
نتيجه تعامل با دنيا
  روحاني: پشتیبانی 14عضو شورای امنیت از برجام

نمایش شکست سیاسی آمریکا برابر ایران بود 
  نیویورك تایمز: دعوت آمریکا برای تمدید 

تحریم های تسلیحاتی علیه ایران خریداری نداشت 

بازتاب نشست  شوراي امنیت سازمان ملل در شبي كه آمریکا نکوهش شد  امام رضا  ع   
بر      زندگی ام       تأثير گذاشت

گفت وگو با مهديفخيمزاده نویسنده، بازیگر و كارگردان  
سریال »والیت عشق« به بهانه والدت حضرت رضا)ع(

2

3و19

 HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.28  No.7977 THU  JUL.2 3000تومان 2020  12صفحهراهنماويژهتهران 20صفحه شماره7977 سالبيستوهشتم 10ذيالقعده1441 پنجشنبه12تير1399

نيميازمسافران
اتوبوسهاماسكدارند

تورمدرمسيرکاهشي

تعطيليطوالني

تاكنون با برگزاری 5حراج هفتگی 
233.5 هزار میلیــارد ریال اوراق 
بدهی دولت به فروش رسیده است 

مدیرعامل شركت واحد اتوبوسراني 
تهران: مجموع ســفرها با اتوبوس 
به شدت كم شده  اما بعضي خطوط 

بي آرتي همچنان پرمسافر هستند

هادي مظفــري از مراحــل پایاني 
بازســازي موزه هنرهــاي معاصر 

تهران مي گوید

یادداشت
ميرجاللالدينکزازي؛ نویسنده و استاد دانشگاه

جشن تیرگان یکي از جشــن هاي باستاني ایراني 
است كه در شمار جشــن هاي آییني به همان سان 
جشن هاي افسانه شناختي و اسطوره اي ایران جاي مي گیرد. جشن تیرگان در 
تیر روز، سیزدهمین روز از  ماه تیر برگزار مي شود. هنجار بنیادین در جشن هاي 
ایراني این است كه در بســیاري از آنها جشــن در روزي برگزار مي گردد كه 
همنام است با  ماه آن روز. جشن تیرگان جشــن بزرگداشت تیر یا تشتر است. 
تشتر ایزد باران بوده اســت در ایران كهن، به همان سان نام ستاره اي است كه 
نشانه برترین این ایزد است؛ ستاره اي كه پیشینیان بر آن بوده اند هر زمان در 
آسمان پدیدار مي شود، باران هاي بســیار باریدن خواهد گرفت. در ایران، ابر، 
باران و آب همواره ارزش آییني و باورشناختي داشته است، زیرا از نگاهي فراخ، 
ایران همواره سرزمیني بوده است كم و بیش خشك. از همین روي ایزد تشتر 
یا تیشتر كه سرانجام به تیر فرو كاســته و كوتاهي گرفته است، ایزدي شمرده  
مي شده است بســیار گرامي و ارجمند، از همین روســت كه جشني باشکوه 
را كه به نام این ایزد نامیده مي شــده است و مي شــود، به پاس بزرگداشت او 
برمي گزارده اند؛ جشن تیرگان. من از این بیش درباره این ایزد سخن نمي گویم 
 و به خاستگاه دیگر این جشن كه خاستگاه افسانه شناختي و اسطوره اي است،

 اندكي مي پردازم.
 از سوي دیگر جشن تیرگان جشني است كه به پاس  كاري بزرگ و بي مانند و 
ورجاوند كه كماندار نام بردار ایران آرش انجام داد، برگزار مي شود. هفت سال 
ایرانیان با تورانیان كه به ایران تاخته بودند، گرم نبرد بودند. خشکي و تنگ سالي 
هم بر دشــواري ها و گرفتاري هاي جنگ افزوده بود، به گونه اي كه هم ایرانیان 
هم تورانیان در رنج افتاده بودند از تُُنك توشــگي، نبرد هم به فرجام نمي آمد و 
سرانجام بر آن نهادند كه به شیوه اي دیگر آن كشاكش و نبرد دیریاز را به پایان 

بیاورند. 
آن راه چاره كــه یافته بودند این بود كــه كمانداري از ایــران تیري بیفکند و 
مرز میان ایران و توران را با آن تیر نشــانه بزند. تورانیان این راه چاره را بسیار 
پسندیدند، آن را یکسره به سود خود پنداشتند، زیرا بر این باور بودند كه تیر به 
هر پایه پرشتاب باشد و تیزپر پهنه اي را هرگز در بر نخواهد گرفت، كمانداري كه 
برگزیده شد تا بدین كار شگرف دست بیازد، جنگ آوري پیر بود به نام آرش. او 
در روزي بر نهاده بر ستیغ كوه رویان در طبرستان برآمد همه توان و جان خود 
را در تیري كه مي خواســت افکند، در دمید و فرو فشرد، تیر را درانداخت، تیر 
با نیرویي فراسوي و شگفت آور، بیابان ها، جنگل ها، دریاها، شهرهاي گوناگون 
را درنوردید، در دور جاي در كنده گردو بني فرو رفت، در شــهري به نام حلم 
در فرارود. افراسیاب تیر را نشان زده بود هنگامي كه تیر را پس از زماني دراز از 
آنجا به نزد وي آوردند، نشان و مهر خویش را بر تیر دید و سخني بیش نداشت 
كه بر زبان براند مگر آنکه آن مرز را درست  و روا بشمارد و سپاه خود را از ایران 
بیرون بکشد. هنگامي كه این تیر افکنده شد و آن مرز نشان گرفت، خشکسال 
و تُُنك توشگي هم به پایان آمد، باران هاي سیل آسا باریدن گرفت. این رخداد 
فرخنده بنیاد انگیزه اي شــد كه ایرانیان آن روز را روزي بزرگ بشمارند و آن 
را جشن بگیرند. به گمان بســیار، آمیختگي این دو جشــن با یکدیگر: جشن 
بزرگداشت تشتر و جشن بزرگداشــت آرش و تیر او بازمي گردد به واژه تیر كه 
در زبان هاي سپســین ایراني هم در معني آنچه با كمان مي افکنند به  كار برده 
مي شود و هم كوتاه شده نام تشتر است. به هر روي، جشن تیرگان جشني است 
با كاربردي دوگانه. من فرارسیدن این جشن بشــکوه بهین را به همه ایرانیان 
فرخ باد مي گویم و آرزو مي برم كه همواره بتوانند در سرزمیني  آباد و شکوفان و 

به دور از هر خشکي و كمي و كاستي و رنج و اندوه بزیند. ایدون باد.

تيرگان
جشنيباکاربرديدوگانه

دیدگاه
مهديداوري؛ مدیرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري تهران

اصوال مراكز جمعیتي با هر كاربري، یعني مراكزي 
كــه تجمــع جمعیــت در آن وجــود دارد، از نظر 
آتش نشاني مراكز مهم شــهر محسوب مي شوند و 
داراي آسیب پذیري باالیي هســتند. چراكه تعداد 
جمعیت بیشتري در آنجا رفت وآمد مي كنند و سازمان آتش نشاني با حساسیت 
باالیي به این مسائل ورود مي كند؛ مانند مركز درماني سینا اطهر، مراكز دیگر، 
ساختمان هاي بلندمرتبه و هر جایي كه تجمع وجود دارد. البته موضوع انساني 

آن در اولویت قرار دارد و بعد مسائل دیگر.
سازمان آتش نشاني طبق تکالیف و وظایفي كه به عهده دارد، همیشه این مراكز 
را پایش و رصد مي كند. همچنین سازمان آتش نشاني عالوه بر احصاي ناایمني ها 
در گزارش هاي خود، دســتورالعمل هاي ایمني الزم را به همه این اماكن ابالغ 
مي كند. در این دستورالعمل ها اقدامات الزمي كه براي این ساختمان  باید انجام 
شود، درنظر مي گیریم. همان نبایدها و ناایمني ها كه ممکن است در محل وجود 
داشته باشد، باید برطرف شود. اگر دستورالعمل ها اجرا نشود، سازمان اخطارهاي 
الزم قانوني را مي دهد و پیگیري مي كند. از نظر ما، ایمني مسئله بسیار مهمي در 
شهر است و آسیب هاي آن به گوش ما مي رسد. چراكه حوادث دیگري در شهر 
داشتیم و در حریق هاي مختلف در تمام كاربري ها، چه مسکوني، چه درماني، 
اداري و تجاري اتفاق مي افتد، آسیب هاي زیادي مشاهده كردیم. آسیب هایي كه 

به سالمت افراد و اموال مردم وارده شده و آثار آن خیلي سنگین است.
نکته اي كه وجود دارد، اینکه آن توجه و همت الزم براي موضوع ایمني و اجراي 
ملزومات آن در فرهنگ جامعه ما هنوز تســري پیدا نکرده اســت. اجرا نشدن 
ملزومات ایمني باعث مي شود كه شــدت حوادث در تهران كمي بیشتر از حد 
معمول باشد، مانند همین حادثه كه واقعا تأسف بار بود.  به بازماندگان 19نفري 
كه جان خود را در این حادثه از دست دادند تســلیت عرض مي كنم. خیلي از 
فعالیت ها وجود دارد كه ممکن است خطرات خاصي داشته باشند، ولي با درنظر 
گرفتن تمهیداتي مي توان این خطر را به حداقل رساند. در كلینیك سینا اطهر 
هم تعداد زیادي سلیندرهاي اكسیژن در یك اتاقك در كنار ورودي ساختمان 
انبار شده بود. متأسفانه شروع آتش سوزي هم از همانجا اتفاق افتاده است. بعد 
گســترش پیدا كرد و انفجارهایي هم صورت گرفت، درحالي كه فقط كافي بود 
كمي دقت و توجه نسبت به دســتورالعمل ها و تذكرات وجود داشت تا شرایط 
بهتري ایجاد شود. ضمن اینکه شاید الزم است شرایط سخت گیرانه تري درنظر 
گرفت، چراكه احتماال نمي شود فعالیت هایي  را در یك فضاي محدود انجام داد.

درخواســتي كه ما از مــردم و مســئوالن داریم، اینکــه توجه بــه ایمني و 
دستورالعمل هاي ســازمان آتش نشــاني خیلي مي تواند در جلوگیري از وقوع 
حوادث و حتي كاهش آثــار زیانبار آن مؤثر باشــد. از ســوي دیگر همکاري 
دستگاه هاي دیگر با هم الزم است كه بیشتر شود. در مورد مراكز درماني عالوه 
بر اینکه سازمان آتش نشــاني طبق وظیفه ذاتي خود وارد عمل مي شود، الزم 
است كه دستگاه دیگري مانند وزارت بهداشت و ... باید جلو بیایند. در واقع اگر 
بتوانیم ادغام ها را برداریم و به تدریج ساختمان هاي شهر را ایمن تر كنیم، اتفاق 

بهتري مي افتد.
مســئله دیگــر اینکــه مســئولیت هاي قانوني هــر فــرد در جامعــه باید 
واضح تر باشــد؛ یعني قانون نســبت به این مســئله شــفاف تر صحبت كند. 
شــاید عنوان شــود كه ســازمان آتش نشــاني آنها را به قوه قضاییه معرفي 
 كند، اما این روال اداري بســیار ســختي اســت و كار باید خیلي ساده  باشد. 
طوري كه طبق قوانین و ترویج فرهنگي و آمــوزش موضوعات ایمني به مردم 
توسط تمام ســازمان ها و رســانه ها صورت بگیرد . یعني آگاه سازي و الزامات 
 قانوني همگام با هم اجرا شــود تا ان شــاءاهلل شــرایط ایمن تري را در شــهر 

شاهد باشیم.

آثارسنگينحريق

نگاه
اسماعيلکهرم؛  بوم شناس

طرح گردشگري جزیره آشوراده كه دروازه ورود به تاالب 
میانکاله اســت، با اقدام به موقع دادســتاني كل كشور 
متوقف شد. نگارنده زمان تصویب این طرح كه با توافق 
سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگي 
وقت انجام شد، مشاور معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست بود 
و از مخالفان سرسخت توافقي كه براساس نظر شخص رئیس جمهوري و نظر مساعد 

هیأت دولت انجام شد.
اجراي طرح گردشگري جزیره آشوراده هنگام سفر رئیس جمهوري به استان گلستان 
از سوي مقامات آن استان به حسن روحاني تحمیل شد و رئیس جمهوري ناگزیر شد 
جزیره آشوراده را به عنوان مقصد گردشگري اعالم كند و اكنون جاي خوشحالي است 
كه دستگاه قضایي كشور اجراي این طرح را متوقف كرده است. رئیس جمهوري آن 
زمان در ســخناني اعالم كرد: »خیلي ها آمدند، دیدند و مخالفت كردند، ولي طرح 

گردشگري در جزیره آشوراده مصوبه هیأت دولت است و باید اجرا شود.« 
نگارنده همچون تمامي فعاالن محیط زیســت و كارشناســان این حوزه به شــدت 
مخالف اجراي این طرح بودم و همان زمان كه مشــاور معصومه ابتکار، رئیس وقت 
سازمان حفاظت محیط زیســت بودم هم به این موضوع معترض شدم. خانم ابتکار 
اما نمي توانست مخالف این طرح باشد؛ چون مخالفت او به معناي مخالفت با تصمیم 
رئیس جمهوري بود. انجمن ها و كارشناسان محیط زیست اما از همان ابتدا اعتراض 
خود را به این طرح اعالم كردند و دلیل اعتراض شــان هم این بود كه آشوراده دروازه 
ورود به تاالب بین المللي میانکاله با 68هزار هکتار وسعت به عنوان نخستین منطقه 

حفاظت شده ایران است.
میانکاله پناهگاه شناخته شده و بي نظیر حیات وحش در جهان است و از قرقاول ایراني 
تا دراج كه پرنده دشت هاي خوزستان است در این منطقه زیست مي كنند. آشوراده 
نیز با برخورداري از زیستگاه هاي متنوع در میان اكوسیستم هاي ایران نمونه است. 
اگر آشــوراده و به تبع آن میانکاله تبدیل به منطقه توریستي مي شد، پس از 3دهه 
زیرساخت هاي ایجاد شده در جزیره زنگار مي گرفت و گردشگراني كه به این منطقه 
عزیمت مي كردند به تدریج در مسابقات تاالب پیمایي شبیه به همان مسابقه اي كه 
4سال پیش برگزار شد، شركت مي كردند. در تاالب پیمایي 4سال قبل كه پوستر آن 
هم منتشر شد، موجودات كف زي تاالب میانکاله زیر چکمه گردشگران تاالب نورد نابود 
 شدند. فعاالن محیط زیست از همان ابتدا تالش زیادي براي جلوگیري از اجراي طرح 
گردشگري آشوراده داشتند. نقطه مقابل این تالش ها اما سازمان میراث فرهنگي بود 
كه با اجراي طرح گردشگري در آشوراده، دستانش براي ریخت و پاش سرمایه براي 
ساخت هتل و پاركینگ باز مي شد و به تدریج زباله و شیرابه آنها نیز وارد میانکاله مي شد 
تا تاالب مهم و بین المللي میانکاله هم نابود شود. به رغم مخالفت فعاالن محیط زیست با 
اجراي طرح گردشگري آشوراده اما، تاجرپیشه هاي سازمان وقت میراث فرهنگي اعالم 
كردند كه مخالفان این طرح »توهم« زده اند. آشوراده، این منطقه حفاظت شده كشور 
سپر بالگیر تاالب میانکاله است و به عنوان نقطه صفر مرزي با میانکاله نمي توان به آن 
هجوم برد. آشوراده ضربه گیر میانکاله است و اگر قرار بود آسفالت شود و ساختمان، 
كارخانه، پاركینگ و محل بازي در آن ساخته شود، آســیب شدیدي به تاالب وارد 
مي آمد. اصرار فعاالن محیط زیست براي توقف طرح گردشگري آشوراده نیز حفاظت 
از همین سپر ضربه گیر و ارزشمند میانکاله بود. اكنون دادستاني كل كشور دستور 
توقف اجراي طرح گردشگري در یکي از ارزشمندترین مناطق محیط زیستي ایران را 
صادر كرده است، اما باید توجه داشت كه حتما دست هایي در كار خواهد بود تا بار دیگر 
واگذاري جزیره آشــوراده را اجرایي كند كه این بار هم فعاالن محیط زیست كشور با 
صداي بلند و همنوا در برابر وسوسه هاي مادي به بهاي نابودي مهم ترین زیستگاه هاي 

حیات وحش و ذخیره گاه زیست كره كشور ایستادگي خواهند كرد.
كوتاه سخن از منظومه گلشن راز شیخ محمود شبستري آنکه: »جهان چون چشم و 

خط و خال و ابروست / كه هر چیزي به جاي خویش نیکوست«

آشوراده؛سپرباليميانكاله

3صفحه2

والدت باسعادت حضرت امام علي بن موسي الرضا علیه السالم را تبریك مي گوییم 

  انفجار و آتش سوزي در كلینیك سینا اطهر تهران در تجریش جان 19نفر را گرفت
هشدارايمني  آمارها نشان می دهد بسیاري از ساختمان های درمانی و بیمارستان های تهران ناایمن و فرسوده هستند

ماره 
این ش

انید
مي خو

صفحههاي5تا14رابخوانيد

پيمانخاکســار، مترجم آثــار پرفروش و 
تحسین شــده اي مثل كتاب  »جــزء از كل«، 
»اتحادیه ابلهان«  و ... از دنیاي ترجمه مي گوید

ترجمه مکانیکی  راه به جایی نمی برد

گفت وگو با ســارهجوانمردي، ورزشــکار 
معلولي  كه معموال  با دو مدال طال  از مسابقات 

بین المللي بر مي گردد 

می توانم با سالم ها هم رقابت كنم
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خبر افزایش ابتال به كرونا همه جا پیچیده و صبح امروز هم احتماال تعداد بیشتري از 
مردم دنبال ماسك هایشان گشته و كش ها را دور گوش و پشت سرها محکم كرده و گزارش

بعد از خانه بیرون زده اند. خیلي ها هم شاید ترجیح داده باشند در خانه بمانند. در تهران 
خبرهاي رسمي وزارت بهداشت گویاي افزایش قابل توجه آمار ابتال و بستري است و 8استان كشور 
یعني خوزستان، كردستان، آذربایجان هاي غربي و شــرقي، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوي و 
كرمانشاه در وضعیت قرمز و 6استان یعني استان هاي اصفهان، همدان، زنجان، كرمان، خراسان شمالي 
و كهگیلویه و بویراحمد در وضعیت هشدار قرار دارند. به گزارش همشهري، با افزایش آمارها و شرایط 
نگران  كننده پیش رو، چشم ها به ستاد ملي كروناست كه چه تصمیمي مي گیرد و در استان هاي مختلف 
طبق اعالم استاندارانشان تعطیلي هاي چند روزه تا یك هفته اي اعالم شده است. از آنجا كه آمار و 
اطالعات تفکیکي ابتال و مرگ ومیر بر اثر كرونا در استان ها منتشر نمي شود نمي توان درباره اینکه خیز 
كرونا در اســتان هاي قرمز دقیقا از چه زماني آغاز شده، با قطعیت صحبت كرد اما آنچه از سخنان 
مســئوالن برمي آید اینکه آمار ابتال در تعدادي از این استان ها ازجمله در تهران در یك تا دو هفته 
گذشته افزایشي بوده اما در 3 روز اخیر با شیب نسبتا تندي بیشتر شده است.  نکته قابل توجه تغییراتي 
اســت كه ویروس كرونا در الگوي ابتال از خود نشــان داده و خالف موج اول كه كووید-19 بیشتر 
سالمندان و بیماران مبتال به بیماري هاي زمینه اي را مبتال و قرباني مي كرد حاال نوع تغییر كرده ویروس 
كرونا، كودكان، نوجوانان و جوانان را حتي بدون بیماري زمینه اي بیشتر از دیگر گروه ها درگیر مي كند. 
درباره اینکه دقیقا چرا این اتفاق افتاده هنوز پاسخ قطعي وجود ندارد اما به نظر مي رسد اطالع رساني با 
این رویکرد كه كووید-19بیشتر بیماري سالمندان است،  موجب مراقبت بیشتر سالمندان و از سوي 
دیگر بي توجهي یا سهل گیري جوانان شده است و به همین دلیل ابتال و گسترش ویروس در این گروه ها 
افزایش یافته است. با وجود این مطالعات درباره تغییرات احتمالي ویروس كرونا ادامه دارد.  مسئوالن 
وزارت بهداشت مي گویند تعداد زیادي از افرادي كه در تهران بستري شده اند، جوان هستند. كرونا با 
قدرت بازگشته آن هم در شرایطي كه بسیاري از مردم حساسیت و سختگیري هاي موج اول را 
از دست داده اند، بسیاري از مشاغل بازگشایي شده اند و اینگونه است كه رد پا و نشان موج دوم 

كرونا سهمناك تر و نگران كننده  تر از موج اول به نظر مي رسد.

آيااينموجدوماست؟
مسئوالن وزارت بهداشــت درباره اینکه آیا ما وارد موج دوم شــده ایم یا نه هنوز اظهارنظر روشني 
نداشته اند، همانطور كه پیش از این یك بار دیگر هم بحث ورود ایران به موج دوم كرونا اعالم و پس از 
آن تکذیب شد. حاال هم دقیقا مشخص نیست كه ما وارد موج دوم كرونا شده ایم، در آستانه آن هستیم 
یا اینکه شرایط كنوني ریزموج یا پیك دیگري از همان موج اول است. براساس این گزارش، اگر مالك 
ما واكنش دانشگاه علوم پزشکي تهران باشد، عباسعلي كریمي،  رئیس این دانشگاه به موج افزایشي 
كووید- 19 اشاره كرده و گفته: »بیمارســتان ها باید آماده موج دوم كرونا باشند. روند مراجعه به 
بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران درحال افزایش است و این بار برخالف موج اول، باید حوزه 
بهداشت پیشگام باشد.« او گفت:»موج دوم كرونا رسیده و همکاران درحالي كه خستگي بحران قبلي 
را از تن به در نکرده اند، باید از قله دیگري باال بروند.« به گفته او سیاست دانشگاه در موج دوم همانند 
موج اول است، به گونه اي كه 6 بیمارستان جنرال دانشگاه علوم پزشکي تهران مانند امام خمیني)ره(، 
شریعتي، سینا، امیراعلم، ضیائیان و بهارلو، بیماران را پذیرش مي كنند. مركز قلب نیز معموالً 4۰ تا 
6۰ بیمار قلبي مبتال به كووید- 19 دارد، بیمارســتان هاي مركز طبي، فارابي، آرش ، بهرامي و 
سایر بیمارستان ها هم باید بیماران تخصصي خود را پذیرش كنند و به مراكز دیگر ارجاع ندهند.

ردپايسهمناكموجدومکرونا
ماسك بزنید و در خانه بمانید

با گزارش هایي خواندني دربارهخانهقديميوشگفتانگيز
ملكدربازارتهران،کلكسيونريبا12هزارعددکبريت
از30کشورجهانومروريبرزندگينادرشاه،پادشاهمقتدر

ايرانبعدازاسالم

الههرضايــی، مجــری قدیمــی و محبوب 
برنامه های كودك و نوجوان تلویزیون، كتاب ها 
و سریال هاي مورد عالقه اش را معرفی می كند

چرنوبیل ببینیم، ملت عشق بخوانیم

رسولنجفيان، بازیگر ســینما از كتاب ها و 
فیلم های دوست داشتنی عمرش گفته و آنها را 

براي خواندن و دیدن پیشنهاد داده است

 گذر از خانه نشیني با موالنا و فردوسي

پور
ناه
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هر

مش
س: ه

عک
 پیام تسلیت رهبر معظم انقالب

  درپي جان باختن تعدادي از مردم 
در حادثه تلخ آتش سوزي
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كافه مجلس

   بازگشت نمايندگان به بهارستان 
نمايندگان پس از يك هفته تعطيلي صحن 
و رفتن به حوزه هاي انتخابيه شــان از هفته 
آينده نشست هاي بهارستان را از سر خواهند 
گرفت. بــه گزارش همشــهري، بنابراعالم 
هيأت رئيســه مجلس نماينــدگان هفته 
آينده روزهاي يكشنبه و چهارشنبه )15و 
18تيرماه( جلســه علني خواهد داشــت و 
روزهاي يكشــنبه عصر و سه شنبه صبح و 
عصر جلسات كميسيون ها برگزار مي شود. 
قرار اســت محمدجواد ظريــف، وزير امور 
خارجه يكشنبه آينده درخصوص مباحث 
مرتبط با وزارت امورخارجه در صحن علني 

مجلس به نمايندگان گزارش دهد. 

   پيام قاليباف به روساي مجالس 
جهان 

محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در پيامي 
به روســاي مجالس جهان با محكوم كردن 
نيات و اقــدام تحريك آميز و خصمانه رژيم 
اشــغالگر قدس در الحاق كرانه باختري به 
اراضي اشــغالي، بر تحرك هرچه بيشــتر 
مجالــس كشــورهاي اســالمي جهان در 
حمايت از حقوق مردم مظلوم فلســطين 
تأكيد كرد. به گزارش خانه ملت، او در بخشي 
از اين پيــام اقدامات توســعه طلبانه رژيم 
صهيونيســتي را نقض آشــكار و گسترده 
قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي و حقوق 

بشردوستانه دانست.

   مرزهاي جديد در نظارت بر رفتار 
نمايندگي 

جعفر قــادري، نماينده شــيراز در توضيح 
محتواي طرح اصالح قانــون هيأت نظارت 
بر رفتــار نمايندگان، گفــت: طرح جديد 
براي نظارت بر رفتــار نمايندگان تركيبي 
از شفافيت و نظارت است كه نمايندگان را 
به خوداظهاري در مورد عملكرد خودشــان 
سوق مي دهد. او با بيان اينكه براساس اين 
طرح، نــوع و مبلغ هديــه غيرمتعارف در 
ابتداي هر سال توسط هيأت نظارت بر رفتار 
نمايندگان مشخص مي شود، در گفت وگو 
با تســنيم، افزود: درصورت تصويب طرح 
مذكور، اشتغال نمايندگان در طول دوران 
نمايندگي در مشاغلي همچون مديرعاملي، 
عضويت در هيأت مديره شركت ها و اشتغال 
در مسئوليت هاي اداري ممنوع خواهد بود.

   تغيير در پرداخت وديعه مسكن 
نمايندگان

اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس 
مجلس گفت: در مجلس دهم وديعه مسكن 
نمايندگان 250ميليون تومان بود اما در اين 
دوره، به دليل اينكه ممكن بود اين عدد در 
توان پرداخت مجلس نباشــد، پيشنهادي 
مطرح شــد كه عدد را پاييــن بياوريم و به 
200ميليون تومان برســانيم و مابقي اين 
مبلغ را به صورت بخشــي از اجاره خانه به 
نمايندگان پرداخت كنيم كه اين موضوع در 
هيأت رئيسه تصويب شد و االن اجرا مي شود.

به گزارش تســنيم، وي افزود: اين نكته را 
بايد متذكر شوم كه با وجود سر و صداهايي 
كه اين موضوع درســت كرده، اين وديعه 
بالعوض نيست و نماينده اي كه اين مبلغ را 
دريافت مي كند بايد طي4سال آينده آن را 
برگرداند  يا اينكه در آخر دوره اين مبلغ را 

بازپرداخت كند.

   ورود كميســيون امنيت ملي به 
روند برجام 

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: 
ما مصمم هســتيم كه روند اجــراي برجام 
را به صورت دقيق بررســي كرده و گزارش 
آن را به هيأت رئيســه مجلس ارائه دهيم. 
مجتبي ذوالنور با اشاره به بدعهدي برخي 
از كشورهاي عضو برجام، به مهر، خبر داد: 
كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس، روند اجراي برجام را به صورت دقيق 
پيگيري و بررســي مي كند. او تصريح كرد: 
براساس قانون مصوب مجلس، كميسيون 
امنيت ملي نيز موظف است هر 6 ماه يك بار 
گزارشــي از اجراي برجام به صحن علني 

مجلس شوراي اسالمي ارائه كند.

   به دنبال پيشرفتي كه عده اي نابود 
شوند، نيستيم

علي نيكزاد، نايب رئيــس مجلس گفت: ما 
به دنبال پيشرفتي كه طي آن چرخ دنده هاي 
توســعه عده اي را نابود كند، نيستيم و اين 
شــكل غيرعدالت محور مــورد قبول مقام 
معظم رهبري نيست. افرادي كه مي خواهند 
مسئوليتي را بر عهده گيرند بايد دقيقا برنامه 
عملياتــي قابل اجراي خــود را ارائه دهند. 
به گزارش فــارس، وي خاطرنشــان كرد: 
دانشگاه ها بايد مســئله محور باشند به اين 
صورت كه دولت 2 راه پيش روي خود دارد 
يا خودش عالم است و نياز به دانشگاه ندارد 
يا عالم نيست و به دانشگاه نياز دارد كه من با 
توجه به تجربه وزارتم عرض مي كنم دولت 

عالم نيست و به دانشگاه نياز دارد. 

حمايت سران گروه3 از سوريه مستقل
    روحاني:  سوريه مستقل 

و متحد و گفتن از آن يك اصل 
كلی است 

   پوتين: توسعه اقتصادی سوريه 
می طلبد كه 3 كشور اقدامات خود 

 را هماهنگ تر كنند 

   اردوغان:  آغوش باز خود را 
برای پناهجويان سوری

  باز كرديم

پاسخ ايران به فرانسه
سخنگوي دستگاه سياست خارجي ورود وزارت امور 

خارجه فرانسه در پرونده قضايي ايران را فاقد هرگونه حقوقي
موضوعيت و وجاهت دانســت و تأكيد كرد: جمهوري 
اسالمي ايران هيچ گونه مداخله در امور داخلي خود را نمي پذيرد. به 
گزارش ايسنا، سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه در 
واكنش به موضع اخير مقامات فرانسوي درخصوص 2تن از مجرمان 
ايراني اظهار داشت: رسيدگي و صدور احكام درخصوص جرايم اتباع 
ايراني در يك فرايند دادرسي عادالنه و در چارچوب مقررات و حقوق 
شهروندي در جمهوري اسالمي ايران در صالحيت محاكم قضايي ايران 
است و خانم عادلخواه و روح اهلل زم متناسب با جرايم ارتكابي محكوم 

شده و در حال گذراندن محكوميت خود هستند. 

بازداشت يك مجرم فراري
 سخنگوي قوه قضاييه گفت: در خردادماه 12 هزار ميليارد 

تومان از بدهي يكي از گروه هاي بدهكار بانكي را با پيگيري قضايي
وصول كرديم. اين موضوع در پرونده هاي مختلف در حال 
انجام است. به گزارش ايسنا، غالمحسين اسماعيلي، درباره برخي متهمان 
اقتصادي همچون خاوري و حضورش در كشور كانادا، گفت: در برخي موارد 
كشورهاي ديگر همكاري ندارند، ]اشــاره به استرداد اين افراد[ در زمينه 
استرداد مجرمان اما با پيگيري هايي كه انجام شده است، تعداد زيادي از 
متهمان به ويژه افرادي كه در مظان اتهام بودند، با همكاري پليس بين الملل 
ايران برگشته اند. 3روز قبل هم يك مجرم به كشور برگشت داده شد. وي 
گفت: با وجود بدقولي كشورهاي ديگر كوتاه نيامده ايم و مطمئن هستيم 

كه يك روز همه اين افراد بايد برگردند و پاسخگوي اعمال شان باشند.

 نشســت اخير شــوراي امنيت، 
ســومين تالش آمريــكا و البته ديپلماسي

ســومين شكســت دولت دونالد 
ترامپ در شوراي امنيت براي پرونده سازي  عليه 
ايران بود؛ نخستين تالش در اسفند سال 96رخ داد 
كه روسيه قطعنامه ضد ايراني را در شوراي امنيت 
به نفع ايران وتو كرد؛ قطعنامه اي كه قصد داشت 
ضمن تمديد تحريم تسليحاتي يمن براي يك سال 
ديگر، ايران را به خاطر آنچه ارســال موشــك به 
شيعيان حوثي خوانده مي شود، محكوم كند كه با 
رأي منفي روسيه مواجه شد. دومين بار مهرماه 
ســال 97دونالد ترامپ، رئيس جمهــور آمريكا 
شخصا به جلسه شــوراي امنيت رفت اما در آن 
جلسه با حمايت قاطبه اعضاي شوراي امنيت از 
برجام مواجه شد و با دست خالي از شوراي امنيت 
رفت. ســومين تالش در روزي صورت گرفته كه 
آمريكايي ها به گزارش دبيركل سازمان ملل متحد 
درباره منشا موشك هايي كه به تاسيسات نفتي 
آرامكو شليك شده بود چشم دوخته بودند. آنتونيو 
گوترش، دبيركل ســازمان ملل در اين گزارش 
مدعي شده بود منشــا اين موشك ها ايراني بوده 
است با اين حال حتي با وجود چنين گزارشي كه 
محمدجواد ظريف هم كنايه هايي به جانبدارانه 
بودن آن زد؛ صحنه شوراي امنيت به عرصه دفاع از 
برجام و نكوهــش آمريكا تبديل شــد؛ چنانچه 
روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز در گزارشــي 
درباره نشست شــوراي امنيت با موضوع اجراي 
تعهدات ايران ذيل قطعنامه 2231شوراي امنيت 
نوشته است: دعوت آمريكا براي تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي عليه ايران خريداري نداشت. روزنامه 
نيويورك تايمز مي نويسد: مايك پمپئو، وزير امور 
خارجه آمريكا در اين نشســت خواستار تمديد 
نامحدود تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران شد، اما 
روسيه و چين اين درخواست را به صورت مستقيم 
و متحدان نزديك واشنگتن، با مواضعي دوپهلو آن 
را رد كردنــد. روزنامــه نيويورك تايمز نوشــته 
نماينده هاي بريتانيا، فرانسه و آلمان به صراحت 
مخالفت خودشــان را بــا تالش آمريــكا براي 
بازگرداندن تحريم ها عليه ايران هم اعالم كردند. 
نماينده آلمان، پس از آنكه نماينده چين گفت كه 
آمريكا حقي براي بازگرداندن خودكار تحريم ها 
عليه ايران ندارد گفت كه با موضع نماينده چين 

موافق است.
نيويورك تايمز نوشته اســت: مقاومت ابرازشده 
عليه دعوت مايك پمپئو كه عالوه بر روســيه و 
چين از سوي متحدان كليدي آمريكا هم ابراز شد 
نشان دهنده انزواي روزافزون اياالت متحده و روند 
رو به افول نفوذ اين كشور حتي در مسئله اي مانند 

مقابله با ايران است.
وزارت امــور خارجــه آلمان هم با بازنشــر پيام 
توييتري هيأت اين كشور در ســازمان ملل كه 
پس از جلسه مجازي شــوراي امنيت انجام شد، 

بر ضرورت حفظ توافق هســته اي تأكيد كرد. در 
اين پيام توييتري آمده اســت: آلمان نسبت به 
حفظ برجام ]توافق هســته اي[ متعهد است و به 
پايبندي كامــل به تعهدات خودمــان در برجام 
ادامه خواهيم داد. نشريه آمريكايي فارين پاليسي 
هم با اشــاره به تالش مايك پمپئو براي تمديد 
تحريم هاي تســليحاتي ايران نوشت: ديپلمات 
ارشد اين كشور با سرزنش مؤكد دوست و دشمن 
كه از آمريكا به دليل خروج 2 سال پيش از توافق 
هسته اي ايران انتقاد كردند، مواجه شد. به نوشته 
اين نشــريه، در روزي كه اتحاديه اروپا آمريكا را 
از »فهرست ايمن« كشورهايي كه شهروندانش 
اجازه سفر به اين بلوك 27 كشوري را دارند، حذف 
كرد، برخورد سرد با پمپئو، تصوير انزواي روزافزون 
آمريكا را كامل و احترام ناچيز كشورهاي ديگر به 
دولت ترامپ را كه در آستانه رقابت هاي انتخاباتي 

سختي قرار دارد، نمايان كرد.
آمريكا از ديروز تالش هايش را براي هم نظر كردن 
كشورهاي اروپايي در جهت تصويب قطعنامه اي 
كه تمديد تحريم هاي تســليحاتي ايران را نشانه 
گرفته، آغاز كرده اســت با اين حال محمدجواد 
ظريف، وزيــر خارجه كــه يكــي از مهم ترين 
ســخنراني هاي خود را درباره وظايف شــوراي 
امنيت، ساختار برجام و قطعنامه 2231ايراد كرده 
بود در توييتي دوباره يادآوري كرد كه تن دادن به 
خواسته آمريكا به معناي بازگشتن به قانون جنگل 
است. او نوشــت: جامعه بين المللي به طور كلي و 
به طور خاص شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
با تصميمي مهم روبه رو اســت: آيا ما احترام به 
حاكميت قانون را نگه خواهيم داشت و يا اينكه به 

قانون جنگل برمي گرديم؟
مجيد تخت روانچي، مذاكره كننده سابق هسته اي 
و نماينده دائم ايران در سازمان ملل هم در توييتي 
نوشت: اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
باري ديگر بر حمايتشان از برجام و قطعنامه 2231 
اين شورا تأكيد كردند. سخنراني هاي آنها ثابت 
كرد كه از اقدام آمريكا در راستاي تمديد تحريم 
تسليحاتي عليه ايران حمايت نمي كنند؛ چرا كه 
اين اقدام، نقض قطعنامه 2231 است. نماينده دائم 
كشورمان در سازمان ملل متحد ادامه داد: آمريكا 
بايد پيش نويس ســياه بخت خود را پيش از آنكه 
يك بار ديگر رد شود، هر چه سريع تر كنار بگذارد.

ســخنراني ظريف در نشســت شــوراي امنيت 
ســازمان ملل كه با يك نقل قول از دكتر محمد 
مصدق شروع شد آخرين تير به تالش هاي آمريكا 
در شوراي امنيت بود. ســخنان او چنان بود كه 
عطااهلل مهاجراني، وزير فرهنگ و ارشاد در دوران 
اصالحات با تمجيد از سخنان او نوشت: به نظرم از 
حيث دانش حقوقي و سياســي، تجربه سياسي، 
تسلط به زبان و زاويه هاي آشــكار و پنهان زبان 
ديپلماسي و نيز سالمت نفس و اصالت، هيچ وقت 

ايران وزير خارجه اي مثل ظريف نداشته است.

بازتاب نشست  شوراي امنيت سازمان ملل در شبي كه آمريكا نكوهش شد

نتيجه تعامل با دنيا
 فارين پاليسي: برخورد سرد با پمپئو، تصوير انزواي روزافزون آمريكا و احترام ناچيز 

كشورهاي ديگر به دولت ترامپ را نمايان كرد

درحالي كه بحران ســوريه وارد 
دهمين ســال خود شده است، ديپلماسي

ششمين نشست ســران ايران، 
روسيه و تركيه ديروز به سبك و سياق ايام كرونا 
به صورت از راه دور برگزار شــد؛ در اين نشست 
سران گروه3 بر ادامه پيشبرد فرايند سياسي براي 
حل بحران سوريه تأكيد كردند. قرار بود نشست 
سران 3 كشور پاييز ســال قبل برگزار شود اما 
به دليل لشكركشي ارتش تركيه به شمال سوريه 
و بحراني شدن اوضاع ميداني سوريه به خصوص 
ادلب و تبادل آتش بين نيروهاي روس، سوري و 
تركيه كه به كشته شــدن تعدادي از نيروهاي 
طرفين انجاميد نشست سران به تعويق افتاد، با 
فروكش كردن ناآرامي ها در سوريه بحران كرونا 
باعث تعويق نشست سران شد و در شرايطي كه 
اسفند سال قبل قرار بود نشست سران 3 كشور 
به صورت مجازي برگزار شود اميدواري به پايان 
زودهنــگام بحران كرونا باعث شــد طرفين بر 
برگزاري نشست به صورت حضوري اصرار بورزند 
تا اينكه در نهايت با تداوم و فراگيري كرونا نشست 
به رياست حسن روحاني، رئيس جمهور ايران 
برگزار شــد. حســن روحاني طي سخناني در 
اجالس فوق العاده روســاي جمهور كشورهاي 
ضامن صلح آستانه )ايران، روسيه و تركيه( با بيان 
اينكه تعيين سرنوشت سوريه تنها به دست مردم 
اين كشور و بدون مداخله خارجي ممكن است، 
اظهار كرد: سوريه مستقل و متحد و گفتن از آن 
يك اصل كلي است و در اين شرايط است كه ثبات 
و امنيت منطقه تامين مي شود. وي افزود: آمريكا 
تحريم هاي تازه اي موسوم به سزار را براي فشار 
بيشتر به مردم سوريه اعمال كرده كه غيرانساني 
و يك تروريســم اقتصادي اســت. روحاني با 
يادآوري اينكه راه حل بحران سوريه نه نظامي كه 
سياسي است، اظهار كرد: ما به عنوان كشورهاي 

ضامن روند آســتانه همــواره از گفت وگوهاي 
سوري - سوري در چارچوب توافقات ايجاد شده 
در روند آستانه حمايت مي كنيم و بر عزم خود 
براي مبارزه با تروريسم داعش و القاعده و ساير 
مجموعه هاي ذيل آنها در تمام منطقه ازجمله 
سوريه تأكيد داريم. رئيس جمهوري با تأكيد بر 
اينكه مبارزه با تروريسم تا محو كامل آن از سوريه 
و به طور كلي از منطقه ادامه خواهد داشت، تأكيد 
كرد: در اين مسير نبايد امنيت جان غيرنظاميان 
به خطر بيفتد و نبايد اجازه دهيم تروريست ها از 
مردم به عنوان سپر انساني استفاده كنند. روحاني 
در پايان تأكيد كرد: احترام به حاكميت ملي و 
استقالل ســوريه اصلي خدشــه ناپذير است و 
سوريه اي متحد و مستقل و بدون حضور نامشروع 
قدرت هاي خارجي است كه منجر به بازگشت 
آرامش به اين كشور پس از سال هاي طوالني رنج 

مردم مي شود.

تأكيد پوتين بر حفظ حاكميت ملي سوريه 
والديمير پوتين، رئيس جمهوري روســيه هم 
طي ســخناني در اجالس فوق العاده روساي 
جمهور كشــورهاي ضامن صلح آستانه ايران، 
روسيه و تركيه كه به ميزباني تهران برگزار شد، با 
تسليت به رئيس جمهوري اسالمي ايران به دليل 
بروز حادثه در يك مركز درماني در تهران، اظهار 
كرد: سال قبل به عنوان كشورهاي ضامن روند 
آستانه در آنكارا جمع شــديم و قرار بود در دور 
فعلي در تهران باشيم، اما به دليل شرايط كرونا 
اين اتفاق امكان پذير نبود با اين حال مي دانيم 
ايران آمادگي برگزاري اين نشســت را داشت. 
رئيس جمهوري روســيه تصريح كرد: مطمئنا 
حفظ استقالل و حاكميت ملي سوريه ازجمله 
اهداف اصلي ما است كه بايد دنبال شود. پوتين 
با بيان اينكه »مي توانيم كارهاي تكميلي را انجام 

دهيم تا گام هاي روبه جلوي بيشــتري براي 
عادي سازي  برداشته شود«، خاطرنشان كرد: بايد 
اقدامات تكميلي تري براي خنثي سازي  اقدامات 
تروريست هايي كه همچنان در سوريه حضور 
دارند، انجام دهيم. همچنين بايد به حاكميت 
دولت سوريه بر كل كشــور كمك كنيم. امروز 
همچنان در شرق فرات مشكالتي وجود دارد 
كه براساس تفاهمنامه  سال2018 با همكاران 
ترك خود در حال فعاليت در اين منطقه هستيم. 
در اين منطقه براي كاهش خشونت ها فعاليت 
خواهيم كرد. وي پيگيري پروسه آتش بس در 
مناطق كاهش تنش، پيگيــري كميته قانون 
اساسي در ژنو و همچنين كمك به اعضاي اين 
كميته جهت دســتيابي به اهداف مربوطه را 
ازجمله اقداماتي عنوان كرد كه نشست آستانه 
بايد پيگيري كند و اظهار كرد: اين مســئله اي 
اســت كه در چارچوب گفت وگــوي ملي در 
سال2018 به آن پرداختيم و كشورهاي ضامن 
روند آستانه نيز در آن حضور داشتند و آن را مورد 
تأييد قرار دادند. رئيس جمهوري روسيه گفت: 
توسعه اقتصادي بازگشــت آوارگان و توسعه 
زيرساخت هاي ســوريه مي طلبد كه 3 كشور 
ايران، روسيه و تركيه اقدامات خود را هماهنگ تر 
كنند و همكاري فعاالنه تري با يكديگر داشته 
باشند. مشكالت در سوريه همچنان باقي  است 
به ويژه در زمينه اقتصادي و تحريم هايي كه با دور 
زدن سازمان ملل عليه سوريه اعمال مي شود و 
مشكالت را بيشــتر مي كند. رئيس جمهوري 
روسيه در پايان براي انجام سفر به تهران اعالم 

آمادگي كرد.

براي استقالل سوريه تالش مي كنيم
پس از سخنان رئيس جمهور روسيه، رجب طيب 
اردوغان نيز طي ســخناني با تسليت به مردم 
ايران به خاطر حادثــه رخ داده در يكي از مراكز 
درماني شهر تهران، با بيان اينكه ما براي امنيت 
ســوريه و حفاظت تماميت ارضي اين كشــور 
گام هاي بزرگي برداشــتيم، گفت: براي تامين 
استقالل ســوريه تمام تالش خود را مي كنيم 
و امــروز هم به همين مســير ادامه مي دهيم و 
آغوش باز خود را براي پناهجويان ســوري باز 
كرديم و دربرابر اقدامات تجزيه طلبانه ايستادگي 
مي كنيم. 2روز قبل، نشست سه جانبه مجازي 
هيأت هاي كشورهاي ضامن روند آستانه جهت 
تهيه پيش نويس بيانيه سران به رياست علي اصغر 
خاجي دستيار ارشــد وزير امور خارجه در امور 
ويژه سياسي و مذاكره كننده ارشد ايراني در روند 
آستانه و با حضور سرگئي ورشنين و سدات اونال 
معاونان وزراي خارجه روسيه و تركيه برگزار شده 
بود. ايران، تركيه و روسيه از سال95 مذاكراتي را 
براي كاهش تنش در ســوريه آغاز كردند كه به 

روند آستانه معروف شد. 

شكست آمريكا نتيجه تعامل سازنده با دنيا بود

انزواي آمريكا در جلسه سه شنبه شب شــوراي امنيت سازمان ملل نتيجه سياست تعاملي 
و سازنده دولت تدبيرواميد بود. حســن روحاني يك هفته پس از مواضع ماليم ايران مقابل 
تنش آفريني هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، از حمايت حداكثري كشورهاي 
عضو شوراي امنيت سازمان ملل در كنار ايران راضي به نظر مي رسيد. روحاني جلسه سه شنبه 
سازمان ملل را نمايشي براي شكست مجدد سياسي آمريكا در برابر جمهوري اسالمي ايران 
توصيف كرد و گفت: »در اين 3ســال ونيم از زماني كه دولت جديد آمريكا در كاخ ســفيد 
مستقر شده، با بي قانوني، اعمال ضد قانوني، ضد بشــر و ضد حقوق بشر در طول اين مدت 
عليه جمهوري اســالمي ايران مواجه بوده ايم؛ حاال ممكن است آمريكايي ها در محاسبات 
خود بگويند كه در بخش اقتصادي يك موفقيتي به دست آورديم و توانستيم ملت ايران را 
تحت فشار مضاعف قرار دهيم اما قطعا از لحاظ سياســي، حقوقي و اخالقي در طول مدت 
3سال ونيم بارها و بارها با شكست مواجه شده اند و ديروز هم باز يك نوع شكست جديد براي 
آمريكايي ها بود.« براساس گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، روحاني همچنين 
با اشاره به اينكه آمريكايي ها در هفته هاي اخير 2شكست بزرگ سياسي را متحمل شده اند، 
يادآور شــد: »يكي راجع به پيش نويس قطعنامه اي كه عليه ايران تهيه كردند و تا امروز در 
واقع همه آنهايي كه در شوراي امنيت فعال هستند به نحوي مخالفت كردند و آمريكايي ها 
موفقيتي براي اينكه زمينه را در شوراي امنيت آماده كنند، به دست نياوردند؛ در افكار عمومي 
دنيا هم به دست نياورند و شكست دوم آنها ديروز در صحن شوراي امنيت بود كه غير از خوِد 
آمريكا 14عضو ديگر همگي از برجام تعريف و تأييد و پشتيباني كردند؛ يعني آمريكايي ها 
3سال ونيم است در دنيا تالش مي كنند براي اينكه برجام را بشكنند، اما بعد از 3سال ونيم 
باز هم وقتي شوراي امنيت سازمان ملل تشكيل مي شود، غير از خودشان 14عضو ديگر، از 

برجام و قطعنامه2231 حمايت مي كنند.«

بن بست آمريكا در 
نظم جديد جهاني

جلسه سه شنبه شوراي امنيت سازمان 
ملل از جهات عمده اي شكست بزرگي 
براي سياســت خارجــي آمريــكا در 
امنيتي سازي و بزرگ نمايي تهديد ايران 
در جامعه بين المللي محسوب مي شد. 
دولت آمريكا از زمان آقاي ترامپ تالش 
دارد تا يك بار ديگر موضــوع ايران را به 
قبل از برجام برگرداند و عمال اين دوره 
تاريخي يعني تحقق برجام را از حافظه 
تاريخي جهــان حذف كنــد. آمريكا با 
همين هدف تحريم ها را با شدت بيشتري 
قبــل از برجام به ايــران تحميل كرد تا 
جمهوري اســالمي ايران را وادار به يك 
توافق جديد كند. ايده آل اياالت متحده 
نيز ســود حداكثري خود در يك توافق 
جديد بود تا براساس آن ايران را در همه 

جنبه ها مهار كند.
پــروژه آمريكايي ها با وجود شكســت 
آنها در جلســه اخير شوراي امنيت ملي 
همچنان ادامه يافته است، اما دست كم 
در چارچــوب شــوراي امنيــت و از راه 
چندجانبه گرايي به بن بســت رسيد. با 
اين اتفاق يكي از تالش هاي آمريكا مبني 
بر تمديد تحريم تســليحاتي كه نقض 
قطعنامه2231بود و مي توانست تأثيرات 
مهلكي بــر باقيمانده برجــام بگذارد به 
بن بست رسيد و مشخص شد كه آمريكا 
نخواهد توانست آن هدف را پيگيري كند.
به نظر مي رســد نشســت اخير شوراي 
امنيت نمادي از يك نظم جهاني جديد 
در حال ظهور است، يا حداقل مي توان 
گفت شــكلي از بي نظمي در حال  گذار 
به نظمي اســت كه مشخص نيست چه 
شكل و شمايلي خواهد داشت ولي بدون 
شك يك نظم جهاني چندقطبي را شكل 

خواهد داد.
 نشست دوره اي شوراي امنيت در بررسي 
قطعنامه2231هم از جهــت نمادين در 
ارزيابي عملكرد نظام جهاني، نمونه روشن 
و خوبي از ناتواني اياالت متحده در ايجاد 
هماهنگي بين المللي بود و هم در رابطه 
با قطعنامه2231و موضوع خاص برجام 
نشــان داد كه آمريكايي ها بسيار آشفته 
هستند و قادر نيســتند حتي يك اجماع 
حداقلي در شــوراي امنيت ايجاد كنند. 
جالب توجه بــود كه حتي كشــورهاي 
كوچك تــر كــه از آمريكايي هــا پيروي 
مي كنند، در اين مخالفــت و در دفاع از 
چندجانبه گرايي و توافقــات بين المللي 
صراحت داشــتند. اين نشان مي دهد كه 
سياســت خارجي آمريكا تا چه اندازه در 
قانع كردن افكار عمومي در ساير كشورها 
و حتي كشورهاي دوست نزديك خودش 
هم ناتوان شده است. اما نشست اخير چه 
نتيجه اي در پيگيري تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي ايران خواهد داشت؟ با اتفاق 
اخير كه درخصــوص قطعنامه2231با 
رضايت اعضاي دائم شوراي امنيت و ساير 
كشورها رخ داد، تقريبا مي توان گفت كه 
تمديد تحريم تسليحاتي ايران نيز منتفي 
است. اما اين بدان معنا نيست كه آمريكا 
نمي تواند آن هــدف را از راه هاي ديگري 

پيگيري كند.

دياكو حسيني
تحليلگر ارشد مسائل سياست خارجي

بيانيه 14بندي سران ايران، روسيه و تركيه
حسن روحاني، والديمير پوتين و رجب طيب اردوغان در بيانيه مشتركي كه روز چهارشنبه 
در نشست مجازي سران روند آستانه در 14بند تدوين شده است، با تأكيد بر اينكه منازعه 
سوريه هيچ راه حل نظامي نداشته و تنها از طريق روند سياسي سوري - سوري با تسهيلگري 
سازمان ملل وفق قطعنامه2254 شوراي امنيت سازمان ملل قابل حل و فصل خواهد بود، 
عزم خود را براي مقابله با دستور كارهاي جدايي طلبانه با هدف تضعيف حاكميت و تماميت 
ارضي سوريه و نيز تهديد امنيت ملي كشورهاي همسايه ابراز كردند. رؤساي جمهور 3كشور 
بر تعهد قوي خود به حاكميت، استقالل، وحدت و تماميت ارضي جمهوري عربي سوريه و 
همچنين به اهداف و اصول منشور ملل متحد تأكيد كردند و همكاري به منظور نابودي نهايي 
داعش، جبهه النصره و ديگر افراد، گروه ها، تشكل ها و موجوديت هاي وابسته به القاعده يا 
داعش و ساير گروه هاي تروريستي مشخص شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل را 
مورد اشاره قرار دادند. اوضاع منطقه كاهش تنش ادلب را به تفصيل مورد بررسي قرار دادند 
و بر لزوم تأمين آرامش در اين منطقه با اجراي كامل تمامي توافقات مرتبط تأكيد كردند. با 
توافق روحاني، پوتين و اردوغان جلسه آتي نشست بين المللي سوريه در چارچوب روند 
آستانه در نخستين فرصت ممكن برگزار مي شود. چهاردهمين نشست آستانه آذرماه سال 

گذشته در نورسلطان قزاقستان برگزار شده بود.

ث
مك

درپــي حادثــه بســيار تلخ 
آتش سوزي در يكي از مراكز رهبري

درمانــي تهــران كــه بــه 
جان باختن جمعي از شــهروندان انجاميد 
حضرت آيــت اهلل خامنــه اي رهبر معظم 
انقالب اســالمي با صدور پيام تســليت، 
دستگاه هاي مسئول را موظف كردند ضمن 
بررسي موضوع، تدابير الزم را براي كاستن 
از آسيب ها و خسارت ها به كار گيرند. متن 

پيام رهبر معظم انقالب به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حادثه بسيار تلخ آتش سوزي در يك مركز 
درماني را كه به جان باختن تعدادي از مردم 
عزيزمان انجاميد به خانواده هاي مكرم آنان 
صميمانه تســليت عرض مي كنم و تســال 
و آرامــش قلبي آنان و رحمــت الهي براي 
درگذشــتگان را از خداوند متعال مسئلت 

مي كنم. دســتگاه هاي مســئول بايد همه 
تالش خود را براي جلوگيري از وقوع چنين 
حوادث دلخــراش و نيز تدابيــر الزم براي 
كاستن از آسيب ها و خسارت هاي آن به كار 
گيرند و مانع چنين ضايعــات بي جبراني 
شوند. بررســي درســت اين حادثه مركز 
درماني نيز بايد به وســيله دســتگاه هاي 

مسئول سريعا انجام گيرد.
سيدعلي خامنه اي/ 11تير ماه1399

پيام تسليت مقام معظم رهبري درپي جان باختن تعدادي از مردم در حادثه تلخ آتش سوزي
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انفجار در كلينيك ســينا 
اطهر، زنگ خطر ناايمني و گزارش

فرسودگي بيمارستان ها و 
مراكز درماني تهــران را به صدا درآورد. 
صدها بيمارستان و مراكز درماني ديگر 
مثل »ســينا اطهــر« در چهارگوشــه 
پايتخت جا خوش كرده اند و مثل بمب 
ساعتي هر لحظه امكان بروز حادثه اي در 
ابعاد بزرگ تر در آنها مي رود. درحالي كه 
تاب آوري شــهرها روي پاشــنه مراكز 
درماني و امدادي مي چرخد، اما آنطور 
كــه آمار ها نشــان مي دهــد در ميان 
4500ساختمان ناايمن شهر با اولويت 
درجــه يــك خطرناكــي، انبوهي از 
بيمارســتان ها هــم ديده مي شــوند. 
ســاختمان هايي كه بايد زندگي بخش 
باشــند، به ســازه هاي مــرگ تبديل 
شده اند. درســت مثل انفجار سه شنبه 
شــب كه جان 19نفر از بيماران و كادر 
درماني را گرفت و تعدادي ديگر را روانه 
تخت هــاي بيمارســتاني كــرد. پيام 
هشدارآميز اين موضوع وقتي جدي تر 
مي شود كه اعالم شــده است كه حدود 
70درصــد بيمارســتان هاي پايتخت 
ايمني و استحكام الزم را ندارند. اگرچه 
هنوز آمــار دقيقي از بيمارســتان هاي 
پرخطر وجود ندارد اما تخمين ها حاكي 

از آن اســت كــه اصــول ايمنــي در 
بيمارســتان هاي باالي 35سال رعايت 
نمي شود. در اين بين يكي از داليل نبود 
آمار از تعداد بيمارستان هاي ناايمن به 
نقــص در پرونــده شهرســازي آنهــا 

برمي گردد.

نقطهكورايمنسازي
برخي بيمارســتان هاي شــهر به دليل 
قدمت ساخت به پايان عمرشان نزديك 
شده اند و بايد بعد از بهسازي و بازسازي، 
استانداردهاي ايمني بگيرند. اما تعدادي 
ديگر هم هســتند كه بــدون پايان كار 
به بهره برداري رســيده اند. آنهايي كه 
پايان كار دارند تكليفشان معلوم و دست 
مديريت شهري براي رفع خطر از آنها باز 
است اما، مشكل جاي ديگري است. در 
واقع مشكل، مراكزي هستند كه بعد از 
ســال ها هنوز هم پايان كار ندارند و در 
نقطه كور قوانين جا خــوش كرده اند؛ 
درســت به همين دليل كار زيادي هم 
از دست مديريت شهري و آتش نشاني 
بــراي ايمن ســازي  و رفع خطــر اين 

ساختمان ها برنمي آيد.
آنطــور كــه مهــدي داوري مي گويد، 
ســازمان آتش نشــاني نمي توانــد از 
بهره برداري ســاختمان  بدون پايان كار 
جلوگيري كند؛ بارهــا مكاتبه كرده ايم 
كه قبل از ارائه پايان كار ســاختمان ها 
آماده بهره برداري نيســتند و هركدام 

خطراتي دارند.
مديرعامل ســازمان آتش نشاني ادامه 
داد: »همه نكات ارائه شــده براســاس 
اصول است اما اينكه چگونه قوانين اجرا 
شود مســئله ديگري اســت. معتقديم 
هزينه هاي سازمان آتش نشاني به خاطر 
ســاختمان هاي ناايمــن افزايش پيدا 
مي كند و بايد فشار مضاعف تحمل كنيم 
و آتش نشــانان مخاطرات بيشــتري را 
متحمل مي شوند و همه اينها شرايط را 

سخت  مي كند.«
به گفته داوري، به غيراز فشار به سازمان 
آتش نشــاني، حوادثي كه رخ مي دهد 
خسارات جبران ناپذيري را وارد مي كند؛ 
درحالي كه بايــد قبل از وقــوع حادثه 

پيشگيري صورت گيرد.
مديرعامل سازمان آتش نشاني با اشاره به 
برخي اقداماتي كه مي توان براي مقابله 
با اين امر درنظر گرفــت، تصريح كرد: 
»ســازمان نظام مهندســي مي تواند با 
نظارت، نقش مؤثري در ساختمان هاي 
در حال احداث داشته باشند و حوزه هاي 
HSE مهم ترين ناظر هســتند. ايمني 

ســاختمان ها و كار بايد درنظر گرفته 
شود. حدودا 35درصد آتش سوزي هاي 
تهران مربوط به ساختمان ها و ساير به 
فضاهاي عمومي، خودرويي، فضاي سبز 

و... است.«
مديرعامل ســازمان آتش نشاني گفت: 
»خوشبختانه ساختمان هاي بلندمرتبه 
سطحي از ايمني را دارا هستند و معموال 
تعداد حوادث زياد نيست اما حتي يك 

فقره خطر هم زياد است.«

4اخطاريهايمنيبرايكلينيكسينا
اطهر

مديرعامل سازمان آتش نشاني همچنين 
از ارائه3 تا 4 اخطاريه نبــود ايمني در 
ساختمان كلينيك سينا اطهر خبر داد 
و تصريح كرد: »اين ســاختمان را طي 
سال هاي گذشته پايش و رصد كرده ايم 
و سازمان آتش نشاني براي نخستين بار 
طي سال94 سراغ اين ساختمان رفته 
اســت و آنجا را بازديد كرده و اقدامات 
الزم در قالــب دســتورالعمل ايمني به 
ساختمان ارائه شده است. در سال هاي 
94 و 96 و 97 از اين ســاختمان بازديد 
و در ســال9۸ به مالكيــن ابالغ كرديم 
در شــرايط ناايمن هر اتفاقــي بيفتد 

مسئوليتش با خود شماست.«

معيارهايفرسودگيوناايمنبودن
بيمارستانها

بيمارســتان هاي ناايمن فقــط آنهايي 
نيســت كه عمر باالتر از 40، 50ســال 

دارنــد. بارگــذاري بيــش از حــد، 
بيمارســتان هايي كه از ابتدا با كاربري 
درماني ساخته نشده اند و مراكز درماني 
كه تجهيزات مقابله با حريق ندارند هم 
فرسوده به حساب مي آيند. ضمن اينكه 
برخي عوامل ديگري كه عنوان فرسوده 
و ناايمن را به مركز درماني مي دهد، به 

شرح زير است:

اســتفادهازمصالــحقابــل
اشــتعالمثلچوبوكانكسهاي

پيشساخته.
نبودسيســتماعالمواطفاي
حريقخودكاركهدربناهايباالي

11طبقهالزامياست.
افزايــشبــارحريــقدر
بيمارستانهابااســتفادهازانواع
كفپوشها،ديوارهاوســقفهاي
تزيينــي)بارحريقســاختمان
معيارياســتكهاگرازحداكثر
مجازبيشترشــودمنجربهناايمن
شدنســاختمانميشــود.اين
ميزانحداكثــري35كيلوگرم
موادسوختنيدرمترمربعاست.
اينموادسوختنيشاملسقفها
وديوارهــايكاذب،كابلها،لوله
پوليكا،پرده،تشــكوهرماده

سوختنيميشود.(
بازبودنوروديهايطبقاتبه
يكديگركهسببگسترشحريقبه
ديگرطبقاتدرصورتآتشسوزي

ميشود.

آمارهاي موجود نشان مي دهد  بسياري از  
ساختمان  هاي درماني و بيمارستان هاي تهران 

ناايمن و فرسوده هستند

هشدار ايمني

مجيدجباري
خبر نگار

ترانه تهران

آتشسوزيكلينيكسينانبايدتكرارشود

پريشب خبرش مثل بمب تركيد كه ساختماني 
درماني در نزديكي تجريش منفجر شده است. 
انفجار از باالهاي دربند هم ديده شده بود. همه در شمال شهر ترسيده 
بودند و ساعاتي بعد خبر رســيد كه 19نفر در حادثه جان باخته اند. 
محسن هاشــمي، رئيس شوراي شــهر تهران شــخصا تا پشت بام 
ساختمان، رفته بود. گفته شد كپسول هاي اكسيژن و ديگر كاالهاي 

قابل اشتعال در راهروها بوده و از اين اشتباهات هميشگي... .
به عنوان معمار و ناظر امور شهري بايد به همراه دوستاني كه از صبح 
دارند آسيب شناســي مي كنند و نظر مي دهند، بگويم كه به هرحال، 
چه مسئوالن و آتش نشان ها درســت عمل كرده باشند، چه نه، آنها 
نمي توانند جوابگوي كارهاي كساني باشند كه اساسا كار غلط انجام 
داده اند. يك ساختمان مسكوني باالي 5طبقه ضوابط مشخصي براي 
پله فرار و آسانسور دارد و همينطور درهاي ضد حريق و غيرقابل نفوذ 
دود؛ فضاهايي با همان نوع درها كه جلوي نفوذ دود از شفت آسانسور 
به بقيه فضاهاي هر طبقه را بگيرد. ســاختمان هاي اداري و بيش از 
آن ساختمان هاي درماني ضوابط به مراتب سخت تري دارند؛ هم در 
مقابله با آتش ســوزي و هم در زمينه دفع مواد عفوني و دفع زباله ها 
و .... اگر ســاختمان از ابتدا جهت فعاليت درماني ساخته شده باشد، 
كه مي بايست در زمينه آتش سوزي، لوله كشي  و ... ضوابط را رعايت 
مي كرده؛ همانگونه كه مهندسان معمار مي گويند، اگر يك ساختمان 
مسكوني به تدريج به ســاختمان درماني تبديل شــده، بايد در آن 
تغييرات الزم نيز انجام گرفته باشــد. هزينه اين كارها ممكن است 
آنقدر زياد باشد كه صاحبان كلينيك ترجيح دهند آن  را انجام ندهند 
و بازرسان ساختمان هم با زيرميزي كنار بيايند. پس، حاصل كارشان 
تلفات اينچيني مردم و كاركنان كلينيك است كه بر اثر دود و انفجار 
جان خود را از دست داده اند. به قول مسئوالن هم دود از طريق راه پله 
شديدا باال رفته؛ مســيري كه اصال بايد غيرقابل نفوذ باشد. همه آخر 
سر به اين نتيجه مي رســيم كه اين كارهاي خالف و غيرقانوني است 
كه عاقبت جان مردم را مي گيرد و متفق القوليم كه قاعدتا بســتگان 
كشته شــدگان بايد بتوانند از متخلفان كه احتماال مالكان كلينيك 

هستند، خسارت بگيرند.
يك خانم مهندس معمار در اين باره مي گويد: »من آن ســاختمان را 
ديده ام و تجربه طراحي درماني و اخذ مجوز از آتش نشاني را هم دارم. 
اين ساختمان به هيچ وجه به كف استانداردهاي الزم هم نمي رسيد و 
همانطور كه گفتيد تبديل بناي مسكوني به درماني خطاي مشترك 
بســياري از مالكان كلينيك و مســئوالن مرتبط بوده است. بحث 5 
مقررات ملي ساختمان )حريق( همه در همين ارتباط است، اما ناديده 

گرفته مي شود.«
در ابتداي كار، پزشــكي قانوني، اورژانس تهران، دادستان تهران و ... 
هشدار مي دهند و اظهار تأسف مي كنند. خبر دستور بازداشت 4نفر 
در پي انفجار در كلينيك درماني سينا را هم از مقام قضايي مي شنويم. 
دستور وزير كشور براي بررسي دقيق ابعاد مختلف سانحه دلخراش 
آتش سوزي يك بيمارستان در تهران هم فورا صادر مي شود و بعد هم 

سيل تسليت ها و ... .
اما محمد فاضلي، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و مشاور  
قديمي دولت در امور اجتماعي، ما را به ياد ســابقه و خاطره اين نوع 
آتش سوزي ها مي اندازد. او كه به همراه چند متخصص و محقق براي 
آتش سوزي پالســكو گزارش مفصل ملي تهيه كرده بود، در ستون 
دغدغه هايش مي نويسد: »مي توانم تصور كنم در پس آن يك لحظه 
كه انفجار صورت گرفته، چه تاريخي از بي توجهي، قصور، ناكارآمدي 
و ناديده گرفتن استانداردهاي ايمني خفته است. خوشبختانه همه 
اين نوع قصورها و ناكارآمدي ها در جايي مســتند و مكتوب شــده 
است.« او مي گويد: »پالسكو و ســينا اطهر مثل هزاران نمونه ديگر 
ساختمان هايي هستند كه مردم اين شهر و مردمان اين كشور هر روز 
به آنها رفت وآمد مي كنند و اســتانداردهاي ايمني در اداره آنها هيچ 
جايي ندارد و فريادش بايد به گوش همه برسد كه آقاي قوه قضاييه، 
آقاي دولت، آقاي شــهردار و آقاي مســئول هر كه هستي، هزاران 
پالسكو و سينا در گوشه گوشه اين كشور فعال هستند. مجهز نبودن 
آنها مطابق استانداردها در گزارش كارگروه آتش و كارگروه مديريت 
بحران گزارش ملي پالسكو آمده است.« شهرداري خوب است دوباره 
يك نظارت كامل از تمام ســاختمان هاي عمومي شهر را در دستور 
كار خود قرار دهد و كساني، يعني مهندسان و آتش نشاناني را مأمور 
اين كار بگذارد كه مطمئن باشد كوتاه نمي آيند و با رشوه و رفاقت از 

عيب ها نمي گذرند.
وقتي خودشــان به رئيس شوراي شــهرمان گفته اند كه نقص فني 
سيستم برق محل نگهداري كپسول اكسيژن عامل ايجاد آتش سوزي 
است و ظرف مدت 3 سال 3 اخطار ايمني براي كلينيك سينا اطهر 
صادر شده بوده است، )در ســال هاي94، 96، 97( همه  چيز روشن 
است. به عالوه، اگر افكار عمومي موجب شود كه مجرمين تحت پيگرد 
قانوني قرار گيرند، شهروندان مي توانند اميد داشته باشند كه حركت 
آنان عليه تخلف ها نيز مي تواند ثمربخش باشد. به هرحال، بسياري 
معتقدند كه شــيوع دوباره كرونا و حادثه پالسكو و سينا اطهر به جز 
سوء مديريت و خأل قانوني، بي توجهي مردم و سهل انگاري ملي نسبت 

به همين هشدارها و دستورالعمل هاي نيم بند موجود است.
آنچه مسلم است اينكه همه مقصريم!!! همه بايد دقت مان را باال ببريم 
و اخطار بدهيم؛ ما ، معمارها و شهرسازها، ماموران شهرداري، دولت و 

تك تك شهروندان تهراني!

ترانهيلدا
معمار و شهرساز

محمدسرابي
خبرنگار

سالم شهردار

موتورسوارانواتومبيلرانان
درانتظارپيستجديد

در هــر قســمت از برنامه »ســالم آقاي 
شــهردار« ســؤال يكي از شــهروندان 
براي شــهردار تهران نمايش داده شــده 
و شهردار ســؤال را پاســخ مي دهد. در 
اين قســمت از برنامه كه در سايت شهر 
منتشر مي شــود، يكي از شــهرونداني 
كه در رشــته اتومبيلراني فعال است، از 
شهردار مي خواهد، فضايي براي آموزش 
اتومبيلراني شهروندان اختصاص دهد. در 

ادامه اين پرسش و پاسخ را بخوانيد.
شــهروند: هيــأت موتورســواري و 
اتومبيلراني استان تهران به علت نداشتن 
مكان مناسب نمي تواند اكثر فعاليت هايش 
را انجام دهــد. ورزش موتورســواري و 
اتومبيلراني، مي تواند روش مناسبي براي 
تخليه انرژي جوانان باشد به عالوه مهارت 
رانندگي جوانان افزايش پيدا كرده و انجام 
حركات خطرنــاك در خيابان ها هم كم 
مي شود. آيا شــهرداري مي تواند فضايي 
را براي آموزش به هيأت موتورســواري و 
اتومبيلراني استان تهران اختصاص دهد؟

پاسخپيروزحناچي،شهردارتهران: 
ما در شهر تهران و در پارك ارم يك پيست 
ماشين سواري و در تپه هاي شهر هم يك 
پيســت موتورسواري داشــتيم. احتماال 
اين پيســت ها هم اكنون فعال نيســتند. 
پيشنهاد شما پيشــنهاد خوبي است. من 
اين پيشنهاد را به سازمان ورزش انعكاس 
مي دهم و از سازمان ورزش مي خواهم در 
فضاهايي كه در حريم تهران وجود دارد، 
براي اين امر اســتفاده و ايــن موضوع را 
پيگيري كنند. ان شااهلل به نتيجه خواهيم 

رسيد.

خيليازمسافراناتوبوس،دراينفضايبســتهپررفتوآمدماسكندارند؛
درحاليكهبهگفتهنهادهايبهداشــتيمهمترينروشجلوگيريازانتقال
بيمارياستفادهازماسكوشستوشويدستهاست.مجموعكشتهشدگان
بيماريكرونابه11هزارنفررسيدهكهنزديكنيميازآنهاتهرانيبودهاند،ولياينآمارهمباعثنشدهاست
كههمهشهرونداندرمعابرومكانهايعموميازماسكاستفادهكنند.مديرعاملشركتواحداتوبوسراني
تهرانازكاهشكليتعدادمسافراندرشهرخبرميدهد،اماتأكيدميكندكهبعضيازخطوطهمچنان
پرمسافرهستندوشهروندانبايدهنگامسوارشدنبهاتوبوسحتماماسكبهصورتداشتهباشند.بهگفته
محمودترفعبيشاز50درصدمسافراناتوبوسهاماسكدارند،امابرايجلوگيريازانتشاربيماريبايد
»همه«ازماسكاستفادهكنند.گفتوگويمابامديرعاملشركتاتوبوسرانيتهرانرادرادامهميخوانيد.

واكنششهرونداندرمقابل»اجباري
بودنماسكدراتوبوس«چطوربود؟

از وقتي كه ستاد مديريت 
مقابله با بيمــاري كرونا، 
اســتفاده از ماسك را در 
مترو و اتوبــوس اجباري 
اعــالم كــرده مــا براي 
ترغيــب شــهروندان در 

100نقطه پرمســافر كه تعدادي از آنهــا پايانه هاي 
مسافري درون شــهر و تعدادي محل تقاطع خطوط 
انبوه بر بي آرتي است، ماسك عرضه مي كنيم. قيمت 
ماسك ها 2هزار تومان اســت و در بسته هاي 3عددي 
با قيمت 5هزار تومان هم فروخته مي شــود. همزمان 

نيرو هاي عملياتي خودمان با اســتفاده از كمك يگان 
اجراييات شهرداري تهران در مراكز پرمسافر مستقر 
شده اند و به شهرونداني كه مي خواهند سوار اتوبوس 
شوند و ماســك ندارند، تذكر مي دهند، اما متأسفانه 
تعدادي از شهروندان به اين موضوع توجه نمي كنند و 
 o  در پاسخ به همكاران ما مي گويند كه »گروه خوني
مبتال نمي شوند« يا »ما ورزشكار و سالم هستيم و بيمار 
نمي شويم« يا اظهارات ديگري كه پايه و مبناي علمي 
ندارد. گروهي هم اساسا اعتنايي به اين موضوع ندارند.
تقريباچنددرصدازمسافرانماسك

دارند؟
در اين باره آمار دقيقي نداريــم، اما من در بازديد هاي 
روزانه مشاهده كردم كه بيشتر از 50درصد مسافران 

اتوبوس از ماسك استفاده مي كنند.
تعدادمســافراناتوبوسدراينمدت

چقدرتغييركردهاست؟
ما در روز هاي مشابه سال گذشته حدود يك ميليون 
و 700 تا يك ميليون و۸00 هزار جابه جايي در تهران 
داشــتيم كه امســال به حدود 600هزار نفر رسيده 
اســت. اين روز ها تعــدادي از مالــكان اتوبوس هاي 
بخش خصوصي حاضر نيستند در خطوط خود به كار 
بپردازند؛ زيرا تعداد مسافران آنقدر كم شده است كه 
هزينه سوخت آنها هم تامين نمي شود. اينكه عكسي 
از ازدحام در اتوبوس ها منتشر مي شود يا ايستگاه ها 
شــلوغ ديده مي شــوند درباره اتوبوس هاي بي آرتي 
خطوط يك و هفت در ساعات پيك است. از وقتي كه 
تعداد مبتاليان به كرونا شدت گرفته، براي اين خطوط 
از اتوبوس هاي پشتيبان هم استفاده مي كنيم و گاهي 
كه جمعيت زياد باشد، اتوبوس هاي شبانه و يك كابينه 

را هم وارد مسير مي كنيم تا فاصله بين مسافران بيشتر 
باشد. با اين حال در سطح شهر به نسبت تيرماه سال 

قبل حدود 65درصد كاهش مسافر داريم.
االنشلوغترينايستگاهبيآرتيكدام

است؟
يكي از حساس ترين نقاط چهارراه وليعصر است؛ زيرا 
2خط يك و 7 بي آرتي روي زمين و خطوط 3 و 4 مترو 
زيرزمين به هم مي رســند. وقتي يكي از اين وسايل 
حمل ونقل عمومي توقف مي كنــد، جمعيت زيادي 
وارد و خارج مي شوند. اين محل با دوربين هاي نظارتي 
و اعزام اتوبوس هاي خالي كنترل مي شود با اين حال 
مردم ترجيح مي دهند سوار نخستين اتوبوسي شوند 
كه به ايستگاه مي رسد؛ درحالي كه اتوبوس بعدي در 

حال رسيدن به ايستگاه است.
االنهــمشــهرونداننبايــدروي

صندليهاييكهعالمتداردبنشينند؟

طبق دستور العمل هاي ستاد مقابله با كرونا در ابتدا بايد 
نيمي از صندلي هاي اتوبوس استفاده مي شد. در آخرين 
دستور العمل آمده كه تمام صندلي ها به شرط داشتن 
ماسك قابل استفاده اســت. يكي از داليل تأكيد ما به 
استفاده از ماسك هم همين است. هر  اتوبوس  بي آرتي 
به نسبت شــركت توليد كننده 34 تا 45صندلي دارد. 
پيش از كرونا هر كدام از اين اتوبوس ها با تعداد كساني 

كه مي ايستادند حدود 100نفر را جابه جا مي كرد.
دستگاهتهويهوخنككنندهاتوبوسها

باعثانتقالبيمارينميشود؟
خير. ما هم در ابتداي فصل گرما نمي دانستيم كه كولر  
اتوبوس باعث افزايش بيماري مي شــود يا خير؟ گفته 
مي شد كه به دليل بازچرخاني هوا ممكن است ويروس 
درون فضاي بسته اتوبوس باقي بماند اما بعدا استعالم 
گرفتيم و تأييد شد كه اين كار تأثيري بر انتقال بيماري 
ندارد و مي شود سامانه تهويه اتوبوس ها را روشن كرد. 
اكنون هم اين دستگاه ها روشن هستند تا فضاي بهتري 

براي استفاده شهروندان از ماسك فراهم باشد.
ضدعفونيدروناتاقاتوبوسهامانند

گذشتهانجامميشود؟
بهتر از قبل؛ زيــرا در روز هاي اول امكانــات الزم براي 
ضدعفوني را نداشــتيم. االن در ابتدا و انتهاي خطوطي 
كه مسافران بيشتري دارند از دستگاه هاي »فوگر« هم 
استفاده مي كنيم. اين دستگاه ها محلول ضدعفوني را 
به صورت قطره هاي سبك و ريز »مه« پراكنده مي كنند. 
قبال كه آب ژاول با وسايلي مانند سمپاش پخش مي شد، 
قطرات بزرگ با فاصله از هم روي سطوح مي نشست اما 
وقتي از مه پاش استفاده مي كنيم تمام سطوح و منافذ 

ضدعفوني مي شوند.

استقبالازتدوينشاخصهايرتبهبنديشهرها
 تعيين شاخص رتبه بندي شهرها يك 

كار ماندگار در مديريت شهري است. شهر
رئيس مركز مطالعــات و برنامه ريزي 
شــهر تهران از اســتقبال سازمان شــهرداري ها و 
دهياري هــاي وزارت كشــور با مركــز مطالعات و 
برنامه ريزي شــهر تهــران براي تدويــن و تصويب 
شاخص هاي رتبه بندي شهرها در كشور خبر داد. به 
گزارش همشهري،  محمدحسين بوچاني با بيان اين 
مطلب افزود: براساس تكليفي كه شهردار تهران در 
شــوراي معاونين خود بر عهده مركــز مطالعات و 
برنامه ريزي شهر تهران قرار داده است مركز مطالعات 
و برنامه ريــزي شــهر تهــران مكلــف بــه تعيين 
شاخص هاي اسكن و رتبه بندي شــهر تهران شده 
است. او ادامه داد: در بررسي هاي اوليه مشخص شد 

به رغم آنكــه نزديك به 5دهه اســت كــه از نظام 
برنامه ريزي در كشور استفاده مي شــود، اما تا اين 
لحظه متأسفانه هيچ شاخصي براي سنجش وضعيت 
پيشرفت شهرها تدوين و به تصويب نرسيده است. 
بوچاني با بيان اينكه شهرهاي ايران براي قرار گرفتن 
در ايــن رتبه بندي هــاي بين المللي و اســتفاده از 
شاخص ها با مشكالتي روبه رو هستند، گفت: نخست 
آنكه متناسب با شاخص هايي كه در رتبه بندي هاي 
بين المللي وجود دارد، در شــهرها داده و اطالعات 
مورد نياز تهيه و گزارش داده نمي شود به همين دليل 
در رتبه بندي هاي بين المللي شهرهاي ما به ويژه شهر 
تهران يا در رتبه هاي پاييني قرار دارند  يا اصال حضور 

ندارند. 
رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي شــهر تهران با 

بيان اينكه هم اكنون با همكاري دانشــگاه شــهيد 
بهشــتي و برخي مراكز علمي ديگر مطالعات خوبي 
را در اين زمينه انجــام داده ايم، افزود: نخســتين 
كاري كه انجام مي دهيم تنظيم شــاخص پيشرفت 
شــهري در ايران است. اين شــاخص ها به نحوي با 
توجه به مقتضيات شــهري در كشور تهيه مي شود 
تا مشخص شود شــهرداري ها چه وظايفي دارند و 
آيا عملكرد شــهرداري ها بر مبناي اين شاخص ها 
اثرگذار است، يا خير. او با اشاره به اينكه شاخص هاي 
سنجش شهرها عيني مانند بررسي وضعيت فضاي 
ســبز و شــاخص هاي ذهني مانند وضعيت اعتماد 
مردم به شهرداري هاست، بيان كرد: اين شاخص ها 
متناسب با مقتضيات شهري ما تنظيم شده است اما 

از شاخص هاي بين المللي نيز غافل نشده ايم.

 نداشــتن پايــان كار مانع 
از  برخــي  ايمن ســازي 
كلينيك هــاي درمانــي و 

بيمارستان ها شده است

نيميازمسافراناتوبوسهاماسكدارند
مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران: مجموع سفرها با اتوبوس به شدت كم شده  اما 

بعضي خطوط بي آرتي همچنان پرمسافر هستند

امضايتفاهمنامهبينسازماننظامروانشناسيوشهرداريتهران
  تفاهمنامه همكاري ميان ســازمان 

نظام روانشناسي و شهرداري تهران با تفاهمنامه
حضور  شهردار تهران و رئيس و اعضاي 
هيأت مديره سازمان نظام پزشــكي امضا و مبادله 

شد.
به گزارش همشهري، »پيروز حناچي« در اين مراسم 
اظهار كرد: »يكي از اهداف مهمــي كه اين دوره از 
مديريت شهري تعقيب مي كند، كاهش اثرات منفي 
ناشــي از زندگي در كالنشهرها همچون اضطراب و 
افسردگي هاي ناشــي از آلودگي هوا، ترافيك و... از 
طريق ارتقاي كيفيت زندگي، توسعه فضاي سبز و 

گسترش سرمايه هاي فرهنگي است«.
شــهردار تهران افزود: »حوزه اجتماعي و فرهنگي 
شهرداري تهران، بســيار بيشــتر از ظرفيت هاي 

ديده شده براي شــهرداري ها در اين حوزه در حال 
فعاليت اســت. به طور قطع نمي توان بســياري از 
امور همچون كارتن خواب ها، كــودكان كار، زنان 
بي سرپرست و... را ناديده گرفت و اين حوزه بسيار 

راهگشا و مجدانه در حال فعاليت است«.
محمدرضا جوادي يگانه، معــاون امور اجتماعي و 
فرهنگي شــهردار تهران نيز در اين مراســم گفت: 
»سالمت روان شهروندان و خانواده دو حوزه مورد 
توجه در طرح ها و برنامه هاي اجتماعي و فرهنگي 

است«.
در ادامه اين مراســم الهام فخــاري، رئيس كميته 
اجتماعي شوراي اسالمي شــهر تهران، اظهار كرد: 
»سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور در روند 
شــكل گيري و بالندگي خود در اين سال ها فراز و 

فرودهايي داشته اســت. در اين دوره با نگاهي كه 
به حوزه  اجتماعي و ســالمت روان شــهروندان در 
مديريت شــهري وجود دارد راه را بــراي تعامل و 

مشاركت بيشتر بين اين نهادها باز كرده است«.
محمد حاتمي، رئيس ســازمان نظام روانشناسي 
و مشــاوره با ابراز خرســندي از انعقاد تفاهمنامه 
با شــهرداري تهران اظهار كرد: »وضعيت موجود 
كرونا و عوارض رواني ناشــي از آن مسئوليت ما را 
در كمك به آرام بخشــي هموطنان بيشتر مي كند؛ 
خصوصا اينكه ســالمت روان كشــور متولي ندارد، 
راه اندازي مركز مداخله در بحران در تهران و ارزيابي 
نيمرخ رواني شــهروندان تهراني و افزايش ســواد 
سالمت روان از اقدامات مشترك مورد نظر سازمان 

نظام و شهرداري است«.

فيلمگفتوگوي
شهروندانبا
شهرداررابا
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گزارش خبري

تاكنون با برگزاري 5 حراج هفتگي 233.5هزار ميليارد ريال اوراق 
بدهي دولت به فروش رسيده است. 

تازه ترين آمارهاي رســمي بانك مركزي نشان مي دهد كه حجم 
نقدينگي در هفتــه منتهي به پايــان خردادماه امســال به رقم 
2651هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به پايان سال گذشته 
7.3درصد افزايش يافته و حجم پايه پولي هم در اين مدت به رقم 
383هزار و 470ميليارد تومان رســيده كه نســبت به آخر سال 
گذشته رشدي 8.8درصدي را تجربه كرده است. تداوم اين ميزان 
رشــد نقدينگي و پايه پولي در ماه هاي آينده زنگ خطري جدي 
براي حركت نرخ تورم به ارقام باالتر است اما بانك مركزي براساس 
چارچوب هدف گــذاري خود نرخ تورم 22درصدي را با نوســان 
2درصدي براي پايان سال گذشته تعيين كرده كه يكي از راه هاي 
كاهش نرخ تورم، تغيير مسير جبران كسري بودجه دولت از طريق 
چاپ پول پرقدرت خواهد بود. در هفته هاي اخير بانك مركزي هر 
هفته اقدام به برگزاري حراج اوراق بدهي دولتي مي كند كه به اين 
ترتيب جبران كسري بودجه دولت به جاي چاپ پول از طريق اين 

اوراق تامين مي شود.

چرا پايه پولي رشد كرده است؟
بانك مركزي درباره دليل رشد 7.3درصدي نقدينگي و رشد  8.8 
درصدي پايه پولي در پايان خردادماه امسال نسبت به پايان سال 
گذشته مي گويد: مقايسه آمار رشــد نقدينگي با رقم مشابه سال 
گذشته به ميزان 5.3درصد، تحت تأثير حمايت هاي صورت گرفته 
از خانوارها و فعاالن اقتصادي در پي شــيوع ويــروس كرونا و نيز 
افزايش ميزان تنخواه گردان دولت در ســال جاري بوده كه باعث 
رشد 2واحد درصدي نقدينگي شده اســت. سياستگذاري پولي 
در عين حال تأكيد دارد كه حسب وظايف قانوني و تخصصي خود 
روند تحوالت متغيرهاي پولي و اعتباري را به صورت مستمر رصد 
و نظارت مي كند و با بهره گيري از ظرفيت هاي جديد ايجاد شده 
در حوزه سياســت هاي پولي و عمليات بازار باز، نسبت به هدايت 
متغيرهاي پولي و نرخ سود در مسير مورد نظر در چارچوب هدف 
تورمي خود اقدام مي كند. ازجمله نشانه هاي اين تغيير مي توان به 
عرضه و فروش اوراق بدهي دولتي از طريق كارگزاري اين بانك و 
نيز اقدام اخير بانك مركزي درخصوص اعالم نرخ سپرده پذيري از 
بانك ها در سطح 10درصد و در ادامه افزايش آن به سطح 12درصد 

اشاره كرد.
حاال بانك مركزي قول داده كه نه تنها نسبت به انتشار ارقام پولي 
و اعتباري همانند گذشته اقدام خواهد كرد، بلكه انتظار دارد كه 
رشد مورد انتظار نقدينگي در بهار امسال در چارچوب سياست هاي 
پولي بوده و رشد نقدينگي در ماه هاي آينده متناسب با نرخ تورم 
هدف گذاري شــده 22درصدي تنظيم خواهد شــد. به گزارش 
همشهري، درصورتي كه بانك مركزي بتواند جلوي رشد بي رويه 
پايه پولي از كانال جبران كسري بودجه دولت به واسطه چاپ پول 
را بگيرد، انتظار مي رود كه روند نرخ تورم در ماه هاي آينده مسير 

كاهشي را تجربه كند.

تغيير مسير تامين كسري بودجه
نخستين اطالعيه حراج اوراق دولتي 7خرداد منتشر شد و بانك 
مركزي گفت كه سه شــنبه هفته بعد يعني 13خرداد 100هزار 
ميليارد ريال اوراق بدهي با نرخ ســود 15درصد ساالنه روي ميز 
حراج قرار مي گيرد. با اين شرط مهم كه بانك مركزي سفارش هاي 
دريافت شده از ســوي بانك ها براي خريد اين اوراق را به وزارت 
اقتصاد مي فرســتاد تا اين وزارتخانه برنده نهايي را اعالم كند و 
عرضه اوراق به تمامي برندگان به قيمت يكســان انجام مي شود. 
براساس قانون بودجه، امسال بانك مركزي مجاز به خريد اوراق 
مالي اسالمي در بازار اوليه نبوده و نمي تواند در فرايند برگزاري 
حراج، اوراق بدهي دولتي را با هدف تامين مالي دولت خريداري 

كند.
به گزارش همشهري، نتيجه نخستين حراج اوراق بدهي دولتي 
اميدواركننده بود به نحوي كه 9بانــك و 22نهاد مالي غيربانكي 
ســفارش خود را به ارزش 265.3هزارميليارد ريــال روي ميز 
گذاشــتند كه در نهايت وزارت اقتصاد با فروش 51 هزار ميليارد 
ريال با نرخ سود 15درصد موافقت كرد. حراج دوم هم 20خرداد 
برگزار شد و اين بار 8 بانك سفارش هاي خود را به ارزش 221هزار 
ميليارد ريال ثبت كردند اما وزارت اقتصاد تنها با فروش 49هزار 

ميليارد ريال اوراق با سود 15درصد به 4بانك كنار آمد. 
برگزاري 2حراج با نرخ ســود 15درصد باعث شد تا سرانجام در 
حراج سوم كه 27خرداد برگزار شد، نرخ سود تغيير كند و در اين 
مرحله 7بانك و 10نهاد بانكي متقاضي خريد اوراق دولتي بودند 
كه ارزش سفارش هاي دريافت شده تا 146هزار ميليارد ريال بود 
و تنها 9هزار ميليارد ريال آن با نرخ 15.6درصد به فروش رسيد. 
دولت كه پيش بيني مي شود با كسري بودجه 200هزار ميليارد 
توماني امسال مواجه شود، در انتظار حراج چهارم ماند و در اين 
حراج 20بانك، صندوق سرمايه گذاري و شركت تامين سرمايه 
در مقام خريدار ظاهر شدند و 133هزار ميليارد ريال تقاضا را روي 
ميز گذاشتند و وزارت اقتصاد قبول كرد تا 61.5هزار ميليارد ريال 

را با نرخ بازده 15.6درصد بفروشد.

افزايش سود اوراق دولتي
با برگزاري حراج پنجم اما اتفاق ديگري رخ داد و پس از تصميم 
بانك مركزي براي افزايش 2درصد نرخ سود سپرده گذاري بانك ها 
نزد بانك مركزي، نرخ سود اوراق بدهي دولت هم افزايش يافت 
به نحوي كــه در حراج 4تيرماه، 8بانك و 7نهــاد مالي غيربانكي 
متقاضي خريد 117.7هزار ميليارد ريال اوراق بدهي دولت شدند 
كه در نهايت وزارت اقتصاد 34هــزار ميليارد ريال را با نرخ بازده 
سررســيد 16.5درصد و 29هزار ميليارد ريال ديگر با نرخ بازده 

17.5درصد )در مجموع 63هزار ميليارد ريال( موافقت كرد.

نتيجه 5 حراج اوراق بدهي دولتي

ميزان فروشميزان تقاضاتاريخ حراج
99/03/13265.351
99/03/2022149
99/03/271469
99/04/0313361.5
99/04/10117.763

883233.5جمع

افزايش سقف سوخت گيري كاميون ها

ورود دادستاني به بازار اجاره  با چراغ سبز وزارت راه

معاون حمل ونقل سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي اعالم كرد: 
سقف برداشت روزانه از كارت سوخت ناوگان حمل ونقل جاده اي 
گازوئيل سوز براساس كاربري هاي مختلف از يكم تيرماه، حدود 
20درصد افزايش يافته است. مهران قرباني دراين باره گفت: اين 
افزايش سقف با هدف رضايتمندي رانندگان، كاهش معطلي در 
جايگاه ها، افزايش بهره وري ناوگان حمل ونقل و افزايش ظرفيت 
حمل به ويژه درباره بارگيري هاي ويژه حمل تره بار، ماهي و جوجه 

يك روزه اعمال شده است.

مصوبه ســتاد مقابله با كرونا بــراي حمايت از 
مستأجران به بنگاه هاي مشاور امالك ابالغ شده اجاره

و الزم االجراست؛ اما همچنان وضعيت بازار براي 
كساني كه خواستار عقد قرارداد جديد براي اجاره بها هستند 
مناســب نيســت و با قيمت هاي نجومي روبه رو مي شــوند؛ 
براين اساس، وزير راه و شهرسازي، ورود دادستاني براي كنترل 
نرخ هاي كاذب در آگهي هاي اجاره را خواســتار شده است. 
به گزارش همشهري، محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي با 
اعالم اينكه بسته حمايتي دولت از مستأجران، حقوق مالكان و 
مســتأجران را توأمان رعايت كرده است، گفت: در اين بسته 
حمايتي كه در ســتاد ملي كرونا تصويب شده و به بنگاه هاي 
معامالت امالك ابالغ شده است، اجاره نامه ها در دفترخانه ها با 

توافق مالك و مستأجر تمديد  و در بنگاه هاي معامالت امالك، 
كد رهگيري به مستأجران ارائه مي شود. اسالمي با تأكيد بر لزوم 
دريافت كد رهگيري در زمان ثبت تمام معامالت مسكن، افزود: 
همه معامالت مسكن بايد در سامانه ثبت معامالت ثبت شود، 
چه قراردادهايي كــه در دفترخانه ها تنظيم مي شــود و چه 
قراردادهايي كه در بنگاه هاي امالكي تمديد يا جديد نوشته 

مي شود؛ همه بايد كد رهگيري دريافت كنند.
عضو كابينه دولت دوازدهم ادامــه داد: درخصوص تعهدات 
مستأجر، چنانچه مســتأجران به تعهدات خود عمل نكرده 
باشــند و با حكم دادگاه حكم تخليه براي آنها صادر شــود، 
مستأجر مكلف است واحد مسكوني را تخليه كند. درعين حال، 
مستأجران واحدهاي مسكوني كه مالكان آن واحد مسكوني را 

به فروش رسانده اند مكلف به تخليه واحد  مربوطه مدت زمان 
2ماهه هســتند. وزير راه و شهرسازي دامنه شمول مصوبات 
ستاد ملي كرونا را تمامي واحدهاي مسكوني برشمرد و توضيح 
داد: مصوبات ستاد ملي كرونا درخصوص ســاماندهي بازار 
اجاره بها با اين هدف انجام مي شود كه در دوران كرونا، بيماري 

شيوع پيدا نكند و جابه جايي ها، حداقلي انجام شود.
اسالمي بازخوردهاي تصميم دولت را درخصوص ساماندهي 
بازار اجاره بها و بســته دولت دراين باره، مثبت ارزيابي كرد و 
گفت: اخبار و اطالعات نشــان دهنده ايجاد آرامش نسبي در 
بازار اجاره بهاست و لجام گسيختگي هاي پيشين در بازار اجاره 
وجود ندارد و براي سايت هايي كه پيش تر و بدون مالحظه و 
سند، نرخ هاي كاذب اعالم مي كردند، تأكيد شده كه دادستاني 
ورود پيدا مي كند تا از ســرايت دوباره التهــاب به بازار اجاره 

جلوگيري شود.

تورم در مسير كاهشي

صادرات گاز ايران به تركيه از سرگرفته شد

سخنگوي شــركت ملي گاز ايران از آغاز دوباره صادرات گاز 
ايران به تركيه از ديروز خبر داد. محمد عســگري با اعالم اين 
خبر گفت: با اتمام تعميرات خط لوله صــادرات گاز در خاك 
تركيه، كه از 12فروردين امسال به دنبال انفجار در نزديكي مرز 
ايران متوقف شده بود، صادرات گاز از سرگرفته شده و طبق روال 
گذشته در جريان است. قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه از 
سال 2001 به مدت 25ســال آغاز شده و هر سال حداقل 8.5 

ميليارد مترمكعب گاز منتقل مي كند.

ارزآوري ۱۶4 ميليون دالري صادرات كشمش

مديركل دفتر ميوه هاي سردسيري و خشك وزارت جهادكشاورزي 
از ارزآوري 164 ميليون دالري صادرات كشمش در سال گذشته 
خبر داد كه 6درصد نسبت به سال 97افزايش دارد. داراب حسني 
مي گويد: براساس آمار ســازمان بين المللي انگور و فرآورده هاي 
آن، ايران با توليد متوســط 200 هزار تن و صادرات بيش از 120 
هزار تن محصول كشمش در ميان كشورهاي عمده توليدكننده 
اين محصول در رتبه سوم توليد و صادرات پس از تركيه و آمريكا 

قرار گرفته است.

بلوكه كردن بخشي از تسهيالت ممنوع

بانك مركزي اعالم كرد: بلوكه كردن بخشــي از تســهيالت 
اعطايي به مشتريان، در قالب انواع سپرده ها توسط بانك ها و 
مؤسسات اعتباري غيربانكي ممنوع است و چنانچه بانك ها 
قصد دارند پيش از پرداخت تسهيالت، معادل بخشي از مبلغ 
تسهيالت اعطايي را به صورت وثيقه نقدي و در قالب سپرده 
بپذيرند، بايد آن سپرده در قالب حساب سپرده سرمايه گذاري 
مدت دار باشد و معادل نرخ ســود متناظر با دوره زماني آن 
سپرده طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار به آن پرداخت شود.

اقتصاد ايران به تقاطع بورس 
رسيده است و مردم و دولت بورس

برســر آن توافــق كرده اند. 
برهميــن اســاس نقدينگــي به شــكل 
حيرت آوري در حال ورود به بازار سهام است 
و بورس را دچــار بيش فعالي كــرده؛ اين 
موضوع منجر شده تا بورس فقط ظرف 2روز 
نزديك به 9درصد رشــد كند و ديروز براي 
نخســتين بار از مرز 350ميليارد دالر عبور 
كند و در عين حال در يك رويداد بي سابقه 
بيش از 4.5ميليون نفر در عرضه اوليه سهام 
يك شركت در بورس مشــاركت كردند كه 
نشان از آن دارد كه فعال همه راه ها به بورس 

ختم مي شود.
به گــزارش همشــهري، نقدينگــي به طرز 
حيــرت آوري درحال ورود به بورس اســت؛ 
به طوري كه آمار ها نشــان مي دهــد روزانه 
1500ميليارد تومان پول تازه و پرقدرت وارد 
بازار سرمايه مي شود. اينكه چرا نقدينگي با 
بيشترين توانش در حال ورود به بورس است 
به عوامل مختلفي بازمي گردد كه برخي از آنها 
ناشي از برنامه دولت براي هدايت نقدينگي 
افسارگسيخته به بازار ســهام و برخي ديگر 
ناشي از همراهي مردم و افزايش ميل اجتماعي 
براي سرمايه گذاري در بورس تحت تأثير تورم 
است.در واقع دولت به داليل مختلفي درحال 
هدايت نقدينگي به بازار سرمايه است و مردم 
هم براي حفاظت از پس اندازهاي شــان در 
برابركاهش ارزش ريال به ويژه با تداوم ركود 
اقتصادي و كاهش رونق كسب وكارها از اين 

ايده دولت استقبال كرده اند.

رشد شديد نقدينگي
مطابــق تازه ترين گزارش بانــك مركزي، 
حجم نقدينگي ركورد تازه اي خلق كرده و با 
31.3درصد رشد به رقم بي سابقه 2472هزار 
ميليارد تومان رسيده است. اين ميزان رشد 
يكي از كم ســابقه ترين رشــد هاي ساالنه 
نقدينگي از ســال1385 تاكنون در اقتصاد 

ايران محسوب مي شود.
طي 2سال 1397 و 1398، بيش از 900هزار 
ميليارد تومان به حجم نقدينگي اضافه شده 
كه بيش از  600 هزار ميليارد تومان آن، فقط 
در ســال1398 اتفاق افتاده اســت. اكنون 
پيش بيني مي شود در سال جاري هم بيش 
از 600 هــزار ميليارد تومــان به حجم كل 

نقدينگي كشور اضافه شود.
حتي برخي برآورد ها نيز نشان مي دهد كه 
در يك دوره 2.5ســاله يعني از ابتداي سال 
97 تا پاييز امســال، ميــزان كل نقدينگي 
اقتصاد ايران 2برابر كل سال هاي قبل خواهد 
شــد، يعني حجم نقدينگــي در كل تاريخ 

اقتصاد ايران فقط در اين دوره 2برابر افزايش 
خواهد يافت. اين رشــد شديد نقدينگي در 
حالي اتفاق افتاده اســت كه توليد ناخالص 
داخلي در اقتصاد ايران كاهش يافته است، 
يعني اينكــه اقتصاد ايــران ظرفيت جذب 
اين ميزان نقدينگي را از دســت داده است. 
اين اتفاق منجرخواهد شد؛ قدرت نقدينگي 
براي خلق تورم بيشتر شود؛ در نتيجه دولت 
كه تحت تأثير تحريم ها با كاهش فروش نفت 
و درآمدهايش و همينطور كســري بودجه 
شديد مواجه شده تصميم گرفته است از بار 
تورم زاي اين نقدينگي بكاهد و آن را به سمت 
بازار سرمايه هدايت و حتي بخشي از كسري 
بودجه اش را از اين بازار تامين كند. هر چند 
به زعم بسياري از اقتصاددان ها اين تصميم 
فقط زمان بروز تورم را به تأخير مي اندازد اما 
به نظر مي رسد در كوتاه مدت راه حلي پيش 
پاي دولت باقي نمانده اســت. از سوي ديگر 
دولت كه با كسري بودجه مواجه است تالش 
خواهد كرد از طريق رونق بورس بخشــي از 
منابع مالي مورد نيــازش را از طريق فروش 
اوراق بدهي و سهام شركت هاي دولتي تامين 
كند و در عين حال مانع از ورود نقدينگي به 
ساير بازارها ازجمله بازار كاال و خدمات و طال 
و ارز شود، موضوعي كه به نظر مي رسد دولت 
چندان توفيقي در آن نداشته است؛ چراكه 
با وجود هدايت نقدينگــي به بورس قيمت 
كاال و خدمات و حتي طال و ارز هم مدام در 
حال افزايش است و نشان مي دهد كه حجم 
نقدينگي به جايي رسيده كه ديگر كنترل آن 

از دست همه خارج شده است.

افزايش نرخ بهره
آمارها نشــان مي دهد كه مهــار اين حجم 
بزرگ نقدينگي ديگر كار آســاني نيســت 
و به نظر مي رســد در روزهــاي آينده، همه 
دارايي ها وحتي بازارهــاي مالي و هرآنچه 
كه با اين حجم از نقدينگي ارتباط داشــته 

باشند به طور جدي تحت تأثير قرار خواهند 
گرفت. افزايش نرخ رشــد نقدينگي موجب 
مي شود تا سرريز نقدينگي از سيستم بانكي 
به بازارهاي ديگر به سرعت انجام شود و اين 
خود به معناي تورم بيشتر است.ضمن اينكه 
كاهش نرخ بهــره در عمليات بين بانكي كه 
تحت عنوان عمليات بازار باز انجام مي شود 
نيز يك سياست انبساطي و تورم زاست كه 
منجر به رشد بيشتر تورم و هدايت نقدينگي 
به ساير بازار ها مي شود. با انجام عمليات بازار 
باز از اواخر سال قبل، كه منجر به كاهش نرخ 
بهره بين بانكي شده اســت، شتاب رشد در 
قيمت ها و همينطور شاخص بورس هم بسيار 
بيشتر شده است؛ چراكه كاهش نرخ بهره هم 
خود يك سياست انبساطي است كه مي تواند 

محركي براي رشد بيشتر تورم باشد.
كاهش نرخ سود منجر مي شود، سپرده بانكي 
عمال جذابيتي براي بخــش قابل توجهي از 
نقدينگي نداشته باشد. در چند ماه گذشته 
سياســت هاي پولي و مالي كشور به گونه اي 
بوده كه نرخ ســود بانكي از نرخ تورم كمتر 
بوده و در واقــع، نرخ بهــره حقيقي منفي 
شده اســت. بازده اوراق بدهي هم اكنون به 
17.5درصد رسيده است؛ درحالي كه ميزان 
تورم و چشم انداز آن بيش از اين ارقام است؛ 
بنابراين به نظر مي رسد سرريز نقدينگي به 
سمت بازارها و بسترهاي ديگر سرمايه گذاري 
حركت كند كه بخش قابل توجه آن وارد بازار 

سرمايه و بورس خواهد شد.

تمايل مردم و چشم انداز تورمي
درشرايطي كه كسب وكارها تحت تأثيركرونا 
از رونــق افتاده، نرخ بيــكاري به دليل ركود 
اقتصادي درحال افزايش اســت و انتظارات 
تورمي تحت تأثير افزايــش حجم نقدينگي 
بيش از ارقامي است كه دولتمردان مي گويند 
اكنون يك راهــكار پيش پاي مــردم باقي 
مانده كه آن تالش بــراي محافظت در برابر 
دارايي هايشان در مقابل تورم يا كاهش ارزش 
ريال اســت. اينكه مردم منتظــر بمانند كه 
پس انداز هايشان در مقابل تورم كاهش پيدا 
كند، منجر خواهد شد كه آنها فقير تر شوند 
بنابراين مردم هم تصميم گرفته اند با دولت 
همگام شــوند. درواقع ميل اجتماعي براي 
ورود به بورس افزايش يافته اســت چرا كه 
هم تورم درحال رشد اســت و هم انتظارات 

تورمي با توجه به رشــد شــتابان نقدينگي 
افزايش يافته و همه در تالشــند تا از كاهش 
شديد ارزش دارايي هايشان در مقابل تورم 
محافظت كنند و اكنون بــورس را به عنوان 
بهترين گزينه شناسايي كرده اند.اين موضوع 
منجر شده است كه از يك طرف روزبه روز بر 
تعداد افراد تازه وارد در بورس اضافه شــود و 
از طرف ديگر بر حجم ورود پول هاي تازه به 
بورس اضافه شــود؛ چرا كه اين افراد جديد 
هر روز نقدينگي بيشتري وارد بازار سرمايه 
مي كنند به طوري كه اين روز ها ارزش روزانه 
معامالت از مرز 20هــزار ميلياردتومان هم 
فراتررفته است و هرروز هزاران ميليارد تومان 
پول تازه و پرقدرت وارد بازار سهام مي شود.
ديروزدرعين حال يك رويداد شگفت انگيز كه 
دركمتر كشوري در مقايسه با ميزان جمعيت 
سابقه دارد، نشان داد كه مردم هم با دولت برسر 
تقاطع بورس هم قسم شده اند و توافق دارند كه 
نقدينگي را وارد اين بازار كنند به طوري كه در 
جريان عرضه اوليه سهام يك شركت بيش از 
4.5ميليون نفرمشاركت كردند.همه اينها به 
اين دليل اتفاق مي افتد كــه ميزان انتظارات 
تورمي بيش از تورم واقعي و آن چيزي است كه 

برآورد هاي رسمي نشان مي دهد.

رشد بازار سهام 
تحت تأثير عوامل گفته شــده شــتاب رشد 
بورس هر روز بيشــتر مي شود و آمار ها نشان 
مي دهدكه ازابتداي امســال تاكنون بيش از 
75هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد وارد 
بورس شده است و اين نقدينگي منجر شده 
اســت تا بازار ســهام بيش از 200درصد در 
3 ماه رشد كند. شتاب رشد بورس حتي ظرف 
روز هاي سه شــنبه و چهارشنبه بيشتر شده 
است و در طول اين 2روز شاخص بورس بيش 
از 130هزار واحد يعني معادل 9درصد رشد 
كرده اســت و ديروز هم براي نخستين بار با 
4.3درصد رشد از مرز يك ميليون و 600هزار 
واحد عبور كرد.اين ميزان رشد معادل رشد 
بازار سهام در طول نيم قرن گذشته است. با 
اين ميزان رشد ارزش كل بازار سهام )بورس 
تهــران و فرابورس( بــراي نخســتين بار از 
7148هزار ميليارد تومان معادل 350ميليارد 
دالر عبور كرد و رتبه بازار سهام ايران به بيست 
و هفتمين بازار سهام بزرگ دنيا تغيير كرد و 

در كنار بورس مالزي قرار گرفت.

 ارزش بازارسهام به 350ميليارد دالر رسيد
 واكاوي ريشه هاي رشد بورس

آمارهاي رســمي از تورم 
17.3درصــدي قيمــت مسكن

نهاده هاي ســاختماني در 
فصل بهار امسال حكايت دارد كه حدود 
يك سوم آن به افزايش هزينه هاي خدماتي 
و به ويژه دســتمزد نيــروي كار مربوط 
مي شــود. اين آمارها شــاهدي است از 
اثرگذاري تورم نهفته در نهاده هاي توليد 
ساختمان كه در فصل بهار در كنار ساير 
شــاخص هاي كالن اقتصادي بر قيمت 
مسكن اثرگذار بوده و به رشد 24.2درصد 
ميانگين قيمت در شهر تهران دامن زده 

است.
به گزارش همشهري، افزايش هزينه هاي 
توليد همواره يكي از متهمان رديف اول 
گراني مسكن در كشور محسوب شده كه 
از مسير افزايش هزينه تمام شده توليد، به 
رشــد قيمت محصول نهايي كمك كرده 
اســت اما در بهار امســال، با وجود اينكه 
آمارهاي رســمي از تورم 17.3درصدي 
نهاده هاي ساختماني حكايت دارد، بازهم 
سهم اين بخش در ميزان افزايش قيمت 

مسكن به اندازه ساير عوامل نبوده است.

جزئيات تورم مصالح
درصد تغييرات شاخص قيمت نهاده هاي 
ساختمان مسكوني تهران نسبت به فصل 
مشــابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
معادل 31.9درصد بوده است كه نسبت 
به همين اطالع در فصــل قبل 3.6واحد 
درصد افزايش نشــان مي دهد. همچنين 
تورم نهاده هاي ساختمان مسكوني تهران 
در بهار امسال در مقايسه با زمستان سال 
قبل 17.3درصد افزايش داشــته كه در 
مقايسه با تورم بازار مســكن كمتر بوده 
اما در مقايسه با تورم كل كشور همچنان 

باالتر است.
بــه گــزارش همشــهري، تنهــا نقطه 
اميدواركننــده در بــازار نهاده هــاي 
ســاختماني اين اســت كه پس از تورم 

افسارگســيخته اين بازار در ســال 98، 
در فصل بهار امســال تورم ســاالنه اين 
حوزه كاهشــي شــده و درصد تغييرات 
ميانگين شــاخص چهارفصــل منتهي 
به فصل بهار امسال نســبت به ميانگين 
شــاخص چهارفصل منتهي به بهار سال 
قبــل از 29.3درصد فراتر نرفته اســت 
درحالي كه همين شــاخص در زمستان 
پارسال از 35.1درصد نيز عبور كرده بود. 
به عبارت ديگر، تورم ساالنه شيب رشد تورم 
نهاده هاي ساختمان مسكوني تهران در 
بهار امسال در مقايسه با زمستان پارسال 
5.8درصد كاهش داشــته و به نرخ تورم 

عمومي كشور نزديك شده است.

شارژ قيمت مسكن با دستمزد
براســاس اطالعاتي كه مركز آمار ايران 
از تغييرات شــاخص قيمــت نهاده هاي 
ساختمان هاي مسكوني شهر تهران منتشر 
كرده اســت، در اين فصــل اثرگذارترين 
بخش از نهاده هاي ســاختماني بر رشد 
نرخ تورم اين حوزه، شاخص قيمت گروه 
خدمات با 25.8درصد افزايش نســبت 
به فصل قبل بوده اســت كه بخش عمده 
آن به افزايش هزينه دســتمزد براساس 
مصوبه شــوراي عالي كار برمي گردد. در 
اين فصل، در كنار افزايــش هزينه هاي 
مربــوط به نيــروي انســاني و خدمات، 
ميانگيــن قيمــت در گــروه ســيمان، 
بتن، شــن و ماســه نيز به عنــوان يكي 
از نهاده هــاي مؤثر ساختمان ســازي در 
ايران با افزايش قابل توجه مواجه شــده و 
رشد 19.1درصدي را تجربه كرده است. 
همچنين در گروه آهــن آالت، ميلگرد، 
پروفيل، درب و پنجــره و نرده نيز با تورم 
10.8درصدي، به رشد قيمت تمام شده 
مســكن كمك كرده است؛ اما درمجموع 
تورم كل نهاده هاي ســاختماني به قدري 
نبوده است كه رشد 24.2درصدي قيمت 

مسكن را جبران كند.

 سهم مصالح ساختماني 
از گراني مسكن

   تورم مصالح، بهانه گراني مسكن
گرچه افزايش قيمت مسكن تهران در بهار امســال حتي در مقايسه با تورم نهاده هاي ساختماني 
قابل توجه نيست؛ اما به نظر مي رسد جو رواني افزايش قيمت نهاده ها بيش از افزايش واقعي قيمت در 
اين حوزه براي رشد قيمت مسكن زمينه سازي كرده است. عادت مرسوم گرد كردن اعداد در بازار 
ايران، يكي از داليلي است كه در دوره هاي تورمي باعث تشديد رشد قيمت ها مي شود و در مورد تأثير 
گراني مصالح بر ساخت وساز نيز مؤثر عمل كرده است. بررسي هاي ميداني همشهري در هفته هاي 
اخير حاكي از اين است كه براي مثال، با مطرح شدن افزايش قيمت مصوب سيمان، تقريباً فروشندگان 
انواع مصالح ساختماني قيمت فروش كاالهاي خود را افزايش داده اند و در اين ميان، سازندگان خرد و 
فروشندگان مسكن نوساز نيز به واسطه انباشت تقاضا در بازار مسكن و هيجاني شدن فضاي اين بازار 

در سايه باال رفتن تورم انتظاري، دست به كار افزايش قيمت پيشنهادي خود شده اند. 

قطع ارتباط كسري بودجه دولت با چاپ پول

پول پرقدرت ديروز شاخص كل بورس تهران را از محدوده يك ميليون و 600هزار واحد هم عبور داد

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز

درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر
1.612.882660334.27شاخص كل - واحد

6.89-1499-20253ارزش معامالت - ميليارد تومان
4.376.3792585338144.35تعداد معامالت - دفعه

71493435.04ارزش بازار - هزار ميليارد تومان

بهزاد رنجبر
روزنامه نگار
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 گفت وگو با مهدي فخيم زاده نويسنده، بازيگر و كارگردان 
سريال »واليت عشق« به بهانه والدت حضرت رضا)ع(

امامرضاع 
رویزندگیام
تاثيرگذاشت

09

دوســتان رنجديده از كرونا 
و دســتاورد هاي غم انگيــز و 
بي پايان آن، ســفر تان خوش 
در اين عصر دالويز كه زمزمه 
رودخانه حالتان را چنان سبز 
مي كنــد كه دوســت داريد 
ماســك از چهره برگيريد و 
بنشينيد سر سفره در جنگل 
باران خــورده نان و پنير و ســبزي بــا دوغ آبعلي 
ميل كنيد! چه خوب! پس كمي آهسته تر و كمي 
مهربان تر برانيد وگرنه باز هم جنگل كشته مي شود 
و كوه مي ميرد و رودخانه راهش را گم مي كند چون 
راهداران به ناچار بايد راه را باز هم عريض تر كنند تا 
ما رانندگان هرچه زودتر همه بزرگراه شمال را فتح 
كنيم! همين؟ يعني وقار سبزكوه پوشيده از درخت 
مهم نيست. يعني صداي دست زدن ميليون ها برگ 

را در كرشمه باد نمي  شنويم كه حال جاده را بهاري 
كرده است. راست اين است اگر كمي، فقط كمي با 
احتياط برانيم نيازي به تعريض جاده ها و تخريب 
طبيعت نيست. باور كنيم وقتي جنگل و كوه را تا 
مي كنيم و زير آسفالت سياه و كبودش مي كنيم نه 
زندگي امروز خود را كه زندگي فرداي بچه هايمان 

را آسفالت كرده ايم.
مســافِر در راهبندان مانــده اي مي گويد: چاره اي 
نيســت بايد راه ســاخت تا ما راه برويم. جنگلبان 
ميانســالي كه پرايد مي راند جواب مي دهد و البد 
بايد جنگل ها را آتش بزنيم تا منقل ها و كرسي ها 
بي زغال نماند! دم غروب مهي در جاده ُسر مي خورد 
كه زير هزارهزار شاخه خورشيد كرونا را به فراموشي 
مي سپارد. مسافران ماسك از چهره برمي گيرند و 
بهار را در هفته دوم تابستان در آغوش مي گيرند تا 

شاعر زمزمه كند.

درخت مرا سبز مي خواند، پرنده تو را
علف ما را ديده است كه راه مي رفتيم

بر تقدس زمين و علفزاران
باران از تو مي پرسيد كه نامش چيست

شما خانم ها و آقايان بســي محترم يادتان هست 
آن هزار سال پيش راه ها آهسته بودند. حتي پياده 
مي رفتند. اصــًا بعضي راه ها اســب كوب بودند و 
ماشين ها كمتر در جاده ها حاضر بودند. من فاصله 
سنندج تا كرمانشاه را كه با اتوبوس دماغدار مي رفتم 
ســر راه گله به ُگله در قهوه خانه ها نيمكت نشــين 
مي شديم تا ماشين هوايي بخورد همين 100سال 
پيش يادتان هســت كه راه مدرســه پسرك فيلم 
»خانه دوست كجاســت؟« در همســايگي يك 
تك درخت باالي تپه بود؟ چه راهي بود، راه عباس 
كيارستمي با اين فيلم، جهاني شد وجايزه گرفت. 
يادتان هســت آن روزگاران ماشــين ها چه كم و 

چه آهســته مي رفتند تا جنگل بدخواب و چشمه 
زهره ترك نشــود. از بس كه طبيعت محترم بود و 

روزگار زالل، يادش به خير!
با رودخانه آمد

تا شانه هايش آب بود و كف
در دست هايش دف

آواز ساكنان ابر در استخوانش بود
و طواف ماهي هاي دور بر تنش 

حاال و اكنون متأســفانه راه ها در احترام به  خودروها 
همه به بيراهه مي روند! جنگل ها مي سوزند در تابستاِن 
ندانم كاري ها. كوه صبوري از كــف مي دهد و ترك 
برمي دارد از دسِت خودخواهي ها تا راه هاي بيشتري 
چون مار زير پاي ماشين بخزد تا ما آقايان و خانم هاي 
ماشين دوست، سريع تر جمعيت مبتا به كرونا را در 
اين شهر و آن استان به وضعيت قرمز برسانيم و البد به 
همين دليل است كه بايد مسرور از عطر گلفروشي دم 

بيمارستان بود. يا عطر نانوايي در غروب خستگي ها. 
من حتي دلخوشم به عطر مغموم روزنامه فروشي ها. 
به بوي كتاب هاي پشت ويترين. به شمشادهاي غبار 
گرفته. به كاج هاي قهر كرده از آلودگي ها. من حتي 
دلخوش راه هايي هستم كه هنوز زير پاي آسفالت دفن 
نشده اند. من حتي گاهي بي اختيار به آقا يا خانمي كه 
گلدان در دست دارد، سام مي كنم. چون آنان خود 
در آن لحظه گل هستند در پياده روهاي عبوس. كاش 
مي شد من و ندانم كارهاي ديگر، من و ظالمان ديگر 
در حق كوه، دشت وجنگل، قطره قطره آب مي شديم 
و مي چكيديم تا دست كم زاينده رود لب تر كند. كاش 
به جاي خنديدن با يك احمــق با گريه كردن با يك 
عاقل نگذاريم جنگل ها خاكستر شود و زمين از زايش 

سبز بازمانَد.
درخت مي كارم

زمينش مي دهد ريشه، بهارش برگ
و برهنه اش مي كند پاييز

تا درختي دوباره زاده شود

جنگل در آتش، كوه زير پاي جاده، ما در آغوش كرونا

فريدون صديقی
استاد روزنامه نگاری
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همه شعرها از زنده ياد بيژن نجدي
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 نصراهلل  حدادي  شــوكت حجت  حميدرضا  پگاه 
 الهه  رضايي  رســول نجفيان  محمدجواد جزيني 
براي اوقــات فراغــت  يك عالمــه كتــاب و فيلم 
خــوب و اثرگــذار بــه شــما پيشــنهاد داده انــد

 با ما همراه باشيد تا سري به خانه تاريخي حاج حسين آقا ملك، 
يكی از بزرگ ترين واقفان فرهنگي ايران بزنيم

گنجينهايران
درفخربازار
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 قالي بافي هنري است كه در پنجه هاي زنان ايراني
 به وديعه گذاشده شده

اوجهنرزنان 
سرزمينمن

14

 از صفر تا صد انواع ماليات و روش هاي پرداخت 
آنها را بشناسيم

سهمیازشما
برایايران

10

 درباره بزرگ ترين پادشاه ايران بعد از اسالم چه مي دانيم 
و نمي دانيم؟

نادرشاه؛قهرمان
ياضدقهرمانايرانيان؟

13

پيمان خاكسار، مترجم آثار پرفروش و تحسين شده اي مثل كتاب  
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  شماره 81

  فارستگامپ
وقتي از فارســت گامپ صحبت 
مي كنيم، همه ابتــدا ياد فيلم 
معروف آن مي افتند كه يكي از 
فيلم هاي شاخص و تحسين شده 
تاريخ سينماي جهان محسوب 
مي شــود. اما اين بار مي خواهيم 
به كتابي با اين عنوان بپردازيم 
كه وينســتون گروم نگاشــته 
است و فيلم هم براساس همين 
كتــاب ســاخته و بازآفرينــي 
شــده. فارســت گامپ، در واقع 
داستان مردي ســاده دل است 
كه در ايستگاه اتوبوس نشسته 
و وقتي خانمي از راه مي رســد، 
بين شان حرف مي افتد و گامپ، 
شروع به تعريف كردن داستان 
زندگــي اش مي كنــد و همــه 
كتاب هم بازتعريف يك زندگي 
اســت. جالب اينكه كتاب هاي 
صوتي اين اثر هم منتشر شده و 
مي توانيد به جاي فيلم و كتاب، از 
كتاب هاي صوتي استفاده كنيد. 
بابك رياحي پور، مترجم اين اثر 
در مقدمه آن چنين نگاشــته: 
»اين كتــاب در ســال۱۹۸6 
توسط وينستون گروم، نويسنده 
چيره دســت آمريكايي به رشته 
تحرير درآمد. وي در اين كتاب 
با اســتفاده از طنــز و كنايه به 
انتقاد از نارسايي ها و حقايق تلخ 
تاريخي جامعه آمريكا در 30سال 
گذشته از ديدگاه عقب افتاده اي 
مي پردازد كه هميشه سعي در 
انجام كار صحيح و پيروي از راه 
راســت دارد«. بازخواني كتابي 
كه فيلم اقتباســي از آن چنين 
شــهرتي دارد، بايد لطف خاص 

خودش را داشته باشد، نه؟

  دواستكانعرقچهلگياه
چندي پيش بود كــه عليرضا 
راهــب، يكــي از شــعرا و 
ترانه ســرايان ما بــه ديار باقي 
شتافت. راهب كه متولد۱346 
بود، رشــته حقــوق خوانده و 
شــعر را از دهه60 شروع كرد. 
»دو استكان عرق چهل گياه« 
و »عشــق پاره وقت« مجموعه 
اشعاري هستند كه از اين شاعر 
به جا مانده اســت. او همچنين 
اقدام به تأســيس انجمن ادبي 
»ونداد« هم كرده بود تا بتواند 
نســبت به انتقــال آموزه ها و 
تجربيــات ادبي اقــدام كند. 
اين شاعر متأســفانه به واسطه 
درگيرشــدن با ويروس كرونا 
درگذشــت. كتاب دو استكان 
عرق چهل گياه او كه توســط 
نشر چشمه چاپ شده، شامل 
44قطعه از اشعار اوست كه غالباً 
رويكرد اجتماعي دارند. انتخاب 
اشعار گردهم آمده در اين كتاب 
را هــم گــروس عبدالملكيان 
انجــام داده. در يكي از اشــعار 
اين كتــاب مي خوانيم: »براي 
همه ما پدربزرگ هاي ما/ يك 
تفنگ زنــگ زده بــود/ با يك 
نوار فشنگ مشــقي/ آن هم در 
عكاسخانه شهر/ شمايل مشقي 
پدربزرگ ها را بــه ديوار خانه/ 
ميخ كرديــم/ ما بــراي حفظ 
تصاوير مضحــك اجدادمان/ 
ديوار را به رسميت شناختيم!« 
در يكي ديگــر از اشــعار اين 
مجموعــه مي خوانيم: »تقدير 
چيز مسخره اي ست/ اگر مردن 
در رختخواب باشــد/ مسخره 
اســت كه روشــنت كنند/ كه 
مثل ســيگار تا آخر بسوزي/ و 
سرنوشت/ پاشــنه اي باشد كه 

براي له كردن فرود آيد!...«.

2 پيشنهاد

مرد ساده دل

تقدير مسخره است

1 پيشنهاد

نشاني:بازارتهران،ميانبازاربينالحرمين،درفاصلهبينمسجدامامومسجدجامع اين باركد را اسكن كنيد و مجازی به خانه ملك برويد

 با ما همراه باشيد تا سري به خانه تاريخي حاج حسين آقا ملك، 
يكی از بزرگ ترين واقفان فرهنگي ايران بزنيم

گنجينه ايران
در فخر بازار 

درآستانهميالدامامرضا)ع(درتكاپوياينبوديمتابرايپيشنهادگردشگري
هفتگيمانسراغمكانيدرشهرتهرانبرويمكهبيشازهرجايديگريرنگ
وبويرضويداشتهباشد.درمياندههامركزومكانمذهبي،نام»موزهملك«
و»حاجحسينآقاملك«هميشهيادآوريكمردبزرگوشيفتهامامرضا)ع(
بودهكهموقوفاتبسياريداشتهاست؛حاجحسينآقاييكهازبزرگترينواقفانآستانقدسرضوي
استوموقوفاتفراواناينفرهيختهدرحوزهفرهنگوهنرموجبشدهتايكمجموعهفاخربهعنوان
كتابخانهوموزهملكبرايحفظبخشيازميراثفرهنگيوهنريايرانشكلبگيرد.دركناراينموزه،
خانهتاريخيحاجحسينآقاكهمحلپيشينكتابخانهوموزهبوده،خودشبهتنهاييگنجينهایباارزش
درقلبتهراناستكهتقريبا3سالپيشدرهايآنبعداز22سالگشودهشد.درگردشگرياينهفته
ســريبهاينخانهتاريخيكهگنجينهاشفخربازاروالبتهشهرتهراناستزديم.البتهگريزيهمبه
كتابخانهوموزهملكزديمكهدرادامهميخوانيد.عالوهبراينگزارشمكتوب،شماميتوانيدسريبه
سايتمابزنيدوبايككليكرويدكمهنمايش،تصاويريازگوشهوكناراينخانهتاريخيراتماشاكرده
ولذتببريد.همچنينميتوانيدكيوآركدكنارصفحهراباتلفنهمراهخوداسكنواينبازديدمجازيرا

شروعكنيد.باماهمراهباشيدتاشماراباديدنيهايمنحصربهفرداينخانهبيشترآشناكنيم.
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   گنجي در ميان شلوغي بازار
اگر زياد اهل خريد كردن و رفتن به بازار باشيد احتماال 
در چوبي خانــه ملــك را در ميــان مغازه هاي بخش 
بين الحرمين بازار تهران ديده ايد و شــايد هم كنجكاو 
شده ايد كه وسط اين كاسبي ها و هياهوي خريد و فروش 
بازار، اين خانه چه مي كند؟ اينجا در ورودي خانه پدري 
حاج حسين آقا ملك اســت؛ عمارتي پر از صفا و آرامش 
در ميان شــلوغي بازار كه گويي آرامش صاحب خود را 
طي ساليان متمادي حفظ كرده اســت؛ همان جايي 
كه حاج حسين سال۱250 به دنيا آمده است. از اين رو 
مي توان دريافت اين خانه تاريخي بيش از ۱50ســال 
پيشينه دارد و بناي آن به نخستين سال هاي حكمراني 
قاجارها در ايران بازمي گردد. ايــن خانه يكي از مراكز 
وابسته به مؤسسه كتابخانه و موزه ملي ملك است و در 
تاريخ ۱376 در فهرست آثار ملي ايران قرار گرفت. اين 
خانه با 2هزار و 500مترمربع بزرگي، نخست، 2بخش 
اندروني در شــرق بنا و بيروني در غرب بنا بوده اســت 
اما حاج حســين آقا ملك در روزگار پهلــوي با تخريب 
بخش اندروني، ساختمان كتابخانه ملك را در 3طبقه 
پايه گذاشــت. اين بازرگان فرهيخته و واقف بزرگ، در 
خاطرات خود نوشته كه گويا زورخانه ای  كه متعلق به 

پدرش حاج محمدكاظم ملك التجــار بود در اين مكان 
قرار داشته كه احتماال همزمان با ساخت بناي كتابخانه 
تخريب شــده اســت. مكان هاي بيروني و اندروني در 
خانه ملك، پس از اين دگرگوني جابه جا شــد؛ اندروني 
پيشين در بخش شرقي خانه به كتابخانه و مكان مراجعه 
پژوهشگران اختصاص يافت و بيروني پيشين در بخش 
غربي مكان زندگي حاج حســين آقا ملك و خانواده اش 

شد.

موزه ملي و كتابخانه ملك 

مجموعه اي نفيس از آثار
كتابخانــهومــوزهمليملكتنهــايكياز
موقوفاتیاستكهدرشــهرتهرانقراردارد.
اينمجموعهفرهنگييكيازمكانهايياست
كهعالقهمندانبهبازديدازموزههاواشــياو
آثارقديميرابهخودجذبميكند.اينمركز
كهشامل2قسمتموزهوكتابخانهمیشوداز
نظرمحتواييبسيارغنياست.موزهمليملك
شامل۷مجموعهاست.مجموعهسكهبا3هزار
قطعهسكهومدالازقرن۶قبلازميالدتادوره
پهلويوهمچنينسكههاييوناني،سلوكي،
بيزانسي،خلفاياسالميوعثمانيازبخشهاي
ارزشمندموزهاســت.همچنيندرمجموعه
فرشموزه3۴تختهقاليوقاليچهنفيسوجود
دارد.مجموعهتابلوهاينقاشيهمشاملآثار
هنرمنداننامداركشورمانمثلكمالالملك،
صورتگر،تجويديونقاشــاناروپايياست.
مجموعههنريالكياينموزهشامل۸۶قطعه
قابآينهوسرچســبدانوقلمداناستكه
قدمتبعضيازاينآثارحدود3۰۰سالاست.

درمجموعهتمبرموزهشماميتوانيدهزاران
قطعهتمبرازايرانوجهانازگذشتهتاامروز
رامشــاهدهكنيد.مجموعه»بانوملك«هم
بخشيازموزهمليملكاستكهدرآننسخ
خطي،تابلوهاينقاشيدورهقاجاري،قلمدان
وســرقليانوجودداردكهتعدادايناشــيا
۴۷قطعهاســت.اينمجموعهاهداييفرزند
حاجحسينملكاست.گنجينههاياينموزه
بهاينآثارختمنميشــودودرمجموعهآثار
خوشنويسي،شــماميتوانيدآثاربسيارياز
خوشنويساننامداروبلندآوازهايرانواسالمرا
مشاهدهكنيد؛هنرمندانيمثلميرعماد،ياقوت

مستعصميوعليرضاعباسي.
ازآنجاكهاينموزهباهدفايجادآگاهيبراي
همگانوبهويژهدانشــمندانومحققاندر
سراسرجهانبيشازنيمقرنپيشآغازبهكار
كرد،ازيككتابخانهدرمجــاورتموزهنيز
بهرهميبردكهبهعالقهمندانكمكميكند
تااطالعاتموردنيازشــانرانيزدراينمحل

بهدستبياورند.اينكتابخانهبهكتابخانهملك
شهرتو1۹هزارجلدنسخهخطينفيسدارد
وازگنجينههاينســخخطيكشورمحسوب
ميشــود.اينكتابخانهحدود۷۰هزاركتاب
چاپي،3۴۰۰كتابچاپسنگيو۵۴۸نشريات
ادواريگوناگوندر۴۰۰۰جلددارد.دركناراين
مجموعهبزرگ،بهجزمخزنكتابوتاالرهاي
مطالعه،بخشهايديگريمثلمرمتنســخ
خطي،عكاسيوتهيهميكروفيلم،صحافيو
ديگربخشهاهمدراينكتابخانهوجوددارد.
اســاسكارمجموعهموزهملكترويجهنر
ايراني-اسالميبهشــيوهنوينوپوياست.در
موزهملكعالوهبرنگهداريآثارنفيسهنري
بهبرگزاريهمايشوكارگاههايتخصصيدر
زمينهعلوماسالمي-ايرانيوآموزشهنرها
درقالبكارگاههايتخصصياقدامميشــود.
بنابرايناگرعالقهمندبــههنرهايايراني-
اسالميهستيد،ميتوانيددربرنامههايموزه
شركتكنيد.ازجملهمهمتريناقداماتموزه
ملكانتشاركتابهايتخصصيمذهبيمانند
كتابشناســيامامرضا)ع(وكتابشناسي
حضرتمحمد)ص(اســت.ناگفتهنماندموزه
مليملكوكتابخانهآنيكمؤسسهغيردولتي
محســوبميشــودومانندديگرمؤسسات

غيرانتفاعياينچنينيتحتنظرمستقيمتوليت
آستانقدسادارهومديريتميشود.

ســكههايواليتعهديامامرضــا)ع(كهدر
ســال2۰2هجريقمــري)۸1۷ميالدي(در
شهرهايسمرقندواصفهانضربشدهاند،از
نوادرآثارتاريخيايرانبهشمارميآيند.جنس
آنهاازنقرهاستورويشانعبارت»اميرالرضا
وليعهدالمسلمينعليبنموسيبنعليبنابي
طالب«خواندهميشود.امامرضا)ع(درسال2۰1

هجريقمريبهاصرارمأمونعباسيازمدينه
بهخراسانآمدندوبهاكراهواليتعهديويرا
پذيرفتند.همزمانسكههاييبهنامآنحضرت
درسرزمينهاياسالميضربشدكهاكنون
تعداداندكيازآنهادرموزهآستانقدسرضوي

وموزهمليملكنگهداريميشود.
  نشانيموزهملك

ميدانامامخميني،سردرباغملي،خيابانملل
متحد)ميدانمشق(.

 كتاب »روزگار ملك« گوشــه اي از روايت هاي تاريخ 
شفاهي و خاطره نگاري ها درباره زندگي حاج حسين 
را گردآوري كرده است. مرد نيكوكاري كه همه دارايي 
بي پايان خويش را در دوره قاجار از پدر به ارث برد اما 
راهي دگرگونه از ديگــران در پيش گرفت. اين كتاب 
دســتاورد يك دهه كوشــش در ضبط، گردآوري و 
نگارش خاطره هاي تاريخ شفاهي درباره بزرگ ترين 
واقف تاريخ معاصر ايران اســت؛ »مهدي يســاولي« 
روزنامه نگار و تاريخ پژوه و نويســنده اين كتاب درباره 
شــخصيتي كه پيرامون آن تحقيق و پ ژوهش كرده 
مي گويد: »حاج حســين آقا ملك فرزند بزرگ حاج 
محمدكاظم ملك التجار، آنگونه كه خود در زندگينامه 
خودنوشت اش آورده خرداد ماه ۱250در منزل پدري 
در تهران در بازار حلبي سازها )بين الحرمين كنوني( 
به دنيا آمده است. او علوم قديمه را پس از رسيدن به 
سن رشد نزد استاداني چون ميرشهاب الدين نيريزي، 
ميرزا ابوالحســن جلوه و حاج شــيخ مسيح طالقاني 
فراگرفت. اين مرد فرهيخته در ســال ۱2۸4پس از 
بازگشــت از زيارت خانه خدا براي سركشي امالك 
پدر به خراســان روانه و پس از ازدواج با دختر متولي 
مسجد گوهرشاد در مشهد ماندگار شد. حاج حسين 
در سال ۱300همراه خانواده به پايتخت آمد و در منزل 
پدري خود در بازار تهران جاي گرفت. ملك سپس در 
سال۱3۱6 اين خانه و دكان هاي پيوسته به آنجا را به 
همراه كتابخانه و همه دارايي هاي درون آن بر آستان 
قدس رضوي وقف كرد. رقبه هايي بزرگ و گســترده 
همچنين در دهه هاي20تا 40در مشــهد و تهران بر 
موقوفه هاي خــود افزود. حاج حســين آقا ملك پس 
از گذراندن عمري پربار و فراهــم آوردن گنجينه اي 
بي همتا و شگفت انگيز از نســخه هاي خطي، كتاب 
و ديگر آثار تاريخي اين ســرزمين، سرانجام در سوم 
مرداد ۱35۱ در ۱0۱ســالگي در خانه ملك در بازار 
حلبي سازها درگذشــت و در دارالحفاظ حرم مطهر 
رضوي به خاك ســپرده شد«. يســاولي در ادامه به 
موقوفه هاي حاج حســين آقا ملك اشــاره مي كند و 
مي گويد: »اين نيكوكار فرهيخته، بنيانگذار و واقف 
كتابخانه و موزه ملي ملــك، همچنين اهداكننده و 
واقف چندميليون مترمربع زمين در خراســان براي 
بهره گيري مردم و نيز بســياري كارهاي عام المنفعه 
ديگر، راه و رسم دل كندن و زيســتن به نيكوكاري، 
دارايي و توانايي براي ياري به ديگران را به ما آموخت. 
تاريخ زندگي مردي از قبيله بخشندگي و نيكوكاري 
را از زبان آناني روايت كرده ايم كه حاج حسين آقا ملك 
را ديده يا با او نشسته و برخاسته و خاطره هايي در ياد 
نگاه داشته اند. حاج حســين آقا يكي از بزرگان قبيله 
نيكوكاري در تاريخ ديرينه اين سرزمين است. او زمين 
وقف كرد و هديه داد، باغ هاي شخصي خويش را براي 
بهره گيري مردم اهدا كرد، به تجديد بناي شيرخوارگاه 
ياري رساند، شهريه و مستمري ساالنه به مستمندان 
آبرومند و كارمندان از كارافتاده كهنسال اختصاص 
داد، سرپرســتي نوباوگان را برعهده گرفت، دبستان 
و دبيرستان، بيمارستان، مســجد و حمام ساخت و 

قنات و چاه وقف كرد تا مردمان سرزمين اش از ثروتي 
بهره بگيرند كه پدر برايش به يادگار گذشــته بود«. 
مسئول روابط عمومي كتابخانه و موزه ملي ملك در 
پايان به نكته جالبي اشاره مي كند و مي گويد: »توجه 
به يك مسئله در كنار داستان دهش ها و نيكويي هاي 
او بســيار مهم به نظر مي آيد؛ اينكه حاج حســين 
آقا ملك در كنار همه دهش ها، بخشش ها و بزرگي ها و 
بزرگ منشي ها يك انسان عادي بود و همچون ديگران 
عادي زيست. اين كتاب روايت يك انسان معمولي 
است كه هرچه داشــت براي مردمان سرزمين اش 
بخشيد بي آنكه در پي چيزي باشد؛ تاريخ درباره او نيز 
همچون ديگر آمدگان و رفتگان در اين پهنه خاكي به 

داوري خواهد نشست«.

روزگار ملك
روايتي نو از زندگي طاليه دار نكويي 

در تاريخ معاصر

   معماري خانه حاج حسين آقا
خانه تاريخي ملك در بازار بين الحرمين تهران، نمونه اي جذاب از تلفيق سبك معماري سنتي ايران با شيوه معماري اروپايي 
در قلب بازار تهران به شمار مي آيد. اين بناي گسترده به لحاظ معماري شامل 2بخش قاجار و پهلوي است. خانه ملك يكي 
از بناهايي است كه تزئينات خاص هر دو دوره را داشته. آجركاري، كاشي كاري، حجاري، گچبري دوره قاجار، منبت كاري، 
تزئينات چوبي، ديوارپوش هاي قاجاري و تزئينات فلزي از هنرهاي به كار رفته در تزئينات خانه ملك محسوب مي شود. 
اين خانه با اتاق ها و فضاهاي گسترده و بزرگ و كوچك خصوصي، پذيرايي، آب انبار و سرداب، زيرزمين ها، آشپزخانه، تاالر 

مطالعه و پژوهش و مخازن قديم كتاب ها و نسخه هاي خطي، بنايي جذاب به شمار مي آيد.

   خانه ای كه موزه شد
در سال۱343 حاج حسين آقاي ملك، به فكر ايجاد موزه اي از 
اشياي تاريخي و هنري افتاد، در نتيجه كوشش كرد تا در كنار 
كتابخانه مجهز و غني خود اين مــوزه را ايجاد كند تا به آنچه 
درنظر دارد برسد. هدف او اين بود كه محققان خارجي ضمن 
آشنايي بيشتر با مظاهر فرهنگ و تمدن ايران بتوانند به راحتي 
از نزديك اين نشانه هاي فرهنگي و هنري را ببينند. حاج حسين 
ملك براي تهيه اشياي موزه  با دقت نظر و مشورت با كارشناسان 
و اهل فن اين اشيا را خريداري كرده است. حاج حسين آقا  ملك، 
اين خانه تاريخي را به همراه همه اسباب و اثاثيه درون آن كه 
گنجينه آثار گوناگون تاريخي و نسخه هاي خطي و كتاب هاي 
چاپي كتابخانه و مــوزه ملي ملك را نيــز دربرمي گرفت، در 
سال۱3۱6 بر آستان قدس رضوي وقف كرد تا همگان از آن 
بهره گيرند. همچنين لوازمي همچون اشياي نفيس موزه  اي، 
گلدان، قلمدان، سكه، تمبر و ديگر چيزهاي موجود در موزه اش 
همگي وقف شــدند. يكي از نكاتي كه در مورد دور انديشــي 
حاج حسين ملك قابل تحسين به شمار مي آيد، اين است وقتي 

او در سال ۱3۱6 كتابخانه خود را ايجاد كرد از همان شروع كار 
به فكر گسترش آن بود و ايجاد ساختمان بزرگ تري را مدنظر 
داشــت تا موزه اي را كه در آن اشيای نفيس و ارزشمند وجود 
داشته باشد ايجاد كند؛ بنابراين به اين كار اقدام كرد و تكه زمين 
بزرگي را در باغ ملي تهران بــراي اين منظور درنظر گرفت تا 
ساختمان جديد كتابخانه و موزه را ايجاد كند. ساختمان جديد 
كتابخانه و موزه بعد از فوت او احداث شد و تا زماني كه مرحوم 
ملك در قيد حيات بود اين كار انجام نشــد اما در سال۱364 
آستان قدس رضوي طراحي و ايجاد ساختمان جديد را آغاز كرد 
و چند سال بعد اين ساختمان آماده شد. حاج حسين آقا ملك 
بعد از تبديل خانه خود به كتابخانه و موزه تا آخرين دقايق عمر 
در آنجا زندگي كرد و بعد از فوت وي نيز، كتابخانه و موزه تا چند 
سال به كار خود در همان محل ادامه داد. به عبارتي كتابخانه و 
موزه ملي ملك تا سال۱375 در اين خانه تاريخي برپا بود و از 
آن سال با ساخت بناي تازه در محوطه تاريخي باغ ملي تهران 

به آنجا منتقل شد. 

   خانه ملك؛ ميزبان گردشگران
بازديد از اين خانه بايد با هماهنگي مسئوالن موزه انجام شود. البته خوب اســت بدانيد كتابخانه و موزه ملي ملك، تورهاي ويژه 
»وقف گردي در بازار؛ با محوريت خانه تاريخي ملك در بازار بين الحرمين تهران« را در مناسبت هاي مختلف برگزار مي كند. اين 
مركز با هدف آشنايي دوستداران تاريخ و فرهنگ اسالمي- ايراني با بناهاي تاريخي و آيين ديرينه وقف و ارج نهادن به اين سنت 
نيكو، گردشگران را به ميانه بازار تهران و تماشاي يك خانه زيباي تاريخي با پيشينه اي بيش از ۱50ساله مي برد كه تا 3دهه پيش 
مكان بزرگ ترين موقوفه فرهنگي ايران را از نزديك تماشا كنند. گردشگران در اين تور ويژه يك روزه در كنار بازديد از خانه تاريخي 

ملك، با راهپيمايي در محور تاريخي بين الحرمين در بازار تهران، قصه وقف و موقوفات در بازار را خواهند شنيد.



7 كتاب خانه

ريسك رفتن سراغ نويسندگان ناشناس
»اتحاديه ابلهان« جزو بزرگ ترين آثار ادبي آمريكاست؛ يك اثر طنز مطلق است. 
اين كتاب سال 1969نوشته و 1981چاپ شده است؛ يعني حدود 30سال در ايران 
ترجمه نشده و اين واقعا براي من جاي سؤال دارد. براي »سومين پليس« ممكن 
است مترجمي به خودش بگويد كار سختي است و بعد از اين همه تالش بايد ببينيم 
آيا استقبال مي شود يا خير اما واقعا برايم جاي سؤال دارد كه چرا »اتحاديه ابلهان« 
ترجمه نشد. يكي از هدف هاي من در ترجمه كتاب ها اين است كه شكل جديدي 
از ادبيات داســتاني را به خوانندگان معرفي كنم. من هيچ وقت از نويســندگان 
شناخته شده ترجمه نكرده ام. نويسندگان هر 14كتابي كه ترجمه كرده ام تقريبا 
ناشناخته تا ناشــناخته مطلق بوده اند. اين نويســنده ها مطرح هستند. بعضي از 
نويسندگاني كه من آثارشان را ترجمه كرده ام نسبت به خيلي از نويسندگاني كه 
در ايران مطرح هستند، مطرح تر و مشهورترند .من هميشه ريسك مي كنم. شما به 
ترجمه هاي من نگاه كنيد و يك نمونه بياوريد كه قبال مترجم ديگري به سراغ آن 
رفته باشد. به جرأت مي توانم بگويم كه 80درصد اين نويسنده ها را خودم معرفي 
كرده ام و اگر كسي از آنها كاري را ترجمه كرده، نه خوانده شده و نه ديده شده بود. 

من ريسك مي كنم؛ يا موفق مي شوم يا نمي شوم.

شريك لذت خواندن كتاب هاي خوب
من از كودكي كتابخوان بودم؛ يعني به محض اينكه خواندن ياد گرفتم كتابخوان شدم. 
اين عادت هم تا االن باقي مانده است. من در دانشگاه سينما خوانده ام و رشته  تحصيلي  ام 
زبان نبوده است. مدت ها بود به جز مطالعه كتاب هاي فارسي و ترجمه شده به فارسي، آثار 
مشهوري را كه به فارسي برنگشته بود پيدا مي كردم و مي خواندم. شايد انگيزه ام براي 
ترجمه ادبي همين بود. دوست داشتم لذت خواندن كتاب هاي خوبي را كه مي خواندم و 
خواننده فارسي زبان نمي شناخت با بقيه شريك شوم. نخستين رماني كه ترجمه كردم 
»عامه پسند« بوكوفسكي بود و استقبالي كه از آن شد، باعث شد كارم را هدفمندتر ادامه 
بدهم. از آن آدم هايي هستم كه اگر احساس شكست كنم زود كار را كنار مي گذارم. اگر 
عامه پسند را كسي نمي خواند بعيد مي دانم كارم را ادامه مي دادم. يكي از داليلي كه ترجمه 
را آغاز كردم، خستگي ام از نثر بعضي كتاب ها بود. احساس كردم مي توانم كار جديدي 
بكنم، آثار جديدي معرفي و از نثري امروزي تر استفاده كنم.ما جماعت محدودي كتابخوان 
حرفه اي داريم كه اين تعداد تغيير چنداني نكرده است. بد ترين اتفاقي كه مي تواند بيفتد 
اين است كه اين جماعت اندك هم از بين بروند. اينها افرادي هستند كه ادبيات خوب 
و ترجمه بد و خوب را از هم تشــخيص مي دهند. آنها براي خواندن يك اثر خوب وقت 

مي گذارند اما براي خواندن يك اثر بد وقت نمي گذارند.

درباره نجف دريابندري
در دوره اي كه نجف دريابندري ترجمه را آغاز كرد، ما در ايران، بيشــتر مترجم 
زبان فرانسه داشتيم؛ يعني ادبيات كشورهاي فرانسوي زبان بيشتر ترجمه مي شد. 
در آن دوره از لحاظ ترجمه آثار آمريكايي و انگليســي، تعداد آثار بسيار كم بود و 
حتي همين حاال هم آثار بسيار مهمي در ادبيات آمريكايي و انگليسي هستند كه 
به فارسي ترجمه نشــده اند اما تمام آثار مهم از زبان فرانسه به فارسي بازگردانده 
شده اند. نجف دريابندري جست وجو مي كرد و آثاري را مي يافت كه در كشورهاي 
آنگلوساكسون بسيار مهم بودند و در ايران كسي آنها را نمي شناخت. دريابندري 
اين جسارت را داشــت كه با ترجمه آثار هم صداي تازه اي به خواننده مي رساند و 
هم كتاب هاي تازه را به نويسندگان و مترجمان ايراني معرفي مي كرد. او به ادبيات 
قصه گو و خوشــخوان كه بيشتر از ادبيات فرانســه، مخاطب پسند بودند گرايش 
داشت؛ كتاب هايي را ترجمه مي كرد كه در عين تفكر برانگيز بودن، خواننده نيز با 
آنها احساس نزديكي بيشتري مي كرد. او به من آموخت كه مي توان ترجمه كرد 
بدون آنكه متن نهايي رنگ و بوي ترجمه داشته باشد و در عين حال كه متن اصلي 
نيز كاماًل منتقل شود. ترجمه هاي دريابندري، رســاندن صدايي تازه به ادبيات 

فارسي بود.

  اولين بار را كه وسوسه ترجمه 
يك اثر به جانتان افتاد، به ياد داريد؟

اولين بار، اشــعار چارلز بوكوفســكي را به زبان 
انگليسي مي خواندم. از صراحت كالم او خيلي 
خوشم آمد و شروع كردم به ترجمه اشعار براي 
خودم. حدود 3سال بعد، تعدادي از اين اشعار را 
انتخاب كردم و در مجموعه »ســوختن در آب، 
غرق شدن در آتش« منتشر شــد. البته تعداد 
اشعار بيشتر از اين تعدادي بود كه در مجموعه 

مي بينيم. اين نخستين اثر ترجمه من بود.
  فكر مي كرديد كه قرار اســت 
مترجمي را به شــكل جــدي ادامه 

دهيد؟
اصال چنين فكري نمي كردم. كارم چيز ديگري 
بود و تدوينگري مي كردم. شب ها كه از سر كار 
به خانه برمي گشتم، شعري را براي خودم ترجمه 

مي كردم و اين برايم كاري صد در صد دلي بود.
  تصورتان اين بود كه قرار است 

كار مترجمي به كجا برسد؟
وقتي ترجمه برايم جدي شد، فهميدم اين همان 
كاري است كه هميشه در پس ذهنم به آن عالقه 
داشــتم؛ بنابراين تصميم گرفتم آن را به شكل 
جدي ادامه دهم. كار تدوين را كنار گذاشــتم و 
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  زندگينامه بيل گيتس
بازخـوانـــي زندگــينامـــه و 
زندگي  نوشــت هاي افــراد مهم 
و موفــق جهان، هــر چيزي كه 
نداشته باشــد، يك خوبي براي 
ما دارد كه بذرهــاي اميد را در 
ذهن مان مي كارد. به همين دليل 
مي تواند باعث تقويت ايمان و باور 
در ما شود. بيل گيتس، كارآفرين 
و از بزرگان دنيــاي تكنولوژي، 
به ســال 1955ميالدي به دنيا 
آمد؛ در سياتل. همان جايي كه 
اين روزها اخبــار درگيري هاي 
آن را بسيار مي شنويم. سال دوم 
تحصيل در دانشگاه هاروارد را هم 
رها كرد و به كارش پرداخت. او، 
حاال يك نمونه عالي از صرف فعل 
توانســتن در دنياي امروز است. 
حاال ثروتمندترين فرد دنياست؛ 
هرچند كه سال به سال در حال 
تعويض جا با يكي، دو نفر ديگر 
است. اما با توجه به اينكه او ديگر 
كار نمي كند و درگير فعاليت هاي 
بشردوستانه است، بايد كماكان 
او را ثروتمندتريــن بدانيــم. از 
بيل گيتــس زندگينامه هــاي 
مختلفي در اينترنت وجود دارد 
كه بعضي باشناســنامه و بعضي 
بي شناسنامه هستند. مي توانيد 
ايــن زندگينامه هــا را دانلود و 
مطالعه كنيد تا ببينيد كه چطور 
يك ديوانه تكنولوژي، توانســت 
مايكروسافت و ويندز را ايجاد كند 
و تبديل به نخستين دانشمندي 
شود كه ثروتمندترين هم هست. 
بازخواني زندگي او مخصوصاً براي 
دانشــجويان كارآفريني و علوم 
كامپيوتر و... به شــدت مي تواند 

مثمر ثمر باشد.

  عقل و احساس
با مطالعه يك رمان درگير كننده 
چگونه ايــد؟ رمــان »عقل و 
احســاس« را، جين آســتين 
نگارش كرده اســت و موضوع 
كتاب، در انگلســتان دو،ســه 
ســده پيش مي گــذرد. كتاب 
ترجمه هاي مختلف فارســي 
هم دارد كه ترجمه رضا رضايي 
از نشــر ني، مي توانــد يكي از 
بهترين هــاي آنها باشــد. اين 
كتاب در ســال 1811ميالدي 
در لندن نشــر يافته اســت و 
در ســبك رمان هاي عاشقانه 
قــرار مي گيــرد. ايــن كتاب، 
همچنيــن عنوان نخســتين 
رمان جين آســتين را هم دارد 
كه نويسنده اي انگليسي است. 
نخستين نسخه آن را وقتي كه 
20سال داشت نوشت. سپس 
آن را بازنويســي كرده و با اسم 
مســتعار به چاپ ســپرد. اين 
داســتان در فاصله ســال هاي 
1792 تــا 1797ميــالدي 
در جنوب غربــي انگلســتان 
مي گذرد. شخصيت هاي اصلي 
آن را 2 خواهر تشكيل مي دهند 
كه در اين رمان، زندگي آنها را 
بازخواني مي كنيم. بيشتر هم 
به زندگي عاطفي و عاشقانه آنها 
پرداخته مي شــود. در واقع در 
اين كتاب، بــا 2نگرش روبه رو 
هستيم و اين دو نگرش و بازتاب 
آنها در زندگي هاي معمولي را 
به تماشا مي نشينيم. در بخشي 
از آن مي خوانيم: »من با مردي 
كه ذوق و عالقه اش با من يكي 
نباشد خوشبخت نمي شوم. مرد 
من بايد شريك احساسات من 
بشــود. هر دو بايد از يك جور 
كتاب و موســيقي خوشــمان 

بيايد!«.

2 پيشنهاد

آقاي تكنولوژي

تقاطع مغز و عاطفه

1 پيشنهاد

برادران سيسترز
   نشر چشمه

برادران سيسترز يك رمان وسترن است با فضاي رئاليستي، خشن و سياه. البته اين فضا در نحوه روايت، تركيب 
شــده با طنزي ظريف و جذاب  از زبان برادر كوچك تر نقل مي شــود. داســتان به جاي يك پالت واحد، بيشتر 
مجموعه اي از وقايع و ماجراهاســت كه در قالب اپيزودهايي مجزا براي اين دو برادر رخ مي دهد. ماجراي كتاب 
درباره زندگي دو برادر به نام هاي ايالي و چارلي با نام خانوادگي سيسترز است كه به عنوان دو آدم كش، شهرت 
زيادي دارند. داستان در سال 1851همزمان با تب طال رخ مي دهد. پاتريك دوويت نويسنده اي كانادايي است كه 

نخستين كتاب او »استحمام« در سال 2009به فهرست كتاب هاي نيويورك تايمز راه يافت. 

اتحاديه ابلهان
   نشر چشمه

اتحاديه ابلهان عنوان رماني به نويسندگي جان كندي توِل آمريكايي است. اين رمان براي نخستين بار در سال 
1981پس از خودكشي نويسنده  آن و به همت مادرش به چاپ رسيد. علت خودكشي نويسنده، پذيرفته نشدن 
كتابش توسط ناشران بود، اما همين كه اين كتاب منتشر شد در همان سال برنده  جايزه بين المللي پوليتزر و با 
اقبال عمومي مواجه  شد و مورد تحسين منتقدان قرار گرفت. اتحاديه ابلهان داستان پسر سي و چند ساله چاق و 
تنبلي است كه نمي تواند با جامعه دورو، رياكار و منفعت طلب آمريكا كنار بيايد .او معتقد است كه راه نجات از 

وضعيت فعلي بازگشت به افكار و اديان و خدايان قديم است.

سوختن در آب، غرق شدن در آتش
   نشر چشمه

سوختن در آب، غرق شدن در آتش مجموعه اي از اشعار چارلز بوكوفسكي، نويسنده  سرشناس معاصر آمريكايي، است. 
اين كتاب كه نخستين ترجمه فارسي از اشعار بوكوفسكي به حساب مي آيد، نخستين بار در سال 1387با ترجمه  پيمان 
خاكسار به چاپ رسيده است.شعرهايي كه مانند ديگر كتاب هاي بوكوفسكي شرح حال خود اوست و به مسائل مختلفي 
اشاره دارد. چارلز بوكوفسكي كه از بزرگ ترين شاعران آمريكاست، 6رمان به نام هاي »پست خانه«، »هزاربيشه«، »زن ها«، 
»ساندويچ ژامبون با نان چاودار«، »هاليوود« و »عامه پسند«، صدها داستان كوتاه و هزاران شعر نوشته. اين شاعر آمريكايي 
در دنياي اشعار خود زندگي را طوري زيبا توصيف و تجربه مي كند كه گويي در حال سپري كردن آخرين روز عمر خود است.

 پيمان خاكسار، مترجم آثار پرفروش و تحسين شده اي 
مثل كتاب  »جزء از كل«، »اتحاديه ابلهان«  و ... از دنياي ترجمه مي گويد

 ترجمه مكانيكی 
راه به جايی نمی برد

پيشخوان كتابفروشي ها پر از كتاب هايي اســت كه نام نويسندگان خارجي روي آنها 
نوشته شده؛ آثاري از ادبيات كشورهاي مختلف با زبان هايي كه گاهي كمتر كسي آنها را 
مي شناسد. اما تعداد مترجماني كه نامشان بعد از تجربه هاي موفق، به اعتباري در دنياي 
ترجمه رسيده چندان زياد نيست. تنها بعضي مترجمان هستند كه با ديدن نامشان روي 
جلد كتاب، خيالمان راحت است كه قرار است ترجمه اي روان و خواندني از آنها بخوانيم. 
پيمان خاكسار يكي از همين نام هاست؛ مترجمي كه با ترجمه  آثاري مثل »جزء از كل« و 
»اتحاديه ابلهان«، حسابي سر و صدا به پا كرد و موردتوجه قرار گرفت. خاكسار سراغ ترجمه 
آثار نويسندگاني رفته كه پيش از آن كمتر نامي از آنها شنيده يا اثري از آنها به فارسي 
ترجمه شده است. با اين مترجم كه كتاب هايش معموال با فروش و استقبال خوبي مواجه 

و بارها تجديد چاپ مي شوند، درباره ترجمه آثار ادبي و چالش هاي آن گفت وگو كرده ايم.

نيلوفر ذوالفقاري
  موقع انتخاب اثر براي ترجمه، 
به سليقه خودتان توجه مي كنيد يا 

سليقه مخاطبان؟
ســليقه مخاطب به طور كلي پيش بيني ناپذير 
اســت بنابراين من ابتدا سليقه خودم را مدنظر 
قرار مي دهم. سليقه خوانندگان معموال از الگوي 
مشخصي پيروي نمي كند. ممكن است بعضي 
حوزه ها باب سليقه عده اي از مخاطبان باشند اما 
موردپسند من نباشند. حتي اگر مطمئن باشم 
كه خواننده ايراني اثري را مي پســندد، باز هم 
بايد اثر مطابق سليقه خودم باشد تا آن را براي 

ترجمه انتخاب كنم.
  به عنوان مخاطب و نه به عنوان 
يك مترجم، سليقه خودتان به طرف 

خواندن چه نوع آثار ادبي ای است؟
اصال نمي توانم بگويم ســليقه ام به كدام طرف 
است، خيلي آثار متنوعي را مي خوانم و بعضي 
از آنها را مي پسندم.دو،ســه بار اولي كه ترجمه 
كردم ديدم ســليقه ام را مردم دوســت دارند و 
مي خرند و مي خوانند و رفته رفته به اين سليقه 

اعتماد كردم.
  آثار ترجمه فارسي مترجمان 

ديگر را هم مي خوانيد؟
حقيقتا خيلي كم. كتابي بايد خيلي مطرح باشد 

كه سراغ خواندن آن بروم.
  وقتــي با نگاه مترجــم به كار 
مترجم ديگري نگاه مي كنيد، معموال 
چه ايرادات يا نكاتي به چشــمتان 

مي آيد؟
وقتي اثر ترجمه اي را مي خوانم، دوســت ندارم 
متوجه شوم كه متن به زبان اصلي، كلمه به كلمه 
چه بوده است. دوســت دارم در واقع جمله اي 
را به زبان فارسي ســليس بخوانم و نه به شكل 
برگردان لغت به لغــت و تحت اللفظي. به نظرم 
متن ترجمه بايد همانقدر سيال باشد كه در متن 
اصلي بوده و شــفافيت داشته باشد. البته درك 
اين نكات مستلزم مقايســه است و من فرصت 
آن را ندارم كه هر ترجمه اي را با متن اصلي آن 

مطابقت دهم.
  بعــد چند ســال فعاليت، نام 
پيمان خاكســار به عنوان مترجمي 
قابل اعتماد بــراي مخاطبان ادبيات 
ترجمه شناخته شــده است. به نظر 
خودتان چه چيزي باعث شكل گيري 

اين اعتماد شده است؟
پاسخ اين سؤال را بايد از كساني كه محبت دارند 
و به من اعتماد مي كنند بپرسيد. من كار خودم 
را مي كنم، سعي مي كنم دقت كافي داشته باشم 
و ترجمه را درست انجام دهم. تالش مي كنم به 
اســلوبي كه براي خودم درنظر گرفته ام پايبند 
باشم. شايد اين اســلوب چندان قابل تعريف يا 

توصيف نباشد و بيشتر غريزي و شخصي باشد.

  به نظر شما بهترين راه ورود به 
دنياي مترجمي چيست؟

به نظرم براي ورود به دنيــاي ترجمه، البته كه 
تسلط به زبان مبدا و مقصد شرط اصلي است، 
اما به جز اين، مترجم بايد دانش بااليي داشته 
باشــد و اطالعات عمومي بدانــد. صرف اينكه 
كســي يك زبان خارجي بلد باشد از او مترجم 
نمي ســازد. ترجمه دانشــي الزم دارد كه فرد 
ارجاعات و اصطالحات را متوجه شود. عالقه هم 
در اين راه اهميت زيادي دارد، نه فقط عالقه به 
حرفه مترجمي، بلكه عالقه به كتاب و ادبيات. 
مكانيكي ترجمه كــردن هرگز نتيجه مطلوبي 
نخواهد داشت. مترجم بايد خودش به اثري كه 
ترجمه مي كند عالقه مند باشد و كتاب منطبق با 
طرز فكر خودش باشد. عالوه بر تعهد، عالقه هم 
باعث مي شود كه ترجمه خوب از آب دربيايد. ساز 
و كار تربيت مترجم در ايران ذوقي و خودجوش 
اســت. البته ما در همه دانشــگاه هاي كشور 

رشــته مترجمي داريم اما كم و بيش مترجمان 
مطرح ايراني فارغ التحصيل رشته هاي ترجمه 
نيستند. بسياري از مترجماني كه از دانشگاه ها 
فارغ التحصيل مي شــوند، جذب دانشگاه ها و 

دارالترجمه ها مي شوند.
  كاري بوده كــه ترجمه آن را 
شروع كنيد، اما به هر دليلي نتوانيد 

آن را به پايان برسانيد؟
خيلــي كارهــاي نيمه تمام دارم، امــا موضوع 
نتوانســتن نبوده كه باعث شــده اين كارها به 
پايان نرسند. گاهي حين ترجمه ناگهان كتاب 
بهتري پيدا كرده ام و ســراغ آن رفته ام. گاهي 
حس كرده ام كه اثــر، چيزي كــه مي خواهم 
از آب درنخواهد آمد. بعضي وقت ها هم مشغول 
ترجمه كتابي بوده ام كه ناگهان با ترجمه ديگري 

به بازار آمده و من كار را ادامه نداده ام.
  اثر تكراري ترجمه نمي كنيد؟

ترجيح مي دهم اين كار را انجام ندهم. اگر متوجه 
شــوم اثري يك ترجمه خوب دارد، ديگر آن را 
دوباره ترجمه نمي كنم. البته اگر ببينم ترجمه اي 
كه منتشر شده خوب نيست، مشكلي با ترجمه 

اثر تكراري ندارم.
  اگر ســراغ ادبيــات و ترجمه 
نمي رفتيد، چــه كار ديگري بود كه 

دوست داشتيد آن را تجربه كنيد؟
رشته تحصيلي من سينماست و قبال هم كارم در 

همين حوزه بوده است. تدوينگر فيلم بوده ام و 
تعداد بسيار زيادي فيلم تدوين كرده ام.

  »جــزء از كل« بيــن آثاري 
كه ترجمــه كرده ايد با اســتقبال 
قابل توجهــي مواجه شــد. به نظر 
خودتان اين اثر چه ويژگي ای داشت 

كه توجه مخاطبان را جلب كرد؟
جــزء از كل رمانــي عميقا فلســفي اســت، 
اما بيشــترين كشــش آن به خاطر استفاده از 
مؤلفه هاي رمان پليسي است. گره  افكني هايي 
كه در داســتان ايجاد مي شــود و ســرانجام 
بازمي شود و نشانه هايي كه نويسنده در اين باره 
مي دهد كه چرا اين اتفاق افتاده اســت، همه از 
نشانه هاي رمان هاي پليســي است. اين رمان 
چند ژانري است كه البته مشــخصه اصلي آن 
فلسفي بودنش اســت. مي توان گفت كه رمان 
پست مدرن است اما بازهم نمي توان برچسب 
يك ژانر خاص را بر آن الصــاق كرد. اين كتاب 
نخســتين رمان »اســتيو تولتز« نويســنده 
اســتراليايي تبار اســت كه در فهرست 5نامزد 

اصلي جايزه بوكر در سال 2008 انتخاب شد.
  اين روزها مشــغول چه كاري 

هستيد؟
نزديك به يك سال و نيم است كه مشغول ترجمه 
اثري هســتم، وقتي كار تمام شــود اطالعات 

بيشتري درباره آن مي دهم.

معرفي مترجم
پيمان خاكسار متولد سال 1354در تهران است. او تاكنون چندين اثر ادبي را از زبان انگليسي به فارسي ترجمه كرده و با ترجمه اش 
از رمان »اتحاديه ابلهان« توانست رتبه نخست را درنظرسنجي منتقدان و نويسندگان »تجربه« در سال 1391كسب كند. اتحاديه  
ابلهان نوشته جان كندي تول، »برادران سيسترز« اثر پاتريك دوويت، »باالخره يه روزي قشنگ حرف مي زنم« اثر ديويد سداريس، 
»سوختن در آب، غرق شدن در آتش«، »عامه پسند« و »هاليوود« از چارلز بوكوفسكي  ، »يكي مثل همه« به قلم فيليپ راث و مجموعه 

 داستان »ترانه  برف خاموش« از هيوبرت سلبي جونيور، آثاري  هستند كه با ترجمه خاكسار منتشر شده اند.

مترجمي را انتخاب كردم.
  در راه ترجمــه چــه چالش 
پيش بيني نشده اي پيش رويتان قرار 

گرفت؟
ترجمه به طور كلي كار پرچالشــي اســت. من 
ادبيات كشــورهاي مختلف انگليســي زبان را 
ترجمــه مي كنم و بــا توجه بــه فرهنگ هاي 
مختلف، اين كار چندان ســاده نيســت. حين 
ترجمه يك اثر، ممكن اســت هر چند صفحه 
يك بار با جمله اي مواجه شوم كه درك معناي 
آن كمي سخت است، ارجاعات فرهنگي سنگين 
دارد يا برگرداندن آن به فارســي ساده نيست. 
چالش انتخاب اثر هم وجود دارد؛ اينكه مترجم 
تشخيص دهد اثري ارزش ترجمه شدن دارد و 

جاي آن در زبان فارسي خالي است.
  يك مترجم در حوزه نشر معموال 

با چه مشكلي مواجه مي شود؟
چالش فعاالن در ترجمه ادبيات اين اســت كه 
كتابي را انتخاب كنند كه ترجيحا كمتر مشمول 
مميزي شود. بدترين مشكل معموال مشكالت 
مربوط به مميزي اســت. اما من تا به حال در 

حوزه نشر چالشي نداشته ام.
  بــراي انتخاب يــك اثر براي 

ترجمه، چه مالك هايي داريد؟
مالك من همواره اين است كه اثري مهم و داراي 
ارزش ادبي باشد. اما نكته اي كه به طور ويژه براي 
من مهم است، اين است كه بتوانم تفكرات خودم 
را در اثري كه براي ترجمه انتخاب كرده ام، پيدا 
كنم. يعني اثر بايد همان دغدغه هاي فلســفي، 
روانشناختي و اجتماعي را داشته باشد كه براي 
من هم مطرح و جدي هستند. اين خيلي برايم 
مهم اســت كه كتاب، به نوعــي بازتاب تفكرات 
خودم هم باشد. در غيراين صورت طبيعي است كه 
كتاب خودم را جذب نمي كند. كتابي كه ترجمه 
مي كنم نبايد از جنس تفكر من خيلي 
دور باشد تا حس كنم دوست دارم 

سراغ ترجمه آن بروم.
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  شرك 2
انيميشــن هاي شــرك، جزو 
معروف تريــن انيمه هاي توليد 
شــده تاريخ ســينماي جهان 
هستند. اما چرا در اين وضعيت 
و شــرك2؟ به ايــن دليل كه 
تازگي ها، كلي آزبوري، كارگردان 
شرك2درگذشــته اســت. او 
همچنين كارگرداني انيمه هايي 
چون اسمورف ها را نيز عهده دار 
بــوده اســت. اين چهــره در 
شصت سالگي درگذشته است. 
از او »ديو و دلبــر« را هم به ياد 
داريــم. او كه درگير ســرطان 
بود، ســرانجام بعد از چند سال 
مبارزه با اين بيمــاري به پايان 
خط رســيد. جالب اينكه براي 
شــرك 2هم نامزد نخل طالي 
كن شــده بود. اين فعال هنري 
در سال1960 در تگزاس متولد 
شده بود و از ســال1980 وارد 
دنياي انيميشــن شــد، ضمن 
اينكه درگير صداپيشــگي هم 
بود. ايــن انيمــه 94دقيقه از 
ســال2001 شــروع به اكران 
كرده و در سال 2004ميالدي 
نيز در كن حضور يافت. جالب 
اينكــه هزينه ســاخت آن نيز 
150ميليون دالر برآورد شد كه 
در نهايت موفق شد شش برابر 
آن فروش داشته باشد كه يك 
موفقيت خيره كننده بود. جالب 
است بدانيد كه اين فيلم را، جزو 
10فيلم پرفروش تاريخ سينما و 
پرفروش ترين انيميشن تاريخ 
سينما مي دانند. شرك و فيونا 
از  مــاه عســل بازمي گردند و 
دعوتنامه اي از پادشاه هارولد و 

ملكه ليليان دريافت مي كنند.

غول دوست داشتني
1 پيشنهاد

سمت زشت شهر
2 پيشنهاد

  شناي پروانه
باالخره ســالن هاي ســينما 
هم بــاز شــدند و بــا رعايت 
بهداشــتي،  پروتكل هــاي 
عاشــقان ســينما كنــار هم 
جمع شدند. به گفته سازمان 
سينمايي، در 6 روز اول تيرماه، 
43هزار نفر به سينماها رفتند 
كه تنها 60درصد آنها، متعلق 
به فيلم شــناي پروانه بودند. 
در واقع بعد از جشــنواره فيلم 
فجر زمستان گذشته، خيلي ها 
بي صبرانه منتظر تماشاي اين 
فيلم اجتماعي روي پرده هاي 
ســينما بودند. بعد از نمايش 
ايــن فيلــم بــراي منتقدان 
و تماشــاگران جشــنواره، 
بازخوردهاي خوبي از اين اثر در 
شبكه هاي اجتماعي و رسانه ها 
شــكل گرفت. به همين دليل 
مردم منتظر بودند تا از نزديك 
با پديده جديد سينماي ايران 
روبه رو شوند. اين فيلم را محمد 
كارت كارگردانــي و رســول 
صدرعاملي هم تهيه كنندگي 
كــرده اســت. حتــي خــود 
سازندگان و عوامل فيلم نيز از 
اســتقبال مردم در بازگشايي 
سينماها و هجوم براي تماشاي 
اين اثر تحســين شده، به وجد 
آمدنــد و در اين بــاره پيامي 
صادر كردند. ايــن فيلم اثري 
اجتماعي است كه سينمايي ها 
را به ياد سعيد روستايي و آثار 
او انداخت. فيلــم در اليه هاي 
زيرين اجتماعي مي گذارد و به 
نوعي، بازخواني زندگي اقشار 
آسيب ديده اجتماع است كه به 
خوبي پرداخت شده. البته اثر، 
به واسطه تم اجتماعي و جدي 
و خشني كه دارد، مناسب همه 

اعضاي خانواده نيست.

ساخت آثار هنري با كبريت در كشورهاي مختلف دنيا رايج است و آثار زيادي با قوطي و چوب هاي كبريت ساخته 
شده اما اين كار در ايران چندان رواج ندارد. خسرو احمدوند يكي از مجموعه داراني است كه با قطعات كبريت چند 
اثر هنري ساخته و معتقد است مقبره كوروش هخامنشي كه گوشه مجموعه اش جاخوش كرده جزو نخستين آثار 
هنري اي است كه با كشوي كبريت ساخته شده است؛ »در سال1394 با كشوي كبريت مقبره كوروش هخامنشي 
را ساختم و معتقدم نخستين سازه دنياست كه با كشوي كبريت ساخته شده. هنرمندان بسياري با چوب كبريت 
سازه هاي ارزشمندي ساخته اند اما در همه اين سال ها نديده ام و نشنيده ام كه كسي با كشوي كبريت اثر هنري 
توليد كند«.ساخت برج ميالد با چوب كبريت يكي ديگر از كارهاي خسرو احمدوند است. او مي گويد با ساخت اين 
كارها مي خواهد به نسل جديد ياد بدهد كه با چوب و كشوي كبريت هم مي توان اثر هنري ساخت. مجموعه داري 
كبريت به رغم همه جذابيت هايش يك نيمه پنهان دارد و آن هم نگهداري از كبريت هاي قابل اشــتعال است. 
احمدوند مي گويد هيچ ارگاني براي تحت پوشــش قرار دادن مجموعه هايي از اين دست پيشقدم نمي شود و 
ناگزير بخشي قابل توجهي از 12هزار كبريتي كه در اين نيم قرن جمع كرده را در انباري خانه اش نگه مي دارد. 
او معتقد است مجموعه داري كبريت در ايران معموال مورد توجه قرار نمي گيرد؛»توليد كبريت در ايران تاريخ 
100ساله دارد اما تاكنون 5كتاب با اين موضوع چاپ شده و اين نشان مي دهد كه اين صنعت در ايران مهجور 
مانده است. من اين آمادگي را دارم كه مجموعه ام را تا 10ســال و بدون هيچ گونه چشمداشتي در معرض ديد 
عموم قرار بدهم اما هيچ ارگاني از اين پيشنهاد اســتقبال نمي كند. آرزوي من اين است كه روزي موزه كبريت 

در ايران تاسيس شود«. 

باركد را اسكن 
كنيد  و خالصه 
اين گزارش را  

ببينيد.

ديدار با كلكسيونري كه 12هزار 
عدد كبريت از 30كشور جهان دارد و در 

كلكسيون او كبريت 2ميليون توماني هم پيدا مي شود

اينجاانبار باروت
است برای خودش

كبريت شايد براي خيلي ها يك كاالي كم ارزش باشد. نشان به آن 
نشان كه برخي كاسب ها بعد از فروش چند قلم كاال و درصورت نداشتن 

پول خرد، يك يا چند كبريت هم به مشتري پيشكش مي كنند. آنهايي كه 
از سير تاريخي توليد كبريت در ايران و جهان خبر دارند، خوب مي دانند كه 

همين كاالي كوچك و دم دستي نوعي ميراث فرهنگي است و قبل از راه اندازي 
شبكه هاي تلويزيوني و ظهور اينترنت، وسيله اي براي معرفي مفاخر فرهنگي و بناهاي 

تاريخي به مردم بوده است. كبريت در يك برهه و قبل از پيدا شدن سر و كله بيلبوردهاي 
تبليغاتي غول پيكر هم يك ابزار تبليغاتي مهم بوده و به واسطه تيراژ قابل توجه توليد آن 
در كشور جايي براي تبليغ انواع كاالهاي داخلي و خارجي بوده است. خسرو احمدوند، 
كلكسيونري كه 50سال از عمرش را صرف جمع آوري كبريت هاي ايراني و خارجي كرده 

مخزن اطالعاتي از اين دست است و خيلي ها او را تاريخ شفاهي توليد كبريت در 
ايران مي دانند. او در مجموعه اش 12هزار عدد كبريت در اندازه و شمايل گوناگون 

دارد و ويژگي منحصر به فرد مجموعه اش اين است كه كبريت هايي مربوط به 
دوره هاي مختلف تاريخي كه قيمت آنها از هزار تومان تا 2 ميليون تومان 

برآورد مي شود را در دل خودش جاداده است. كلكسيونر كرجي مدام 
كبريت ها را در فضاهاي عمومي در معرض ديد عموم قرار مي دهد 

و مجموعه اش را نوعي ميراث فرهنگي مي داند كه بايد 
براي حفظ آن كوشيد تا نسل به نسل منتقل 

شود.

بهنام سلطاني 

كلكسيونر كرجي اصالت همداني دارد و  زاده شهر تويسركان است كه در 
سال هاي نه چندان دور يكي از مراكز اصلي توليد كبريت در ايران بود. خسرو 
احمدوند از 14سالگي و از سر كنجكاوي به جمع آوري كبريت عالقه مند شده 
و حاال با گذشت 50سال از آن روزها، مجموعه اي كم نظير را سر و شكل داده 
است. او مي گويد عالقه اش به جمع آوري كبريت درست در همان سال هايي 

كه توليد نوع چوبي آن در ايران به محاق رفت، شروع شد؛ »من از سال1347 
شروع به جمع آوري نخستين كبريت ها كردم. سال 47نقطه عطفي در صنعت 

كبريت سازي  در ايران است چرا كه در آن سال، خط توليد كبريت چوبي 
به دليل مقرون به صرفه نبودن در ايران متوقف شد و كبريت هاي مقوايي جاي 

آنها را گرفت. در آن سال ها جمع آوري كبريت برايم نوعي تفريح بود. برادرم 
كلكسيون تمبر داشت و من هم مشغول جمع آوري كبريت و تشكيل كلكسيون 
شدم«. كبريت از سال هاي دور در هر خانه اي يافت مي شد و كارخانه ها تنوع در 
توليد را عنصر مهمي براي جلب رضايت مشتري مي دانستند. به همين دليل تا 

اواخر دهه 40و قبل از ورود نسل اول فندك و ساخت بخاري هاي ترموكوپل دار، 
كبريت كاالي واجب هر خانه اي بود و معموال كنار سماور، بخاري، قليان يا 
جاسيگاري پدربزرگ ها و يا اجاق گاز مادربزرگ ها يافت مي شد. احمدوند 

مي گويد همين تنوع در توليد كبريت و كاربردهاي مختلف آن، خيلي از 
بچه هاي دهه 40 را براي جمع آوري كبريت به صرافت انداخت اما كمتر كسي 

اين راه را تا مجموعه داري ادامه داد؛»من به اتفاق چند نفر از همكالسي ها براي 
جمع آوري انواع كبريت رقابت مي كرديم. معموال به بقالي ها سرك مي كشيديم 
و در بساط دستفروش ها، كبريت هاي جديد را جست وجو مي كرديم. من آنقدر 

كبريت جديد خريدم كه سرانجام به تشكيل چنين مجموعه اي منجر شد«.

كلكسيونر 14ساله از همدان 

يكي از ويژگي هاي مجموعه خوش رنگ و لعاب كلكسيونر كرجي 
اين است كه كبريت ها به صورت سري دسته بندي شده و هر سري 

به يك دوره تاريخي تعلق دارد؛ مثال كبريت هايي كه روي آنها 
تصاويري از مفاخر فرهنگي و ادبي حك شده و در يك قاب جاي 
گرفته اند يا سري ديگري كه عكس هايي از بناهاي تاريخي ايران 

روي آنها چاپ شده است. احمدوند مي گويد تحقيقات ميداني كه 
از جواني شروع كرده در نهايت به تشكيل چنين مجموعه اي منجر 

شده است؛ »پدرم روايت هاي نابي را از محصوالت كارخانه هاي 
كبريت سازي  در تويسركان برايم بازگو مي كرد و يكسري اطالعات 

هم از دوستان مي گرفتم. ال به الي تحقيق و پژوهشي كه درباره 
انواع كبريت انجام مي دادم، اقوام هم از خارج از كشور برايم كبريت 

سوغاتي مي آوردند و اين مجموعه آرام آرام شكل گرفت. يكي 
از سري كبريت هاي كمياب كه محصول كارخانه صدقياني و 

نمونه اش بسيار كمياب است در مجموعه من وجود دارد. جنس 
اين نوع كبريت ها پالستيكي و قابل شست وشو است.كبريت هاي 
پالستيكي صدقياني نخستين نسل كبريت هايي به شمار مي رود 
كه با شماره بندي وارد بازار شد و هر اندازه با يك شماره به فروش 
مي رسيد«. مجموعه خسرو احمدوند يك بار دچار سكته خفيف 

شده و او از زمان پيروزي انقالب و پايان دفاع مقدس از جمع آوري 
كبريت و مجموعه داري دست كشيد اما از سال1370 براي 

تكميل مجموعه اي كه نصفه و نيمه مانده بود آستين ها را باال 
زد؛»حدود 15سال و به واسطه وقوع اتفاقات تاريخي مثل پيروزي 

انقالب و جنگ تحميلي از حال و هواي مجموعه داري دور شدم 
اما از حوالي سال1370 براي جمع آوري كبريت به مغازه ها و حتي 

هتل ها و همه اماكني كه كبريت در دسترس بود مراجعه كردم و 
آن موقع بود كه متوجه شدم در اين سال ها چه كبريت هايي را از 
دست داده ام. در آن سال ها، تبريز و كارخانه معروف توكلي كه در 
سال1297 تاسيس شد، مركز اصلي توليد كبريت در ايران بود«.

كبريت هاي قابل شست وشو 

ميراث فرهنگي 
نخســتين جرقه هاي توليد كبريت ايران از ســال1297 و 
توسط مرحوم توكلي در ايران زده شد و در آن سال ها به عنوان 
يك كاالي لوكس شناخته مي شد و حتي گفته مي شود در 
دوره ناصري در مناسبت هاي مختلف، كبريت هاي نفيس 
هديه مي دادند. خســرو احمدوند كه به واســطه تحقيق و 
پژوهش هايي كه درباره كبريت انجام داده به تاريخ شفاهي 
اين كاال بدل شده مي گويد:»بعد از تاسيس كارخانه توكلي 
در تبريز، چند كارخانه در شهرهاي مختلف ازجمله تهران 
شروع به فعاليت كرد و بسياري از كبريت هاي مجموعه من 
هم به اين كارخانه ها تعلق دارد. دســتگاه ها و ماشين آالت 
توليد كبريت از سوئد و آلمان وارد ايران مي شد اما به دليل 
نداشتن نيروهاي متخصص اين كارخانه ها تعطيل شدند. 
كبريت هاي  3در 5سانتي متري از همان سال ها توليد شد 
و اين اندازه استاندارد كبريت در همه كشورهاي دنيا بود«. 
مجموعه مجموعه دار كرجي مملــو از كبريت هاي خاص با 
اندازه هاي مختلف و بعضا نامتعارف است. وقتي كبريت هاي 
17ميلي متري را كنار كبريت هاي نيــم متري مي گذارد، 
خاص بودن آنها بيشــتر به چشــم مي آيد؛»كبريت هاي 
چوبي كه بيش از 90سال از عمر آنها گذشته جزو نخستين 
كبريت هايي اســت كه در نوجواني خريدم. برچســب اين 
كبريت ها را در روسيه چاپ مي كردند و در ايران چسبيده 
مي شــد و در نهايت روي كبريت عبارت »ساخت روسيه« 
را حك مي كردند«. آنطور كه مجموعه دار كرجي مي گويد 
از وقتي خط توليد كبريت در دنيا متوقف شد، مجموعه داري 
كبريت رونق گرفته و به عنــوان يك ميراث فرهنگي ارزش 
افزوده پيدا كرده است؛»من خودم را نگهبان ميراث فرهنگي 
مي دانم و مثل ساير مجموعه داراني كه مورد حمايت هيچ 
ارگاني قرار نمي گيرند با هزينه شخصي از اين ميراث نگهداري 
مي كنم. من و برخي دوستانم ميليون ها تومان صرف خريد 
چند عدد كبريت مي كنيم و دنبال منفعت مالي هم نيستيم. 
اگر مجموعه هايي از اين دست به مردم معرفي شود و همه با 
سير تحول تاريخي كبريت آشنا شوند، تفاوت مجموعه دار با 

كبريت فروش هم آشكار خواهد شد«.

كبريت اگرچه با اختراع فندك ارزش و اعتبارش را از دست داد اما توليد آن در ايران يك 
تاريخچه باشكوه دارد و همان كبريت هاي  3 در 5سانتي متري، بهترين وسيله ممكن براي 
معرفي مفاخر فرهنگي و ادبي و بناهاي تاريخي به مردم بود. مجموعه خسرو احمدوند هم 
مملو از كبريت هايي است كه روي آنها با تصاويري از حافظ، سعدي و ابوعلي سينا تزئين 
شده و روي برخي ديگر از كبريت ها هم بخش هايي از بناي باشكوه تخت جمشيد به چشم 
مي خورد. مجموعه دار كرجي معتقد است اين كاال در نخستين سال هاي توليدش نوعي 
رسانه بود كه دست بر قضا مخاطبان بسياري هم داشت؛»هر سري 
از كبريت هايي كه در اين مجموعه مي بينيد يك دوره تاريخي 
را به شما معرفي مي كند. كبريت هنوز هم يك پيام رسان عام 
است چون يكســري پيام ها را به همه اقشــار جامعه منتقل 
مي كند. اين پيام ها از كودك 5ساله تا انسان 100ساله مخاطب 
دارد. در مجموعه من كبريت هايي وجود دارد كه تصوير سكه هاي 

دوره هخامنشي روي آنها حك شده و به اين ترتيب، كبريت ابزاري براي صدور فرهنگ 
و تمدن كهن ايرانيان هم بوده است. بخشي ديگر از اين مجموعه به كبريت هايي تعلق 
دارد كه عكس مشاهير ايران زمين يا گونه هاي مختلف پرنده هاي در حال انقراض روي 
آنها چاپ شده است«. كبريت هايي كه در مناسبت هاي مختلف توليد شده يكي ديگر از 
جذابيت هاي مجموعه خسرو احمدوند است. مثل كبريتي كه عكس يك دكل نفتي روي 
آن نقش بسته و به مناسبت 29 اسفند و روز ملي شدن صنعت نفت ايران توليد شده است. 
برخي ديگر از كبريت ها با تصاوير لباس اقوام ايراني تزئين شده و آنطور كه مجموعه دار 
كرجي مي گويد، آشنايي جوان ها با سنت ها، هدف اصلي كارخانه هايي بوده كه خواسته 
يا ناخواسته در كنار توليد كبريت، مروجان فرهنگ و سنتي ايراني هم بوده اند؛»يكي از 
داليلي كه كبريت را براي معرفي فرهنگ و سنت ايراني انتخاب مي كردند، تيراژ قابل توجه 
اين كاال بوده است. در سال هاي قبل از انقالب، گاهي 10ميليون عدد كبريت با يك عكس 

توليد مي شد و در سال هاي بعد اين تيراژ به 100ميليون عدد هم رسيد«. 

پيام رسان آتش زا 

يك ابتكار جالب 
كبريت هاي مجموعه دار كرجي را بايد به 2دوره تاريخي قبل و بعد از انقالب 
اسالمي تقسيم كرد. روي كبريت هايي كه عمدتا بعد از انقالب توليد شده اند 
ديگر خبري از معرفي مشاهير علمي و مفاخر فرهنگي و ادبي و بناهاي تاريخي 
نيست و تبليغات بازرگاني جاي آنها را گرفته است. از اين رو مجموعه خسرو 
احمدوند را مي توان پنجره اي رو به سير تحول تاريخي توليد كبريت در ايران 
دانست. او به نكته جالبي اشاره مي كند كه وجه اشتراك كبريت هاي قبل و 
بعد از انقالب است؛»كبريت در هر دو دوره  وسيله اي براي معرفي فرهنگ و 
سنت ايراني و جايي براي تبليغات بازرگاني بوده و به گونه اي طراحي شده كه 
اگر كشوي آن را پشت به تصاوير باز كنيد، چوب كبريت به بيرون مي ريزد. اين 
ابتكار براي آن به خرج داده شده كه مردم، كشوي كبريت را از طرفي كه تصوير 
روي آن قابل مشاهده است، بكشند«.بسياري از كارخانه هاي كبريت سازي  
ايران به تدريج تعطيل شدند اما كارخانه قديمي توكلي در تبريز هنوز هم 
نفس مي كشد و جديدترين محصوالت اين كارخانه در مجموعه بسياري 
از مجموعه داران، يك نماينده دارد.كبريت هايي كه رستوران ها، هتل ها، 
كافي شاپ ها و سامانه هاي حمل ونقلي را تبليغ مي كنند اما ديگر خبري از 
تيراژهاي چندده ميليوني نيست. بخش عمده مجموعه كلكسيونر كرجي را 
همان كبريت هاي قديمي كه غبار زمان روي آنها نشسته تشكيل مي دهند؛ 
كبريت هايي كه او مي گويد گاهي چند ميليون تومان براي خريد آنها صرف 
كرده تا مجموعه اش را كامل كند؛»اين مجموعه به آساني سر و شكل نگرفته و 
عموم مردم از مصايب مجموعه داري اطالع چنداني ندارند. حدود 5سال قبل 
براي خريد كبريت به مشهد رفتم و بعد از زيارت حرم امام رضا)ع( 3 عدد كبريت 
را يك ميليون تومان خريدم و به تهران برگشتم. در اين مجموعه كبريت 
2ميليون توماني هم وجود دارد اما به وجه مادي آنها توجه نمي كنم«.

مجموعه كلكسيونر كرجي شامل كبريت هاي 
بندانگشتي هم مي شود. حجم اين كبريت ها 
همانطور كه از نامشان پيداست به اندازه 
يك بند انگشت است و به همين دليل به 
كبريت هاي بندانگشتي معروف شده اند. 
كبريت هاي نيم متري هم نقطه مقابل 
آنهاست و هر دو نوع باب ميل مجموعه داران 
است. خسرو احمدوند بعد از جست وجوي 
جعبه هايي كه در هر كدام از آنها صدها كبريت 
با وسواس چيده شده، بسته كبريت هاي 
بند انگشتي را بيرون مي كشد و مي گويد: 
»كبريت هاي بندانگشتي كه در اين مجموعه 
مي بينيد جزو كوچك ترين كبريت هاي 
دنياست و آنها را در نوجواني خريدم. متأسفانه 
كبريت هاي قالبي هم بعضا بين كلكسيونرها 
و دالل ها رد و بدل مي شود اما در اصل بودن 
اين كبريت ها ترديدي وجود ندارد. اين نوع 
كبريت هاي چوبي و دست ساز كه اندازه آن 
17 در 22ميلي متر است به كارخانه 3 ستاره 
زنجان تعلق دارد و در سال1340 توليد شده. 
كبريت هاي بند انگشتي را به عنوان اشانتيون 
در جعبه هاي بزرگ كبريت مي گذاشتند 
اما اين روزها قيمت گزافي پيدا كرده 
است«. بزرگ ترين كبريت هاي مجموعه 
خسرو احمدوند به كارخانه هاي خارجي 
تعلق دارد. كارخانه مچ باكس آمريكا و يك 
كارخانه لهستاني در اين بخش يك نماينده 
در مجموعه كلكسيونر كرجي دارند. ابعاد 
اين كبريت ها هم 40در 30سانتي متر است 
اما جذابيت آنها براي كلكسيونر بيشتر از 
كبريت هاي كمياب بندانگشتي نيست. در 
مجموعه خسرو احمدوند، كبريت هاي جيبي 
هم يافت مي شود كه جاي آنها در جيب كوچك 
شلوار جين بوده است. اين نوع كبريت ها مثل 
بسته هاي سيگار كه 20نخ دارد، حاوي 20عدد 
چوب است و آنطور كه مجموعه دار كرجي 
مي گويد مختص افراد سيگاري بوده است.

كوچك ترين كبريت دنيا 

كبريت هاي مجموعه خســرو احمدوند براســاس نوع جنس، حجم و تاريخ توليد بســته بندي شده است. او 
تاكنون 22نمايشــگاه در نقاط مختلف كرج برپا كرده و كبريت هايي با عنوان پك هاي ميراث فرهنگي بيش 
از بقيه بسته بندي ها مورد استقبال عموم قرار گرفته اســت. روي كبريت هاي اين پك ها تصاويري از نمادها و 
بناهاي تاريخي ايران چاپ شده و در سال هاي دور به گردشگراني كه وارد ايران مي شدند، پيشكش مي كردند. 
مجموعه دار كرجي مي گويد اين نوع كبريت ها در شهرهاي توريســتي توليد و عرضه مي شد و آنها را از تبريز 
و اصفهان خريده تا به مجموعه اش اضافه كند. مجموعه دار كرجي بــه كبريت هاي هندي كه به قول معروف 
با رنگ هاي جيغ شــناخته مي شود نگاهي مي اندازد و مي گويد:»30كشــور دنيا در اين مجموعه حداقل يك 
نماينده دارند اما كبريت هنــدي به لحاظ تنوع در رنگ تافته جدا بافته اســت. جالب اينكه روي كبريت هاي 
هندي هم نمادهايي از اديان و اقوام مختلف اين كشور حك شده است«. خسرو احمدوند در 64سالگي هنوز 
هم در پي خريد و جمع آوري كبريت هاي جديد و پر و پيمان كردن مجموعه اي است كه از 12هزار عدد كبريت 
تشكيل شده است. در اين مجموعه از سال1300 كبريت پيدا مي كنيد تا جديدترين كبريتي كه چند شب قبل 
خريده شده است. مجموعه دار كرجي كه معلم بازنشسته است وجهه فرهنگي مجموعه داري را مهم تر از ديگر 
جنبه هاي اين كار مي داند؛»به طور مرتب و سالي چندبار در مدارس و بناهاي تاريخي تهران و كرج نمايشگاه برپا 
مي كنم تا مردم با فرهنگ مجموعه داري و سير تحولي كه در تاريخ كبريت سازي  طي شده آشنا شوند. خيلي ها 
با ديدن اين مجموعه به مجموعه داري كبريت عالقه مند شدند و در جريان برپايي نمايشگاه تعداد قابل توجهي 

از مجموعه داران كبريت كشف شدند«.

يك قرن با كبريت

از مقبره كوروش تا برج ميالد 
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9 تماشا خانه

»واليت عشق« عنوان ســريال تاريخي است كه تقريبا 20ســال پيش با موضوع 
زندگي امام رضا)ع( ساخته شد؛ سريالي كه هجرت امام رضا)ع( از مدينه به مشهد و 
توطئه هاي مامون را كه سرانجام منجر به شهادت اين امام بزرگوار شد، روايت مي كند. 
افتخار ساخت اين سريال را كارگردان بنامي چون »مهدي فخيم زاده« در كارنامه 
هنري خود ثبت كرده است. توليد سريال هاي تاريخي به طور كلي از دشواري هاي بسياري برخوردار است. در اين 
مسير نبايد فراموش كرد كه كارگردان چنين آثاري عالوه بر تبحر و مهارت در به تصوير كشيدن زواياي مختلف 
تاريخي، بايد در انتخاب بازيگران و ساير عوامل همچون آهنگساز و خواننده براي موسيقي اثر دقت كافي به 
خرج دهد كه فخيم زاده همه اينها را در سريالش لحاظ كرده بود. البته در كارنامه فخيم زاده عالوه بر اين سريال، 
آثار مختلفي چون سريال »تنهاترين سردار« در ژانر تاريخ اسالم، سريال »خواب و بيدار« در ژانر پليسي، فيلم 
سينمايي »تشريفات« در ژانر سياسي، فيلم سينمايي »خواستگاري« در ژانر كمدي و فيلم سينمايي »همسر« 
در ژانر اجتماعي را هم مي توان نام برد. البته خالقيت هاي هنري فخيم زاده فقط محدود به كارگرداني او نشده و 
فعاليت هاي بازيگري و نويسندگي اش هم حرف هايی براي گفتن دارد. او ليسانس زبان و ادبيات فرانسه از دانشگاه 
تهران دارد و فارغ التحصيل از دانشكده هنرهاي دراماتيك تهران است. در آستانه ميالد امام رضا)ع( فرصتي 
به دست  آمد تا به بهانه ساخت سريال واليت عشق، مهمان مهدي فخيم زاده در دفتر كارش شده و از خاطرات 

ساخت اين سريال و احواالت اين روزهايش جويا شويم.

الناز عباسيان

  اجازه بدهيد در همين ابتدا شما را به حدود 
25سال پيش و زمان نگارش فيلمنامه و كارگرداني 
سريال واليت عشق ببريم. چطور شد ايده ساخت 

اين سريال به ذهن شما آمد؟ 
صراحتا عرض مي كنم كه ساخت اين سريال ايده من نبود؛ 
زيرا معموال ساخت فيلم هاي تاريخي انتخاب فرد نيست و من 
براي ساخت اين سريال دعوت شدم. اغلب كارهاي تاريخي 
به اينگونه نيست كه فيلمساز ايده داده باشد بلكه ايده و طرح 
از سوي خود مسئوالن سازمان صدا و سيما با در نظر گرفتن 
ضرورت هاي اجتماعي، سياسي و ديني ارائه مي شود. ماجرا 
به زماني برمي گردد كه سريال »تنهاترين سردار« با كارگردان 
ديگري آغاز شده بود و من از نيمه كار به علت قطع همكاري 
كارگردان اول، به سوي ساخت سريال تاريخي كشانده شدم. 
من با تهيه كننده اين سريال ارتباط صميمي داشتم و قرار بود 
كه من يك كار ديگر با حال و هواي خانوادگي و اجتماعي بسازم 
كه مرا مأمور به خدمت كردند كه سريال تنهاترين سردار را 
به اتمام برسانم. بعد از اين ســريال، ساخت سريال ديگري 
درباره زندگي امام رضا)ع( به من سفارش داده شد. من حدود 
8 ماه، شبانه  روز كتاب هاي مختلف مذهبي و تاريخي پيرامون 
زندگي امام رضا)ع( را مطالعه كردم. با تاريخ دانان، متخصصان 
و صاحب نظران در اين زمينه جلسات مختلف برگزار كردم و 

سريال ساخته شد.
  در سريال واليت عشق شما كارهاي جديدي 
را به نمايش گذاشــتيد؛ براي مثــال تا پيش از 
ساخت سريال واليت عشــق، در سريال هاي 
مذهبي-تاريخــي همچون ســريال هاي امام 
علي)ع( و تنهاترين سردار ما فقط از قول معصوم 
مي گفتيم »فرمودند«؛ حضور يا اثري از معصوم 
در فيلم نمي ديديم اما در ســريال واليت عشق 
براي نخستين بار بيننده فيزيك و جسم امام را با 
چهره نوراني مي ديد و حتي صداي معصوم را هم 
مي شنيد. براي اين كار با مشكلي روبه رونشديد؟ 
من استداللم براي حضور اينچنيني معصوم در سريال يك 
استدالل ساختاري بود. مي گفتم نمي شود يك فيلم درباره 
يك فرد خاصي بســازيم اما از اول تا آخر فيلم حضور فرد را 
نداشته باشيم. جلسات بسياري برگزار شد تا من مخالفان اين 
طرح را توجيه كنم كه اگر قرار است درباره امام رضا)ع( سريالي 
بسازيم و مردم با او ارتباط بگيرند بايد كار متفاوتي ارائه دهيم. 
البته من خودم از ابتدا موافق انتخاب بازيگر خاصي براي ايفاي 
نقش امام رضا)ع( نبودم. زيرا گذاشتن يك بازيگر در نقش يك 
معصوم معذوريت ها و محدوديت هاي خودش را دارد. هر كسي 
در ذهن خود معصومين را به گونه ای تصور مي كند. امام رضايي 
كه شما در ذهن تان تصور مي كنيد با امام رضايي كه من نوعي 
در ذهن خودم ساخته ام متفاوت است. هر كسي مطلق خوبي 

نمكي؛ نقشی به يادماندني از فخيم زاده
يكي از بازي هاي به يادماندني فخيم زاده ايفاي نقش نمكي در فيلم سينمايي »مسافران 
مهتاب« است كه نقش يك فرد ناتوان ذهني به نام نمكي را بازي كرده است. او براي بازي 
در اين نقش از حس و حال يك جوان ناتوان ذهني در محله شان الگو گرفته بود؛ »قبل از 
بازي در اين فيلم به طور اتفاقي در همين محله پاسداران يك جوان ناتوان ذهني را ديدم 
كه بچه هاي محله دوره اش كرده و سر به سرش مي گذاشتند. من آن زمان موتورسيكلت 
داشتم و او را سوار كرده و به خانه اش بردم. رفتارهاي او در اين ديدار كوتاه در ذهنم مانده 
بود و براي ايفاي نقش نمكي خيلي كمك كرد. از ابتدا قرار نبود من اين نقش را بازي كنم و 
من به عنوان نويسنده و كارگردان اين فيلم چندين گزينه براي اين نقش داشتم كه دست 
آخر خودم مجبور شدم بازي كنم كه دست بر قضا خوب از آب درآمد. نقش درآمد و خودم 

قبول كردم تا اين نقش را بازي كنم«. 

يك كاراته كاي حرفه اي
فخيم زاده ورزشكار حرفه اي است. او دان6 كاراته دارد و در دوراني، داوود رشيدي و چند 
تن از ديگر سينماگران، در خانه او تمرين كاراته مي كردند. خودش از عالقه اش به ورزش 
مي گويد؛ »ورزش ديگر جزئي از زندگي من است. من حتي در دفتر كار هم يكي از اتا  ق ها را 
مخصوص ورزش قرار داده ام. از كودكي به ورزش و رشته هاي رزمي عالقه مند بودم. 2برادر 
بزرگ ترم كه اهل ورزش بودند مرا هم به اين وادي كشاندند. از دوران دبيرستان ورزش را 
از باشگاه ها دنبال كردم االن هم باشگاه ها تعطيل است در خانه ورزش رادنبال مي كنم«. 
رزمي كار بودن او و توانايي اش در نقش هاي اكشن، فيلم ها را جذاب مي كند. او از تأثير 
ورزش در صحنه هايي از فيلم هايش مي گويد: »من فقط در فيلم آخرم كه »مشت آخر« 
بود از ورزش هاي رزمي استفاده كردم. در ديگر ساخته هايم صحنه هاي اكشن داشتم و 

اما هيچ گاه از كاراته استفاده نكرده بودم«.
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  انيميشن ملكوت
پيش از اين هم گفته بوديم كه 
صنعت انيمه ســازی در ايران 
رشد خوبی داشــته و جوانان 
مســتعدی در ايــن زمينــه 
ورود كرده انــد و آثار خوبی را 
شاهديم. يكی از اين آثار جديد 
را بايد انيميشين »ملكوت«، 
اثری از فرنوش عابدی بدانيم 
كه ايــن روزهــا، حضورهای 
جهانی موفقــی را هم تجربه 
می كند. به تازگــی هم كه به 
جشنواره لهســتان راه يافته و 
بايد اواخر امسال در آن حضور 
يابد. اهميت اين جشنواره در 
آن است كه از رويدادهای مورد 
تأييد آكادمی اســكار دانسته 
می شود. اين انيميشن را مركز 
گسترش ســينمای مستند و 
تجربی توليد كرده. ملكوت در 
فضای خير و شر اتفاق می افتد 
و داستان پيانيستی است كه 
دســتان خود را در ازای جان 
همسرش به »مرگ« می دهد؛ 
در واقع فرايند تبديل شــدن 
يك هنرمند و موزيســين به 
يك انسان شــرور را مشاهده 
می كنيم. عابدی درباره سوژه 
اين انيمه به مهر گفته اســت: 
»ملكوت، داســتان پيانيستی 
اســت كه بر اثر حادثه يكی از 
دســت های خود را از دســت 
می دهــد و ديگــر نمی تواند 
پيانو بزند. او بــه همين دليل 
تحت جراحی قرار می گيرد و 
دستی به او پيوند زده می شود 
كه دست يك مجرم مرده است 
و بعد از پيوند، پيانيســت به 
كارهای شــرارت بار و كشتن 

آدم ها دست می زند.«

  جهان با من برقص
اين روزهــا می توانيــد فيلم 
»جهان با من برقــص« را در 
سايت ها و سامانه های پخش 
آنالين و اينترنتــی فيلم هم 
مشاهده كنيد. شايد به واسطه 
اســم آن،  چندان بــا اين اثر 
ارتباط نگيريــد اما وقتی پای 
سروش صحت به ميان می آيد 
و بازيگرانــی چون علی مصفا، 
جواد عزتی، هانيه توســلی و 
پژمــان جمشــيدی، آن وقت 
می توانيد در اين نظر خودتان 
كمی بازنگری كنيــد. فيلم، 
درباره يك جشــن تولد است. 
دوســتان جهانگيــر دور هم 
جمع می شوند تا به نوعی تولد 
او را برگزار كننــد. اما همين 
دورهمی، باعث می شود تا در 
فضايی كمــدی، حرف هايی 
جدی و امروزی درباره زندگی 
و مــرگ و مباحــث جــدی 
بشــنويم؛ اثری كه به نوعی، 
هم شــاد می كند، هم ما را به 
فكر فرو می برد. البته واكنش 
كاربران اينترنتــی هم به اين 
اثر سينمايی نوســان زيادی 
دارد؛ نظراتی كــه از يك فيلم 
به دردنخور تا يك فيلم كاماًل 
دوست داشتنی و آرام، نوسان 
دارد. لوكيشن فيلم در گيالن 
است و همين باعث شده تا با 
فيلمی آرام روبه رو باشيم. البته 
اگر انتظار داريد فيلمی جدی 
و سطح باال ببينيد، طبعاً شايد 
از تماشای آن پشيمان شويد. 
اما در حد يك اثر ســينمايی 
قابل قبــول، می توان ســراغ 
 ايــن اثــر از ســروش صحت 

رفت.

2 پيشنهاد

پيانيست شرور 

كدام مرگ؟ 

1 پيشنهاد

است. البته هميشه به سينما مي گويند صنعت بحران و من از 
همان ابتدا، سال1351 كه وارد سينما شدم هميشه مي گفتند 
امسال سال آخر سينماست و ممكن است تعطيل شود. كسي 
كه مي خواهد وارد اين صنعت بحران شود بايد مشكالت آن را 
هم بپذيرد. به هر حال سينما هميشه در بحران است. سينما 
روزبه روز در حال پوست اندازي است و سال به سال فيلمسازان 
و هنرمندان عوض مي شــوند. امــا ورود تجهيزات جديد به 
عرصه فيلمسازي و ديجيتال كردن توليدات هم تحولي در 
اين زمينه است. فيلمسازي با تجهيزات گذشته سختي های 

خودش را داشت.
  هم اكنون مشغول چه كاري هستيد؟

براي سريال »صفر بيست و يك« به كارگرداني سيامك انصاري 
و جواد رضوي و تهيه كنندگی آقاي فرجي بازي خواهم كرد 
كه يك سريال طنز است اما نه طنز لودگي بلكه طنز موقعيت. 
همچنين در حال نگارش يك فيلمنامه سريال نمايش خانگي 

هستم.
  حاال كه صحبت از سريال هاي نمايش خانگي 
شد بد نيست نظر شما را هم درباره توقف صدور 
مجوز شبكه نمايش خانگي و صدور مجوز از سوي 

سازمان صدا و سيما بپرسيم؟
گرفتن مجوز از سازمان صدا و سيما براي سريال هاي نمايش 
خانگي احتمــاال روند كار را كمي كنــد خواهد كرد. تجربه 
چندين ساله فعاليت من با تلويزيون اين است كه گرفتن مجوز 

وقت گير مي شود.
  بحث مميزي اين سريال ها هم مطرح است؟

خب حتي ساخت فيلم هاي سينمايي هم اين مميزي را دارند. 
سانسور و مميزي در تلويزيون ضوابط خودش را دارد. منطقي 
كه مسئوالن اين سازمان براي لحاظ اين مميزي ها دارند اين 

اســت كه ما با تلويزيون به خانه هاي مردم 
مي رويم. بدون اينكه اختياري در انتخاب 
داشته باشند. اما فيلم هاي سينمايي يا حتي 
سريال هاي نمايش خانگي را افراد خودشان 
انتخاب مي كنند. اين يكي از تفاوت هاي اين 
مديوم سينمايي و تلويزيون است. از اين رو 
از گذشته تاكنون نظارت هاي بيشتري در 

توليدات تلويزيوني است.
  شما از جمله كارگردان هايي 
هستيد كه در ژانرهاي مختلف 
فيلم ســاخته و بازي كرده ايد. 
خودتــان بيشــتر كــدام را 

مي پسنديد؟
  در ذهن ما هميشه اين است كه اثري بسازيم تا يكي از ويژگي 
آن جذب مخاطب باشد. البته من كمدي را بيشتر از هر ژانري 
مي پسندم اما كمدي ای كه به دور از لودگي باشد. در سينما 
ژانرهاي مختلفي، از خانوادگي، طنز، تاريخي و... كار كردم اما 
خودم ژانر اكشن و پليسي را بيشتر دوست دارم. سر »خواب و 
بيدار« آقاي محمدباقر قاليباف رئيس مجلس فعلي، فرمانده 
نيروي انتظامي بود و پليس 110 را به تازگي راه اندازي كرده 
بودند. از ما دعوت كرد و گفت مي خواهيم يك سريال پليسي 
بســازيم كه مردم را با خدماتي كه پليس ارائه مي دهد آشنا 
كنيم. گفتم من كار سفارشي بلد نيستم و انجام نداده ام. اما 
مرا توجيه كرد و گفت عامه مــردم تصور مي كنند پليس ما 
همان آژان هاي 50ســال پيش اند و خالفــكاران هم همان 
دزدهاي خرده پاي 50ســال پيش . ما مي خواهيم به مردم 
نشان دهيم كه پليس ما، پليس مدرني است و بزهكارهاي ما 
هم بزهكاران جامعه صنعتي اند. با اين توجيه ساخت سريال 
را پذيرفتم. وقتي از در اتاق او خارج شــدم تصورم از پليس 
مأموران راهنمايي رانندگي اين بــود كه جريمه مي كنند و 
حتي با خودم فكر مي كردم كه آخرين بار كه كالنتري رفتم 
كي بود؟ حس كردم ما با پليس زياد سر و كار نداريم؛ مگر 

بزهكار يا مالباخته يا خانواده جان باخته اي باشيم. شناخت مان 
هم محدود است. كم كم با پليس و خدمات مختلف و كامال 
تخصصي پليس آشنا شدم. پليس مبارزه با مواد مخدر، پليس 
رهايي گروگان و يگان ويژه و نوپو و ژانرهاي تخصصي بسياري 

را از نزديك ديدم.
  حاال كه به اين سريال اشاره شد بد نيست 
برايمان از سنت شكني يا به عبارتي هنجار شكني 
كه در سريال  پليسي »خواب و بيدار« با درايت شما 
ايجاد شد بگوييد؛ براي مثال نشان دادن پليس زن 

و حتي خالفكارزن بزرگی به نام ناتاشا.
 البته فيلم سينمايي همسر نخســتين اثر دراماتيك بود كه 
پليس زن با بازي نسرين مقانلو در آن به نمايش درآمد و بعدها 
با الدن طباطبايي در سريال »خواب و بيدار« كامل شد. وقتي 
قرار شد ســريال پليسي بســازم چندين دوره از بخش هاي 
مختلــف اداره پليس بازديد كــردم. پرونده هاي مختلفي را 
خواندم. در همين بازديدها با دانشكده پليس زنان آشنا شدم؛ 
دانشكده اي كه افراد معدودي از فعاليت آن اطالع داشتند و 
شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه خيلي مساعد حضور اين 
پليس هاي زن نبود. تصميم گرفتم در اين فيلم نشان دهم كه 
خانم الدن طباطبايي، رئيس كالنتري است و حتي از برادر و 
همسرش درجه اش باالتر است. براي گرفتن ايده در نگارش 
فيلمنامه، پرونده هاي مختلفي را مطالعه كردم كه در اين ميان 
پرونده يك زن خالفكار كه چندين ســال از كشور دور بود و 
دوباره به كشور بازگشته و در خريد و فروش مواد مخدر و سرقت 

بانك تبحر داشت برايم جالب بود و سوژه ناتاشا به ذهنم آمد.
  ماندگارترين و دوست داشتني ترين نقش از 

ديد شما و مردم كدام نقش ها هستند؟ 
از ديد خــودم فيلم »ميــراث من جنون« را كــه بازيگري، 
نويسندگي، كارگرداني اش را هم به عهده 
داشــتم خيلي دوســت دارم؛ فيلمي كه 
احتماال نديده باشيد و اگر هم ديده باشيد 
گمان كنيد كه قبل از انقالب ساخته شده 
است. زيرا اين فيلم سال1358 كه اوايل 
انقالب بود ساخته شد و چون هنوز حجاب 
اجباري نشده بود بعدها محدوديت هايی 
براي نمايش آن ايجاد شد. در اين فيلم من 
نقش يك بيمار رواني را بازي مي كنم كه 
بعد از اين همه سال هنوز هم برايم بهترين 

نقش است.
از ديد مردم هم نقش هاي زيادي است كه 
البته بيشتر نقش من در سريال خواب و 
بيدار است. »ســاختمان 85« و »بي صدا فرياد كن«. نمكي 
در فيلم »مسافران مهتاب« هم محبوبيت داشت. در سريال 

مختارنامه نقش عمر بن سعد را هم مردم اغلب در ياد دارند.
  جز كارهاي هنري شغل ديگري هم داريد ؟

هيچ شــغلي جز اين كارهاي هنري ندارم. من ابتدا به خاطر 
عالقه مادرم 2سال رشته پزشــكي در دانشگاه ملي خواندم 
اما انصراف داده و به خدمت سربازي رفتم. بعد دوباره با رشته 
ادبيات وارد دانشگاه شدم كه سال دوم ادبيات بودم كه متوجه 
شدم دانشكده هنرهاي دراماتيك رشته نمايش دارد و همزمان 

هر دو رشته را ادامه دادم.
  بزرگ ترين ســرمايه زندگي تــان بعد از 

67سال؟
پشتكار زياد. تنها چيزي كه مي توانم بگويم اين است كه من 
پشــتكار زيادي دارم و هيچ كاری را ناتمــام نمي گذارم. جز 
رشته پزشكي كه به آن عالقه نداشتم هيچ كار ناتمامي ندارم. 
تصادفي كه سر صحنه فيلمبرداري فيلم سينمايي »مشت 
آخر« براي من رخ داد موجب شد من 8روز بيهوش بمانم. بعد 
از به هوش آمدن سريع خودم را جمع و جور كردم، براي ادامه 

فيلمبرداري به ساري رفتم و با همان حال كار را تمام كردم.

  خب برسيم به تحوالت اين روزهاي سينماي 
ايران در دوران شــيوع ويروس كرونا و اعمال 
محدوديت هاي اجتماعي بي سابقه. به نظر شما 
اكران آنالين فيلم هاي سينمايي، سينما ماشين، 
پخش از شبكه نمايش خانگي و... مي تواند كمكي 
به صنعت سينماي ايران در اين روزهاي كرونايي 

كند؟
تجربه اكران آنالين فيلم ها براي سينما بسيار راهگشاست و 
حسن هاي بسياري دارد. يكي از معضالتي كه ما بعد از انقالب 
در سينما داشــتيم اين بود كه تعداد توليدات سينمايي ما با 
سالن هاي نمايش متناسب نبود. هميشه توليدات ما بيشتر از 
سالن هاي نمايش بود و در نتيجه ممكن بود يك فيلم 2سال 
در صف اكران منتظر بماند. وقتي فيلمي را مي ساختي واقعا 
نمي دانستي چه زماني اين فيلم اكران خواهد شد. به نظر من 
اكران آنالين اين معضل را تا حد زيادي حل مي كند. از طرفي 
در اكران آنالين مستقيم با تماشاچي طرف مي شويم. اما چون 
در ابتداي مسير هستيم و مردم هنوز عادت نكرده اند كمي كار 
سخت است. مردم عادت كرده اند فيلم را در سالن تماشا كنند 
كه البته اين هم معايبي دارد. براي مثال رفتن به سينما تبديل 
به مراسم شده است و ناخواسته يك نوع كمدي خاص بيشتر 
در سالن ها مخاطب جلب مي كند تا فيلم هاي درام. كمدي ای 
كه اگر تنها تماشا كني شايد خيلي به آن نخندي اما چون در 
سالن دسته جمعي همه مي خندند شما هم بيشتر مي خنديد. 
اين موضوع باعث شده بود كم كم فيلم هاي جدي و دراماتيك 
از چرخه توليد خارج شــده يا آنچنان از آنها استقبال نشود. 
وقتي اكران آنالين بتواند پاسخگوي مخارج توليد فيلم باشد 
چرا استقبال نكنيم؟ اميدوارم زمينه هاي تبليغ و فرهنگسازي 

آن در جامعه ترويج پيدا كند.
  با شــيوع ويروس كرونا فعاليت هاي هنري 

شما محدود شد؟
نه شيوع ويروس كرونا همه هنرمندان را بيكار و محدود نكرده 
است؛ براي مثال به خود من فشار زيادي وارد نشده است چون 
پروژه اي در دست انجام نداشتم كه مجبور به تعطيل كردن آن 
شوم. در اين مدت من در حال نگارش فيلمنامه بودم. كرونا به 
برخي هنرمندان كه پيش تر هم كار روتين و روزانه نداشتند 
و گاه پروژه اي سر كار مي رفتند خيلي فشار وارد نكرده است. 
اين بيكاري چندماهه براي من طبيعي است و من فيلمساز 
مي شناسم كه گاه 2ســال بين توليدات خود فاصله زماني 
داشــته و بيكار بوده اســت. اما عده اي كه نقش هاي متعدد 
بازي مي كنند و مرتب از اين فيلم به فيلم ديگري مي روند و 
دستمزد مي گيرند و گذران زندگي شان با اين دستمزد هاست 

بيكار مي شوند.
  در 4دهه فعاليت هنري تان از پيش از انقالب 
تا به امروز به عنوان يك پيشكســوت وضعيت 
هنرهاي نمايشي و سينماي ايران را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
من خودم را در حد استاد و پيشكسوت نمي دانم و حس مي كنم 
بيشتر تعارف است. هر كسي كه ريش اش سفيد مي شود استاد 
صدايش مي كنند. اعتقادي ندارم و البته اعتراضي هم ندارم. 
مردم مي گويند، نمي شود به آنها خرده گرفت. در كالس هايي 

كه تدريس مي كردم هميشــه به هنرجوها 
از همان ابتــدا مي گفتم كه 

مرا اســتاد صدا نكنيد اما 
خب قبــول نمي كردند 
و اســتاد صدا مي زدند. 
درباره وضعيت سينما، 
تلويزيون و تئاتر هم بايد 
عرض كنم كه بدنه سينما 

بعد از انقالب بهتر و شرايط 
كار و جذب نيروها و ورود 

به سينما آسان تر شده 

را در ذهن خودش تصور مي كند. خالصه اينكه ما اين تدبير را 
به كار گرفتيم كه البته آن زمان ريسك بزرگي بود. از طرفي 
اين سريال نخستين سريال تاريخي بود كه صدا در سر صحنه 

ضبط مي شد و سختي هاي خودش را داشت.
  نويسندگي، بازيگري و كارگرداني اين سريال 
مدت ها شما را مشــغول كرده بود. ساخت اين 

سريال تأثيري هم در سبك زندگي شما داشت؟ 
5سال شبانه روز دغدغه امام رضايي داشتيم؛ يعني از لحظه اي 
كه من شروع كردم به نوشتن فيلمنامه يك سال طول كشيد. 
2سال و نيم فيلمبرداري و بعد تدوين و كارهاي ديگر. بي شك 
تأثير داشته است و امام رضا)ع( زندگي ام را تغيير داد. تأثيرش 
مثل تأثير خدا در زندگي همه ماســت و نمي توانم آدرسي به 
شما بدهم كه مثال در فالن نقطه اينگونه شد. حتي فرزندانم 
از تأثيرات و اتفاقاتي كه در زندگي شــان افتــاده چيزهايي 
نقل مي كردند اما من هيچ گاه اين اتفاقــات را تعريف نكردم. 
اما شك نكنيد كه بي تأثير نبوده اســت. نگرش من به ايشان 
بر اساس مطالعه بسيار تغيير كرد. هيچ كتاب معتبري درباره 
امام رضا)ع( نبود كه من مطالعه و فيش برداري نكرده باشــم. 
ما بايد به آن معصوم و به تبع آن به ديگر معصومان پيش از او 
شناخت پيدا مي كرديم  زيرا امام رضا)ع( وارث 7معصوم قبلي 
بوده و ما اين شناخت كلي را پيدا كرديم. بي تعارف مي گويم؛ 
چندين سال پيش از ساخت اين سريال، روزي كه به من ساخت 
سريال تنهاترين سردار پيشنهاد شد من اطالعات بسيار كمي 
از زندگاني معصومان داشــتم و حتي دقيق نمي دانستم كه 
امام حسن)ع( را چه  كسي كشــته است. اما سر سريال واليت 
عشق ما حتي تحقيقات ميداني از نوع شناخت مردم امروزي 
از امام رضا)ع( در داخل حرم داشــتيم. خاطرم هست با يك 
استاددانشگاه به مشــهد رفتيم و من كنار در ورودي مسجد 
گوهرشاد ايستادم و با  ضبط صوتي كه همراه داشتم از مردم 
مستقيم و بي واسطه درباره امام رضا)ع(  مي پرسيدم و جواب هاي 
جالبي مي شنيدم. نكته جالبي كه در اين سفر به آن رسيدم اين 
بود كه ارادت بسيار مردم ايران به امام رضا)ع( موجب شده تا 
بسياري تصور كنند كه امام ايراني بوده و عرب نيست. اغلب هم 
آن زمان فكر مي كردند كه هارون، امام)ع( را به شهادت رسانده 
و درباره مامون و سرگذشت امام اطالع درستي نداشتند. واقعه 
شهادت امام هم در روايت ها بسيار پيچيده است. مطالعه كتاب ها 
و روايت ها شناخت مرا بيشتر كرد. گرچه من يك فرد مذهبي 
و سنتي بودم اما شناختم از ائمه با اين دو سريال تاريخي بيشتر 
شد. شايد بسياري گمان كنند زندگاني امام حسين)ع( خيلي 
زمينه فيلمسازي  دارد در حالي كه وقتي مطالعه كردم متوجه 
شدم سرگذشــت امام رضا)ع( خيلي بيشتر امكان پرداخت و 
فيلمسازي دارد؛ زيرا ايشان از مدينه حركت كرده و به مرو آمده 
بودند براي واليتعهدي ماموني كه تقريبا 25 الي 30سال از امام 

كوچك تر بودند؛ اين موضوع متريال يك درام را داشت.

از نويسندگي تا كارگرداني و بازيگري 
نوشتن فيلمنامه و خلق كاراكترهاي خاص عشق و عالقه فخيم زاده است كه اگرچه در 
سال هاي اخير خود به عنوان بازيگر با كارگردانان مختلفي در فيلم هايي چون »شهدخت، 
پرويز و ديگران«، »علي البدل«، »مختارنامه« و »دندون طال« همكاري داشته است اما در 
دنياي فيلمسازي اش آدم هايي از جنس نگاه خودش را خلق مي كند. به عنوان كارگردان 
هم در بازي گرفتن از بازيگر، فخيم زاده زبانزد است. كارنامه فخيم زاده مملو از آثار مختلفي 
در ژانرهاي تاريخي، سياسي، كمدي، اجتماعي، پليسي و معمايي و حتي روانشناسانه 
است كه شايد كمتر بتوانيم در كارنامه كارگرداني اين تنوع را بيابيم اما فخيم زاده با تمام 
اين تنوع در ژانر و گونه فيلمسازي، لحن و ادبيات خودش را در فيلمسازي رعايت مي كند 

و عمال مي توان گفت او در اين نگاه امضادار چارچوبي مشخص پيدا كرده است.

امام  رضاع 
روی زندگی ام تاثير گذاشت

 گفت وگو با مهدي فخيم زاده؛ نويسنده، بازيگر و كارگردان 
سريال »واليت عشق« به بهانه والدت حضرت رضاع
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باركد را اسكن كنيد و 
خالصه اين گفت وگو  را 

ببينيد.



مالياتصرفچهميشود؟
مي توان گفت تامين سرمايه الزم براي انجام پروژه ها، ارائه خدمات عمومي و تامين هزينه فعاليت هاي دولت، هدف هاي اصلي 

وضع ماليات هستند. در تاريخ هم هر زماني كه حكومت يا سازمان مديريت اجتماعي شكل گرفته، ماليات هم به نوعي وجود 
داشته است. نمي توان حكومتي را پيدا كرد كه از شهروندان خود به مفهوم كلي كلمه ماليات نگرفته باشد. هرچند اصل 

ماليات در تاريخ وجود داشته، اما شيوه دريافت آن تغيير كرده است. در گذشته در بيشتر نقاط جهان مقدار آن بسته 
به اراده حاكمان تعيين مي شده است. در نهايت ماليات در اصطالح، سهمي است كه بر اساس اصل تعاون ملي و 

مقررات، شهروندان موظفند از ثروت و درآمد خود، به منظور تامين هزينه هاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي 
يا سياسي و اجتماعي كشور، به قدر و توانايي خود به دولت بدهند تا دولت در هر موردي كه مصلحت بداند، 

مصرف كند. هدف از گرفتن ماليات اين است كه هر دولتي براي اداره جامعه نيازمند امكانات مالي است 
تا بتواند وظايفي را كه از طرف مردم به عهده گرفته به نحو مطلوب انجام دهد.حاال كه فهميديم چرا 

بايد ماليات بدهيم، حتما سؤال بعدي اين است كه آيا همه بايد به يك اندازه ماليات بدهند؟ 
معلوم است كه همه به يك اندازه از امكانات جامعه استفاده نمي كنند، بنابراين يكي 

از اصول وضع ماليات، قدرت پرداخت افراد است؛ يعني كساني كه از درآمد و 
ثروت بيشتري برخوردارند بايد ماليات بيشتري بپردازند. به طور كلي 

انواع ماليات عبارتند از: ماليات مستقيم كه شامل ماليات بر 
دارايي و درآمد است و ماليات غيرمستقيم كه 

شامل ماليات بر واردات و مصرف 
است.

مكتبخانه10

ازصفرتاصدانواعمالياتوروشهايپرداختآنهارابشناسيم

سهمی از شما برای ايران ما هم بايد ماليات بپردازيــم؟ اصال ماليات يعني چه و 
به چه چيزهايي تعلــق مي گيرد؟ ماليات هاي مختلف 
در چه راهي هزينه و مبلغ آنها بر چه اساســي تعيين 
مي شود؟ بيشتر ما درباره ماليات اطالعات پراكنده اي 
داريم و البته تقريبا همه ما ماليــات مي پردازيم، اما 
ممكن است پاسخ سؤاالت باال را ندانيم. در نامگذاري 
روزهاي مختلف تقويم، شانزدهم تيرماه هم به نام روز 
ماليات ثبت شده اســت. به اين بهانه بد نيست درباره 
صفر تا صد انواع ماليات و روش هاي پرداخت آن حرف 
بزنيم و پاسخ سؤاالتمان را پيدا كنيم. پرداخت ماليات 
اصال جديد نيست و تاريخچه ماليات گرفتن به همان 

دوره هاي اوليه تشكيل حكومت ها مي رسد. 
ماليات در واقع نوعي هزينه اجتماعي است 

كه مردم براي بهره برداري از امكانات و منابع 
كشور مي پردازند تا از محل اين پرداخت ها، 
توانايي هاي جايگزيني اين امكانات و منابع 

فراهم شود. اين يعني انتقال بخشي از درآمد هاي جامعه 
يا بخشي از سود فعاليت هاي اقتصادي به دولت، چرا كه 
ابزار و امكانات رسيدن به درآمد و سود ها را دولت فراهم 
كرده  است. به زبان ساده دولت ها براي جبران هزينه هاي 
خدماتي كه به شهروندان ارائه مي دهند، ماليات تعيين 
مي كنند و البته هدف از وضع ماليات براي اغلب كشور ها 
فقط جبران هزينه نيست. اما به طور عمومي، دولت از راه 
گرفتن ماليات، بخشي از هزينه هاي عمومي جامعه و 

حفظ منافع اجتماعي و اقتصادي را ممكن مي كند.
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تيتراژ آخر خط
اين روزها ســريالي از شــبكه 
3پخش مي شــود كه در حال 
ديده شدن است. يكي از داليلش 
هــم اين اســت كــه به عنوان 
يكي از نقش اول هــا، از يكي از 
اينفلوئنسرهاي اينستاگرامي 
استفاده كرده اســت؛ فردي به 
اسم علي صبوري. سريال هم 
خوش دســت اســت و خوب 
ساخته شــده. و اما مي رسيم 
به تيتراژ اين سريال كه توسط 
اميرحسين ســميعي خوانده 
شده و آرمان مهربان هم آن را 
آهنگسازي كرده است. شعرش 
را هم علي محمد مؤدب سروده 
است. اين اثر، محصول مشترك 
مركز موسيقي حوزه هنري و 
شبكه سوم سيماست كه حاال 
داريم همــه روزه، بعد از پايان 
اين ســريال گوش مي كنيم. 
در سريال بازيگراني چون علي 
صبوري، شــهين تســليمي، 
كمند اميرســليماني، عباس 
جمشيدي فر، اشكان اشتياق، 
داريوش سليمي، غزال وكيلي، 
مهســا باقري، مهران رجبي و 
امير غفارمنــش نقش آفريني 
كرده اند. در بخشــي از ترانه 
علي محمد مــؤدب براي اين 
تيتــراژ مي خوانيــم: »آدما 
هميشــه بين شــادي و غم 
مي مونــن/ شــادي و غم تنها 
جفتي ان كه باهــم مي مونن/

اونا كه بين غم و شادي باشن 
بهشــتي ان/ اونــا كــه غرق 
يكي شــن تو جهنم مي مونن/ 
بعضي دردا رو با گريه مي گي 
و خــالص مي شــي/ بعضي 
از غصه ها هســتن كــه با آدم 
مي مونن/يه چيزايي هســت 

كه بايد با نگفتن بگيشون...«.

بينشاديوغم
1 پيشنهاد

نبضموسيقيپاپ
2 پيشنهاد

رگ خواب
با نام رگ خواب، مــا2 آلبوم 
در حوزه موسيقي داريم، يكي 
به نام محسن يگانه و يكي ديگر 
به اسم همايون شجريان. البته 
همايون شــجريان به واسطه 
تيتراژخواني فيلم »رگ خواب« 
چنين عنواني را انتخاب كرده. 
آلبوم رگ خواب محسن يگانه، 
دوميــن آلبوم او بــوده كه در 
سال1389 منتشر شد. يگانه 
عــادت دارد كــه ملودي ها و 
ترانه هــاي قطعه ها را خودش 
كار كند. از اين آلبوم، قطعه اي 
به نام رگ خواب به شدت شنيده 
شد و يكي از قطعه هايي است 
كه يگانه را با آن مي شناسند. 
جنس صدا و قطعات محســن 
يگانه باعث شــده تا او، تبديل 
به يكي از صداهاي خاص پاپ 
ايراني شــود. در بخشي از اين 
ترانــه اين قطعه آمده اســت: 
»رگ خواب اين دل تو دست تو 
بوده/ ترك هاي قلبم شكست 
تو بوده/ منو با يه لبخند به ابرا 
كشوندي/با يك قطره اشكت به 
آتيش نشوندي/ مدارا نكردي 
با دلواپســيم و/ نديده گرفتي 
غم بي كسي مو...« از اين آلبوم، 
قطعه ســكوت نيز به شــدت 
ديده و شــنيده شــده و حتي 
به عنوان قطعه برگزيده ســال 
افتخارآفريني كرد. اين قطعه 
حتي توسط برخي خوانندگان 
تركيــه اي نيز كاور شــد. در 
نهايت اينكه آلبوم رگ خواب، 
جريان ســازي خاصي در سال 

انتشار و بعد از آن ايجاد شد.

مالياتبردارايي
مبناي ماليات بر دارايي، ثروت پرداخت كننده ماليات اســت. مهم ترين نوع ماليات بر دارايي 

كه حتما شما هم نام آن را شنيده ايد، ماليات بر ارث اســت. ماليات بر ارث مالياتي است كه از اموال و 
دارايي هاي شخص كه پس از فوت او باقي مي ماند، دريافت مي شود. در واقع زماني كه اموال شخص متوفي 
قرار است به وراث او منتقل شود، دولت از دارايي و ثروت در حال انتقال ماليات مي گيرد. ميزان ماليات بر ارث 
مطابق با ماده 1۷ قانون ماليات هاي مستقيم تعيين مي شود كه نسبت به اموال مختلف، متفاوت است؛ مثال 
نرخ ماليات بر ارث براي انواع وسايل نقليه  موتوري 2 درصد از قيمت وسيله  نقليه است و قيمت اموال را هم 

سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي كند.

مالياتبردرآمد
شايد بتوان گفت كه ماليات بر درآمد اشخاص، مهم ترين نوع ماليات اســت. در اين نوع، درآمد افراد و 
شركت ها و نه ثروت آنها مبناي ماليات است. اين ماليات ممكن است به 2شيوه  متفاوت گرفته شود؛ يعني 
ممكن است ماليات هر كدام از انواع درآمد ها جداگانه دريافت شود يا اينكه ماليات از مجموع درآمد هاي 
شخص دريافت شود. در اين حالت صرفا درآمد يك ساله شخص ماليات دهنده مهم است كه از كل مبلغ 
به نرخ يكسان ماليات دريافت مي شود. اما در روش اول، ممكن است كه نرخ ماليات و شرايط مالياتي 
متفاوتي بر هر دسته از منابع ماليات فرد حاكم باشد. در قوانين مالياتي ايران به نوعي از تركيب هر دو 
روش فوق استفاده شده اســت. با وجود اين معموال براي اشخاصي كه يك منبع درآمد دارند، ماليات 

روش اول گرفته مي شود.

مالياتبرحقوق
بسياري از ما كارمند يا حقوق بگير مؤسسات و شركت ها هستيم. حتما خبر داريد كه در اين حالت 
هم بايد ماليات حقوق را بپردازيم. پرداخــت اين نوع از ماليات بر عهــده  كارفرمايان و به هزينه  
حقوق بگيران است. در واقع كارفرمايان كه ميزان حقوق دريافتي كاركنان خود را مي دانند، 
قبل از اينكه حقوق شــخص را پرداخت كنند، ماليات او را كسر  و به حساب دولت واريز 
مي كنند. مطابق قوانين فعلي مالياتي، هر سال مبلغي در بودجه  ساالنه  كشور تعيين 
مي شود. اين مبلغ و كمتر از آن، از پرداخت ماليات معاف هستند. از مازاد 
بر اين مبلغ و تا ۷ برابر آن، 10درصد ماليات كسر مي شود. نسبت 
به مازاد اين مبلغ هم 20 درصد به عنوان ماليات به 

دولت پرداخت مي شود.

مالياتبردرآمدمشاغل
جز افرادي كه حقوق ثابت دريافت مي كنند، شاغالن ديگر هم 

بايد ماليات بپردازند. منظور از درآمد مشــاغل، درآمدي است كه 
شخص حقيقي با اشتغال به مشاغل تجاري، خدماتي و پزشكي كسب 

مي كند. در اينجا درآمدي كه مبناي محاسبه  ماليات قرار مي گيرد يعني 
مبلغ حاصل از كل فروش كاال و خدمات پس از كسر هزينه ها. نحوه  تشخيص 

اين نوع ماليات بر اســاس خوداظهاري و بيان داوطلبانه  است؛ يعني همان 
اظهارنامه هايي كه بايد پر كنند و تا قبل از تيرماه سال بعد به اداره  امور مالياتي 

محل كار خود تسليم كنند. اگر مشخص شــود كه شخص ميزان درآمد خود را 
صادقانه اعالم نكرده، اداره  امور مالياتي بايد درآمد ها را مشخص كند. درصورتي 
كه شخص از پر كردن و ارسال اظهارنامه خودداري كند، سازمان امور مالياتي با 
برآورد درآمد شخص، ميزان ماليات او را مشخص مي كند. چنين شخصي ممكن 

است جريمه شود.

حقوقوعوارضگمركي
جز ماليات هاي مستقيم كه درباره هر يك از آنها توضيح داديم، انواع ديگري 

از ماليات هم در دسته ماليات غيرمســتقيم قرار مي گيرند. يكي از انواع 
ماليات هاي غيرمستقيم، حقوق و عوارض گمركي است. حقوق و عوارض 

گمركي در واقع ماليات هر كشور بر صادرات و واردات كاال هاي مختلف 
اســت كه با نام تعرفه هاي گمركي هم شناخته مي شود. اين نوع از 

ماليات ها اصوال تابع سياست هاي كالن بازرگاني و شرايط اقتصادي 
كشور ها هستند و  جز اينكه يكي از راه هاي درآمدزايي دولت ها 

هستند، معموال براي حمايت از صنايع داخلي هم به كار گرفته 
مي شوند. اين دســته از ماليات ها ممكن است بر اساس 

قيمت و ارزش كاال ها يا بر اساس ويژگي ها و مشخصات 
آنها )مانند حجم، وزن و...( تعيين و دريافت شوند.

مالياتبرمصرف
ماليــات بــر مصــرف مالياتــي اســت كه 
مصرف كنندگان كاالهاي خاص در زمان خريد 
آن كاال به همراه قيمت آن پرداخــت مي كنند. به 
اين ترتيب هر شخصي كه ميزان بيشتري از آن كاال را 

مصرف كند، در نهايت ماليات بيشتري پرداخت مي كند. 
گرچه اين نوع ماليــات نهايتا به  وســيله  مصرف كننده  نهايي 

پرداخت مي شــود، اما وظيفه  قانوني پرداخت آن به دولت به عهده  
توليدكنندگان و فروشندگان اســت. ماليات بر مصرف، انواع بسيار زيادي 

دارد كه بارزترين نمونه  آن در ايران، ماليات بر مشروبات غيرالكلي ماشيني و ماليات 
بر دخانيات است. نرخ مالياتي كه بر عهده توليد كننده يك كاال گذاشته مي شود، در تمام 

مراحل توليد به خريدار مرحله بعد منتقل مي شود تا اينكه در پايان اين روند، مبلغ از مصرف كننده 
نهايي دريافت مي شود اما از آنجا كه نرخ ماليات درصد بااليي ندارد، مبلغ اضافه شده خيلي باال نخواهد بود.

مالياتبرارزشافزوده
منظور از ماليات بر ارزش افزوده، تفاوت بين كاال و خدمات عرضه شده با ارزش كاال و خدمات خريداري شده در دوره اي مشخص است. ماليات 

بر ارزش افزوده، عرضه كاال ها و خدمات و همچنين صادرات و واردات آنها را شامل مي شود. ارزش افزوده به زبان ساده مبلغي است كه در 
مراحل مختلف توليد به قيمت يك محصول اضافه مي شــود؛ يعني تفاوت ارزش آنچه خريده شده و آنچه به فروش رسيده 

است. از سال138۷ كه قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب شد، هميشه اين ابهام مطرح بوده كه اين چطور 
مالياتي است و چرا يك خريدار كاال يا خدمات بايد عالوه بر قيمت اصلي كاال و خدمت ماليات آن 

را هم بدهد. عده اي هم ممكن است در اين مدل از خريدار سوءاستفاده كنند و 
حتي با وجود معافيت از اين نوع ماليات، باز هم مبالغي را 

به ناحق از مشتري بگيرند.

فراريانازماليات
تا اينجــا فهميديم به چــه فعاليت هايي 
ماليات تعلق مي گيرد، اما اينطور نيست كه 
همه با تبعيت از قانون، خودشان داوطلبانه 
ماليات را بپردازند. بعضي صاحبان مشاغل 
هم سعي مي كنند از پرداخت ماليات فرار 
كنند. به هرگونه تالش قانوني يا غيرقانوني 
يك كســب وكار با هدف خــودداري از 
پرداخت ماليات قانوني يا كمتر پرداخت 
كردن آن، به هر شــيوه كه انجام شــود، 
فرار مالياتي مي گويند. فرار مالياتي يك 
اصطالح رايج در رابطه با كارهايي اســت 
كه براي عدم پرداخــت بدهي مالياتي در 
نظر گرفته مي شــود و به اين معني است 

كه شــخص كمتر از ميزاني كه قانونا 
موظف است، ماليات پرداخت 

كند.

سوءتفاهممالياتبر
حسابهايبانكي

آنـچـــه  به عنــــوان ماليـــات بر 
تراكنش هــاي بانكي نقــل  محافل 
شده، يك ســوءتفاهم است. دولت 
و ســازمان امور مالياتي نه تنها قصد 
دريافت ماليات از حساب هاي بانكي 
را ندارند، بلكه قانون نيز به هيچ عنوان 
اجــازه چنين كاري را بــه آنها نداده 
اســت. آنچه در ميان مردم به  اشتباه 
با عنوان ماليات بر گردش حساب هاي 
بانكي نام گرفته، در حقيقت اقداماتي 
قانوني اســت براي شناســايي افراد و 
شــركت هايي كه قصد فــرار مالياتي يا 
پولشويي دارند. كارگران و كارمندان هر 
ماه و هنگام دريافت حقــوق خود، ماليات 
آن را پرداخت مي كنند. از سوي ديگر گردش 
مالي در كســب وكارهاي قانوني كاماًل شــفاف 
بوده و مبدأ و مقصد پول مشــخص است. اما فردي 
را درنظر بگيريد كه قصد دارد بخشــي از درآمد خود 
را از اداره ماليات پنهان كنــد؛ در اين صورت مبدأ پول 
نامشخص مي شود، يا فردي كه قصد درآمدزايي از راه هاي 
غيرقانوني مثل قاچاق دارد، طبيعتــاً اين فرد به دنبال پنهان 
كردن مبدأ و مقصد درآمد خود اســت. يكي از بهترين راه هايي 
كه مي توان بروز چنين جرم هايي، بررسي و كنترل 
گــردش مالــي حســاب بانكي 

اشخاص است.

مجازاتمتخلفان
قانون ماليات هاي مستقيم، مهم ترين ابزار مقابله با فرار مالياتي است 

كه براي نخستين بار در ايران در سال1345 وضع شده است. در طول سال هاي مختلف، اين قانون 
بارها و بارها مورد بازنگري قرار گرفته و همواره اصالحاتي در آن صورت گرفته است. مجازات شروع به جرم فرار 
مالياتي از 3 ماه تا يك سال حبس تعزيري است؛ بنابراين، اگر فردي در ابتداي ارتكاب جرائم مالياتي باشد و پيش از آنكه اين 
جرم ها كشف شود به ميل خود آن را اعالم و اسناد و مدارك را اصالح كند، تعقيب كيفري نخواهد شد اما بعد از كشف جرم، به مجازات 
فرار مالياتي و شروع به جرم مالياتي از 3 ماه تا يك سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد. حاال اگر در جريان تعقيب كيفري و قبل از صدور 

حكم قطعي به جرم خود جهت راهنمايي مأمور قانون اقرار كند، مشمول تخفيف مجازات مي شود.
مجازيهاهممالياتميدهند

ماليات فروشگاه هاي اينترنتي يكي از مباحثي است كه بعد از رشد چشمگيري كه كسب و كارهاي اينترنتي به ويژه فروشگاه هاي اينترنتي فروش 
كاال و خدمات داشته اند، مورد توجه سازمان امور مالياتي قرار گرفته است. از آنجا كه بر اساس قوانين، هر شخص حقوقي بايد به اندازه درآمدي 

كه كسب مي كند، مبلغي ماليات پرداخت كند، صاحبان فروشگاه هاي اينترنتي نيز مشمول اين قاعده هستند. از آنجا كه فروشگاه هاي 
اينترنتي، يك فعال اقتصادي در فضاي مجازي در نظر گرفته مي شــوند و خريد و فروش كاال صرفا در فضاي اينترنت 

انجام مي شود و نوع معامالت خيلي تفاوتي با دنياي واقعي ندارد، پس دارنده فروشگاه اينترنتي هم مانند 
فروشندگان در فروشگاه هاي فيزيكي بايد قوانين و مقررات مربوطه را رعايت كند. اگر 

مالكان فروشگاه هاي اينترنتي و كسب و كارهاي مجازي و ديگر موديان 
مالياتي وظايف مالياتي خود را انجام ندهند باعث مي شود 

از معافيت مالياتي برخوردار نشــوند و برخي 
جرايم مالياتي به عملكردشــان 

تعلق گيرد.

معافازپرداختماليات
يكي از انواع ماليات بر درآمد، ماليات بر درآمد كشــاورزي است. در حال  حاضر هرگونه 
درآمد ناشي از فعاليت هاي كشاورزي اعم از دامپروري، دامداري، پرورش ماهي، پرورش 
زنبور عسل، صيادي، ماهيگيري و مواردي از اين دســت، از پرداخت ماليات معاف 
است. شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي 
فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور، تسليم اظهارنامه مالياتي در مواقع مقرر 
قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و 
زيان طبق نمونه اي است كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي شود. صددرصد 
درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شركت هاي تعاوني روستايي، 
عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و 
اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است. تمامي افرادي كه در حوزه صنايع دستي 
فعاليت دارند حتي عشــاير كه به عنوان هنرمند در حوزه صنايع دستي هستند، از 

پرداخت ماليات معاف مي شوند.

سررسيدساالنهمالياتيعنيچه؟
سال مالي دوره اي  است كه براي محاســبه وضع مالي ســاالنه در تجارت و سازمان  هاي 

مختلف كاربرد دارد. در حوزه هاي داوري، قوانين نظم دهنده درباره حسابداري و ماليات هر 
12 ماه يك بار نيازمند گزارش هايي هستند، كه البته نياز نيست  دوره مورد نظر در قالب يك مدت 

سال نامه  اي مانند از فروردين تا اسفند باشد. سال هاي مالي در كشورها و تجارت  ها متفاوت  هستند. 
آغاز سال مالي برابر است با آغاز سال شمسي يعني در فروردين ماه و در كشورهاي ديگر نيز هر كسب و كار 

يك سال مالي دارد. در زمان سررسيد ساالنه مالياتي، همه افرادي كه بايد اظهارنامه پر كنند، موظف به ارائه 
اظهارنامه هستند. اظهارنامه دفترچه اي است كه كارنامه عملكرد مالي شخص حقيقي يا حقوقي مشمول پرداخت 

ماليات را مشخص مي كند و در آن رويدادهاي مالي به ترتيب وقوع، مستند بر مدارك، درج شده است. با راه اندازي سامانه 
سازمان امور مالياتي، اظهارنامه مالياتي اينترنتي، جايگزين نسخه چاپي شده است.

ارزشافزودهبهزبانسادهمبلغي
استكهدرمراحلمختلفتوليد
بهقيمتيكمحصولاضافه
ميشود؛يعنيتفاوتارزش
آنچهخريدهشدهوآنچه

بهفروشرسيده
است

بسياريازماكارمندياحقوقبگيرمؤسسات
وشركتهاهستيم.حتماخبرداريدكهدر
اينحالتهمبايدمالياتحقوقرابپردازيم.
پرداختايننوعازمالياتبرعهدهكارفرمايان

وبههزينهحقوقبگيراناست

اين باركد را اسكن كنيد 
و توضيحات كارشناس 

ماليات را ببينيد



محمدجواد 
جزيني

رسول 
نجفيان

 الهه 
رضايي

حميدرضا 
پگاه

 شوكت 
حجت

نصراهلل 
حدادي

11  پنجشنبه    مهمان خانه
12  تير  1399  
شماره 81  

  وطن
حميد هيراد جزو خوانندگاني 
است كه در حوزه پاپ تعريف 
مي شــود. هرچند كه ســعي 
مي كند طبق عرفــي رايج در 
پاپ خواني هاي اين ســال ها، 
تركيبي از ملودي ها و ترانه هاي 
كالسيك و جديد را ارائه كند 
و از اين حيــث، تبديل به يك 
اتفــاق خاص شــود. برخي از 
قطعه هاي او نيــز از اين حيث 
خاص شده و شنيده شده اند، 
هرچند كه طي سال هاي اخير 
چند اتفاق ازجمله سرقت هاي 
ادبــي و لب خواني هاي خارج 
از عــرف، باعث شــد تا بخش 
اعظمــي از اعتبــارش را در 
جامعه هنري از دســت بدهد. 
امــا در نهايت اينكــه وقتي از 
خوانندگان پاپ خــوان اخير 
صحبت مي كنيم، نمي توانيم 
از او و اقبالي كه به وي شــده، 
صحبت نكنيم. تازگي ها هيراد 
قطعه اي به نام وطن توليد كرده 
كه در سايت هاي مختلف قابل 
دريافت است. اين اثر با تضمين 
اثر »يــار دبســتاني« منصور 
تهراني ساخته شــده. ترانه و 
صدايش هم كه از خود هيراد 
است. آهنگسازي اين قطعه هم 
كه توسط خود خواننده صورت 
گرفته است. در بخشي از ترانه 
اين تك قطعــه مي خوانيم: »با 
ما نمي ســازد دگر اين روزگار 
لعنتــي/  اي مــردم اي مردم/ 
پروانــه اي در پيلــه ام زنداني 
بي حيله ام/ آي مردم اي مردم/  
اي آنكه مــرا با ضــرب تبر از 
ريشــه جدا كردي/ شادي كه 
زدي تيري به دلــم اما تو خطا 

كردي...«.

  اين چه حسيه
حاال كه مــدام داريم به عقب 
برمي گرديم، بد نيست يكي از 
شنيده شده ترين آهنگ هاي 
سال هاي اخير را هم با هم مرور 
كنيــم. اين قطعه را ســهراب 
پاكــزاد خوانندگي كــرده و 
ترانه اش هم كار خود اوســت. 
بابت آهنگســازي هم كه امير 
طبري به كمكــش آمده و اين 
قطعه را ساخته اند تا در آلبوم 
»زيــر بارون« منتشــر كنند؛ 
اتفاقي كه در آبــان 88 افتاد. 
در بخش هايــي از ترانــه اين 
قطعه آمده است: »آروم آروم 
تو گوشم بگو كه مي موني/ هر 
شب هر روز هر لحظه به يادم 
مي موني/ ذره ذره از عشــقت 
من دارم مي ميرم/ من تو فكرم 
چه جــوري دســتاتو بگيرم/ 
حاال دستات تو دستام، نگاتم 
تو نگام/ اين چه حســيه، چه 
حاليه، چــرا من رو هــوام...« 
جالب است بدانيد كه موزيك 
اين قطعه، به شدت معروف تر 
از ترانه آن اســت و حتما اگر 
موزيك بدون ترانه اش پخش 
شــود، يادتان خواهــد آمد. 
چرا كه اين قطعه بيشــتر در 
باشگاه هاي ورزشــي ايراني و 
حتــي خارجي و شــبكه هاي 
ماهواره اي پخش مي شــود و 
البته در برهه اي، همين امر هم 
باعث شد تا مشكالتي براي اين 
آلبوم و عوامل آن پيش بيايد. 
نيما وارسته نيز تنظيم كننده 
اين آلبوم بود. گفته مي شــود 
كه قرار بود ايــن قطعه را يك 
خواننده معروف تــر بخواند تا 

بيشتر شنيده شود.

2 پيشنهاد

يك وطنيه ديگر

ماجراي يك آهنگ

1 پيشنهاد

   هر ايراني اي كه شاهنامه نخوانده، هيچ چيز نخوانده است!
نصراهلل حدادي را اگر نگوييم براي همه، دست كم مي توانيم بگوييم براي بيشتر تهراني ها آنقدر چهره 
شناخته شده اي است كه نياز به هيچ معرفي اي ندارد. اين تاريخ شناس و پژوهشگر تهران قديم كه حدود 
نيم قرن از عمرش را صرف تحقيق و كاوش در حوزه تاريخ تهران كرده، دانش تمام اين سال هايش را بارها 
و بارها از طرق مختلف مانند صدا و سيما، جرايد، تورهاي تهرانگردي و... در طبق اخالص گذاشته تا 
ما را بيشتر با پايتخت 233ساله ايران آشنا كند. نويسنده كتاب هاي »طهران قديم« و »با من به 
طهران بياييد« توصيه مي كند در اين روزها كه فرصت بيشتري براي مطالعه وجود دارد، حتما 
»شاهنامه« بخوانيم؛»من هميشه مي گويم هر ايراني اي كه شاهنامه را نخوانده، انگار هيچ چيز 
نخوانده است! براي همين همه بايد شاهكار فردوسي، شاعر بزرگ كشورمان را بخوانند. البته 
از بين نسخه هاي موجود، توصيه مي كنم شاهنامه جالل خالقي مطلق را بخوانيد؛ چرا كه 
به دليل اعراب گذاري هاي صحيح، بسيار آسان خوان است. اين نسخه از شاهنامه را انتشارات 

سخن در 2شكل 4جلدي قطع رقعي و 2جلدي قطع رحلي منتشر كرده است«.

   كتاب های دوست داشتنی
  فتوت و اصناف

اثر: مهران افشاري و مهدي مدايني، انتشارات: چشمه
  مجموعه پژوهشگران معاصر ايران )12جلدي(

اثر: هوشنگ اتحاد، انتشارات: فرهنگ معاصر
  تراژدي خريت

اثر: عليرضا حسن زاده، انتشارات: مرواريد

   فيلم های دوست داشتنی
  اجاره نشين ها

محصول سال 1365، كارگردان: داريوش مهرجويي
  ليلي با من است

محصول سال 1374، كارگردان: كمال تبريزي
  مجموعه بانوي عمارت

محصول سال 1397، كارگردان: عزيزاهلل حميدنژاد

   »چرنوبيل« ببينيم و »ملت عشق« بخوانيم
محال است كسي متولد دهه 60باشد و الهه رضايي را نشناسد؛ خانم مجري مهرباني كه هر روز منتظرش 
بوديم تا با آمدنش برنامه كودك شروع شــود. كارش را در ســال 1358و درحالي كه فقط 15سال داشت 
شــروع كرد. اما اوج محبوبيت و معروفيتش به همان دهه 60 برمي گردد كه مجري برنامه كودك شبكه 2 
بود. اگر چه الهه رضايي تا سال 1378هم اجراي برنامه كودك را برعهده داشت، اما قطعا همه ما او 
را با اجراهايش در دهه 60مي شناسيم؛ اجراهايي كه سال ها بعد در سال 1389زمينه ساز ساخت 
برنامه اي باعنوان »بچه هاي ديروز« شد تا به اين ترتيب اين مجري توانا بتواند با كودكان ديروز و 
بزرگساالن امروز تجديد خاطره اي داشته باشد. الهه رضايي كه خودش هم اين روزها سعي كرده 
از اوقات فراغتش بيشتر براي خواندن كتاب هاي خوب و اثرگذار و دنبال كردن فيلم و سريال هاي 
روز دنيا استفاده كند، فهرستي از كتاب ها و فيلم هاي مورد عالقه اش در اختيارمان قرار داد كه 
در اين صفحه به معرفي آنها بپردازيم. اين شــما و اين هم سرگرمي هاي دوست داشتني خانم 

مجري محبوب دهه 60.

   كتاب های دوست داشتنی
  ملت عشق

اثر: اليف شافاك، انتشارات: ققنوس
  شدن

اثر: ميشل اوباما، انتشارات: مهرانديش، ُدر قلم و...
  پرسه در پاريس

اثر: رضا فياضي، انتشارات: ورا و كسري

   فيلم های دوست داشتنی
)True Detective( فصل سوم سريال كارآگاه حقيقي  

محصول سال 2019، كارگردان: نيك پيزوالتو
)Prisoners( زندانيان  

محصول سال 2013، كارگردان: دنيس ويلنيو
)Chernobyl( ميني سريال چرنوبيل  

محصول سال 2019، كارگردان: يوهان رنك

   گذر از قرنطينه با جناب موالنا و حضرت فردوسي!
چه او را با بازي هايش بشناسيم، چه با نوشته ها و اجراها و چه با صداي خاصش، فرقي نمي كند. به هر حال همه 
ما با رسول نجفيان و فعاليت هايش آشناييم؛ بازيگر تلويزيون، سينما و تئاتر، خواننده، نوازنده، مجري، نويسنده و 
كارگردان نام آشنايي كه به جز همه اينها، مدرس كالس هاي شاهنامه خواني در مراكز فرهنگي مختلف هم هست. 
اگر هنوز به دنبال ردي از او در خاطرات تان مي گرديد، بد نيست كمي اسامي فيلم هاي »دزد عروسك ها« و 
»مسافر ري« و همچنين مجموعه هاي تلويزيوني »ستايش 3«، »از يادها رفته«، »معماي شاه«، »در 
حاشيه«، »خنده بازار«، »مرد هزار چهره«، »روشن تر از خاموشي«، »دندون طال«، »شاهگوش« 
و... را مرور كنيد. او كه تاكنون 4آلبوم هم روانه بازار موسيقي كرده، شهرتش در دنياي موسيقي را 
مديون ترانه اي است كه همه ما گاهي زير لب آن را زمزمه مي كنيم: »عجب رسميه، رسم زمونه / 
قصه برگ و باد خزونه / ميرن آدما، از اونا فقط / خاطره هاشون به جا مي مونه«. اين فعال فرهنگي 
كه كالس هاي شاهنامه خواني اش همواره با استقبال بي نظير مردم مواجه مي شود، توصيه 

مي كند با آثار ماندگار جناب موالنا و حضرت فردوسي از قرنطينه گذر كنيم.

   كتاب های دوست داشتنی
  تذكره االولياء

اثر: عطار نيشابوري، انتشارات: زوار، سخن، اساطير و...
  فيه مافيه

اثر: جالل الدين محمد بلخي )موالنا(، انتشارات: نگاه، اميركبير و...
  داستان هاي شاهنامه فردوسي

اثر: محمدحسين كيان پور، انتشارات: طرح آينده

   فيلم های دوست داشتنی
  دزد دوچرخه

محصول سال 1948، كارگردان: ويتوريو دسيكا
  گيالنه

محصول سال 1383، كارگردان: رخشان بني اعتماد، محسن عبدالوهاب
  نقش عشق

محصول سال 1369، كارگردان: شهريار پارسي پور

   از »سكو« تا »رهايي از دانستگي«
شايد نام شوكت حجت خيلي به گوش تان آشنا نباشــد اما اگر بگوييم »سگارو« سفرهاي ميتي كومان، 
»ايشي زاكي« فوتباليست ها، »تيكو« دور دنيا در 80روز، »نيلز« ماجراهاي نيلز، »پني« كارآگاه گجت، 
»نيچ« كماندار نوجوان، »سالي« زنان كوچك، »تاكشي« سال هاي دور از خانه، »فليكس كينگ« قصه هاي 
جزيره و... با صداي او برايمان خاطره ساز شــده، حتما اين دوبلور، صداپيشه و مدير دوبالژ سرشناس 
ايراني را خواهيد شناخت. اين بانوي فعال در حوزه دوبله كه صدايش را بيشتر در انيميشن هاي 
مختلف شنيده ايم، كارش را از سال 1363آغاز كرده و با هنر تيپ گويي اش بارها و بارها به جاي 
شخصيت هاي كارتوني و بچه هاي شيطان و بازيگوش انيميشن ها صحبت كرده و برايمان 
خاطره ساخته است. سردســته گروه مورچه ها در »نيك و نيكو« و راوي »مشاهير بزرگ 
جهان« وقتي در جريان كاركرد صفحه پيشنهاد فيلم و كتاب قرار مي گيرد، با همان انرژي اي 
كه از او در انيميشن هاي كودكي مان ســراغ داريم، فيلم ها و كتاب هاي مورد عالقه اش را 

معرفي مي كند. پيشنهادهاي اين صداپيشه و دوبلور نام آشنا از اين قرار است.

   كتاب های دوست داشتنی
  نيروي حال

اثر: اكهارت تول، انتشارات: ذهن آويز
  جهاني نو

اثر: اكهارت تول، انتشارات: كلك آزادگان
  رهايي از دانستگي

اثر: كريشنا مورتي، انتشارات: بهنام

   فيلم های دوست داشتنی
)The Platform( سكو  

محصول سال 2019، كارگردان: گالدر گازتلو- اوروتيا
  سريال قصه هاي جزيره

محصول سال 1990تا 1996، كارگردان: كوين ساليوان
  سريال پايتخت

محصول سال 1390تا 1399، كارگردان: سيروس مقدم

   »گيلدا« را آنالين ببينيم
حميدرضا پگاه در دنياي بازيگري آنقدر چهره شناخته شده اي است كه نياز به معرفي ندارد. او كه فعاليت حرفه اي اش 
را از سال 1372و با بازي در مجموعه »ضلع ششم« به كارگرداني مسعود فروتن آغاز كرد، تاكنون در بيش از 40فيلم 
سينمايي و تلويزيوني بازي كرده و حدود 20سريال در كارنامه هنري اش دارد. پگاه كه بيشتر او را با بازي در سريال هاي 
»تفنگ سرپر« و »آخرين گناه« و همچنين فيلم سينمايي »اين زن حرف نمي زند«، مي شناسيم، پيشنهاد مي كند 
در اين روزهاي خانه نشيني اجباري، منتظر اكران آنالين فيلم »گيلدا« باشيم؛ فيلمي كه آن را اميد 
بنكدار و كيوان عليمحمدي در سال 1395ساخته اند و قرار است همين روزها به صورت آنالين 
اكران شود. اگر مي خواهيد ديدن اين فيلم را در برنامه پيش رويتان قرار بدهيد، بد نيست بدانيد 
كه در اين فيلم عالوه بر حميدرضا پگاه، بازيگراني ازجمله مهناز افشار، حامد كميلي، سياوش 
مفيدي، هادي حجازي فر، رضا شفيعي جم و... ايفاي نقش كرده اند. البته كه بازيگر »آواي 
باران«، »عاشقانه«، »رقص روي شيشه«، »ديدن اين فيلم جرم است« و... پيشنهادهاي 

ديگري هم براي گذران بهينه اوقات فراغت مان دارد كه در ادامه خواهيد خواند.

   كتاب های دوست داشتنی
  قدرت بي قدرتان

اثر: واتسالف هاول، انتشارات: نشر نو
  هنر شفاف انديشيدن

اثر: رولف دوبلي، انتشارات: چشمه
  بيوه ها

اثر: آريل دورفمن، انتشارات: ماهي

   فيلم های دوست داشتنی
  گيلدا

محصول سال 1395، كارگردان: اميد بنكدار و كيوان عليمحمدي
  سفر به چزابه

محصول سال 1374، كارگردان: رسول مالقلي پور
  هجوم

محصول سال 1395، كارگردان: شهرام مكري

   از »انگل« و »1917« تا »مدار صفر درجه« و »مردگان باغ سبز«
نمي شود اهل كتاب و كتابخواني به ويژه داستان بود و محمد جواد جزيني را نشناخت. اين نويسنده و منتقد 
ادبيات داستاني كه دانش آموخته ادبيات فارسي است و نويسندگي داستان كوتاه را به شكل غيرحضوري در 
دانشگاهي در آمريكا گذرانده، از سال 1390نخستين مدرسه مجازي داستان نويسي در ايران را پايه گذاري 
كرده و حاال خودش مدرس داستان نويسي است. مؤسس »مدرسه داستان« كه در واقع جايي براي 
يادگيري شيوه هاي نگارش براي عالقه مندان به داستان نويسي ايجاد كرده، اگر چه بيشتر آثارش 
در زمينه دفاع مقدس است، اما فعاليت هاي پژوهشي و مقاله هاي آموزشي در حوزه داستان نويسي 
هم كم نداشته. خالق »ايل بي سوار«، »خداحافظ قهرمان«، »آب، باد، آتش«، »تابستان پرماجرا«، 
»از حاشيه تا متن«، »كتاب خرمشهر«، »تاريخ تحليلي رمان جنگ« و »كسي براي قاطر مرده 
گريه نمي كند«، مقاله هاي متعددي نيز در نشــريات مختلف به چاپ رسانده كه بسيار مورد 
توجه عالقه مندان به رمان و داستان نويسي قرار گرفته است.  فهرست پيشنهادي اين نويسنده 

و مدرس داستان نويسي را از دست ندهيد.

   كتاب های دوست داشتنی
  مدار صفر درجه

اثر: احمد محمود، انتشارات: معين
  خاطرات پس از مرگ براس كوباس
اثر: ماشادو د آسيس، انتشارات: مرواريد

  مردگان باغ سبز
اثر: محمدرضا بايرامي، انتشارات: افق

   فيلم های دوست داشتنی
)Parasite( انگل  

محصول سال 2019، كارگردان: بونگ جون هو
)Hacksaw Ridge( ستيغ جهنمي  

محصول سال 2016، كارگردان: مل گيبسون
1917  

محصول سال 2019، كارگردان: سم مندس

فعاالن فرهنگي پيشنهادهاي خوبي براي بهينه سازي فراغت اجباري اين روزهايمان دارند

فيلم وكتاب
دوای درد خانه نشينی

همه سر كار مي رويم، باشگاه ها و تاالرهاي عروسي باز شده اند، تورهاي گردشگري كارشان را شروع 
كرده اند و شهر تقريبا به حالت عادي برگشته اســت. اما آمارها نشان مي دهند هنوز تا شكست كرونا 
راه زيادي در پيش داريم. پس بايد جز در موارد ضروري كه مجبور به ترك خانه هســتيم، در محيط 
امن خانه هايمان بمانيم تا سالمت خودمان و خانواده مان به خطر نيفتد. البته كه تفريح هم الزم داريم؛ 
به خصوص حاال كه بيشتر از 4 ماه قرنطينه خانگي بوده ايم و حوصله مان حســابي سر رفته است. اما با شرايط موجود بهتر است 
تفريحات خارج از خانه مان را محدود كرده و سعي كنيم با تفريحات خانگي، حال دلمان را خوب نگه داريم. بي شك يكي از تفريحات 
سالم و بي دردسر خانه، خواندن كتاب ها و ديدن فيلم هاي روز دنياست؛ فيلم ها و كتاب هايي كه به لطف پيشرفت تكنولوژي به راحتي 
قابل دسترس هستند و عالوه بر اينكه باعث سرگرمي مان مي شــوند، چيزي هم به داشته هايمان اضافه مي كنند. در اين شماره 
سراغي از نصراهلل حدادي، حميدرضا پگاه، شوكت حجت، الهه رضايي، رسول نجفيان و محمدجواد جزيني گرفته ايم تا از اين فعاالن 

فرهنگي بپرسيم در اين روزهاي خانه نشيني اجباري، چه بخوانيم و چه ببينيم!

پرنيان سلطاني



توپ خانه12

سنگيني كوه را روي شانه هايم حس مي كردم
انتخاب لحظه روي سكورفتن ساره 
جوانمــردي در بازي هــاي پارالمپيك2016 
به عنوان يكي از 5لحظه جذاب پاراتيراندازي، اتفاقي 
نيست كه براي ورزش ايران قابل تكرار باشد. ستاره 
پاراتيراندازي جهان دربــاره جزئيات اين انتخاب 
مي گويد: »خبرهاي اين مدلي را هم خيلي دوست 
دارم و حس خوبي به من مي دهد؛ مثل كودكي كه 
عاشق اسباب بازي اســت و برايش يك اسباب بازي 
قيمتي مي خرند. لحظه رفتن روي سكوي پارالمپيك 
و دريافت 2مدال طال براي خودم خيلي جذاب بود. من 
در مهرماه سال گذشته در مســابقات قهرماني جهان 
دوم شدم و در تپانچه هم مقام چهارم را كسب كردم. 
اين اتفاق براي من كه هميشــه با 2مدال طال به ايران 
برمي گشتم خوشــايند نبود و تا مدت ها در جو خوبي 
نبودم. در روزهايي كه حال خوبي نداشتم منتظر خبر 
خوبي بودم كه انگيزه و آرامشي دوباره به من بدهد. خبر 
قرار گرفتن لحظه قهرماني ام در پارالمپيك بين 5 لحظه 

جذاب پاراتيراندازي جهان كمك كرد تا با تمركز كامل 
به روال ســابق برگردم. البته نتايجي كه در مسابقات 
قهرماني جهان گرفتم به خاطر شــرايط نامناسبي بود 
كه در آن قرار داشتم. ما مدت ها اردو نداشتيم و مربي 
نبود و انسجام الزم را نداشتيم. خيلي ها تصور مي كردند 
افت من تا پارالمپيك ادامه خواهد داشت، در حالي  كه 
تيراندازي  افت وخيز زيادي دارد و اين اتفاقات طبيعي 
است. اميدوارم اوضاع روزبه روز برايم بهتر شود و همان 
انرژي اي كه در المپيك ريو داشتم را دوباره پيدا كنم 
تا يكي از موفق ترين ورزشكاران كاروان ورزشي ايران 
در توكيو باشم«. ســاره جوانمردي در المپيك2016 
با اختالف ناچيزي مدال طال را از دست داد و شايد به 
ثمررســيدن تالش هاي مضاعف او براي كسب مدال 
طالي پارالمپيك، دليــل اصلي انتخــاب اين لحظه 
به عنوان دومين لحظه جذاب پاراتيراندازي جهان بود؛ 
»بعد از آنكه در پارالمپيك لندن دســتم از مدال طال 
كوتاه ماند و به مدال برنز رسيدم در بهت بودم. مدام به 

اين موضوع فكر مي كردم كه چرا نتوانستم مدال طال 
بگيرم و به اين نتيجه رســيدم كه اگر تجربه بيشتري 
داشــتم به راحتي قهرمان پارالمپيك مي شدم. بعد از 
المپيك لندن و به مدت 4سال همه وقت و سرمايه ام را 
گذاشتم و در بدترين شرايط تمرين كردم تا سرانجام 
در المپيك 2016 ريو و در هر دو رشــته تپانچه بادي 
و تپانچه 10متر قهرمان شــدم. من تنها ورزشــكاري 
بودم كه اين قدر انرژي گذاشــتم تا 2مدال طال بگيرم. 
وقتي روي ســكو رفتم همه ســختي هايي كه در آن 
4ســال متحمل شده بودم را مثل ســكانس هاي يك 
فيلم ســينمايي در ذهنم مرور مي كردم. در آن لحظه 
فقط به اين موضوع فكر مي كردم كه چگونه خستگي 
اين 4سال را از تن به در كنم. احساس آدمي را داشتم 
كه سنگيني كوه را روي شانه هايش احساس مي كرد و 
نمي دانست چگونه بايد آن را روي زمين بگذارد. حس 
خوشحالي نداشتم، اما خوشحال بودم از اينكه خيلي ها، 

به خصوص پدر و مادرم را خشنود كرده بودم.«

گفت وگو با ساره جوانمردي، ورزشكار معلولي  كه معموال 
با دو مدال طال  از مسابقات بين المللي بر مي گردد 

می توانم با سالم ها 
هم رقابت كنم

ورزش ايران بايد به ورزشكاري كه به رغم معلوليت، بيش از 10بار پرچم ايران را در مسابقات آسيايي، 
جهاني و بازي هاي پارالمپيك باال برده، ببالد. ساره جوانمردي 2مدال طال و يك برنز پارالمپيك، 5مدال 
طال، 2نقره و يك برنز مسابقات قهرماني جهان، 3مدال طال و يك نقره مسابقات جهاني و 4مدال طال 
و يك نقره بازي هاي پاراآســيايي را در كارنامه اش دارد و يكي از پرافتخارترين ورزشكاران تاريخ 
ورزش ايران است. خيلي ها ساره جوانمردي را نابغه تيراندازي مي دانند و معتقدند ركوردهايي كه او 
در مسابقات مهم بين المللي به جا گذاشته حتي از افراد سالم هم بهتر است. عضو تيم ملي تيراندازي 
بانوان ايران يك بار عنوان بهترين ورزشكار زن آسيا در سال2014 را كسب كرده و مدتي قبل هم صفحه 
اختصاصي كميته پاراتيراندازي جهاني، قهرماني او در بازي هاي پارالمپيك 2016 را جزو 5لحظه جذاب 
پاراتيراندازي جهان قرار داده است. اين انتخاب با آگاهي از موفقيت هاي ورزشي و فعاليت هاي اجتماعي 
ستاره پاراتيراندازي جهان صورت گرفته، چرا كه ساره جوانمردي تحصيل كرده رشته مديريت بازرگاني 
است و دستي هم در كارهاي خيرخواهانه دارد. او در جريان زلزله كرمانشاه، مدال طالي پارالمپيك 
ريو را به نفع مردم زلزله زده كرمانشاه و سرپل ذهاب به حراج گذاشت و در همان روزها براي دومين بار 
به عنوان بهترين ورزشكار ماه جهان شناخته شد. گفت وگو با ساره جوانمردي پر از نكته ها و ناگفته هايي 

است كه مي تواند براي افراد سالم و معلول راهگشا باشد. 

مهرداد  رسولي

شايد اگر كمي بيشتر 
تالش كنم به راحتي بتوانم 

با افراد سالم رقابت  كنم. 
وقتي حال خودم را با حال 

تيراندازهاي سالم مقايسه 
مي كنم مي بينم كه دور از 
دسترس نيست. اختالف 
ركورد من با افراد سالم 6 
تا 7نمره است و در رشته 
تپانچه اين اختالف امتياز 

قابل جبران خواهد بود

  بگذاريد گفت وگو را با يك ســؤال 
كليشه اي شــروع كنيم. چطور شد كه با 
وجود معلوليت بــه تيراندازي عالقه مند 

شديد؟
من ورزش را در هجده ســالگي و با واليبال نشسته 
و تنيس روي ميز شــناختم. حدود 7سال واليبال 
نشســته كار كردم، اما واليبال اساســا يك ورزش 
تيمي است و هميشــه همه تيم بايد تالش كند تا 
موفقيت حاصل شود. اين موضوع مرا راضي نمي كرد 
و فكر مي كردم در يك رشته ورزشي انفرادي درصد 
موفقيتم بيشتر خواهد بود. در همان روزها دوستاني 
داشــتم كه به باشــگاه تيراندازي مي رفتند و اسم 
تيراندازي هــم به من حس و حــال خوبي مي داد. 
دوســتانم مرا تشــويق كردند و خودم به واســطه 
اشتياقي كه براي لمس موفقيت هاي فردي داشتم 

تيراندازي را شروع كردم. 
  چرا قبل از هجده ســالگي به سمت 

ورزش نرفتيد؟ 
من تنها فرد معلول خانواده بــودم و در دوره اي، از 
محدوديت هايي كه براي افراد معلول وجود داشت 
رنج مي بردم. قبل از هجده سالگي با دنياي معلوالن 
بيگانه بودم و اصال با معلول ديگري ارتباط نداشتم 
و همين باعث مي شد از خيلي مسائل بي خبر بمانم. 
در آن روزها، ارتباط من صرفا به تماس با بهزيستي 
محدود مي شــد و بعد از پرس و جو، در بهزيستي با 
افرادي آشنا شدم كه ورزشكار هم بودند. آن موقع 
بود كه تازه متوجه شدم چيزي به نام ورزش معلوالن 

هم وجود دارد. 
  وقتي ســراغ ورزش آمديد دريچه 
تازه اي در زندگي شــما باز شــد؛ يعني 
ورزش براي شــما مقدمه اي براي شروع 

فعاليت هاي اجتماعي هم بود؟
قطعا همينطور است. همانطور كه گفتم قبل از رفتن 
به سمت و سوي ورزش، با هيچ معلول ديگري ارتباط 
نداشتم و ورودم به دنياي ورزش، ورودم به اجتماع 
هم بود. قبل از ورزش با دنيــاي پيرامونم ارتباطي 
نداشــتم اما ورزش به من ياد داد كــه ارتباط هايم 
صرفا نبايد به افــراد خانواده محدود باشــد و بايد 
دنياي اطرافم را بهتر بشناسم. درواقع بعد از ورزش 
بود كه وارد بازار كار هم شدم و اين روند با پيشرفت 
در زندگي ام توأم شد. اين پيشرفت روزبه روز بيشتر 
شد و تا امروز كه به چنين جايگاهي رسيده ام ادامه 
داشته اســت. ورزش قطعا پنجره اي بود كه دنيا را 
زيباتر و شــگفت انگيز تر به من نشــان داد و چنين 

تجربه اي را به افراد سالم و معلول توصيه مي كنم. 
  شــما به واســطه قهرماني هــاي 
متعدد در مسابقات آســيايي، جهاني و 
بازي هاي پارالمپيك، جزو پرافتخارترين 
ورزشكاران معلول ايران هستيد. اين همه 

موفقيت فردي شما را راضي مي كند؟
حقيقتش اين است كه از روز اول اصال به اين 

عناوين و جايگاهي كه دارم فكر نمي كردم. 
هدفم كســب مدال نبود، اما از يك جا به 

بعد به هدف بدل شــد. حتي مي توانم 
بگويم ورزش ابتدا برايم عذاب آور بود. 
به واسطه معلوليتي كه داشتم از ورزش 
گريزان بودم و حتي در دوران مدرسه 
عالقه اي به زنگ ورزش نداشــتم، به 
هميــن دليل هيــچ وقت بــه ورزش 
به عنوان سكوي پرتابي در زندگي نگاه 
نمي كردم. شــايد اين مسيري بود كه 
خداوند ســر راهم قــرار داد. از وقتي 
وارد دنيــاي ورزش حرفه اي شــدم 
مي خواســتم به مردم كشورم و در 
مقياس بزرگ تر به مردم دنيا بگويم 
درست است كه ما معلوالن به طور 
ناخواسته دچار معلوليت شده ايم 

اما حرف هاي زيادي بــراي گفتن 
داريم و معلوليت نمي تواند زندگي مان 

را محدود كند. چه بسا در كنار زندگي 
عادي اي كه داريم پــا را فراتر مي گذاريم 
و كارهايي انجــام مي دهيم كه از عهده 

افراد سالم هم برنمي آيد. اين موضوع 

  در خانــواده از چنيــن موهبتي 
برخوردار بوده ايــد؟ وقتي وارد دنياي 
ورزش شديد بقيه اعضاي خانواده چه 

واكنشي نشان مي دادند؟
در خانواده كسي نسبت به من حس ترحم نداشت، 
اما ترس و واهمه وجود داشت. ترس از اينكه اگر 
تنها به بيرون از خانه بروم چــه اتفاقي برايم رخ 
خواهد داد؟ يــا اينكه مي توانم بــه تنهايي امور 
شــخصي ام را انجام بدهم يا نه؟ من ساكن شيراز 
هستم، اما در دانشــگاه كرمان قبول شدم. حتي 
يادم مي آيد وقتي مي خواســتم بــه كرمان بروم 
پدرم گفت نمي توانم اجازه بدهم با اين شــرايط 
به شهر ديگري بروي. فكر مي كنم ترس و نگراني 
باعث شد پدرم بگويد بايد بازهم كنكور بدهي تا 

در دانشگاه شيراز قبول شوي. 
  شــما با ورزش و به بهترين شكل 
ممكن توانايي افــراد معلول 
را ثابت كرديــد. فكر مي كنيد 
افراد معلول با ورزش راحت تر 
مي توانند حقانيت خودشان را 
به جامعه پيرامون شــان ثابت 
كنند يا راه هــاي ديگري هم 

وجود دارد؟
شايد ورزش جنبه نمادين داشته 
باشــد وگرنه راه هاي ديگري هم 
براي اثبات توانايــي افراد معلول 
وجود دارد. بســياري از معلوالن 
ما بهترين مــدارج علمي را طي 
كرده اند و خيلــي از آنها مدارك 
تحصيلي بااليي دارند. ما پزشك، 
قاضي و وكيل معلــول داريم. اگر 
فرد معلول در هر شغلي ثابت كند 
كه معلوليت برايــش محدوديت نبــوده، يعني 
موفقيت. همانطور كــه گفتم ورزش از ابتدا براي 
من هم هدف نبود و يكسري شرايط دست به دست 

هم داد تا در زندگي با ورزش مواجه شوم. 
  البته شــما در تحصيــل هم به 
مدارج باال رسيديد. ورزش پيش زمينه 
موفقيت شما در تحصيل بود يا در اين 
زمينه هم مي خواستيد توانايي افراد 

معلول را اثبات كنيد؟
وقتي ورزش را شــروع كــردم از ادامه تحصيل 
منصرف شــدم و حدود 10ســال طول كشيد تا 
خأل ادامه تحصيل را در زندگي ام احســاس كنم. 
حس مي كردم در كنار موفقيت هاي ورزشــي و 
شــغل آبرومندانه اي كه دارم جاي تحصيالت در 
زندگي ام خالي اســت و در اين زمينه احســاس 
ضعف مي كــردم. به همين دليــل تحصيالتم را 
ادامه دادم و در مقطع كارشناسي ارشــد رشته 
مديريت بازرگانــي فارغ التحصيل 
شــدم. البته جزو دانشجويان ممتاز 
بودم و مي توانستم تا دكتري ادامه 
تحصيل بدهم، اما ورزش و مشــغله 
كاري اين فرصت را از من گرفته است. 

  بــا توجه بــه تحصيل در 
رشته مديريت بازرگاني، فعاليت 

اقتصادي هم مي كنيد؟
من كارمند اداره كل ورزش و جوانان استان فارس 
هســتم و متأســفانه راه نفوذ كارمندان دولت به 
اقتصاد بسته است. رشــته مديريت بازرگاني را 
به خاطر عالقه ام انتخاب كردم، اما دلم نمي خواهد 
در اين زمينه فعاليت داشــته باشــم. اقتصاد ما 
يك جورهايي به سياست هم گره خورده و تالش 
من اين است كه از سياست و اقتصاد دوري كنم. 

  با اين شــرايط ســخت، سال ها 
تحصيل كرده ايــد و مدرك تحصيلي 
معتبري هم داريد؛ پس كجا مي خواهيد 

از اين داشته ها استفاده كنيد؟
فكر مي كنــم آدم ها اگــر در زمينه هــاي مورد 
عالقه شــان به موفقيت برســند به خودي خود 
كافي است و حتما نبايد از داشته ها بهره و منفعت 
مالي برد. در بخشــي از اداره كل ورزش وجوانان 
اســتان فارس كار مي كنم كه بُعد مديريت رشته 
تحصيلي ام به دردم مي خــورد، حتما كه نبايد به 

جنبه اقتصادي اش نگاه كرد. 
  ما ورزشــكار معلولي به نام زهرا 
نعمتي داريم كه همزمان با ورزشكاران 
سالم هم رقابت مي كند. ركوردهاي شما 
به گونه اي اســت كه مثل خانم نعمتي 
وارد رقابت با تيراندازان ســالم شويد 

و احيانا در المپيك هم مدال بگيريد؟
زهــرا باعث افتخار همه ماســت و من هميشــه 
به عنوان يك الگو از او ياد كرده ام. كاري كه زهرا 
نعمتي كرد كار بزرگي بود، اما شــرايط رشــته 

تير وكمــان براي افراد معلول و ســالم يكســان 
است. شــايد خانم نعمتي با داشــتن ويلچر و در 
حالت نشســته بتواند مثل افراد ســالم تير بزند، 
اما در رشته تپانچه كه رشته تخصصي من است. 
اگر بخواهم با افراد ســالم رقابت كنم حتما بايد 
مثل آنها در حالت ايســتاده تير بزنم و اين كار با 
وجود معلوليتي كه دارم بســيار سخت است. با 
 اين حال مدت هاســت كه در كنار ملي پوشــان 

سالم تمرين مي كنم. 
  ركورد شــما با افراد سالم چقدر 

فاصله دارد؟
تفاوت زيادي نيست. شايد اگر كمي بيشتر تالش 
كنم به راحتــي بتوانم با افراد ســالم رقابت  كنم. 
وقتي حال خــودم را با حال تيراندازهاي ســالم 
مقايســه مي كنم مي بينم كه دور از دســترس 
نيست. اختالف ركورد من با افراد سالم 6 تا 7نمره 
است اما در رشته تپانچه اين اختالف امتياز قابل 
جبران خواهد بود. خيلي ها ازجمله همســرم به 
من انگيزه مي دهند تا وارد رقابت با افراد ســالم 
شــوم و مدال بگيرم، اما فعال اشتياقي براي انجام 

اين كار ندارم. 
  بعد از كسب 3مدال طالي المپيك، 
با يك مدال المپيكي در ورزش ايران 
جاودانــه مي شــويد. تــالش براي 

جاودانگي به شما انگيزه نمي دهد؟
از نظر من ارزش يك مدال برنز المپيك براي فرد 
معلول با چند مدال طالي المپيك برابري مي كند، 

اما االن انگيزه اي براي انجام اين كار ندارم. 
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  صنعت توليد محتوا
امروزه صنعت توليــد محتوا و 
اطالعــات يكــي از حوزه هاي 
پردرآمــد اســت. منظورمان 
توليد محتوا براي ســايت ها و 
اپ ها و وبالگ هاي شركت ها و 
صفحه هاي شبكه هاي مجازي 
و... اســت. خيلي ها توجهي به 
ايــن صنعــت ندارنــد و تصور 
مي كننــد كه حاال وســط اين 
همه مشــكالت، چه نيازي به 
اين دســت كارهاست. در اينجا 
چند نكته را نبايــد از ياد ببريد. 
اين كار را مي شــود در خانه هم 
انجــام داد. نياز بــه تجهيزات 
زيادي نــدارد. اساســاً نياز به 
تجهيزاتي ندارد، فقط استمرار 
و تمركــز و رويه هاي مناســب 
مي خواهد. سوم اينكه هر كدام 
از ما اطالعاتــي داريم كه براي 
خود ما بديهي است اما ديگران 
براي آموختن آنها حتي حاضرند 
دست به جيب شوند؛ مثل همين 
زبان انگليسي. خيلي ها تسلط به 
اين زبان دارند و تسلط شــان به 
قدري اســت كه فكر مي كنند 
اين امر، يك امر عادي و روزمره 
اســت، در حالي كه انبوهي از 
مردم ما هنوز به صورت ابتدايي 
هم نمي توانند انگليسي بنويسند 
و صحبت كننــد. پس صنعت و 
بيزينــس توليد و بســته بندي 
و ارائــه اطالعــات را جــدي 
بگيريد؛ به عبارتــي تبديل به 
يك اينفلوئنســر خرد در حوزه 
خودتــان شــويد. ايــن روزها 
بازار آگهي هــا و همكاري هاي 
برندهاي معتبر در حال حركت 

به سوي اين گروه است.  

  باشگاه خانگی
مــا  همكاری داريــم كه حرف 
جالبی دارد؛ می گويد يك سال 
جدی ورزش كن،10سال نانش 
را بخــور. خودش هــم كه در 
سن بازنشستگی، به اندازه 5تا 
جوان ورزش می كند. حقيقت 
امر اين است: ورزش كردن مثل 
چيزی كه بيشتر شــهروندان 
فكر می كنند، يــك امر فانتزی 
و حاشيه ای نيســت، يك كار 
كاماًل جدی است. وقت نداريد؟ 
شــما يا امــروز وقــت ايجاد و 
ورزش می كنيد، يا ســال های 
بعد وقت و هزينــه می گذاريد 
و در بيمارســتان ها و مطب ها 
سرگردان خواهيد بود. در نهايت 
انتخاب بــا شماســت. بايد در 
خانه تان، برای ورزش كردن تان 
تغييراتی بدهيد. به پاركينگ 
و پشــت بام هم می توانيد فكر 
كنيد. چرا كه نه؟ مگر گذاشتن 
4تا ابزار ســاده ورزشی، جای 
چه كســي را می خواهد تنگ 
كند؟ توی خانه هم از وسايل 
كشی و فنري و وزنه های سبك 
خانگی می توانيد استفاده كنيد. 
چطور برای تلويزيون بزرگ و 
ديگر وسايل زينتی جا هست، 
برای ورزش شــما جا نيست؟ 
سعی كنيد حتی با فرزندان تان 
درگير ورزش شــويد. ساعت 
مشــخصی را بــراي ورزش 
داشــته باشــيد. از زمان های 
كم و حركت های سبك شروع 
كنيد تا در نهايــت به دويدن 
مسافت های طوالنی تر همراه 
با بچه ها و ... برسيد. اين جوری 
يك انتقال پيام غيرمســتقيم 
به بچه ها هم خواهيد داشــت: 
ورزش، الزم اســت؛ بــدون 

نصيحت اضافه.

2 پيشنهاد

وقت فرصت

يا ورزش يا بيمارستان!

1 پيشنهاد

به من انگيزه مي داد كه روزبه روز تالشــم را بيشتر 
كنم و مدال هاي بيشــتري بگيرم. نمي توانم بگويم 
100درصد راضي شــده ام، اما وقتي مردم عادي به 
من مي گويند وقتي با ديدن تو بــه زندگي اميدوار 
مي شويم، احساس رضايت مي كنم. شايد من و ساير 
ورزشــكاران مدال آور معلول نتوانسته باشيم طيف 
گســترده اي از جامعه را تحت تأثير قــرار دهيم، اما 

تعداد افرادي كه به ما نگاه كرده اند كم نيست. 
  ورود شما به دنياي ورزش حرفه اي، 
نقطه شروع آشنايي و دوستي هاي عميق 
با بسياري از ورزشــكاران معلول جهان 
بوده است. ســبك زندگي يك ورزشكار 
معلــول ايراني با معلــوالن خارجي چه 

تفاوت هايي دارد؟
در تيرانــدازي كه رشــته ورزشــي تخصصي من 
است، تعداد افراد معلول كم نيســت. ورزشكاراني 
كه من در مســابقات مختلف با آنها رقابت كرده ام 
را با اعتماد به نفــس ديده ام و برخــي از آنها به رغم 
معلوليت هاي شديدي كه دارند روي پاي خودشان 
مي ايستند. آنها معموال امور شخصي شان را خودشان 
انجام مي دهند و به كسي متكي نيستند. فكر مي كنم 
ريشه اين سبك زندگي در خانواده است. نخستين 
محيطي كه يك معلــول تجربه مي كنــد، خانواده 
است و بايد آن قدر در خانواده ميدان ببيند و مجال 
حضور در اجتماع برايش فراهم شود تا اعتمادبه نفس 
پيدا كند. ايــن حــس در پاراتيراندازهاي خارجي 
خيلي قوي است. همه افراد جامعه در هر جايگاهي، 
بايد در مواجهه با افــراد معلولي كه در خانواده يا در 
محيط كار و دانشــگاه مي بينند حس ترحم را كنار 
بگذارند و با نوع برخوردشــان به آنها اعتمادبه نفس 
بدهند. موضوع ديگر كه خيلي به چشــم مي آيد و 
جزو تفاوت هاي اساسي ورزشكاران معلول ايراني و 
خارجي محسوب مي شود، امكانات است. امكانات به 
افزايش اعتماد به نفس افراد معلول به ويژه ورزشكاران 

معلول كمك مي كند. 

رمان مي خوانم و به سفر مي روم 
ساره جوانمردي شعار »معلوليت محدوديت نيســت« را به واقعيت بدل كرده است. او در كنار 
موفقيت هاي ورزشي و تحصيلي دســتي هم در فعاليت هاي اجتماعي دارد و فراغتش را هم با 

خواندن كتاب و سفر به نقاط ديدني ايران مي گذراند. 
  جز تيراندازي، معموال مشغول چه كاري مي شويد؟

معموال تا ســاعت 2بعدازظهر در محل كارم حضور دارم و بعد از آن هــم وقت زيادي را صرف 
رسيدگي به امور خانه مي كنم. فراغتي هم اگر باشد معموال با خواندن كتاب سپري مي شود و 

به شدت از فضاي مجازي دوري مي كنم. 
  اصوال در چه ژانرهايي كتاب مي خوانيد؟

از بچگي عالقه خاصي به رمان خواندن داشتم و يك كتابخانه بزرگ هم دارم كه پر از رمان هاي 
نويسنده هاي داخلي و خارجي است. 

  نام آخرين رماني كه مطالعه كرديد را يادتان است؟
آخرين رماني كه خواندم »مدارا« از منير مهريزي مقدم بود كه دوستش داشتم. البته يك پازل 
2هزار قطعه اي هم خريده ام و گاهي اوقات براي چيدن پازل هم وقت مي گذارم، چون به افزايش 

تمركز خيلي كمك مي كند. 
  چه چيزي حالتان را خوب مي كند؟

من و همسرم عالقه زيادي به سفر داريم. معموال از تعطيالت آخر هفته هم براي سفرهاي كوچك 
استفاده مي كنيم و در اين دوران كرونا با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي به مسافرت مي رويم. 
  براي مسافرت كدام شهرها را انتخاب مي كنيد؟ طبيعت شهرهاي شمالي را 

مي پسنديد يا ترجيح تان سفر به شهرهاي تاريخي جنوب است؟
براي مسافرت هاي چندروزه فرصت نداريم و بيشتر مواقع به اطراف شيراز كه طبيعت زيبايي 
دارد مي رويم. به جرأت مي توان گفت كه استان فارس بيش از هر استان ديگري نقاط گردشگري 
دارد. هروقت حالمان خوب نيست تدارك يك سفر دوروزه را مي بينيم و تجديد قوا مي كنيم براي 

روزهاي سختي كه پيش رو داريم.



13  پنجشنبه    رصد خانه
12  تير  1399  
شماره 81  

  بــازی موبایلی رئال کار 
پارکینگ 2

بخشــی از بازی ها را بازی های 
شبیه ســازی شــده تشــکیل 
می دهنــد. بدیــن ترتیب که 
شــما بایــد نقــش اول بــازي 
باشــید و از نمــای خودتــان، 
اقدام به انجــام کارهایی کنید؛ 
مثــل ماشین ســواری یا حتی 
 real پارک کردن ماشین ها. بازی
car parking2 شکل گرفته است 
تا به نوعی پارک کردن ماشین را 
برای شما تبدیل به یک سرگرمی 
کند. جالب این کــه هرقدر که 
مردم از پارک کردن خودرو دل 
خوشــی ندارند اما از این بازی 
استقبال می کنند. در بخش دوم 
این بازی، امکان بازی آنالین هم 
به مجموعه اضافه شــده که در 
بخش اول موجــود نبود. ضمن 
اینکه انتخاب هــای زیادی هم 
پیش روی شما قرار داده شده. در 
این بازی، با گرافیکی چشم نواز و 
البته انواع و اقســام ماشین های 
قدرتمند اسپرت روبه رو می شوید 
که باعث می شود لذت زیادی از 
این بازی موبایلــی ببرید. حتی 
صداگذاری مربوط به هر خودرو 
هم متفاوت است تا کاماًل حالت 
اختصاصی بودن به شــما دست 
بدهد. در اینجا شــما باید اقدام 
به پارک ماشین کرده و برخورد 
با هر مانعــی، می تواند امتیازی 
از شــما کم کند. در نهایت هم 
اگر بسوزید، باید مرحله را از اول 
شروع کنید. وقتی که دنده ها را 
حرکت می دهید و در موقعیت 
بازی قرار می گیریــد، از طریق 
فلش های جهت نمــا می توانید 

اقدام به پارک کنید.

 Agent Action  بازي موبایلي  
بخشــي از بازي هاي موبایلي، 
بازي هایــي به غایت ســاده و 
عملیاتي هستند؛ یعني بیشتر 
از اینکــه درگیر لوکیشــن و 
طراحي و گرافیک و شیک بودن 
بازي باشید، درگیر عملگرایي 
آن مي شــوید. بــه راحتي به 
داخل بازي پرتاب شده و بازي 
مي کنید. Agent Action نیز 
از این دســت بازي هاست که 
به بازي هاي آرکیــد معروف 
اســت. ایــن بــازي، از نــوع 
بازي هاي شستي است؛ یعني 
موبایل را بــه صورت افقي نگه 
داشته و شروع به بازي مي کنید 
و با زمان سنجي مناسب، باید 
صفحه را لمس کنید. شــما به 
محض شروع بازي، پشت یک 
خاکریز یا ســنگر یا هر چیزي 
که شــما را محافظت مي کند، 
پناه مي گیرید. سپس دشمنان 
شما در گروه هاي مختلف از راه 
مي رسند و شروع مي کنند به 
تیراندازي. هدف این است که 
شــما را از میان بردارند. وقتي 
که شــلیک ها تمام شد، شما 
باید سریع واکنش نشان داده 
و به طرف دشــمنان خودتان 
تیرانــدازي کنید. بــه همین 
دلیل اســت کــه مي گوییم 
زمان ســنجي در این دســت 
بازي ها اهمیت زیــادي دارد. 
سالحي که ابتدا به شما تعلق 
مي گیــرد، یک کلــت کمري 
اســت اما به مرور که وضعیت 
بهتر شده و امتیازات باالتري 
به دست مي آورید، مي توانید 
از سالح هاي موجودي که در 
اختیارتان گذاشــته مي شود، 

انتخابي داشته باشید. 

2 پيشنهاد

سالم بر پارك دوبل

نبرد بي امان

1 پيشنهاد

در ماجراي نادر، جنگ او عليه افغان ها بسيار شهره است. افغان ها در آن دوره 
يك نيروي خارجي محسوب نمي شدند و در واقع اين اتفاق، يك شورش داخلي 
بود. شايد به همين دليل باشد كه وقتي بخشــي از ايرانيان تاريخ مي خوانند، 
نگاهي منفي به افغان ها پيدا كنند؛ بابــت غارت اصفهان و ديگر جنايت هايي 
كه صورت گرفت. اما وقتي تاريخ را مي خوانيد، مي بينيد كه هميشــه نمي شود 
اين چنين قطعي نظر داد. ارتش بزرگ نادرشاه در زمان اوج را سربازان ايراني، 
ازبك، تاتار، افغان و... تشكيل مي دادند. در ماجراي حمله به بغداد، غني خان 
افغان و 12هزار سرباز افغان مشاركت داشتند، ضمن اينكه بخشــي از سرداران ارشد او افغان بودند. در ماجراي 
حمله به داغســتان و ازبك ها هم افغان ها مشاركت زيادي داشتند. يعني اگر شــورش افغان ها را مرور مي كنيد، 
 بايد به اين جنبه از مشاركت آنها در استقالل ايرانيان نيز توجه داشــته باشيد؛ كه اين نگاه البته بخشي از فوايد 

جالب تاريخ خواني است.

الرنس الكهارت: »نادر در ماه هاي پاياني عمر در اوج خشونت حكومت مي كرد 
و به داليلي چند، به تمامي ســردارانش سوءظن داشت. نادر شبي رئيس آنها 
را احضار كرد و چنين گفت: من از نگهبانان خود راضي نيستم. از وفا و دليري 
شما آگاهم. حكم مي كنم فردا صبح همه آنان را توقيف و زنجير كنيد و اگر كسي 
مقاومت كند ابقا نكنيد. حيات من در خطر است. براي حفظ جان فقط به شما اعتماد 
دارم. نوكري گرجي اين موضوع را به اطالع سرداران نادر رساند و ايشان مصمم 
شدند تا دير نشده، نادر را از ميان بردارند... . ترس بر آنان چنان غلبه كرد كه 

اكثرشان جرأت ورود به خيمه را نكردند. فقط محمدخان قاجار، صالح خان و يك شخص متهور ديگر وارد شدند و 
چوكي تا متوجه آنها شد نادر را بيدار كرد. نادر خشمناك از جاي برخاست و شمشير كشيد. پايش در ريسمان چادر 
گير كرد و درافتاد. تا خواست برخيزد، صالح خان ضربتي وارد آورد و يك دست او را قطع كرد. محمد خان قاجار  

هم سر نادر شاه را از تن جدا ساخت«.

ردباره انرد و 
افغان اه

 قتل رددانك 

يك شاه

  عيسي محمدي
چندي پيش بود كه بحث درباره آخرين جهانگشاي ايراني، يعني نادرشاه 
افشار دوباره شروع شد. اما ماجرا چه بود؟ يكي از پژوهشگران كه كارهاي 
تاريخي هم انجام مي دهد، نگاشــته بود كه افتخار ايرانيان نادر است كه 
آدم شرم مي كند از جنايت هاي او در فتح هند صحبت كند. عده اي ديگر نيز 
شروع به واكنش كردند و نتيجه، بحث هاي دوباره اي شد درباره نادرشاه 
افشار. به همين دليل بود كه بي بهانه نديديم كه اين شماره وقايع اتفاقيه 
را به صحبت كردن درباره اين پادشاه معروف اختصاص دهيم؛ پادشاهي كه 
به تعبيري، او را آخرين جهانگشاي شرق و آخرين فاتح از نسل فاتحان 
ايراني و مشــرق زمين مي دانند. باالخره درك كنيم كــه اين چهره، چگونه 
شخصيتي داشته است؟ آنگونه كه مي گويند قسي القلب بوده؟ يا به راستي 

بايد او را ناجي ايران در برهه اي از تاريخ بدانيم؟

شماره 5 - نادرشاه افشار

ردباره زبرگ رتين اپدشاه اريان بعد از اسالم هچ مي دانيم و نمي دانيم؟

اين باركد را اسكن كنيد و 
پادكست »وقايع اتفاقيه« 

را بشنويد.

البد درباره جنگ هاي آبي-خاكي هشت ساله ايران و عراق هم چيزهاي زيادي شنيده ايد. 
بخش هايي از اين نبردها و ابتكارات صورت گرفته را در عمليات خيبر و والفجر8 و... 
مي بينيم. اما جالب است بدانيد كه از اين دست ابتكارات، در سده هاي قبلي هم صورت 
گرفته است؛ ازجمله در حمله اي كه نادر عليه بغداد داشت. سپاهيان نادر بايد از دجله عبور 
مي كردند. آنها توانستند پل هاي شناور و تخته هاي شناوري ايجاد كنند و از طريق آنها، 
سربازان خود را به آن سوي رودخانه برسانند. يكي ديگر از نبوغ هاي نظامي نادرشاه را 
در نبرد باغ آورد يا نبرد مرادتپه مي توانيم ببينيم. اين نبرد را آخرين جنگ مهم ايران 
و عثماني مي دانند كه در فاصله سال هاي 1730 تا 1735ميالدي اتفاق افتاد. البته نبرد 
در ناحيه قفقاز، سختي هاي خودش را دارد؛ چرا كه منطقه اي كوهستاني و غيرمسطح است 
كه با كوه ها، رودها، درياچه ها، دره ها و... پوشانده شده است. در نيمه دوم سال نيز به شدت 
سرد است. در اين نبرد، ارتش ايالتي عثماني در قفقاز، توسط گارد پيشروي ارتش ايرانيان 
منهدم شد. در واقع شكست وارد شده به اين نيروها به قدري سهمگين بود كه ديگر سربازان 
عثماني با شنيدن آن، تسليم شدند، چرا كه مي دانستند با پيروزي ايرانيان، امكان رسيدن 
نيروهاي كمكي عثماني وجود ندارد. اين پيروزي از آن بابت مهم است كه ايرانيان، 
با نيروهايي به مراتب بيشتر از خودشان درگير شدند؛ چيزي نزديك به 4 الي 5برابر. 
درواقع عثماني ها وقتي كه نيروهاي كم ايراني ها را ديدند، چنان به خودشان مطمئن بودند 
كه حتي زحمت نكشيدند نيروهايشان را منظم و به صف كنند.

در چنين سالي 
بود كه نادر در 
ايل افشار در 

خراسان به دنيا 
آمد. اين ايل 

2شعبه قاسملو و 
قرقلو داشت كه 
نادر از تيره دوم 
بود. اين تيره را 
شاه اساعيل از 
آذربايجان به 
خراسان رانده 

بود.

1067
در چنين ايامي 
بود كه صفويان، 
درگير شورش 

افغان ها شدند و 
سرانجام اصفهان 

توسط محمود 
افغان تصرف 

شد و عمال ديگر 
سلسله اي به اسم 
صفويان وجود 
نداشت. اوضاع 
ايران به شدت 

آشفته بود.

1101
ملك محمود 

سيستاني، حاكم 
سيستان، از 

بزرگ ترين موانع 
بلندپروازي هاي 

نادر بود. اما 
او در چنين 

سالي، توانست 
پشتيباني شاه 
طهماسب دوم 
و فتحعلي خان 

قاجار )پدربزرگ 
آغامحمدخان 
قاجار( را كسب 

كند و او را شكست 
دهد.

1105
نبردهاي 

نادر كه حاال از 
سرداران نظامي 
بزرگ طهماسب 
دوم بود، با 

افغان ها شروع 
شد. او موفق شد 
طي 3نبرد، در 
مهماندوست و 
مورچه خورت و 

زرگان، آنها را به 
طول كامل شكست 

دهد.

1108
نبردهاي نادر با 
مهاجمان خارجي 
نيز شروع شد. 

ابتدا با روس ها 
وارد جنگ شد و 
توانست آنها را 
از نواحي اشغالي 
بيرون كند. سپس 
سروقت عثماني ها 

رفت؛ هرچند 
به دليل وقوع 

شورشي داخلي 
در شرق ايران، 

ناچار به نيمه كاره 
رهاكردن اين 

جنگ شد.

1108
وقتي نادر از اين 
قرارداد مطلع 
شد، سريع به 

اصفهان بازگشت 
و طهماسب دوم 
را بركنار كرد و 

پسرش، شاه عباس 
سوم را جانشين او 
ساخت و خودش 
را نايب السلطنه 

خواند.

1111
گنجه كه در اختيار 
عثماني ها بود، 
طي نبردهايي 
نفسگير و با كمك 
روس ها بازپس 
گرفته شد. سپس 
نادر با روس ها 
معاهده امنيتي 
ايجاد كرد تا 

خيالش از بابت 
آنها راحت 

باشد.

1113
دهلي به دست 
نادر فتح شد. 
نادر درواقع 
از هندي ها 

مي خواست كه 
800نظامي 
فراري اشرف 

افغان را تحويل 
دهند. كش و 

قوس هايي بين 
دوطرف اتفاق 

افتاد كه درنهايت 
به قتل سومين 
فرستاده نادر 

توسط هندي ها 
منجر شد. 

درنتيجه، در نبرد 
معروف كرنال، 

هند فتح شد.

1117
برخي مي گويند كه 
در چنين ايامي، 
همراه با مادرش 

به اسارت ازبك ها 
درآمد. ازبك ها از 
سال هاي پيش از 
آن، مدام در حال 
حمله به مرزهاي 

شمال شرقي 
ايران بودند. 
البته همين 

روايت غيرمستند 
مي گويد كه از 
دست ازبك ها 
فرار كرد و به 
ابيورد رفت.

1085

محمود به دست 
پسرعمويش به 

نام اشرف افغان 
به قتل رسيد. شاه 
طهماسب دوم 

هم بعد از آخرين 
شاه صفوي اعالم 

سلطنت كرده 
بود. نادر كه 

اوضاع را چنين 
ديد، به سپاه او 
پيوست و سردار 
ارتش اش شد و 

خراسان را تصرف 
كرد.

1103

طهماسب دوم 
نادر را والي خود 
در خراسان اعالم 
كرد. بعد از آن 
بود كه اسم نادر 
به طهماسب قلي 
تغيير كرد. بعد 
از سركوب كردن 
چند ايل تُرك و 
كُرد، سرانجام 

توانست خراسان 
را به طول كامل 
تحت اختيار 

بگيرد.

1105

غائله شورش 
افغان ها خاتمه 
يافت و نادر در 

تعقيب شورشيان، 
موفق شد 

افغانستان را هم 
مطيع خود كند. 
اين پيروزي ها، 
اعتبار خوبي 

براي او به عنوان 
ناجي ايران 
فراهم ساخت.

1108

طهماسب دوم 
براي اينكه از 

نادر كم نياورد، 
خودش پيگير 

جنگ با عثماني ها 
شد كه شكست 
سنگيني در پي 

داشت. در نتيجه، 
قراردادي بسته 
شد تا گرجستان 
و ارمنستان در 
ازاي تبريز به 
آنها واگذار 
شود. جالب 

اينكه ارمنستان و 
گرجستان را نادر 
بازپس گرفته بود.

1109

جنگ هاي نادر 
عليه عثماني ها 
دوباره آغاز شد 

كه با پيروزي هاي 
خوبي همراه 
بود. سرانجام 
قراردادي با 

احمدپاشا، حاكم 
عثماني بغداد 
امضا كرد. البته 
احمدپاشا چندان 

پايبند اين 
قرارداد نبود.

1112

نادر در جنگ هايي 
ديگر هم شركت كرد 
و موفق شد اعتبار 
خوبي براي خود 

كسب كند. سرانجام 
نيز رهبران ايل ها 

و بزرگان را در 
دشت مغان جمع 
كرد تا يكي از 
صفويان را به 

شاهي برگزينند. 
البته كمي هم 

تعارف مي كرد و 
همه تمهيدات را 
انديشيده بود تا 
در شوراي كبير 
مغان، او را شاه 

كشور كنند.

1114

نادر به ايران 
بازگشت و عزم 

تركستان و 
داغستان كرد. 
در ميانه راه 

رضاقلي ميرزا، 
پسرش را هم 
كه گفته مي شد 

قصد قتل نادر را 
داشته، كور كرد. 
تغيير اخالق و 

بدبيني هاي مكرر 
و سختگيري هايي 

كه داشت، 
درنهايت 

موجب شد تا 
توسط جمعي از 
سردارانش، در 
قوچان كشته شود.

1126

وقتي كه زندگي نادر را مرور مي كنيم، ابتدا سرسام مي گيريم. چطور ممكن 
است كه پادشاه و سرداري بزرگ، اين قدر درگيري نظامي و لشكركشي، 

در مدت زمان كوتاه سلطنت خود داشته باشد؟ البته يكي از داليل اين امر، 
مصادف شدن اين چهره با سال هاي آخر سلطنت صفويان است. در تاريخ 
ايران، عرف بر اين بوده كه سلسله هاي مختلف پادشاهي، دوران آغاز، 

اوج گيري، تثبيت و فرود داشته باشند. اين هم شايد يكي از بدشانسي هاي 
نادر بود كه به روزگار فترت صفويان برخورد كرد. اين روزگار، همراه با 
فساد و سستي شاه صفوي و اطرافيان او، حمله افاغنه و عثماني ها و ديگر 

همسايگان به مرزهاي كشور و شورش هاي داخلي بود. به همين دليل 
بود كه براي ايجاد ثبات در ايران، چه زماني كه او آدم صفويان محسوب 
مي شد و چه زماني كه سكه و پادشاهي به اسم خود زد، بايد سروقت نقاط 
مختلف مي رفت تا بتواند اين شورش ها، طغيان ها و تجاوزهاي مرزي 
را فروبنشاند.نكته بعدي هم همان چيزي است كه ابراهيم گلستان در 

يكي از كتاب هاي خود مي نگارد؛ اينكه وقايع تاريخي را به نسبت زمانه 
خودش بايد سنجيد. امروز به واسطه ترقي زندگي بشري و شهروندي، 

يك سيلي زدن و حتي توهين لفظي هم كاري شرم آور محسوب مي شود، 
در حالي  كه سابق بر اين به واسطه فرهنگ و شرايطي كه حاكم بود، 

درگيري هاي فيزيكي بيشتر رخ مي داد و خشونت رفتاري بيشتري هم 
موجود بود. بحث درباره درستي و غلطي نيست، صرفاً بحث درباره اين 

است كه هر چيزي را بايد در همان تاريخ و فضا مورد بحث قرار داد.

شايد بهتر باشد نادرشاه را بيش و پيش از اينكه يك شاه بدانيم، يك 
سردار بزرگ بشناسيم ، سرداري كه نبوغ نظامي و شجاعت فراواني 

از خود به نمايش گذاشت. چطور ممكن است در اين مدت كوتاه، 
ايران از آشفتگي زمان پاياني صفويان و دست اندازي شورشيان 
داخلي و همسايگان خارجي، به مرحله جهانگشايي نادر برسد؟ 

اينها جز با نبوغ او امكان پذير نبود. البته همين روحيه نظامي نيز  
بزرگ ترين پاشنه  آشيل اين فاتح بزرگ شد، چرا كه نظامي گري 
چيز ديگر و پادشاهي و مملكت داري چيزي ديگر است. درست 
است كه مملكت داري را نظامي گري الزم است، اما هر سرداري 

هم نمي تواند به خوبي پادشاهي كند و مملكت نگه دارد. به همين 
دليل بود كه نادرشاه كه چوپان زاده اي پوستينه پوش بود، نتوانست 

سلسله خود را به واسطه ساختارهاي مملكت داري مورد نياز، به 
چند سده برساند. اما در نبوغ نظامي و ارزش فراوان فتوحات 

او نمي توان خللي وارد دانست.  اي كاش مي شد كه مورخان 
او را هميشه به نام سرداري بزرگ مي شناختند؛ نه پادشاهي كه 

نظامي گيري، بالي جانش شد.

  شاهكار جيحون

  جزيره گنج كالت نادري

  سردار/شاه بزرگ

يكي از شاهكارهاي نظامي نادر را بايد فتح هند دانست. به سلطه درآوردن كشور بزرگي چون هند، كار هر كسي نيست و در طول 
تاريخ، تنها چند فاتح و سلسله موفق به اين كار شده اند؛ از قبيل اسكندر يا سلطان محمود غزنوي. وقتي كه نادر از فتح هند باز 

مي گشت، يكي از گوشه هاي ديگر نبوغ نظامي خودش را هم به نمايش گذاشت؛ ابتدا از كابل و پيشاور و... ، 40هزار سرباز افغان را به 
ارتش اش اضافه كرد، سپس موقع بازگشت، سنجشي انجام دادند تا ببينند طبق چيزي كه مشخص كردند، هر سرباز و فرمانده،  پول و 

طال و غنيمت مشخص شده را در اختيار دارد يا بيشتر؟ اگر بيشتر بود كه مي گرفتند و پس نمي دادند. در قوانين نظامي نادرشاه مشخص 
شده بود كه هر كسي بايد چقدر پول از غنايم داشته باشد. البته مشخص نبود چرا اين كار را كرده است. بعضي ها مي گفتند به خاطر حرص 
خودش بوده و بعضي ها هم مي گفتند براي اينكه نظاميانش را نازپرورده بار نياورد تا قدرت رزم داشته باشند. سپس به ماوراءالنهر و به 
جنگ ازبك ها و... رفت. اما چطور؟ او 3هزار كيلومتر را در 8 ماه طي كرد. اما پيشروي اش را از سواحل جيحون دنبال مي كرد، نه از دل 
بيابان ها و شنزارها. به اين ترتيب ارتش او اين قدرت را داشت كه بدون درگير شدن با كم آبي، كم غذايي و آب و هواي بد بيابان هاي 

خشك، به اهدافش برسد.

نقل است كه مي گويند نادرشاه، همه غنايمي را كه از جنگ هاي خودش و مخصوصا فتح هندوستان آورده بود به كالت نادري 
برد. اما اين كالت نادري، يكي از آن بناهاي عجيب و غريبي بود كه فقط يكي مثل نادرشاه مي توانست آن را درست كند. 
10هزار نيروي تمام وقت به مدت 5سال، آنجا را ساخته بوده اند كه حالتي شبيه خندق و قلعه و دژهاي طبيعي محصور شده 
با كوه هاي صعب العبور و... داشت؛ جايي شبيه دژهايي كه پادشاهان داشتند، براي آخرين مقاومت ها. او ثروت فراواني 

را در آنجا دفن و محافظت كرد. مي گويند ديوارهاي بيروني اين بنا به گونه اي صيقل داده شده بود كه امكان آويختن هيچ 
سالح و دستي به آن وجود نداشت تا كسي نتواند از طريق آنها نفوذ كند. نيروهاي ويژه و زبده هم در حال نگهباني 

شبانه روزي از اين منطقه بودند.

  نبوغ خالص نظامي

پرده اي ديگر از نبوغ نظامي نادر را در جنگ عليه هندي ها مي بينيم. البته هنوز هم محل بحث است كه چرا او به هند حمله 
كرد. گروهي معتقدند كه مي خواست اداي فاتحان بزرگي چون اسكندر، محمود غزنوي و... را در بياورد. اما بيشترين علت 
را بايد در اين دانست كه خود هندي ها، باعث ايجاد چنين اتفاقي شدند. نادرشاه براي باز گرداندن 800ياغي افغان كه به 
دهلي گريخته بودند، 3بار فرستادگاني را فرستاد. اما با آن فرستادگان به خوبي برخورد نشد. سومين بار يكي از سرداران 
نظامي شجاع خودش را فرستاد تا پيامي محكم بدهد. اما هندي ها او را كشتند. همين باعث شد تا نادرشاه، راهي اين كشور 
شود. ولي چطور نادرشاه با قوايي بسيار كمتر و در حالي  كه اين همه راه را تا دهلي رفته بود، توانست بر ارتش عجيب 
و غريب گوركانيان هندي پيروز شود؟ او ابتدا با كارهاي اطالعاتي و كسب اطالعات دقيق از نيروهاي محلي، توانست 
نيروهاي ناصرخان را كه مسئول حفظ تنگه خيبر بودند شكست دهد. آنها سپس تا الهور پيش رفتند. دقت كنيد كه آن 
روزها پاكستاني وجود نداشت و همه اين مناطق هندوستان محسوب مي شد. محمدشاه گوركاني، وقتي خبر رسيدن نادر را 
شنيد، ارتشي بزرگ فراهم ساخت؛ 300هزار مرد جنگي، 2هزار زنجير فيل، 900عراده توپ سنگين و ديگر ادوات مورد 
نياز. آنها در منطقه كرنال جمع شدند.

2ارتش به هيچ عنوان برابر نبودند. ايرانيان تنها 80هزار مرد جنگي داشتند. او 
دستور داد كه خمره هاي بزرگي بسازند و بر شتران آويزان كنند. بار اين خمره ها 
هيزم و روغن بود. توپ ها مقابل سپاه ايران رانده شدند و دستور آتش زدن اين 
خمره ها صادر شد. همراه با آن توپ هاي ارتش ايران نيز شروع به شليك كردند. 
شترها در ميانه آتش و صداي توپ ها، وحشت زده به سوي ارتش هند رفتند. 
2هزار فيلي كه در ابتداي ارتش هند بود، وحشت زده شدند و به سمت هندي ها 
فرار كردند. سربازان هندي زير دست وپاي اين فيل ها له شدند. به نوشته ميرزا 
مهدي خان استرآبادي در كتاب »جهانگشاي نادري«، بيش از 30هزار سرباز 
هندي در اين نبرد كشته شدند، در حالي  كه كشته شدگان ايراني تنها 1500نفر 
بودند. به اين ترتيب نادر در اسفند سال 1117وارد دهلي شد.

  عبور از تنگه خيبر

  نيمه تاريك شاه

  شاهكار كرنال

اما نبوغ نظامي و قدرت بخشي به ايران، تنها جنبه روزگار نادرشاه نبود و نيست. نقل است كه نادر در سال هاي پاياني 
زندگي خود، به طرز عجيبي بدبين شده بود كه البته خاصيت قدرت است. در اين جنبه، حتي برخي از پژوهشگران 
ايراني به شدت متفق القول هستند كه نادرشاه، فقط دنبال قدرت مطلقه بوده و همه كارهايي كه انجام مي داده، در اين 
مسير بوده. ازجمله اينكه گفته شده در ماجراي گردهم آمدن بزرگان كشور در دشت مغان، وقتي تعارف كرد كه آنها 
يكي از صفويان را به عنوان پادشاه انتخاب كنند، شخصي به نام ميرزا ابوالحسن مالباشي صدرالصدور گفته بود كه همه 
حامي صفويان و تداوم اين سلسله هستند. اين روحاني دستگير و فرداي دستگيري خفه شد، ضمن اينكه به گفته سيدجواد 
طباطبايي، بخشي از سربازان او چماق به دست، اطراف چادري كه قرار بود رأي گيري شود، منتظر بودند تا اگر رأي به 
كسي جز نادر داده شد، همه را بكشند. از سوي ديگر جنگ هاي فراوان نادرشاه، نياز به هزينه و تداركات زيادي داشت. 
اين مردم بودند كه بايد ماليات هاي سنگين مي دادند تا اين جنگ ها تداوم يابد. ماليات ها به شدت سنگين بود و درباره 
دريافت آنها نيز سختگيري زيادي صورت مي گرفت، به همين دليل شورش هاي زيادي صورت مي گرفت. درآوردن 
چشم هاي رضاقلي ميرزا هم كه ديگر شهره است. در آن روزها درآوردن چشم ها از حدقه، يكي از تنبيهات رايج بود.

مجسمه نادرشاه در مشهد شمشير جواهرنشان نادرشاه فتوحات نادرشاه نادرشاه و محمد گوركاني

  مرد جنگ هاي مداوم
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  بازي موبايلي عاليجناب
با يك بــازي كلمــه اي چطوريد؟ 
بازي هــاي كلمه اي كــه مي دانيد 
چيســت؟ بازي هايي كه در آنها با 
كلمات و حدس هايي كه نســبت 
به آنهــا مي زنيد و جمله ســازي و 
مفاهيمــي از اين دســت روبه رو 
هســتيد. حاال در بازي اندرويدي 
عاليجناب نيز با يكي از اين بازي هاي 
سرگرم كننده آشــنا مي شويد كه 
البته كمي هم ســخت است. براي 
اين بازي و كالً هر بازي كلمه اي، بايد 
دايره واژگاني خوبي داشته باشيد. 
در حين انجام بازي عاليجناب نيز 
همين اتفاقات مي افتد. شــايد كه 
در بازي هم به مشــكل بربخوريد 
و نتوانيد كلمــه اي را حدس بزنيد. 
طراحــان بــازي راهنمايــي در 
نظر گرفته اند كــه در اين صورت، 
كمك هايي به شما مي شود. در اين 
بازي آزادي عمل شــما مثل ديگر 
بازي ها صرفاً عمودي و افقي نيست. 
از هر جهتي كه خواستيد مي توانيد 
استفاده كرده و يك كلمه معنادار 
را بســازيد. اين بازي به واســطه 
فراواني جدول ها و عدم تمركز روي 
ستون هاي افقي و عمودي، سخت تر 

مي شود. 

به استقبال واژه ها
1 پيشنهاد

  شهرزاد قصه گو
ماجرای قصه هاي هزار و يك شب 
شــهرزاد قصه گو را كــه همه تان 
می دانيد؟ شــهرزادی بوده كه قرار 
بود توسط شاه كشته شود. اما اين 
شهرزاد، هر شب يك قصه  رو می كرده 
و اين قصــه را طوری با تعليق كش 
می داده كه شاه در انتظار می مانده 
تا ادامه قصه را فرداشب گوش كند. 
بدين ترتيب شــهرزاد، می تواند تا 
سال ها زنده بماند. اما چه ربطی به 
شما دارد؟ خودتان تبديل به شهرزاد 
قصه گو شويد. يك نفر شاه می شود، 
يك نفر شهرزاد و چند نفر داور. حاال 
بين اعضای خانواده، اين شاه و شهرزاد 
و داورها می توانند دور بگردند. شاه 
می نشيند و شهرزاد بايد قصه  بگويد. 
حاال يا می توانــد از قصه هاي رايج 
بگويد، يــا از قصه هايی كه خودش 
ابداع می كند. اين قصه ها بايد تعليق 
الزم را داشته باشند، طوری كه شاه 
بخواهد كه ادامه آن را فردا شب يا 
همين امشــب گوش كند. اگر اين 
كشش الزم وجود نداشت، شهرزاد 
بازنده است و از بازی خارج می شود. 
اگر هم اختالف شد، داورها وارد شور 

شده و نظر نهايی را می دهند. 

2 پيشنهاد
راوي حرفه اي

قالي بافي هنري است كه در پنجه هاي زنان ايراني به وديعه گذاشته شده است

اوج هنر زنان سرزمين من
يك روزهايي بود كه قالي بافي از شش سالگي شروع مي شد. فرقي هم نداشت كه اين قالي باف شش ساله دختر 
باشد يا پسر. بچه هاي كوچك با دست هاي كوچك ترشان به صف روبه روي دار قالي مي نشستند و به صداي 
نقشه خوان گوش هايشان را تيز مي كردند تا گره هايشان را به جا و به رنگ بزنند؛ قالي باف هايي كه هرقدر بزرگ 
مي شدند از تعداد پسر هايي كه حاال مرد شده بودند، كم مي شد و به تعداد دختربچه هايي كه حاال زن شده بودند، 
اضافه مي شد. اينطوري است كه ماندگاري زنان پشت دار ها، هنر فرش ايراني را زنانه كرده؛ هنري كه از شرق تا 

غرب و از شمال تا جنوب در دست هاي هنرمند زنان اين سرزمين است.

اولين چيزي كه يك قالي باف به آن احتياج دارد 
نقشه است. البته بعضي نقشه هاي سنتي را قالي باف ها از 

بر هستند و مي توانند چشم بسته آنها را ببافند و ببرند. اما به هر 
حال وجود يك نقشه الزامي است. بعد از آن هم نوبت دار و چله كشي 

است؛ داري كه تشكيل شده از 4تكه چوب كه به شكل يك قاب عكس 
بزرگ به هم وصل شده اند. دار كه آماده شــد قالي باف شروع مي كند به 

چله كشي. چله كشي از مهم ترين مراحل كار است؛ كاري كه بايد با دقت 
و وسواس انجام شــود. چون كل فرش قرار است روي اين تار و پود ها بافته 
شوند. بعد از چله كشي هم نوبت نقشه خواني است و بافتن گره به گره فرش 
و بعد از آن بريدن قالي كه يكــي از هيجان انگيز ترين بخش هاي كار 

است؛ وقتي كه دسترنج هنر قالي باف كه هفته ها مثل تابلو روي 
ديوار بوده، جلوي پايش روي زمين قرار مي گيرد. اينجاست 

كه گل ها و برگ ها و بلبل ها و حوض ها به چشــم 
قالي باف زيبا تر از هميشه مي آيند.

حاال كه كرونا، بيشتر كالس ها و كارگاه هاي آموزشي 
را تعطيل كرده، مي شود ســراغ انواع و اقســام ويدئوهاي 

آموزشــي رفت. با يك جست وجو ســاده در اينترنت مي توانيد به 
ده ها و حتي صدها كليپ آموزش قالي بافي دسترســي پيدا كنيد. البته 

هيچ چيز جاي كالس حضوري را نمي گيرد و در نهايت بايد شــما فوت هاي 
كوزه گري را از يك اســتاد ياد بگيريــد. اگر كالس هاي حضــوري راه  افتاد، 

تقريبا تمام فرهنگسرا ها كالس هاي آموزش قالي بافي دارند. اتفاقاً براي كسي 
كه مي خواهد اين كار را اصولي و درســت و ارزان و آينــده دار ياد بگيرد، همين 
كالس هاي فرهنگسرا ها بهترين جاهاست؛ كالس هايي كه از آموزش مبتدي تا 
آموزش سطح حرفه اي هنرجو مي پذيرند و به غير از آن امكانات ويژه اي براي 
هنرجو هايشــان دارند؛ امكاناتي مثل وارد كردن آنها بــه بازار كار، خدمات 

بيمه اي و... . نكته ديگر هم اينكه در اين كالس ها هنرجو هزينه چنداني 
براي آموزش نمي پردازد و تمام هزينه اش فقط خريد ابزار و وسايل 

و نخ است. پس فعال به شكل مجازي آموزش ببينيد و بعد 
از يادگيري اوليه اين هنر، ســراغ كالس هاي 

حضوري برويد.

چطور قالي مي بافند؟ 

كجا قالي باف شويم؟ 

ابــزار كار كه معلوم اســت. امــا براي 
يادگيري آموزشــي بهتر اســت يك نقشه 

كوچك كه طبيعتاً نخ كمتــر و دار كوچك تري 
مي خواهد انتخاب شود. بنابراين دار و نخ چله و نخ 
مرينوس ابزار اوليه كار هستند و بعد از آن يك دسته 
ابزار بافت كه تشــكيل شــده اند از سيخ و قالب و 

قيچي و بقيه وسايل ظريفي كه براي گرفتن تار و 
زدن گره و قطع كردن نخ و بعد شانه زدن 

رج بافته شده به كار مي آيند.

چه ابزاري مي خواهد؟ 

وارد شدن به بازار قالي بافي كار سختي نيست. حتي   
همان قاليچه اي كه هنرجو در زمــان آموزش مي بافد، 

مشتري خودش را دارد. از طرفي قالي باف ها مي توانند بسته 
به سرعتشان در ســال هر چند تا كه مي توانند قالي ببافند و 

قالي هايشان را به نزديك ترين فرش فروشي بفروشند. هنوز هم 
فرش دستباف در كشــور ما ارج خودش را دارد و محال ممكن 
است كسي يك فرش دســتباف حتي درجه چندم را با يك 

فرش ماشــيني عوض كند. در كنار بافتن قالي كارهاي 
تابلوفرش و فرش ابريشم و رفوكاري و نقشه كشي هم 

از كارهاي جانبي در كنار قالي بافي هستند 
كه در آمد خودشان را دارند.

قديمي ترين فرش دسباف ايرانی در سال 1949 در 
دومين مرحله كاوش های يك باستان شــناس روسي در 

منطقه پازيريك كشف و به نام فرش پازيريك ناميده شد. اين 
باستان شناس در كتابی كه به مناسبت اين اكتشافات در سال 

1953 در روسيه منتشر كرد، درباره اين فرش توضيحات مفصلی 
نگاشت و آن را صراحتا كار ايران و قديمی ترين فرش ايرانی در دنيا 
بيان كرد. او نوشت: »بدون اينكه بتوانيم به طور حتم بگوييم اين 
فرش كار كداميك از سرزمين های ماد-پارت)خراسان قديم( 

يا پارس اســت، تاريخ فرش مذكور و پار چه هايی كه در 
پازيريك كشــف شــد قرن پنجم و يا اوايل قرن 

چهارم پيش از ميالد تشــخيص داده 
می شود.«

نقوش فرش ايران و نگاره هاي تزيينــي آن و از همه 
مهم تر مفاهيم بنيادي و شــايد هم راز آميز آنها ، از جمله 

مباحث تخصصی فرش ايران اســت كه در طی چند دهه اخير 
بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص طبقه بندی صحيح و 

اصولی طر ح های فرش ايران و همچنين مبانی بنيادی آن تا چند سال 
اخير كار چندانی صورت نگرفته بود ، اما به تدريج مطالعات انجام شده 
توسط كارشناسان و محققان ايرانی كه متاسفانه هنوز از طرفداران 
زيادی برخوردار نيست، می رود تا دنيای جديدی را از طبقه بندی 

علمی و هنری  طر ح های فرش ايران را ارائه دهد. براســاس 
اين طبقه بندی كليه طرح های فرش ايران به 19 گروه 

اصلی طبقه بندی و هر يك نيز به چند شاخه 
كوچك تر تقسيم می شوند.

كسب درآمد 

اولين فرش ايراني

طبقه بندي نقوش فرش 

رفو مي كنيم
رفو كاري يكي از كارهايي است كه 
قالي باف ها مي توانند ياد بگيرند؛ 
كاري بسيار ظريف و البته با بازار 
خوب كه قديم تر ها فقط به صورت 

سنتي آموزش داده مي شد، اما 
هم اكنون كالس هاي آموزشي اش 

موجود است.

قالي باف با دست صاف
شايد مهم ترين مشكلي كه كمي هم 

ترسناك است مشكالت جسمي 
حاصل از كار مداوم قالي بافي است؛ 

مشكلي كه هم اكنون به خاطر 
صندلي هاي صاف و استاندارد و مدل 
بافت صحيح و ابزار، مدرن حل شده 

است.

بســتگي دارد هنرجــو چقــدر بتواند در 
روزهاي اول پاي دار قالي بنشيند. اما همين كه 

نشستن و صبوري را ياد گرفت مي تواند چله كشي 
را ياد بگيرد. بعد از آن هم نوبت گره زدن مي شود. يك 
هنرجوي قالي بافي تا يكي،دو ماه فقط گره مي زند. اما 
بعد از 2 ماه كم كم شــروع مي كند به خواندن نقشه. 

نقشــه خواني را كه ياد گرفت ديگر كار آموزش 
تمام شده اســت. ياد گرفتن نقشه خواني 

هم تقريباً 6ماه طول مي كشد.

چقدر طول مي كشد ياد بگيريم؟ 
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»دروغ نمي گويم، از اين لحظه واقعا لذت مي برم.« 
اين جمالت ارسالن كاظمي است و منظورش از اين 
لحظه، لحظه اي است كه سايت فدراسيون جهاني 
بسكتبال تأييد كرد كه او نفر اول نظرسنجي براي 
انتخاب بهترين اســلم دانك جهان شــده است. 
ارسالن در رقابت 20روزه با 32بازيكن از 32كشور، 
صاحب عنوان بهترين  دانــك جهان در دهه اخير 

شد.
فيبا در روزهايي كه كرونا همه  چيز را تعطيل كرده، 
براي اينكه هواداران بســكتبال را درگير اتفاقات 
اين رشــته كند، هر از گاهي نظرسنجي هايي روي 
سايت خود مي گذارد. اين سايت كه سال2010 و 
در مسابقات قهرماني جهان تركيه لقب »سلطان 
اســلم دانك« را به ارســالن كاظمي داده بود، در 
انتخاب بهترين دانــك دهه اخيــر، او را هم بين 
نامزدها گذاشت. دانكي كه از ارسالن انتخاب شده 
بود، مربوط به مسابقه ايران – يونان در تورين ايتاليا 
بود؛ انتخابي مجدد بازي هاي المپيك ريودوژانيرو. 
ايــران در آن بازي به يونان باخت اما اســلم دانك 

ارســالن در اين بــازي به عنوان يكــي از بهترين 
صحنه ها ضبط شد.

در چالش 20روزه انتخاب بهترين دانك دهه اخير، 
32صحنــه از 32بازيكن در قاره هــاي مختلف به 
نمايش گذاشته شد. ارسالن براي رسيدن به فينال 
نورول پله از لبنان، هاچيمورا از ژاپن، گابه نوروود 
از فيليپين و رافائل منيه رو از برزيل را شكست داد و 
در فينال هم رقابت را از كارلوس مورايس از آنگوال 
برد. 699هزار و 188نفر در اين نظرسنجي شركت 
كرده بودند. ارسالن در فينال 80هزار و 658رأي 
داشــت و مورايس 63هزار و 887رأي. دوشــنبه 
نتيجه فينال مشــخص بود اما سايت فيبا يك روز 
فرصت خواسته بود تا بعد از بررسي ها، نتيجه نهايي 

را اعالم كند.
اما آيا واقعا اين رأي ها براساس شايستگي به ارسالن 
داده شده اســت؟ تجربه  نظرسنجي  هاي مجازي 
در سال هاي اخير نشــان داده كه هرجا پاي يك 
ورزشكار ايراني در ميان باشــد، احتمال پيروزي 
او بيش از ديگر رقباســت. گاهي ايــن پيروزي ها 

خنده دار به نظر مي رســد. مثال چه كسي مي تواند 
قبول كند كه با وجود ابرســتاره هايي مانند ليونل 
مسي و كريستيانو رونالدو، يك فوتباليست ايراني 
به عنوان محبوب ترين بازيكن انتخاب شــود؟ اين 
اتفاق باورنكردني بــراي بازيكنانــي مثل فرهاد 

مجيدي و علي كريمي افتاده است.
در يكي از تازه ترين موارد، چند ماه پيش ســايت 
كنفدراسيون فوتبال آسيا انتخاب اسطوره ايراني 
ليگ قهرمانان را به نظرســنجي گذاشت و بيش از 
5  ميليون كاربر رأي دادند، دعوا بين انتخاب فرهاد 
مجيدي و جالل حسيني باال گرفت و حتي نتيجه 

مشخص نشد.
با اين شــرايط اين ســؤال وجود دارد كه آيا رأي 
بــه ارســالن براســاس شايســتگي او و كيفيت 
اســلم دانكش بوده يا صرفا به خاطر حضور پررنگ 
ايراني ها در فضاي مجــازي؟ چطور مي توان قبول 
كرد كه اســلم دانك يــك بسكتباليســت ايراني 
بهتر از ستاره هاي NBA باشــد؟ افشين رضاپور، 
كارشــناس بســكتبال در جواب به اين سؤال به 
همشهري مي گويد: »اين انتخاب در سطح فيبا بود 
و حرفه اي ها در رقابت نبودند. مسابقات حرفه اي 
جدا از مســابقاتي اســت كه زيرنظر فيبا برگزار 
مي شود و طبيعي است كه ستاره هاي NBA در اين 
نظرسنجي شركت داده نشوند. در اينكه ايراني  ها در 
هر نظرسنجي   حضور پررنگي دارند، حرفي نيست 
و در انتخاب ارسالن هم حضور آنها بي تأثير نبوده، 
اما اين حق واقعي ارسالن بود كه انتخاب شود. او 

در دانك تبحر دارد و بهتر از ديگر رقبايش بود.«
خود ارسالن هم بابت اين انتخاب خوشحال است. 
او به فارس گفته اســت: »احســاس خوبي دارم و 
خوشحالم. اين كار تازه اي بود و افتخار بزرگي هم 
براي ايران است. در شروع چالش فكر نمي كردم تا 
اين مرحله باال بيايم. به خاطر اينكه مردم اطالعات 

كافي از رأي دادن نداشتند.«  
براي اينكه ارســالن در اين چالــش رأي بياورد، 
چهره هاي ورزشي در فضاي مجازي براي او تبليغ 
كردند. ارسالن از آنها و به خصوص از حامد حدادي 
تشــكر كرده:  »حامد حدادي خيلــي كمك كرد. 
دوســتان فوتبالي ام شــجاع خليل زاده، سروش 
رفيعي و عليرضا فغاني هم در فضاي مجازي تبليغ 

كردند.«
سايت فدراسيون بسكتبال ايران با تيتر: »ارسالن 
دنيــا را فتح كــرد« موفقيــت او را بازتــاب داد. 
طرفداران كاظمي و كســاني كه به غيبت ارسالن 
در تيم ملي نقد دارند، به اين تيتر واكنش نشــان 
داده اند. رضاپور، در كانال تلگرامي اش نوشته است: 
»ارسالن در كشــور خودش جايي نداشت، حاال 
موفق به فتح دنيا شده اســت! خوبه كاري به  كار 
سرمايه هاي ملي نداشته باشيد تا آنها خودشان دنيا 
را فتح كنند. سيمرغ بلورين نخبه كشي تقديم به 

فدراسيون و دارودسته تيم ملي بسكتبال.« 
ارسالن فصل پيش براي تيم مهرام بازي كرد و در 

يك سال ونيم گذشته جايي در تيم ملي نداشت.

 داور بازي استقالل مشخص شد
از سوی دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در هفته بیست و سوم لیگ برتر اعالم شد که 
 بر این اساس قضاوت مسابقه حساس پارس جنوبی و استقالل به موعود بنیادی فر داور بین المللی فوتبال رسیده است. 
بنیادی فر در حالی برای استقالل سوت می زند که آخرین بار 209 روز پیش در مسابقه این تیم مقابل پیکان قضاوت کرده بود.

زماني كه اعالم شد ليگ نوزدهم از سر گرفته خواهد شــد، بسياري بر اين باور 
بودند كه اين مســابقات بعد از 4 ماه تعطيلي نمي تواند كيفيت چنداني داشته 
باشد؛ مخصوصا كه بازي ها در ورزشگاه هاي خالي برگزار مي شد و همين مسئله از 
جذابيت كار كم مي كرد. با اين همه نيم نگاهي به مسابقات هفته بيست ودوم نشان 
مي دهد كيفيت مســابقات بعد از اين همه تعطيلي اصال بد نبود و الاقل از سطح 
كيفي هميشگي چيزي كم نداشت. در مجموع 8مسابقه برگزار شده در اين هفته، 
شاهد به ثمر رسيدن 21گل بوديم؛ آنچه ايستگاه بيست ودوم را در زمره هفته هاي 
نسبتا پرگل ليگ برتر قرار مي دهد. درحالي كه هميشه يكي از پرتكرارترين نتايج 
ليگ ايران مساوي كسالت بار صفر- صفر بوده است، اين هفته بازي بدون گل هم 

نداشتيم كه در نوع خودش جالب بود.
در ميان مسابقات پخش مستقيم، بازي اســتقالل و سايپا چندان چنگي به دل 
نزد كه اين مسئله نمي تواند بي ارتباط با بحران حاكم در اردوگاه آبي ها باشد. با 
وجود اين، بازي پرسپوليس و پيكان پر از گل و انواع موقعيت هاي از دست رفته 
بود. شاهين بوشهر و نفت مسجدسليمان هم اين هفته يكي از نمايش هاي جذاب 
ليگ را ارائه دادند و در نهايت تالش شان به ثبت نتيجه مساوي2-2 منجر شد. 
بازي نساجي و تراكتور هم يك دوئل باكيفيت و ديدني بود. تراكتور خيلي حمله 
كرد، اما نساجي يك گل زد، يك بار تيرك دروازه را لرزاند و يكي، دو موقعيت خوب 
ديگر هم داشت. همينطور اتفاقات مسابقه فوالد و ماشين سازي هم جالب بود. 
اين بازي مخصوصا در 5 دقيقه آخر با اخراج شهاب گردان و حضور لوسيانو پريرا 
درون دروازه فوالد، جذاب تر هم شد. نهايتا آنچه اين هفته ديديم، يك بازگشت 
هيجان انگيز و آبرومندانه براي فوتبال باشگاهي ايران بود و حاال مي توانيم اميدوار 

باشيم با آماده تر شدن تيم ها و بدن بازيكنان، شرايط از اين هم بهتر شود.

  بازگشت آبرومندانه
کیفیت نخستین هفته از لیگ برتر در دوران کرونا، قابل دفاع بود

   7بازيكن كرونايي در ليگ  يك
 بازي كردند!

مســابقات فوتبال ليــگ دســته اول ايــران در حالي از 
سه شنبه شب ازسر گرفته شد كه در يكي از بازي هاي عجيب 
اين هفته، تيم مدعي آلومينيوم اراك با نتيجه 7 بر صفر علم 
و ادب تبريز را شكست داد تا به رده دوم جدول صعود كند. 
نكته عجيــب در اين بازي اما حضور شــش، هفت بازيكن 
كرونايي در تركيب ثابت علم و ادب بود و اين موضوع حرف و 
حديث هاي زياي را ايجاد كرده است. جالب اينجاست كه در 
طول بازي چند بازيكن تيم تبريزي هم به دليل سرفه هاي 
شــديد و نفس تنگي خواهان بيرون آمدن از زمين شدند. 
طبق قانون و پروتكل هاي بهداشتي، بازيكن كرونايي نبايد 
در تركيب تيم به ميدان برود اما مسئوالن علم و ادب مدعي 
شده اند نتايج تست پزشكي بعد از بازي به دست آنها رسيده 
و بعد از مسابقه متوجه شده اند 7بازيكن آنها مبتال به كرونا 
بوده اند. تبريزي ها اين ادعا را دارند كه حتي از سازمان ليگ 
خواسته بودند اجازه دهد نتايج تست پزشكي مشخص شود 
و بعد از اين براي بازي با آلومينيوم اراك برنامه ريزي كنند. 
اين در حالي اســت كه زهره هراتيان، مدير پزشكي مركز 
ايفمارك سازمان ليگ فوتبال به نوعي اين صحبت ها را رد 
كرده است: »مسئوالن اين باشــگاه هيچ مستنداتي براي 
صحبت هايشــان به ما ارائه نكرده اند و فقط اين خبر را           در 
رســانه ها خوانده ايم. در صورتي كه اين باشگاه مستنداتي 
درخصوص ابتالي بازيكنانش به كرونا ارائه كند، در كارگروه 
مبارزه با ويروس كرونا اين مســتندات مطرح خواهد شد و 
پس از بررسي در مورد آن تصميم گيري مي شود، اما تاكنون 
اين باشگاه فقط ادعاي رسانه اي داشته و به صورت مكتوب 

چيزي اعالم نكرده است.«
با وجود اين اســماعيل بابازاده، مديرعامل باشــگاه علم و 
ادب مي گويد: »مــن مصاحبه خانم هراتيــان را ديدم كه 
گفتند علم و ادب مســتنداتي نداده ولي ما مستندات را به 
هيأت پزشكي-ورزشي استان داده ايم كه 7نفر مورد قطعي 
مبتال به كرونا داريم. من به ســازمان ليگ گفتم كه نتيجه 
تست هاي ما 48ساعت ديگر مي آيد و لطفا بازي ما را عقب 
بيندازيد؛ اما گفتند اشكالي ندارد، برگه اي كه تست گرفتيد 
را ارسال كنيد كه ما بدانيم شــما تست داديد، نتيجه الزم 

نيست و برويد بازي كنيد.«

واقعا چرا قدر نوابغ فوتبال ايران را نمي دانيم؟ مثال همين مسعود 
اقبالي عزيز كه از ديربــاز مدرس فوتبال بــوده، كلي ايده هاي 
خارق العاده دارد. اقبالي با انتقاد از بازگشايي ليگ گفته كيفيت 
مسابقات بعد از 4 ماه تعطيلي پايين است. حاال كسي نداند، فكر 
مي كند فوتبال ايران تا قبل از كرونا در سطح الليگا بوده! بعد هم 
باالخره يك روز دوباره بايد شــروع مي كرديــم ديگر؛ چه بعد از 
4 ماه وقفه و چه بعد از 40 ماه. اســتاد همچنين در فراز ديگري از 
سخنان شان فرموده اند: »ليگ ايران را بايد 15سال تعطيل كنيم 
و مخارج بي حاصل صرف شده در آن را به فوتبال پايه اختصاص 
بدهيم.« آقا قبول، فقط يك سؤال؛ وقتي ما 15سال ليگ نداشته 
باشيم، بازيكناني كه از فوتبال پايه رشد مي كنند براي بازي كجا 

بروند؟ البد تا همان 35سالگي بايد در تيم نوجوانان بمانند. نه؟

15سالتعطيلي؛پيشنهادنبوغآميز

اين اواخر اخبار ناراحت كننده مربوط به عقب افتادن حقوق كارمندان و 
كارگران در سراسر ايران زياد منتشر شده است. با اين مخارج، كارگري 
كه ماهي  دو سه ميليون حقوق مي گيرد همينطوري هم تا خرخره 
گرفتار است، چه برسد به اينكه همين پول را هم دير بگيرد. خبر تأخير 
در پرداخت حقوق كارمندان باشگاه پرسپوليس هم از اين قاعده مستثنا 
نيست و تازه از يك جهت بدتر هم هست. اين كارمندها از نزديك ترين 
فاصله ممكن در جريان واريزهاي چند صد ميليوني به حساب بازيكنان 
هستند و مي بينند كه با هر بار تأخير در پيامك واريز مبالغ 10 رقمي، 
فوتباليست هاي گرامي رسما باشگاه را تهديد به اعتصاب مي كنند؛ 
به همين دليل هــم تأخير در پرداخت حقوق بــراي اين كارمندان 
عذاب آورتر است. شما كه ميليارد ميليارد به حساب بازيكنان مي ريزيد، 

دو سه  ميليون اينها را هم الاقل به موقع بدهيد ديگر!

حقوقاينهارابدهيدالاقل!

عليرضا اكبرپور يكي از پيشكســوتان اســتقالل در مورد شرايط 
نامطلوب اين تيم مي گويد: »غرور بالي جان بازيكنان شده است.« 
اكبرپور البته مثال هايي هم از »التي« راه رفتن برخي نفرات و جنگ و 
جدل راه انداختن شان مي زند كه پر بيراه نيست. شبيه اين اظهارنظر 
را از برخي پيشكسوتان ديگر، مثل پرويز برومند هم شنيده ايم. گلر 
پيشين آبي ها بعد از مسابقه با سايپا گفته بود: »بازيكنان استقالل 
طوري بازي مي كنند كه انگار قهرمان جام جهاني شده اند.« بنابراين 
چنين حســي از درون زمين به بيرون منتقل مي شود؛ اما پرسش 
اينجاست كه كدام موفقيت باعث غرور احتمالي استقاللي ها شده؟ 
مگر نه اين است كه اين تيم طي چند سال گذشته ناكام مانده و هيچ 
موفقيت خاصي به دست نياورده؟ سال هاست نه قهرمان ليگ و حذفي 
شده اند، نه در آسيا كار خاصي كرده اند، نه آقاي گل داشته اند و... پس 

اين دماغ سر باال به خاطر چيست؟

غروربابتچي؟

نكته بازي

 حضور شما در فدراســیون فوتبال 
به دلیل پیوستن به کادر فني تیم ملي بود، درست 

است؟
بله، من روز گذشته جلسه اي با آقاي نبي داشتم و قرار شد 
فدراسيون قراردادم را آماده كند و به من بدهد تا ببينيم 

شرايط چگونه خواهد شد.
 ظاهرا به شما گفته اند که از بین تیم 

ملي و پرسپولیس باید یکي را انتخاب کنید.
در اين جلســه كســي نبــوده كــه بخواهــد چنين 
پيش بيني هايي صورت بگيرد. من با پرســپوليس يك 
فصل ديگر قرارداد دارم ولي طبيعتا اگر بخواهم در سطح 
تيم هايي مثل تيم ملي و پرسپوليس مربيگري كنم بايد 
يك تيم را انتخاب كنم. در اين زمينه بايد فدراسيون و 
باشگاه پرسپوليس با يكديگر مذاكره كنند و قطعا اينكه 

در يك جا باشم خيلي بهتر است.
 بعد از سال ها حضور در پرسپولیس، 
فکر مي کنید تیم ملي آنقدر برایتان جذابیت دارد 

که پرسپولیس را رها کنید؟
هدف من اين است كه به فوتبال ايران كمك كنم. من 
چندين سال است در پرسپوليس هســتم و خودم را 
مديون اين تيم مي دانم، خيلي چيزها را هم در زندگي 
خودم از اين تيم به دســت آورده ام و نمي توانم اين را 

انكار كنم. هميشه هم از طرف باشگاه و هواداران مورد 
احترام و حمايت قرار گرفته ام ولي بحث كمك كردن 
به تيم ملي كشــورم هم مطرح است. در اين شرايط از 
من خواسته شــده كه كمك كنم و خوشحال مي شوم 
كه كاري براي تيم ملي انجــام دهم. در اين زمينه هم 

فدراسيون بايد با باشگاه پرسپوليس صحبت كند.
 خیلي ها معتقدند که پرســپولیس و 
یحیي گل محمدي نمي توانند جانشیني براي شما 

پیدا کنند. نظرتان چیست؟
گل محمدي چند سال اســت كه در تيم هاي مختلف 
مربيگري مي كنــد و در كارش هم موفق بوده اســت. 
اينطور نيســت كه اگر من نباشم مشكلي ايجاد شود و 

پرسپوليس بدون من هم راهش را ادامه خواهد داد.
  شما با پرســپولیس در آستانه یك 
قهرماني دیگر در لیگ برتر قرار دارید. حتما این 

موضوع برایتان خوشایند است؟
اعتقاد من اين است كه هنوز قهرماني پرسپوليس قطعي 
نشده و 8 بازي مهم ديگر باقي مانده است. ما در جدول 
شــرايط خوبي داريم ولي نبايد كار را تمام شده بدانيم، 
بازيكنان بايد تالش كنند تا درنهايت به هدفي كه داريم 
دست پيدا كنيم. طبيعتا كسب چهارمين قهرماني پياپي 

بسيار باارزش است.

  تیم ملي براي رفتــن به جام جهاني 
با شرایط سختي مواجه شــده است. به نظر شما 

مي توانیم درنهایت صعود کنیم؟
از اين 4بازي، 2بازي برابر عراق و بحرين ســخت است 
ولي اينطور نيست كه نشدني باشد. اعتبار ايران در آسيا 
باالست و نبايد بيش از حد نگران باشيم. ما 4بازي داريم 
كه بايد بدون توجه به شرايط ديگر تيم ها هر 4بازي را 
ببريم. تيم ملي بازيكنان مســتعد و خوبي دارد و با اين 

پتانسيل مي توانيم صعود كنيم.
  وقتي دراگان اسکوچیچ انتخاب شد، 
خیلي ها از فدراســیون بابت این انتخاب انتقاد 
کردند. فکر نمي کنید باید مربي بزرگ تري براي 

تیم ملي انتخاب مي شد؟
وقتي مربي انتخاب مي شود طبيعتا موافقان و مخالفان 
خاص خودش را دارد. هم اكنون انتقاد از اســكوچيچ 
چيزي را تغيير نمي دهد و مســئله مهم تيم ملي ايران 
اســت. اعتقاد من اين اســت كه همه بايد از دراگان و 
تيم ملي حمايت كنند. رســانه ها و مــردم بايد از تيم 
ملي حمايت كنند، نبايد در اين شرايط حساس دنبال 

انتقاد باشيم.
  آیا از وضعیت وحید هاشمیان براي 

همکاري با تیم ملي مطلع هستید؟

من نمي دانم آيا وحيد با فدراسيون صحبت كرده يا خير 
و اطالعي در اين زمينه ندارم.

  اخیرا با اسکوچیچ صحبت کرده اید؟
قبال صحبت هاي الزم را با اسكوچيچ داشتيم. مشكل 

خاصي از اين بابت وجود ندارد.
 شما همیشــه با علي دایي رابطه اي 
صمیمي داشتید. در مورد دوري او از فوتبال چه 

صحبتي دارید؟
شخصيت هايي مثل علي دايي، علي كريمي و خداداد 
عزيزي بزرگان فوتبال ما هســتند كه مي توانند در هر 
بخشــي به اين فوتبال كمك كرده و تجربيات شان را 
انتقال دهند. آنها به هر دليلي دور هستند ولي بايد در 

اين فوتبال باشند.
  مدت هاست که برنامه 90 هم پخش 
نمي شود، ظاهرا شما هم مثل خیلي از فوتبالي ها 

موافق بازگشت عادل فردوسي پور هستید.
20سال برنامه 90با عادل فردوسي پور جلو آمد و طبيعتا 
خيلي ها دوست دارند اين برنامه را دوباره با اجراي عادل 
ببينند. شايد برخي معتقدند كه اين برنامه گاهي هم به 
حاشيه ها پرداخته و مشكالتي ايجاد كرده ولي به عقيده 
من برنامه 90 خيلي به فوتبال ما كمك كرده و اميدوارم 

عادل با برنامه 90 دوباره برگردد.

   باقري:   انتقاد از اسکوچیچ چیزي را عوض نمي کند / دایي، کریمي
  و خداداد باید در این فوتبال باشند / جاي 90 و فردوسي پور خالي است

  سلطان اسلم دانك از ايران مي آيد
   در یك نظرسنجي اینترنتي براي انتخاب بهترین اسلم دانك یك دهه اخیر جهان

  ارسالن کاظمي نفر اول شد؛   سایت فیبا پیش از این هم به او لقب سلطان اسلم دانك داده بود

برنامه ليگ

هفته بیست وسوم

نفتمسجدسليمان-ماشينسازي

ذوبآهن-پيكان

پرسپوليس-شاهين

نساجي-فوالد
سايپا-سپاهان

تراكتور-نفتآبادان
شنبه- 14 تیر

20:15

پارسجنوبي-استقالل
یکشنبه- 15 تیر

20:30

20:45

21:00

21:00

گلگهر-شهرخودرو

هفته بیست وچهارم

نفتآبادان-نساجي

شاهين-ذوبآهن

پيكان-گلگهر
استقالل-تراكتور

فوالد-نفتمسجدسليمان

ماشينسازي-پرسپوليس
جمعه- 20 تیر

20:15

شهرخودرو-سايپا
شنبه- 21 تیر 

20:45

20:30

21:00

21:00

سپاهان-پارسجنوبي

  پرسپوليس بدون من هم
   راهش را ادامه مي دهد

اميرحسين اعظمي| به نظر مي رسد راه کریم باقري و پرسپولیس به زودي از هم جدا خواهد شد. 
او در این سال ها مهره اي غیرقابل انکار در پرسپولیس بود که نقش مهمي در کنترل حاشیه ها 
داشت ولي حاال آقا کریم قرار اســت مربیگري را در تیم ملي ادامه دهد؛ آن هم در کنار دراگان 
اسکوچیچ. باقري به خواسته مهدی محمدنبی دیروز در فدراسیون فوتبال حاضر شد تا در مورد 
نحوه همکاري اش با تیم ملي تصمیم گیري شود. در این نشست دبیر فدراسیون رسما از باقري 
خواست براي حضور در کادرفني تیم ملي از پرسپولیس جدا شود. در حقیقت فدراسیون فوتبال 
 از باقري خواسته از بین تیم ملي و پرسپولیس یکي را انتخاب کند و امکان کار همزمان در این
 2 تیم ممکن نیست. البته احتمال اینکه باقري با تیم ملي همکاري کند زیاد است، این را مي توان 

از لحن صحبت هاي باقري فهمید. 

استقالل اين روزها بابت 2نتيجه ضعيف برابر 
سايپا و فوالد به شدت تحت فشــار قرار دارد. 
اين در حالي است كه آبي پوشان با بدشانسي 
هم مواجه هستند و غيبت تعدادي از بازيكنان 
تأثيرگذار، اســتقالل را با مشكل مواجه كرده 
است. يكي از بازيكناني كه با شرايط عجيبي 
مواجه شده، شيخ دياباته اســت. او با كيلوها 
اضافه وزن به ايران برگشت و درحالي كه هنوز از 
لحاظ بدني به آمادگي كامل نرسيده بود، دوباره 
به استقالل شــوك داد و براي تولد فرزندش 
راهي فرانسه شــد. مجيد نامجومطلق مربي 
استقالل درخصوص غيبت دياباته به همشهري 
ورزشي مي گويد: »ما نياز مبرمي به اين بازيكن 
داريم، به هر حال شيخ در خط حمله بازيكن 
تأثيرگذار ماست و غيبت او در اين شرايط براي 
ما خوب نيست. اميدوارم هرچه زودتر دياباته 

به ايران برگردد.«
ديروز امــا كاظم قيم مديــر روابط بين الملل 
استقالل درباره آخرين وضعيت دياباته براي 
بازگشــت به تهران گفت: »دياباتــه و مدير 
برنامه هايش به ما تعهد و تضمين داده اند كه 
با پرواز بامداد پنجشــنبه )امروز( اين بازيكن 

به تهران برگردد و ما هم روي قول آنها حساب 
كرده ايم. ما براي او بليت برگشــت از فرانسه 
نيز رزرو كرده ايم و بعيد اســت مشكلي براي 
بازگشت او وجود داشته باشــد. دياباته چون 
با باشگاه استقالل قرارداد دارد مشكلي براي 
خروج از فرانسه ندارد و دفعه پيش نيز با همين 
قرارداد توانســت به ايران برگردد. اين چيزي 
اســت كه مدير برنامه هايش به ما اعالم كرد و 
منتظريم او صبح امروز در تهران باشد.«با وجود 
اين استقالل يكشــنبه ميهمان پارس جنوبي 
است ولي بعيد به نظر مي رســد كه كادر فني 
آبي ها بتواند روي دياباته براي انجام يك بازي 
90دقيقه اي حساب باز كند؛ خصوصا اينكه او 
هنوز به صورت كامل آماده نيســت. از طرفي 
استقالل اميدوار به حضور فرشيد اسماعيلي 
در اين بازي اســت. نامجومطلق درخصوص 
وضعيت اين بازيكن هم مي گويد: »فرشيد هنوز 
به تمرينات گروهي اضافه نشده ولي اميدوارم 
اين بازيكــن را در بازي با گل گهــر در اختيار 
داشته باشــيم. ما مثل دياباته در اين وضعيت 
سخت كه با كمبود بازيكن مواجه هستيم، به 

اسماعيلي هم نياز داريم.«

    نامجومطلق: به دياباته 
و اسماعيلي نياز داريم
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چرا با حريفم مهربان هستي؟
3 مغالطه رايج هواداران در فضاي نقد فوتبال ايران

بهروز رسايلي| اين مطلب تاريخ انقضا ندارد. تا 10 سال ديگر هم مي توانيد 
همين نوشته را بگذاريد جلوي چشم تان و مصداق هاي مطرح شده در آن را 
در كامنت ها و ديدگاه هاي هواداران فوتبال ايران پيدا كنيد. در تمام دنيا هيچ 
كاري بدون نقد جلو نمي رود و پيشرفت نمي كند. اين قاعده شامل فوتبال هم 
مي شود، اما در ايران »هواداران« بزرگ ترين مانع نقد و نقادي هستند. خيلي 
از آنها به شما اجازه نمي دهند اشكاالت تيم ها و شخصيت هاي محبوب شان 
را مطرح كنيد. آنها منتقد را هميشــه خاموش يا در حال نقد ديگر تيم ها 
مي خواهند. هواداران اما در اين مسير چند مغالطه رايج هم دارند كه از آن براي 
توجيه تعصب كوركورانه خود استفاده مي كنند. در اين مطلب 3 مغالطه اي 

كه بيشتر از همه مورد استفاده قرار مي گيرد را مرور مي كنيم.
  چرا ما را مي زنيد، اما آنها را نه؟

يكي از مرسوم ترين سفسطه ها در فضاي فوتبال ايران، استناد به اشتباه تيم 
رقيب است؛ مثال االن كه فرهاد مجيدي آن قيامت را در بازي با فوالد به پا 
كرده و از هر طرف محكوم شده، برخي هواداران استقالل و مجيدي رسانه ها را 
محكوم مي كنند كه »چرا در مورد پرخاشگري هاي شجاع خليل زاده چيزي 
نمي گوييد؟« يا »چرا وقتي محمدحسن انصاري فر مي گفت نمي خواهند 
پرسپوليس قهرمان شود، كاري به او نداشتيد؟« اين حرف ها اما يكسره غلط 
است. امروز وقتي مجيدي اشتباه مي كند، طبيعتا از خود او بايد انتقاد شود و 
فردا اگر خليل زاده دچار خطا شد، نوبت نقد شجاع مي رسد؛ كمااينكه اينها 
قبال هم مورد انتقاد و سرزنش قرار گرفته اند. با وجود اين، بيشتر هواداران 
فوتبال در ايران، انتقاد از رقبا را خيلي زود فراموش مي كنند. تجربه نشان 
داده حتي اگر در همين صفحه بغل يا چند سطر باالتر هم از تيم حريف انتقاد 
كرده باشيد، تيفوسي ها آن را نمي بينند يا خودشان را به نديدن مي زنند. 
درنهايت اما اين رويكرد هيچ كمكي به فوتبال ايران نمي كند. نمي شود تا 
ابد هر اشتباهي را با استناد به يك اشتباه ديگر توجيه كرد. اين فقط كمك 
مي كند كه آدم هاي مورد عالقه ما با خيال راحت به اشتباه كردن ادامه بدهند. 

پرسپوليسي، استقاللي و تراكتوري هم ندارد.
  فضولي اش به شما نيامده

يك مغالطه ديگر، نهي كردن رسانه ها از پرداختن به مسائل تيم ها و افراد 
مختلف است. در اين فضا مكررا مي شنويد كه به منتقد مي گويند: »اصال 
به شما چه مربوط كه فضولي مي كنيد؟« درحالي كه اساسا همه جاي دنيا 
فضولي كردن وظيفه رسانه است و اگر همين تجسس و واكاوي نباشد، سنگ 
روي سنگ بند نمي شود. هيچ محدوده اي را نبايد از نقد معاف كرد و هر جا 
چنين اتفاقي بيفتد، سنگ بناي فساد و كج روي گذاشته مي شود؛ مسئله اي 
كه گفتيم مخصوصا در مورد باشگاه هاي خصوصي بيشتر به چشم مي خورد. 
مالك شهرخودرو مي گويد: »تيم خودم است و دوست دارم تهديد به انصراف 
از ليگ كنم« يا هواداران تراكتور براي دفاع از مالك پراشتباه شان مي گويند: 
»زنوزي از جيب خودش خرج كرده و هر كاري دلش بخواهد مي كند. شما 
برويد سراغ تيم هايي كه از بيت المال ارتزاق مي كنند.« اين هم غلط است. االن 
در اروپاي مدرن حتي يك تيم دولتي هم نداريم. همه باشگاه ها خصوصي 
هستند، اما تك تك شان هر روز زير تيغ رسانه ها مي روند و نقد مي شوند. اگر 
آنجا هم منطق »پول خودمان است« جريان داشت، االن هرج و مرج كل اروپا 

را برداشته بود و فوتبال شان چيزي شبيه فوتبال ما مي شد!
  نگاه رنگي داريد

ديگر تاكتيك نقدســتيزي در ايران، متهم كردن منتقد به تعلق خاطر به 
جريان هاي مخالف است. اين مسئله را در فضاهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و 
اقتصادي داريم و در فوتبال هم از همه جا بيشتر است. 2 خط كه عليه پرسپوليس 
بنويسي، استقاللي دوآتشه لقب مي گيري و نخستين نقد را كه به آبي ها وارد 
كني، تو را قرمز پررنگ مي بينند. بله؛ ممكن است رسانه ها كم وبيش خط و 
ربط رنگي داشته باشند. اصال بگذاريد خيال تان را راحت كنيم، از نظر ما تقريبا 
هيچ روزنامه نگار، گزارشگر يا حتي داور مهمي وجود ندارد كه از اول زندگي اش 
بي طرف بوده باشد. مگر مي شود آدم بدون عالقه به هيچ رنگ خاصي آنقدر غرق 
در فوتبال شود كه به چنين درجه اي برسد؟ خود عليرضا فغاني مي گويد در 
كودكي پرسپوليسي بوده و همه مي دانند عادل فردوسي پور هم براي تشويق 
اين تيم به استاديوم مي رفته؛ چنان كه ظاهرا مزدك ميرزايي يا جواد خياباني به 
استقالل گرايش داشته اند. مهم اما تفكيك عالقه شخصي از وظايف شغلي است؛ 
كاري كه خيلي ها مي توانند به شكل قابل قبولي آن را انجام بدهند. اينجا ديگر 
بايد به روزنامه نگار، گزارشگر يا داور اعتماد كرد. به عالوه يك جمله بسيار كليدي 
و ارزشمند وجود دارد كه مضمونش اين است: »نگاه كنيد چه چيزي مي گويد، 
نه اينكه آن را چه كسي مي گويد.« بنابراين اگر دنبال رفع اشكاالت هستيد، 
حرف درست را حتي از دشمن خوني تان نيز بپذيريد و تازه از او تشكر هم بكنيد.

يادداشت

يزدانيبهتراكتورميرسد
سياوش يزداني به بازي تراكتورسازي مي رسد. اين در حالي است كه پس از مصدوميت اين بازيكن در جريان ديدار 
با سايپا، خبر رسيد يزداني 4 هفته دور از ميادين خواهد بود و به نوعي بخش عمده اي از بازي هاي استقالل را از دست 
مي دهد. باشگاه استقالل اعالم كرده اين بازيكن دچار گرفتگي خفيف عضله شده است.

بازگشــت به تيمي كه در آن رشد كرده اي يك 
فضيلت اخالقي بين بازيكنان حرفه اي محسوب 
مي شــود. در ايران هم نمونه هاي زيادي داريم؛ 
مثال عباس زاده كه بازيكن فيكس سايپا در ليگ 
برتر بود، اصرار كرد به تيم شهرش در ليگ يك 
يعني نساجي برود. بازيكنان در دوران آخر فوتبال 
خود به تيم كودكي شان برمي گردند. كريم بنزما 
هميشه گفته دوســت دارد فوتبالش را در ليون 
تمام كند. مســي هم زمانــي از آرزويش براي 
بازگشــت به نيوولز اولدبويز دم مي زد، اما بعدها 
به خاطر فشــاري كه هواداران تيم ملي آرژانتين 
بــه او وارد كردند و مســي را بازيكني تك تيمي 
خواندند كه در هيچ تيم ديگري، حتي تيم ملي 
نمي تواند بدرخشد، از تصميمش پشيمان شد. 
او 2 ســال قبل اعالم كرد كه ديگــر برنامه اي 

براي بازگشت به آرژانتين حتي بعد از پايان 
فوتبالش ندارد؛ چون به زعم او كشورش از 
امنيت الزم براي زندگي زن و فرزندانش 
برخوردار نيست و مثل بارسلون امنيت 

نــدارد. بعضي ها هم هســتند مثل 
زالتان ايبراهيموويچ كه به تيم 

مبدأ خود خيانت مي كنند. او 
كه محصول مالمو بود، يك 
تور جهانگردي در دوران 
بــازي اش در تيم هايي 
مثل آژاكس، يوونتوس، 
اينتر، بارسلونا، ميالن، 
 ، من ر ي ســن ژ ر پا

منچســتريونايتد، لس آنجلس گلكسي و دوباره 
ميالن برگزار كرد و سال گذشته باشگاه سوئدي 
همربي را خريد. هواداران مالمو به خاطر خيانت او 
به اين باشگاه و سرمايه گذاري در همربي مجسمه 
يادبودش را تخريب كردند. حاال آرين روبن هم كه 
در پايان فصل قبل از فوتبال خداحافظي كرده و 
گاهي اخباري از او در جاهايي غير از فوتبال، مثال 
در شنا و شركت در ماراتن شنيده مي شود، به تيم 
كودكي اش برگشته است. روبن كه مدت كوتاهي 
بعد از كرونا با بايرن مونيخ تمرين كرده بود، دلش 
براي فوتبال تنگ شــد و براي فصل آينده ليگ 
هلند كه از شــهريور آغاز مي شود با خرونينخن 
قرارداد بست. او 4سال در تيم هاي پايه و 2 سال در 
تيم بزرگساالن اين باشگاه بازي كرده بود؛ پيش 
از آنكه به آيندهوون و سپس چلسي، رئال 
و بايرن بپيوندد. از ايــن بازيكنان كم 
نداشــتيم. همين فصل قبل متس 
هوملز براي دومين بار از بايرن مونيخ 
به دورتموند برگشت. سانتي كاسورال 
هم كه ممكن اســت در پايان فصل 
به ژاوي در الســد قطر ملحق 
شــود، اين فصل پــس از 
دوره مصدوميتــي طوالني 
براي دومين بــار به ويارئال 
برگشــت؛ جايي كه از تيم 
ب اين باشگاه فوتبالش را 
در رده بزرگساالن آغاز 

كرده بود.

در ايران باشگاه هاي قديمي و ريشه دار و بازيكن ساز و 
بعضا پرطرفدار و پرافتخاري مثل پاس، هما، شاهين، 
تهران جوان، استقالل اهواز، ابومسلم، بانك ملي، ملوان، 
ســپيدرود يا منحل شده اند يا در دســته هاي پايين 
دست وپا مي زنند و مدتي اســت از تيم هاي متمولي 
كه يك شــبه ظهور كرده اند و مدتــي در كانون توجه 
قرار داشته اند و افتخاراتي هم به دست آورده اند، مثل 
استقالل خوزستان، كشــاورز، بهمن، بانك تجارت، 
شموشــك و... خبري نيســت. اين محدود به فوتبال 
نيمه حرفه اي ما نمي شود و وضعيت در 5ليگ معتبر 

اروپايي هم دست كمي از ما ندارد.
  آلمان

با پايان يافتن فصل بوندس ليگا و قهرماني بايرن مونيخ 
كه دورتموند، اليپزيش و مونشن گالدباخ سهميه ليگ 
قهرمانان و لوركوزن، هوفنهايم و ولفسبورگ سهميه 
ليگ اروپا گرفتنــد، تيم هاي فورتونا دوســلدورف و 
پادربورن بــه بوندس ليگاي 2ســقوط كردند و يك 
تيم ديگر ريشــه دار احتماال به دسته پايين تر سقوط 
خواهد كرد. با ظهور باشــگاه هاي پولكي يك شبه اي 
مثل هوفنهايم و اليپزيش، سقوط احتمالي وردربرمن 
مي تواند انتقــادات از اين تازه به دوران رســيده هاي 
ســرمايه دار را تيزتر و آنها را منفورتر كند. برمن براي 
فرار از سقوط بايد با تيم ســوم بوندس ليگاي 2يعني 
هايدنهايم كه پايين تر از بيلفه فلد و اشــتوتگارت قرار 
گرفت در پلي آف شــركت كند. هامبــورگ )قهرمان 

ســابق جام برندگان جام اروپا و فيناليست جام يوفا( 
چهارم شد و به پلي آف نرسيد. سفيد و سبزهاي برمن 
با سابقه 121ســاله و 4 قهرماني و 7 نايب قهرماني در 
بوندس ليگا و يك جام برندگان جــام و يك اينترتوتو 
در اروپا حاال در مسيري حركت مي كنند كه پيش از 
آنها هامبورگ و كايزرسالترن و كلن طي كرده بودند. 
كايزرســالترن با اتو ره هاگل كبير نخســتين تيمي 
بود كه بالفاصله پس از صعود توانســت قهرمان ليگ 
شــود )1998(. اين تيم با 4قهرماني و 2 جام حذفي 
هم اكنون در وســط جدول ليگ دســته سوم فوتبال 
آلمان دســت وپا مي زند و با تيم هاي ريشه دار ديگري 
مثل مونيــخ 1860، باير اوئردينگن، دويســبورگ، 
روســتوك و ديگران رقابت مي كند. كارلسروهه هم 
نزديك بود همــراه با نورنبرگ، وايس بــادن و دينامو 

درسدن به دسته سوم سقوط كند.
  انگليس

در انگليس تيم ريشه دار استون ويال در آستانه سقوط 
است و ممكن است به جمع رقباي قديمي چارلتون، 
بلكبرن، ميدلزبورو، بيرمنــگام، كويينر پارك رنجرز و 
ناتينگهام فارســت )قهرمان 2 دوره جام باشگاه هاي 
اروپا( بپيوندد. ليدز و وســت بروم شانس زيادي براي 

صعود به ليگ برتر دارند.
  اسپانيا

در الليگا اوضاع اسپانيول اصال خوب نيست. قهرمان 
4 دوره كوپــا دل ري و فيناليســت 2 دوره جام يوفا و 

رقيب همشهري بارسلونا شانس زيادي براي ابقا ندارد. 
فاصله 3 تيــم پايين جدول يعني مايــوركا، لگانس و 
اسپانيول با آخرين تيم باالدست -سلتا ويگو- بين 8تا 
10 امتياز است. از آن طرف ساراگوسا پس از مدت ها 
مي تواند همراه با كاديس بــه الليگا بيايد. اما تيم هاي 
دوست داشــتني قديمي مثل تنريف، ماالگا، وايكانو، 
خيخون و... در دســته دوم ماندني هستند و راسينگ 
سانتاندر به دسته سوم سقوط مي كند؛ جايي كه پاتوق 
تيم هاي دوم باشــگاه هاي بزرگ الليگايي مثل رئال و 

بارسا و اتلتيكوست.
  ايتاليا

در آخر جدول ســري آ اوضاع اسپال و برشا اصال خوب 
نيست كه البته اسپال براي خيلي ها اهميتي ندارد. برشا 
كه زماني گوارديوال )در دوراني كه تســت دوپينگ او 
مثبت اعالم شد( و روبرتو باجوي افسانه اي را در اختيار 
داشــت به احتمال فراوان ســقوط مي كند و يك سري 
تيم هاي باسابقه و اصيل مثل تورينو، سامپدوريا، اودينزه 
و جنوا اوضاع مناسب تري از اين دو تيم و لچه دارند. در 
ســري بي  تيم بنونتو با فاصله اي 24امتيازي نسبت به 
نزديك ترين تعقيب كننده صعود خود را به ســري آ و 

ليوورنو سقوط به سري سي را قطعي كرده اند.
  فرانسه

تيم هاي آميان و تولوز به دسته پايين تر ليگي سقوط 
كردند كه ناتمام باقي مانــد. اين دو تيم هنوز در حال 
پيگيــري حقوقي براي شــكايت و ابقــا در ليگ يك 
هستند. نانت و سن اتين كه تيم هاي بزرگ و ريشه داري 
هستند و سن اتين تيم ميشل پالتيني كبير بود، از خطر 
سقوط جستند. لوريان و النس صعود كردند، غيراز كان 
كه در كمركش جدول ليگ 2 به ســر مي برد، اوضاع 
تيم هاي پرافتخار و ريشــه دار مثل بقيه 5ليگ معتبر 

اروپايي بد نيست.

  ريشه ها خشك مي شوند  بازگشت به خانه
   بسياري از باشگاه هاي ريشه دار و قديمي دنيا اوضاع خوبي ندارند

  و جاي خود را به باشگاه هاي متمول يك شبه داده اند

هدازهتكنهتفرگ
لابغارفاميشاي
اراحليخنرجنر
هفالكوگنكيمدا

لوهاشناسوكعم
تيامرناركياه
عيمجاسهملقتنم
يكرابمايادهل
ناليولفساملات

كبانويلراتات
اناداوچوللوا
هنتفگارپتعانق
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افقي:
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مشــــهورترين داســــتان 
كريستين آندرسن، نويسنده 

دانماركي
2- هواپيماي بي موتور- گرگ 

ماده- آهارزده
3- اســب تنــدرو- نظــم و 

ترتيب دادن
4- طويل- ديوار- دستيار

5- ضمير غائب- ورزش يخ و 
چمن- قشنگ- دست نخورده
6- راه باريك و سرپوشيده- 

متعفن- سريع
7- پشت سرهم- شبيه بودن

8- برآمدگــي زميــن- از 
گويش هــاي اصلــي زبــان 

كردي- وقت
9- آخرين خليفه عباســي- 

صحرا
10- پارســاي ديرنشــين- 

بي بنياد- سردرد شايع
11- تير پيكانــدار- ناگزير- 

جر و بحث بيهوده- آبگير
12- تبهكاران- جداكننده- 

سرزنش كننده
13- معادل فارسي پالسما- 

همسايه مجارستان
14- گياهــي خــودرو كه از 
آن كتيــرا مي گيرند- چراغ- 
كشــوري در جنوب غربــي 

آفريقا

15- دزدي با اسلحه- دوباره

  
عمودي:

1- دلير و شــجاع- عظمت- 
مزه خرمالو

2- نقش هنرپيشه- رفت وآمد 
زياد- نصيب و قسمت

3- مادر حضرت اسحاق)ع(- 
قيل و قال- رواج

4- رمز عمليات كربالي پنج- 
سومين قله بلند ايران

5- شــهري در عربســتان- 
نيم تنه زمســتاني- نويسنده 

هلندي كتاب ستايش جنون
6- بچه كنجكاو و پرتحرك- 
ترسانيده شــده- ماهــوت 

پاك كن
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خاندان
8- فريــاد شــادي- نوعــي 

شيپور- برتر
9- مخفف اگــر- باغباني كه 

تاك پرورش مي دهد- بي ريا
10- احساس ترحم- خوراك 
چهارپايان - ادب از بي ادبان 

آموخت
11- دومين رود طوالني اروپا 
- فرزند كيومرث، نخســتين 

شاه ايران- پول خرد هند
12- نكته ســنجي- نيروي 
ناشــي از بــاال و پايين رفتن 

پيســتون ها را بــه گيربكس 
خودرو منتقل مي كند

13- غيرضــروري- نقــاش 
هلندي- پيامبر صبور

14- خجلت زده- كار مايه- نت 
ششم

15- داخل- الغــر و ضعيف- 
منصف الزاويه
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  طارمي مشتري واقعي دارد 
   سرمربي ريو آوه پس از درخشش مهاجم ايراني تأييد كرد كه از 5ليگ اروپايي 

   دنبال اين بازيكن هستند
به فاصله يك روز پس از درخشــش امير عابدزاده در برد 2  بر صفر 
ماريتيمو مقابل بنفيكا، يك لژيونر ديگر ايراني هم در ســوپرليگ 
پرتغال درخشيد. مهدي طارمي با ريو آوه در بازي  6امتيازي مقابل 
تيم باالســري اين تيم در جدول يعني براگا بــاز هم گل زد و آمار 
خودش و عالقه مشتريانش را بيشــتر كرد. ريو آوه تا دقيقه27اين 
بازي 2 گل از حريف عقب افتاد اما گل هاي پالينيو و ريكاردو هورتا 
ابتدا در دقيقه34توســط طارمي و يك دقيقه بعد با پاس طارمي 
توسط نونو سانتوس جبران شــد. در دقيقه41طارمي باز هم روي 
گل داال براي ريو آوه تأثير داشت. پائولينيو 9دقيقه مانده به پايان 
مسابقه گل مســاوي را زد، اما مهاجم ايراني دست بردار نبود و در 
دقايق تلف شده )96( از روي نقطه پنالتي گل پيروزي بخش تيمش 
را وارد دروازه براگا كرد تا شانس ريو آوه براي كسب سهميه اروپايي 
بيشتر شود. اين بار هنر پنالتي گيري بازيكن سابق پرسپوليس براي 
به دست آوردن پنالتي الزم نبود و مدافع براگا با بي احتياطي توپ 
را با دست لمس كرد تا يك هديه عالي و به موقع به تيم مقابل بدهد. 
طارمي بعد از گل براي تلف شــدن وقت هاي باقيمانده تلف شده 
تعويض شد. دليل آن همه وقت اضافه اخراج يكي از بازيكنان براگا 
در دقيقه91و پنالتي اعالم شده بود. طارمي و پائولينيو با وجود 2 
گلي كه زدند و امتياز 8.3يكساني كه از هو اسكورد گرفتند، بهترين 
بازيكنان زمين نبودند و اين عنوان به نونو سانتوس با امتياز عجيب 
9.7رســيد. با اين برد فاصله ريو آوه با براگا كه با 50امتياز در رده 
چهارم جدول اســت، به 3 امتياز كاهش يافت. اين دوازدهمين و 
سيزدهمين گل طارمي در رقابت هاي اين فصل ليگ پرتغال بود. 

او 6پاس گل داده و 8بار هم پنالتــي گرفته. طارمي در 25بازي در 
72درصد بازي هاي اين فصل ريو آوه از ابتــدا در تركيب اصلي به 
ميدان رفتــه و در مجموع در 73درصد دقايــق ممكن بازي كرده 
اســت. 2 بار كارت زرد گرفته كه هر دو مربوط به يك بازي )مقابل 
ژيل ويسنته( بود. در همان بازي هم يك گل از روي نقطه پنالتي زده 
بود. گل هاي او به اين تيم ها زده شده: آوس )3گل(، موريرنزه، ژيل 
ويسنته، بواويشتا، باز هم آوس، پورتو، دوباره به موريرنزه، بنفيكا، 
ويتوريو ستوبال و براگا )2گل(. او در 1902دقيقه 13گل زده؛ يعني 

هر 146دقيقه يك گل.
به نظر مي رسد پيشــنهادهاي خارجي مهدي طارمي هم جدي و 
واقعي باشد؛ برخالف پيشــنهادهاي سردار آزمون كه 9سال است 
روي كاغذ روزنامه ها از همه باشگاه هاي بزرگ جهان پيشنهاد دارد. 
كارلوس كارواخال، سرمربي ريوآوه در پايان اين مسابقه از عملكرد 
مهاجم ايراني اش تمجيد و تأييد كرد كه ايــن بازيكن از تيم هاي 
مطرح پرتغالي )بنفيكا، اسپورتينگ و پورتو(، فرانسوي، اسپانيايي 
و حتي انگليسي پيشنهاد دارد و به زودي به تيمي بزرگ مي پيوندد. 
او گفت: »مي دانيم كه يك تيم اسپانيايي به دنبال امضاي قرارداد 
با مهدي طارمي اســت. همچنين تيم هايي از ليــگ برتر انگليس 
و فرانســه اين مهاجم را مي خواهند. طارمي پــس از پايان فصل 
به احتمال فراوان به يك تيم بزرگ خواهد پيوست. ريوآوه در حال 
سپري كردن بهترين دورانش است. من هم شايد فصل آينده جاي 
ديگري بروم، البته شايد هم در فوتبال پرتغال و تيم ريوآوه بمانم. 

پيشنهادهايي از ليگ برتر انگليس و خاورميانه دارم.«
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   فرحزاد پيست كارتينگ موتورسوارها شده است
منطقه فرحزاد كنار بزرگراه نيايش حدفاصله بلوار فرحزادي تا خروجي 
يادگار امام شمال شــب ها از ســاعت يك تا 4صبح تبديل به محل 
برگزاري مسابقات موتورسواراني شده است كه اغلب موتورهاي با حجم 
باال دارند كه باعث ايجاد صداهاي وحشتناك شده و آرامش منطقه را 
برهم زده اند. از مسئوالن تقاضا داريم ضمن ايجاد طرح هاي ضربتي با 

نصب دوربين يا استقرار دائم پليس مانع ادامه اين روند بشوند.
غفارپور از تهران 

  كوه خواري و جنگل خواري گسترده در روستاي كومله 
روستاي كومله در شهرســتان لنگرود كه روزگاري از بكرترين نقاط 
شهرستان بود به تصرف كوه خواران و جنگل خواران درآمده و كسي 
با اين نابود كنندگان محيط زيست برخورد جدي و قاطع نمي كند. از 

نهادهاي نظارتي توقع ورود عاجل و فوري داريم.
كهنسال از كومله لنگرود

   چاله هاي خيابان سهيل نعمت آباد ترميم شود 
در خيابان سهيل نعمت آباد منطقه19 تهران مدت طوالني است كه 
چاله هايي به وجود آمده كه نياز به ترميم دارند. افتادن در اين چاله ها 

براي خودروها و عابران بسيار خطرساز است. لطفا رسيدگي شود.
طاهر بلغار از تهران

   باغ وحش هويزه را بايد باغ وحشت بناميد
وضعيت باغ وحش شهرســتان هويزه كه ســال گذشــته عده اي از 
دوستداران محيط زيست نسبت به وضعيت اسفناك آن هشدار دادند 
نه تنها بهتر نشده كه بدتر هم شده اســت. با مرگ سومين توله شير 
سفيد ثابت شــد كه هيچ  چيزي اينجا تغيير نكرده است. به داد اين 

جانوران مظلوم برسيد.
نوادري از هويزه خوزستان 

   صدور فيش حقوقي 2500تومان!
كارمندي هستم كه قبل از شــيوع كرونا فيش حقوقي بازنشستگي 
خود را به ســادگي و رايگان مي گرفتم، اما بعد از كرونا فيش حقوقي 

را با دريافت 2500تومان مي دهند كه آن هم تأييد و امضايي ندارد!
فهيمي از تهران

   قوانين ستاد كرونا براي مسكن كافي نيست
ما مستأجرها درمانده شده ايم و در شــهر تبريز قادر به تامين اجاره 
مسكن نيستيم. قانوني هم كه ستاد ملي كرونا در مورد شرايط افزايش 
كرايه تصويب كرده صاحبخانه ها جدي نمي گيرند و مي گويند خانه 
را براي فرزندشــان مي خواهند يا مثال مي خواهند تعميرات كنند و 
مستأجر را وادار به تخليه مي كنند كه از نفر بعدي طبق قوانين ستاد 
كرونا اجاره نگيرند و راحت باشند. دراين بين مستأجر بيچاره سنگ 

زيرين آسياب است! لطفا ترمز مسكن را به صورت جدي بكشند.
يك مستأجر درمانده از تبريز

   دردسر والدين براي دريافت برگه سالمت دانش آموزان 
برگه سالمت دانش آموزان دردسر جديد والدين است كه مسئوالن 
براي مردم ســاخته اند. مجبوريم در اين شــرايط بحراني و كرونايي 
فرزندان خردسال خود را براي معاينه به مراكز پر خطر مثل درمانگاه ها 
و مطب ها ببريم و فقط دعا كنيم كه كرونا نگيريم و ناقل نشويم. وزارت 
بهداشت و وزارت آموزش و پرورش براي اين دانش آموزان فكري كنند.

مهديار سعيديان از تهران 

  قدم زدن در بيابان هاي پرند در اوقات بيكاري
مشكالت پرند آنقدر زياد است كه كمتر كسي به نبود پارك و امكانات 
ورزشي در اين شهرك فكر مي كند. اكنون مدتهاست كه مردم پرند 
غروب ها براي قدم زدن به بيابان هاي پرند مي روند و در آنجا ســعي 

مي كنند عصر خود را بگذرانند. به داد مردم پرند برسيد.
نوفالح از پرند

   وام ازدواج 50ميليون، قيمت يخچال هم نصف اين وام!
درحالي كه مثال رقم وام ازدواج را افزايش داده اند يك يخچال معمولي 
25ميليون تومان است. مسئوالن به جاي افزايش رقم وام ازدواج و منت 
گذاشتن سر مردم قيمت ها را كنترل كنند. با 100ميليون وامي كه من 
و همسرم براي ازدواج گرفته ايم مي توانيم3 تا 4وسيله بخريم. تامين 

پول پيش خانه و باقي قضايا بماند!
مروتي از سنندج

   سهامدان سهام عدالت پول سهام را نگرفتند
سهامداران سهام عدالت كه در روزهاي ششم تا 13خرداد ماه فرصت 
داشتند تا با مراجعه به شعب بانكي فرم فروش 30درصد از سهام خود 
را امضا كنند، با گذشــت يك ماه از آغاز فروش سهام عدالت از طريق 
بانك ها هنوز پول سهامي كه فروخته اند را دريافت نكرده اند. اين افراد 
اغلب نيازمند پول بودند كه منتظر رشد اين ســهام نماندند و آن را 

فروختند ولي هنوز از پول خبري نيست!
گلشني از تهران 

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

 امكان شناسايي و قرنطينه براي بيماران كرونايي در مترو
تعبيه شده است

روابط عمومي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه پيرو 
چاپ پيام مردمي با عنوان »آماده باش مترو ضروري است« در ستون 
با مردم روز 5تيرماه پاســخ داده است: ضمن تشكر از مسافر گرامي و 
روزنامه وزين همشهري به خاطر انعكاس ديدگاه هاي مردمي و نقطه 
نظرات خوانندگان و ظرفيت ايجاد شده براي پاسخگويي و تعامل با 
شهروندان و مسافران به اطالع مي رساند: براساس قانون، مسئوليت 
امدادرساني پزشكي در شــهر تهران به عهده اورژانس تهران است و 
در كنار اين امر تمامي پرسنل ايستگاه هاي مترو نيز دوره هاي الزم را 
گذرانده اند و به امكانات امدادرساني اوليه مجهز هستند و اين 2موضوع 
به نحو كامال مطلوب در حال انجام اســت. همچنين تمامي پرسنل 
ايستگاه ها جهت اقدام مناســب در قبال مسافران مشكوك به كرونا 
توجيه شده اند و امكانات قرنطينه موقت براي اينگونه مسافران مهيا 
شده است. ضمنا مطابق هماهنگي ها به عمل آمده با اورژانس تهران، 
اعزام تيم هاي امدادي جهت اينگونه موارد در اسرع وقت بوده و تاكنون 

هيچ مشكلي مشاهده نشده است.

جان باختن 19نفر در آتش سوزي كلينيك سينا اطهر، موجي از اندوه در جامعه به همراه داشت

ابراهيم جدي، كارشناس اتاق عمل

ليال عيوض خاني، كارشناس بيهوشي

زوج جوان احسان گنج خانلو و رها نيك روش

دكتر فريده توراني

دكتر سوسن سلطاني محمدي

دكتر محمد علي اكبري

محدثه رضي نسرين محمودخاني

ما هم مي مرديم اگر ...
چندين ســاعت از انفجار مرگبار مي گذرد و زندگــي در تهران دوباره 
جريان گرفته اما هنوز در خيابان شــريعتي، مقابل كوچه ماهروزاده، 
جمعيت زيادي به چشــم مي خورد و نوارهــاي زرد رنگي كه روي آن 
نوشته شده »صحنه جرم« مانع از ورود افراد به داخل كوچه شده است. 
ماموراني كه مقابل كوچه ايســتاده اند به كســي اجازه ورود به داخل 
كوچه را نمي دهند به جز آتش نشانان و مأموران پليس. اما از همانجا نيز 
مي شود ساختمان دودگرفته كلينيك سينا اطهر را ديد؛ ساختماني كه 
چند ساعت قبل، تبديل به يك جهنم شده بود و آتش نشانان از داخل آن 
اجساد افراد زيادي را بيرون كشيدند. سربازان و مأموران كالنتري تالش 
مي كنند جمعيت را پراكنده كنند و مدام هشــدار مي دهند كه »همه 
ساختمان هاي اطراف را تخليه كرده اند چون خطر ريزش دارد. اگر كسي 
وارد كوچه شود، ممكن اســت براي خودش خطرناك باشد. به همين 
دليل مأمور شده ايم كه اجازه ورود به كسي حتي خبرنگار را هم ندهيم.«
كمي آنطرف  تر كارگران شهرداري سرگرم جارو كردن خرده شيشه هايي 
هستند كه بر اثر انفجار شــب قبل روي زمين ريخته شده بود. شدت 
انفجار به حدي بود كه به تعدادي از ساختمان هاي اطراف كلينيك هم 
خسارت وارد شده. حياط كلينيك مسقف و با ميله هاي آهني ساخته 
شده بود اما بر اثر انفجار شب قبل شكسته و كامال تخريب شده است. 
حتي داروخانه كلينيك نيز كامال در آتش سوزي از بين رفته است. داخل 
حياط هنوز كپسول هاي اكســيژن، ضايعات و ميله هاي شكسته شده 

سقف  روي هم تلنبار شده است.
در ميان جمعيت ناگهان زني جوان كه ماسك به صورت دارد با گريه نوار 
زرد رنگ را كنار مي زند و با وجود تذكر پليس كه مي گويد احتمال ريزش 
ساختمان ها وجود دارد، وارد كوچه مي شود. روبه روي كلينيك مي ايستد 
و فرياد مي زند: »من هم احتمال داشت در همين ساختمان مي مردم 
اما زنده ام، ولــي همكارانم ديگر جان در بدن ندارنــد«. او دكتر تغذيه 
است و در كلينيك سينا اطهر مطب دارد. مي گويد: من تا ساعت7:30 
سه شنبه شب يعني حدود يك ساعت قبل از حادثه در همين ساختمان 
بودم. پس از رفتن آخرين مراجعه كننده ام به سراغ ليست بيماران رفتم. 
بيمار ديگري قرار نبود به مطب بيايد و آخرين مريض هم رفته بود. به اين 

ترتيب وسايلم را جمع كردم تا به خانه بروم.
وي ادامــه مي دهد: روزهايي كــه به مطب مي آيم معموال تا ســاعت 
9 يا 10شب هســتم اما ديشــب انگار قرار بوده كه زنده بمانم و چون 
مراجعه كننده ديگري نداشتم، وسايلم را برداشتم و به خانه برگشتم. 
وقتي رسيدم از طريق اخبار متوجه حادثه شــدم اما اصال تصورش را 

نمي كردم عمق فاجعه زياد باشد.
خانم دكتر با گريه ادامه مي دهد: درحالي كه اخبار را پيگيري مي كردم 
به همكارانم نيز زنگ مي زدم. همين باعث شده بود تلفنم مشغول شود و 
خانواده ام كه خبر را شنيده بودند، نگران شده و خود را به مقابل كلينيك 
رسانده بودند تا ببينند من زنده ام يا نه. در نهايت جوابشان را دادم و گفتم 
در خانه هستم. حاال خيلي ناراحتم. ناراحت همكارانم هستم. همه آنها 
جوان بودند و آرزوهاي زيادي براي زندگي داشتند. من روز قبل آنها را 

ديده بودم و امروز ديگر نيستند. خيلي دردناك است، خيلي.
زمان مي گذرد و مقابل كوچه ماهروزاده هنوز شــلوغ اســت. عده اي 
مي آيند، سركي به داخل كوچه مي كشند، سرشان را به عالمت تأسف 
تكان مي دهند و راهشان را مي گيرند و مي روند و خيلي زود جايشان را 

به افراد كنجكاو ديگري مي دهند كه از شب قبل پيگير خبرها بوده اند.
در بين كساني كه مقابل كوچه ايستاده، مردي خيره به ساختمان انگار 
به زمين ميخكوب شده است. او طبقه دوم كلينيك مطب دندانپزشكي 
داشــت. مي گويد: »اگر 2بيمار آخــر كه زن و مردي بودند كنســل 

نمي كردند، حاال من هم در ميان قربانيان بودم«.
او ادامه مي دهد: مطب من در طبقه دوم است و سه شنبه  شب، ساعت 
8 و 9بيمار داشتم. وقت قبلي گرفته بودند و يعني بايد تا حدود ساعت 
10شــب در مطب مي ماندم. آنها يك زن و مرد بودند اما حدود ساعت 
7بعدازظهر بود كه به منشــي ام زنگ زدند و وقتشان را كنسل كردند. 
عجيب است. خيلي برايم عجيب است. همه  چيز دست به دست هم داد 
كه من يك ساعت قبل از حادثه از ساختمان خارج شوم. هم من و هم 

منشي ام؛ نمي دانم بايد بگويم زنده ماندن ما معجزه است يا نه.
عالوه بر اين  2پزشك كه يك ســاعت قبل از انفجار مرگبار ساختمان 
را ترك كرده بودند و زنده ماندنشــان را معجــزه مي دانند، زني جوان 
ديگري هم در ميان جمعيت اســت كه مي گويد تا مرگ تنها 5دقيقه 
فاصله داشت. قبل از اينكه آتش سوزي رخ بدهد، وارد كلينيك شدم تا 
سونوگرافي شوهرم را به دكتر نشان بدهم. دكتر براي شوهرم دارو نوشت 
كه از داروخانه كلينيك، دارو خريدم و بعد از آنجا خارج شدم تا به خانه ام 
بروم. خانه ام درست انتهاي كوچه است و فاصله زيادي با كلينيك ندارد. 
اما تصميم گرفتم دوباره به كلينيك بگردم تا از دستگاه عابربانكي كه در 
داخل ساختمان بود، پول كارت به كارت كنم. وارد ساختمان هم شدم 
اما كمي بعد پشيمان شدم و گفتم باشد براي يك وقت ديگر و برگشتم. 
راستش يكهو ياد كرونا افتادم و تصميم گرفتم كه اينترنتي پول را كارت 
به كارت كنم. باور كنيد كه انگار نيرويي جلوي مرا گرفت و گفت به خانه 

برگرد. من هم برگشتم و درست مقابل ساختمانمان بودم كه با شنيدن 
صداي مهيب انفجار خشكم زد. صداي وحشتناكي بود و بعد دود و آتش 
بود كه از كلينيك به هوا بلند شده بود. شوكه شده بودم. پاهايم مي لرزيد. 

همين چند دقيقه قبل آنجا بودم و همين مرا شوكه كرده بود.

روايت شاهدان
به ظهر نزديك شده ايم و با هر يك از اهالي محل كه حرف مي زنم، هنوز 
در شوك اتفاق شب قبل هستند. يكي از آنها در مغازه الستيك فروشي 
كه سر كوچه ماهروزاده است، كار مي كند. نامش حسين است. مي گويد: 
داخل مغازه نشسته بودم كه ناگهان سر و صدايي شنيدم. از مغازه بيرون 
آمدم كه ببينم چه خبر است كه چشمم به كاركنان كلينيك افتاد. آنها 
كپسولي در دست داشتند و مي خواستند آتشي را خاموش كنند. جلوتر 
رفتم ببينم ماجرا از چه قرار است. از دور ديدم كه در قسمت همكف و 
حياط، انباري بود پر از كپســول. ناگهان انفجار رخ داد و آتش شعله ور 
شد. همه افرادي كه مقابل ساختمان جمع شده بوديم، وحشت زده از 
آنجا دور شديم. چند انفجار پشت  سر هم رخ داد اما آخرين انفجار خيلي 
هولناك بود. شدت حادثه به حدي بود كه كپسول ها را به اين طرف و 
آن طرف پرت مي كرد. او ادامه مي دهد: از زمان شــروع دود و آتش تا 
آخرين انفجار هولناك حدود 6 يا 7دقيقه طول نكشيد. تا جايي هم كه 
مي دانم ساختمان،  پله اضطراري ندارد. اگر همكف را حساب كنيد، يك 
ساختمان پنج طبقه است كه چندين واحد دارد. البته پيش از اين يك 
ساختمان قديمي دو طبقه بود كه آن را كوبيدند و ساختماني پنج طبقه 
ساختند. حسين ادامه مي دهد: اين ســاختمان، مركز تصويربرداري، 
سونوگرافي،  ام آرآي،  مطب پزشكان تغذيه، دندانپزشكان، پزشك اطفال، 

زيبايي و... داشت و شبانه روزي بود.
حرف هاي حسين را يكي از ساكنان محل تأييد مي كند. خانه شان داخل 
كوچه ماهروزاده است و به دليل انفجار تمام شيشه هاي پنجره خانه شان 
شكسته اســت. مي گويد: من داخل خانه بودم كه ناگهان سروصدايي 
شنيدم. اول آتش سوزي كوچكي رخ داده بود اما چند دقيقه بعد ناگهان 
انفجار مهيبي رخ داد و شيشــه پنجره هاي خانه ام شكست. فرزندانم 
به شدت ترسيده بودند و گريه مي كردند. آنها را به اتاق بردم تا آرامشان 
كنم. بعد از خانه بيــرون آمدم و متوجه عمق فاجعه شــدم. وي ادامه 
مي دهد: وقتي آتش نشانان آمدند، از ما خواستند كه خانه هايمان را ترك 
كنيم. مي ترسيدند خطر ريزش داشته باشد. به همين دليل فورا ساكنان 

همه ساختمان هاي اطراف، خانه هايشان را تخليه كردند.

»آتش ســوزي، انفجار و فاجعه« شايد 
فقط اين 3 كلمه بتواند حادثه تلخي كه داخلي

سه شنبه شب در كلينيك سينا اطهر، در 
شمال پايتخت اتفاق افتاد را بازگو كند. حادثه اي كه از 
يك آتش ســوزي با علتي نامعلوم آغاز شد، با انفجار 
چنديــن كپســول گاز ادامــه يافــت و در نهايت با 
آتش سوزي گسترده و جان باختن 19نفر، پايان تلخي 
را رقم زد. حاال اما صرف نظــر از ابعاد مختلف حادثه، 
جامعه در اندوه از دســت دادن قربانيــان اين حادثه 
مي سوزد و مهم ترين پرسش اين است كه تا چه زماني 

بايد شاهد چنين حوادث تلخي باشيم؟
به گزارش همشهري، صبح چهارشنبه، جاده قديم قم، 
مقابل مركز آزمايشگاهي پزشكي قانوني، جايي است 
كه خانواده قربانيان حادثه انفجار در كلينيك ســينا 
اطهر جمع شده اند. آنها تنها چند ساعت قبل ناباورانه 
عزيزان شان را در حادثه آتش سوزي از دست داده و حاال 
به پزشكي قانوني آمده اند تا پيكرهاي عزيزان شان را 

شناسايي كنند و تحويل بگيرند.
از شامگاه سه شنبه تا بامداد چهارشنبه لحظات به تلخي 
براي شان گذشت. سه شنبه شب وقتي خبرگزاري ها از 
وقوع انفجار و آتش سوزي در شمال تهران خبر دادند 
هيچ كدام فكرش را هم نمي كردند كه يكي از عزيزان 
آنها در ميان شعله هاي آتش باشــد. تصاويري كه در 
شبكه هاي اجتماعي منتشر شده بود آتش سوزي بزرگي 
توأم با چند انفجار را نشان مي داد و مشخص شد حادثه 
در كلينيك ســينا اطهر كه در آنجا انواع جراحي هاي 
زيبايي و تصويربرداري انجام مي شــود رخ داده است. 
طولي نكشيد كه دادســتان تهران به عنوان نخستين 
منبع رسمي اعالم كرد، در اين حادثه 19نفر كه اغلب 
آنها از كادر پزشكي بودند جان خود را از دست داده اند 
و چند نفر مصدوم و به بيمارســتان شهداي تجريش 

منتقل شده اند.
از شامگاه سه شــنبه تا بامداد چهارشــنبه خواب به 
چشــم خانواده هاي جانباختگان حادثه نيامد. به آنها 
گفته شــده بود بايد براي تحويل گرفتن عزيزان شان 
به مركز آزمايشــگاهي پزشــكي قانوني در كهريزك 
مراجعــه كننــد. از صبــح زود خانواده ها دســته به 
دسته وارد محوطه پزشــكي قانوني مي شوند. اغلب 
سياهپوش، ناالن و رنجور هستند و چند نفر از بستگان 
آنها را همراهي مي كنند. چشم شــان كــه به تابلوي 
پزشــكي قانوني مي افتد گريه امان شــان نمي دهد. 
صداي گريه هايشان بلند است و دل را به درد مي آورد. 
باور نمي كنند كه تــا چند لحظه ديگــر بايد با پيكر 
بي جان جگرگوشه شان رودررو شوند. اما همه اتفاقاتي 
 كه از شامگاه سه شــنبه تا بامداد چهارشــنبه افتاده 

واقعيت دارد.

كارورزي تا پاي جان
يكــي از قربانيان حادثــه آتش ســوزي در كلينيك 
سينا اطهر، دختر جواني به نام پرســتو مهرعلي بود. 
دانش آموخته بيهوشــي كه براي طي كــردن دوران 
كارورزي اش به اين كلينيك رفته بود. پسرخاله او همراه 
اعضاي خانواده و تعداد ديگري از نزديكان براي پيگيري 
موضوع به مركز تشخيص و آزمايشگاهي پزشكي قانوني 

استان تهران در منطقه كهريزك آمده اند.
او درباره دخترخاله  اش مي گويد: »پرستو فقط 21سال 
داشت. چند سال در رشته بيهوشي درس خوانده و در 
ترم آخر تحصيالتش از يك ماه قبل بــراي كارورزي 
به كلينيك ســينا اطهر مي رفت.« او كه معلوم است 
شب ســختي را گذرانده درباره اين حادثه مي گويد: 
»سه شنبه شب شــنيديم كه انفجار و آتش سوزي در 
نزديكي تجريش اتفاق افتاده، اما هيچ كدام به درستي 
نمي دانستيم ماجرا از چه قرار است. وقتي چند دقيقه 
گذشت و خبر دادند حادثه در يك كلينيك اتفاق افتاده 
نگران شديم و چند دقيقه بعد زماني كه اعالم شد محل 
حادثه كلينيك سينا اطهر است با پرستو تماس گرفتيم، 
اما او جواب نداد.« پسر جوان آهي از ته دل مي كشد و 
حرف هايش را اينطور ادامــه مي دهد: »من و چند نفر 
ديگر خودمان را با سرعت به محل حادثه رسانديم. راه 
بسته بود. مردم ازدحام كرده بودند. خيلي ها براي تماشا 
آمده بودند، اما خيلي هاي ديگر مثل ما براي پيگيري 
وضعيت عزيزان شــان آمده بودند. در اين وضعيت ما 
به دنبال پيدا كردن پرستو بوديم. معلوم نبود او هنوز 
داخل ســاختمان كلينيك است يا توانسته خودش را 
نجات دهد. چند ساعت آنجا بوديم اما از پرستو خبري 
نشد. باور نمي كرديم كه براي او اتفاقي افتاده باشد؛ اما 
چند ساعت بعد فهميديم او هنگام وقوع حادثه داخل 
ســاختمان بوده و همراه چند نفر ديگر از همكارانش 
جانش را از دست داده اســت.« پسر جوان به اينجاي 
حرف هايش كه رسيد به سختي صحبت مي كرد: »پدر 
و مادر پرستو 3 فرزند داشتند. پرستو دومين فرزند آنها 
بود و همه او را دوست داشتند. بعد از چندين سال درس 
خواندن تازه از يك ماه قبل كارورزي اش را آغاز كرده 
بود. او هر روز به كلينيك مي رفت و اميدوار بود كه در 
كارش پيشرفت كند و به مراحل باالتري برسد، اما اين 

حادثه او را از ما گرفت و عزادارمان كرد.«

پركشيدن تازه عروس و داماد
ناله و شيون خانواده هاي داغدار مقابل پزشكي قانوني 
ادامه دارد. آفتاب بي رحم تر از روزهاي ديگر مي تابد و 
آنهايي كه هنوز جلوي در هســتند، كنار سايه باريك 
ديوار پناه گرفته اند. اطرافيــاِن خانواده ها، بطري هاي 
آب براي آنها تهيه كرده اند. زن ميانســالي كه يكي از 

عزيزانش در ميان جان باختگان اســت روي نيمكِت 
فلزِي كنار در ورودي نشسته و آرام و قرار ندارد. مدام 

چيزي زير لب زمزمه مي كند و گاهي از حال مي رود.
حادثه آتش سوزي در كلينيك سينا اطهر تلخ و جانسوز 
است، اما تلخي ماجرا وقتي دوچندان مي شود كه بدانيد 
2 نفر از جانباختگان حادثه، زن و شوهري جوان بودند 
كه همين 2هفته قبل پاي ســفره عقد نشسته بودند. 
احسان گنج خانلو و رها نيك روش. هر 2 كارشناس اتاق 
عمل بودند و در بخش جراحي زيبايي كار مي كردند. 
بايد جاي خانواده هاي شان بود تا شايد قدري از رنجي 
كه مي كشــند را درك كرد. حاال امــا اعضاي خانواده 
ناباورانه مقابل مركز پزشكي قانوني در كهريزك، روي 
بلوك هاي سيماني نشسته اند. خانواده قدري زودتر وارد 
شده اند تا پيكر عزيزان شان را شناسايي كنند و تحويل 
بگيرند. يكي از نزديكان اين زوج پسر جواني است كه 
گوشه اي ايستاده و گاهي چشــمانش از اشك خيس 
مي شود. او مي گويد: از دوســتان خانوادگي احسان و 
رهاست. پسر جوان باورش نمي شــود دوستانش كه 
2هفته قبل پيوندشان را جشن گرفته بودند از دست 
داده است. او مي گويد: »رها 25ساله و احسان 28ساله 
بود. هر 2 در زمينه اتاق عمل تحصيل كرده و از حدود 
5سال قبل كارشان را آغاز كرده و هر دو تكنسين اتاق 
عمل بودند. آنها چند ســال با يكديگر همكار بودند و 
چون به يكديگر عالقه مند شده بودند حدود 2 هفته قبل 
عقد كردند و قرار بود زندگي مشترك شان را به زودي 
شروع كنند. هر 2 فرزندان اول خانواده يشان بودند. رها و 
احسان آنقدر مهربان بودند كه همه را شيفته خودشان 
كرده بودند. شايد به همين دليل است كه هيچ كدام 
باورمان نمي شود كه اين حادثه براي شان اتفاق افتاده 
و مدت ها طول مي كشــد تا نبودن شان را باور كنيم.« 
حرف هاي پسر جوان ادامه داشت اما ناگهان دِر بزرگ 
پزشكي قانوني باز شد و اعضاي خانواده رها شيون كنان 
بيرون آمدند. گريه امان پدر رها را بريده بود. 2 نفر زير 
شانه هايش را گرفته بودند و او به زحمت بيرون مي آمد. 
پســر جوان با ديدن اين صحنه جلو رفت تا به پدر رها 

كمك كند.

روي خط انفجار

  حادثه حدود ســاعت8:46 سه شنبه شب رخ داد 
و نخستين تيم امدادي آتش نشــاني 5دقيقه پس از 
حادثه به محل رسيد و عمليات نجات و اطفاي حريق 

شروع شد.
  به گفته ســيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني 
تهران، در حياط كلينيك، با استفاده از سقف كاذب، 
محلي براي نگهداري سيلندرهاي اكسيژن و همچنين 
گاز تهيه شــده بود و تعداد زيادي ســيلندر، بالغ بر 
25عدد در آنجا نگهداري مي شــد. همان چيزي كه 
محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران نيز ديروز 
هنگام بازديد از محل حادثــه آن را تأييد كرد و گفت: 
براساس گفته هاي كارشناسان، در كنار در ساختمان 
اتاقكي ساخته شده بود كه در آن كپسول هاي اكسيژن 
نگهداري مي شد كه نقص در سيستم برق و گرما موجب 
آتش سوزي و در نهايت انفجار شد. با اين حال هنوز علت 
دقيق اين حادثه مشخص نيست و تالش كارشناسان 
براي مشخص شدن علت آتش ســوزي و انفجار ادامه 

دارد.
  اجساد بيشتر قربانيان حادثه در نيم طبقه باالي طبقه 
چهارم، يعني آخرين طبقه ساختمان پيدا شد؛ جايي كه 
اتاق هاي عمل در آنجا بود و حرارت و دود وحشتناك از 
طريق راه پله ها به اين طبقه رســيد و باعث مرگ عده  

زيادي در آنجا شد.
  شهردار منطقه يك تهران ديروز اعالم كرد: بررسي ها 
نشــان مي دهد كه از بين ســيلندرهاي دپوشده در 
كلينيك، 2سليندر گاز بزرگ و 4سيلندر گاز كوچك 
منفجر شده است. يك مخزن بزرگ هليوم نيز در اين 
مكان وجود داشت كه با حضور بموقع امدادگران و خنك 
نگه داشتن اين مخزن اتفاقي رخ نداد. شدت اين انفجار 
به حدي بود كه تعدادي از سيلندرهاي اكسيژن دپوشده 

در اين محل به خانه همسايه ها پرتاب شدند.
  زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميته ايمني شوراي 
شــهر تهران نيز درباره اين حادثــه هولناك گفت: 
ســاختمان كلينيك ۱400مترمربع زيربنا داشت اما 
ايمني الزم را نداشــت؛ به گونه اي كه آتش نشانان در 
ســال۹4 اخطاريه اي را براي اين واحد صادر كرده و 
دستورالعمل هايي را نيز در راستاي ايمن سازي به آنها 
اعالم مي كنند اما مورد توجه مالك قرار نمي گيرد. وي 
با تأكيد بر اينكه در سال۹6 سازمان آتش نشاني مجددا 
ضمن تذكر به مالك، نامه استنكاف از دستورالعمل هاي 
ايمني را مجددا ابالغ مي كند، گفت: در سال۹۷ يكي 
از واحدهاي بازرسي آتش نشــاني دوباره هشداري 
به ســاختمان مي دهد كه متأسفانه تمكين نمي كند و 
نهايتا در سال۹8 شــهرداري منطقه يك ضمن ابالغ 
دستورالعمل ها در اخطار جدي به مالك اعالم مي كند كه 
اگر اقدامي در اين خصوص صورت نگيرد ذينفعان بايد 
در مقابل حوادث احتمالي پاسخگو باشند. هرچند كه 
مالك اقداماتي ناقص همچون نصب خاموش كننده آتش 
يا اجراي سيستم اعالم و اطفاي حريق را انجام مي دهد 
اما اين اقدامات به صورت ناقص اجرا شد و دستورالعمل 
را به صورت كامل اجرا نكردند. از سوي ديگر لوازم قابل 
اشتعال در پلكان دسترسي به پشت بام دپوشده بود كه 
اين مسئله امكان تردد مناسب را سلب كرده و موجب 

توسعه حريق شده بود.
  مديركل پزشكي قانوني استان تهران از شناسايي 
تمام اجساد حادثه كلينيك سينا اطهر خبر داد و گفت: 
۱4جسد به بســتگان درجه يك  قربانيان تحويل داده  
شده اند. خانواده هاي پيكر 5نفر ديگر نيز اعالم كرده اند 
طي روزهاي آينده براي تحويل اجساد به پزشكي قانوني 
مراجعه خواهند كرد. ۱5زن و 4مرد در اين حادثه جان 

خود را از دست دادند.
  در اين حادثه ۱۹نفر جان باختنــد و حدود ۱4نفر 
مجروح شدند كه در ميان كشته شــدگان، ۱۷نفر از 
اعضاي كادر درمان بودند. ازجمله دكتر سوسن سلطاني 
محمدي، عضو هيأت علمي دانشــگاه علوم پزشكي 
تهران و دكتر محمدعلي اكبــري متخصص گوش و 

حلق و بيني.
  به دنبال اين حادثه مقامات ارشــد كشور ازجمله 
رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه، رئيس مجلس شوراي 
اسالمي، رئيس شوراي مصلحت نظام، وزير بهداشت و... 
جان باختن تعدادي از هموطنان در حادثه انفجار مركز 
درماني ســينا اطهر تهران را تسليت گفتند و اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور استاندار تهران 
را مسئول رسيدگي فوري به وضعيت آسيب ديدگان و 

بررسي  علل دقيق وقوع اين سانحه ناگوار كرد.
  پيروز حناچي، شهردار تهران ساعتي پس از حادثه 
در محل آتش سوزي حاضر شد تا از نزديك اين اتفاق را 
پيگيري كند. او صبح چهارشنبه با صدور پيام تسليتي 
در صفحه توييترش نوشت: »از خبر درگذشت جمعي 
از هموطنان در حادثه آتش ســوزي كلينيك ســينا 
اطهر بسيار اندوهگين شدم؛ به نمايندگي از خانواده 
شهرداري تهران مصيبت وارده را به خانواده هاي داغدار 
تسليت عرض كرده و از درگاه خداوند متعال براي اين 

عزيزان صبر مسئلت مي نمايم.«
  ساعت ۹:40سه شنبه شب بود كه گزارش اين حادثه به 
قاضي مصطفي واحدي كشيك جنايي تهران اطالع داده 
شد. لحظاتي بعد او به همراه محمد شهرياري، سرپرست 
دادسراي جنايي تهران در محل حادثه حضور يافت.  
بررسي ها حكايت از اين داشت كه قربانيان ۱۹نفر بودند؛ 
۱5زن زير 35سال و 4مرد كه دو نفر از آنها بيمار و باالي 
40سال بودند. تحقيقات اوليه حكايت از اين داشت كه 
علت حادثه انفجار كپسول هاي گاز بوده است با اين حال 
كارشناسان تعيين شده بايد نظر قطعي درخصوص علت 
اين حادثه مرگبار را اعالم كنند. از سوي ديگر مشخص 
شد كه طبقه اول ساختمان آزمايشــگاه و داروخانه 
بوده اســت، طبقه دوم سي تي اســكن و راديولوژي، 
طبقه سوم بخش بســتري بيماران و نيم طبقه باالي 
طبقه چهارم بخش جراحي بــود. علت مرگ قربانيان 
خفگي و دودگرفتگي بود با وجود اين اجساد با دستور 
قاضي جنايي براي تعيين علت اصلي مرگ به پزشكي 
قانوني انتقال يافتند. در ادامه قاضي واحدي دســتور 
داد تا هيأت كارشناســي براي بررسي قصور و تقصير 
مسئوالن كلينيك تشكيل شود؛ آتش نشاني منشا و 
علت اصلي حادثه را بررسي كند و استعالم از معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي صورت 
بگيرد درخصوص اينكه آيا كلينيك ايمن بوده و مشكلي 
براي فعاليت داشته يا نه. اين در حالي است كه با دستور 
قاضي جنايي ساختمان كلينيك پلمب شده است. از 
سوي ديگر قاضي واحدي بازپرس جنايي تهران، مدير 
مجتمع كلينيك، رئيس كلينيك، مسئول تاسيسات و 
معاون داخلي كلينيك را بازداشت و دستور بازداشت 

3نفر ديگر را هم در اين پرونده صادر كرد.
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كرونا همه  چيز را دوباره به تعويق انداخت
به ســراغ هادي مظفري، مديركل هنرهاي تجســمي وزارت 
ارشاد رفتيم تا از پايان فرايند بازســازي موزه خبر بگيريم. از 
آخرين نشست خبري كه درباره بازســازي موزه برگزار شد و 
مديركل هنرهاي تجســمي جزئيات بازسازي و داليل تعويق 
و... را به تفصيل شرح داد، نزديك به يك سال مي گذرد. هادي 
مظفري مي گويد: »پيش بيني ما اين بود كه بازســازي موزه 
نهايتا ظرف 2 سال به پايان برسد، اما كرونا سبب شد همه  چيز 
4-3 ماه به  تعويق بيفتد. مجبور شــديم مدتي كارگاه موزه را 
تعطيل كنيم. بعد كه كارگاه دوباره آغاز به كار كرد، نتوانست با 

حداكثر ظرفيت، كار خود را پيش ببرد. حساسيت كار و لزوم 
رعايت مراقبت هاي ويژه براي كارهاي موزه سبب شد كه فرايند 
بازسازي به تعويق بيفتد. به ويژه اينكه در ماه هاي آخر درگير 
بازسازي و افزايش فضاي گنجينه بوديم كه حساس ترين بخش 
بازسازي بود و بايد با دقت بسيار انجام مي شد. االن خوشبختانه 
بازسازي گنجينه تمام  شــده و موزه مراحل پاياني بازسازي را 

مي گذراند.«

موزه اي بدون فضاي مجازي
موزه هاي بــزرگ دنيا در روزهــاي كرونا بيشــتر بر تورهاي 

مجازي و نمايش آثار گنجينه و برنامه هايي 
كه دوستداران هنرهاي تجسمي بتوانند در 
ايام قرنطينه دنبال كنند، متمركز شــدند، 
اما وب ســايت موزه هنرهاي معاصر تهران 
كه از 2ســال پيش همزمان با بازســازي، از 
دســترس خارج شــده بود، همچنان خارج 
از دسترس اســت. مديران موزه اصرار دارند 
كه وب سايت موزه هم همزمان با آغاز به كار 
دوباره  موزه در دســترس عموم قرار بگيرد، 
اما بهتر بود كه سايت موزه دست كم در اين 
ايام كار خود را به شكل آزمايشي آغاز كند تا 
عالقه مندان بتوانند آثار موزه را تماشا كنند 
يا حداقل مي شد كه صفحه اينستاگرام موزه 

فعال تر باشد.
 اينستاگرام موزه در روزهاي نخست شيوع كرونا 40روز آثاري 
از گنجينه را به نمايش گذاشــت، اما االن 3-2 ماهي مي شود 
كه در اينســتاگرام موزه هم خبري نيســت. هادي مظفري، 
كاســتي هاي بخش موزه را مي پذيرد و مي گويــد: »حتما  به 
همكاران خود در موزه خواهــم گفت كه عكس هايي از فرايند 
بازسازي در صفحه اينستاگرام موزه بگذارند و مراحل كار را به 

كساني كه صفحه موزه را پيگيري مي كنند، 
گزارش دهند.«

منتظر خبرهاي خوب باشيد
تعطيلي 2ساله موزه بي ترديد انتظار مخاطبان 
را بيشتر كرده اســت. قرار است چه برنامه اي 
در بازگشــايي موزه انجام شود كه متناسب با 
بيش از 2 سال انتظار دوستداران موزه باشد؟ 
زماني بحث از نمايش آثــار خارجي گنجينه 
موزه با حضور يكي از نمايشــگاه گردان هاي 
بزرگ دنيا بود. االن چند ماهي است كه خبر 
نمايش مجموعه آثار آيدين آغداشلو شنيده 
مي شــود. »برنامه ريزي ها براي بازگشــايي 
موزه انجام شــده. برنامه هاي مفصل و كاملي 
تدارك ديده ايــم. در ماه هاي آينده خبرهــاي خوبي از موزه 
خواهيد شنيد. از يك ماه پيش از آغاز به كار دوباره موزه، كمپين 
تبليغاتي مفصلي آغاز خواهد شــد كه برنامه ها به تدريج اعالم 
مي شود. به شــما قول مي دهم كه برنامه هاي بازگشايي موزه 
برنامه هايي است كه شايسته نام و جايگاه موزه هنرهاي معاصر 

تهران باشد.«

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

اينســتاگرام موزه 
در روزهاي نخست 
شيوع كرونا 40روز 
آثاري از گنجينه را 
نمايش گذاشت،  به 
اما االن 3-2 ماهي 
مي شــود كــه در 
اينستاگرام موزه هم 

خبري نيست

دريچه

بــا تـــوجه بــه 
زمـزمـه هـــاي صدا و سيما

تغييــردر رسـانه 
ملي بعد از گذشــت 5ســال در 
سال جـــاري،  شــهريور ماه 
عـبـدالـعلي علي عسگري در صدا 

و سيما باقي مي ماند. به گزارش همشهري، از 
سال گذشته زمزمه هاي تغيير رياست رسانه ملي 
شــنيده مي شــد و گمانه زني ها در رسانه هاي 
مختلف بر ســر افراد مختلف نيز ديده مي شد. 
حتي برخي از رســانه ها افراد مختلفي را براي 
رياست رسانه ملي معرفي كردند.  روز گذشته 

يك منبع آگاه به خبرنگار ما گفت 
كه بحث  تغييرمديريت سازمان 
صدا و ســيما منتفي اســت و 
عسگري مديريت خود بر سازمان 
را ادامه خواهد داد.  پيش از علي 
عسگري، محمد سرافراز از آبان 
93تا ارديبهشــت 95مديريت رســانه ملي را 
عهده دار بود كه زمان 18ماهه مديريت سرافراز 
با بيشترين حاشيه ها همراه شد. قبل از سرافراز 
هم عزت اهلل ضرغامي حكم 10ساله را داشت و 
علي الريجاني هم از سال 72به مدت 10سال در 

كرسي رياست رسانه ملي نشست.

علي عسگري مدير رسانه ملي مي ماند 
ثبات مديريتي در صدا و سيما

انتخاب دبيران جشنواره بين المللي تئاتر فجر در اين سال ها، كار 
سهل الممتنعي بوده. آسان از آن جهت كه افراد باتجربه در حوزه 
تئاتر براي پذيرش اين سمت هستند و ســخت از آن جهت كه 
داليلي چون سليقه هاي شخصي مديران،  نبود بودجه متناسب و 
شرايط سخت تئاتري باعث مي شود كه كسي با توجه به مشكالت 

پيش رو، پيشنهاد دبيري را قبول نكند.
 دبيراني كه معموال برخالف ديگر جشنواره هاي بزرگ دنيا يك 
يا نهايت دو دوره برگزاري جشنواره را برعهده داشتند. در ميان 
دبيران متعدد جشنواره 38ســاله تنها مجيد شريف خدايي در 
سال هاي اوليه توانست 5ســال جشــنواره را برگزار كند اما در 
سال هاي اخير، دبيران جشــنواره براي 2 دوره انتخاب شدند كه 
عموما با تغيير مديران ارشــد يا تغيير نگاه و مواضع و حتي كم و 

زياد شدن بودجه جشنواره تغيير مي كردند. 
در اين سال ها افراد زيادي سكان جشــنواره را در دست داشتند 
و جشــنواره با فراز و فرودهاي زيادي روبه رو بــود. در اين ميان 
دبيراني هم بودند كه خودشــان ادامه دبيري جشنواره را قبول 
نكردند. سعيد اسدي كه حاال مديريت تئاترشهر را عهده دار است 
2 دوره پياپي دبير جشنواره تئاتر فجر بود كه حاضر نشد مديريت 
جشنواره را ادامه دهد. در اين سال ها 9دبير در حالي جشنواره را 
برگزار كردند كه عمر دبيري آنها به همين يك سال خالصه شد 

كه در ميان آنها نام قادر آشنا نيز ديده مي شود. 

دبيري كه 2 بار مديريت مركز هنرهاي نمايشي را برعهده داشت 
و در هر 2 دوره توانســت مركز را از بدهي هاي وقت نجات دهد و 
حاال معاون هنري وزارت ارشــاد با پيشنهاد قادر آشنا به حسين 
مسافرآستانه حكم دبيري داده اســت. مسافرآستانه در كارنامه 
مديريتي اش تجربه 2دوره دبيري جشــنواره تئاتــر فجر را هم 
داشــته و مديريت مركز هنرهاي نمايشي را عهده دار بوده است. 
مسافرآســتانه در گفت وگويي كه با ايسنا داشــته؛ عنوان كرده: 
»هنوز از اين حكم غافلگير هستم چون زمان زيادي نمي گذرد كه 
با آقاي آشنا صحبت كردم و اگر هر كسي جز ايشان بود، جواب رد 
مي دادم ولي به دليل احترام ويژه اي كه براي ايشان قائل هستم، 
درنهايت اين اتفاق افتاد.« وي همچنين با اشاره به وضعيت موجود 
يادآور شد: »اگر به نتيجه برسم كه چه كاري براي جشنواره خوب 
اســت قطعا آن را انجام مي دهم، كمااينكه اگــر دوره هاي قبلي 
دبيري مرا بررسي كنيد، مشخص اســت كه نسبت به دوره هاي 

قبل تر همه  چيز را تغيير دادم.« 
حاال اين مدير پيشين كه در اين سال ها بيشتر روي صحنه تئاتر 
بوده، براي سومين بار دبير جشنواره تئاتر فجر شده است و با توجه 
به بودجه تئاتر و مشكالت پيش آمده حاصل از شيوع ويروس كرونا 
بايد ديد مسافرآستانه چه تدابيري براي برگزاري جشنواره امسال 

درنظر مي گيرد؟

حسين مسافرآستانه بعد از نادر برهاني مرند، دبير سي ونهمين 
جشنواره تئاتر فجر شد

فراز و فرودهاي دبيري
هادي مظفري از مراحل پاياني بازسازي موزه هنرهاي معاصر تهران مي گويد

پايان بازسازي يك ماه ديگر، بازگشايي سه ماه ديگر
تعطيلي طوالني

ارديبهشــت1397 كه موزه هنرهاي معاصر 
تهران اعــام كرد پــس از 40ســال براي موزه

نخستين بار بازسازي گســترده خود را آغاز 
مي كند، بسياري از اينكه نقص هاي كوچك و بزرگي كه در 
طول سال هاي گذشته به ساختمان موزه وارد شده برطرف 
مي شود و موزه پس از ســال ها روزآمد مي شود، خوشحال 
شدند. بازسازي موزه قرار بود بازسازي كاملي باشد و شامل 
همه بخش هاي سخت افزاري و نرم افزاري موزه شود از مرمت 
همه تاالرها و گالري ها تا تعويض شيشه ها و نورها و مهم تر از 
همه افزايش فضاي گنجينه موزه تا تهيه شناسنامه كامل براي 
آثار گنجينه و طراحي دوباره وب ســايت موزه و... جهش 

ناگهاني ارز در ماه هاي نخست سال97 اتفاق افتاد، اما چند 
ماهي طول كشيد تا موزه به مشكل تأمين اعتبار دچار شود و 
ورود لوازم ضروري براي بازسازي به تعويق بيفتد. اتفاق هاي 
ديگري نيز ســبب تأخير در فرايند بازسازي موزه شد كه 
مهم ترين شان تغيير مديركل هنرهاي تجسمي و به تبع آن 
تغيير رئيس موزه بود. تغيير مديران تغيير پيمانكاران را در 
پي داشت كه سبب تأخير بيشــتر در فرايند بازسازي شد. 
انتظار مي رفت كه در روزهاي پاياني سال گذشته يا ماه هاي 
آغازين سال جديد، مرمت موزه به  پايان برسد و درهاي موزه 
به روي عاقه مندان باز شــود، اما شــيوع ويروس كرونا 
كارگاه هاي بازســازي موزه هنرهاي معاصر را تعطيل كرد و 
فرايند بازسازي را باز هم به  تعويق انداخت. حاال دوسال از 
آغاز فرايند بازســازي موزه مي گذرد و هنوز خبر دقيقي از 

بازگشايي موزه هنري معاصر تهران نيست.

مرتضي كاردر 
روزنامه نگار

تعطيلي 2سال ونيمه
با اين همه تا كنون تاريخ مشخصي براي بازگشايي اعام نشده و هنوز معلوم نيست انتظار دوستداران 
موزه چه زماني به سر خواهد رسيد. هادي مظفري براي نخستين  بار زمان مشخصي را براي بازگشايي 
موزه اعام مي كند: »عمليات عمراني نهايتا تا يك ماه يا يك ماه و نيم ديگر به پايان خواهد رسيد. 
يكي، دو ماه هم آماده كردن موزه زمان مي برد. فكر مي كنم موزه بعد از محرم و صفر به شكل 
رسمي افتتاح شود و پذيراي بازديدكنندگان باشد«. پس دوستداران موزه احتماال حوالي 
آبان ماه مي توانند دوباره به عمارت زيباي ضلع غربي بوستان الله پا بگذارند. تا آن زمان 
تعطيلي موزه هنرهاي معاصر تهران دوسال و نيمه خواهد شد، البته اگر اتفاق تازه ديگري 

فرايند بازسازي را دوباره به تعويق نيندازد.
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ويراني هاي جنگ 9ساله، ادامه تحريم ها، بحران مالي 
لبنان و حاال هم كرونا، وضعيت اقتصادي سوريه را به گزارش

مرز فروپاشي كامل رسانده است؛ فروپاشي كه باز هم 
نخستين و اصلي ترين قربانيان آن، مردم هستند. سقوط ارزش لير 
ســوريه برابر دالر تقريبا به شــكل روزانه ادامه دارد، موج گراني 
بي سابقه، بازارهاي اين كشور را كه حاال از بسياري از كاالها خالي 
شده، درمي نوردد و تمام اينها در حالي است كه چشم انداز روشني 
هم براي پايان اين وضعيت وجود ندارد. گروه نجات سازمان ملل 
روز دوشنبه با انتشــار گزارشــي از وضعيت معيشت شهروندان 
سوريه از بحران غذا در اين كشور خبر داد. براساس اين گزارش، 
بيش از 9ميليون و 300هزار شهروند سوري هم اكنون از كمبود 
منابع غذايي كافي رنج مي برند؛ آن هم در شــرايطي كه انتشــار 
ويروس كرونا در سوريه ادامه داشته و ممكن است كار را از آنچه 

هست خراب تر كند.
اليزابت بايزر، ســخنگوي برنامه جهاني غذا نيز با اشاره به بحران 
معيشتي شهروندان سوري در نشســتي خبري گفت: قيمت مواد 
غذايي در ســوريه طي كمتر از يك ســال، »بيش از 200درصد« 
افزايش داشته؛ تورمي كه دسترسي شهروندان به منابع غذايي كافي 
را مخصوصا در مناطق حاشيه سخت تر كرده است. به گفته بايزر، 
محدوديت هاي ايجادشده در حمل ونقل كاال بعد از انتشار ويروس 
كرونا نقش مهمي در شكل گيري اين وضعيت وخيم ايفا كرده است. 
از سوي ديگر اكجمال مگتيوموا، نماينده سازمان بهداشت جهاني 
در سوريه، وضعيت فقر در اين كشور را بعد از گذشت 9سال از جنگ 
داخلي نگران كننده توصيف كرده است. به گفته او، هم اكنون بيش 
از 90درصد شهروندان سوريه زير خط فقر هستند! البته اين آمار 
از سوي هيچ نهاد اقتصادي در داخل سوريه مورد تأييد قرار نگرفته 

است.
اما شايد تلخ ترين بخش اين بحران، آماري باشد كه درباره مبناي 
خط فقر در ســوريه منتشر شده اســت. به گفته نماينده دبيركل 
سازمان ملل در سوريه، درآمد معادل »2دالر« در روز، مرز خط فقر 
در اين كشور به شمار مي رود؛ مبلغي كه با احتساب يك روز تعطيل 
در هفته، معادل 48دالر در  ماه خواهد بود. به اين ترتيب و بر فرض 
صحت آمار سازمان بهداشت جهاني، بيش از 90درصد شهروندان 
ســوري هم اكنون از درآمدي كمتر از ماهانه 48دالر برخوردارند؛ 
واقعيتي كه عمق فاجعه انساني در بحران سوريه را نشان مي دهد. 
تمام اينها در حالي است كه بخش عمده زيرساخت هاي توليدي و 
اقتصادي سوريه طي 9سال گذشته ويران شده و اين كشور بيش از 
هر زمان ديگري براي تامين نيازهاي مصرفي خود محتاج واردات 

كاال و ارز است.

چراگرهاقتصادسوريهبازنميشود؟
در اواخر سال2018 و در شرايطي كه پرونده بخش عمده نبردهاي 

نظامي سوريه بسته شده بود، بســياري از تحليلگران پيش بيني 
مي كردند حركت چرخ اقتصاد سوريه به تدريج آغاز شود و شرايط 
سختي كه بر مردم اين كشور طي سال هاي گذشته تحميل شده 
بود خاتمه يابد. اما تجربه 2سال گذشته عمال روند ديگري را نشان 
داد؛ به گونه اي كه نه تنها چرخ اقتصاد سوريه به حركت درنيامد، بلكه 
حتي وضع از ايام جنگ هم بدتر شد! براي درك بهتر اين وضعيت 

بايد به 4عامل توجه داشت:
اقتصاد جنگ طي سال هاي گذشته به نوبه خود ارزآور بود و 

در بازارهاي ســوريه رونق ايجاد مي كرد. كمك هاي مالي 1
خارجي به گروه هاي متعدد شورشي، در نهايت وارد چرخه عرضه و 
تقاضا در سراسر سرزمين سوريه شده و بر ثبات ارزي اين كشور تأثير 
داشت. حاال بخش عمده اين كمك ها به استثنای ادلب متوقف شده؛ 
درحالي كه گشــايش هاي جديدي هم در اقتصاد سوريه رخ نداده 

است.
ادامه تحريم ها، حلقه مفقوده اي به شمار مي آيد كه خروج 

ســوريه از بحران را ناممكن كرده است. انتظار مي رفت با 2
پايان درگيري هاي نظامي و ازسرگيري روابط اروپا با دولت اسد، 
بخــش عمــده تحريم هــاي ســوريه لغــو و زمينــه بــراي 
سرمايه گذاري های خارجي جديد در اين كشــور مهيا شود. اما 
به رغم آمادگي اوليه برخي كشــور هاي اروپايــي ازجمله آلمان، 
فشــارهاي آمريكا در عمل مانع از هرگونه عادي ســازي  روابط 
اقتصادي با سوريه شــد؛ به گونه اي كه اين كشور هنوز هم براي 
صادرات توليدات كشاورزي خود با مشكالت متعدي روبه روست. 
تحريم بزرگ سزار كه به تازگي عليه سوريه وضع شده، بدون شك 

كار را براي دمشق از اين هم سخت تر خواهد كرد.
بحران مالي لبنان نيز طي يك سال گذشته و مخصوصا 6 ماه 

اخير، سهم مهمي در فروپاشي لير سوريه مقابل دالر داشته 3
اســت. نبايد فراموش كرد كه لبنان، اصلي ترين گذرگاه ارتباطي 
دمشق با اقتصاد جهاني در سايه تحريم ها بود. شبكه بانكي و گمركي 
اين كشور نيز به دليل نفوذ باالي حزب اهلل، به طور كامل براي دورزدن 
تحريم ها با دولت ســوريه همكاري داشت. حاال اما با بحران شديد 
اقتصادي در لبنان شرايط تغيير كرده است؛ چراكه نظام بانكي اين 
كشور عمال در مرز ورشكستگي قرار دارد و ارز موجود در بازارهاي 

بيروت هم كفاف نيازهاي بانك مركزي سوريه را نمي دهد.
دولت ســوريه اميدوار بود در ســايه تمام اين بحران ها به 

گشايشي در بازار انرژي دســت يابد؛ گشايشي كه بعد از 4
خروج آمريكا و متحدان اين كشــور از مناطق نفتي سوريه محقق 
مي شد. به اين ترتيب سوريه مي توانست ضمن تامين نياز سوخت 
خود، سهم اندكي از كسري بودجه اش را هم به واسطه صادرات انرژي 
)ولو با قيمت ارزان تر و در قالب قاچاق( تامين كند. اما اين اميد هم با 
تأكيد ترامپ بر ادامه اشــغال مناطق نفتي سوريه عمال بر باد رفته 

است.

دكتر آنتوني فاوچي در مورد احتمال ابتالي روزانه 100هزار نفر در آمريكا هشدار داد
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 شمار مبتاليان به كرونا  در آمريكا ديروز از مرز 48هزار نفر گذشت 
تا اين كشور بدترين وضعيت ابتال طي 6 ماه گذشته را تجربه كند؛ آمريكا

وضعيتي كه باعث شــده دكتر آنتوني فاوچي، اپيدميولوژيست 
سرشناس آمريكايي، در مورد احتمال ابتالي روزانه بيش از 100هزار نفر در اين 

كشور هشدار دهد.
اين پنجمين روز متوالي اســت كه تعداد مبتاليان به كرونا در آمريكا طي يك 
روز از مرز 40هزار نفر عبور مي كند. فاوچي كه مشــاور ارشد دولت آمريكا در 
زمينه بيماري هاي مسري است ديروز به كميته بهداشت سنا احضار شده بود 
تا در مورد وضعيت كرونا در اين كشــور توضيح دهد. جان كالم او در پاسخ به 
سؤال هاي اعضاي سنا اين بود كه آمار نشان مي دهد كنترل اوضاع از دست دولت 
در رفته است. فاوچي بي توجهي مردم به استفاده از ماسك در اماكن عمومي، 
عدم رعايت فاصله اجتماعي و بي توجهي ايالت ها به الزامات بهداشتي در بازگشايي 
كسب وكارها را داليل اصلي افزايش ناگهاني شمار مبتاليان به كرونا در آمريكا 
اعالم كرد. براساس آمار اعالم شده از سوي دانشگاه جانز هاپكينز كه پيگيري 
روند ابتال و مرگ ومير ناشي از كرونا در آمريكا را به عهده گرفته، تاكنون بيش از 
2ميليون و 600هزار نفر از مردم اين كشور به ويروس مبتال شده اند. همزمان، 
حدود 127هزار و 500نفر هم قرباني آن شده اند تا آمريكا هم در زمينه ميزان ابتال 
و هم در زمينه مرگ ومير در صدر فهرست قرار گيرد. طبق گفته دكتر فاوچي، 
نيمي از آمار جديد مبتاليان مربوط به 4ايالت بزرگ در جنوب و غرب آمريكاست. 
سي ان ان در گزارشي آماري، اين 4ايالت را ايالت هاي فلوريدا، آريزونا، تگزاس و 
كاليفرنيا معرفي كرده است. اين وضعيت باعث شده ايالت هايي كه در مجاورت 
ايالت هاي ياد شده قرار گرفته اند، برنامه خود براي بازگشايي ها را يا متوقف يا به 
كلي لغو كنند. اغلب اين ايالت ها از حدود يك  ماه قبل روند بازگشايي كسب وكارها 
را آغاز كرده اند، اما اكنون احتمال تعطيلي هاي گســترده بار ديگر مطرح شده 
است. ديروز فرماندار نيويورك از مردم آمريكا خواست اگر طي روزهاي اخير به 
نيويورك سفر كرده اند خود را به مدت 14روز قرنطينه كنند. در آمريكا، نيويورك 
از ابتدا وضعيت وخيمي داشت و بيشترين تلفات در ميان مردم و كادر درمان 
مربوط به اين منطقه بوده اســت. غير از نيويورك، 15ايالت ديگر هم شرايط 
مشابهي را اعالم كرده اند و از افراد خواسته اند درصورت تردد به ايالت ها، خود را 
قرنطينه كنند تا مانع شيوع ويروس به ديگران شوند. روزنامه يو  اس  اي تودي 
ديروز در گزارشي خبر داد كه اين درخواست مي تواند زندگي نيمي از جمعيت 
330ميليوني آمريكا را تحت تأثير قرار دهد. فاوچي در مورد بي توجهي ايالت ها به 
پروتكل هاي بهداشتي در بازگشايي مدارس و مشاغل هشدار داد و تأكيد كرد كه 
با ادامه اين وضعيت، بدون شك آمار مبتاليان و در نتيجه آمار قربانيان افزايش 
پيدا خواهد كرد. او گفت كه نمي توان تنها بــه 4ايالتي كه به كانون حاد كرونا 
تبديل شده اند پرداخت؛ چرا كه امكان شيوع دوباره در ديگر مناطق وجود دارد.

ماسكبزنيد
فاوچي همچنين از دولت آمريكا خواست با افزايش توليد ماسك، امكان توزيع 
رايگان آن بين مردم را فراهم كند. به نوشته روزنامه نيويورك تايمز، رابرت ردفيلد، 
رئيس مركز كنترل بيماري هاي آمريكا نيز كه در كميته بهداشت سنا حاضر شده 
بود، بر ضرورت استفاده از ماسك تأكيد كرد و گفت: »بسيار مهم است كه هر يك 
از ما شخصا مسئوالنه رفتار كنيم تا جلوي شيوع بيشتر ويروس را بگيريم وتنها راه 
آن استفاده همگاني از ماسك است.« ماسك زدن يا نزدن اكنون به يك ماجراي 
سياسي در آمريكا تبديل شده كه منشا آن  هم مثل اغلب جنجال هاي سياسي 
سال هاي اخير اين كشور، رفتار عالي ترين مقام اجرايي آمريكا يعني دونالد ترامپ 
بوده است. ترامپ برخالف توصيه پزشكان، هرگز در برنامه هاي عمومي ماسك 
نزده است. او به طور كلي با تعطيلي ها و محدوديت هاي اعمال شده هم چندان 
موافق نيست و تحت فشار ديگران به تعطيلي ها تن داده است. ماسك زدن به 
يكي از محورهاي جدل ميان جمهوريخواهان و دمكرات ها هم تبديل شده است. 
اين  روز ها در آمريكا، مخالفان ترامپ ماســك مي زنند و طرفدارانش از ماسك 

زدن امتناع مي كنند.

گرماويروسرانميكشد
بسياري معتقدند؛ عملكرد دولت آمريكا در مديريت بحران كرونا ناكارآمد بوده 
است. دكتر آن شوكات، معاون مركز كنترل بيماري هاي اين كشور، روز دوشنبه 

در گفت وگو با مجله انجمن پزشــكي آمريكا در مورد اين روند هشدار داد و از 
دولت خواست از عملكرد كشورهايي همچون نيوزيلند، سنگاپور و كره جنوبي 
در مديريت بحران كرونا الگوبرداري كند. او گفت: »در نيوزيلند، ســنگاپور و 
كره جنوبي هر مورد جديد ابتال به سرعت شناسايي مي شود و تمامي ارتباطات 
فرد مورد بررسي قرار مي گيرد. هم فرد مبتال و هم تمامي افرادي كه با او در ارتباط 
بوده اند، قرنطينه مي شوند تا مسئوالن بتوانند اوضاع را تحت كنترل داشته باشند 
و مانع شيوع ويروس شوند.«  دولت نيوزيلند حدود 3هفته پيش اعالم كرد كه 
اين كشور به طور كامل از وجود ويروس پاك شده است. پس از آن، اندك موارد 
ابتال مربوط به افرادي بوده كه از خارج نيوزيلند وارد اين كشور شده اند. قرنطينه 
و ايزوله كردن افراد مبتال، راهكاري است كه با حساسيت بااليي در اين كشور 
دنبال شده اســت. در كره جنوبي نيز دولت پس از يك دوره جهش ناگهاني در 
شيوع ويروس، تعداد زيادي از افراد را به عنوان مأمور تجسس استخدام كرد و 
ضمن شناسايي مبتاليان، تمامي افراد مرتبط با آنان را نيز شناسايي و قرنطينه 
كرد. كره جنوبي با اجراي برنامه گســترده تست كرونا، موفق شد حتي افرادي 
كه عالئم ظاهري ابتال به ويروس ندارند را نيز شناسايي كند. اوايل اسفند سال 
گذشته، در كره جنوبي روزانه حدود 900نفر به ويروس مبتال مي شدند. اين كشور 
بعد از چين، بيشترين آمار ابتال را داشــت، اما به خوبي توانست اوضاع را تحت 
كنترل خود در آورد. طي 3 ماه اخير تعداد ابتالي روزانه در كره جنوبي به كمتر 
از 100مورد در روز رسيده است. شمار مبتاليان نه تنها در آمريكا بلكه در ديگر 
كشورهاي جهان نيز با بازگشايي كسب وكارها  افزايش پيدا كرده  است. دكتر آن 
شوكات هشدار داد كه هيچ عالئمي وجود ندارد كه نشان دهد با آغاز فصل گرما، 
ويروس هم از بين مي رود. او گفت: »حتي در ابتداي مسير از بين رفتن ويروس 

هم نيستيم و اوضاع بسيار نگران كننده تر از اين هاست.«

فاجعه، سال هاست به دره اردن رسيده است 
كشاورزان فلسطيني اميدوارند با كشاورزي، جلوي ضميمه شدن كرانه باختري را بگيرند يا دست كم آن را به تعويق بيندازند 

مزرعه   داراني كه در دره رود اردن 
اشغالي زندگي مي كنند، همزمان خاورميانه

با شروع طرح ضميمه شدن كرانه 
باختري توسط اسرائيل، نگران آينده خود هستند. 
به گزارش الجزيره، ضميمه شدن اين منطقه، مانع 
دسترسي آنها به زمين هايشان مي شود و ارتباط 
آنها را بــا ديگر بخش هاي كرانــه باختري قطع 
مي كند. در نتيجه، صادرات، تنها محل درآمد آنها 

هم از بين خواهد رفت.
دره حاصلخير و اســتراتژيك اردن كه در ميان 
فلســطيني ها به عنوان »ســبد نان« فلسطين 
خوانده مي شــود، محــل نيمــي از زمين هاي 
كشــاورزي اي اســت كه غذاي فلسطيني هاي 

كرانه باختري را تامين مي كند.
منير نصري از روستاي جفلي در 30كيلومتري 
جنوب اريحا درباره ضميمه شــدن اين منطقه 
توســط اســرائيل مي گويد: »اين اتفــاق براي 
كشاورزان دره اردن يك فاجعه است. ما از بحث 
ضميمه شدن خسته شده ايم. از اينكه آينده چه 
چيزي مي تواند برايمان داشته باشد مي ترسيم. 
همه مي ترسيم و انتظار داريم كه امروز يا فردا يا 
يك روز ديگر اتفاقي بيفتد. اما چه اتفاقي ممكن 

است بيفتد )كه پيش بيني نكرده ايم(؟« 
طرح بنيامين نتانياهو، ضميمه كردن بخش هايي 

از شــهرك هاي غيرقانوني اســرائيلي در كرانه 
باختري، ازجمله آنهايي كــه در دره اردن قرار 
دارند از اول جوالي بوده اســت. اين كار، يكي از 

وعده هاي او در انتخابات بوده است.
طرح اســرائيل براي ضميمه كردن نزديك به 
يك ســوم كرانه باختري اشــغالي بعد از آنكه 
دولت دونالــد ترامپ »طــرح خاورميانه« را در 
انتهاي ژانويه، شانه به شــانه نتانياهو رونمايي 
كرد قوت بيشــتري گرفت. با اين حال جزئيات 
چگونگي پيشبرد ضميمه كردن كرانه باختري 
و همينطور جدول زماني آن مشــخص نيست. 
مقامات آمريكايي گفته اند كه درباره گام بعدي در 
راه اعمال طرح ترامپ هيچ تصميمي گرفته نشده 
است. در همين حال، ارتش و مقامات اطالعاتي 
اسرائيل درباره آن هشدار داده اند چون از نظر آنها 
اين كار مي تواند تهديد امنيتي به همراه داشته 

باشد و منجر به قيام در كرانه باختري شود.

زندهكردنزمين
با اين حال، دولت اسرائيل اين طرح را شروع كرده 
است. كشاورزان فلسطيني هم مدت هاست كه 
انتظار چنين روزي را مي كشــيده اند. در طول 
ســالياني، آنها شاهد افزايش دســتور تخليه از 
سوي مقامات اســرائيلي بودند و دسترسي آنها 

به زمين هاي حاصلخيز و آب، ســال به ســال 
محدودتر و تنگ تر شده اســت. به خاطر اعمال 
محدوديت هاي شديد از سوي اسرائيل، تنها در 
50هزار جريب از زمين هاي فلســطيني ها، يك 
هشتم زمين هاي قابل كشتي كه تحت كنترل 
فلسطيني ها قرار دارد، محصول كاشته مي شود. 
به همين خاطر است كه كشاورزان دره اردن در 
طول سال ها، با كمك اتحاديه كميته كاري زراعي 
فلسطين، مقاومت را برگزيده اند و تالش مي كنند 
تا مي تواننــد زمين هاي خود را پــس بگيرند و 
جلوي اقدامات اسرائيل را بگيرند. اين اتحاديه كه 
بيشتر بودجه آن از طريق كمك هاي مالي تامين 
مي شود، به كشاورزان فلســطيني كمك كرده 
با احداث جاده به زمين هايشــان دسترسي پيدا 
كنند و ماشين آالت سنگين كشاورزي در اختيار 
آنها قرار داده است تا زمين هايشان را آباد كنند. 
به گفته فواد ابو ســيف، رئيس اين اتحاديه، اين 
سازمان در ســال 2013ميالدي 12هزار هكتار 
زمين را در منطقه C دره اردن و كرانه باختري 
زيركشت برده است. از ســال 1995تا امروز هم 
كشاورزان فلسطيني بيش از 700هزار درخت 

مثمر، ازجمله انگور ، زيتون و بادام كاشته اند.
به گفته ابو ســيف، با قوت گرفتن بحث ضميمه 
كردن كرانه باختري، تالش هــا در دره اردن 2 

برابر شده است؛ چون اسرائيل راحت تر مي تواند 
زمين هاي باير را غصب كند؛ »ما تصميم گرفته ايم 
تالش هايمان را با تمركز و فشار بيشتري پيش 
ببريم. ما بايد واقعيت ها را روي زمين تغيير دهيم. 
بايد روي منابع مان حق حاكميت داشته باشيم. 
در 5 يا 6 ســال اخير، اسرائيلي ها برنامه هايشان 
براي دزديدن زمين هاي فلسطيني را به روش هاي 
مختلفي شتاب داده اند. ما بايد زمين هايمان را 
دوباره در اختيار بگيريم. با اين كار الاقل مي توانيم 

مصادره را به تعويق بيندازيم.«
ابراهيم صوفتا، كشاورز 48ساله اي كه در روستاي 
بردله در شمال دره اردن زندگي مي كند مي گويد 
كه اسرائيلي ها در طول سالياني تالش كرده اند تا 
تعداد فلســطيني ها در منطقه را كاهش دهند. 
يك قطعه زمين كشــاورزي در نزديكي خانه او، 
به دستور ارتش اســرائيل از سال 1967تعطيل 
شده بود و كشاورزان تا 4سال پيش كه اتحاديه 
به آنها امكانات و تجهيزات داد نمي توانســتند 
آن را آبياري كنند. در آغاز، اســرائيلِي ها تالش 
مي كنند از اين كار آنهــا جلوگيري كنند اما در 
نهايت كشاورزان موفق شدند در دادگاه به پيروزي 
برسند و زمين را پس بگيرند. صوفتا درباره شرايط 
در اين منطقه گفته اســت: »ما هزاران جريب 
زمين داريم كه نمي توانيم به آنها دسترسي داشته 

باشيم. اســرائيلي ها مي گويند كه ما نمي توانيم 
به خاطر داليل امنيتي از آنها استفاده كنيم. اگر 
آنها ضميمه كردن را شــروع كنند، اين زمين ها 
را از دســت خواهيم داد. ضميمه كردن به اين 
معناست كه اسرائيل كنترل تمامي زمين ها را در 
اختيار خواهد داشت. آنها قوانين اسرائيل را در 
اين زمين ها اعمال خواهند كرد و ما ضربه زيادي 

خواهيم خورد.«

انتقالدرسكوت
به گفته صوفتا، زندگي به عنوان يك كشــاورز 
فلسطيني همين حاال هم بسيار سخت است. از 
2هزار و 500مترمربع آب در ساعتي كه از 2 چاه 
محلي بيرون كشيده مي شــود، 2هزار مترمربع 
به شهرك هاي غيرقانوني منتقل مي شود و تنها 
120مترمربع به بردله منتقل مي شــود. ديگر 
روستاها هم همين مقدار آب دريافت مي كنند؛ 

»اگر آب نداشته باشيم، ديگر اينجا نمي توانيم 
زندگي داشته باشيم. آنها مي خواهند زندگي 
را براي فلسطيني ها آنقدر ســخت كنند كه 
خودشان بروند. كار آنها انتقال خاموش ماست 
چون آنها اين منطقه را مي خواهند. اين منطقه 
براي آنها اهميت اســتراتژيك دارد. در آينده، 
زندگي در دره اردن براي ما غيرممكن خواهد 

شد. «

ويراني هاي اقتصادي 
جنگ  در سوريه

به گفته نمايندگي سازمان ملل در سوريه، درآمد شهروندان سوريه اي به 2 دالر 
در روز و نزديك خط فقر )يك دالر در روز( رسيده است

تركيه
199.906

ايران
227.662

ايتاليا
240.579

چين
90.280

آمريكا
2.600.000

متوسط هفتگي

تعدادمبتاليانبهويروسكرونا
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خريدتمامداروهايكروناتوسطترامپ
واشنگتن: اياالت متحده آمريــكا تمام ذخيره يكي از 2 
نوع دارويي را كه ثابت شده در درمان كرونا مؤثر است براي 
خود خريده و نگه داشته اســت. به گزارش اينديپندنت، 
داروي رمدســيوير پيش از اين براي درمان ابوال استفاده 
مي شده و حاال هم ثابت شده كه طول درمان كوويد-19 
را كاهش مي دهد. توليد اين دارو در انحصار غول صنعت 
داروسازي، شــركت گايليد ساينسز اســت و پيش بيني 

مي شود پس از اين خريد آمريكا اين دارو كمياب  شود.

ايرباس15هزارنفررااخراجميكند
ولز: ايرباس، غول صنعت هوافضا در واكنش به پيام دهي 
همه گيري كرونا هزار و 700 نفر را در بريتانيا از كار بيكار 
مي كند. به گزارش يورونيــوز، ايرباس مي خواهد در كل 
كارخانه هايش در سراســر جهان 15هزار نفر را تعديل 
كند كه ازجمله 5هزار و 100 نفــر در آلمان و 5هزار نفر 
در فرانسه هستند. گيوم فوري، مديرعامل ايرباس گفت: 
»ايرباس با شــديدترين بحران اين صنعت روبه رو شده 

است«.

كشف14تنروانگردانتوليدداعش
ناپل: پليس ايتاليــا 14 تن ماده روانگــردان آمفتامين 
توليد داعش را در جنوب اين كشــور كشف و ضبط كرد. 
به گزارش يورونيوز، اين ميزان، يك ركورد تاريخي كشف 
قرص آمفتامين در تاريخ مبارزه با مواد مخدر در سراســر 
جهان به شمار مي رود. در اين عمليات 84 ميليون قرص 
آمفتامين در بندر سالرن در جنوب شهر ناپل كشف شده 
است. پليس ايتاليا مي گويد: محموله كشف شده ميلياردها 

دالر ارزش دارد.

ابررنگينكماندرژاپن
توكيو: طي پديده اي نادر در ژاپن، رنگين كماني ديده شد 
كه روي تكه  ابري بازتاب داشت. به گزارش آديتي سنترال، 
انبوهي از ابر ها جلو بخش بزرگي از رنگين كمان را گرفته 
بــود و بنابراين بخشــي از آن پيدا بود. پيــش از اين هم 
پديده اي به اين شكل در آمريكا ديده شده بود. در اوضاع 
عادي، رنگين كمــان پديده اي نوري اســت و زماني كه 
خورشــيد به قطرات نم و رطوبت جو زمين مي تابد باعث 

ايجاد طيفي از نور در آسمان مي شود.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: االفضال افضل الكرم؛  
بخشش، برترين كرم و بزرگواري است.
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كروناويروسنيست،اسكندر
مقدونياست!

كرونا، براي من يك ويروس نيســت. روح 
خسته يك رواني كشورگشاي عقده اي 
است، مثل »اســكندر مقدوني« پسر 
فيليپ دوم كه مــادرش »المپياس« 

عادت هاي ترســناكي داشت. يكي 
از آن عادت ها، نگهداري مارهاي 
مقدس در اتاقش بــود. فكر كن 
مادري داشته باشــي كه مارها و 

افعي ها را در اتاقش نگــه دارد. كرونا، براي من يك ويروس 
نيست او اسكندر مقدوني است كه اول چين را تسخير كرد و 
بعد آسيا و بعد اروپا، امروز آمريكا را درنورديد و آدم ها را زير 
ُسم اسبانش از بين برد. المپياس به اسكندر مي گفت: »پدرت 
»زئوس-آمون« است.« زئوس آمون يا »آمون« يك خداي 
مصري-يوناني به شكل مار بود. بنابراين چنين مادر ديوانه اي 

چه فرزندي مي تواند تربيت كند، جز اسكندر مقدوني.
 در كتاب »چنين كننــد بزرگان« نوشــته »ويل كاپي« با 
ترجمه نجف  دريابندري مي خوانيم كه اسكندر در كودكي 
يك ستاره شناس را از باالي كوه پرتاب مي كند. چه ددمنش 
كودكي بوده است. با اينكه معلمش »ارســطو« بود و به او 
كتاب »اخالق نيكوخاموس« را مي آموخت پس چرا اسكندر 
آدم حسابي نشــد و قاتل از كار درآمد. اول از همه خويشان 
خويش را كشت؛ حتي پدرش فيليپ را... به ايران حمله كرد 
و... او آسيا را گرفت. مادها، پارس ها، باختري ها، سغدي ها و... 
از تيغ شمشــيرش در امان نبودند. اگر در آن زمان مردمان 
از ترس سپاهيان اسكندر به كوه ها پناهنده مي شدند، امروز 
مردمان معاصر از كرونا نمي دانند كجا بگريزند؟ كرونا همه جا 
هست. اما اســكندر با همه خونخواري اش فقط مي توانست 
در يك زمان، فقط در يك مكان باشد. پس كرونا از اسكندر 
قوي تر اســت. او در مترو، اتوبوس، هواپيما، در رســتوران، 
مراكز خريد و نانوايي هست. جاي گريزي از او نيست. انگار 
مردمان جهان در مواجهه با يك كشورگشاي ديوانه مستأصل 

شده اند.
اما مردمان جهان هميشه عاقل نيســتند و در مواقع خطر 
گاهي بي تفاوت مي شوند؛ مثال ماسك نمي زنند و سينه چاك 
جلوي اسكندر مقدوني بي سالح مي ايستند و انگار دوست 
دارند به اســتقبال مرگ بروند. آنها كه ماسك نمي زنند آيا 
قصد خودكشــي دارند؟ طبق گزارش وزارت بهداشت هر 
10دقيقه در ايران يك نفر از كرونا مي ميرد. آمار مرگ ومير 
3رقمي شده  است و هي باال مي رود... چرا اسكندر مقدوني 

را جدي نمي گيري؟
البته خوب كه فكر مي كنم اين ويروس شــايد نه از يونان كه 
از آسيا سر درآورده است. كرونا شــايد اسكندر نيست. يك 
»تموچين« است. او كه در 11ســالگي برادرش را كشت تا 
رئيس خانواده شود؛ تشنه خون. همان كه قبايل مغول را متحد 
ساخت و با فتح قسمت زيادي از آســيا شامل چين، روسيه، 
ايران و خاورميانه و همچنين اروپاي شرقي، امپراتوري مغول را 
پايه گذاري كرد. او پدربزرگ قوبالي خان، نخستين امپراتور از 
سلسله يوان در چين و همچنين هوالكوخان، نخستين ايلخان 
ايران بود. چرا فكر مي كنم كرونا شايد چنگيزخان مغول است؛ 
خونخوار و بي رحم. هرشــب يك هواپيماي مســافربري كه 
مسافرانش مبتاليان به كوويد19 هستند، سقوط مي كند. توي 
سرم هزار هواپيما سقوط كرده  است. موقع تنظيم اين متن، 
شهر مشــهد با عبور از مرحله قرمز كرونا، به مرحله »هشدار 
بسيار باال« رسيده است. چرا اين آدم كش  را جدي نمي گيريم. 
براساس آخرين آمار، بيش از 10ميليون نفر در سراسر جهان 
به بيماري كوويد19 مبتال شــده اند و بيش از 508هزار نفر 
جان خود را از دست داده اند. پيش تر سازمان بهداشت جهاني 
درباره افزايش آمار مبتاليان هشدار داده و گفته بود كه بيشتر 

موارد مربوط به قاره آمريكاست.
 واقعاً كرونا، شايد نه تموچين و نه اسكندر باشد؛ يك نادرشاه 
بي رحم است. چشم درمي آورد... به شــيوه تك سرفه هاي 
خشك و به شيوه ديگر نفس نيست و اكسيژن الزم. به شيوه 
اينكه لحظه اي بعد در اثر شوك كمبود اكسيژن تشنج خواهي 
كرد. دكتر حميد سوري، اپيدمي لوژيست به روزنامه ايران 
گفت: »اگر روزهاي بدتر از اوج اپيدمي را تجربه كنيم، دور از 
ذهن نيست چون قواعد و اصول از سوي مردم و تصميم گيران 
رعايت نمي شود.« چرا ما جلوي ســردارانی مثل نادرشاه، 
اســكندر مقدوني، تموچين مغول و... بي سالح مي ايستيم 
تا گردن زده شويم. اين گونه به پيشواز مرگ رفتن ترسناك 
است. نمي بينيم كه كرونا زاده زئوس-آمون است. چرا از اين 

مار و افعي نمي ترسيم؟

فريباخانيروايت
نويسنده و روزنامه  نگار

عيسيمحمدييادداشت
ويترينروزنامه نگار

وخستهامازاينهمهمنطقيبودن
مي داني، دنياي امروز زيادي عقلي شــده. گاهي 
اين زيادي عقلي شــدن، حال آدم را بد مي كند. 
نه اينكه بد باشــد، اما ديگر وقتي از حد خودش 
بيرون مي رود، آن وقت اســت كــه حالت را بد 

مي كند. يكــي از اين جنبه هــاي زيادي 
عقلي شــدن دنيــاي امروز مــا هم، آن 
است كه با همه  چيز، زيادي روشنفكرانه 

برخورد مي كنيم؛ مثل همين ماجراي زيارت، مثل همين ماجراي 
تبرك، و چيزهايي از اين قبيل. 

يعني در اصل، عقل مدام مي گويد حاال چرا بايد اين همه راه مثال تا 
مشهد بروي كه چه بشود؟ همين جا  باش و دلت آنجا باشد. همين جا  
باش و امام رضايي باش. اصال زيارت رفتن و دست به ضريح زدن و... 
يعني چه؟ حاال هم كه كرونا عالمگير شده، ديگر اين حرف ها را بيشتر 
و بيشتر مي شنوي. سرت را پايين مي اندازي و مي گويي البد راست 
مي گويند، چرا اين همه راه بكوبيم و برويم و مجاور بشــويم دو سه 
روزي و برگرديم؟ كه چه بشود؟ و اين گونه، سال ها مي گذرد و مدام 
آن نيمه تاريك ذهن و مغزت، تو را مجاب مي كند كه نرو، همين جا 

هم مي شود كه مشهدي باشي؛ در مشهد باشي؛ مجاور باشي.
اما از يك جايي به بعد، ديگر دلت مي گيرد. ديگر دلت نمي گذارد كه 
يك گوشه بنشيني و مدام خودت را توجيه كني. از يك جايي ديگر، 
دلت مي گويد كه بايد رفت، بايد رنج سفر را به خود هموار كرد، بايد 
مجاور نشست، بايد از اين نزديكي فيزيكي، به نزديكي معنوي هم راه 
گشود. و مگر آيا زندگي مادي و معنوي آدمي جداست؟ مگر اين دو 
در هم تنيده نيستند؟ از اينجا به بعد است كه با خودت مي گويي بايد 
بروم و خسته ام از اين همه عقل گرايي و روشنفكرمآبي و بي خيالي.

مي داني، درست مثل اين مي ماند كه گاهي، دلت مي خواهد بروي 
و پيش مادر يا پدرت بنشيني و در همان هوايي نفس بكشي كه آنها 
هستند. حاال شــايد زباِن هم را هم نفهميد، شايد دغدغه هايتان از 
زمين تا آسمان فرق كند، شــايد اصال آنها را جامانده در روزگاري 
ديگر و فرهنگي ديگر بدانــي، اما باز هم همين رفتــن و كنار آنها 
نشستن و در همان هوا نفس كشيدن، همين آرامت مي كند؛ فارغ از 

عقل گرايي لجام گسيخته امروزي.
زيارت رفتن نيز چنين اســت. اينها قصه نيســت، افسانه نيست، 
نياز واقعي آدم اســت؛ آدمي كه گاهي از اين همه منطقي و عقلي 
برخوردكردن به ســتوه مي آيد وگرنه، اين همه فلســفه زيارت و 
اهميت سفرهاي زائرانه حتي در فرهنگ ها و كشورهاي ديگر براي 

چيست؟  
بله، گاهي گرفتاري ها آنقدر زياد اســت كه وقتــي نمي ماند كه به 
زيارتي برويم. غافل از اينكه با منطقي فراتر از منطق عقلي و ظاهري، 
اين نرفتن است كه باعث زيادشدن گرفتاري ها شده و كدام گرفتاري 
بدتر از اين همه دلتنگــي و در خود چروك شــدن و گره خوردن؟ 
درحالي كه آنجا، جايي هست كه بروي، مجاور بنشيني، گريه كني، 

نزديك تر شوي و بعد، به روزمره ها و عادي هاي خودت برگردي.

انسانوجامعه
 تاكنون كتب و رســاله هاي 
متعــددي دربــاره موضــوع 
»بررســي تاريــخ انديشــه 
سياســي غــرب« بــه چاپ 
رسيده و بســياري از آنها نيز 
ادعاي تحليــل بي طرفانه و 
كامل انديشــه هاي متفكران 

كليدي انديشه سياسي غرب را داشته اند. 
اما به جهت نشستن غبار زمان و اجراشدن پاره اي 
از انديشــه هاي برخي از اين متفكــران در عمل 
)همچون بخشي از نظريات ماركس و قرائت خاصي 
از انديشــه هاي هگل( و تبديل اين انديشه ها به 
نوعي ايدئولوژي، عماًل تحليل و شرح »بي طرفانه« 
آراي ايشان به امري بس دشــوار بدل شده است. 
از ســوي ديگر، مراجعه به منابع دســت اول نيز 
در پاره اي موارد به جهت پرنويــس بودن برخي 
متفكران به مشــكلي ديگر مبدل مي شــود. در 
نهايت، ارائه شرح ساده از پيچيدگي هاي انديشه 
متفكران در عين نيفتادن به دام ساده سازي اين 
انديشه ها نيز در چنين آثاري مشكلي هميشگي 

است.
پروفسور جان پالمناتز، اســتاد شاخص دانشگاه 
آكسفورد در اثر ستايش شده خود »انسان و جامعه« 
تالش كرده است با رويكردي آكادميك و با اتكا به 
تجربه ســال ها تدريس، از مشكالت فوق بپرهيزد 
و به گواهي تجديد چاپ هــاي مكرر كتاب به زبان 
انگليسي و ترجمه آن به بســياري زبان ها در اين 

مهم موفق بوده است.
كتاب 2جلدي حاضر )كه از روي آخرين ويرايش 
نسخه انگليسي به چاپ رسيده است( تاريخ انديشه 
سياسي غرب و بررسي آراي انديشمندان و فالسفه 
سياسي، از طلوع اين انديشــه در دولت شهرهاي 
يونان باســتان تا كارل ماركس – كــه به روايتي 
مي توان او را آخرين انديشــمند كالسيك در اين 
حوزه دانســت – را دربرگرفتــه و به عنوان منبع 
درسي دوره هاي فوق ليسانس و دكتري در بسياري 
دانشــگاه هاي معتبر جهان مورد اســتفاده قرار 

مي گيرد.
كتاب انسان و جامعه، با زير عنوان نظريه سياسي و 
اجتماعي؛ از ماكياولي تا ماركس را كاظم فيروزمند 
به فارسي برگردانده اســت. اين اثر 2جلدي را كه 
ترجمه خوش خواني هم دارد، انتشــارات روزنه با 

شمارگان 2هزار نسخه به چاپ رسانده است.

پدرخواندهادبياتچيكانودرگذشت
رودولفو آنايا، نويسنده آمريكايي پايه گذار 
ادبيات چيكانو و صاحب رمان »اولتيما، مرا 
دعا كن« در82سالگي درگذشت. آنايا با 
نوشتن رمان اولتيما ادبياتي را پايه گذاري 
كرد كه در حقيقــت جرياني از كتاب ها و 
رمان هاي نوشته شده توسط نويسندگان 
مكزيكي ساكن آمريكا بود. اين جريان بعد 

از جنگ جهاني دوم با رمان اولتيما شروع شده است.
به گزارش آسوشــيتدپرس، قصه كتاب آنايا درباره جواني به نام آنتونيو است كه در 
دوران جنگ جهاني دوم در نيومكزيكو زندگي سخت و پردردسري دارد. آشنايي او با 
پزشكي به نام اولتيما كه از خودش بزرگ تر است، چشم انداز تازه اي را پيش روي او قرار 
مي دهد. اين خانم دكتر با همكاري آنتونيو مبارزه اي شديد را با نيروهاي شيطاني در 
دهكده كوچك خود آغاز مي كند. رمان آنايا سال 1972در آمريكا منتشر شد و بعد از 
آن يك سري از قصه هاي مشابه از نويسندگان مكزيكي االصل روانه بازار كتاب آمريكا 
شد كه جرياني به نام ادبيات چيكانو را ايجاد كرد. آنايا در مصاحبه اي به سال2013 
گفته بود كه ايده نوشــتن اين رمان را از زندگي واقعي زن پزشكي در همسايگي اش 
الهام گرفته است. نخستين بار دانشجويان مكزيكي ساكن آمريكا به رمان آنايا عالقه 
نشان داده و بعد از آن سيلي از كتاب هاي مشابه وارد بازار كتاب آمريكا شد. ريگوبرتو 
گونزالس، شاعر و رمان نويس مكزيكي آمريكايي كه شاگرد آنايا نيز بود، درباره رمان 
اولتيما مي گويد: اين رمان بسياري از نويسندگان و شاعران مكزيكي ساكن اين كشور 
را تحت تأثير قرار داد و در حقيقت آنايا را بايد پدرخوانده نويسندگان مكزيكي ساكن 
آمريكا دانست. رودولفو آنايا بعد از اين رمان يك سري كتاب ها و داستان هاي جنايي 
با محوريت شخصيت سوني بكا، كارآگاه مكزيكي-آمريكايي نيز نوشت كه با استقبال 
زيادي روبه رو شد. او سال ها در دانشــگاه نيومكزيكو نويسندگي خالقانه را تدريس 
مي كرد. نكته جالب درباره رمان آنايا با وجود محبوبيت باالي آن در ميان دانشجويان و 
مهاجران مكزيكي ساكن آمريكا ممنوعيت اين رمان در بعضي از ايالت هاي آمريكا بود. 
بعضي از ايالت هاي آمريكا مثل آريزونا اين رمان را در مدارس ممنوع كرده بودند، چون 
اعتقاد داشتند عقايدي را ترويج مي كند كه ضد دولت فدرال است كه البته به شدت از 

سوي منتقدان ادبيات آمريكاي التين رد مي شد.

دريچه

خطرماسكهايپارچهاي
ماســك هاي پارچه اي به دليل حفظ 
رطوبت، استفاده مجدد و فيلتراسيون 
ضعيف با خطر بــاالي عفونت همراه 
بوده انــد كه ممكن اســت در افزايش 

عفونت نقش داشته باشند. 
به گــزارش ايســنا، در توصيه هــاي 
بهداشتي ماسك صورت، 3نوع ماسك 

مدنظر است. ماسك هاي تنفسي )شامل N95 و KN95( و ماسك هاي پزشكي 
كه ماسك جراحي نيز ناميده مي شوند، از منسوجات نبافته با مشخصات دقيق 
ساخته و به طور ويژه براي كاركنان مراكز بهداشــتي درماني توصيه مي شوند. 
شواهدي از شبيه سازي  هاي آزمايشــگاهي و مطالعات تجربي كنترل شده اي 
وجود دارد كه نشان مي دهد اين نوع ماسك ها درصورت استفاده صحيح و مداوم 
توسط كاركنان مراقبت هاي بهداشــتي درماني مي توانند در كاهش عفونت با 
ويروس هاي تنفسي و ساير عوامل بيماري زا در مراكز خدمات بهداشتي درماني 
نقش داشته باشند. ماســك هاي پارچه اي صورت نيز شامل ماسك هاي تجاري 
يا خانگي، براي عموم مردم توصيه شــده اند. ماســك هاي پارچه اي صورت از 
استانداردهاي مورد نياز براي ماسك هاي تنفسي و پزشكي تبعيت نمي كنند و 
به اندازه ماسك هاي جراحي در مطالعات انجام شده روي كاركنان مراكز بهداشتي 

درماني مؤثر نبوده اند. 
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قرارداد اعطاي وام 36ميليون دالري از سوي شركت توسعه صادرات كانادا )اي.
دي.سي( به بانك تجارت ايران روز گذشته به امضا رسيد.

به گزارش اداره كل اطالعات و مطبوعــات وزارت امور خارجه، زمان بازپرداخت 
اين وام ميان مدت هشت و نيم سال تعيين شده و قرار است براي اجراي طرح هاي 
عمراني در مسجد سليمان هزينه شود. در مراسم امضاي قرارداد اين وام، كاردار 
جمهوري اسالمي ايران، نمايندگان بانك مركزي و تجارت، نماينده وزارت امور 
خارجه كانادا و مديران شركت توسعه صادرات كانادا و شركت جنرال الكتريك 

حضور داشتند.
مديران شركت توسعه صادرات كانادا و شركت جنرال الكتريك در مراسم امضاي 

اين قرارداد آمادگي خود را براي توسعه روابط ميان طرفين اعالم كردند.
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تهويهوانتشاركروناويروس
ادامه شيوع ويروس كرونا در ماه هاي 
تابستان اين پرســش را پيش آورده 
است كه آيا دستگاه هاي تهويه مطبوع 

)ماننــد كولــر گازي( در فضاهاي 
سربســته مي تواننــد انتشــار 

ويروس كرونا را تشديد كنند.
گزارشي كه اوايل شيوع كرونا از 

شهر گوانگ ژو در چين منتشــر شد، نشان داد كه 9 نفر 
پس از شــام خوردن در ميزهايي كنار هم در اين شهر 
دچار عفونت با ويروس كرونا شــده اند. پژوهشگران به 
اين نتيجه رســيدند كه يكي از اين افراد دچار عفونت 
بي عالمت ويــروس كرونا بوده اســت و واحــد تهويه 
مطبوعي كه در كنار او بوده اســت، قطرك هاي تنفسي 

حاوي ويروس او را در سراسر اتاق منتشر كرده است.
كارشناســان مي گويند با توجه به خطر انتشار ويروس 
كرونا در فضاهاي سربســته، ايمن ترين راه براي تهويه 
چنين محيط هايي باز كردن پنجره هاست. قطرك هاي 
حاوي ويروس به سادگي در مســير جريان هوا از پنجره 
بيرون مي روند و از محيط خارج مي شوند. اگر باز كردن 
پنجره ممكن نباشــد، در فضاهاي سربســته اي مانند 
سوپرماركت ها، سالن هاي ورزشــي، سالن هاي سينما 
و ساير ساختمان هاي تجاري سيســتم هاي تهويه بايد 
100 درصد از هواي خارج اســتفاده كننــد كه پيش از 
وارد شدن به ساختمان تصفيه مي شود ، نه اينكه هواي 
موجود درون ساختمان دوباره به گردش درآورده شود. 
چرخاندن هواي موجود درون ســاختمان ممكن است 
با توجــه به درصد باالي افــراد داراي عفونت بي عالمت 
باعث انتقال بيماري درون ساختمان شود. از طرف ديگر 
فضاهاي دربسته اي كه درست تهويه نمي شوند و پنجره 
بازي هم ندارند، خطر انتقال ويروس را بيشتر مي كنند. 
گرماي شديد در چنين فضاهايي هم ممكن است براي 
افراد آسيب پذير خطرناك باشد. تهويه مناسب، مثاًل باز 
كردن پنجره، امكان انتقال از طريق قطرك هاي تنفسي 
يا ذرات ريزتر »هواپخش« حاوي ويروس را در اتاقي كه 
براي مدت طوالني دربسته مانده است، كاهش مي دهد. 
همچنين مهم اســت كه دماي ساختمان را خيلي سرد 
نكنيد. بهتر است ترموستات دستگاه تهويه مطبوع را در 
حد 21 تا 23 درجه سلسيوس نگه داريد. البته عده اي از 
كارشناسان هم مي گويند امكان انتقال ويروس كرونا از 
طريق واحدهاي تهويه مطبوع پايين است و بهترين كار 
براي جلوگيري از انتشار ويروس در مكان هاي عمومي با 
تهويه مطبوع مركزي مانند فروشگاه هاي بزرگ اين است 

كه فاصله جسمي تان را از ديگران حفظ كنيد.

عليمالئكه
 روزنامه نگار و پزشك
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