و حكمت در 
عرصه مطالعه تطبيقي. فصل چهارم كتــاب هم دربرگيرنده 
صحبت هاي اعواني درباره ابن سينا و حكمت مشائي، سهروردي 
و حكمت اشــراقي، ابن عربي و حكمت عرفانــي، مالصدرا و 
حكمت متعالي و عالمه طباطبايي و حكمت قرآني است. اين 
 كتاب در ١٩١صفحه مصور با شمارگان ١١00نسخه و قيمت 

٢١هزار تومان از سوي انتشارات ققنوس منتشر شده است.

سازمانآگهيهايروزنامه
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره٢٩ - طبقه اول
  تلفن: ٨۴٣٢١700

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

توزيعواشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:666500٩٩

دعايروزبيستوهفتمماهمباركرمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
اللَُّهمَّ اْرُزْقِني فِيِه َفْضَل لَيلَِة الَْقْدِر َو َصيْر أُُموِري فِيِه ِمَن الُْعْســرِ إِلَي الْيْسِر َو اْقَبْل 

الِِحيَن نَْب َو الِْوْزَر يا َرُءوفا بِِعَباِدِه الصَّ َمَعاِذيِري َو ُحطَّ َعنِّي الذَّ
 

 به نام خداوند بخشنده مهربان 
خدايا در اين  ماه فضيلت شب قدر را روزي ام ساز و كارهايم را از سختي به آساني 
برگردان و پوزش هايم را بپذير و گناه و بار گــران را از گرده ام بريز،  اي مهربان به 

بندگان شايسته.
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