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نحوهآزادسازی
سهامعدالت
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تا یک ماه آینده از مشموالن سهام عدالت سوال
میشود که میخواهند سهامشان به صورت مستقیم
آزاد شود یا غیر مستقیم؟
در روش غیر مستقیم مشموالن ،سهامدار
شرکتهای سرمایه گذاری استانی ميشوند و مدیریت
سهامشان را از طريق شركتهاي سرمايهگذاري
استاني در اختیار میگیرند
در روش مستقیم به هر نفر از مشموالن بخشي از
سهام  36شرکت موجود در سبد سهام عدالت تخصيص
مييابد و هر سهامدار میتواند به صورت مستقیم
خودش سهام تحت مالکیتش را اداره کند
4
اطالعات تازه وزارت بهداشت نشان میدهد

عكس :همشهري /محمد عباس نژاد

به بهانه روز کارگر

کار جانانه برای شهر

پاکبانان ،آتشنشانان و نیروهای خدمات شهری با تمام نیرو
و فداکارانه برای پاکیزگی شهر تهران تالش میکنند
3

نگاه

فرامرز توفيقي؛ نماينده كارگران در شورايعالي كار

گراميداشت كارگر
در عصر سوداگري
مناسبت بامسماي «روز جهاني كارگر» در روز نخستماه
مي(11ارديبهشت) پاسداشت واژه كار است و هيچگاه در
واقعيت از حد شــعار فراتر نرفته اســت .در بنگاههاي اقتصادي همواره شعار ميدهند كه
ارزشمندترين سرمايه آنها نيروي انساني است اما عمدتاً ارزشي براي نيروي انساني و كارگر
قائل نميشوند .ماجرا سخت ساده است؛ شما به بازار ميروي و يك گلدان براي خانه ميخريد.
اگر ارزش گلدان كم باشد ،ممكن است آن را بدون اينكه هراسي از شكستنش داشته باشيد،
هرجايي بگذاريد؛ اما اگر آن گلدان فاخر و گرانقيمت و ازنظر شــما ارزشــمند باشد آن را
جايي ميگذاريد كه هم جلوه بيشتري داشته باشد و هم كمترين خطري آن را تهديد نكند.
ماجراي اهميت دادن به كارگران در بنگاههاي اقتصادي نيز همين است .اگر همانگونه كه
شعار ميدهيم ،كارگر ،ارزشمندترين دارايي بنگاه اقتصادي و كارفرماست ،پس بايد دغدغه
و مشكل كارگر ،دغدغه و مشكل كارفرما باشد و اگر كارگر از مشكل مسكن و معيشت و نبود
آرامش و امنيت شغلي و بينشاطي رنج ميبرد ،اين كارفرماست كه بايد مقدمات رفع اين
مشكالت را فراهم آورد .درحاليكه بنگاههاي اقتصادي ما هيچگاه از شعار فراتر نميروند؛
زيرا امور بهجاي صنعتگران در دست سوداگران اســت .اتاق بازرگاني در اختيار سوداگران
است .سازمان صنعت و معدن را سوداگران اداره ميكنند و حوزه دانشبنيان را نيز سوداگران
گرفتهاند .در اين وضع طبيعي است كه كسي به كارگر و ارزشمندي نيروي كار فكر نميكند
كه اگر غيراين بود كميت معيشت كارگر هميشه لنگ نميزد و براي گذران زندگي ،تأمين
مايحتاج ،تهيه مسكن ،امنيت شغلي و تمديد قرارداد ،يك سر و هزار سودا نداشت .همه اين
مسائل باعث شده سهم كارگر و زندگي او از توليد و قيمت تمامشده كاال تقريباً هيچ باشد.
در سال رونق توليد كارگران سهمي از توليد نداشتند و در سال جهش توليد نيز گويي وضع
به همين منوال است؛ درحاليكه وقتي صحبت از توليد و اركان توليد اعم از رونق ،جهش يا
حمايت از توليد به ميان ميآيد ،تحقق همه اين مسائل منوط به انجام كار است كه عجين
شده با كارگر است .اگر قرار باشد اتفاقي در حوزه رونق و جهش رخ دهد بهدست كارگر رخ
ميدهد و براي تحقق آن بايد مسائل حوزه كارگري و مشكالت اين قشر بهدقت بررسي و با
راهكارهاي مناسب رفع شود .وقتي پيرو فرموده رهبر انقالب ،درباره جهش توليد صحبت
ميكنيم و از تالش براي تحقق اين شــعار دم ميزنيم ،حواسمان باشد كه بايد توليد را باال
ببريم ،افزايش عرضه ايجاد كنيم ،براي جذب تقاضا قادر به رقابت در بازار باشيم و براي رقابت،
قيمت تمامشده را كاهش دهيم .اما دمدستيترين سناريويي كه متأسفانه از سوي بنگاههاي
اقتصادي مطرح ميشود اين اســت كه براي تحقق جهش توليد بايد هزينه كارگر كاهش
پيدا كند درحاليكه اين سناريوي اشــتباه دقيقاً همان چيزي است كه هر تالشي را براي
جهش توليد خنثي ميكند .اگر در اقتصاد ايران قرار است جهش توليد اتفاق بيفتد ،بهدليل
محدوديتهايي كه وجود دارد بايد نگاهها به بازار داخل باشد و با افزايش تيراژ توليد ،قيمت
تمامشده كاهش پيدا كند .البته در اين بازار هم بايد كساني باشند كه بهعنوان مصرفكننده
قدرت خريد داشته باشند و اين كاالها را خريداري كنند .در اين روند توليد مستمر و يكپارچه،
سرنوشت همه امور را كارگر تعيين ميكند كه بايد بيشتر تالش كند تا توليد باال برود ،بهتر كار
كند تا كيفيت افزايش يابد و قدرت خريد داشته باشد تا آن كاال را از بازار بخرد .بهعبارتديگر
با كارگري كه نه امنيت شغلي و نه آرامش روان دارد ،نه معيشتش تأمين ميشود و نه قدرت
خريد .جهش توليد هم در حد شعار باقي ميماند .براساس آمارها ،هزينه دستمزد در قيمت
تمامشده كاال و خدمات بهصورت ميانگين در رشتههاي مختلف بين 6تا 13درصد قيمت
نهايي اســت ،اگر تيراژ توليد افزايش پيدا كند؛ هزينه دستمزد بهطور چشمگيري كاهش
مييابد و درصورت تحريك تقاضا ميتواند به جهش جدي در توليد منجر شــود .حاال بايد
كمي عاقالنه به اين مسئله نگاه كرد كه كارگران بزرگترين بخش از جمعيت ايران را تشكيل
ميدهند و بايد يكي از اهداف اصلي تحريك تقاضا باشند؛ اما آيا وقتي هزينه معيشت يك
خانوار كارگري براساس توافق شركاي اجتماعي 4ميليون و 940هزار تومان تعيين شده و در
چانهزنيهاي مزدي ،افزايش حداقل دستمزد به 2.8ميليون تومان مورد مخالفت قرار گرفته،
بازهم مجالي براي تحريك تقاضا در بازار باقي ميماند؟

آمار کاهشی
ابتال به کرونا در ایران

مهدي بهلولي؛ آموزگار

روز آموزگار
در روزگار كرونا
روز و هفته آموزگار امســال ،برخط [آنالين] است.
ويروس كرونا ،سامان آموزش را دستخوش دگرگوني
كرده و روز آموزگار هم از آن به دور نمانده است .روز آموزگار البته چه برخط باشد
و چه نباشد يادآور جان باختن زنده ياد ابوالحسن خانعلي است كه 12ارديبهشت
1340در گردهمايي اعتراضي فرهنگيان روبهروي مجلس شوراي ملي در ميدان
بهارستان ،با گلوله سرگرد شهرباني جان باخت.
روز ملي آموزگار در ايران با نام اين آموزگار و دانش آموخته فلسفه و مرگ مظلومانه
او پيوندي ناگسستني دارد و شايسته يادآوري هميشگي است .اما برگرديم به كرونا
و تأثيري كه بر نظام آموزش ايران و جهان گذاشت .چندي پيش ،فايننشيال تايمز
براساس پژوهش بنياد ساتن نوشت كه «دو ســوم كودكان بريتانيايي ،از هنگام
شروع تعطيليهاي كرونايي ،در يادگيريهاي برخط شركت نكردهاند».
در ايران هم از زبان محســن حاجي ميرزايي ،وزير آموزش و پرورش نقل شد كه
حدود 30درصد دانشآموزان كشور ،به اينترنت دسترسي ندارند .گرچه اين آمار
به ســرعت تكذيب و به حدود 7درصد كاهش داده شــد ،اما به گمانم با توجه به
گزارشهاي فراواني كه در اين روزها در رسانهها و فضاي مجازي منتشر ميشود،
خانوادههاي بســياري درصدد تهيه گوشي هوشــمند و اينترنت پرسرعت براي
بچههايشان برآمدهاند تا بتوانند از آموزشهاي برخط بهره بگيرند .آمار 30درصد،
اگر زياد نباشــد كم هم نيســت .به هر رو كرونا تلنگر و شــايد بهتر باشد بگوييم
ُمشتي به آموزش سنتي بود تا چشم خود را به جهان مجازي بگشايد و استفاده از
آموزشهاي جديد را جدي بگيرد .كرونا ،نياز به چيره بودن بر مهارتهاي گوناگون
آموزش در فضاي مجازي را به ژرفاي درون آموزشــگران كشاند و آن را ملموس
و دروني كرد .نياز ميتواند به خواســته تبديل شود و درخواست شود .آموزگاران
بسياري در اين روزها ،به ياد كالسهاي ضمن خدمت بيارزش و وقتگيري افتادند
كه سالهاست در آنها شركت ميكنند و هيچ شناخت و مهارت مفيدي براي بهبود
كارشان در اختيارشــان نميگذارند .برگزاري كالسهاي ضمن خدمت كارآمد
براي آموزش در فضاي مجازي ميتواند نسبت به گذشته ،به يكي از خواستههاي
فرهنگيان درآيد.
كرونا ،شــوربختانه جان بســياري را گرفت كه در ميان آنها ،شمار چشمگيري از
فرهنگيان بازنشسته و شاغل هم ديده ميشــود ،اما به آموزگاران آموخت كه در
دنياي به روزشــونده و در حال تغيير كنوني ،براي اثربخش بودن و ماندن ،راهي
جز آموزش نيست و آموزش دهندگان نيز سخت نيازمند آموختن هستند .كرونا،
مدرسه مجازي را برجســته كرد و ما را به ياد مدرسههاي مجازي احتمالي آينده
انداخت كه در آنها شايد نيازي به آموزگار ،آنگونه كه ما ميشناسيم ،نباشد.
حال و هواي اين روزهاي هفته آموزگار ،با ســالهاي گذشته فرق دارد .قرنطينه،
هراس از بيماري ،بيكاري و بيپولي و افزايش چشــمگير فقر در سطح جامعه ،بر
روحيه همه اثر منفي گذاشته است .دانشآموزان ،بهويژه دانشآموزان شهرهاي
بزرگ ،روزهاي زيادي را در خانه سپري كردهاند .پس از باز شدن مدرسهها -البته
اگر مدرسهاي باشد -شايد بيش از آموزگار رياضي و علوم و امال ،به مشاور نياز است
كه بتوانند خدمات مشاورهاي مفيدي در اختيار دانشآموزان و مدرسهها بگذارند
تا شرايط روحي بچهها را به روزهاي پيش از كرونا برگردانند .اما مشكل اينجاست
كه بخش بزرگي از مدرسههاي ما ،از اساس مشــاور و جا و ابزار درست و حسابي
براي بازي و شادي بچهها ندارند .هماكنون هم بيشتر آنها در انديشه اين هستند
كه چگونه درسهاي داده نشده را بهطور فشــرده به مغز بچهها فروبرند و چه بسا
نادانسته و ناخواسته بر بغرنجي شرايط روحي دانشآموزان بيفزايند .كرونا كمك
كرد تا همه و از آن ميان ما آموزگاران ،مدرســه را جور ديگري ببينيم و بفهميم و
همين هم ميتواند به تغيير در خواستههاي ما بينجامد.

رئيس كميسيون عمران و حملونقل شوراي شهر
شهری تهران جزئيات پيشنويس جديــد اجراي طرح
ترافيك و طرح اجباری شدن ماسک در مترو را در
ايام كرونا تشريح كرد.
به گزارش همشهري ،محمد عليخاني درباره سازوكار اجباري
شدن ماسك در مترو ،تاكسي و اتوبوس گفت :هماكنون مصوبه
كلي مطرح و با آن موافقت شده و براي اجرا بايد منتظر جزئيات
مصوبه بود .پيشــنهاد ما اين اســت كه در ايســتگاههايي كه
حملونقل عمومي جريان دارد مكانهايي درنظر گرفته شود و
ماســك درصورت امكان از طرف دولت بهصورت رايگان تامين
يا به قيمت دولتي و مناسب توزيع شود .او ادامه داد :بايد منتظر
ابالغ مصوبه ســتاد ملي مبارزه با كرونا باشيم تا مشخص شود،
درباره نحوه تامين ماسك چه تصميمي گرفته شده است .دولت
ممكن اســت ،قادر به تامين اين حجم عظيم ماسك بهصورت
رايگان نباشد و احتماال با قيمت مناسب تامين و در اختيار مردم
قرار خواهد گرفت .عليخاني افزود :اگر كسي از ماسك استفاده
نكند ،قاعدتا از ورودش جلوگيري ميشود و اجازه ورود به وسيله
نقليه به او داده نخواهد شد .به گفته اين مقام مسئول پيشنويس
شيوه اجراي طرح ترافيك در دوره كرونا نهايي و به ستاد مبارزه
با كرونا ارسال شــده اســت .او درباره جزئيات اين طرح گفت:
مقرر شد ســاعت اجراي طرح ترافيك از ساعت  ۸تا  ۱۶باشد.
همچنين تسهيالت براي برخي امور ضروري مانند كادر درمان
بيمارستانها و حملونقل عمومي و نيمهعمومي نظير آژانسها،
تاكسيهاي فرودگاه و تاكسيهاي اينترنتي درنظر گرفته شده
است .پيشنهاد داده شده عالوه بر اينكه سهميه بنزين تاكسيها
سوخت نشود۲۰ ،درصد نيز به آن اضافه شود.
فروش ماسك ارزان براي ورود به مترو و اتوبوس

رئيس شوراي اسالمي شهر تهران نیز گفته است :مجموع سفر با
مترو و اتوبوس روزانه به يك ميليون رسيده است.
طرح استفاده اجباري از ماســك و دستكش در مترو و اتوبوس
كالنشهرها  ۸ارديبهشتماه در وزارت كشور به تصويب رسيد.
رئيس شوراي اسالمي شهر تهران يكي از راهكارهاي اجراي اين
طرح را توزيع رايگان يا فروش اقالم بهداشــتي در گيشههاي
بليت فروشي مطرح كرد.
به گزارش شهرنوشت ،محسن هاشــمي با بيان اينكه  2راهكار
ابتدايي براي اجراي اين طرح وجود دارد ،گفت :نخســت اينكه
هرمسافري بدون ماسك و دستكش اجازه ورود به مترو و اتوبوس
را ندارد .بنابراين ميبايست مقابل درهاي ورودي ايستگاههاي
مترو و اتوبوس ،نيروهاي نظارتي حضور داشــته باشــند و اين
مســئله را كنترل كنند .او در ادامه افزود :راهــكار دوم توزيع

تقدير روحاني از بنياد مستضعفان
و ستاد فرمان امام (ره)

ماسك و دستكش در ورودي ايستگاههاي مترو و اتوبوس است.
مسافراني كه از ماسك و دستكش استفاده نكردهاند ،براي ورود
به ايستگاه اين اقالم بهداشــتي را دريافت خواهند كرد .براي
فروش ،ماسك و دستكش را بايد با ارزانترين قيمت به مسافران
عرضه كرد .راهكار اجراي اين طرح در شــيوه نامه ارسالي ذكر
شده اســت اما دولت ميتواند راهكار اجرايي را از شوراي شهر
درخواست كند .او در پاسخ به اين پرسش كه هزين ه تهيه ماسك
و دستكش از كدام منابع مالي تأمين خواهد شد ،گفت :شوراي
شهر پس از محاســبه قيمت ماسك و دســتكش بايد هزينه
درخواستي را به دولت اعالم كند و آن را در قالب يارانه دريافت
كند .هزينه تأمين اين اقالم را شهرداري ميپردازد اما در آينده
بايد از ستاد ملي مقابله با كرونا دريافت شود.
هاشمي با اشاره به اينكه پيش از گسترش كرونا در تهران ،روزانه
5ميليون نفر جابهجايي با حملونقل عمومي صورت ميگرفت،
يادآوري كــرد :درحال حاضــر روزانه مجموع ســفر با مترو و
اتوبوس به يك ميليون رسيده است .بنابراين بايد روزانه حدود
يك ميليون ماسك و دستكش براي ناوگان مترو و اتوبوسراني
تهيه شود.

7

بانوی داستانها
و روايتها

به بهانه سالروز تولد سيمين
دانشور ،خاطراتي از او را با اعضاي
خانوادهاش مرور كردهايم

9

بيكار میمانم
اما هر نقشی بازی نمیكنم
با ژاله صامتي ،بازيگر و كارگردان
تئاتر كه با بازي در سريال زيرخاكي
مهمان خانههاي مردم شده است

ماخشننيستيم

11

دختران مليپوش كيكبوكسينگ
از اين رشته ورزشي و راز درخشش
در مسابقات آسيايي ميگويند

مردان بیش از زنان به کرونا مبتال شدند
اپیدمی سراسری کاهش یافته اما در برخی شهرها
پیکهای کوچک داریم
18

اما و اگرهای توزيع ماسك در مترو

دیدگاه

اين شماره
ميخوانيد

خانهنشينی
نسخه عمومی ندارد

12

دكترناهيد شريفي ميگويد
براي حفظ سالمت روان ،بايد
خودمان را بشناسيم

ضيافت فيلم و كتاب

10

چطور از روزهاي خانهنشيني
اجباريمان يك فرصت بسازيم؟
چهرهها پاسخ میدهند

بليت  ۸۰۰توماني و ماسك  ۴هزار توماني

مديرعامل شركت واحد اتوبوســراني نیز گفته است :طرح الزام
مسافران به ماسك و دستكش ضمانت اجرايي ندارد.
مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني اظهار كرد :نميتوان الزام
استفاده از ماسك و دســتكش را در ايستگاههاي طول خطوط
اتوبوســراني فراهم كرد ،زيرا در يك توقف در ايســتگاه تعداد
زيادي از مسافران سوار اتوبوس ميشوند.
محمود ترفع در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،در پاسخ
به اين سؤال كه آيا شركت واحد اتوبوسراني ميتواند طرح الزام
مسافران به استفاده از ماسك و دستكش را در ناوگان اتوبوسراني
اجرا كنــد ،گفت :ما در شــركت واحد توانايي تهيه ماســك و
دستكش را براي مسافران اين ناوگان نداريم ،زيرا مقدور نيست با
بليت  ۸۰۰توماني بخواهيم ماسك  ۴هزار توماني براي مسافران
تهيه كنيم .مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني افزود :براساس
توافقات انجام شده وزارت صنعت ،معدن و تجارت وظيفه تامين
ماسك را بر عهده گرفته است و ما در شركت واحد اتوبوسراني
تنها وظيفه توزيع آن را بر عهده داريم.
ترفع در پاسخ به اين سؤال كه آيا اجراي طرح الزام مسافران به
استفاده از ماسك و دستكش در ناوگان اتوبوسراني طرحي موفق
است يا خير ،گفت :بهنظر من اين طرح شكست ميخورد مگر
آنكه بتوان با تبليغات گسترده مردم را نسبت به افزايش سالمت
آنها درصورت استفاده از ماسك آگاه كرد.

رئیس جمهور در پی دریافت گزارش های روســای بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ،از اقدامات انجام شده در یاری
اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا ،قدردانی کرد .به گزارش پايگاه اطالع رساني
رياست جمهوري ،حسن روحاني در پی نوشت این گزارش ها ضمن تشکر فراوان
از اقدامات انجام شده ،آرزوی توفیق مضاعف برای این نهادها در خدمت رسانی
به مردم کرده است.

محلهگمشدهپايتخت

14

مختصر و مفيد درباره محله
عودالجان يكي از قديميترين
محلههاي پايتخت

قوبرق
زمين پرزر 
ناصرالدينشاه

13

همهچيز درباره ُكره جغرافيايي
جواهرنشان كه در موزه جواهرات
ملي نگهداري ميشود

2
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رئيسجمهور در جلسه هيأت دولت از وضعيت نامعلوم پايان كرونا سخن گفت

اميد و احتياط،الزمه مقابله با كرونا

منطقهبندي سفيد ،زرد و قرمز بهمعناي كنارگذاشتن دستورالعملهاي بهداشتي نيست

همزمان با برگزاري جشن گلريزان ستاد ديه انجام شد؛

كمك  ۴۵۰ميليون توماني رهبر معظم
انقالب براي آزادي زندانيان نيازمند
همزمان با برگزاري سيوسومين جشن گلريزان ستاد
رهبري ديه كشور ويژه كمك به آزادي زندانيان نيازمند ،رهبر
انقالب اســامي ،مبلغ  ۴۵۰ميليون تومان به اين امر
خداپسندانه اختصاص دادند .به گزارش پايگاه اطالعرساني دفتر مقام
معظم رهبري ،جشن گلريزان هر سال درماه مبارك رمضان ،به همت
ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند با حضور
جمعي از مسئوالن و خيرين نيكوكار در تهران و شهرهاي مختلف كشور
برگزار ميشود كه بنا بر اعالم اين ستاد ،بهعلت شيوع بيماري و لزوم
حفظ ســامت خيرين ،برنامههاي امســال در قالــب گلريزانهاي
تلويزيوني و آيينهاي زنده در فضاي مجازي برگزار خواهد شد.

مأموريت رئيسي
به سازمان بازرسي در روز كارگر

رئيس قوه قضاييه در ديدار با جمعي از اصحاب توليد و
قضايي فعاالن كارگري با تأكيد بر اينكه مســئله معيشــت و
حقوق كارگران بايد بســيار محترم شــمرده شود ،به
سازمان بازرسي كل كشور ماموريت داد نهايتا ظرف ۱۰روز با همفكري
كارگران و شورايعالي كار گزارش جامعي از نظام مسائل و مشكالت
حوزه كارگري تهيه كند تا براي حل آنها چارهانديشي شود.
در اين جلسه حجتاالسالم سيدابراهيم رئيسي با تعيين وقت براي
رسيدگي فوري به مسائل و مشكالت 2تن از توليدكنندگان ،اعالم كرد
مشكالت كارخانه هپكو نيز روز پنجشنبه (امروز) با حضور نمايندگان
كارگري ،استاندار استان مركزي و مسئوالن مربوطه در وزارت صمت،
در دفتر رئيس قوه قضاييه بررسي ميشود.
وي با تبريك روز كارگر و قدرداني از زحمات ارزشمند كارگران ،اظهار
داشت :كارگران بهعنوان سرمايه و محور اصلي جهش توليد در كشور
هستند و ســخنگفتن از رونق توليد بدون توجه به كارگر و حقوق
كارگران بيمعناست.
حجتاالسالم رئيســي لزوم اصالح نظام اداري صدور مجوزها را نيز
چوخم بوروكراسي
متذكر شد و با بيان اينكه توليدكنندگان نبايد در پي 
اداري گرفتار شوند ،اظهار داشت :اجراي دقيق سياستهاي ابالغي
مقام معظم رهبري براي واگذاري و مردميكردن كارخانهها و مراكز
توليدي منجر به پويايي بخشهاي اقتصادي خواهد شد.
به گزارش ميزان ،وي با اشــاره به مشكالت ايجادشده براي كارگران
كارخانههايي كه بدون درنظر گرفتن شرايط واگذار شدهاند ،ادامه داد:
كارخانهها به افرادي واگذار شدند كه اهليت نداشتند و آنها كارخانهها
را با پول بانكها و منابع مالي دولت گرفتنــد و با ناكارآمدي موجب
توقف چرخه توليد و ايجاد مشكل براي كارگران شدند.
رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر لزوم توانمندســازي كارخانهها پس از
واگذاري به بخش خصوصي ،اظهار داشت :منظور از خصوصيسازي،
رهاسازي شــركتهاي دولتي پس از واگذاري نيست و براي رهايي
اين بخش از مشــكالت ،بايد آنها را در مســائل كارگري ،تسهيالت
بانكي ،بازاريابي و توزيع كاال كمــك كنيم .وي بر لزوم تجديدنظر در
نظام خصوصيســازي و واگذاريها تأكيد كرد و گفت كه مشكالت
واگذاريها كه اعتراض توليدكنندهها و كارگران را برانگيخته ،بايد با
همكاري دولت و هيأت ويژه ساماندهي واگذاريها كه اخيرا از سوي
ي از شكل سابق
مجلس تشكيل شــده ،برطرف و روند خصوصيساز 
خارج شود .رئيس قوه قضاييه در اين خصوص به سفر استاني خود به
اراك كه تيرماه سال گذشته صورت گرفت اشاره كرد و يادآور شد :در
ابتداي اين سفر و با حضور مسئوالن مختلف محلي ،نشستي با كارگران
داشتم و حرفهاي اين قشر را شنيدم و همه اظهارات حاكي از آن بود
كه خصوصيساز 
ي بهدرستي انجام نشده و مشكالت جدي براي مردم
و كارگران و توليد ايجاد كرده است.

در حاشيه سياست
ي جزاير خليجفارس
آمادهساز 
براي سكونت
فرمانده نيروي دريايي سپاه با اشاره به دستور رهبر معظم انقالب براي
مسكوني شدن جزاير خليجفارس ،تأكيد كرد :بنا داريم جزاير خليجفارس
را با ايجاد زيرساختهاي مسكوني ،براي سكونت مردم آماده كنيم و اين
فرمان فرمانده معظم كل قواســت كه مردم در جزاير زندگي كنند .به
گزارش فارس ،سردار عليرضا تنگسيري گفت :وقتي نخستين شخص
مملكت ميفرمايند آنجا را بايد براي سكونت مردم فراهم كنيم ،يعني
ما بهدنبال امنيت منطقه هستيم .سردار تنگسيري به ساخت فرودگاه
و موج شكن در جزاير توسط ندسا اشــاره كرد و گفت :در تنب بزرگ،
فرودگاه بينالمللي ايجاد كردهايم؛ در تنب كوچك هم فرودگاه ساخته
شده است و همچنين نيروي دريايي سپاه بيش از 50موج شكن را براي
مردم ايجاد كرده است .فرمانده نيروي دريايي سپاه در پايان تأكيد كرد:
بيگانگان در منطقه ما جا و مكاني ندارند و بايد از اين منطقه بروند.

رئيسجـمـهـــور در جـــلسه
دولت
چهارشنبه هيأت دولت شائبات
مطر حشده درباره منطقهبندي
كشور براساس ميزان شيوع كرونا را بهمعناي
عاديشدن امور ندانست و از مردم خواست تا
مدت نامعلومي ويــروس كرونا را در كنار خود
ببينند و احتياط و اميد هم داشــته باشــند.
براســاس گــزارش پايــگاه اطال عرســاني
رياستجمهوري ،حسن روحاني بهدليل آنچه
«ناروشــنبودن پايان اين ويــروس» خواند،
حراســت از ســامتي مــردم و تاميــن
نيازمنديهاي جامعه را اولويت دولت دانست و
گفت« :االن هم ميگوييــم در خانه بمانيد و
صرفا براي فعاليــت و كار ضروري ،با احتياط و
هوشمندانه از خانه خارج شويد و در عين حال
هيچكس نميتواند پيشبينــي كند كه پايان
اپيدمي ويروس كرونا چه زماني است و بايد با
رعايت كامــل و دقيــق دســتورالعملهاي
بهداشــتي براي فعاليــت ،كار ،علمآموزي و
تحقيقــات و اميدآفرينــي در جامعــه ،آماده
شــويم ».جمعبندي صحبتهــاي او درباره
نزديك به ۲ماهونيم اقدامات در مبارزه با كرونا
نيز اين شد كه« :بنا بر فرض اينكه ويروس براي
مدتي در كنار مردم متأســفانه هست و مبنا را
بايد بــر اين بگذاريم ،چــون هيچكس در دنيا
نميتواند پيشبيني كند كه پايان اين اپيدمي
چه زماني است ،چند روز ،چند هفته و چندماه
ديگر اســت ،بنابراين مقــداري بدبينانه بايد
بلندمدتتر فعاليتمــان را در كنار حضور اين
ويروس ببينيم.
آن وقــت راه حــلاش اين اســت كــه همه
دستورالعملهاي پزشكي را بايد مراعات كنيم
و در عين حال كار ،توليد و فعاليت هم در كنار
اين احتياطات الزم و ضروري است .يك وقتي
بود كه به مردم ميگفتيــم حتماً بايد در خانه
بمانيد.
االن هم ميگوييم بــراي غيرضرورت در خانه
بمانيد ،اما از يك مقطعي گفتيم براي فعاليت
و كار ضروري با احتياط از خانه خارج شــويد.
البتــه كوتاهترين زمان ممكــن را در خارج از

رئيس جمهور :همه بايد در مقابله با كرونا دست به دست دهيم و مناطق زرد و قرمز را به مناطق سفيد تبديل كنيم.

منزل بمانيــد و بعد به منــزل برگرديد .يعني
از فاصلهگــذاري اجتماعي بــه فاصلهگذاري
هوشمند رسيديم ».روحانی تأكيد كرد :احتياط
با اميد به آينده بايد توأم شود ،نه اميد به آينده
احتياطات را كم كند و نه احتيــاط بايد اميد
به آينده را خدشــهدار كند .دستورالعملها را
مراعات كنيم ،احتياطهاي الزم را انجام دهيم
و در عين حال كام ً
ال به آينده اميدوار باشيم.
معناي منطقهبندي كرونايي

تقســيمبندي كشور به مناطق ســفيد ،زرد و
قرمز در مبارزه با كرونا نيز توضيحات بيشــتر
رئيسجمهور در اين ارتباط را به همراه داشت.
به گفته او؛ «اینكه امروز مناطق ســفيد ،زرد و
قرمز داريم ،معنايش به هيچ عنوان اين نيست
كه در مناطق سفيد دستورالعملهاي بهداشتي
نبايد مراعات شود ،بلكه اتفاقاً آنها بايد بيشتر

اسمش خليجفارس است نه خليج نيويورك

رئيسجمهور در جلســه چهارشنبه هيأت دولت با اشــاره به روز خليجفارس كنايهاي هم به حضور
نيروهاي نظامي آمريكا در اين آبراه زد و گفت« :تبريك ميگويم به ملتي كه اين خليج به نام آنهاست و
خليجفارس است و براي هميشه خليجفارس خواهد ماند .خليجي است كه همه استانهاي مرزي اين
خليجفارس از خوزستان گرفته تا سيستان و بلوچستان ،هرمزگان ،بوشهر ،همه استانهايي كه در كنار
اين خليجفارس هستند ،حتي استانهاي نزديك مثل استان فارس و ديگران همه اين استانها هميشه
مرزداران خوبي بودند ،هميشه در برابر بيگانه خوب ايستادگي كردند و امروز هم بهخوبي ايستادگي
ميكنند و آمريكاييها بايد بدانند اين خليج ،اســمش خليجفارس است؛ اين خليج ،اسمش خليج
نيويورك يا واشنگتن نيست ،خليجفارس است ».حسن روحاني تأكيد كرد« :بايد از روي نام اين خليج
و اين آبراه و از روي ملتي كه در كنار اين آبراه براي هزاران سال حافظ اينآبراه بودند ،شرايط و موقعيت
را درك كنند و هر روز عليه ملت ايران توطئه نكنند .ميبينند كه ملت ايران در تمام صحنهها موفق بوده
و هست ،براي حفاظت از اين آبراه هم هميشه موفق بوده و موفق خواهد بود .سربازان ،پاسداران ،ارتش،
سپاه ،بسيج و نيروي انتظامي ما هميشه بهعنوان پاسدار اين آبراه بودند و خواهند بود».

توجه و مراقبت كنند كه اين دستاورد بزرگي
كه در مناطق سفيد بهدســت آمده ،بهخوبي
حفظ شــود .آنهايي كه در مناطق زرد و قرمز

هستند ،همه بايد دســت به دست هم دهيم
و تالش كنيم كه آنها را هم به مناطق ســفيد
تبديل كنيم».

آخرين تير به برجام؛ برگ انتخاباتي ترامپ
آمريكا نسخهاي از طرح تمديد تحريم تسليحاتي ايران را بين متحدان خود توزيع كرده است

دولت آمريكا پس از يك هفته فضاســازي رسانهاي
هستهاي طرحــي را بــراي جلوگيــري از لغــو تحريمهاي
تسليحاتي ايران آماده كرده است.
خبرگزاري آسوشــيتدپرس نوشــت :اياالت متحده روز سهشنبه
پيشنويس قطعنامه پيشــنهادي خود را براي تمديد تحريمهاي
ايران ميان شمار محدودي از اعضاي شــوراي امنيت توزيع كرده
است .اين پيشنويس خواستار تمديد تحريمهاي تسليحاتي عليه
ايران براي مدت نامعلوم شده است.
مقامهاي دولــت «دونالــد ترامــپ» ،رئيسجمهــور آمريكا و
ديپلماتهاي سازمان ملل متحد بدون افشاي نام به آسوشيتدپرس
گفته اند :واشــنگتن قصــد دارد از اتمام تحريم هاي تســليحاتي
عليه ايران طبق مفاد قطعنامه فعلي صادرشــده براي تأييد برجام
(قطعنامه  )۲۲۳۱جلوگيري كند .مقامهاي آمريكايي گفتهاند :هدف
دولت اين كشور اين است كه اين قطعنامه را د ر ماه مييعني از هفته
آينده ،به رأي بگذارد كه «استوني» عضو ناتو و از متحدان نزديك
آمريكا رياست دورهاي شوراي امنيت را بهعهده ميگيرد.
رفع تحريمهاي مربوط به تســليحات و موشكهاي ايران ازجمله
وعدههاي اروپا و آمريكا هنگام دســتيابي به توافق هستهاي بود و
قرار است فاز اول اين تحريمها در اكتبر  ۲۰۲۰يعني مهرماه امسال
برچيده شود .كمتر از  2هفته بعد در انتخابات آمريكا ترامپ بار ديگر
شانس خود را ميآزمايد و اين شــايد براي دولت او يك برگ برنده
باشد كه بتواند جلوي لغو تحريمهاي تسليحاتي ايران را بگيرد.
با اين حال ،آسوشيتدپرس نوشته :تالش براي تمديد اين تحريمها با
مخالفت روسيه و چين كه اعضاي دائم شوراي امنيت هستند روبهرو
خواهد شد .مســكو و پكن گفتهاند :خواســتار از سرگيري فروش
سالحهاي متعارف به ايران هستند.
روسيه نسبت به چين مواضع صريحتري در مخالفت با تمديد اين
تحريمها عليه ايران گرفته و ضمــن انتقاد از خروج آمريكا از توافق
هستهاي ،تالش اين كشــور براي به رأي گذاشتن اين موضوع در

شوراي امنيت را محكوم كرده است.
ميخائيل اوليانوف ،نماينده دائم روسيه نزد سازمانهاي بينالمللي
در وين در حســاب كاربري خود در توئيتر نوشــت :نتيجه اصلي
سياست فشــار حداكثري آمريكا درخصوص ايران چه بوده است؟
كاهش اجباري تعهدات ايران ذيل برجام.
آمريكا اگر در شوراي امنيت با وتوي احتمالي روسيه يا چين مواجه
شــود طرح دوم خود را روي ميز ميگذارد كه اخيرا باعث حمالت
شديد دمكراتها به دولت آمريكا شده بود.
روزنامه نيويورك تايمز شنبه گزارش داد وزير خارجه آمريكا در حال
تدوين يك استدالل حقوقي مبني بر اين است كه واشنگتن همچنان
يكي از مشاركتكنندگان برجام است تا بتواند با افزايش فشارها در
شوراي امنيت تحريم هاي تسليحاتي ايران را تمديد كند.
در واكنش به اين طرح ،توني بلينكن ،معاون وزير خارجه پيشــين
آمريكا در دولت قبل و مشاور ارشــد سياست خارجي كنوني «جو
بايدن» نامزد حزب دمكرات در انتخابات رياستجمهوري آمريكا
طي نشستي در «شوراي يهوديان دمكراتيك آمريكا» گفت :واقعا
سخت است كه نفاق و دورويي اقدامي را كه اين دولت (دولت ترامپ)

طرح پمپئو شرورانه است

وزير امور خارجه پيشين انگليس ،تالش كاخ سفيد براي تمديد
تحريم تسليحاتي ايران در سازمان ملل متحد را اقدامي «شرورانه»
خواند كه در نهايت نتيجه نخواهد داد .جك اســتراو با يادآوري
گزارش اخير نيوريوكتايمز در اين زمينه ،خاطرنشان كرد :آمريكا
ميخواهد با استفاده از شوراي امنيت سازمان ملل متحد بهعنوان
ابزاري خام ،اســتداللي را عليه ايران مطرح كند كه ميداند با
مخالفت روسيه و چين روبهرو خواهد شد .وي افزود :اين كشور
قصد دارد طرفهاي اروپايي برجام را تحت فشار قرار داده و آنها،
دمكراتها و رقيب خود جو بايدن را خجالتزده كنند.

انجام ميدهد تا كشورها و شــوراي امنيت را به يافتن راهي براي
تمديد تحريم تسليحاتي عليه ايران مجبور كند ،تحسين نكرد!
او كه يكي از مذاكرهكنندگان اصلي تيم آمريــكا در جريان توافق
هســتهاي با ايران بود ميگويد :دولت «باراك اوباما» با استفاده از
همين توافق بود كه توانســت تحريم تسليحاتي سازمان ملل عليه
ايران را تمديد كند ولي ترامپ در سال  ۲۰۱۸از آن خارج شد و هنوز
هم تهديد ميكند اگر كشورهاي اروپايي ،روسيه و چين با تمديد اين
قطعنامه موافقت نكنند ،مكانيسم بازگشت تحريمهاي چندجانبه
عليه ايران را در سازمان ملل كليد ميزند .تنها مشكل اين است كه
ما ديگر بخشي از اين توافق نيستيم.
عالوه بر اين اليزابت وارن ،ســناتور كانديداي رياســتجمهوري
در انتخابات  ۲۰۲۰آمريــكا تالش اخير مايك پمپئــو ،وزير امور
خارجه اين كشــور براي ارائه طرحي حقوقي كه نشان دهد آمريكا
هنوز عضوي از برجام است در صفحه توييترش نوشت :ممنوعيت
بينالمللي تسليحاتي عليه ايران درماه اكتبر به پايان ميرسد .دولت
آمريكا براي تمديد اين تحريم تسليحاتي ناگهان استدالل ميكند
كه آمريكا عضوي از توافقي است كه از آن خارج شد .اين هيچ معنايي
ندارد .تصميمت را بگير مايك پمپئو.
ديپلماتهاي اروپايي هم در يكي ،دو روز اخير در مصاحبه با رويترز و
خبرگزاري فرانسه در احتمال موفقيت آمريكا براي استفاده از اسنپ
بك ابراز ترديد كرده بودند.
محمدجواد ظريف ،وزير امور خارجه جمهوري اســامي ايران روز
جمعه در واكنش به طرح آمريكا با بيان اينكه آمريكا بعد از شكست
تحقيرآميز در كارزار فشــار حداكثري بهدنبال بازگشت به برجام
است ،از واشنگتن خواست رؤياپردازي نكند!
 2روز قبل ســرگئي الوروف ،وزير خارجه روسيه در تماس تلفني
با همتاي ايراني طرح آمريكا براي اســتفاده از مكانيســم ماشه و
بازگرداندن تحريمهاي تسليحاتي ايران را مردود و نشدني عنوان
كرده بود.

گزارش
نامزد انتخابات مدرك جعلكرد

راي مردم تفرش باطل شد

منتخب تفرش روي صندلي هاي ســبز بهارستان نمي نشيند،
اين پيش بيني عباسعلي كدخدايي ،سخنگوي شوراي نگهبان از
سرنوشت سينا كمالخاني است .درست  10روز پس از آنكه شوراي
نگهبان اعالم كرد صحت مرحله نخست انتخابات به صورت كامل
تاييد شده است .با اين حال هفته گذشته اخباري درباره جعلي
بودن مدرك كارشناسي ارشد سينا كمالخاني منتشر شد كه روز
گذشته شوراي نگهبان براي بررســي اين شايعه جلسه برگزار و
اعالم كرد :با توجه به اعالم رســمی وزارت علوم مدرک ایشان
(سينا كمالخاني) به دلیل اینکه آن مؤسسه اعتبار ندارد ،طبیعتا
مدرک ایشــان هم اعتبار ندارد که با این تفاسیر آقای کمالخانی
نمیتواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند.
سخنگوی شورای نگهبان بر همین اســاس اضافه کرد :مطالب
دیگری هم در رابطه با این مؤسسه مطرح شده بود که قرار شد ما
بررسی بیشتری هم داشته باشیم و گزارش دقیقتری به شورای
نگهبان و این جلســه ارائه شود که این شــورا نظر نهایی خود را
اعالم کند.
براساس قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،حداقل مدرك
براي حضور در انتخابات و نامزد شــدن در يــك حوزه انتخابيه،
كارشناســي ارشد است .ســينا كمالخاني مدعي شــده بود در
مقطع كارشناسي ارشد جامعه شناســي از موسسه غيرانتفاعي
تفتان فارغالتحصيل شده است كه پس از استعالم از وزارت علوم
مشخص شد مدرك وي جعلي بوده است.
عباسعلي كدخدايي ،ســخنگوي شــوراي نگهبان پيش تر در
واكنش به هجمه ها عليه اين شــورا با ايــن مضمون كه چگونه
شــوراي نگهبان صحت مدرك اين نامزد انتخابات را تشخيص
نداده است گفته بود« :وقتی فردی برای انتخابات ثبت نام میکند
احراز اسناد اولیه در آغاز برعهده هیئتهای اجرایی فرمانداریها و
وزارت کشور است .چنانچه اصالت مدارکی مانند گواهی تحصیلی
و مدارک سجلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد ،اصل بر صحت آنها
قرار خواهد گرفت و تا زمانی که گزارش خالفی به دست ما نرسد
شورای نگهبان سوالی را مطرح نخواهد کرد»
او روز گذشته پس از اعالم نظر اوليه شوراي نگهبان درباره ابطال
انتخابات تفرش در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم گیری برای
منتخب تفرش ادامه دارد یا خیر ،گفت :یک مرحله دیگر ممکن
است بررسی شود ،اما تا این مرحله مواردی که عرض کردم قطعی
است و مدرک ایشــان اعتبار ندارد و این امر مورد قبول اعضا هم
بود؛ چراکه وزارت علوم رسما اعالم کرده این مؤسسه فاقد مجوز
بوده و طبیعتا این مدرک هم اعتبار ندارد.
وي در گفت وگو با فارس گفت :پیش بینی هم این است که امکان
ورود ایشان (سینا کمالخانی) به مجلس یازدهم وجود ندارد ،اما
با این حال ما برای دقت بیشــتر قرار شد در جلسه آینده بررسی
نهایی را هم داشته باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ
به این ســوال که در صورت عدم ورود سینا کمالخانی به مجلس
یازدهم موضوع ابطال آراء آن حوزه انتخابیه مطرح است ،تصریح
کرد :بله ،آراء آن حوزه ابطال شده و در مرحله میاندورهای مجلس
فرد جدید برای ورود به مجلس یازدهــم از حوزه تفرش مجددا
انتخاب خواهد شد.
در انتخابات مجلس دهم شــوراي نگهبان پــس از پيروزي يك
نامزد ،از ورود او به مجلــس جلوگيري كــرد و انتخابات دوباره
برگزار شد .در آن انتخابات مينو خالقي ،نامزد اصالح طلب پس
از پيروزي در انتخابات به علت آنكه يك كانال تلگرامي تصاويري
بدون حجاب از وي منتشر كرد ،با مانع شوراي نگهبان براي ورود
به مجلس مواجه شد و شــوراي نگهبان اعالم كرد صالحيت او
براي نمايندگي مجلس رد شــده است .اين تصميم در آن مقطع
حاشيه ها و جنجال بسياري ايجاد كرد تا جايي كه حسن روحاني
 9ارديبهشت سال  95در ســخناني تاكيد كرد «بر اساس قانون
اساســی هر نمایندهای که از هر حوزه انتخابیه انتخاب میشود،
پس از رای آوردن ،اعتبارنامه آن باید در مجلس شورای اسالمی
بررسی شــود و هیچ نهاد دیگری نمیتواند در فاصله رای آوردن
منتخب تا صدور اعتبارنامه وی در مجلس در آن مداخله کند» اين
موضوع با نظر رهبر معظم انقالب به هيات عالي حل اختالف قوا
ارجاع شد كه اين هيات نظر شوراي نگهبان را تاييد كرد .نظري كه
شورای نگهبان را مجاز مي كند تا زمان تایید اعتبار نامهها ابطال
انتخابات را انجام دهد.

گفتوگوي تلفني
روحاني و عمرانخان
رئيسجمهور ايران و نخستوزير پاكستان در يك
ديپلماسي گفتوگوي تلفني خواستار توسعه و تعميق روابط و
مناسبات 2كشور شده و بر ضرورت اشتراك و انتقال
تجربيات ،دانش و تكنولوژي يكديگر براي مقابله و مهار ويروس
كرونــا تأكيــد كردنــد .بــه گــزارش پايــگاه اطالعرســاني
رياستجمهوري ،حسن روحاني و عمرانخان در اين تماس تلفني
همچنين ضرورت فعالشدن دوباره مرزها و بازارچههاي مرزي و
تقويت ارتباطات تجاري با رعايت دستورالعملهاي بهداشتي را
مورد تأكيد قرار دادند .اين پانزدهمين گفتوگوي تلفني حسن
روحاني با يكي از رهبران جهان در 40روز گذشته است .او در اين
تماسهاي تلفني عموما به مسئله كرونا ،تحريم و مسائل منطقه
پرداخته اســت .روحاني در اين تماس تلفني خود با عمرانخان
ضمن قدردانــي از مواضع پاكســتان درخصــوص مخالفت با
تحريمهاي غيرقانوني آمريكا عليه ايران ،ابراز اميدواري كرد كه
2كشــور روابط تجاري و اقتصادي خود را بيش از پيش توسعه
دهند و بازگشــايي بازارچههاي مرزي 2كشــور با رعايت كامل
دســتورالعملهاي پزشــكي را موجب توســعه روابط تجاري و
اقتصادي تهران  -اسالمآباد دانست و افزود :عالقهمنديم همانطور
كه با برخي كشورهاي همســايه مبادالت كاال انجام ميشود ،با
كشــور پاكســتان نيز تبادل كاال و تجارت از مرزها انجام گيرد.
نخستوزير پاكستان نيز توســعه و تعميق روابط با ايران بهويژه
همكاريهــاي اقتصادي و تجــاري را مورد تأكيد قــرار داد و با
استقبال از ازسرگيري فعاليتهاي تجاري در مرزهاي 2كشور و
فعاليت بازارچههاي مرزي با رعايت دستورالعملهاي بهداشتي،
گفت :ازسرگيري تبادالت كااليي 2كشور كمك زيادي به اقتصاد
پاكستان خواهد كرد كه بهخاطر ويروس كرونا با مشكالت زيادي
مواجه شده است.
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گزارش 2
اصالح مرزبندي تهران
روي ميز مديريت شهري

معاونت امور مناطق شهرداري تهران طرح اصالح منطقهبندي
پايتخت را به مركز مطالعات و برنامهريزي داده است
توســعه مناطق تهــران از معيار و
مجيد جباري
قاعــده خاصي پيــروي نميكند و
خبرنگار
شكلگيري 22منطقه پايتخت چه
براساس جمعيت و چه براساس مســاحت ،هيچ تناسبي ندارد .يك
منطقه شــهر بيش از 800هزار نفر جمعيت دارد و آن يكي كمتر از
300هزار نفر .از طرفي ،همســايگي منطقه 21با منطقه 9يا منطقه
22و 5گوياي اين اســت كه در شكلگيري تقسيمات شهري تهران،
معيار قرابت هم رعايت نشده اســت و اين عدمتناسب در بسياري از
مناطق ديده ميشود .چنين موضوعي در كنار وجود برخي تداخالت
در مرزبنديها ،گاه خدماترســاني به شهروندان را مختل ميكند و
باعث سردرگمي مردم ميشــود.پرونده تغيير تقسيمبندي مناطق
پايتخت سالهاست روي ميز مديران شهري دورههاي مختلف قرار
گرفته اما هيچوقت به نتيجه نرسيده است .اين بار اما بهنظر ميرسد
اصالح ساختار مرزبندي مناطق پايتخت بيش از هر زمان ديگري مورد
توجه مديريت شهري قرار گرفته است .معاونت امور مناطق شهرداري
تهران ،اخيرا پروژهاي را به مركز مطالعات و برنامهريزي شــهر تهران
ارائه داده و از كارشناسان اين مركز خواسته است طرح پژوهشي تغيير
و اصالح منطقهبندي در تهران را تدويــن و ارائه كنند؛ موضوعي كه
اگر به نتيجه برسد ،بسياري از مســائل و مشكالت كالنشهر تهران را
برطرف ميكند .مريم ابهري ،مدير مطالعات و برنامهريزي امور مناطق
مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران درباره طرح اصالح ساختار
تقسيمبندي مناطق گفت« :اين طرح مطالعاتي تقسيمبندي مناطق
در مراحل مقدماتي قرار دارد و هنوز به جمعبندي نرســيده اما آنچه
مسلم است اينكه تقسيمات منطقهبندي فعلي شهر تهران مشكالت
و مسائلي را ايجاد كرده است كه ضرورت دارد اصالح شود ».او با اشاره
به منطقه بندي فعلي تهران اضافه كرد« :مرزبندي فعلي مناطق در
تهران براساس تجربياتي شكل گرفته است و نميتوان به كليات آن
ايراد گرفت .تهران از سال 1371كه استخوانبندي مناطق فعلي شكل
گرفته هم بزرگتر شده و هم تغييرات زيادي را ب ه خود ديده است».
به گفته ابهــري ،منطقهبنــدي فعلي باعــث بــروز اختالالتي در
خدماتدهي به شــهروندان شده اســت؛ بهخصوص در خيابانها و
محلههايي كه در مرزهاي مناطق قرار دارند؛ مثال در برخي خيابانها
خود خيابان متعلق به يك منطقه و پيادهروي آن متعلق به يك منطقه
ديگر است .مدير مطالعات و برنامهريزي امور مناطق مركز مطالعات
و برنامهريزي شهر تهران ،خاطرنشان كرد« :عالوه بر اين ،با توجه به
تغيير شرايط شهر و تغييراتي كه طي دهههاي اخير انجام شده الزم
است كه تغييري در اين مرزبنديها صورت گيرد؛ براي مثال برخي
مناطق در تهران مثــل منطقه 4يا منطقه يك در مقايســه با برخي
مناطق ديگر از وسعت خيلي بيشتري برخوردارند و جمعيت زيادي
را در خود جا دادهاند و شايد الزم باشد كه اين منطقه مثال به  2منطقه
تبديل شود .يا برخي بزرگراهها كه پيش از اين در تهران نبودند مثل
بزرگراه صياد شيرازي يا بزرگراه امام علي(ع) از وسط برخي مناطق
عبور ميكنند حال آنكه شايد مناسب باشد كه در مرزبنديهاي بين
مناطق قرار گيرند».

توجه به نقاط كور در طرح اصالح مناطق پايتخت

سيدمحمود ميرلوحي ،عضو كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران
منطقهبندي موجود تهران خودبهخود توسعه پيدا كرده است .حتي جغرافيا و
ترتيب مناطق هم مبنا و معيار تقسيمبندي حال حاضر اين كالنشهر نبوده؛ اين
در حالي است كه بسياري از شهرهاي دنيا براساس معيار و قاعده خاصي شكل
گرفته كه خدماترساني به شهروندان را به بهترين شكل تسهيل كند .همچنين
مرزبنديهاي فعلي بهخاطر تغييراتي كه در معابر و ساختار شهر ايجاد شده
متعادل نيست .اين در حالي است كه در موضوع مرزبنديها بسياري از عوامل
دخالت دارند؛ مسائل مديريتي ،حكمراني و اداره متناسبتر ،دسترسيها،
توزيع و تقسيم كار و از همه مهمتر نحوه ارائه خدمات به مردم بايد مبناي اين
تقسيمبنديها باشد .درحاليكه ما نوعي درهمريختگي در مرزبندي و اندازه
مناطق و حتي نوع خدماتي كه ارائه ميشود را شاهد هستيم و بنبستها ،نقاط
كور و مناطق دور از دسترس فراواني در تهران ديده ميشود؛ از اين رو ،با توجه
به تغييرات رخ داده در شــهر بايد اين تقسيمبنديها به شكل متناسبتر و
متعادلتري اصالح شود و مورد بازبيني قرار بگيرد .مبنا و اساس تغيير مرزبندي
مناطق شهري تهران بايد بر اساس بررسيهاي دقيق كارشناسي باشد و همه
موارد از قبيل رفع نقاط كور و بنبستها هم مورد توجه قرار بگيرد.

سرانجام اختصاص
 ۶۳۰واگن براي مترو

كار جانانه
براي شهر

خبرهاي كوتاه
ممنوعيت پخش خيرات در بهشت زهرا(س)
سعيد خال ،مديرعامل ســازمان بهشتزهراي
تهران:
پخش و توزيــع افطاري و خيــرات در محدوده
بهشتزهرا ممنوع اســت و درصورت مشاهده،
تذكر داده ميشود .امســال با توجه به ضرورت
پيشــگيري از شــيوع كرونا و لزوم رعايت نكات
بهداشتي هيچگونه مراسم رسمي در گلزار شهدا
برگزار نميشــود .دربهاي بهشت زهرا(س) در
طول روز همچنان با محدوديت باز است و هنگام
اذان مغرب بسته ميشود( .باشــگاه خبرنگاران
جوان)

پاكبانان ،آتشنشانان و نيروهاي خدمات شهري با تمام
نيرو و فداكارانه براي پاكيزگي شهر تهران تالش ميكنند
محمود مواليي

خبرنگار

قانع بــه حقــوق ناچيزي
گزارش هستند كه دريافت ميكنند
يا حداقل گاليه نميكنند.
اغلب چشمداشــتي ندارنــد .گاه به گاه
پاكدستيشــان به چشــم ميآيد و ثابت
ميشود .آن هم در پي خبري« ...رفتگري
كه مبلغ ميلياردي يا طال و جواهرات پيدا
كرد و به صاحبش برگرداند » .خدماتدهي
پاكبا نهاي شهري بيشــتر از وظيفهاي
است كه دارند .كار در شب براي آنها پُر از
معناست ،بهخصوص وقتي تميزبودن شهر
و جلوگيري از آســيب به محيطزيست،
اولويت آنهاســتُ .رفت و روب و پاكسازي
شــهر حرفــه آنهاســت؛ كارگرانــي كه
تعدادشان به 15هزار نفر ميرسد.
مديركل امور خدمات شــهري شهرداري
تهران دربــاره وضعيــت كارگــران در
شــهرداري به همشــهري ميگويد« :در
شــهرداري تهران ديگر فعاليتها اماني
انجام نميشود و به پيمانكاران واگذار شده
اســت .همه بخشهاي خدماتي شهري
مانند ُرفــت و روب و تنظيف و چه فضاي
سبز و حتي نگهداشت مسيلها و كانالها
به پيمانكاران واگذار شــده است .در واقع
كارگري كه بهطور مســتقيم با شهرداري
قرارداد اســتخدامي منعقد كند ،نيست.
همه اينهــا در پيمانهــا و مناقصات به
پيمانكاران واگذار ميشود ».اصغر عطايي
اضافه ميكند« :در مناقصات ،شهرداري

تهران پيمانــكاران را متعهد ميكند كه
با كارگران مطابق بــا قانون حقوق وزارت
كار قرارداد بسته و رفتار كنند .براي اينكه
كارگران بــه حق و حقوق خود برســند،
پيمانكاران موظف هســتند به كارگران
فيش حقوقي دهند تا حقوقشان كنترل
شود».
مسيلهاي آلوده

540كيلومتر مسيل و كانال شهر تهران؛
مسيلهايي كه آبهاي ســطحي در آن
جريان دارد ،آبهايي كه از باالي شهر به
جنوب شهر ســرازير ميشود .درحاليكه
شهروند يا شهرونداني هستند كه همچنان
عادت به رهاكردن زبالههاي خود در اين
مسيلها را دارند .آبهاي سطحي به گفته
اصغر عطايي جزو آلودترين آبها محسوب
ميشوند كه حوزه كاري عدهاي از كارگران
اســت؛ كارگراني كه براي تهيه نان شب
خطر ميكنند ،گاه بهخود آسيب ميزنند
تا اينكه بتوانند كارگري شرافتمند باشند.
عطايي ميگويد« :كارگران در بخشهاي
ديگر مانند مســيلها و كانالها چندين
متر زير زمين قرار دارند و به ســختي در
آنجا فعاليت ميكنند .كارگران در آنجا به
سختي نفس ميكشند ،اما سعي ميكنند
به بهترين نحو كار كنند .شهرداري تهران
با اينكه با بخش خصوصــي و پيمانكار در
ارتباط اســت ،تالش ميكنــد وضعيت
كارگران را كنترل كند .به اين ترتيب كه
كارگران در زمان مقرر و مطابق با قوانين
كار حق و حقوق خود را دريافت كنند».

9هزار

نفر تعداد
پاكبانهايي كه
روزانه فعاليت
ميكنند
موارد مشكوك
در كلينيكهاي

شهرسالم

بررسي ميشوند

۶هزار

كارگر خدمات
شهريدر
ساختمانها اسكان
دارند

روزانه دست كم  9هزار پاكبان ،شهر تهران را پاكيزه مي كنند .عكس:همشهري /اميرپناه پور

خط مقدم

با شيوع بيماري كرونا ،پزشكان و پرستاران
در خط مقدم مبارزه با اين بيماري و درمان
بيماران قرار گرفتند ،اما برخي هم از همان
ابتدا فعاليت خود را بــراي مبارزه با كرونا
انجام دادنــد؛ كارگراني كه مســئوليت
جمعآوري پسماندهاي بيماران مبتال به
كرونا را از بيمارستانها بهعهده دارند .آنها
خود را به خطر مياندازند تا پســماندهاي
كرونايي را از بيمارســتان تحويل بگيرند،
بعد مرحله انتقال به مركز آرادكوه را سپري
كنند و در نهايت نيز مرحله دفن پسماند
انجام ميشــود .كارگران ايــن بخش در
معرض ابتال به بيماري كرونا قرار دارند ،اما
جا نميزنند و تالش ميكنند خود و ديگران
را از گزند ابتال به اين بيماري دور نگه دارند.
مديركل امــور خدمات شــهري توضيح
ميدهد« :بدترين ،دورريزترين ،آلودهترين
و عفونيترين بخش همين قسمت پسماند
است .پسماندهاي بيمارســتاني و حتي
زبالههاي خانگي خطرناك هستند .پيش
از اينكــه بيماري كرونا شــيوع پيدا كند،
پسماند آلودگيهاي خود را داشت و اكنون

از خانه بيرون ميروند ،متوجه جمعآوري و
انتقال بيشتر از 7هزار تن پسماند از سطح
شهر نميشوند .شــهروندان اما با شهري
تميز مواجه ميشوند .عالوه بر اين كارگران،
تعداد كارگران فضاي سبز شهر تهران هم
كم نيســتند .نزديك به 18هزار نفر نيز در
بخش فضاي سبز پايتخت فعاليت ميكنند؛
آنها كه محيطزيســت را براي شهروندان
آماده ميكننــد ،حتي در دوران شــيوع
بيماري كرونا .عطايي ميگويد« :كارگران
فضاي سبز ،شهر را تميز ميكنند و چه بهتر
كه شهروندان هم كمك كنند ،هر كه وظيفه
خود را انجام دهــد ».فعاليتهاي روزانه و
شبانه كارگران خدمات شهري شهرداري
تهران گاه به ابتال و حتي درگذشــت آنها
ميانجامد؛ زيرا در اين ماهها سالمتي خود
را بهخاطر شــهروندان به خطر مياندازند.
او تأكيد ميكنــد« :در بخشهايي كه ما
در شهر خدماترســاني ميكنيم ،چه در
فضاي سبز و چه در بخش رفت و روب هم
بيماران كرونايي وجود دارد و هم كساني كه
مشكوك به اين بيماري هستند .متأسفانه
بعضا فوتي هم داريم».

۲پزشك

مقيم در آرادكوه
سالمت كارگران
را پايش ميكنند

پسماند روزانه
جمعآوري و دفن
ميشود

نفر تعداد
پاكبانهاي كل
شهر

۹۵۰تن

زباله از آزادگان
به كهريزك منتقل
ميشود

بوستانها
روزانه
3بار ضدعفوني
ميشوند

۶۵۰
خودروی

هيچيك از
پاكبانها به

حمل پسماند هر
صبح با  ۱۵۰دستگاه
خودروي واترجت
ضدعفوني ميشوند

ويروسكرونا
مبتال نشدهاند

بعد واگنها وارد متروي تهران ميشود.
مديرعامل شــركت مترو همچنين افزود :شركت مترو براي
6ماهه دوم ســال 98برنامهريزي كرد كه هرماه يك ايستگاه
مترو افتتاح شــود كه حدود 50درصد اين مســئله محقق و
50درصد ديگر با وجود اينكه قابل تحقق بود ،صورت نگرفت.
بهطور مثال در خط 6مترو ايستگاه امام حسين(ع) و ايستگاه
كيانشهر و در خط 7ايستگاه مولوي به مدار بهرهبرداري رسيد.
او بيان كرد :جهت تكميل پروژه خط  ۶و  ۷و به بهرهبرداري
رســيدن ايســتگاههاي جديد نياز به پول اوراق مشــاركت
داشتيم؛ چرا كه بهطور كلي در شركت مترو  2نوع بودجه براي
تكميل پروژهها درنظر گرفته شده است؛ يكي بودجه تأمين
شده از سوي شهرداري و ديگري بودجه درنظر گرفته شده از
سوي دولت .در مورد ارائه اوراق مشاركت با مشكالتي مواجه
شديم و بدقولي يكي از بانكها ســبب شد كه اعتبار الزم به
دستمان نرسد كه خوشبختانه طي روزهاي اخير توافقاتي در
اين راستا صورت گرفته و بنا داريم براساس اولويتبنديهاي
صورت گرفته و برنامهريزي كه براي سال 98داشتيم اقدامات
عملياتي را جهت افتتاح ايستگاههاي جديد انجام دهيم .البته
متروي تهران به 200دستگاه آسانسور نياز دارد كه هماكنون
فقط 49مورد از طريق مناقصه تهيه و كمبودهاي بعدي نيز
در قالب مناقصات ديگر تهيه خواهد شد .آسانسورهاي مترو
خاص و متفاوت از آسانسورهاي آپارتمانها و مراكز مختلف
اســت و هزينه خريد هر آسانســور بــه 650ميليون تومان
ميرسد .امام درباره هزينههاي ساخت خطوط مترو ،گفت :با
توجه به افزايش قيمتها هزينه راهاندازي خطوط مترو نسبت
به گذشته افزايش پيدا كرده؛ بهطوري كه هماكنون ساخت
يك كيلومتر از خط مترو با همــه تجهيزات ثابت و متحرك
آن بيش از 650ميليارد تومان هزينه نيــاز دارد .در خطوط
يك و 7متروي تهران حدود 150قطار فعال است كه شامل
1150واگن ميشود كه اين قطارها روزانه در 235كيلومتر از
خطوط مترو در حال استفاده هستند و اين اميد را داريم كه
امسال و سال آينده شــاهد افزايش قطارها و واگنهاي مترو
باشيم.

اين آلودگــي افزايش پيدا كرده اســت.
پسماند جزو ســختترين مشاغل است و
شما ميبينيد كه با شيوع اين بيماري شهر
از نظر رفت و روب ،جمــعآوري ،انتقال و
امحاي پســماند دغدغهاي ندارد .زماني
جمــعآوري و رفت و روب دغدغه شــهر
تهران بود ولي حاال نيست».
اصغــر عطايي به ميــزان توليــد زباله در
يك روز در شــهر تهران اشــاره ميكند و
ميگويــد« :كارگران در ايــن بخشها با
همان حقوقهايشان به بهترين نحو فعاليت
ميكننــد و هماكنون بيــش از 7هزار تن
پســماند خانگي جمــعآوري ميكنند.
فعاليتشان زماني است كه شهروندان در
حال اســتراحت هســتند .براي هر يك از
كارگران كاري تعريف شده ولي ميبينيم
كه بدون مشــكل هر كسي فعاليت خود را
انجام ميدهد .آنها بــا اينكه از يك حقوق
حداقلي برخوردار هستند ،معموال منازلشان
در بيرون شــهر قرار دارد و بهسختي خود
را به شهر تهران ميرســانند و هر كدام در
گوشهاي از شهر مشغول فعاليت ميشوند» .
اين در حالي است كه مردم صبحها ،وقتي

7200تن

15هزار

۳۰۰نيرو

موظف به
ضدعفوني
خودروها هستند

۵۵۰
آتشنشان

روزانه  ۲۰۰نقطه
تهران را ضدعفوني
ميكنند

ساخت جايگا ههاي ســـوخت محلي در
منطقه2
رسول كشتپور ،شهردار منطقه:2
220نازل ســوخت موجود در منطقه پاسخگوي
تقاضا نيست ،افزايش جايگاههاي سوخت كوچك
مقياس در دستور كار قرار گرفت و با برنامهريزي
صورت گرفته افزايش 100نازل سوخت پيشبيني
شده اســت .براســاس برنامه پيشبيني شده با
افزايش جايگاههاي ســوخت طــول پيمايش به
3كيلومتر و زمان انتظار بــه 8دقيقه كاهش پيدا
ميكند( .همشهري)
ابالغ ســند راهنمــاي بررســي نماهاي
ساختماني
عبدالرضــا گلپايگاني ،معاون شهرســازي و
معماري شهرداري تهران:
ســند و راهنماي بررســي نماهاي ساختماني در
كميتههاي نماي شهرداري تهران تدوين شد .اين
سند كه با هدف دانشافزايي و تسهيل در روند تأييد
پروندههاي ارسالي تهيه شده است ،براي استفاده
كنشگران اين حوزه ابالغ شــد .گرچه استفاده از
اين سند نميتواند منجر به تصميمگيري يكدست
درخصوص نماهاي ساختماني بشود ،اما ميتواند
زمينهساز يكدست شــدن تصميمگيري اعضاي
كميتههاي نماي مناطق 22گانه باشد( .همشهري)
پرداخت كارت هديه يكميليون توماني به
زنان سرپرست خانوار
زهرا نژادبهرام ،عضوهيأت رئيســه شــوراي
شهر تهران:
كارتهاي هديه يك ميليــون توماني به ۲هزار و
۲۰۰نفر از زنان پرســت خانوار اختصاص يافت.
اعتبارات اين بخش توســط بنياد مســتضعفان
تامين شده است .فرايند شناسايي زنان سرپرست
خانوار نيز توسط اداره كل بانوان شهرداري تهران
و از طريق مجموعههاي كوثر و كارآفريني صورت
گرفته اســت .در زمينه توزيــع كارتهاي هديه
بين دستفروشان نيز صحبتهايي با رئيس بنياد
مستضعفان شده است و بهاحتمال زياد نوبت سوم
توزيع اين كارتها نيز انجام ميگيرد(.ايلنا)
درآمد شهرداري از قانون ماليات بر ارزش
افزوده
مجید فراهانی ،رئيس كميته بودجه شــوراي
شهر تهران:
درآمد شهرداري تهران در پي مصوبه جديد مجلس
اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده 1500میلیارد
تومان افزایش یافته است .در بودجه امسال مبلغ
 ۴۵۰۰ميليــارد تومان از محل ماليــات بر ارزش
افزوده (بدون اثــرات بحران كرونــا) پيشبيني
شده بود كه حاال با اين مصوبه جديد مجلس بين
 ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰ميليارد تومان ســاالنه به درآمد
شهرداريها اضافه ميشود .دقت داشته باشيد كه
درصورت تصويب شوراي نگهبان ،در متن قانون
قيد شده است كه اين تقســيمبندي جديد از دو
دوره مالياتي پس از ابالغ الزماالجرا است(.ايسنا)

سفرههاي همدلي در محلههاي كمبرخوردار

گزارشي از فعاليت برخي خيريهها و نهادهاي مردمي تهران براي كمك به نيازمندان و اقشار
آسيبپذير در ايام ماه مبارك رمضان
پريسا اميرقاسمخاني بايد باشيد و ببينيد
كه چــه وضعيتي
خبرنگار
دارند؛ اين جمله را
يكي از داوطلباني كه در ايامماه مبارك رمضان براي
كمك به افراد نيازمند به حاشــيههاي تهران رفته،
ميگويد؛ «گاهي براي دريافت يــك وعده غذايي،
تعداد زيــادي از نيازمندان هجوم ميآورند و شــما
شرمنده ميشويد و »...اين روزها بسياري از سمنها
و خيريههاي تهران با اين تصاوير روبهرو ميشــوند.
بهخصوص كه شــيوع ويروس كرونا نيز بسياري از
فقــرا را فقيرتر از قبل كرده اســت .ولي خيريههاي
مردمنهاد همچنان به فعاليتشــان ادامه ميدهند.
به همينخاطر ســري به دل محلهها و شهر زديم و

فعاليت برخي از اين نهادها و خيريهها را براي كمك
به نيازمندان در ايامماه مبارك رمضان جويا شديم.
توزيع 115هزار سبد كاال توسط شوراياريها در
محالت

شــوراياريها در هر محلهاي بهعنوان نماينده مردم
هستند .جالب است بدانيد در ايا م ماه مبارك رمضان
شــوراياريها در مناطق 22گانه فعاليت چشمگير
دارند .در مرحله اول شوراياريها افراد خير و نيازمند
هر محله را شناسايي ميكنند .افراد نيازمند ميتوانند
زنان پرســت خانوار ،افراد بيكار يا كم درآمد ،افراد
داراي معلوليت و ...باشند .سپس با معرفي شوراياران،
سبدهاي كاال توسط خيرين بين نيازمندان هر محله

توزيع 600پرس افطاري بين كودكان نيازمند

مكث

قيمت هر واگن حدود يك ميليون يوروست كه
مترو
با همكاري شركت واگنسازي تهران و شركت
چيني تهيه ميشــود .دولت پيش از اين تعهد
داده بود كه 1050دســتگاه واگن براي متروي تهران تأمين
كند و در فاز نخست اين وعده قرار شد 630واگن با همكاري
شركت واگنسازي تهران و همكار چيني آنها تهيه و در اختيار
شركت مترو قرار گيرد ،ولي به گفته مديرعامل شركت متروي
تهران در طول سال  98اين موضوع به خوبي پيش نرفت .به
گزارش همشهري« ،علي امام» در اينباره گفت 2 :هفته پيش
بانك مركزي اقدامات جديدي انجام داد و اكنون فرايند اداري
در كشور چين بايد طي شود و دولت با بانك مركزي هم بايد
اعتبار اسناد قراردادي با چين (السي) را مدنظر قرار دهند كه
پس از محقق شدن اين مسئله در 25ماه آينده نخستين سري
واگنها وارد كشور خواهد شــد و اگر اين موضوع با سهولت
بيشتري انجام گيرد زمان آن كاهش خواهد يافت.
او اظهار كرد :هزينه ساخت و تأمين واگنهاي جديد توسط
شركت متروسازي هنوز نهايي نشده و در سنوات گذشته اين
قيمت متغير بوده است .قب ً
ال هزينه تهيه هر واگن يك ميليون
يورو بود و اكنون ســعي داريم اين قيمت را منطقي كاهش
دهيم و ارزانتر آن را تهيه كنيم.
امام درباره اقدامات شــهرداري ،گفت :شهرداري هماكنون
با محدوديت منابع بهويژه با شــيوع كرونا روبهرو شده است،
ولي با وجود اين قرارداد ساخت 105دستگاه واگن با شركت
واگنســازي بهزودي بسته ميشــود .اقدامات اوليه در اين
راستا آغاز شده كه اميدواريم تا آخر ارديبهشت اين قرارداد به
امضاي شهرداري و شركت واگنسازي برسد تا اين 150واگن
هر چه سريعتر وارد چرخه متروي تهران شود كه پيشبيني ما
اين است كه اگر پيشپرداخت صورت گيرد ،طي 12تا 14ماه

شهر
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سازمان غيردولتي رستاك كه مختص كودكان بيسرپرست و بدسرپرست يا همان كودكان كار است
و اكنون با همكاري مديريت شــهري منطقه 14مركز پرتو را براي آموزش كودكان كار راهاندازي كرده
است ،در ايامماه مبارك رمضان به توزيع روزانه 600پرس غذاي افطاري با همكاري سازمان خدمات رفاه
و مشاركتهاي اجتماعي شهرداري تهران ميپردازد .اين خيريه مردمنهاد از 22اسفند روزانه 200پرس
توزيع غذا براي كودكان كار داشته است كه از ابتدايماه رمضان اين تعداد به 600پرس غذا رسيده است.
اينطور كه عقيل عزتيگرگري ،داوطلب حوزه كمك به آســيبديدگان عنوان ميكند اين كمكها با
تمركز بر كودكان كار و كودكان زبالهگرد در گودهاي زبالهگردي (محدوده محمودآباد ،اشرفآباد ،شهر
ري ،خالزير و ،)...گاراژهاي تفكيك زباله و ميان خانوادههاي محروم ســاكن حاشيه شهر (دولتخواه،
صالحآباد ،محدوده بين اسالمشهر و تهران و آدران) صورت گرفته است .او كه مديرعامل رستاك است،
ميگويد« :همچنين توزيع اقالم بهداشتي ازجمله توزيع 2400ماده ضدعفونيكننده دست با تمركز بر
كودكان100 ،جفت دستكش با تأكيد بر كودكان زبالهگرد و 500بطري ضدعفونيكننده نيز در اين ايام
پخش شده و در عين توزيع ،مشاورهها و گفتوگوهاي سالمتمحور با تمركز بر كودكان و خانوادههاي
آنان نيز انجام گرفته است».

توزيع ميشود كه شامل بستههاي ميوه يا آب ميوه،
مرغ ،ماكاروني ،روغن ،پنير ،خرما ،ژل ضدعفوني و...
اســت .فتاح غالمي ،مدير امور مناطق و عضو هيأت
اجرايي ستاد شوراياريها در اين رابطه ميگويد« :در
ايام مباركماه رمضان ،تعداد 115هزار سبد كاال در
سطح محلههاي تهران توســط شوراياريها به افراد
نيازمند داده ميشــود .از ديگر كارهايي كه در ايام
ماه مبارك ،شوراياريها در محلهها انجام ميدهند،
ضدعفوني اماكن عمومي هرمحله است؛ از معابر اصلي
گرفته تا ورودي بيمارستانها ،پاركها و داروخانهها.
يكي از كارهاي اصلي شوراياران در اين دوران توليد
محتوا درباره نحوه خريد ،صف نانوايي ،فاصلهگذاري
اجتماعي و ...است».
 102كارتنخواب به كانون خانوادهها بازگشتند

خيريه همراز ايرانيان با همكاري مديريت شهري در
حوزه كاهش آسيبهاي اجتماعي و ساماندهي افراد
كارتنخواب فعاليت دارد كه تا امروز 15گرمخانه با
120نيروي متخصص شامل پزشك و روانشناس و...
را تحت پوشش قرار داده است .قبل از شيوع ويروس

كرونا تعداد 1500نفر در گرمخانههاي خيريه بودند،
ولي از اوايل اســفند اين تعداد به 2000نفر رسيد.
حال در ايامماه رمضان ،شناســايي پاتوقهاي كور
كارتنخوابها توســط مددكاران خيريه در برنامه
قرار گرفته تا بســتههاي ارزاق بينشان توزيع شود
و براي پيشگيري از ويروس كرونا آموزش ببينند .از
طرف ديگر هرروز تعداد 2000افطاري و 2000غذاي
سحري در گرمخانهها توزيع ميشود.
مديرعامل مؤسســه نويــد همــرازي ايرانيان ،هم
ميگويد« :تهيه و توزيع 1500پرس غذا در محلههاي
محروم و كمبرخوردار مانند شوش ،دروازه غار و ...البته
بهصورت يك شب در ميان از ديگر اقدامات همدلي
است .عالوه بر اين هر هفته به خانوادههاي نيازمند،
5هزار ماســك و محلول ضدعفوني داده ميشــود
و 500ســبد كاال به افراد بيسرپرســت و معتادان
بهبوديافته اختصاص مييابد».
به گفته محمد مومني از همه جالبتر اينكه با كمك
خيرين 102نفر از كارتنخوابها با جلسات مشاوره
خيريه به خانوادههايشــان وصل شدهاند و اكنون در
كنار بستگان روزگار سپري ميكنند.
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رئيسسازمان خصوصيسازي در پاسخ به پرسشهاي همشهري اعالم كرد

نحوه آزاد سازی سهام عدالت
بهزاد رنجبر
روزنامهنگار

سرانجام با صدور فرمان رهبري
سهام
عدالت شــرايط براي آزادسازي سهام
عدالت پس از 15ســال فراهم
آمد .اليحه سهام عدالت در چند سال گذشته در
پيچ و خم دولت و مجلس گرفتار شــده بود .با
ي ســهام عدالت جمعيت سهامداران
آزادساز 
ايران به 60ميليون نفر خواهد رســيد .به اين
ترتيب 70درصد از كل جمعيت ايران در صف
سهامداران و سرمايهگذاران قرار ميگيرند و با
اين شــرايط ايران به بزرگترين كشور از نظر
جامعه سهامداري در جهان تبديل خواهد شد.
بهدنبــال صدور ابالغيه مقــام معظم رهبري
براي آزادسازي ســهام عدالت ،عليرضا صالح،
رئيس سازمان خصوصيسازي در گفتوگو با
همشهري قول داد ظرف چندماه آينده امكان
انجام معامالت ســهام عدالت فراهم شود .در
ســبد ســهام عدالت كه به 48ميليون نفر از
مشموالن سهام عدالت اختصاص يافته ،سهام
36شركت بزرگ بورس حضور دارد كه ارزش
سهام آنها بهدليل رشد پرشتاب بورس ،بهويژه
از ســال 97تاكنون ،با رشد بســياري مواجه
شده است.
ارزش سهام عدالت چقدر است؟

محاســبات همشهري نشــان ميدهد ارزش
سهام عدالت نســبت به 15سال پيش ،كه هر
برگ سهام عدالت ،معادل يك ميليون تومان
ارزش داشــت ،تا 12برابر افزايش يافته است.
اين رشــد بهدليل صعود انفجاري اتفاق افتاده
و بهدليل چشمانداز صعودي بورس همچنان
ادامه دارد .براســاس تخمينهاي به نســبت
دقيق همشهري ،ارزش ســهام عدالت هر نفر
از مرز12ميليون تومان گذشــته؛ يعني يك
خانواده 4نفــره هماكنون مالــك 48ميليون
تومان سهام عدالت است .همشهري بر همين
مبنا به دارندگان سهام عدالت هشدار ميدهد
پيش از آزادسازي به فروش سهامشان به قيمت
پايين اقدام نكنند .آزادسازي سهام عدالت به
اين معناست كه دارندگان آن قادر خواهند بود
از اين پس مديريت سهام عدالت خود را برعهده
بگيرند .اين امكان از 15سال پيش كه اين سهام
واگذار شد ،وجود نداشت.
سهام چگونه آزاد ميشود؟

خبرنگار همشهري براي كسب اطالع از زمان
و نحوه آزاد شــدن ســهام عدالت از عليرضا
صالح ،رئيس سازمان خصوصيسازي پرسيد:
«دارندگان سهام از كي ميتوانند سهام عدالت
را خريدوفــروش كنند؟» صالــح توضيح داد:
ي سهام عدالت از همين حاال
«مراحل آزادساز 
شروع شده؛ تا يكماه آينده از مشموالن سهام

ي سهام عدالت تعداد سهامداران ايران به 60ميليون نفر ،خواهد رسيد.
با آزادساز 

چگونه از وضعيت سهامداري خود مطلع شويم

براي اينكه از وضعيت سهامداري خود مطلع شويد و بدانيد كه آيا نام شما در فهرست مشموالن سهام
عدالت ثبت شده يا خير؟ بايد ابتدا به سامانه  www.samanese.irمراجعه كنيد .پس از ورود به سامانه
و قبول كردن مقررات مربوطه با وارد كردن كد ملي و كد امنيتي سامانه به شما اعالم خواهد كرد كه آيا شما
در زمره مشموالن سهام عدالت هستيد يا خير .بعد از طي اين مرحله شما اگر جزو مشموالن سهام عدالت
باشيد در گام بعدي از شما سؤال خواهد شد كه آيا ميخواهيد بهصورت مستقيم مديريت سهامتان را در
اختيار بگيريد يا اينكه ميخواهيد بهصورت غيرمستقيم مديريت اين سهام را دراختيار داشته باشيد.
در روش غيرمستقيم ،سهام شركتهاي سرمايهگذاري استاني به شما اختصاص خواهد يافت و در روش
غيرمستقيم ،بخشي از سهام هر يك از36شركت موجود در سبد سهام عدالت ،به تناسب ،به شما اختصاص
خواهد يافت و اين پايان كار است .اينكه بهترين گزينه براي مشموالن سهام عدالت انتخاب كدام گزينه
است به مصوبات شوراي بورس و مقرراتي كه د ر ماههاي آينده وضع خواهد شد ،بستگي دارد.

عدالت ســؤال خواهيم كرد كه آيا ميخواهند
سهامشــان بهصورت مســتقيم آزاد شود يا
غيرمستقيم؟»
ي در پاسخ به اين
رئيس سازمان خصوصيساز 
پرسش كه تفاوت بين آزادسازي سهام بهصورت
مستقيم و غيرمستقيم چيست؟ به همشهري
گفت« :دارندگان ســهام عدالت حق انتخاب
دارند و ميتوانند يكي از دو روش مســتقيم يا
غيرمستقيم را براي آزادســازي سهام عدالت
انتخاب كنند ».به گفته او ،در روش غيرمستقيم
مشموالن ،سهامدار شركتهاي سرمايهگذاري
استاني ميشــوند .به اين ترتيب سهامداران
مديريت سهامشــان را از طريق شركتهاي
سرمايهگذاري اســتاني در اختيار ميگيرند.
صالح توضيح داد« :در روش مســتقيم هم به
هر نفر از مشموالن بخشي از سهام 36شركت
موجود در سبد سهام عدالت تخصيص مييابد و
هر سهامدار ميتواند بهصورت مستقيم خودش
سهام تحت مالكيتش را اداره كند».
سهام از كي آزاد ميشود؟

صالح در پاســخ به اين پرسش كه از چه زماني
امــكان خريدوفروش ســهام عدالــت فراهم
خواهد شــد ،گفت« :پس از آنكــه هر يك از
مشموالن سهام عدالت مشــخص كردند كه
ميخواهند سهام عدالتشان مستقيم آزاد شود
يا غيرمستقيم ،شوراي بورس هم مقررات انجام
معامالت سهام عدالت را وضع خواهد كرد ».به
گفته او ،با طي شدن اين فرايند قانوني امكان

سهامداران از فروش شتابزده سهام عدالت خودداري كنند

وزير اقتصاد گفت« :با توجه به ارزش باالي سهام ،سهامداران خود مديريت سهام خود را داشته باشند و از
فروش آن خودداري كنند ».فرهاد دژپسند گفت« :بهعنوان كارشناس توسعه ملي به مردمي كه نميتوانند
سهام خود را مديريت كنند بگويم كه از فروش فوري و شتابزده آن خودداري كنند؛ زيرا ممكن است
تعدادي از افراد سودجو با قيمتي بسيار پايينتر از ارزش واقعي سهام نسبت به خريد اين اوراق امتياز اقدام
كنند و اين بسيار خطرناك است؛ زيرا اين سهام ارزشمند است ».او ادامه داد « :سود اين سهم متناسب
با نوسان خواهد بود بهخصوص كه شركتهاي حاضر در سبد سهام عدالت ،از شركتهاي معتبر و قوي
هستند .او تأكيد كرد« :خوشحاليم كه اين آزادسازي صورت گرفته؛ البته طبق دستورالعمل بايد آن را به
شركت سرمايهگذاري واگذار كرد يا خود خانوار آن را مديريت كند».

خريدوفروش ســهم عدالت تا چندماه آينده
فراهم خواهد شد.
چند روز مهلت داريد؟

صالح به همشــهري اعالم كرد« :سامانه سهام
عدالت از امروز براي اعالم مالكيت مشــموالن
اين ســهام آماده بهكار است و مشموالن با كد
ملي ميتوانند وارد اين سامانه شوند ».به گفته
رئيس ســازمان خصوصيســازي ،مشموالن
سهام عدالت  ۳۰روز فرصت دارند كه در مورد
نحوه مديريت ســهام خود تصميم بگيرند .او
توضيح داد« :اگر سهامداري وارد سامانه نشود،
بهطور خودكار مديريت غيرمستقيم براي اين
فرد درنظر گرفته خواهد شد ».او در عين حال
تأكيد كرد« :اگر كسي مالكيت مستقيم سهام
را انتخاب كند ،ديگر نميتوانــد مالكيتش را
پس بدهد و مشمول معامالت ثانويه و ماليات
ميشــود .درنتيجه افراد با دقت كامل انتخاب
خود را انجام دهند».
شــوراي بورس درباره چه چيزي تصميم
ميگيرد؟

ي در پاسخ به اين
رئيس سازمان خصوصيساز 
پرسش كه قرار است شوراي بورس چه مقرراتي
را براي معامالت سهام عدالت وضع كند؟ گفت:
«احتماال براي معامالت يا خريدوفروش سهام
عدالت در روش غيرمستقيم محدوديتي وجود
نخواهد داشت اما امكان دارد در روش مستقيم
محدوديتهايــي براي فروش ســهام درنظر
گرفته شود؛ مثال ممكن اســت در مرحله اول
ســهامداراني كه روش غيرمستقيم را انتخاب
كردهاند ،فقط قادر باشند 20درصد از سهامشان
را بفروشند ».او با بيان اينكه درصورت تصويب
شــوراي بورس ،مزاياي هر دو روش مديريت
ســهام را اعالم ميكنيم ،توضيــح داد« :علت
اعمال اين محدوديتها جلوگيري از آزاد شدن
يكباره نقدينگي در بازار ســهام است؛ زيرا اگر
قرار باشد يكباره 200هزار ميليارد تومان سهام

اقتصاد

23023621

رئيس ســازمان خصوصيســازي در
گفتوگو با همشــهري :تا يكماه آينده
از مشموالن سهام عدالت سؤال خواهيم
كرد كه ميخواهند سهامشــان بهصورت
مستقيم آزاد شود يا غيرمستقيم؟
در روش غيرمســتقيم مشــموالن،
سهامدار شــركتهاي ســرمايهگذاري
استاني ميشوند .به اين ترتيب سهامداران
مديريت سهامشان را از طريق شركتهاي
سرمايهگذاري استاني در اختيار ميگيرند
در روش مستقيم به هر نفر از مشموالن
بخشي از ســهام 36شــركت موجود در
ســبد ســهام عدالت تخصيص مييابد و
هر ســهامدار ميتواند بهصورت مستقيم
خودش سهام تحت مالكيتش را اداره كند
متعلق به مشموالن سهام عدالت در بازار سهام
فروخته شود ،بازار سهام با مشكل مواجه خواهد
شد كه درنتيجه شوراي بورس اين محدوديتها
را درنظر خواهد گرفت».
صالح افــزود« :ما حداكثر ســقف زماني براي
تحقق آزادســازي ســهام عدالــت را آبانماه
ميدانستيم كه خوشــبختانه رهبري بسيار
زودتر از پيشبينيهاي ما دستور آزادساز 
ي آن
را صادر كردند و با اذن رهبري آزادســازي اين
سهام سرعت ميگيرد».
آيا امكان ثبتنام جاماندگان وجوددارد؟

ي سهام عدالت درخواستهاي
بهدنبال آزادساز 
زيادي براي دريافت سهام عدالت مطرح شده و
اكنون اين پرسش مطرح است كه افرادي كه
جزو مشموالن نيستند آيا ميتوانند با ثبتنام
دوباره از سهام عدالت برخوردار شوند يا خير؟
ي در پاسخ به اين
رئيس سازمان خصوصيساز 
پرسش گفت« :امكان عرضه جديد سهام عدالت
وجود ندارد و جامانــدگان نميتوانند ثبتنام
كنند ».صالح در پاســخ به اين پرسش كه آيا
امكان عرضه جديد سهام عدالت به جاماندگان
از ثبتنام در اين سهام وجود دارد ،گفت« :سهام
عدالت با اجازه رهبري در سال  ۸۵عرضه شد و
پس از اتمام فرصت ثبتنام ،عرضه آن متوقف
شــد و امكان ثبتنام دوباره وجود ندارد ».او
افزود« :عرضه دوباره ســهام عدالت به اجراي
فرايند طي شده در سال  ۸۵نياز دارد».
با وجود اين ،يك نماينده مجلس امكان واگذاري
دوباره ســهام عدالت را رد نكرد و تلويحا اعالم
كرد« :بحثهايي درباره اختصاص دوباره سهام
عدالت به جاماندگان مطرح شــده اســت».
حميدرضا فوالدگر ،رئيس كميسيون حمايت
از توليد ملي و نظارت بر اصل 44مجلس در مورد
اينكه آيا امكان اختصاص سهام عدالت به بقيه
مردم هم وجود دارد ،گفت« :اين پيشنهاد را در
شورايعالي اصل 44در مورد متقاضيان جديد
ســهام عدالت مطرح كردهايم ،اما گفته شد از
ابتدا هم قرار نبود كه ســهام عدالت را به همه
بدهند؛ بنابراين بايد جامعه هدف سهام عدالت
بازنگري شود».
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا عدالت در توزيع
سهام عدالت رعايت شــده يا نه ،گفت« :سهام
عدالت فعال بهصورت سبد ســهام است .االن
اينگونه نيست كه سهام يك نفر سودآور و سهام
ديگري زيانده باشد ،بلكه بهصورت سبد سهام
است كه همه سهامداران سهام عدالت بهصورت
مشاع در آن سهيم و شريك هستند و حتي در
مورد استانها اين مسئله رعايت شده است».

نفتكشها در پاركينگ؛ انبارها لبريز از نفت

همشهري آخرين پسلرزههاي كرونا در بازار نفت را بررسي ميكند
رضا كرباليي
روزنامهنگار

10دالر و79سنت؛ اين جديدترين قيمت هر بشكه نفت سنگين
انرژي
ايران براساس اعالم دبيرخانه اوپك است .كمترين ميزان نسبت
به 22سال گذشته ،آن هم در شرايطي كه نفت صادراتي ايران
بهدليل تحريمها ،بهطور بيسابقهاي كاهش يافته و بانك مركزي هم از افت
فزاينده درآمدهاي نفتي ايران خبر داده اســت .نفــت 10دالري آنهم در
روزگاري كه توليد هر بشكه آن دستكم بين 9تا 12دالر هزينه دارد .اوضاع
بازار جهاني نفت بهنحوي است كه برخي تحليلگران ميگويند :به آخر خط
نزديك ميشويم .تمامي ذخاير نفتي در مناطق خشك دنيا پر شده ،ذخاير
ساحلي هم در روزهاي آينده تكميل ميشود و حتي نفتكشها و قايقهاي
كوچك در حال ذخيرهســازي نفتي هســتند كه خريداري براي آنها پيدا
نميشــود .جهان نفت پس از كرونا ،جهاني ديگر خواهد بود .هرچند برخي
پيشبيني ميكنند با كاهش ناخواســته توليد نفت برخي كشورها ازجمله
آمريكا ،كانادا و مكزيك و تعطيل شدن بسياري از شركتهاي فعال در زمينه
حفاري و استخراج نفت ،بازار به تعادل شكننده برسد.
به گزارش همشهري ،قيمت جهاني نفت اين روزها پرنوسان است؛ بهطوري
كه بهاي هر بشكه نفت سبك آمريكا با 1.77دالر افزايش به بشكهاي 14دالر و
11سنت ،قيمت نفت برنت درياي شمال با اندكي افزايش به 21دالر و 44سنت
و سبد نفتي كشورهاي عضو اوپك هم به 13دالر و 30سنت رسيده است.
نفتكشها در پاركينگ

اين روزها نفتكشهاي بزرگ نفتي بهويژه در غرب و شــرق دنيا به پاركينگ
نفت تبديل شــدهاند تا جايي كه شــبكه خبري بلومبرگ گــزارش داده؛
 ۶۰نفتكش هماكنون در طول يك گذرگاه پر رفتوآمد در ســنگاپور لنگر
انداختهاند و برخي از اين كشتيها براي ذخيره سوخت استفاده ميشوند و
برخي ديگر احتماالً منتظر يك خريدار آسيايي هستند .تاجران نفت نفتكش
را اجاره ميكنند نه براي انتقال محمولهها به مقاصد ديگر بلكه به اين دليل
كه ذخاير خشكي پر شــدهاند و ديگر جايي حتي براي انبار كردن يك بشكه
نفت هم ندارند .روي ديگر سكه هم تالش پااليشگاهداران دنياست كه با افت
شديد تقاضا براي فرآوردههايي چون بنزين ،گازوئيل و سوخت هواپيما در به
در دنبال نفتكشهاي خالي ميگردند .پااليشــگاهداران چين و كرهجنوبي،
كشتيها را اجاره ميكنند تا بنزين و سوخت هواپيما را براي مدتي كه معلوم
نيست ،در آن بريزند .نفتكشهايي هم كه فرسنگها مسافت را طي كردهاند
تا به ساحل مقصد برسند ،حاال خبردار شــدهاند به جاي يك هفته معطلي
براي خالي كردن محمولههايشان بايد دستكم تا 2هفته منتظر و سرگردان
بمانند .حتي پااليشگاهداران در تالشند تا نفت را در خطوط لوله حفظ كنند،
بيآنكه بدانند چه زماني نوبت به تخليه خواهد رسيد .سري پاراوايكاراسو،
تحليلگر مؤسسه اف جياي در سنگاپور ميگويد :كشورهاي بزرگ صادركننده
سوخت با مشكل پيدا كردن جا براي بشكههاي اضافي خود مواجه شدهاند .بازار
كرايه كشتيهاي داراي پتانسيل ذخيره سوخت و حتي قايقها هم داغ شده
و دريانوردان هم در يك استراتژي جديد سرعت نفتكشها را پايين ميآورند
تا زمان انتقال محمولهها افزايش يابد و به ايــن ترتيب تمايل خريد از طرف
مشتريان هم بيشتر ميشود.
ذخيره بنزين در كشتيهاي گران

رويترز ميگويد :تاجران نفت ،كشتيهاي گران قيمت آمريكايي را كه معموالً
براي حملونقل داخلي مورد اســتفاده قرار ميگيرد ،براي ذخيره بنزين يا
انتقال سوخت اجاره ميكنند .نشانهاي آشــكار از درماندگي صنعت انرژي
براي يافتن مكاني جهت ذخيره بنزين بهدليل توقف بسياري از وسايل نقليه
در سراسر دنيا و افت محسوس تقاضا با شوك كرونا كه باعث شده تانكرهاي
ذخيره ساحلي و منابع ذخيره شناور روي آب به سرعت پر شوند .اوضاع نفت در
آمريكا بهعنوان يكي از بزرگترين توليدكنندهها و مصرفكنندههاي طالي
سياه بالديده اصال خوب نيست و خواب را از سرمايهگذاران و شركتهاي نفتي
پرانده اســت .اميد آنها به كمك مالي دولت هم در حال رنگ باختن و تقاضا
براي اعالم ورشكستگي در حال افزايش است  .نشانه اين اوضاع بد افزايش نرخ
نفتكشهاي متوسط و بزرگ حامل سوخت خارجي تا حتي 100هزار دالر در
روز .ذخاير بنزين در آمريكا به باالترين حد رسيده و پااليشگاههاي اين كشور
با دو ســوم ظرفيت خود فعاليت ميكنند .اطالعات كپلر نشان ميدهد كه
85درصد ذخاير ساحلي در سراسر جهان تا پايان هفته گذشته پر شده بودند.
اميد به نفت 30دالري

برخي تحليلگران 3سناريو براي بازگشت قيمت نفت به كانال 30دالري مطرح

آيا قيمت جهاني نفت دوباره منفي خواهد شد؟

ميكنند ،يكي اينكه با كم شدن محدوديتهاي ناشي از كرونا تقاضاي جهاني
با تقويت نسبي رشد اقتصادي بيشتر شود ،دوم اينكه يك فاجعه طبيعي رخ
دهد و سوم هم دخالت دولتها در بازار .براساس اعالم اويل پرايس ،سايتي كه
لحظه به لحظه قيمتها را رصد و اعالم ميكند؛ تا زماني كه عرضه به ميزان
قابل توجهي باالتر از تقاضا بماند ،قيمت نفت در محدوده  ۲۰دالر يا پايينتر
خواهد ماند .براي بازگشت بازار به تعادل ،توليد نفت بايد به ميزان چشمگيري
كاهش پيدا كند يا تقاضا احيا شود .اين گزارش ميافزايد :اگر توليدكنندگان
اوپك پالس و ساير توليدكنندگان مانند شركتهاي نفت شيل آمريكا تصميم
بگيرند كه توليدشــان را بهمدت چندماه تا زماني كه از مازاد عرضه در بازار
كاسته شود ۲۰ ،تا  ۲۵ميليون بشــكه در روز كاهش دهند ،قيمت نفت بايد
بهبود پيدا كند .كاهش فوري توليد براي كل صنعت نفت مثبت خواهد بود
و با اين ميزان كاهش ،قيمت نفت در مدت بهنسبت كوتاهي به محدوده ۳۰
تا  ۵۰دالر در هر بشكه بازخواهد گشت .دومين سناريو اين است كه كرونا به
زنجيره تامين بهخصوص پايگاههاي توليد نفت يا پااليشگاه مستقيم ضربه
بزند و باعث توقف بخشي از فعاليتهاي توليد و پااليش شود .چنين رويدادي
بالفاصله قيمت نفــت را به محدوده  ۳۰دالر بازميگرداند .ســناريوي ديگر
افزايش تنشهاي سياســي و حتي نظامي با هدف اختالل در صادرات نفت
برخي كشورها بهويژه در خليجفارس است .موضوعي كه پيش از اين هم محمد
علي خطيبي ،نماينده اسبق ايران در اوپك در گفتوگو با همشهري به آن اشاره
كرده و گفته بود :ممكن است آمريكا در تالش براي افزايش تنش در منطقه از
كانال درگيري محدود با ايران دنبال اختالل در صادرات نفت كشورهاي حاشيه
خليجفارس است ،هرچند به گفته اين كارشناس نفتي ،استمرار رشد تقاضا با
افزايش تنش سياسي موقتي است و بازار به سرعت خود را با تغييرات عرضه
و تقاضا وفق ميدهد.
ايست قلبي به صنعت نفت آمريكا

سقوط تاريخي قيمت نفت ممكن است شــركتهاي آمريكايي را وادار كند
براي حفاري ،چاههاي جديد را متوقف كنند و چاههاي قديمي را ببندند ،اين
رويداد ميتواند توليد نفت را در اياالت متحده  ۲۰درصد كاهش دهد و هزاران
كارگر صنعت نفت را بيكار كند .مؤسسه تحقيقاتي اياچاس ماركيت اطالعاتي
را منتشر كرده كه نشان ميدهد ،صنعت شيل آمريكايي با بحران روبهرو است.
ممكن است در آينده نزديك كاهش استخراج به  ۱.۷۵ميليون بشكه در روز
برسد .به گفته تحليلگران ،بحران فعلي را برخالف اظهارات اخير دونالد ترامپ
در مورد «تســلط آمريكا بربازار انرژي» نشانهاي است از پايان سريع و خشن
انقالب شيل آمريكا؛ چرا كه بدهيها در بخش انرژي اين كشور به  ۱۹۰ميليارد
دالر رسيده و تنها در يك هفته  ۱۱ميليارد دالر افزايش يافته است.
تشديد خطر تا يكماه ديگر

بانك گلدمن ســاكس ميگويد :ظرفيت ذخيرهسازيهاي جهاني نفت خام
ظرف  3تا  4هفته آينده تكميل ميشود؛ مگر اينكه 20درصد از عرضه نفت
كم شده يا يك شوك جديد رخ دهد .شوكي از جنش كاهش بهاحتمال زياد
60درصدي توليد در آمريكا .چگونه ممكن اســت اين اتفاق رخ دهد؟ غول
حفاري داياموند آفشور با درخواســت حمايت در برابر ورشكستگي ،دومين
قرباني بزرگ سقوط بازار نفت پس از شــركت وايتينگ پتروليوم در آمريكا
شــده و با كوهي از بدهي مواجه است .تاكنون 7شــركت نفتي در آمريكاي
شمالي پس از منفي شدن قيمت نفت گفتهاند؛ ميخواهند اعالم ورشكستگي
كنند .ناظران بازار پيشبيني ميكنند؛ ورشكستگيهاي بيشتري در راه است.
شركت مشاوره ريستاد انرژي هشدار داده؛ اگر قيمت نفت در سطح  ۲۰دالر
در هر بشكه باقي بماند ۵۳۳ ،شركت نفتي آمريكايي ورشكسته خواهند شد.
آرتم آبراموف ،مدير تحقيقات شيل ميگويد :نفت  ۳۰دالري كامال بد است
و زماني كه نفت به  ۲۰دالر يا حتي  ۱۰دالر ســقوط كند ،كابوسي بهمعناي
واقعي خواهد بود .در نفت  ۱۰دالري تقريبا همه شركتهاي اكتشاف و توليد
آمريكايي كه بدهي سنگين دارند ،خواستار حمايت در برابر ورشكستگي طبق
قوانين اين كشور خواهند شد.

مرزگشايي تلفني

بازگشايي مرزهاي تجاري مسدود شده ،به موضوعي مهم در تماس
تلفني روحاني با عمران خان ،نخستوزير پاكستان تبديل شد

اغلب مرزهاي تجاري ايران همچنان
ا
تجارت به بهانه جلوگيري همســايگان از
شيوع كرونا مسدود است و اين بار
رئيسجمهوري شخصاً دستبهكار شده و در گام
نخســت در تماس تلفني با نخستوزير پاكستان
خواستار همكاري براي بازگشايي مرزهاي شده و
البته طرف پاكســتاني نيز روي خوش نشان داده
است .حال بايد ديد روحاني و دولت دوازدهم براي
بازگشايي مرزهاي ايران با  2شريك تجاري بزرگ
كشور يعني عراق و تركيه چه تدبيري ميانديشد.
به گزارش همشــهري ،بحران كرونا بــا مراعات
شهروندان و تالش كادر درمان تا حدودي فروكش
كرده و ميتوان اميدوار بود با اســتمرار شــرايط
موجود در آينــده نزديك وضع بــه حالت عادي
بازگردد؛ اما مرزهاي تجاري كشور كه غالباً با شيوع
كرونا مسدود شــدهاند همچنان بحرانياند .فع ً
ال
متوليان امر مدعي تداوم رايزني براي بازگشــايي
مرزهاي مسدود شده هستند اما از ظاهر امر اينگونه
برميآيد كه حداقل در مورد بازگشــايي مرزهاي
جنوبي عــراق و مرزهاي تركيه هيچ پيشــرفتي
حاصل نشده اســت .فع ً
ال مرزهاي شرقي در وضع
بهتري بهســرميبرند .مرزهاي افغانستان با قوت
فعال هستند و مرزهاي پاكستان نيز كه بهتازگي
كمي فعال شدهاند ،احتماالً با تأكيد اخير مسئوالن
 2كشور كام ً
ال بازگشايي خواهند شد.
مرزگشايي روحاني و عمرانخان

تازهترين رايزنيهايي كه براي عاديسازي وضعيت
مرزهاي تجاري و مســافري ايران و كشــورهاي
همسايه انجام شده ،به مرزهاي شرقي ايران با كشور

پاكســتان اختصاص دارد .ديروز حسن روحاني،
رئيسجمهور ،در گفتوگوي تلفني با عمران خان،
نخستوزير پاكستان خواســتار توسعه و تعميق
روابط و مناسبات دو كشور شد و بر ضرورت اشتراك
و انتقال تجربيات ،دانش و تكنولوژي براي مقابله و
مهار ويروس كرونا تأكيد كرد .در اين گفتوگوي
تلفني ،طرفين بر لزوم فعال شــدن دوباره مرزها
و بازارچههاي مرزي و تقويــت ارتباطات تجاري
با رعايت دســتورالعملهاي بهداشتي نيز تأكيد
كردند .حسن روحاني بازگشايي بازارچههاي مرزي
ايران و پاكستان با رعايت كامل دستورالعملهاي
پزشكي را موجب توسعه روابط تجاري و اقتصادي
تهران  -اسالمآباد دانســت و افزود :عالقهمنديم
همانطور كه با برخي كشورهاي همسايه مبادالت
كاال انجام ميشود ،با كشور پاكستان نيز تبادل كاال
و تجارت از مرزها انجام گيرد.
همچنين عمران خان ،نخســتوزير پاكستان نيز
توسعه و تعميق روابط با ايران بهويژه همكاريهاي
اقتصادي و تجــاري را مــورد تأكيد قــرار داد و
از آغاز دوبــاره فعاليتهاي تجــاري در مرزهاي
 2كشــور و فعاليت بازارچههاي مــرزي با رعايت
دستورالعملهاي بهداشتي استقبال كرد و گفت:
ازسرگيري تبادالت كااليي  2كشور كمك زيادي
با اقتصاد پاكستان خواهد كرد كه بهخاطر ويروس
كرونا با مشكالت زيادي مواجه شده است.
رشد مبادالت با افغانستان

در شرايطي كه هنوز رايزنيهاي انجام شده براي
بازگشايي برخي مرزهاي تجاري به نتيجه نرسيده،
در شرق كشور و در مرز مشترك ايران و افغانستان

اوضاع بهگونهاي ديگر است تا جايي كه رئيس اتاق
مشترك بازرگاني ايران و افغانستان ميگويد :روند
صادرات ايران به افغانستان بهواسطه لزوم رعايت
پروتكلهاي بهداشــتي با كندي انجام ميشود؛
زيرا در مرز بايد كاالها و رانندگان مراحل قرنطينه
را پشت سر بگذارند اما با اينحال ميزان صادرات
ايران به افغانســتان افزايشي اســت و پيشبيني
ميشود در سالجاري ارزش صادرات به اين كشور
دوست و همســايه  ۳۰۰ميليون دالر رشد كند.
حسين سليمي با بيان اينكه مرز ايران و افغانستان
تنها مرزي است كه امكان ترانزيت كاال از آن وجود
دارد ،ميافزايد :گشايش در مرزهاي افغانستان در
حالي است كه بسياري از مرزهاي مهم ديگر مانند
مرزهاي تركيه و عراق همچنان بسته است .نكته
مورداشاره سليمي در مورد تجارت با افغانستان اين
است كه در شرايط كرونا ،صادرات چين بهعنوان
يكي از بزرگترين صادركنندگان به افغانســتان
متوقف شــده و فرصت مناســبي براي كاالهاي
ايراني فراهم شده است تا نيازهاي بازار افغانستان
را تأمين كند.
قهر تركها در غرب

حكايــت مرزهاي غربي با ديگر مرزهاي كشــور

متفاوت است .مرزهاي غربي در بخش مشترك
با كشور تركيه ،دروازه انتقال كاالهاي ترانزيتي به
مسير اروپا محسوب ميشود و در بخش مشترك با
كشور عراق ،بهمنزله پايگاه صادرات كاالهاي ايراني
به بزرگترين بازار كشور در منطقه است اما اين
مرزها بهجز مرزهاي مشترك با اقليم كردستان
عراق بيش از 2ماه است فعاليتي مستمري ندارند.
در مورد مرزهاي مشــترك با عــراق ،يحيي آل
اسحاق ،رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق
با اشاره به اينكه مرزهاي جنوبي عراق همچنان
مسدود است ،ميگويد :در مرزهاي جنوبي يعني
مرزهاي شلمچه و قسمتهاي عربي بهدليل اينكه
عراقيها هنوز نتوانستهاند تمهيدات الزم را براي
مسائل بهداشتي انجام دهند ،دچار چالش هستيم
و در حال مذاكرهايم تا بتوانيــم حداقل هفتهاي
2روز مرزها را باز كنيم؛ اما هنــوز اين مذاكرات
به توافق جامع منجر نشــده است .اين مشكل در
مورد مرزهاي مشترك با تركيه نيز وجود دارد .آن
گونه رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و تركيه
ميگويد :مرز تركيه فقط به روي كاالهاي ايراني
بسته مانده اســت .مهرداد سعادت دهقان درباره
آخرين وضعيت تجارت ايران و تركيه به رسانهها
گفته اســت :مرزهاي تركيه از اواسط اسفندماه

متأثر از بيمــاري كرونا بــه روي كاالهاي ايراني
بسته شده و تجارت  2كشور از نيمه فروردين فقط
از طريق مسير ريلي انجام شده است كه ظرفيت
كافي براي پوشــش كل تجارت ايران و تركيه را
ندارد .او معتقد اســت كه مشــكل خاصي براي
بازگشــايي مرزهاي تجاري ايران و تركيه وجود
ندارد و پيگيري براي اين بازگشايي ادامه دارد؛ اما
نكته قابلتوجه اين است كه ساير مرزهاي تركيه با
ديگر كشورها باز بوده و فقط براي تجارت با ايران
كرونا را بهانه ميكنند.
رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و تركيه ميگويد:
مقامات تركيه تاكنون جواب درستي مبني بر علت
باز نشــدن مرز ارائه ندادهاند؛ اما دوشــنبه هفته
آينده قرار اســت با طرف ترك جلسهاي بهصورت
ويدئوكنفرانس در جهت حل مشــكل تجاري 2
كشور برگزار كنيم كه اميدواريم مؤثر واقع شود .به
گفته سعادت دهقان ،سهشنبه گذشته نيز فعاالن
اقتصادي و دستگاههاي دولتي جلسهاي با سازمان
توســعه تجارت برگزار و درباره گشايش مرزهاي
تركيه رايزني كردهاند.
بررسي پروتكلهاي بهداشــتي در تجارت با
تركيه

سازمان توسعه تجارت نيز اعالم كرده برنامهريزي
جدي براي ازسرگيري تجارت ميان ايران و تركيه
در دســتور كار قرار گرفته است و در جلسهاي كه
اخيرا ً با حضور رئيس ســازمان توســعه تجارت و
نمايندگاني از اتاقهــاي بازرگاني وزارتخانههاي
بهداشت ،راه و شهرســازي ،امور خارجه و كشور
برگزار شده ،پروتكلهاي بهداشتي براي تسهيل
تجارت ميان ايران و تركيه دوباره بررســي شــده
است .اين سازمان ،دستگاههاي ذيربط و حاضران
اين جلســه بهمنظور انجــام هماهنگيهاي الزم
براي ازســرگيري تجــارت ايران اعــام آمادگي
كردهاند و مقرر شــده تردد مشــترك ريلي ميان
 2كشور نيز ادامه پيدا كند.
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با ژاله صامتي ،بازيگر و كارگردان تئاتر كه اين شبها
با بازي در سريال زيرخاكي مهمان خانههاي مردم شده است

عكس :عليرضا تقوي

بيكارمیمانم اما
هرنقشی بازی نمیكنم
درخانهبمانيدوباديدنفيلموخواندنگزارشهاياينصفحه
گشتيدرخانهموزهمقدمبزنيد

همه معماریجهان
در يك خانه تهران
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بهبهانهسالروزتولدسيميندانشور،خاطراتيازاورا
با اعضاي خانوادهاش مرور كردهايم

بانوی داستانها
و روايتها

يك راه بيشتر وجود ندارد ،خانمها و آقايان مكدر

قربانت گردم ،عادت كردهام شــما را در هميشــههاي
خواستن ببينم .شما كه «تو»ي
من هستيد آن «تو»يي كه وقتي
يادتان در من جاري است .سقف
پرواز ميكنــد و مهتاب ميريزد
درون اتاق و من شــاعر ميشوم.
فریدون صدیقی قربانت بروم ،بودن و ديدن شــما
استاد روزنامهنگاری براي من مثل جرعه آبي در صالت
ظهر حاشيه كوير يزد است .همان
لحظهاي كه من باور ميكنم دنيا
را فقط براي تو ساختهاند .اما حاال كه دوماه است دورتر
از آفتاب شدهايد ،من چه كنم با خودم؟ با تپش پرتمناي
قلبي كه خستهتر از باد در جستوجوي سرپناهي است
صدايي از دوردســتهاي عمر ،ميگويد وقتي به بودن

عادت كردهايد به نبودن و دور بودن هم عادت ميكنيد.
يعني عادتهاي پيشــين را ترك كنم؟ اما مگر به اين
زوديها ميشود عشــق را با پنهان كردن ،پنهان كرد؟
مگر ميشــود فقط باخيال شــما ،خيال كنم كه اينجا
هستيد؟ يعني دروغي را راست ببينم يعني تو هستي،
تو پيش رويي ،اما نيستي .مثل ديدن عكس تو به جاي
تو! باور كن نام اين كار خودفريبي است ،باوركن خيلي
سخت اســت بهخودم دروغ بگويم ،نه نميشود ،دروغ،
رنگارنگ است و اين فقط راست است كه يكرنگ است!
حاال شما بفرماييد خانم ســيب يا شما آقاي سيب بايد
از دور دورها يا در فاصله 2متري جوياي حال هم شويم.
يعني دوري و دوستي؟ يعني عاشــقي را به فراموشي
بســپاريم؟ چون دنيا عوض شده اســت ،چون صدا و
نقشونگار تتلو با چهارونيم ميليون دنبالكننده نمونه

دربارهمحمدتقيخانپسيان؛نخستينشهيدميهنپرست
سدهچهاردهمشمسيايران

غروب تلخ
كلنل
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یادداشت
اول

رفتار نسلي بيقرار و شورشي اســت كه در يك دقيقه
عاشق ميشود و در دقيقه دوم به جدايي ابدي ميرسد؟
در همين دقيقه! قناري كوچكي روي بيد تنهايي ،آواز
سر داد تا من باور كنم زندگي درهر شرايطي جاري است
اما ما بايد دوباره زيستن را ياد بگيريم ،دنياي ديگري در
حال تولد اســت ،به همين دليل كشتيها شناكردن و
هواپيماها پروازكردن يادشان رفته است و باباي مدرسه
با گنجشكها ليلي بازي ميكند.
به رنگ صورتي
به رنگ آبي آسمان
روياهايم
در بالهاي پرندگان
پرواز ميكنند
هزار ســال پيش هم همينطور بود ،يعنــي ترك عادت

موجب مرض ميشد ،يعني غم و غصه آدمي را در آغوش
تنهايي رها ميكرد و كسي نميدانســت نام اين اتفاق
افســردگي اســت .پدرم كه براي مدتي مجبور به ترك
سيگار شد ،آنقدر دلتنگ و پريشان و بدقلق شد كه زد تو
گوش رئيس ادارهاش و براي 5سال به ايرانشهر تبعيد شد.
آنجا زندگي تازهاي را كشف كرد چون در تابستان تخممرغ
زير آفتاب نيمرو ميشد و زمستان با پيراهن آستين كوتاه
ســر كار ميرفت ،درحاليكه ما در سنندج همچنان در
چهارفصل بوديم و دوستم هادي با سرانگشت آلبالويي
روي سينه بادبادك براي دختر همسايه قلب ميكشيد ،اما
راست اين است كه آن سيلي ناگهاني و آن تبعيد پنجساله
راه و رسم زندگي ما را مثل ورود به تونل زمان بهكلي عوض
كرد و تا رسيدن به باور سالها در غبار بوديم.
تو آمدي
دستهايم را
به جاهايي كه نميرسيد
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همهچيزدرباره ُكرهجغرافياييجواهرنشان
كهدرموزهجواهراتملينگهداريميشود

قوبرق
زمين پرزر 
ناصرالدينشاه

رساندي
و درياهاي زيبا را
به كشتيهاي من بخشيدي
حاال و اكنون كه كرونا عاشــقانه خــود را وقف تغيير
مناسبات فردي و اجتماعي ما كرده است و حتي كار اين
دلدادگي را به جايي رسانده است كه همه تجارب اداري
و سازماني و مملكتداري حيات بشــري را در آستانه
زيرورو شدن اســت ،ما مردمان معصوم و مظلوم بايد
شــيوه تازهاي از زندگي در پيشگيريم ،يعني همه آن
عادتهاي عزيز و لذيد را فراموش كنيم.
بايد صاحب ذائقه ،سليقه و نظر تازهاي شويم تا بتوانيم
دستكم بخش ناچيز مانده و دستنخورده طبيعت و
محيطزيست را براي نسلهايي كه اميدواريم عاقلتر از
ما باشند به يادگار بگذاريم .راست اين است بايد دست
از سر بسياري از عادتهاي دست وپاگيربرداريم .اصال
عادت خيلي زياد موجب بيعدالتي ميشــود .بايد ياد

بگيريم دنيا ديگر دو روز نيست ،يك روز است! پس عشق
ديگر با يك نگاه آغاز نميشــود .در عصر جديد عشق
يعني احترام به آب ،جنگل ،آسمان و پرنده ،عشق يعني
همه راه خود را ميروند اما يك راه بيشتر وجود ندارد؛
تغيير سبك زندگي! بله ،خانمها و آقايان مكدر در روزگار
كرونا .من گنجشكي ديدم كه پيتزا ميخورد ،گربهاي
ديدم آواز ميخواند و چوپاني گرگها و گوسفندها را با
هم به صحرا برده بود.
سعادت سبزهزاري است
كه تو هر جا بكاري
ميرويد
و تنهايي
از همان راهي برميگردد
كه تو از آن بروي

دختران مليپوش كيكبوكسينگ از
جذابيتهاي اين رشته ورزشي و راز
درخشش در مسابقات آسيايي ميگويند

چطور از روزه
اي خانهنشيني اجباريم
ان يك فرصت بسازيم؟
چهر
هها با پيشنهادهايشان
به اين سوال پاسخ دادند
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ضيافت فيلم وكتاب

ما خشن
نيستيم

11
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صبوری را
تمرينكنيم

شعرها بهترتيب از عثمان تركاي،
كمال اوزر ،اوكتاي رفعت با ترجمه
رسول يونان
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پيشنهاد 1

6

گل خانه
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ديكتاتورمعروفبهبز

سور بز
آمريكاي جنوبــي ،جغرافياي
عجيبي دارد .به قــول ماركز،
همه دنبال سوژه هستند تا وارد
داستانهايشــان كنند و قصه
را پيش ببرند .اما در آمريكاي
جنوبي ،قصههــا اينقدر زياد
است كه نويسندهها نميدانند
چطور آنهــا را باورپذير كرده
و وارد داســتانهاي خودشان
بكننــد .يكي از نويســندگان
بزرگ اين خطــه را بايد ماريو
بارگاس يوســا دانست .يوسا،
رمان بســيار معروفي دارد به
نام «سور بز»؛ رماني كه البته
كمي حجيم و سنگين است و
چون با روايتهاي موازي پيش
ميرود ،بايد با تمركز زيادي آن
را بخوانيد امــا ارزش خواندن
دارد .يكدفعه پرت ميشويد به
اين جغرافيا و البته با كلي وقايع
اجتماعي و سياســي و ....اين
رمان ،بنمايهاي تاريخي دارد
و به نقشــه قتل و ترور رافائل
تروخيــو ،ديكتاتــور نظامي
دومينيكن ميپردازد .لوكيشن
و موقعيت و فضــاي رمان ،از
يك سو شامل چند درجهدار و
جواني است كه در انديشه قتل
اين ديكتاتور هستند ،از سوي
ديگر زندگي ايــن ديكتاتور و
اطرافيــان او را تصوير ميكند
و همچنیــن زندگي كســاني
كه بهمنظور خدمــت به اين
ديكتاتور ،تباه شدند؛ خواسته
يا ناخواسته .اين رمان در ايران
با ترجمه عبــداهلل كوثري كه
ترجمهاي خوشخوان و خوب
است ،راهي بازار شده.

پيشنهاد 2

چرا عقب مانديم؟

جامعهشناسي نخبهكشي
حــاال كه ايــن روزهــا وقت
آزاد زيادي داريد ،بد نيســت
گاهي وقتهــا از كتا بهاي
آســانخوان هم عبور كرده و
كتابهاي جديتر را بخوانيد؛
هم بــراي تمركز ذهني خوب
اســت و هم اطالعات مفيدي
از وضعيــت ديــروز و امروز
خودمان و كشــورمان را به ما
منتقل ميكند .يكــي از اين
كتا بها كه ميتوانيم به شما
معرفي كنيم« ،جامعهشناسي
نخبهكشي» اثر علي رضاقلي
است .اين كتاب طي  2-3دهه
اخير ،ســر و صداي زيادي در
محافــل مختلف به پــا كرده
و جزو مهمتريــن كتا بهاي
نگاشــته شــده در حــوزه
علــل عقبماندگــي ايرانيان
اســت .علي رضاقلــي ،ضمن
بررســي داليل قتــل و حصر
 3وزير و نخســتوزير ايراني
يعني قائممقــام ،اميركبير و
مصــدق ،در 238صفحه ،به
داليــل تاريخــي و اجتماعي
عد متوسعهيافتگي كشورمان
نيز پرداخته و اشاره كرده كه
ايرانيــان عالقه دارنــد تا اين
علل عقبماندگــي را بدانند
و همين ،دليلــي براي تالش
آنها جهت رفع آن اســت .اين
كتاب  4فصــل دارد .در فصل
اول ،ويژگي فرهنگ اقتصادي
ايران از دوره مغــوالن به بعد
و ريشههاي وابســتگي ايران
بحث شــده 3 .فصــل بعدي
هــم كه به هــر كــدام از اين
شــخصيتها و زمينههــاي
اجتماعي ظهــور و افول آنها
پرداخته است.

اين باركد را اسكن كنيد و مجازی به موزه مقدم برويد

در خانه بمانيد و با ديدن فيلم و خواندن گزارشهاي اين صفحه
گشتي در خانه موزه مقدم بزنيد

همهمعماریجهان
دريكخانهتهران

سالهاست كه چشمان ما به ديدن برجها و ساختمانهای بلند و كوتاه اين شهر خاكستري
عادت كرده و ديگر زندگي در خانههاي بزرگ و قديمــي با حياطهاي باصفا به رؤيايي
الناز عباسيان
دستنيافتني تبديل شده است .اما تماشاي اين خانه قديمي چندان هم دستنيافتني
نيست و در همين شهر تهران ميان خيابانهاي شلوغ و پرترافيك و محلههاي پرازدحام
هنوز هم ميتوان ردي از خانههاي قديمي شهر را گرفت و ساعتي مهمان اين خانهها شد .يكي از روياييترين و
زيباترين خانههاي تاريخي جهان ،خانه و موزه مقدم است كه بسياری معتقدند نيمي از معماري جهان را در دل خود
جاي داده است؛ جايي كه از دوره قاجار در دل محله حسنآباد به جامانده و بهدليل معماري زيبا و اشياي خاصي كه
در آنجا نگهداري ميشود ،از محبوبترين جاهاي ديدني تهران براي گردشگران داخلي و خارجي محسوب ميشود.
اگر شما هم هوس بازديد از اين خانه به سرتان زده با ما همراه باشيد تا بخشهاي مختلف اين خانه را به شما معرفي
كنيم .گرچه در اين شرايط بحراني شيوع ويروس كرونا و توصيه به خان ه ماندن ،رفتن به اين موزه امكانپذير نيست
اما ما براي شما پيشنهاد جالبتري داريم و آن هم بازديد مجازي از اين موزه است .شما ميتوانيد سري به سايت ما
بزنيد و با يك كليك روي دكمه نمايش تصوير موزه ،بخشهاي مختلف اين خانه را تماشا كرده و لذت ببريد .همچنين
ميتوانيد كيو آركد كنار صفحه را با تلفن همراه خود اسكن و اين بازديد مجازي را شروع كنيد.

پيشينه اين خانه مجلل قاجاري
اينخانه تقريبادر مركز شهرودرخيابانامامخميني(ره) (سپه سابق)
قرار گرفته اســت .بيراه نگفتهايم اگر بگوييم كه خانه موزه مقدم
مثل نگيني بر انگشتر اين خيابان است كه به داشتن چنين عمارت
باشكوه و مجللي در ميان ساختمانهاي معمولي و نسبتا جديدش
افتخار ميكند .قدمت اين خانه 120ساله به دوره مظفرالدين شاه
برميگردد و متعلق به يكي از درباريان دوران قاجار به نام محمد
تقيخان احتساب الملك است .او از دوره احمدشاه تا اواخر دوره
ناصري رئيس اداره احتســابيه يا همان شهرداري امروز محسوب
ميشود .احتسابالملك  2پسر به نامهاي حسن و محسن داشت
كه براي ادامه تحصيل به اروپا فرستاد .حسن در فعاليتهاي ادبي،
سياسي و اجتماعي حضور فعالي داشت و در جواني فوت كرد .برادر
كوچكتر ،محســن ،پس از اتمام تحصيالت خود در رشتههاي
نقاشي ،تاريخ هنر و باستانشناسي در سال ۱۳۱۵به ايران بازگشت
«سلما» همسر فرانســوي خود در اين محل كه خانه
و به همراه ُ
پدري او محسوب ميشد ساكن شد .محسن مقدم از زمان كودكي
و نوجواني عالقــه زيادي به مجموعهداري داشــت .اين عالقه به
مجموعهداري ،تاريخ و آثار ايران باعث شــد در كنار فعاليتهاي

علمي ،چه در زمان حضورش در خارج از ايران و چه پس از بازگشت،
به گردآوري آثار و اشيای تاريخي و فرهنگي ادامه دهد .استاد مقدم
عالوه بر فعاليتهاي ميداني خود ،فعاليتهاي علمي گوناگوني را در
دانشگاه تهران بهعهده داشته و يكي از بنيانگذاران اصلي دانشكده
هنرهاي زيبا بوده است .او و همسرش كه هيچ فرزندي نداشتند
همه ثروت خود را براي خريد و نگهداري آثار قديمي ايران صرف
کردند .حتي تعدادي از آثار ارزشــمند كه بهصورت غيرقانوني از
ايران خارج شده بود ،به قيمتهاي گزاف از حراجيها خريداري
كرده و به ايران باز گرداند .تفاوت مجموعهداري اســتاد مقدم با
ساير مجموعهداران در نحوه نگهداري آثار است .اين آثار در حياط
و محلهاي مختلف خانه بهعنوان تزئينات روي ديوارها بهكار برده
شدهاند .اين كار باعث شد ماندگاري آثار باال رفته و به آساني سرقت
نشوند .در نهايت در سال 1351استاد با توجه به عالقه وافرش به
علم ،تاريخ و هنر ،خانه پدري خود را به همراه آثار نفيس گردآوري
شده وقف دانشگاه تهران كرد .او در سال 1366دارفاني را وداع گفت
و پس از مرگ همسر او در سال 1369توليت موزه مقدم در اختيار
مستقيم دانشگاه تهران قرار گرفت.

نگارخانه موزه مقدم
به ســمت راهروي بعدي كه ميرويم در مسير ،كمدهاي چوبي
يو
داخل ديوار تعبيه شده كه بخشــي از مجموعه سفالهاي آب 
سفيد ايراني و چيني براي بازديد عموم قرار دارند .اين راهرو به اتاق
بزرگ ديگري راه پيدا ميكند .وارد اتاقي ميشويد كه قبال انباري
بوده و حاال بعد از مرمت بهعنوان نگارخانه موزه استفاده ميشود.
سفالهايي متعلق به عصر مفرغ و آهن در اين راهروها قرار گرفتهاند.
بخشي از اين سفالها از حراجيهاي خارجي خريداري شدهاند.
بههمين دليل محل دقيق كشف آنها مشخص نيست .باتوجه به
تحقيقات باستانشناسي ،سفالهاي نخودي به تپگيان دماوند و
مناطق ديلمان و ساوجبالغ نسبت داده شده است .ديدن اين آثار
و آگاهي از قدمتشان حسي عجيب در هر انسان بيدار ميكند .از
ديگر ديدنيهاي اين خانه اتاق گوش ماهي عمارت مقدم اســت
كه در بدنه قلعه باغ ساخته شده است .اين اتاق مجموعه كاملي از
گوشماهيها ،مرجانها و ستارههاي دريايي است كه استاد از دوران
كودكي جمعآوري كردهاست .اين كلكسيون در اتاقك گوشماهي
با سليقه شخصي استاد روي ديوارها و قسمتهاي مختلف اتاق
نصب شدهاست .اينجاســت كه متوجه ميشويم لقب زيباترين و
باارزشترين خانه جهان بحق از سوي بســياري از نويسندگان و
بازديدكنندگان به اين خانه تعلق گرفته است.

باغ رؤيايي با تزئينات كاشيكاري
روي سردرآبي رنگ اين در به خط نستعليق عبارت موزه مقدم نوشته شده است .همين كه از در بزرگ و چوبي وارد باغ ميشويد گويي
به دنياي ديگري وارد شدهايد .اينجا ديگر خبري از صداي بوق ماشينها و همهمه و شلوغي شهر نيست .در نخستين قدمهايي كه در
باغ ميگذاريد متوجه خاص بودن اين خانه و معمارياش خواهيد شــد .در نگاهي كلي به داخل خانه متوجه ميشويد عمارت شامل
چندين بخش است .اين بنا دو حياط و دو ســاختمان اصلي دارد كه با ديواري در ميانه از هم جدا شدهاند؛ ديواري كه استاد مقدم به
اســم ديوار تجدد نامگذاري كرد .از ديوار تجدد عبور ميكنيم و وارد بخش اندروني خانه میشــویم .بخش اندروني نسبت به بخش
بيروني حياط كوچكتري دارد .طرح اين حياط به شكل باغهاي ايراني است .در چهارگوشه ،باغچههايي با گلهاي متعدد و در مركز،
حوض و فوارهاي با تركيبي ايراني ديده ميشود؛ انگار كه طرح فرشهاي خانه مادربزرگ اينجا جان گرفته باشد .درختهاي ارغوان
در اين باغچهها به زيبايي خودنمايي ميكنند .ديوارهاي حياط هم از هنر و مجموعه استاد مقدم بينصيب نمانده است .هرطرف باغ
را كه نگاه ميكنيد زيبا و چشمنواز است و زيبايي اين طرحها را با گفتن و نوشتن نميتوان منتقل كرد .تزئينات كاشيكاري سفيد با
نقشهاي آبي كه به عشق خسرو به شيرين اشاره دارد يكي از اين زيباييهاست .معماري ايراني با رعايت اصول ساخت باغ ايراني در اين
خانه به خوبي به چشم ميآيد .گلكاري و فضاسازي انجام شده با گياهان ،حال و هواي بسيار خوشي براي گردشگران فراهم ميآورد.
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برخي ديدنيهاي باغ موزه مقدم
حوضخانهاي با خنكاي بهاري

حوضخانه يا همان زيرزمين موزه مقــدم ،از قديميترين بخشهاي خانه مقدم
محسوب ميشود كه با كاشيهاي اصيل ايراني تزئين شده است .نكته جالب در
مورد اين زيرزمين تزئينات ديوار آن اســت كه با كاشي و قطعات ظروف سفالي
تزئين شده؛ در حقيقت تاريخ تحول صنعت ســفال و كاشي كاري ايران را براي
بازديدكنندگان به نمايش ميگذارد .حوضخانه محلي تابستاني بهشمار ميآيد كه
بهدليل پايين بودن از سطح زمين خنكتر بوده و دو هواكش و يك حوض مركزي
با فواره دارد .جالب اينجاست كه در زمان پذيرايي از مهمان در حوض ميوههاي تابستاني هم ميريختند.

ايوان قاجار و حوضچه مرمري

در ضلع شمالي يكي از ساختمانهاي باغ ،بنايي با عنوان ساختمان اربابي وجود
دارد كه ايواني با عنوان ايوان قاجار دارد كه با استفاده از كاشيهاي دوران زنديه
و قاجاریه مزين شده اســت .از نكات جالب اين ايوان ،وجود حوضچه مرمري
كوچكي در آن است كه متعلق به حمام فتحعليشاه بوده است .آب خارج شده
از اين حوضچه از طريق يك جوي باريك به داخل استخري در حاشيه شمالي
حياط باغ موزه ميريزد .طرح اين استخر و محوطه اطراف آن را خود استاد مقدم
با الگوبرداري از آبنماهاي باغ الحمراء (باغي از دوران صدر اسالم اسپانيا) طراحي كرده است.

كتابخانه و مركز اسناد موزه مقدم

زندهياد استاد محسن مقدم بهعنوان مدرس و اســتاد دانشگاه و همسرشان
سلما بهعنوان سرپرست كتابخانه موزه ملي ،عالوه بر جمعآوري آثار قديمي به
جنبههاي آموزشي و پژوهشي اين آثار نيز توجه داشتهاند و كتابها و مجالتي
را در طول حياتشان درموضوعات باستانشناسي ،معماري ،تاريخ و هنر تهيه
كردهاند .اين كتابها و مجالت در زمان حيات اين دو در فضاهاي مختلف خانه
استاد مقدم نگهداري ميشد .تصميم گرفته شد تا بخشــي از آتليه و كارگاه
نقاشي استاد با اعمال تغييراتي مختصر به كتابخانه موزه تبديل شود و در اختيار عالقهمندان قرار بگيرد.

برج قرون وسطي در آغوش قاجاريه

يكي ديگر از جذابيتهاي اين باغ ،ظهور معماري اروپايي در خانه قاجاري
است كه به شكل برجي بزرگ خودنمايي ميكند .اين برج چنان ماهرانه در
غرب خانه ساخته شــده كه با همه تناقضش با فضاي قاجاري و شرق دور،
جذابيت و يگانگي خاصي دارد .اين برج در سال 1345توسط استاد با كمك
يكي از شاگردانش به اسم ابوالقاسمي ساخته شد .جالب اينجاست كه علت
اصلي اضاف ه شدن اين بخش ،همسر استاد بود .سلما در اروپا بزرگ شده بود و
استاد براي حس نزديكي او به محل سكونتش ،تصميم گرفت برجي از قرون وسطي را در عمارت جاي دهد.

ديوار تجدد و نمادي از كاخ چهل ستون

حياطهاي اندروني و بيروني با ديواري تشكيل شده از چند عدد ستون و تعدادي
طاق روي آنها ،از هم جدا ميشوند كه به ديوار تجدد معروف است .اين ديوار جالب و
زيبا از اصليترين عناصر موجود در باغ موزه مقدم است .از تزئينات روي اين ستونها
ميتوان به كاشيها و پايه ســتونهاي حجاريشده همانند پايه ستونهاي كاخ
چهلستون اصفهان نام برد .نكته جالب در مورد اين پايه ستونها اين است كه در
زمان تخريب كاخ خواهر ناصرالدين شاه ،اين پايه ستونها توسط استاد مقدم منتقل
شدند و در ديوار تجدد مورد استفاده قرار گرفتند .اين ديوار باشكوه توسط استاد برجسته هوشنگ سيحون طراحي شده است.

حوض ژاپني و تلفيق معماري شرق دور

حوضچه سنگي در داخل چمنزار باغ نظرمان را جلب ميكند كه ما را به ياد
معماري شرق دور و ژاپن مياندازد زيرا استاد مقدم و همسرش باغچهاي در
حياط بيروني ساختهاند كه مدلي كوچك از باغهاي ژاپني محسوب ميشود؛
با آبگيري پر از ماهي قرمز ،نيلوفر آبي و سنگي كه مجسمهاي ريز از يك
قورباغه روي آن قرار دارد .عالوهبر اين ،حياط پيشرويتان با آبچكانهايي
ب باريكههايي
به شكل سر حيوانات مختلف ،بركهها و فوارههاي كوچك با آ 
كه به استخر بزرگ انتهاي حياط ميريزند ،بيشاز پيش مشابه باغهاي ژاپني شده است.

كافهاي در دل باغ باصفا

واقعا حيف است كه به اين باغ بياييم و از نشستن و استراحت كوتاه در آن محروم
بمانيم .خوشبختانه در انتهاي حياط چند قدم آن طرفتر از استخر و استراحتگاه،
كافهاي نقلي اما باصفا بهچشم ميخورد كه از امكانات گردشگري موجود در باغ
موزه مقدم است .سعي شده اين كافه با حالوهواي كلي موزه هماهنگي داشته
باشــد؛ كافهاي با ميز و صندلي چوبي و كركرههاي حصيري كه اگر در گرما به
آرامش موزه مقدم پناه آوردهايد ،از خورشيد سوزان در امان باشيد .بد نيست در
اين استراحت كوتاه يادي از عشق ميان استاد محسن مقدم و سلما كنيم كه چنين ميراثي را براي ما و آيندگان وقف كردهاند.

گلخانه؛ سنگتمام باغ

با وجود اينكه اين بــاغ پر از درختان و گياهان زيباســت بازهم از وجود گلخانه
پر از گلهاي با طراوت بيبهره نمانده و بهعبارتي اســتاد با راهاندازي گلخانه در
كنار عمارت قاجاري سنگ تمام گذاشته است؛ گلخانهاي بزرگ و شيشهاي با
چهارچوبهاي فلزي آبيرنگ .شــما اجازه ورود به داخل گلخانه را نداريد اما
ميتوانيد از همان پنجرههاي آبيرنگ داخل گلخانه را با گلدانهاي ســفالي و
گياهان سبز ببينيد .روبهروي گلخانه استخري بزرگ را ميبينيد كه از سمت غرب
درست مقابل ايوان انتظار است .هر وقت كه استخر پر از آب باشد ميتوان انعكاس تصوير ايوان قاجار را در آن ديد.

اندروني خانه مقدم
تا اينجا هر چه ديديــم بيرون خانه بود
و حال وقــت آن رســيده از طريق دو
راهپلــه مارپيچ به ايوان بــزرگ برويم.
يكي از اتاقهاي زيباي اين خانه كه پر
از آينهكاريها و نقاشــي است به اتاق
قاجاري معروف اســت .البته بيارتباط
بــا اين خانــدان هم نيســت و شــما
ميتوانيد تابلويي بسيار بزرگ از نقش
ناصرالدينشاه جوان را روي آن ببينيد.
نقاش اين اثر محمدحسن افشار ملقب به
نقاشباشي الل است كه توسط خود شاه
به احتسابالملك هديه داده شده بود.
عكسهايي از خانواده احتسابالملك،
محســن مقدم ،نشــانها و مدالهاي
خانوادگي هم در ديوار روبهرويي ديده
ميشود .همچنين شما ميتوانيد اشيا
شخصي بهجايمانده از محسن مقدم
و ديگر اعضاي خانه را كه در دو محفظه
شيشــهاي طاقمانند در ديوار درست
شــده ببينيد .در قســمت پايين اين
محفظهها اثري جالب و بسيار چشمگير
وجود دارد كه با تمــام ريزهكاريها و
جزئياتش اثري فاخر از كاشــيكاري
ايراني اســت .در ديوار جنوبي كه محل
قرارگيري دو پنجره بزرگ اتاق اســت،
حدفاصل پنجرهها ميزتحرير و صندلي
استاد را قرار دادهاند .روي ديوار مقابل
ميزتحرير ،طرحهايي از آينه نقاشيشده
با طرح گلها و رنگهايي متنوع و گرم
وجود دارد .اين اتاق كه در زمان حيات
استاد و همسرش بهعنوان اتاق پذيرايي
اســتفاده ميشــد حاال چند محفظه
شيشــهاي دارد كه طراحيها ،مدارك
تحصيلــي و تقديرنامههاي اســتاد در
آنها نگهداري ميشــود .اتاق روبهرويي
اتاق نشيمن موزه است كه حاال شامل
تابلوهاي نقاشي شــده توسط استاد،
ميز و روميزي قلمكاري بزرگ اســت.
محفظههاي شيشهاي مخصوصي هم
در اين اتــاق وجود دارد كه بخشــي از
مجموعه قلمها و جاقلميهاي مربوط به
دوره صفوي در آن ديده ميشود.

مسيريابي
نشــاني مــوزه :خيابان
امامخميني(ره) ،بعد از خيابان
شيخهادي ،جنب بانك ملت،
پالك ۲۵۱
شماره تماس66463144 :
مســيرهاي دسترسي با
اتوبوس :اتوبوسهاي بيآرتي
ميدان وليعصر به تجريش در
مسير خيابان امامخميني(ره)
توقف داشته و شما ميتوانيد
از اين مسير براي رفتن به خانه
موزه استفاده كنيد .مسيرهاي
دسترســي با متــرو :بهترين
گزينه سفر با مترو است .شما
ميتوانيــد از ايســتگاههاي
حسنآباد و دانشگاه امامعلي(ع)
اســتفاده كنيد .اين موزه بين
اين دو ايستگاه مترو قرار دارد
و با حدود 5دقيقه پيادهروي به
آنجا ميرسيد .به شما توصيه
ميكنيم اگر قصد گردشگري در
تهران را داريد حتما به اين خانه
زيبا سر بزنيد و زيبايي و محيط
بينظير آن را از نزديك ببينيد.
البته همــه اينها در شــرايط
پساكرونايي به شما پيشنهاد
ميشود و توصيه اول و آخر ما
به شما ماندن در خانه و تماشاي
مجازي اين موزه است .پس از
پايان موج بيماري كرونا ،شما
ميتوانيد ماسك و دستكشها
را كنار گذاشته و راهي ديدار از
اين خانه موزه شويد.

كتاب خانه

اين باركد را اسكن كنيد و ويديوی
خالصه اين گزارش را ببينيد

نامش شده بانوي داســتان ايران و با واژهها ،سطرها و
صفحههاي كتاب گره خورده است؛ ســيمين دانشور،
نيلوفر ذوالفقاري
نخستين زن داســتاننويس ايران و خالق ماندگارترين
آثار ادبي؛ زني كه زندگي و سرنوشــتش هم دستكمي
از داســتانهاي خواندني خودش ندارد .براي همه ما ،چه اهل ادبيات و داســتان
باشيم و چه نه ،نام سيمين دانشور با رمان «سووشون» شناخته شده است .داستان
خوشهچينها در كتاب ادبيات مدرسه همه ما را با اين چهره ادبي آشنا كرد .زندگي
مشــترك او با جالل آلاحمد و عاشقانههاي اين دو نويســنده بزرگ ،بخشي از
تاريخ ادبيات معاصر را شكل داده است .بانوي داستان اگر بود ،در هشتمين روز از
ارديبهشت بايد نودونهساله ميشد .اما حاال سالروز تولدش بهانهاي است براي مرور
خاطرات او ،از زبان 2نفر از نزديكترين اعضاي خانوادهاش .ويكتوريا دانشور ،خواهر
او و ليلي رياحي ،خواهرزاده و دخترخوانده بانوي نويسنده.

به بهانه سالروز تولد سيمين دانشور ،خاطراتي از او را
با اعضاي خانوادهاش مرور كردهايم

بانویداستانها
و روايتها

خاطرات خواهرانه

ويكتوريا دانشور سخت ســخن ميگويد،
حالش چندان خوش نيست و گذر عمر او را
كه حاال بيشتر از 93سال دارد ،دچار بيماري
و كهولت كرده اســت .با اين حال هرچند
شمردهشــمرده و كلمهكلمه ،اما با اشتياق
از خواهرش حرف ميزند؛ «پدرم پزشــك
بود و مادرم نقاش ،آنها صاحب 6فرزند شدند
كه حاال همه آنها از دنيــا رفتهاند و تنها من
ماندهام .سيمين ســومين فرزند خانواده،
دختري باهوش و پرتحرك بود .دست به هر
كاري كه ميزد ســرآمد بود .درسش خوب
بود و در مدرسه رتبه اول را كسب ميكرد.
ما آن سالها در شيراز زندگي ميكرديم ».با
اينكه شهرت سيمين بعدها به زبان و ادبيات
فارســي گره ميخورد ،اما بهنظر ميرسد
يادگيري زبان انگليسي هم از همان كودكي
برايش اهميت داشته و بعدها براي تحصيل
در خارج از كشــور ،به كمكش آمده است.

ويكتوريا دانشــور ميگويــد« :هر مهماني
كه از خارج به شــيراز ميآمــد ،خواهرم با
او به زبان انگليســي مصاحبه داشــت .او از
همان كودكي زبان انگليســي را از فارسي
كم نميآورد .از همان بچگي در ورزشهاي
مختلف مثل شنا و اسبسواري مهارت
داشــت .در دبيرســتان هر موقع تست
هوش انجام ميشد ،خواهرم حرف اول
را مــيزد .خالصه مدرســه و خانواده
بهوجــودش مباهــات ميكردنــد».
خاطرات خواهرانه از پس ســالهاي
دور براي ويكتوريا دانشــور زنده
ميشوند؛ «ما كودكي خيلي خوبي
داشــتيم .پدر و مادرمان خيلي
روشنفكر بودند .توي حياطمان
يك حوض بود كه با سيمين در
آن شنا ميكرديم .نان ريز
ميكرديــم و ميداديم به
ماهيها ».ويكتوريا 5سال
از سيمين كوچكتر بوده،
اما رابطه صميمانهاي بين
آنها وجود داشــته .خودش
ميگويد« :خيلي با ســيمين
اياغ بــودم .او هر جا ميرفت،
مرا با خودش ميبــرد .حتي
بعدها وقتي بــا جالل آل احمد
ميرفتند دماوند ،من هم با آنها
ميرفتم» .ســيمين بعدها براي
تكميل تحصيالتش راهــي پايتخت
شــد؛ «خواهرم براي ادامــه تحصيل در
دانشگاه راهي تهران شد .هر وقت به شيراز
برميگشت همه فاميل زير دروازه قرآن در
انتظار ورودش بودند».

ِ
حافظ سعدي و حافظ
عالقه به ادبيات از همان كودكي در وجود بانوي نويســنده نهادينه شده بود.
ويكتوريا دانشــور ميگويد« :ســيمين حافظ ه خيلي خوبي داشت .شعري از
حافظ را يكبار كه ميخواند ،حفظ ميشد .ســعدي را هم حفظ بود .روزنامه
مدرسه دست او بود .سر صف كه مقاله ميخواند ،همه برايش دست ميزدند و
ميگفتند اين سياهسوخته چه هوشي دارد! در زمان كودكي هر وقت مهمان
ميآمد ،سيمين شعرهاي مختلفي ميخواند و من ويولن ميزدم» .آنطور كه
ويكتوريا دانشور ميگويد ،خواهرش سالها بعد در مكالماتش بيشتر درباره شعر
حرف ميزد؛ « او از اشعار رودكي برايمان حرف ميزد.از مولوي هم خيلي شعر
ميخواند و ميگفت سهراب سپهري نابغه است».

خانه سيمين و جالل

خانهاي كه سيمين دانشور و جالل آلاحمد آخرين ســالهاي با همبودنشان را در
آن زندگي كردند ،خانهاي در محله شميران است كه آلاحمد با دستهاي خودش
ساخته بود .اين خانه كه حاال بهعنوان موزه ،به همان شكل قديم حفظ شده است ،رد
پاي پررنگي در نامههاي دوران دوري اين دو نويسنده دارد .دانشور جايي از خاطراتش
بهخاطر ميآورد كه نامهاي براي جالل نوشته است؛ «اوال نقشه خانه رسيد .خيلي نقشه
عالي و خوب و جامعي بود و مخصوصا نماها با آن سنگهاي سبز و آجرهاي قرمز .خدا
كند در آن به سالمتي و خوشي به سر ببريم و يك بالين باشيم .ولي عزيزم ،خرج لوكس
در آن زياد نكن آن هم با قرض .تو كه ميداني بيلوكس هم ميشود خوش بود و خوش
گذرانيد ».اين خانه تا آخر هم بدون وسايل لوكس ماند .هرچه بوده از سالهاي گذشته
بر جاي مانده است .آلاحمد وقتي كار اسكلت همين خانه تمام ميشود براي همسرش
اينطور مينويسد« :دم در ورودي كه درش گذاشته شد ،بهدست مبارك خودم .عزيز
دل ،نميدانم چرا يكهو به ياد اين شعر نيما افتادم كه ميگويد نازك آراي تن ساق گلي/
كه به جانش كشتم و به جان دادمش آب  /اي دريغا به برم ميشكند».
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زندگي عاشقانه سيمين و جالل
ماجراي آشنايي سيمين دانشور و جالل آلاحمد هم از آن روايتهاي جالبي است كه ويكتوريا
دانشــور اينجا و آنجا در مرور خاطراتش تعريف كرده است؛ «يك سال عيد رفته بوديم اصفهان
به ديدن خواهرمان هما و موقع برگشــت ،به ســختي بليت گير آورده بوديم .در اتوبوسي كه
ميخواستيم به تهران برگرديم ،آقايي صندلي كنارش را به خواهرم تعارف كرد .آن دو كنار هم
نشستند .بعد آمديم خانه .صبح ديدم خواهرم آماده شد تا بيرون برود .من هم ميخواستم بروم
خريد .وقتي در را باز كردم ،ديدم آقاي آلاحمد مقابل در ايســتاده است .نگو اينها روز قبل قرار
مدارشان را گذاشتهاند .روز نهم آشناييشان هم قرار عقد گذاشتند .بعد همه را دعوت كرديم.
در مراسم ،فاميل و هم ه نويسندگان بودند .صادق هدايت هم بود .بعد آنها خانهاي اجاره كردند و
رفتند سر زندگيشان ».ويكتوريا دانشور از سالهاي تحصيل خواهرش در خارج و دوري سيمين
و جالل از يكديگر ميگويد و بيتابيها و دلتنگيهايي كه بارها در نامههايشــان به آنها اشــاره
كردهاند .او ميگويد« :حلقه ازدواج با جالل تا آخرين روز عمر در دست خواهرم بود».

بخشي از جمالت سيمين دانشور در
پيشبيني آينده

دنياي بهتري از راه ميرسد

در دوره ساماني پس از اينكه آخرالزمان
تاريخ برســد؛ يعني پــس از اينكه همه
سنگها خوب وا كنده شــد ،يك دور ه
سعادت بشري فراميرســد .اين دنياي
پرهياهو ،شــبيه بازار مســگرها پر از
موادمخدر ،پر از تنش و تشنج ميان شرق
و غرب ،با اين همــه بمبهاي جور واجور
نميتواند ادامه پيدا كنــد و حتما دنياي
روشن و پر اميد ،انتظار بشر را ميكشد.
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پيشنهاد 1

پايانهاي خوش
خاطرات ليلي رياحي ،دخترخوانده سيمين دانشور
از بانوي داستان

او مادرم بود

يكي از نقــاط عطف زندگي
مشترك ســيمين دانشور و
جالل آ لاحمد ،باخبرشدن
آنها از اين موضــوع بوده كه
نميتواننــد صاحــب فرزند
شوند .بعد از مراجعات متعدد
به پزشكان حتي در خارج از
كشور ،آنها متوجه ميشوند
كه هرگز نميتوانند بچهدار
شوند .عشق بزرگ آنها باعث
ميشــود به زندگــي بدون
بچه ادامه دهند ،اما دســت
سرنوشــت ،باعث ميشــود
سالها بعد ســيمين در نبود
همسرش ،دختري را به فرزندي قبول كند .جالل آلاحمد كتابي دارد با
عنوان «ســنگي بر گوري» كه در آن از بچهدار نشدن خودش و سيمين
شاكي است .اين كتاب 12ســال بعد از مرگ نويسنده و توسط برادرش
شمس آلاحمد منتشر شــد .سيمين دانشــور هرگز درباره اين كتاب
صحبتي نكرد و فقط در مقدمهاي بر كتاب «غروب جالل» نوشت« :پس
از چاپ سنگي بر گوري به ســراغ نامههاي جالل رفتم تا با خواندن آنها
تلخي بيوفايي منعكس در سنگي بر گوري را با شيريني وفاي مندرج در
نامهها جبران كنم» .ليلي رياحي ،خواهرزاده سيمين دانشور است ،مادر
او هما نام داشت .سيمين دانشور كه بعد از درگذشت همسرش احساس
تنهايي بياندازهاي داشــت ،در خاطراتش مينويسد« :ليلي شادابي و
جواني را به خانه ما هديه كرد .اگر هم خودم بچه داشتم ،بهاندازه ليلي
دوستش نداشتم» .ليلي رياحي از نخســتين خاطراتش از مادرخوانده
خود ميگويد 7« :يا 8ســاله بودم ،آن زمان با خانــوادهام در اصفهان
زندگي ميكرديم .اداره پست 2كتاب برايم آورد كه خانم دانشور از تهران
فرستاده بود .اين كتابها« ،تاريخ جهان براي خردساالن» و «جغرافياي
جهان براي خردساالن» نام داشتند .يادم هست كه يك تابستان طول
كشيد تا اين كتابها را بخوانم و بسيار بر من تأثير گذاشتند» .رياحي
ميگويد كه سيمين دانشور هرگز كســي را مجبور به خواندن كتابي
نميكرد و انتخاب را برعهده خود شخص ميگذاشت .بعدها با مرگ
هما دانشور ،ليلي جوان راهي خانه سيمين و جالل ميشود كه
البته بانوي نويسنده با از دست دادن همسرش ،در تنهايي و
سكوت در آن خانه زندگي ميكرده است .دانشور ،خواهرزاده
را به سرپرستي خود درميآورد و از او مثل دختر نداشتهاش
مراقبت ميكند .رياحي ميگويد« :ســيمين دانشور بر همه
جنبههاي زندگي من تأثير داشت .ويژگيهاي اخالقي او واقعا
تحســينبرانگيز بود و من چيزهاي زيادي از او يــاد گرفتم .از او
آموختم كه انصاف داشته باشم و ياد گرفتم بدون تعصب با موضوعات
مواجه شوم».

پيشنهاد 2

اهل همدلي بود
وقتي صحبت از خصوصيات اخالقي سيمين دانشور ميشــود ،خواهر كوچكتر بغض ميكند و با
صدايي لرزان ميگويد« :او خيلي مهربان و اهل همدلي بود .اگر در شرايط سختي قرار ميگرفتيم،
مثل اين روزها كه مردم در سختي هستند ،سعي ميكرد از ديگران مراقبت كند .شخصيت قدرتمند
او واقعا قابل تقدير بود .اگر از سختيها گاليه ميكرديم ،سعي ميكرد ما را دلداري دهد و ميگفت:
«غصه نخوريد ،زندگي همين است ديگر» .خواهرم در شرايط بحراني به خوبي ميتوانست خونسردي
خود را حفظ كند» .خواهر كوچكتر از مهربانيهاي سيمين دانشور در حق بقيه ميگويد و خاطره
نوروزي را تعريف ميكند كه پسركي نيازمند را با خود به خانه آوردند ،او را به حمام فرستادند و با لباس
و غذا و كمي پول راهي خانهاش كردند .سالها بعد ويكتوريا دانشور به خواهرش خبر ميدهد كه آن
پسر حاال جواني برومند شده ،سواد يادگرفته و در مغازهاي مشغول به كار شده است.

داستان زندگي بانوي نويسنده

سيمين دانشور در 8ادريبهشت  1300در شيراز متولد شد.
او نخستين زن ايراني اســت كه بهصورت حرفهاي در زبان
فارسي داستان نوشت .مهمترين اثر او رمان «سووشون» است
كه نثري ساده دارد و به 17زبان ترجمه شده است .اين رمان
ازجمله پرفروشترين آثار ادبيات داستاني در ايران محسوب
ميشود .پدرش دكتر محمدعلي دانشــور (احياءالسلطنه)
همان كسي است كه دانشور در رمان سووشــون از او با نام
دكتر عبداهللخان ياد ميكند .احياءالسلطنه مردي با فرهنگ
و ادب بود .مادر سيمين دانشــور ،قمرالسلطنه حكمت نام
داشت؛ بانوي شــاعر و هنرمندي كه نقاشي را به فرزندانش
ميآموخت و مدتي هم مدير هنرســتان دخترانه هنرهاي
شيراز بود .سيمين 3برادر و 2خواهر داشت و در خانوادهاي
اهل ذوق و هنر پرورش يافت.از كودكي به ادبيات عالقه داشت
و كالس هشتم دبيرســتان محمدجواد تربتي ،معلم انشاء،
موضوعي داد كه سيمين را بهوجد آورد .آقاي معلم از انشاي
سيمين خوشاش آمد و آن را با نام «زمستان بيشباهت به
زندگي ما نيست» در روزنامه محلي شيراز بهچاپ رساند .او در
دورهاي داستاننويسي را آغاز ميكند كه حضور زن بهعنوان
نويسنده خالف عادت بود؛ كاري را كه فروغ فرخزاد در شعر
انجام ميدهد ،دانشور در داستان ترسيم ميكند .نخستين
اثرش «آتش خاموش» را در بيستودوســالگي نوشت و در
بيستوهفتســالگي چاپ كرد .در آخر بهار همان ســال،
يعني  1327پس از انتشار آتش خاموش سيمين دانشور در
مسير بازگشت از شيراز به تهران با جالل آلاحمد آشنا شد.
اين تاريخ نقطه عطفي در زندگي سيمين محسوب ميشود،
زيرا جاللآلاحمد نيز از نويسندگان بنام دوره است كه اوال با
بزرگان اين عرصه آمد و شد دارد ،ثانيا ذاتا نويسندهپرور است.
دانشور يكي از دانشجويان مشــهور دوران طاليي دانشكده
ادبيات دانشگاه تهران اســت كه در محضر استاداني مانند
بديعالزمان فروزانفر ،ملكالشعراي بهار و پرويز ناتلخانلري
حضور داشت .سيمين دانشــور در سال 1328موفق به اخذ
مدرك دكتري ادبيات فارســي از دانشــگاه تهران شد .در
سال 1331دانشور با استفاده از بورس تحصيلي فولبريت به
آمريكا رفت و بهمدت 2سال در رشته زيباشناسي در دانشگاه

داستان راستان
اينكه يك چهره مطرح حوزوي
با درجه عالمگي ،كتابي ساده
به اســم «داســتان راستان»
بنويســد كه حتــي نوجوانان
هــم بتواننــد آن را بخوانند
و درك كننــد ،از آن عجايب
روزگار است .عالمه مطهري،
ولي اين كار را كــرد؛ چرا كه
نميخواست در مغلقنويسي
و سختگوييهاي دانشهاي
حــوزوي محصــور بمانــد و
ميخواســت كه به زبان ساده
سخن بگويد .حتي آن روزگار
نيــز خيليهــا بــه وي ايراد
گرفتند كه چرا كتابي چنين
ســطح پايين دارد مينويسد،
درحاليكه ميتواند كتابهايي
ســطح باال و در حــوزه فقه و
اصول و فلسفه و ..بنگارد .اما او
درك كرده بود كه اشكال كار
كجاست و اين كتاب را به زبان
ساده نوشت .از نگاه مطهري،
سادهنويســي و ســادهگويي،
بهمعنــــــاي سطحيگويي
نبــود .اين كتــاب دوجلدي،
شــامل صدواندي داستان با
بنمايههاي ديني است كه از
متون مذهبي برداشــت و به
زبان ســاده بازنويســي شده
است .در ســير مطالعاتي آثار
مطهري ،اين كتاب نخستين
اثري است كه توصيه ميشود.
داستان راســتان در روزگاري
شــكل گرفــت كــه فضاي
نويســندگي و داستاننويسي
كشــور در اختيار تودهايها و
چپها و روشنفكران غيرديني
بود و اين ،اهميت اين اتفاق را
ميرساند.

استنفورد مشغول تحصيل شــد .پس از برگشتن به ايران،
دانشور در هنرستان هنرهاي زيبا به تدريس پرداخت تا اينكه
در سال 1338استاد دانشگاه تهران در رشته باستانشناسي
و تاريخ هنر شد .اندكي پيش از مرگ آلاحمد در سال ،1348
رمان سووشــون را منتشر كرد .از ســيمين دانشور همواره
بهعنوان يك جريان پيشــرو و خالق آثار كمنظير در ادبيات
داستاني ايران نام برده ميشود .رمان «جزيره سرگرداني» كه
وقايع آن از نزديكيهاي پاگيري انقالب اسالمي در كشور آغاز
ميشــود و تا پيروزي انقالب ادامه مييابد ،جزو آخرين آثار
داستاني منتشره از اين بانوي نويسنده است كه در شمارگان
بااليي به چاپ رسيده و مورد توجه محافل و منتقدان ادبي
واقع شده است.

در مسير هدايت

پيا مهاي قــرآن براي
جوانان
همه شما با برنامه درسهايي
از قــرآن آشــنا هســتيد؛
به قــول اصحــاب رســانه،
طوالنيتريــن برنامه يا حتي
به قول شهيديفر ،تالكشوي
تلويزيون ايران كه  40ســالي
هســت دارد پخش ميشود.
حاجآقا قرائتي با زبان ســاده
و همهفهــم و گاه طنزگونــه،
ســعي ميكنــد قــرآن را به
ميان مــردم ببرد و آنهــا را با
كالم خدا آشــنا كند .مؤسسه
فرهنگي در سهايي از قرآن،
ســعي كرده كــه هــم آثار
حاجآقــا قرائتي و هــم ديگر
آثار مرتبط بــا ترويج قرآن و
پيامهاي قرآني را منتشر كند.
يكي از اين آثــار« ،پيا مهاي
قرآن بــراي جوانان» اســت
كــه در 288صفحه بــه زيور
طبع آراسته شــده است .اين
كتاب را حجتاالســام دكتر
محمود متوســل ،به رشــته
تحرير درآورده اســت .دكتر
متوســل سالهاســت كه در
كنار حاج آقــا قرائتي در اين
مؤسســه مشــغول تفسير و
ترويــج معارف قرآني اســت.
ايــن كتــاب ،به زبان ســاده
براي جوانان نگاشــته شده و
تفسيري از ســورههاي حمد
و بقره محسوب ميشود .اين
كتاب ،به اين ســبك است كه
هر آيــه را ميآورد و ســپس
معناي آن و بعدتر ،تفســيري
كوتاه از آن را بيــان ميكند.
در خاتمه نيــز آنچه از اين آيه
ميشــود آموخت را بهصورت
ساده بيان ميكند.

پيشنهاد 1
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مهمرتين

وقايع سال 1300شمسي كه از دوشنبه شروع شد ،يكدفعه اتفاق نيفتاد؛
در واقع وقايعي كه از سالهاي قبلترش شروع شــده بود ،در اين سال
و ســالهاي بعدش هم تداوم يافت .هرچند اين ســال نيز خود آغازگر
حوادثي ديگر شد .اما در سال ،1300اتفاقات ريز و درشت زيادي افتاد.
ازجمله دومين ســفر احمدشــاه قاجار به فرنگ ،اعتصاب مدارس تهران،
شــهادت محمدتقي پســيان و ميرزا كوچكخان جنگلي و . ...اين سال،
جزو سالهايي بود كه به سالهاي انتقالي سلســله قجري به پهلوي هم معروف است .در سال1300
شمسي ،شخصيتهايي چون سيمين دانشــور ،جليل شهناز ،فوزيه (اولين همســر محمدرضا پهلوي)،
مهدي آذريزدي ،عماد خراســاني ،شــعبان جعفري ،آيتاهلل مشكيني ،اسماعيل چشــمآذر و ...نيز
به دنيا آمدند.

مهمرتين

سال 1301شمسي هم در روز چهارشنبه آغاز شد .البته وقايع اتفاق افتاده
در اين سال ،به نسبت سال ،1300از اهميت كمتري برخوردار است .ادغام
نيروي قزاق و ژاندارمري ،ديدار احمدشاه با رئيسجمهور فرانسه در پاريس،
حمله نيروهاي نظامي براي سركوب امام قليخان و بويراحمديها و ديگر
شورشيان فارس ،استعفاي مشيرالدوله ،تصويب اليحه نظارت بر مطبوعات
در مجلس ،تشكيل كابينه جديد توسط حسن مســتوفيالممالك و ...ازجمله
رويدادهاي اين سال بوده است .همچنين شخصيتهايي چون قمر آريان ،رضا استاد حسن بنا ،عزالدين
حسيني ،هوشنگ كاووسي ،پروين سليماني ،ابراهيم گلستان ،آيتاهلل حسينعلي منتظري ،مرتضي حنانه،
عبدالحسين زرينكوب و ...در چنين سالي به دنيا آمدند .از ديگر رويدادهاي اين سال ،شورشهاي مختلف
محلي و سركوب آنها توسط قواي نظامي ايران و به دستور و نظارت رضاخان بوده است.

واقعي1300

شجاعدل
ميل گيبســون تــا مد تها،
در ايــران جــزو بازيگــران و
فيلمســازان بدنــه رســمي
فرهنگ و هنر بود؛ به واســطه
آثاري كــه ارائه كــرده بود و
ســبك و ســياقي كه داشت.
گيبســون بعــد از بازيگري،
كارگرداني را هــم تجربه كرد
و يكــي از مهمترين فيلمهاي
تاريخ ســينما را هم ســاخته
است؛ اثري به نام «شجاعدل».
اين اثر دوبله خوبي هم شده و
بارها در تلويزيون ايران پخش
شده است .در اين فيلم تاريخي
و جنگي ،گيبسون نقش ويليام
واالس ،مبارز اســكاتلندي را
بازي ميكند كه مــورد ظلم
سربازان انگليسي قرار گرفته
و همسرش را از دست ميدهد.
اين واقعه ،اثــري عظيم بر او
گذاشــته و براي اســتقالل
اســكاتلند ،آغاز بــه مبارزه
ميكنــد و به نوعــي رهبري
اســكاتلنديها را عهــدهدار
ميشــود .در نهايــت نيــز با
خيانت برخي از يارانش ،اسير
انگليسيها شــده و به طرزي
دلخراش اعدام ميشــود .اين
فيلم در ســال 1995ميالدي
ساخته شده و نامزد 10جايزه
اســكار و برنده نيمــي از اين
نامزديهــا ازجملــه بهترين
فيلم شــد .فيلم گيشه خوبي
هم داشت و توانست نزديك به
210ميليون دالر فروش كند؛
يعني نزديك به  3برابر هزينه
ساختش.

پيشنهاد 2

جستوجويپيچيدگي

هزار تو
با يك فيلم اجتماعي چطوريد؟
البته شايد با داستان و گرههاي
داستاني و شخصيتپردازيها
كمي مشكل داشــته باشيد،
اما به هر حــال فيلمي كه تم
اجتماعي داشــته و بازيگراني
چون شهاب حســيني و ساره
بيــات در آن ايفــاي نقــش
كرده باشــند ،حتمــاً ارزش
تماشــا هم خواهد داشــت.
«هزارتو» را اميرحسين ترابي
كارگردانــي كرده .تماشــاي
اين اثر ســينمايي يك ساعت
و 22دقيقه از شما زمان خواهد
گرفت .در ابتدا هــم قرار بود
نام فيلم را «البيرنت» انتخاب
كنند كــه در نهايــت ،به نام
هزارتو رسيدند .اين فيلم ،در
واقع رويكــردي اجتماعي و
خانوادگي دارد و حول گمشدن
يك كودك شــكل ميگيرد.
در ادامه نيــز واكنش و تعامل
شخصيتها باعث ميشود تا
فيلم را دنبــال كنيم؛ هرچند
كه برخي منتقدان داســتان
فيلم را تكراري و نوع اجراي آن
را هم معمولي ارزيابي كردند
و معتقدند ايــده اوليه خوبي
دارد .از ديگران بازيگران فيلم
بايد به پژمان جمشيدي ،غزال
نظر ،عليرضا ثانيفر و ...اشاره
كــرد .اين فيلــم را ميتوانيد
در سايتها و اپليكيشنهاي
نمايش فيلم و سريال اينترنتي
ايراني به تماشــا بنشــينيد.
بيشــتر كاربران هم از كليت
فيلــم رضايــت داشــتهاند؛
هرچند كم نبودهاند كســاني
هم كه با پايانبندي آن مشكل
داشتند.

سده چهاردهم شمسي ،در سال 1300شمسي شروع شده است؛ در روز
دوشنبه .اين سده در روز شنبه ،سيام اســفندماه سال 1399نيز به پايان
خواهد رســيد؛ نزديك به11ماه ديگر؛ به واقع امسال ،اسفندي 30روزه و
سالي كبيسه خواهيم داشت .حاال ما مينويسيم كه سده چهاردهم شمسي از اين
دوشنبه تا اين شنبه ،ولي خود اين 100سال ،هزاران حادثه ريز و درشت را
از سر گذرانده و موها سپيد كرده و جوانان را پير ساخته است .بعد از 11ماه
ديگر ،براي هميشه سده چهاردهم شمســي به تاريخ خواهد پيوست؛ درست
مثل ســده يازدهم و هفتم و چهارم و دوم شمسي و هجري و ...حاال اينها را
نوشتهايم كه چه بشود؟ ما از امروز كه داريد اين مقاله را ميخوانيد11 ،ماهي
فرصت داريم تا اين ســده را خوب مرور كرده و به خوبي و خوشي ،البته اگر
قسمت باشد و توفان حوادث بگذارد ،به پايان برسانيم .از نظر ما مطبوعاتيها
هم زمان ،عنصري مهم و سرنوشتساز اســت؛ يعني بيشتر مطالب بهواسطه
بهانههاي زماني است كه بايد توليد شوند يا ميتوانند توليد شوند؛ پس چه
بهانهاي بهتر از سال پاياني سده چهاردهم شمسي؛ اتفاقي كه يكبار براي
هميشه تكرار ميشود؟ قرار است به اين بهانه ،بازخواني دنبالهداري داشته
باشيم از حوادث ريز و درشــتي كه در اين سده عجيب و خاص اتفاق افتاده؛
سدهاي با كودتاها و انقالبها و جنگها و قحطيها و البته پيروزيهاي بزرگ
براي ايرانيان .معطل چه هستيد؟ اين شما و اين هم قسمت اول اين مجموعه
دنبالهدار در روز هفتم .قسمت اول را به بازخواني سالهاي  1300و 1301
شمسي اختصاص دادهايم؛ 2سال اول سده چهاردهم.

واقعي1301

شماره يكم  -سال هاي  1300و 1301

نخس
مي
شمس
ردبارهمحمدتقيخانپسيان؛ تينشهيد هنرپستسدهچهاردهم ياريان

تل كلن
رغوب خ ل

بعد از صدارت قوامالســلطنه ،چند نفري به واليگري خراســان منصوب شدند .اما
محمدتقيخان زير بار هيچ كدام نرفت؛ چرا كه اعتقادي به سالمت دولت مركزي نداشت.
سخنبهدرازاكشيدامادرنهايت،قوامالسلطنهپيشنهادهاييبهپسياندادكهخيليمحترمانه
ايران را ترك كند و ...محمدتقيخان هم از بلبشوي پيشآمده و وضعيت نابسامان خستهشده
و ديگر ميخواست از ايران برود .اما در همين اوضاع بود كه چند تن از يارانش ،تلگراف زدند
كه ايران را ترك نكرده و بماند و مقاومت كند؛ آنها هم پشتيبانش هستند .پسيان با هوش
نظامي كه داشت ،ميدانست كه كاري از پيش نميرود .اما چون حجت بر او تمامشده بود ،به
آنها گفت كه تاريخ اين تلگراف را به ياد داشته باشند .از سوي ديگر ،قوامالسلطنه هم كه نفوذ
زيادي در خراسان داشت ،حاكمان و خانهاي محلي و ايلياتي را با ارسال سريع تلگرافي،
وادار كرد كه عليه كلنل اقدام كنند؛ چرا كه عليه حكومت مركزي قيام كرده و يك متمرد است.
قوچان ،با خيانت ياران كلنل سقوط كرده و ياغيان و سربازان خانهاي محلي طرفدار قوام،
با سالحهاي به يغمارفته عليه او جنگيدند .او متوجه خيانت يارانش شد .راهي جعفرآباد شد تا
با ياغيان بجنگد .در يورشهاي اوليه ،ياغيان را شكست داد ولي وقتي كه ياران باقيماندهاش
را فرستاد كه مهمات بياورند ،ديدند كه جعبههاي مهمات و فشنگ خالي است! حتي وقتي كه
پيكي را راهي جعفرآباد كرد تا سربازانش را فرا بخواند ،ديد كه فرار كردهاند.

شايد بتوان خاصترين اتفاق سال 1300شمسي را ،شهادت كلنل محمدتقيخان پسيان
بدانيم؛ سردار وطنپرســتي كه زندگي و نحوه مرگ او ،اين چهره را در پهنه تاريخ
مبارزان ايراني ماندگار كرده است .او در مهرماه 1300شمسي و با خيانت ياران نزديكش
به شهادت رسيد و سرش از تن جدا شــد .اما كلنل دوستداشتني ما كه بود و چه كرد؟
پسيان ،كسي بود كه عارف قزويني ،شاعر بزرگ زمان مشروطه ،دربارهاش سرود« :اين
سر كه نشان حقپرستي است  /امروز رها ز قيد هستي است  /با ديده عبرتش ببينيد /
كاين عاقبت وطنپرستي است ».حاال او جايي در كنار آرامگاه نادرشاه آرميده است تا هر
از چندي ،كساني كه يادي از تاريخ دارند ،سري به مزارش بزنند.

همهچيز بهنفع رضاخان

متولد تبريز

از آن ســوي ديگر ،كلنل و يارانش ،ديگر مهماتي نداشتند .ياغيان نيز اين را متوجه شدند و
اندك اندك به آنها نزديك شده و تك به تك آنها را شهيد كردند .روايت است كه در لحظات آخر،
وصيت كرده اگر كسي از يارانش زنده ماند ،از طرف او با خون ،روي كفنش بنويسد «وطن» و
براي كس و كارش بفرستد .او به شهادت رسيد و سرش از بدن جدا شد .سر و بدنش را به قوچان
فرستادند .تا  5سال سالگرد شهادت او در دوازدهم مهرماه ،باشكوه برگزار ميشد اما در روزگار
پهلويها اين مراسم ممنوع اعالم شد .جالب اينكه در روزگار پسيان ،رضاخان نيز جزو سران
نظامي مملكت بود .گفته ميشود كه از كلنل هم كينهاي به دل داشت .به همين دليل قزاقهاي او
در حمله به نيروهاي پسيان نقش داشتند و گفته شده كه بخشي از تحريك خانهاي محلي براي
حمله به محمدتقيخان ،كار او بوده .هرچه كه بوده ،همه اين وقايع درنهايت بهنفع او تمام شد.

اين سردار ايراني در تبريز متولد شد ،در اين شهر درس خوانده و بزرگ شده سپس
راهي تهران و مدرسه نظام شد .بعد از فارغالتحصيلي ،راهي همدان شد براي مقابله
با ياغيان .پسيان درحاليكه در همدان بود ،تركشهاي جنگ جهاني اول هم به ايران
اصابت كرد .او در همدان با روسها هم جنگيد و در حمالت اوليه موسوم به حمله مصلي،
حتي موفق شد كه آنها را شكست بدهد .اما روسها هم بيشتر بودند و هم سالحهاي
مدرنتري داشتند .در نتيجه نظاميان ايراني شكست خوردند .شجاعتهاي پسيان به
حدي بود كه حتي خارجيان مستقر در ايران را به تحسين واداشت .ازجمله هوگو اردمان،
دربارهاش گفت« :قسمت بزرگي از افتخار اين روز (منظورش همان نبرد مصالست)
عايد به اين فرزند تواناي ايران بود كه در ميان هموطنان خود نفوذ بزرگي داشت و
جنگ را با مهارت تمام اداره ميكرد و شخصا داراي شجاعت بزرگي بود ».او در آلمان
هوانوردي هم آموخت و او را نخستين هوانورد و خلبان ايراني هم ميدانند .در كنار
امور نظامي ،به امور هنري و موسيقي و ...هم ميپرداخت و معتقد بود هر چيزي كه
براي سربلندي ايران الزم است را بايد ياد بگيرد .از ديگر نكات جالب زندگياش اين
بود كه هيچگاه ازدواج نكرد؛ چرا كه معتقد بود روا نيست كه در اين اوضاع ،زندگي يك
دختر جوان را تباه كند.

درباره ميرزاكوچك خان جنگلي

خراسان بيبازگشت
اين باركد را اسكن كنيد و

پادكست«روزشمار قرن» اتفاقات

سالهای  1300و  1301را بشنويد.

دوخانم توريست آمريكايي در ايران1300 .

فريادي از دل جنگل

يكماه قبل از شروع سال 1300شمسي ،كودتايي در ايران اتفاق افتاد كه مهمترين
چهرههاي آن سيدضياءالدين طباطبايي و رضاخان ميرپنج بودند .كارهاي سياسي
اين كودتا را سيدضياء و كارهاي نظامياش را رضاخان انجام داد؛ همان كودتايي كه
منجر به تشكيل كابينه سياه شد .سيدضياء به محمدتقي خان اختيار تام داد تا خراسان
را اداره كند .محمدتقيخان مأموريت يافت كه قوامالسلطنه را دستگير كند و حتي
بكشد .البته زير بار چنين دستوري نرفت ،چون معتقد بود كه هيچ محكمهاي
تشكيل نشده بود تا طبق آن حكم مرگ او صادر شود .به همين دليل قوام راهي
تهران و زنداني شد .اما كابينه سياه دولت مستعجل بود و سريع از هم فرو پاشيد.
قوام هم آزاد شده و بعدتر صدارت گرفت .وقتي هم كه كسوت صدارت گرفت،
قانوني نوشت كه طبق آن بايد به پول آن موقع50 ،هزار تومان از بيتالمال
خسارت ميگرفت .چرا؟ چون وقت دستگيرياش اسبهاي خوشنژادش توسط
ژاندارمري توقيف شده و كلي هم به مال و اموالش خسارت واقع شده بود.

خيانت ياران

عاقبت وطنپرستي

اولين خط آهن ايران1300 .

مأموريت ناتمام كلنل

بازار رشت1300 .

اما از ديگر وقايع مهم ســال 1300شمســي و ابتداي ســده چهاردهم شمســي در ايــران ،بايد به
شــهادت ميرزاكوچك خان جنگلي اشــاره كنيم .البته او معروفيت خاصي نزد ايرانيــان دارد؛ چرا
كه هم بهصورت ويژه به زندگي و شــهادت او پرداختهاند و هم ســريالي فاخــر در تلويزيون ايران
با موضوع زندگياش ســاخته شــده تا مردم ،بهطور عام با اين شخصيت بيشتر آشــنا شوند .به همين
ميرزايونس معروف به ميرزا
كوچكخان فرزند ميرزا بزرگ ،در
چنين روزي بود كه در رشت متولد
شد .سالهاي ابتدايي زندگياش
را هم در مدرسه حاجي حسن در
صالحآباد و مدرسه جامع رشت
گذراند تا مقدمات علوم ديني را
بياموزد.

آزاديخواهان رشت كانوني
تشكيل دادند به نام مجلس اتحاد.
گروهي هم بهعنوان فدايي عضو
اين كانون شدند .ميرزاكوچكخان
هم به اين كانون پيوست .در آن
روزگار ،او يك طلبه بود و افكار
آزاديخواهانهاي هم داشت و اين
كانون ،فرصتي به اين منظور بود.

پس از پايان جنگ جهاني دوم ،اندكي از آشــفتگي اوضاع اجتماعي و سياســي ايران كاسته شد .در زمان دولت
وثوقالدوله ،از آخرين دولتهاي زمان قجرها ،او مغضوب واقع شــد .بعد از سقوط وثوقالدوله ،البته پسيان به
ژاندارمري دعوت شده و درجه كلنلي هم گرفت .در دوره دولت مشيرالدوله ،به فرماندهي ژاندارمري خراسان منصوب
شد .او بايد به جايي ميرفت كه بازگشتي در كار نبود .روزگار فرماندهي او در خراسان ،همزمان با واليگري فردي
بهنام قوامالسلطنه بود؛ مردي تأثيرگذار و البته نه چندان خوشنام در آن ايام .آب اين دو در يك جوي نميرفت.

هيأت اتحاد اسالم ،جايگزين مجلس
اتحاد شد .اعضاي اوليه آن يك
گروه 17نفره بودند كه بيشترشان را
روحانيون تشكيل ميدادند .ميرزا
كوچكخان هم كه دروس حوزوي را
خوانده بود ،از اعضاي مؤثر آن
محسوب ميشد.

پليس راه جاده اصفهان به تهران1300 .
دليل به زندگي اين مبارز ايراني ،كمتر از محمدتقيخان پســيان پرداختهايم .البته درباره شــخصيت
و نيت مبارزاتي اين چهره ،هميشــه شــبهههايي نيز وارد شــده اســت كه اين ،بخشــي از رويكرد
تاريخ و شــخصيتهاي تاريخي در ايران بوده و هســت .اما بهطور كلي ،در ميهنپرستي اين چهره
اتفاق نظر وجود دارد.
هيأت اتحاد اسالم پس از مدتي،
به كميته اتحاد اسالم تبديل شد .تا
پايان اين سال نيز بيشتر نواحي
گيالن و بخشهايي از مازندران
تحت نفوذ اين كميته بود .اين كميته
همان چيزي است كه تحت عنوان
نهضت جنگل يا حزب جنگل شناخته
ميشود.

وثوقالدوله در ابتدا بهوسيله
سيدمحمد تدين ،پيام صلحي براي
ميرزا فرستاد .اما اين پيام پذيرفته
نشد .در نتيجه تيمورتاش با اختيارات
تام به گيالن فرستاده شد تا تكليف را
روشن كند .فرمانده نيروي قزاق هم
با اختيارات تام مأموريت يافت تا
نهضت جنگل را سركوب كند .عدهاي از
سران نهضت به شهادت رسيدند.

1299 1298 1297 1296 1296 1294 1289 1289 1286 1258
در چنين سالي بود كه او به
آزاديخواهان پيوسته و راهي تهران
شد تا عليه محمدعليشاه اقدام كنند.
البته وضعيت ايران هم بهگونهاي بود
كه هر ايراني وطندوستي را ،به تكاپو
واميداشت تا بتواند كاري بكند .ميرزا
كوچكخان نيز از اين امر مستثني نبود.

در تركمنصحرا ،به نبرد با
نيروهاي طرفدار محمدعليشاه
پرداخت و زخمي شد .چند وقتي هم
در بادكوبه ،در بيمارستاني بستري
بود تا بهبودي حاصل كند.

ميرزا كوچكخان رئيس هيأت اتحاد
اسالم شد .آنها به مبارزه با روسها
پرداختند تا نواحي اشغالشده
شمال كشور را آزاد كنند .روستاي
كسما در فومن هم مركز كارهاي
نظامي و اداري آنها درنظر
گرفته شد.

بين نيروهاي كميته اتحاد اسالم و
انگليسيها درگيريهايي اتفاق
افتاد .البته انگليسيها و روسها ،با
هم قرار گذاشته و عليه جنگليها وارد
عمل شدند .در نهايت ،قراردادي با
انگليسيها منعقد شد؛ قراردادي كه
موجب اختالفات و انحالل كميته و
تشكيل كميته انقالبي گيالن شد.

1300

ارتش سرخ نيت كرد
كه به مقابله با ياران
ميرزا بپردازد .اما
درنهايت توافقي بين
روسها و ميرزا حاصل
شد .پس از اين توافق،
سران نهضت به رشت
رفته و اعالم حكومت
جمهوري كردند.

گروهي از ايرانيان كمونيست
فعال در باكو راهي گيالن
شده و شروع به فعاليت
كردند .ميرزا نسبت به اقدام
اين گروه واكنش نشان داده
و رشت را ترك كرد .اين گروه
درصدد كودتا عليه ميرزا
برآمدند .او كه نيت اين گروه
كه برخيشان نيز از نزديكانش
بودند را درك كرده بود ،به
سمت جنگل رفت .درگيريهاي
زيادي رخ داد .سرانجام
ميرزا از خانواده و همسرش
خداحافظي كرده و به اعماق
جنگل رفته و بر اثر سرما ،جان
داد .حتي به سر يخ زده او هم
رحم نكرده و آن را از پيكرش
جدا كردند.

پنجشنبه
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پيشنهاد 1

اين بچه با جنم

با ژاله صامتي ،بازيگر و كارگردان تئاتر كه اين شبها با بازي در سريال زيرخاكي
مهمان خانههاي مردم شده است

بيكارمیمانم
اما هر نقشی بازی نمیكنم
سالهاست كه سريالهاي ويژهماه رمضان ،مخاطبان زيادي را پاي
قاب تلويزيون نشانده و امســال هم چندين سريال از شبكههاي
الناز عباسيان
ن ماه،
مختلف سيما در حال پخش است .يكي از سريالهاي جذاب اي 
سریال «زيرخاكي» به كارگرداني جليل سامان است .حضور بازيگران
مطرح و حرفهاي در اين مجموعه همراه با داستاني جذاب و صحنهپردازي نوستالژيك از نقاط
قوت اين سريال است .نقش اول زن در اين سريال را ژاله صامتي بازي كرده است؛ بازيگري كه
در سالهاي اخير در تئاتر خوش درخشيده و در سينما برنده و نامزد دريافت جوایز ارزندهاي
شده است .او بعد از سالها دوري از تلويزيون ،سريال بازي كرده و معتقد است كه اگر فيلمنامه
خوب باشــد برايش فرقي نميكند كجا بازي كند .به بهانه پخش اين سريال سراغ او رفتیم و
احواالت اين روزهايش را جويا شديم.
شــما بعــد از 15ســال دوري از
تلويزیون اول در سريال «نفس» و چند
ســال بعد در ســريال زير خاكي بازي
كرديد .چطور شد كه دوباره به تلويزيون
برگشتيد؟

تلويزيون ،ســينما و تئاتر براي مــن فرقي ندارد.
بهعنوان يك بازيگر ترجيح ميدهم نقشي را بازي
كنم كه خوشــايند تماشــاچي و بيننده باشد و با
آن ارتباط برقرار كند .در اين ســالها ترجيح دادم
در ســينما و تئاتر باشــم تا اينكه فيلمنامه خوبي
بهدســتم رســيد .كار در تلويزيون كه مخاطب و
بازخوردهاي بيشتري دارد براي من لذتبخش است،
اما علت اصلي اينكه چند سالي است در تلویزيون
كار نميكنم عملكرد فيلمســازان اين حوزه است.
كيفيت پايين اغلب كارهاي توليدشده در تلويزيون،
مرا از همكاري در اين حوزه دور كرده بود و من چون
تجربه كار با اين گروه سريال زيرخاكي را در سريال
نفس داشتم و اساســاً شــبيه كارهاي تلويزيوني
نيست ،پيشنهاد بازي در اين ســريال را پذيرفتم.
دقيقتر بخواهم بگويم اين است كه متأسفانه اغلب
كارهايي تلويزيوني بدون حساسيت روي فيلمنامه
توليد شده و بازتاب اين بيكيفيتي سريالها را هم
در نظرات مخاطبان ميبينيم .به همين دليل من
تقريباً ۱۵سال بود كه در تلويزيون كار نميكردم .من
بازيگر كالسيك هستم و نميتوانم بدون متن نهايي
كار كنم و ندانم سرنوشت نقش چه ميشود .براي
من متن و گروهي كه با آنهــا كار ميكنم خيلي
مهم است .من از رخوت گروههايي كه اغلب در
تلويزيون كار ميكنند بيزارم .متأسفانه گاهي
رخوت در گروه فيلمسازي ،ضعف در فيلمنامه
ــمبل كردن كار موجب شده تا
و بهعبارتي َس َ
كيفيت توليدات پايينتر از سطح توقع بيننده
باشــد .از آنجا كه پيشتر با جليل ســامان،
كارگردان و رضا نصيرينيا ،تهيهكننده سريال
زيرخاكي همكاري داشــتم و دوستي ديرينه با
آنها دارم ميدانســتم كه آنها هم حساســيتهاي
من را دارند .بــه كاربلدي و فعال بــودن گروه اين
ســريال هم ايمان داشتم .ســریال در همين چند
قسمتي كه پخش شــد كامنتهاي خوبي از مردم
دريافت كرده و خوشــحالم كه مورد استقبال آنها
قرار گرفته است .اين ســريال تيم همدلي دارد كه
با ظرافت و حساسيت بســيار كار ميكنند .با همه
بيامكاناتي ،چنين ســريالي ســاخته ميشود كه
من به جرأت ميتوانم بگويــم كه هيچ گافي از اين
ســريال نميتوانند بگيرند؛ اين درحالي است كه
ســريال ،روزهاي دهه  50را به تصوير ميكشد و با
پرسوناژهاي متعدد و لوكيشنهاي متفاوت سعي
در تداعي روزهاي دور دارد .به عقيده من نميتوان
جايي براي خردهگرفتن به اين سريال در زمينههاي
لباس ،صحنه ،ميزانسن ،گريم ،بازي و ..پيدا كرد.

از كارگرداني تئاتر تا تدريس

شما خيلي گزيده كار ميكنيد ،علت
اين موضوع چيست؟

من خيلي به نقش حساس هستم ،چون نقشهايم
را بازي نميكنم بلكه زندگي ميكنم .گاهي شده
در يك ســال بيش از 20نقش به من پيشــنهاد
ميشــود كه من فقط يك نقش را قبول میکنم.
من حاضرم بيــكار بمانم ،اما هر نقشــي را بازي
نكنم .نكته ديگر اينكه كوتــاه يا بلندبودن نقش
براي من مهم نيست ،تأثيرگذاري آن برايم مهم
است و اينكه چقدر در پيشــبرد قصه مؤثر است
و چقدر ميتواند مخاطب را با خود همراه كند .از
نقشهاي تكراري بيزارم و دوست دارم تجربههاي
متفاوتي داشته باشم .معتقدم كه نقش بايد كنشي
در من ايجاد كند و در خاطر تماشاچي يا بيننده
بماند.

ژاله صامتي متولد سال 51و فارغالتحصيل رشته كارگرداني تئاتر از دانشگاه هنر است و عالوه بر
بازيگري ،كارگردان تئاتر و متولي مدرسه بازيگري است .او در مجموعههاي تلويزيوني متعددي
بازي كرده ،اما هنرنمايي او در 22فيلم سينمايي و دهها نمايش تئاتر نشانگر فعاليت بيشتر او
در اين حوزه است .صامتي برنده جايزه بهترين كمدين زن از دومين جشنواره سينماي كمدي
گلآقابرايفيلم«رفيقبد»شدهاست.همچنينجايزهبهترينبازيگرزنازجشنوارهفيلمشهر
براي فيلم «در وجه حامل» را بهخود اختصاص داده است .نامزد دريافت سيمرغ بلورين بهترين
بازيگر نقش اول زن براي فيلم «درخونگاه» و نامزد دريافت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش
مكمل زن در فيلم «آخرين بار كي سحر را ديدي؟» از ديگر افتخارات اوست.

حساسيت شما به شغلتان را پيشتر
هم شنيده بوديم؛ جايي كه به شما پيشنهاد
اجرا شده بود و شما قبول نكرده بوديد .چرا
قبول نكرديد؟

بازيگري و مجريگري 2تخصص جداگانه دارد .البته
اينكه من در كنــار بازيگــري كار كارگرداني ميكنم
جريانش فرق دارد .من رشــته كارگرداني و بازيگري
خواندهام و حتي گاهي دست به قلم
هم ميشوم ،اما در اصل بازيگر هستم
و اينهــا به هم مربوط ميشــود .ما
ويروس كرونا با تمام
بازيگران زيادي داریم كه كارگرداني
بديهايش يك خوبي
و نويســندگي هم ميكنند و موفق
نشان
كه
داشت و آن اين بود
هم هستند .اما اينكه تو بازيگر باشي
و بتوانــي كار اجرا هــم انجام دهی
داد كه همه ما انسانها به هم
2حوزه متفاوت است .البته ممكن
وصل هستيم ،مهم نيست كه
است يك بازيگر ،مجري خوبي هم
تو در كجاي اين كره خاكي و
باشــد ،اما هر بازيگــري نميتواند
كدام كشور زندگي ميكني.
مجري خوبي باشــد .پيشتر با من
اگر شادي باشد همه لذت
تماس گرفته بودند و گفتند شــما
بازيگر خوبي هستيد و مردم شما را
ميبرند ،اگر صلح باشد همه
دوست دارند ،پيشنهاد اجرا را قبول
در امان هستند ،اگر بيماري
كنيد .من صراحتا به آنها گفتم شما
باشد همه در استرس و
از كجا ميدانيد كه مــردم اجراي
نگرانياند
شخص ژاله صامتي را ميپسندند؟
اگر بازي مرا پسنديدهاند ،چون به قول خودشان مابازاي
نقش مرا در خانواده و آشنايان خود ديدهاند و برايشان
ملموس است .البته اين به اين معنا نيست كه كار اجرا
را نميتوانم انجام دهم ،به هر حال با فراگيري تكنيك،
ميتوان آن را انجام داد ،ولي من ترجيح ميدهم در قالب
بازيگر فعاليت هنري خود را دنبال كنم و تماشاچي مرا
به اين شيوه دوست داشته باشد.
كاري بوده كه از بازي در آن پشيمان
بوده باشيد؟

نه اصال .بازي كردن براي من خيلي لذتبخش اســت
و وقتي ســر كار هســتم بيتعارف بگويم كه خيلي
به من خوش ميگــذرد .واقعا در خاطــر ندارم كه
فيلمي را دوست نداشته و يا در پشت صحنه آن
اذيت شده باشم .در اين زمينه جزو آدمهاي
خوششانس بودهام .چون نقشهايم را با
حساسيت و دقت زياد انتخاب ميكنم
درصد اشــتباه خيلي پايين ميآيد.
اما يكي از بهترين لحظههايي كه
من در پشت صحنه فيلمهايم
تجربه كــردهام ،ميتوانم به
جرأت بگويم كه در فيلم
ســينمايي «در وجــه
حامل» بود .اين بهترين
فيلمي بوده كه بازي كرده
و حتي در پشت صحنه كار
خيلي به من خوش گذشته است.
بيشك حضور همسرتان بهعنوان
نقش مقابل شما در اين ســريال يكي از
علتهاي محبوب بودن ايــن فيلم براي
شماست.

بله ،همينطور است .براي نخســتينبار بود كه من و
همسرم آقاي ســنجري در يك فيلم با هم همبازي
بودیم و نقش همسر يكديگر را بازي ميكرديم .اغلب
در تئاتر با او همكاري داشتهام و در تصوير خيلي كمتر
اين اتفاق افتاده است.
از تجربه بازي با آقاي پژمان جمشيدي
هم خيلي كوتاه برايمان بگويد.

از درخونگاه تا تگزاس2

مــن در فيلم «تگــزاس »2هم با آقاي جمشــيدي
بازي كردم ،البته بيشــتر همكاري ما به صحنه تئاتر
برميگردد .چه زماني كه بهعنــوان بازيگر مقابل او
بازي كــرد ه و چه زماني كه بهعنــوان كارگردان با او
همكاري كردهام ،يك نكته براي من خيلي ارزشمند
بوده و آن اخالق خوب ،هوش باال و روحيه تالشگر او
براي يادگيري بيشتر است .او وقتي وارد اين حرفه شد
مورد كملطفيهاي بسياري قرار گرفت ،اما آنقدر در
كار خودش مصمم بود كه به اين كملطفيها بها نداد
و هدفش را با جديت دنبال كرد .شايد هركس ديگري
جاي او بود از اين همه هجمه دلســرد ميشد .ولي او
ماند و ثابت كرد كه عاشــق اين كار است؛ كما اينكه
بازيگري است كه مطالعه ميكند و از آدمهايي كه كار
را بلد هســتند كار ياد ميگيرد .كارنامه رو به رشد او
نشانگر نتيجه تالش مستمرش است.
اجازه بدهيد كمــي از احواالت اين
روزهاي كرونايي بپرسيم .در اين روزهاي
بهاصطالح قرنطينه در خانه چه ميكنيد؟

در خانه هستم ،اما اصال حوصلهام سر نرفته است .من
هنوز هم يك سال ميتوانم خانه بمانم و حوصلهام سر
نرود ،چون كار براي آدمها مخصوصا خانمها هيچوقت
تمامي ندارد .هميشــه يك كاري بــراي انجام دادن
هست .عاميانهتر بخواهم بگويم اين است كه هميشه
يك كشــو براي مرتب كردن ،يك كابينت براي تميز
كردن ،يك كتاب جديد بــراي خواندن یا يك غذاي
متفاوت براي پختن هســت .من اصال درك نميكنم
چرا در اين روزهــاي قرنطينه كه همه در خانه بوديم
بسياري از افراد مخصوصا خانمها ميگفتند كه حوصله
ما سر ميرود و از بيكاري كالفه شدهايم .در اين روزها
تا مجبور به خريد چيزي نباشم از خانه بيرون نميروم
و تمام فعاليتهايــم را محدود به خانه كــردهام و از
لحظاتم لذت ميبرم .حاال كه امكان رفتن به باشگاه
يا پيادهروي در بوستانها فراهم نيست بهتر است در
خانه تحرك داشته باشیم و ورزش خانگي را تمرين
كنيم .حاال كه فرصت رفتن به كتابخانه نيســت در
خانه بمانيم و كتابهايي كه هميشه دوست داشتيم
بخوانيم اما فرصت نبود را بخوانيم .خالصه اينكه من
اصال با رخــوت و تنبلي ميانه خوبي نــدارم و همين
موضوع در انتخابهاي كاري من هم تأثير گذاشــته
و اصال نميتوانم با گروههاي ُكند كار كنم و براي من
همهچيز بايد تند و سريع پيش برود.
شــما بازيگر بيحاشيهاي در فضاي
مجازي هستید و خيلي اهل فعاليت در اين
فضا و واكنش اجتماعي به مسائل مختلف
نيستيد .از اين روحيهتان بگوييد.

من اصال حاشيه ندارم و خودم اين را انتخاب کردهام
كه كمتــر در فضای مجازی باشــم .به هــر حال ما
انسانهاي بالغي هســتيم و خودمان با درك عواقب
خوب و بد آن ،در ايــن فضا فعال هســتيم .افرادي
كه خيلي در اين فضا فعال هســتند خودشــان اين
شرايط انتخاب كردهاند .چهكسي گفته كه يك بازيگر
نميتواند بيســر و صدا و بدون حاشيه زندگي كند؟
قرار نيست هر لحظه يا هر اتفاق ساده و مهم زندگي
من در معرض ديد همه قرار گيرد .به عقيده من اين
آدمهايي كه اكنون در فضاي مجازي ،مدام دربارهشان
حرف ميزنند ،اصال آدمهايي نيستند كه در حال انجام
كار باشــند .خيلي از آنها حتي سالهاست كه جلوي
دوربين نرفتهاند و شخصا اسم آنها را از همين طريق
(فضاي مجازي) ميشناســم .بسياري ميخواهند با
اين حاشيهسازيها خودشــان را مطرح كنند .براي
مطرح شدن بايد راه خودمان را برويم .ما شغلي داريم

صامتي ژانرهاي مختلفي ،از طنز و كمدي گرفته تا درام را بازي كرده است و تقريبا همه
نقشهايش مورد استقبال قرار گرفته است .خودش درباره ژانر مورد عالقهاش ميگويد:
«من جزو نادربازيگراني هستم كه هم نقش كمدي و هم نقش جدي بازي كردهام و تماشاچي
دوست داشته است و اين خوششانسي من است .براي من فرقي نميكند چه ژانري باشد.
كمااينكه پارسال من در 2كار بسيار متفاوت «درخونگاه» و «تگزاس »2بازي كردم .اما
واقعيتش را بخواهيد كمدي جذابيتي دارد كه بيشتر ميپسندم ،چون در روزگاري كه
تماشاچي يا بيننده گرفتار دغدغههاي زندگي شده و چندان شاد و خندان نيست ميتوان
با اين فيلمهاي شاد و سرگرمكننده براي ساعتي هم كه شده لبخند را بر لبان او بنشانم».

خانواده هنرمند

كه چه بخواهيم و چه نخواهيم اگر كارمان را درست
انجام دهيم ديده ميشويم و نيازي به اين كارها نيست.
خيلي از بازيگران باتجربه هستند كه خيلي كارها را
انجام ميدهند و حتــي در فعاليتهاي خيرخواهانه
شركت ميكنند ،اما كســي خبردار نميشود .وقتي
درباره هر چيزي اظهارنظر كني به ديگران هم اجازه
اظهارنظر ميدهي .وقتي دخالتي بهكار ديگران نداشته
باشي كسي جرأت نميكند وارد حريم خصوصي شما
شــود .فضاي مجازي قطعا به همان انــدازه كه فكر
ميكنند مفيد است ،ميتواند مخرب باشد.
اين صحبت شــما با اين نظر برخي
هنرمندان كه ميگويند رسالت ما انعكاس
مشكالت جامعه و همسو شدن با آنهاست
مغايرت ندارد؟

نه ،اتفاقا من معتقدم بازيگر بايد بــا هنر خود به داد
جامعه برسد و مشكالت را به نمايش بگذارد.
اگر اشتباه نكنم حضور شما در فضاي
مجازي بيشتر به انتشار فعاليت هنرجويان
و دانشجويان رشته تئاتر محدود ميشود
كه نشان از توجه خاص شما به تربيت نسل
جديد اين هنر دارد.

من معتقدم كه قبل از ما يكسري بودند كه اين هنر را
بهعهده ما گذاشتند و ما مسئول پاسداشت اين جريان
و انتقال آن به نسل بعدي هستيم .اين به گردن ماست
كه نسل بعد ما بهگونهاي تربيت و حمايت شود كه اين
كار را از ما ياد بگيرد .من كار هنرجوها و دانشجويان را
ميبينم و از آنها حمايت ميكنم ،چون معتقدم نسل
ما در حال رفتن است و نسل ديگري بايد جاي ما را
بگيرد؛ پس بهتر اينكه آدمهايي بيايند كه متخصص
ش زنهاي
باشند .قرار نيست هميشه صامتي نامي نق 
جوان را بازي كند ،به مرور بايد جــا براي بازيگران
جديد باز شود .نه فقط در هنر بلكه در همه زمينهها
ما در قبال نسل بعد خود مسئوليم .براي مثال عرض
ميكنم كه من سالهاست كه زبالههايتر و خشك
را در خانه تفكيك ميكنم .خيليها به من براي انجام
اين كار خرده ميگرفتند و ميگفتند كسي اين كار
را نميكند .من در پاسخ به اين افراد هميشه گفتهام
كه براي من مهم نيست كه كســي اين كار را انجام
ميدهد يا نه؟ من نسبت به طبيعت و منابع طبيعي
حتي براي 100سال آينده كه من نيستم مسئولم.
البته جاي خوشحالي اســت كه در سالهاي اخير
افراد بيشــتري بهكار تفكيك از مبدا زبالهها توجه
ميكنند .اين روحیه مسئوليتپذيري را اگر در هر
جا و هر موقعيت اجتماعي داشــته باشيم بيشك
جهان زيباتري خواهيم داشت .اگر خودخواهيها و
به من چههايمان را كم كنيم و مســئوليت كارها و
افكارمان را بهعهده بگيريم خيلي اتفاق قشنگتري
ميافتد .ويروس كرونا با تمام بديهايش يك خوبي
داشت و آن اين بود كه نشان داد كه همه ما انسانها
به هم وصل هستيم ،مهم نيست كه تو در كجاي اين
كره خاكي و كدام كشور زندگي ميكني ،اگر شادي
باشد همه لذت ميبرند ،اگر صلح باشد همه در امان
هستند ،اگر بيماري باشد همه در استرس و نگرانياند
و اگر جنگ باشــد حال همه دنيا بد است .اميدوارم
بعد از رفتن ويروس كرونا و استقرار سالمتي عمومي
در همه جاي دنيا ،نخستين چيزي كه به آن برسيم
همين باشــد كه درك كنيم ما انسانها همه به هم
وصل هستيم و نبايد نسبت به هم بيتفاوت باشيم.
بايد نسبت به گرم و ســرد شدن كره زمين حساس
باشــيم و نگوييم كه به من چه مربوط است ،من كه
نهايت چند دهه بيشتر زنده نيستم.

ژاله صامتي مدتهاست با ايرج ســنجري ،هنرمند پيشكسوت ازدواج كرده و صاحب
2فرزند دختر به نام ياس و نياز است .سنجري ،بازيگر سينما ،تلويزيون و تئاتر ،دوبلور و
مدير دوبالژ و تحصيلكرده رشته كارگرداني در كاناداست كه پيش از انقالب عضو گروه
تئاتر هنري ملي بود و تجربه بازي در چند سريال قبل انقالبي را هم دارد .صامتي از تجربه
همكاري با همسرش ميگويد« :همسرم از قديميهاي اين هنر است ،اما چون اغلب كار
ترجمه و مديريت دوبالژ را انجام ميدهد خيلي فرصت بازي نداشت» .ناگفته نماند ياس
سنجري ،دختر بزرگ اين خانواده ،نوازنده ،طراح لباس ،دستيار كارگردان و منشي صحنه
در تئاتر است و دختر ديگرشان نياز ،نوازندگي میکند و عالقه زيادي به بازيگري دارد.

بچه رئيس
انيميشن 
يكي از انيميشــنهاي جالبي
كه اين روزها بچهها را حسابي
ســرگرم كــرده و حتــي از
تلويزيون هم پخش ميشود،
«بچــه رئيــس» اســت .اين
شخصيت ابتدا  3سال پيش،
بهصورت فيلمي انيميشــني
ســاخته شــد امــا بعدها كه
اســتقبال عمومي را ديدند،
بچهرئيس تبديل به ســريال
شد؛ همين سريالي كه تحت
عنوان «بچه رئيس؛ بازگشت
به كار» منتشر شــده است و
در ســايتهاي فيلم و سريال
ايراني هــم بهصورت دوبله در
دسترس است .كارگردان اين
مجموعه مت انگاســترو است
كه فصــل اول آن ،بــا همين
عنوان بازگشــت بــهكار و در
قســمتهاي مختلف توليد و
پخش شده است .هر قسمت
از اين ســريال هــم موضوع
خاص خودش را دارد .بهطور
مثــال در قســمت اول ايــن
فصل ،بچه رئيــس و تيمش،
بايد بدترين بچــه دنيا را كه
مدام گريه ميكنــد و زندگي
خانواده و همســايگانش را به
هم ريخته ،مديريت كنند .در
قســمتهايي ديگر ،مث ً
ال يك
كارآگاه فضايي ميخواهد سر
از راز كمپانــي بچه در بياورد.
در يكي از قسمتها هم جايزه
بامزهترين بچه قرار است اعطا
شــود .به همين نســبت هر
قسمتي يك داستان را دنبال
ميكنــد .اين فصل در ســال
2018ميالدي ســاخته شده
است.
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رأي شماره هشت

12مرد خشمگين
يكــي از خاصترين فيلمهاي
تاريــخ ســينما را بايد همين
فيلم « 12مرد خشــمگين»
بدانيم .ايــن فيلم در ســال
1957ميــادي ســاخته
شــده .ورژنهايي ديگر از آن
هــم در آمريكا و كشــورهاي
ديگر ساخته شــد .اما موضوع
فيلم چيســت؟ پسري جوان
و نحيــف از اهالــي آمريكاي
التين ،متهم بــه قتل پدرش
ميشــود .چاقــوي او را در
محــل قتــل پــدرش پيدا
كردهاند و او مدعي اســت كه
مدتــي قبل آن را گــم كرده.
حاال اين 12مــرد كه در يك
اتاق هســتند و اعضاي هيأت
منصفه را تشــكيل ميدهند،
بايــد دربــاره گناهكاربودن
يا نبــودن اين فــرد تصميم
بگيرند .لوكيشن ثابت است و
شــخصيتها هم ثابت؛ ولي با
اين حال با يكي از مهيجترين
فيلمهاي تاريخ سينما روبهرو
هســتيم و اين امر ،به واسطه
داستان پركشــش آن اتفاق
افتاده اســت .فيلم را سيدني
لومــت كارگرداني كــرده و
رجينالد رز هم نوشــته .فيلم
زمانــي 96دقيقــهاي دارد
و شــخصيتپردازي عميقي
را بــه نمايش ميگــذارد .در
نهايت اينكه يكــي از اعضاي
هیأت منصفه مخالف گناهكار
دانســتن اين فرد است و بقيه
را مجــاب ميكنــد كــه در
اينباره بحث كنند .سرانجام
همه اعضاي هيــأت منصفه،
حكم به غيرمجر مبودن متهم
ميدهند.
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صداي مهربان پاپ

چطور از روزهاي خانهنشيني اجباريمان يك فرصت بسازيم؟
چهرهها با پيشنهادهايشان به اين سوال پاسخ دادند

آفتاب مهرباني از آلبوم
حسرت
از اواخر دهه  70شمســي كه
اتفاقات جديدي در موسيقي
ايران افتــاد و پاپخواني رايج
شــد ،آلبومهــا و صداهــاي
مختلفــي هم راهــي فضاي
موسيقي ايران شد ،يكي از اين
صداها ،شــكلي سنتي داشت
ولي به قواعد موســيقي پاپ
پايبند بود؛ صداي خوانندهاي
به نام محمد اصفهاني .در آن
ايام ،همخوانيهاي اصفهاني
و عصار ،بهشدت ســر و صدا
به پا كــرد اما بعدتــر محمد
اصفهاني ،آلبومها و تركهاي
مســتقل خودش را ارائه داد.
در سال  ،1377آلبومي بهنام
«حســرت» منتشــر شــد با
اشــعار مرحوم قيصر امينپور
و آهنگسازي شهرام حسنزاده
و تنظيم فؤاد حجــازي .اين
آلبوم ،به روايت ســايتهاي
موســيقي دو آهنگ هيت يا
پرشنونده داشت؛ يكي آهنگ
حســرت و ديگــري آهنگ
«آفتــاب مهربانــي» .آهنگ
حســرت ،همان قطعهاي بود
كه اصفهانــي در هيبت يك
معتاد كه ميخواست تغييري
در زندگــياش ايجــاد كند،
خطاب به دختــرش خوانده
بود و بهشــدت در تلويزيون
گل كرد .قطعــه بعدي آفتاب
مهرباني بود« :آفتاب مهرباني،
سايه تو بر ســر من/اي كه در
پاي تــو پيچيد ســاقه نيلوفر
من /با تو تنها با تو هســتم/اي
پناه خســتگيها »...آهنگساز
اين قطعــه يك پزشــك بود
كه كار موســيقي هــم انجام
ميداد.

ضيافت فيلم وكتاب
امير
حاجرضايي

سهگانههاي شاهكار ببينيم
امير حاجرضايي كه نياز به معرفي ندارد؛ چه فوتبالي باشيم ،چه نباشيم ،حتما يكبار هم كه شده نام اين كارشناس
فوتبال را شنيدهايم يا چهرهاش را در برنامههاي ورزشي تلويزيون ديدهايم .او كه بازي در تيمهاي را هآهن ،برق و
ماشينسازي تبريز را تجربه كرده و در كارنامه ورزشياش مربيگري تيمهاي مختلف هم ديده ميشود ،بسيار اهل
فيلم و كتاب است و به همين دليل براي روزهاي خانهنشيني اجباريمان توصيههاي خيلي خوب و كاربردي دارد.
حاجرضايي توصيه ميكند در اين روزهايي كه زمان بيشــتري در خانه هستيم ،سهگانههاي شاهكار از
كارگردانان بزرگ دنيا را ببينيم؛ «سهگانه كريستوف كيشلوفسكي با نامهاي «آبي»« ،سفيد» و «قرمز»،
سهگانه ريچارد لينكليتر با عنوانهاي «پيش از طلوع»« ،پيش از غروب» و «پيش از نيمهشب» و
همچنين سهگانه الخاندرو گونسالس ايناريتو با اسامي «عشق سگي»21« ،گرم» و «بابل» ،فيلمهاي
شاهكاري هســتند كه اميدوارم مردم اين روزها در خانه ببينند و از ديدنشان لذت ببرند ».اگر
ميخواهيد بدانيد اين مفسر نامآشناي فوتبال براي روزهاي قرنطينهمان چه پيشنهادهاي فرهنگي
ديگري دارد ،فهرست كتابها و فيلمهاي پيشنهادياش را از دست ندهيد.

کتابهای دوستداشتنی

طاقت زندگي و مرگم نيست
اثر :مو يان ،انتشارات :ثالث
يادداشتها
اثر :آلبر كامو (برنده جايزه نوبل ادبيات) ،انتشارات :ماهي
جاي خالي سلوچ
اثر :محمود دولتآبادي ،انتشارات :چشمه

نيما
جاويدي
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لكنت در آواز

زندگي ديگران (برنده اسكار)
محصول سال  ،2006كارگردان :فلوريان هنكل فون دونرسمارك
نيمهشب در پاريس (برنده اسكار)
محصول سال  ،2011كارگردان :وودي آلن
اين گروه خشن
محصول سال  ،1969كارگردان :سام پكينپا

فيلم «سرخپوست» را ديدهايد؟ «ملبورن» را چطور؟ چقدر از ديدنشان لذت بردهايد؟ اين دو فيلم كارنامه
مختصر و بسيار مفيد نيما جاويدي ،نويسنده و كارگردان جوان و خوشفكر كشورمان است؛ كسي كه بهخاطر
همين 2فيلمش تا دلتان بخواهد از جشــنوارههاي داخلي و بينالمللي جايزه برده .جاويدي فقط براي فيلم
ملبورنش 13جايزه بينالمللي كسب كرد و فيلم سرخپوستش عالوه بر آنكه برنده جايزه ويژه هيأت داوران
از سيوهفتمين دوره جشنواره فيلم فجر شد ،در همين جشنواره نامزد سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه
و در بيستويكمين جشن سينماي ايران نامزد تنديس بهترين كارگرداني و بهترين فيلمنامه بود .در
كارنامه اين نويسنده و كارگردان خوشآتيه يك سيمرغ بلورين ديگر هم به چشم ميآيد كه آن را
براي فيلمنامه فيلم «خورشيد» به كارگرداني مجيد مجيدي ،از سيوهشتمين دوره جشنواره
فيلم فجر كسب كرده است .حاال اين نويسنده و كارگردان موفق كشورمان براي غنيسازي
اوقات فراغت اين روزها ،فهرستي پر و پيمان از فيلمها و كتابهاي خوب و اثرگذار ارائه كرده
است كه در ادامه خواهيد خواند.

خنده در تاريكي
اثر :والديمير ناباكوف ،انتشارات :مرواريد /مهرانديش
خداحافظ گاري كوپر
اثر :رومن گاري ،انتشارات :نيلوفر
چهكسي پالومينو مولرو را كشت؟
اثر :ماريو بارگاس يوسا ،ترجمه :احمد گلشيري ،انتشارات :نگاه

رضا
رفيع

فیلمهای دوستداشتنی

از «چاقوكشي» تا «انگل»

کتابها

قطعه لكنت از آلبوم 85
االن شايد جوا نترها يادشان
نيايد ،اما زمانــي در نيمه اول
دهــه 80شمســي ،بنيامين
بهادري برند اول موسيقي پاپ
ايران بود .شايد االن ،صداي او
را نپسنديد يا فكر كنيد كه چرا
اين آدم بايد اينچنين مطرح
شده باشد ،اما همهچيز به آن
روزگار بازميگــردد .بنيامين
آلبوم به نــام «»85بيرون داد
كه خودش آن را آهنگســازي
كرده و تنظيمش را هم مرحوم
نيما وارســته انجام داد .قطعه
«لكنت» را بايد با اين شعر به
ياد بياوريد« :اگه يه وقت بغض
ميكنم ،گاهي تبسم ميكنم/
ميخوام بگم عاشقتم ،دست
و پامو گم ميكنــم /ميخوام
بگم جون مني ،آتيش به جونم
ميگيره /ميخوام بگم دوسِ ت
دارم ،اما زبونــم ميگيره /من
اگه تــو رو دوبــاره نبينمت
ميميــرم »...البتــه بنيامين
پيــش از آن ،با قطعــه «دنيا
ديگه مثل تو نداره» حســابي
گل كرده بــود و جوانترها را
بهخودش كشانده بود .تا اينكه
اين آلبوم و قطعه لكنت از راه
رسيد و بهشــدت شنيده شد.
البته بعــد از انتشــار آلبوم،
گروهــي هم پيدا شــدند كه
ميگفتند كار ،كار خود حنجره
بنيامين نيســت و با استفاده
از نر مافزارهــاي كامپيوتري
چنين اتفاقــي افتاده و صداي
او در واقع صدايي ســاختگي
است.

احتماال در تمام اين روزهاي كشدار و يكنواخت كه همه ما در حال تجربه يك موقعيت منحصر بهفرد هستيم ،سعي
كردهايد خودتان را به اشكال مختلف سرگرم كنيد .شايد به آشپزي روي آوردهايد ،شايد با خواندن منابع درسي به
پرنيان سلطاني
ادامه تحصيل فكر كردهايد و شايد آموزش يك كار هنري را شروع كردهايد .اما احتماال تفريح مشترك همه ما در اين
روزهاي خانهنشيني اجباري ،خواندن كتابهاي تحسينشده و فيلمهاي روز دنياست؛ تفريحي فرهنگي كه اتفاقا
در راه دستيابي به آن ،اينترنت هم به كمكمان آمده و اين امكان را برايمان مهيا كرده است كه بدون خارج شدن از خانه ،با دانلود فيلمها و
پيدياف كتابها يا خريد آنالين فيلم و كتاب ،از روزهاي قرنطينه براي خودمان يك فرصت خوب بسازيم؛ فرصتي براي غرقشدن در دنياي
فيلمها و كتابهايي كه هميشه براي ديدن و خواندنشان منتظر زماني مناسب بوديم .حاال كه اين زمان ؛ باالخره بهدست آمده و قصد داريم
بيشتر مطالعه كنيم و بيشتر فيلم و سريال ببينيم ،بد نيست نگاهي هم به توصيهها و پيشنهادهاي چهرههاي شاخص و فرهنگي حوزههاي
مختلف بيندازيم كه قصد دارند طي اين مسير همراهيمان كنند .در اين شماره امير حاجرضايي ،كبري هاشمي ،نيما جاويدي ،نادر قدياني،
حامد عسگري و رضا رفيع به ضيافت فيلمها و كتابها دعوتمان كردهاند.

فیلمهای دوستداشتنی

چاقوكشي ()Knives Out
محصول سال  ،2019كارگردان :ريان جانسون
انگل
محصول سال  ،2019كارگردان :بونگ جون هو
پرده آخر
محصول سال  ،1369كارگردان :واروژ كريممسيحي

«عبيد زاكاني» بخوانيم و «ديكتاتور بزرگ» ببينيم
كم شــعر طنز از او نشــنيدهايم و كم لذت نبردهايم تا جايي كه خيليهايمان بعــد از هر اتفاق
كوچك و بزرگــي كه در كشــور رخ ميدهد ،منتظر يك فايــل ويدئويي يا يك فايــل صوتي از او
هستيم تا با اشــعار طنزش بيايد و ما را با لبخندي بر لب از سختيهاي جامعه عبور دهد .بله درست
حدس زديد ،رضا رفيع را ميگوييم؛ مجري ،نويســنده و روزنامهنگاري كه شــهرتش را از نگاه طناز و
شعرهاي حالخوبكناش دارد .اين شاعر توانمند كه كارشناسارشد زبان و ادبيات فارسي است،
سالهاســت با ســردبيري و مجريگري برنامه تلويزيوني «قند پهلو» بــه خانههايمان ميآيد؛
برنامهاي با موضوع شعر و ادبيات طنز كه در مناســبتهاي مختلف با حضور شاعران طنزپرداز
ايراني و داوري شهرام شكيبا و ناصر فيض روي آنتن شبكه آموزش ميرود .خالق كتاب «حرف
اضافه» كه چندين كتاب طنز ديگر از مجموعه آثار منتشرشدهاش در روزنامهها در دست چاپ
دارد ،براي حال خوب روزهاي خانهنشــيني اجباريمان ،فيلمها و كتابهايي تجويز كرده كه
در ادامه ميخوانيد.

کتابهای دوستداشتنی

كليات عبيد زاكاني
اثر :خواجه نظامالدين عبيداهلل (عبيد زاكاني) ،انتشارات :زوار
طاعون
اثر :آلبر كامو ،انتشارات :چشمه /نيلوفر
قلعه حيوانات
اثر :جورج اورول ،انتشارات :جامي /اميركبير و...

فیلمهای دوستداشتنی

ديكتاتور بزرگ
محصول سال ،1940كارگردان :چارلي چاپلين
كرامول
محصول سال  ،1980كارگردان :كن هيوز
انگل
محصول سال  ،2019كارگردان :بونگ جون هو

كبري
هاشمي

كودكان را به مطالعه عالقهمند كنيم
نويسنده و شاعر كتابهاي كودك است .سالها معلمي كرده و در تاليف برخي از كتابهاي درسي هم نقش
داشته است .صحبت از كبري هاشمي است؛ عضو انجمن نويســندگان كودك و نوجوان كه تاكنون بيش از
20جلد كتاب شعر ،داستان و نمايشنامه براي كودكان منتشر كرده است .اگر هنوز او را نشناختهايد ،سري به
كتاب فارسي اول دبستان و كتابهاي مطالعات اجتماعي پايه سوم و چهارم دبستان بزنيد و نمونه شعرهايش
را با نامهاي «جشــن بهمن»« ،خانه» و «خانه عزيز من» بخوانيد .او كه يكي از شاعران كتاب قرآن پايه
اول دبستان است و معني 7سوره قرآن را به شــعر درآورده ،پيشنهادهاي خوبي براي روزهاي قرنطينه
دارد؛ پيشــنهادهايي كه كمك ميكند بچهها هم كتابخوان بار بيايند .خالق كتابهاي قصه «دنياي
شگفتانگيز نقاشيها»« ،هديهاي براي نيكي و نيكان»« ،كسي كفش نميخرد»« ،راه آشيانه
كالغ»« ،گوراگ و يوزان» و ،...از پدر و مادرها ميخواهد از اين فرصت حضور بيشتر در كنار
بچههايشان نهايت استفاده را ببرند و برايشان كتابهاي قصه ازجمله كتاب «قصههاي خوب براي
بچههاي خوب» اثر «مهدي آذريزدي» را بخوانند.

کتابها

نقش رسانههاي تصويري در زوال دوران كودكي
اثر :نيل پوستمن ،ترجمه :صادق طباطبايي ،انتشارات :اطالعات
50روش ساده براي عالقهمند كردن كودكان به مطالعه
اثر :كتياي زاهلر ،ترجمه :سارا رئيسي طوسي ،انتشارات :صابرين
تاريخ ايران باستان
اثر :حسن پيرنيا ،انتشارات :پر /نگاه و...

نادر
قدياني

نميشود اهل مطالعه بود و انتشارات قدياني را نشناخت .در تمام سالهاي كودكي و نوجوانيمان هر كتابي
كه بهدست ميگرفتيم ،يك نشان آشنا داشت و آن هم نشان انتشارات قدياني بود .نشري كه نادر قدياني آن را
در سال 1355بنيان گذاشت و اگرچه در حوزه كتاب بزرگسال هم فعاليت دارد ،اما با چاپ و نشر هزارو700
عنوان كتاب براي كودكان و نوجوانان ،بهترين ناشر اين حوزه بهحساب ميآيد .ضمن اينكه 7بار هم
موفق به كسب عنوان ناشر نمونه كشوري شده است .وقتي از صاحبامتياز اين نشر فعال در حوزه
كودك و نوجوان درباره پيشنهادهايش براي روزهاي قرنطينه خانگي ميپرسيم ،ميگويد« :اين
زمان بهترين فرصت براي كتاب خواندن است ،بهويژه براي كودكان و نوجوانان كه وقت بيشتري
از روزهاي ديگر در اختيار دارند .به همين دليل من به پدر و مادرها توصيه ميكنم حتما در اين
روزها براي فرزندانشان كتاب بخرند و بخوانند ،بهخصوص اينكه خريد اينترنتي كتاب هم توسط
مؤسسات انتشاراتي و مراكز توزيع كتاب دنبال ميشــود و براي تهيه كتاب نيازي به مراجعه
حضوري به كتابفروشيها نيست».

شازده كوچولو
اثر :اگزوپري ،ترجمه :مصطفي رحماندوست ،انتشارات :قدياني
هوشمندان سياره اوراك
اثر :فريبا كلهر ،انتشارات :قدياني
تاريخ چاپ و نشر كتاب فارسي در ايران
اثر :فريد مرادي ،انتشارات :خانه كتاب

کتابها

جين اير
محصول سال ،2011كارگردان :كري فوكوناگا
مردي براي تمام فصول
محصول سال  ،1966كارگردان :فرد زينمان
غالمرضا تختي
محصول سال  ،1397كارگردان :بهرام توكلي

براي بچههايمان كتاب بخريم و بخوانيم

کتابهای دوستداشتنی

حامد
عسگري

فیلمهای دوستداشتنی

فیلمهای دوستداشتنی

محمد رسولاهلل(ص)
محصول سال  ،1394كارگردان :مجيد مجيدي
تلويزيوني امام علي(ع)
محصول سال  ،1375كارگردان :داوود ميرباقري

از ديدن فيلمتئاترها غافل نشويم
اگر كمي اهل شعر باشيم ،حتما حامد عسگري را ميشناسيم؛ شاعر جوان و محبوبي كه بيشتر غزل ميگويد و
تاكنون كتابهاي شعرش باعنوانهاي «حال و حوايي از ترنج و بلوچ»« ،خانمي كه شما باشيد»« ،سرمهاي» و
«پري شب :دفتر ترانه» منتشر شده است .حامد عسگري كه مدتي پيش به بيماري كرونا مبتال شد و بهمعناي
واقعي كلمه قرنطينه را تجربه كرد ،براي روزهايي كه بيشتر بايد در خانه بمانيم ،توصيههاي خوبي
دارد .او ميگويد ميتوان از اين فرصت براي ديدن فيلمتئاترها استفاده كرد و بعد 3فيلمتئاتري
را كه در روزهاي خانهنشيني ديده و دوست داشته ،معرفي ميكند« :شكلك»« ،آوازهخوان
طاس» و «رؤياي نيمهشب» ،تئاترهايي هستند كه در روزهاي دوري از سالنهاي نمايش و
دلتنگي براي تئاتر ميتوان فيلمهايشان را ديد و لذت برد .البته جز فيلم و كتاب ،اين شاعر
جوان حال خودش را در روزهاي قرنطينه خانگي با گوش سپردن به آلبوم «خراسانيات»
استاد محمدرضا شجريان خوب نگه داشته و توصيه ميكند ما هم با پناه بردن به نواي
خوش موسيقيهاي خوب ،حالمان را خوب نگه داريم.

نيمدانگ پيونگيانگ
اثر :رضا اميرخاني ،انتشارات :افق
ارتداد
اثر :وحيد يامينپور ،انتشارات :سوره مهر
تاريخ بيهقي
اثر :ابوالفضل محمدبن حسين بيهقي ،انتشارات :مركز /هرمس

فیلمهای دوستداشتنی

سرگذشت يك سگ
محصول سال ،2019كارگردان :گيل مانكوسو
رستگاري در شاوشنك
محصول سال ،1994كارگردان :فرانك دارابونت
پرويز
محصول سال  ،1391كارگردان :مجيد برزگر

توپ خانه
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دختران مليپوش كيكبوكسينگ از جذابيتهاي اين رشته
ورزشي و راز درخشش در مسابقات آسيايي ميگويند

ميگن فرشته روزهشو...

ما خشن نيستيم

كيكبوكســينگ مثل ساير رشــتههاي رزمي
چندسبك مختلف دارد و خيليها «واكو» را يكي
از سبكهاي اين رشته ميدانند ،اما در همين ابتدا
بد نيست بدانيد كه واكو اساسا سبك نيست و نام
مخفف ســازمان جهاني كيكبوكسينگ است؛
مثل فيبا براي بسكتبال ،فيال براي كشتي و فيفا
براي فوتبال .واكو متولي كيكبوكسينگ در ايران
است و رزميكاران كشــورهاي مختلف تحت نام
اين سازمان به مسابقات رســمي اعزام ميشوند
و به همين دليل اين رشته به نام كيكبوكسينگ
واكو شناخته ميشود .اين رشته ورزشي از ابتداي
دهه  70توســط ناصر نصيري وارد ايران شــده
و نزديك به يك دهه ميشــود كه بانوان هم در
كيكبوكســينگ فعاليت ميكنند و به مسابقات

بينالمللي اعزام ميشــوند .زينب كريمي كه با
29سال سن يكي از باتجربهترين رزميكاران تيم
ملي كيكبوكسينگ زنان اســت و گاهي اوقات
در غياب مربيــان تيم ملــي ،همتيميهايش را
هدايت ميكند ،بهتر از هر كسي ميتواند درباره
ســبكهاي مختلف اين رشته صحبت كند؛
«كيكبوكســينگ واكو ،ورزشــي است
كه 7ســبك مختلف دارد كه 6سبك
آن مبارزهاي اســت و از اين 6ســبك
3تا در رينگ و 3تــا در تاتامي برگزار
ميشود .يك سبك هم موزيكا لفرم
اســت كه شــبيه كاتــاي كاراته
اجرا ميشــود و خودش 4شــاخه
مختلف دارد».

   رؤيايي كه محقق شد
كيكبوكسينگ زنان در ايران در 2سبك مبارزهاي و موزيكال حرفهاي زيادي
براي گفتن دارد و رقباي خارجي روي تكنيك و قدرت رزميكاران ايراني حساب
ويژهاي باز ميكنند .دختران رزميكار ايراني معموال يك پاي فینال يا مســابقه
ردهبندي هستند و معموال با دست پر از مسابقات آسيايي برميگردند .زينب جباري
مسابقات آســيايي  2015هند را نقطه عطفي در كيكبوكسينگ زنان در ايران ميداند؛
«سال 2015رؤياي دختران كيكبوكسينگ ايران براي مبارزه در يك ميدان آسيايي محقق شد
و به هندوستان اعزام شديم .من هم در سبك مبارزهاي و موزيكال مسابقات آسيايي هند 2مدال
طال و يك نقره كسب كردم ».زينب جباري تاكنون چند مدال طال و نقره و برنز هم از مسابقات
آسيايي  2017و  2018صيد كرده و از اينرو نامش در فهرست پرافتخارترين اعضاي تيم ملي
كيكبوكسينگ زنان ايران قرار گرفته است .او در سال 2019به مسابقات جهاني اين رشته اعزام
شده و از اين مسابقات بهعنوان يك تجربه و چالش جديد براي دختران كيكبوكسينگ ايران
نام ميبرد؛ «حضور ما در مسابقات جهاني يك تجربه بيســابقه بود و با كسب عنوان هفتمي
به پايان رسيد .كمتر ورزشــكاري را پيدا ميكنيد كه در نخستين
تجربهاش روي سكو برود و كسي كه در مسابقات جهاني مدال
ميگيرد حتما در مســابقات زيادي حضور داشته است .من
معتقدم دختران ايراني در مقايســه با مردان در شــرايط
ســختتري تمرين ميكنند ،اما ميتوانند در مسابقات
جهاني هم مدال بگيرند چون عــزم و اراده انجام چنين
كاري را دارند».

   دختران ايراني را دستكم نگيريد
اعضــاي تيــم ملــي
كيكبوكسينگ ايران
اهل گله و شكايت نيستند
و حرفشان را داخل رينگ مبارزه
ميزنند .آنها در كيكبوكسينگ ياد
گرفتهاند كه چگونه با شــرايط سخت
سازگار شوند ،اما برخي تبعيضها صداي
كــم ســروصداترين ورزشــكاران را هم به
آسمان بلند ميكند .دختران كيكبوكسينگ
ميگويند ليگ اين رشته ورزشي برگزار نميشود،
اما فوتباليستي كه در تيمهاي سرخابي پايتخت
توپ ميزند دســتمزدي معادل هزينه چند تيم
ملي غيرفوتبالي دريافت ميكند .فاطمه عليزاده،
يكي ديگر از اعضاي تيم ملي كيكبوكســينگ

مليبوكسينگ زنان ميداند؛ «يك بوكسور فقط
ميتواند از دست استفاده كند اما كيكبوكسينگ
اين اجازه را به ورزشكار ميدهد كه توأمان از دست
و پا استفاده كند .همين آزاديعمل ورزشكار در
تاتامي و داخل رينگ خيلي جذاب است و شايد
به همين دليل روزبهروز بر تعداد دختراني كه به
سمت اين ورزش ميآيند بيشتر ميشود .ما عالوه
بر حضور آبرومندانه در مسابقات آسيايي خيلي
تالش كرديم كــه ثابت كنيم كيكبوكســينگ
ورزش خشــني نيســت و جذابيتهــاي خاص
خودش را دارد».

   بايد از هوشتان بهره ببريد
كيكبوكسينگ ،تلفيقي از چند رشته ورزشي مثل كاراته ،مويتاي و بوكس است و احتماال به
همين دليل براي ورزشكاراني كه به رشتههاي رزمي عالقه دارند يك پكيج كامل است .مرجان
شاهي كه سابقه قهرماني در مسابقات آسيايي را دارد و 4مدال رنگارنگ در اين مسابقات كسب
كرده ،استفاده از هوش و ذكاوت در كيكبوكسينگ را يك اصل مهم ميداند و ميگويد« :اجراي
تكنيكها و فنون كيكبوكسينگ يك هنر اســت و اگر بدانيد چه موقعي از اين هنر استفاده
كنيد برنده از رينگ بيرون ميآیید .در كيكبوكســينگ جاي برنده و بازنده در صدم ثانيهها
تغيير ميكند .شما ميتوانيد  7بر صفر از حريف عقب باشيد ،اما در چند ثانيه و با اجراي فنون
مختلف  8بر 7برنده شويد .ما بازيكني در تيم ملي داريم كه مســابقه باخته را در 3ثانيه از
حريفش برد .در اين ورزش بيش از آنكه بر تكنيك تكيه كنيد بايد از هوشتان بهره ببريد
و در سختترين شــرايط بهترين تصميم را بگيريد» .عضو تيم ملي كيکبوكسينگ
زنان ،تمرينات سخت را يكي از چالشهاي اين رشته ورزشي براي دختران ميداند؛
«يك روزهايي 3سانس در روز تمرين ميكنيم؛ يعني ساعت 7صبح از خانه بيرون
ميرويم و ساعت 10شب برميگرديم .در چنين شرايط سختي ورزشكاري كه
حمايت خانواده را پشت سرش داشته باشد به راهش ادامه ميدهد و سختيها
و آسيبديدگيها برايش شيرين ميشود ،چون ميداند براي يك هدف بزرگ
كه همان برنده شدن در رينگ اســت ميجنگد .من حمايت پدر و مادرم را
داشتم و بعد از ازدواج ،همسرم به حامي سرسختم بدل
شــد و به همين دليل در سیویکسالگي هنوز شوق اعزام به
مسابقات آسيايي و مبارزه در رينگ را دارم».

زنان ،تنها بانويي است كه در سبك رينگي موفق
شد سهميه حضور در بازيهاي جهاني لهستان
را بگيــرد و به همين دليل در كيكبوكســينگ
بهعنوان يك ورزشكار راهگشا شناخته ميشود.
او كه تاكنون 5مدال طال و يك نقره در مسابقات
آسيايي كسب كرده ،همان ورزشكاري است كه
در چند ثانيه باخت را با برد عوض كرده و درنهايت
روي ســكوي قهرماني آسيا ايســتاده است .او
ماجراي قهرمانياش در مسابقات آسيايي 2017
را يك اتفاق به يادماندني در زندگي ورزشياش
ميداند و ميگويد« :وقتي براي مبارزه با ورزشكار
ميزبان وارد رینگ شدم ،تماشاگران تركمنستاني
حسابي حريفم را تشــويق ميكردند و به همين
دليل تحتتأثير جو سالن قرار گرفتم .راند اول را

   ايستاده با حجاب
همه موفقيتهاي مداوم و بيسروصداي تيم ملي كيكبوكسينگ
زنان در حالي رقم خورده كه آنها در مقايســه با رقباي خارجي با
شرايط سختتري وارد رينگ ميشــوند .فاطمه عليزاده معتقد
اســت اگر اين ســختيها و تفاوتها نبود ،موفقيتها هم رقم
نميخورد؛ «اينكه ميگويند حجاب محدوديت نيســت شايد از
نظر خيليها يك شعار كليشهاي باشد اما براي ما كه با حجاب اسالمي
تمرين ميكنيم و مسابقه ميدهيم واقعيتي است كه تجربه كردهايم.
ما نسبت به حريفان خارجي در شرايط سختتري تمرين ميكنيم ،اما
اين سختيها ما را قويتر كرده و به همين دليل خارجيها ميگويند
دختران ايراني را نبايد در مســابقات دســتكم گرفت .آنها خوب
ميدانند كه مشكالت و سختيها باعث رشد و پيشرفت ميشود و به
همين دليل با تمام قوا در برابر ما مبارزه ميكنند .ما اين روزها براي
حضور در مسابقات همبستگي كشورهاي اسالمي آماده ميشويم،
اما اين مسابقات بهاحتمال زياد به تعويق خواهد افتاد .ما با قدرت به اين
مسابقات ميرويم و ميخواهيم به جامعه ورزش ايران اين پيام را بدهيم
كه كرونا هم نميتواند دختران كيكبوكسينگ را متوقف كند».

   براي همه سليقهها

   آزادي در رينگ
برخي از اعضاي تيم ملي كيكبوكســينگ زنان
اولينها را تجربه كردهاند؛ مثال نخســتين حضور
در مسابقات آســيايي و كسب نخستين مدال در
يك مســابقه بينالمللي به نام آنها ثبت شده و از
اينرو براي همه دختران رزميكار ايران كه رؤياي
مبارزه در رينــگ را دارند الهامبخش شــدهاند.
مرجان شــاهي كه در سیویکسالگي هنوز هم
پاي ثابت حضور در مســابقات آســيايي است و
همچنان با دست پر از مسابقات برميگردد ،تغيير
باور مردم و معرفي كيكبوكسينگ بهعنوان يك
رشته ورزشي جذاب را بزرگترين دستاورد تيم

عكس :امير پناهپور

باور اينكه دختران ايراني با لباس و دســتكش ورزشي وارد رينگ
شوند و با حريفان قدرتمندي از شرق آسيا مبارزه كنند براي خيليها
بهنام سلطاني
ســخت بود ،اما آنها در يك دهه اخير از كمترين فرصت بيشترين
بهره را بردهاند .اعضاي تيم ملي كيكبوكسينگ زنان هم در چنين
مسيري قرار قرار گرفتهاند و حاال همه از آنها انتظار كسب مدال در ميادين آسيايي و جهاني را
دارند .اعضاي اين تيم را دختران جسوري تشكيل ميدهند كه زندگيشان با مبارزه عجين است
و با عبور از همه موانعي كه در ورزش زنان وجود دارد پلههاي ترقي را يكي پس از ديگري طي
ميكنند .شايد جالب باشد كه بدانيد برخي از اعضاي تيم ملي كيكبوكسينگ زنان ايران در
آسيا حرف اول را ميزنند و چندبار روي سكوي قهرماني ايستادهاند ،اما كمتر كسي از درخشش
آنها در مسابقات آسيايي خبر دارد .اينكه يك ورزشكار زن با حجاب اسالمي وارد رينگ شود
و حريفانش را ناكاوت كند اتفاق شگفتانگيزي است كه بهواسطه پوشش نامناسب رسانهاي
از ديد عموم پنهان مانده است .اعضاي تيم ملي كيكبوكسينگ ميگويند از آنجا كه با حجاب
تمرين ميكنند و مسابقه ميدهند ،در مقايسه با حريفان خارجي شرايط سختتري دارند ،اما
بهواسطه قرار گرفتن در چنين شرايطي قويتر شدهاند و ميتوانند هر حريفي را از پيش رو
بردارند .حرفهاي دختران كيكبوكســينگ ايران كه اين روزها خودشان را براي حضور در
مسابقات همبستگي كشورهاي اسالمي آماده ميكنند شنيدني است.

   مبارزه با چاشني موزيك
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تنوع در ســبك و آزادي عمل ورزشكار
در تاتامــي و داخل رينــگ خيليها را
به سمت اين رشته ورزشــي كشانده و
از كيكبوكســينگ ميتــوان بهعنوان
ورزشــي براي همه فصول نام برد .مهال
نقــيزاده كه دســتي هــم در داوري و
مربيگــري كيكبوكســينگ دارد و در
شــهر خودش بهعنوان يكي از قهرمانان
اين رشــته ورزشي شــناخته ميشود
درباره دليل اصلــي محبوبيت روزافزون
كيكبوكسينگ واكو در ايران ميگويد:
«كمتر ورزشــي را ميتوان سراغ داشت
كه مثل كيكبوكسينگ اينقدر تنوع در
سبك داشته باشد .در اين ورزش سبكي
داريم كه ميتوانيــد داخل رينگ برويد
و در مبارزه با حريــف از ضربات محكم
دســت و پا اســتفاده كنيد .يك سبك
ديگر داريم كــه در آن ضربات كنترلي
رد و بدل ميشــود و ســبك موزيكال
هم براي ورزشــكاراني طراحي شده كه
روحياتشــان با زدوخورد و مبارزه در
داخل رينگ ســازگار نيست .در سبك
موزيكال كه كامال شــبيه سبك كاتا در
كاراته اســت ،ورزشــكار با يك موزيك
مشــخص و روي تاتامي فقط فرم اجرا
ميكند و از داوران امتياز ميگيرد .كدام
ورزش را ســراغ داريد كــه تا اين حد
براي ذائقه ورزشكاران احترام قائل
باشــد و دســتش را براي انتخاب
سبك باز بگذارد؟ به همين دليل
تصورم اين اســت كــه در آينده
از كيكبوكســينگ زنان بيشتر
خواهيد شنيد و اين رشته ورزشي
در همه شــهرهاي ايران گسترش
پيدا خواهد كرد».

باختم و در وقت استراحت از مربي خواستم يك
سيلي به من بزند تا بهخودم بيايم .وقتي به مبارزه
برگشتم در راند دوم هم گوشه رينگ گير كرده
بودم ،اما وقتي عصبانيت مربي و بچههاي تيم ملي
را ديدم بهخودم آمدم و با يك ضربه «فرانكيك»
حريفم را به آن طرف رينگ پرتاب كردم و امتياز
گرفتم .از آن لحظه به بعد جو سالن برگشت و در
2راند بعدي برنده شــدم و مدال طال گرفتم .به
همين دليل همه ما ميگوييم که كيكبوكسينگ
ورزش لحظههاست .در ســبك رينگي ضربهها
سنگينتر از سبك تاتامي است و اگر در كمترين
زمان ممكن دفاع و حمله را درست انجام بدهيد
ميتوانيد حريف را در يك ثانيه ناك دان يا ناك
اوت كنيد».

   واكو در 15استان
اعضاي تيم ملي كيكبوكســينگ زنان در كنار درخشش در مسابقات
مهم بينالمللي ،بهعنوان ســفير كيكبوكسينگ براي ترويج اين رشته
ورزشــي هم فعاليت ميكنند .مهال نقيزاده ،يكي ديگر از مليپوشــان
كيكبوكسينگ كه 2بار نايب قهرمان آسيا شده و زاده كرمان است ،سال
قبل مسئول برگزاري مسابقات انتخابي تيم ملي در اين شهر بود و بهتر
از هر كسي ميتواند درباره اســتقبال دختران ايراني از كيكبوكسينگ
صحبت كند؛ «براي نخســتين بار مســابقات انتخابي كيكبوكسينگ
زنان در كرمان برگزار شد و از اينكه ورزشــكاراني از 15استان كشور به
مسابقات آمده بودند تعجب كرديم .ما حتي از زاهدان يا بندرعباس كه
اصال كيكبوكسينگ واكو نداشــتند ورزشكار داشتيم و معلوم است كه
اين رشته ورزشي حســابي جاي خودش را بين دختران ايراني كه حس
مبارزهطلبي دارند باز كرده است .به كمك ناصر نصيري ،رئيس انجمن
كيكبوكسينگ واكو ،اين رشــته ورزشي در ايران ،بهخصوص در بخش
زنان پيشرفت زيادي داشــته و ما ســابقه قهرماني و نايب قهرماني در
مسابقات آسيايي را داريم».

   چند قدم تا مدال جهانی
كيكبوكسينگ زنان در يك بازه زماني 7-8ساله در ايران شروع به فعاليت كرده و به مقام قهرماني آسيا رسيده
كه نشانه ظرفيت قابلتوجه كيك بوكسينگ زنان در ايران است .با قهرماني اين تيم در بازيهاي آسيايي داخل
سالن  ۲۰۱۷و كسب مدالهاي رنگارنگ بود كه كاروان ورزشي ايران در رتبه سوم ردهبندي توزيع مدالهاي
اين بازيها قرار گرفت و اگر كيكبوكسينگ به فهرست بازيهاي المپيك راه پيدا كند ،ميتوان روي
مدالهاي پرتعدادي كه در اين رشته ورزشي تقسيم ميشود حساب باز كرد .مهرداد خوشسلوك،
سرمربي تيم ملي ايران ،موفقيت كيكبوكسينگ زنان در جهان را يك پروسه نسبتا بلندمدت ميداند
و ميگويد :در 3-4سال اخير استقبال زنان ايراني از كيكبوكسينگ غافلگيركننده بوده
اما تا درخشش در ميدانهاي جهاني فاصله زيادي داريم .مربي تيم ملي
انگليس در مسابقات جهاني تركيه ،عملكرد دختران كيكبوكسينگ
ايران را تحسين كرد و گفت ما بعد از ۲۰ســال در مسابقات جهاني
نخستين مدال را كسب كرديم و دختران ايراني در نخستين حضور
اگرچه مدال نگرفتند اما همه را شگفتزده كردند .كيكبوكسينگ
ايران در بخش مردان و زنان حرف اول را در آسيا ميزند و پيشبيني
من اين است كه ظرف ۳تا ۴سال آينده ميتوانيم در كيكبوكسينگ
زنان مدال جهاني بگيريم.

   توصیه برای تازه واردها
سرمربي تيم ملي كيكبوكسينگ كه ۴۲سال در رشتههاي
رزمي فعاليــت كرده ،توصيههايي بــراي عالقهمندان به
كيكبوكسينگ دارد .مهرداد خوشسلوك معتقد است اگر
ورزشكاري از مسير درست وارد كيكبوكسينگ شود با سرعت
بيشتري پيشرفت ميكند؛ «راه درست و مسير اصولي براي تازهواردها
اين است كه براي شروع فعاليت در درجه اول به انجمن كيكبوكسينگ
ايران كه مورد تأييد وزارت ورزش و تنها متولي اين رشــته ورزشي در
ايران است مراجعه كنند .اطالعيههاي انجمن هم معموال در شبكههاي
اجتماعي منتشــر ميشــود و عالقهمندان ميتوانند با رجوع به اين
اطالعيهها از همه فراخوانها با خبر شــوند .در قــدم بعدي بايد در
انتخاب ســبك دقت كرد .كيكبوكسينگ ۷ســبك مختلف دارد
و خيلي مهم است كه شــما ســبكي را انتخاب كنيد كه توان انجام
دادنش را داشته باشيد .ما ورزشــكاراني داشتيم كه از تاتامي به رينگ
آورديم و در سبك جديدشان هم كامال موفق بودند .اگر ورزشكار از ابتدا
سبك را درست انتخاب كند سرعت پيشرفتش دوچندان خواهد شد؛
بنابراين ۲اصل مهم براي كســاني
كه ميخواهند كيكبوكسينگ
را شــروع كنند ابتدا مراجعه
به انجمن كيك بوكسينگ
و بعد از آن انتخاب ســبك
مناسب است».

  قطعه و آلبوم گمگشته
تا  2دهه پيش ،نه خبري از
سريالهاي تلويزيوني بود و
نه خبــري از تيتراژهايي كه
فضايي معنوي داشــتند و
درماه مبارك گل ميكردند.
اما از ابتداي دهه 80شمسي
اين رويــه شــدت گرفت.
ســرآغاز اين اتفــاق هم با
مجيــد اخشــابي و قطعــه
«گمگشــته» او رقم خورد؛
قطعهاي كه تا ســالها اين
خواننــده را با اين ســبك
صدا و خوانــدن و تحريرها
به ياد مخاطبــان ميآورد.
اين قطعه با شــعري از علي
معلم دامغاني و آهنگسازي
و تنظيــم خــود اخشــابي
ساخته و بسيار شنيده شد.
اين قطعه البته به واســطه
اينكه تيتــراژ ســريالي به
همين نام هم بــود 30 ،روز
تمام پخش شــد .شــعرش
هم چنين بــود« :هركي با
آيينه روبهروست /تو هست
و نيســت زل ميزنــه /يه
چشم سرخ آتشــين /توي
چشاش زل ميزنه /ميگن
فرشته روزهشو با گريه افطار
ميكنه /فرشته ميدونه كه
نور ظلمتو بيدار ميكنه.»...
جالب اينكه اين ســريال را
هم رامبد جوان براي شبكه
سوم سيما ســاخت؛ سريالي
كه هنوز هم خيليها يادشان
مانده و آن را ســرآغاز خوبی
بــراي ســريا لهاي رمضاني
ميدانند .ايــن قطعه به قدري
براي خوانند هاش خوشــايند
بود كه حتــي آلبومش را هم
گمگشته ناميد.
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اگه اين بهارم برنگردي...

  قطعه منو رها كن
در سال  ،1390رضا رشيدپور
در قالب تاكشــوي «شــب
شيشهاي» در شــبكه پنجم
سيما ،درخشش فوقالعادهاي
را تجربــه كــرد .تيتــراژ اين
تاكشــو ،يك صــداي خوب
و ترانه خــوب و تنظيم خوب
را تقديم مخاطبــان ميكرد؛
اتفاق خوبي كــه مزد خودش
را هــم گرفــت و در نتيجه،
اين قطعه هــم تبديل به يكي
از بهترينهــاي تلويزيــون و
موســيقي تيتراژي شــده و
هنوز هم خيليهــا يراحي را
با اين قطعه به يــاد ميآورند.
ترانــه ايــن قطعــه را روزبه
بمانــي ســاخته و كار تنظيم
و آهنگســازي و ...را هم خود
يراحي عهدهدار بوده اســت.
البته در تنظيم ،بهزاد رئيسي
هم كنارش بــود .جالب اينكه
آلبــوم يراحي هم بــه افتخار
اين قطعه شــنيده شــده ،به
همين نام عرضه شــد .شــعر
اين ترانــه چنين بــود« :من
و انتظــار و كابــوس تنهايي/
من و حس اينكــه هر لحظه
اينجايــي /دارم آينهها رو گم
ميكنم كمكم /تو رو هر طرف
رو ميكنــم ميبينم /نگو از تو
چشــمام چيزي نميخوني/
تــو كه لحظــه لحظــه حالم
رو ميدونــي /اگه ايــن بهارم
برنگردي خونه /ديگه چيزي
از مــن يــادت نميمونه /منو
رها كن از اين فكــر تنهايي/
تو نرفتــي ،نــه ،تــو هنوزم
اينجايي.»...
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اين افراد بيشتر آسيب ميبينند

تاسهاي برنده

سختي شرايط تازه ميتواند فشارهاي روحي براي هر كدام از ما به همراه داشته باشد اما بعضي گروهها در معرض
آسيب بيشتري هستند .افرادي كه در نقش قرباني قرار میگیرند و فكر ميكنند ديگر هيچ كاري از دستشان
برنميآيد ،جزو اين گروه هستند .بعضي افراد هم پيش از اين انعطافپذير نبوده و عادت داشتهاند هميشه روي
يك خط ثابت و يكنواخت قدم بردارند ،بنابراين با بروز شرايط ناشناخته ،به هم ميريزند .عدهاي ديگر عادت دارند
از هر موضوع كوچكي ،بحران بزرگي در زندگيشان بسازند .اين افراد بيشتر از بقيه ممكن است سالمت روان خود
را در روزهاي قرنطينه و بيماري در خطر ببينند .بازنگري ذهني ،ميتواند راهحل خوبي براي جلوگيري از اين
آسيبها باشد .حاال كه وقت زياد داريم ،خوب است بيشتر درباره خودمان فكر كنيم ،بهخودشناسي بپردازيم و
جنبههاي مختلف شخصيتمان را مرور كنيم .معلوم است كه هيچكدام از ما نميتوانيم بگوييم همه مهارتهاي
رفتاري و رواني را بلد هستيم .كنترل خشم ،حل مسئله ،گفتوگو ،شنوندهبودن و بسياري از مهارتهاي رفتاري
ديگر ،مهارتهايي هستند كه در اين فرصت از راه رسيده ميتوانيم سراغ تمرين آنها برويم.

دكترناهيد شريفي ميگويد
براي حفظ سالمت روان ،بايد
خودمان را بشناسيم

پيشنهاد 2

بفروش و زنده بمان

بردگيم شير مرغ
ايــن بردگيــم هم يكــي از
باز يهاي خيلي جالبي است
كه ميتواند براي شما منافع
زيادي هم داشته باشد؛ مثل
اينكه قــدرت حضــور ذهن
و اقناع و فروش شــما را باال
ببرد .اما بازي چطور اســت؟
تعــداد بازيكنان  2تــا  6نفر
است و زمان اســتاندارد بازي
هــم نيــم ســاعت .كارتها
را تقســيم ميكننــد و بــه
هر كســي مث ً
ال  6تا از كارت
كلمات و  6تــا از كار تهاي
ديگر را ميدهنــد .حاال يك
نفر بهعنوان مشتري انتخاب
ميشود .اين مشتري ،يكي از
كارتهــاي غيركلمه خودش
را رو كــرده و به همه نشــان
ميدهــد .باقــي بازيكنان ،با
توجه به اين كارت و شــكلي
كه دارد ،از ميــان كارتهاي
كلمهاي كــه دارنــد ،بايد 2
كارت را انتخــاب كنند .اين
دو كارت بايد مفهوم عجيبي
را ايجاد كند .مث ً
ال مشــتري
يكــي از كار تهايــش مرغ
باردار يا مرغ نينجاست .شما
بايد جوري ايــن كار تهاي
كلمه را با هــم تركيب كنيد
كه محصولــي بشــود كه به
درد او بخــورد .هــر كســي
يك دقيقــه فرصــت دارد تا
محصولــش را تبليــغ كند و
بگويد كه چرا به درد مشتري
ميخورد .در نهايت مشــتري
يكي از آنهــا را انتخاب كرده
و كارت خودش را بــه برنده
ميدهــد و همــه كارتهــا
ميسوزد.

مقايسهنكنيم

فرض كنيد خبري از كرونا نيست و زندگي به
روال معمول در جريان است ،آيا ممكن نيست همكار يا
دوستتان ،از تعداد زياد كتابهايي كه خوانده يا فيلمهايي كه
تماشا كرده برايتان تعريف كند؟ آيا اين احساس را تجربه كردهايد
كه ديگران چقدر كارهاي متعدد و متنوعي انجام ميدهند و شما از آنها
عقب افتادهايد؟ حاال و در روزهاي قرنطينه هم اوضاع به همان شكل است.
رقابت ذهني بين افراد شكل ميگيرد تا همه راهها را براي مفيد گذراندن
قرنطينه امتحان كنند ،درحاليكه هر كدام از ما براي حفظ سالمت روان،
به انجام فعاليتهايي نياز داريم كه براي خودمان آسايشآور و سالمتآور
هستند .شايد يكي بعد از يك ساعت مطالعه ،ترجيح دهد سراغ فعاليتي
هنري يا كار دستي برود ،حتي نياز فيزيولوژيك ما به استراحت با
همديگر متفاوت است .بنابراين بايد دست از مقايسه خودمان
با ديگران برداريم .اين بهمعناي تأييد تنبلي نيست اما بايد
خودمان را آنطور كه هستيم بپذيريم .بعد بايد فكر
كنيم در اين شرايط خاص ،چه قدمهايي براي
ما مثبت محسوب ميشوند؟

طرح :محمد علي حليمي

بردگيم ياتزي
شــايد اگر تا سهاي موجود
در اين بــازي را ببينيد ،فكر
كنيــد با چيــزي شــبيه به
منــچ و ...روبــهرو هســتيد.
البته كــه هر گــردي ،گردو
نيســت و قــرار نيســت هر
تاســي ،متعلق به بازي منچ
و ...باشــد .در بــازي ياتزي،
ابزار كار شــما همين تاسها
هســتند؛ يعني هــر بازيكن
در هر دســت بــازي ،تاسها
را ميانــدازد .در هر دســت،
 3بار ميتواند تــاس بيندازد.
بعد نوبت بــه بازيكنان بعدي
ميرســد .حاال هر بازيكن در
نوبت خودش ،ميتواند نحوه
ايــن تاسانداختــن را تغيير
بدهد .مثالً  3تــا تاس با عدد
مشــخص را كنار بگــذارد و
دوبــاره تاسهــاي باقيمانده
را بينــدازد .طبــق قوانين و
نحوه محاســبه امتيازاتي كه
در راهنماي اين بازي هست،
شــما بايد بــه نحــو خاصي
ايــن تا سهــا را بيندازيد و
امتيازهايتــان را محاســبه
كنيد13 .دور بازي ميگردد و
در نهايت ،كسي كه بيشترين
امتيــاز يــا امتياز ياتــزي را
بهدست آورده باشــد ،برنده
خواهد بــود .شــايد قوانين
محاســبه امتيازهــا و نحوه
اين محاســبه كمــي برايتان
پيچيده باشــد ،اما بــا يكي،
 2بار بازي كه ايــن قوانين را
ياد بگيريد ،متوجه ميشويد
كــه اتفاقــاً خيلــي مهيــج
هم هست.

خانهنشينی
نسخه عمومی
ندارد

زندگي در ميان مجهولها
براي بسياري از ما ،اين اولينبار است كه با وضعيتي
مشابه با اتفاقات اخير مواجه ميشويم .پيش از اين
تصــوري از چنين وضعيتي نداشــتيم و بنابراين
خبري از آمادگي قبلي نبود .از طرف ديگر حدود
و وســعت اتفاق برايمان ناشــناخته بــود و اصال
نميدانستيم تا چه مدت قرار است با اين شرايط سر
كنيم؟ بنابراين طبيعي است كه دستكم در روزها
و هفتههاي ابتدايي همهگيري بيماري ،قرارگرفتن
در وضعيتي تازه و غيرقابل پيشبيني ،بر ترسها و
اضطرابهاي ما دامن زد .ترس از بيماري ،هراس
از مرگ ،مجهول بودن همه احتماالت و شنيدن
خبرهاي ضدو نقيض باعث شــد سالمت روان ما
تهديد شــود .به هر حال اين بيماري ناشناخته و
جديد است و به همين دليل پژوهشها درباره آن
هنوز به نتايج قطعي نرسيدهاند .همچنان خبرهايي
را ميشنويم كه ممكن اســت مدتي بعد تكذيب
شــوند .حتي اگر خبرهاي رسمي را از رسانههاي
معتبر دنبال كنيم ،بهدليل تازگي ماجرا ،مدام با
اطالعات جديد مواجه ميشويم كه دانستههاي
قبلي را زيرسؤال ميبرند .البته در كنار همه اينها،
اخبار اشتباه و شايعات هم منتشر ميشوند .همه
اين اتفاقات باعث بياعتمادي و ايجاد احســاس
عدماطمينان در وجود ما ميشــود .پس يكي از
مهمترين داليــل بههمريختگي روانــي در اين
دوران ،مواجهه با وضعيتي پيشبينينشده است.

هر روز با توصيههاي رنگارنگي براي گذراندن روزهاي قرنطينه ،انجام
فعاليتهاي مفيد و استفاده از اين وقت ناگهان از راه رسيده ،در خبرها و
نيلوفر ذوالفقاري
شبكههاي مجازي مواجه ميشويم اما واقعيت اين است كه اگر سالمت
روان ما حفظ نشود ،توانايي رفتن سراغ فعاليتهاي مفيد و استفاده
بهينه از اين زمان را نخواهيم داشت .از طرف ديگر فشارهاي رواني ناشي از استرس و اضطراب،
ميتواند تأثيرات روحي منفي در وجود ما بر جا بگذارد كه رد پاي آنها حتي بعد از تمامشــدن
ماجراي كرونا هم بهراحتي پاكشدني نیست .پس حاال ديگر همه ما ميدانيم حفظ سالمت روان،
اصال از حفظ سالمت جسمي ما در روزهاي همهگيري بيماري و قرنطينه ،كماهميتتر نيست.
ناهيدسادات شريفي ،براي طرفداران برنامه «هزار راه نرفته» چهره آشنايي است .او به ما
ميگويد چطور در روزهاي قرنطينه ،خودمان مراقب سالمت روان شخصيمان باشيم.

عوض
شدن روزمرهها

پيش
به سوي زندگي معنادار
داشتن عملكرد مثبت ذهن يكي از اصليترين كمكهايي
است كه ميتوانيم براي حفظ سالمت روانمان در اين اوضاع
بهخودمان بکنیم .عملكرد مثبت ذهن يعني معناداركردن زندگي ،تسلط
بر جنبههاي مختلف آن ،حاكمشدن بر زندگي و خروج از نقش قرباني .در قدم
اول بايد خودمان را بپذيريم و بعد سراغ پذيرش شرايط موجود برويم .در مراحل
بعدي ميتوانيم شرايط ديگران را هم كه در وضعيتي مشابه ما هستند ،بپذيريم.
براي بهترشدن اوضاع و تسلط بر زندگي ،بايد روي «در حال زندگي كردن»
تمركز كنيم .در حقيقت بايد به اين فكر كنيم كه درست است كه مسير قبلي
موقتا متوقف شده اما حاال بايد چه كنيم؟ از وقتي كه ناخواسته در اختيارمان
قرار گرفته براي رشد شخصي و رسيدن به اهداف خودمان استفاده كنيم.
ميتوانيم اهداف كوتاهمدتي مخصوص اين دوران داشته باشيم يا سراغ
اهداف بلندمدت خودمان برويم و بررسي كنيم كه در اين فرصت
قرنطينه ،چه قدمهايي ميتوانيم در مسير رسيدن به
اين هدفها برداريم.

شوكهشدن كافي است

افرادي كه وسعت درگيري بيشتري با بيماري دارند ،مثال
شغل آنها تعطيل شده يا درباره آينده شغلي خود نگراني جدي دارند،
جزو اين دسته هستند .عدمپيشبيني آينده ،منجر به احساس اضطراب و
استرس ميشود .هرچه چراها و اما و اگرها بيشتر شود ،اين احساس هم تشديد
ميشود .مشكالت شغلي و بهدنبال آن دردسرهاي مالي ،به بقيه مشكالت هم
دامن ميزند و متأسفانه قرنطينه و تعطيلي كسب و كارها باعث شده بسياري از ما
اين نگراني را تجربه كنيم .شايد فكركردن به اين موضوع تا حدي از حجم استرس
ما بكاهد كه بدانيم اين شرايط ،براي بسياري از افراد ديگر در سراسر دنيا يكسان
است .اين بيماري و تأثيرات آن بر جنبههاي مختلف زندگي ما ،وضعيتي را
بهوجود آورده كه خودمان در ايجاد آن هيچ نقشي نداشتهايم .ضمن اينكه اين
وضعيت بدون توجه به طبقه اجتماعي ،تحصيالت ،اوضاع مالي و بسياري
از ويژگيهاي ديگر ،براي همه افراد شبيه به هم است .بالتكليفي و
عدمپيشبيني اتفاقات در آينده نزديك ،احساسي است كه
همه افراد با دورنماي مجهول وضعيت شغلي با آن
مواجه هستند.

تحقيقات نشان ميدهند با افزايش احساس
تنهايي ،كاهش حمايتهاي اجتماعي و اميد به زندگي
و افزايش ترس و نگراني ،اضطرابهای باليني بهوجود
ميآيند و اين ميتواند به وسواسهاي فكري و عملي منجر
توشوي وسواسگونه،
شود .اجتنابهاي زياده از حد ،شس 
اسراف در مصرف و واكنشهايي كه در گروه وسواسهاي
فكري و عملي دستهبندي ميشوند ،زندگي را براي گروهي
از افراد جامعه دشوار ميكند .نميتوان گفت همه اين
عالئم در همه افراد بروز پيدا ميكند اما عده زيادي
هم در مواجهه با شرايط فعلي ،دچار اين سطح
از آسيبهاي رواني ميشوند.

دنيايي
از فعاليتهاي متنوع

به تعداد همه ما ،براي گذراندن زمان قرنطينه به شكل سالم راه
وجود دارد .يكي دوست دارد سراغ مطالعه در زمينههاي مختلف برود
و براساس ذوق و سليقه خود دست به انتخاب بزند ،ديگري حس ميكند با
تماشاي فيلم ميتواند دانش خود را باال ببرد .بعضي افراد سراغ ورزش انفرادي
يا خانوادگي ميروند ،بعضي هم بازيهاي خانگي را امتحان ميكنند .خوشبختانه
وسايل ارتباطجمعي فهرست متنوعي از اين انتخابها را پيشروي ما گذاشتهاند .ضمن
اينكه هيچكدام از ما نميتوانيم بگوييم هيچ كار عقبافتادهاي نداريم .حتما همه ما
منتظر فرصتي بودهايم كه كارهاي كوچك و بزرگ بر زمينمانده را سر و سامان دهيم؛
از تعمير وسيلهاي در خانه يا تغيير در آن ،تا كارهاي عقبافتاده مربوط به شغلمان
كه حاال فرصتي براي انجام آنها پيدا شده .آپارتماننشيني در اين سالها به همه
ياد داد چطور از فضاهاي هرچند كوچك خانه ،بهترين استفاده را داشته
باشيم .مثال بالكن كوچكمان را به گلخانه يا فضاي كاشت سبزيجات
تبديل كنيم .شايد قبال دوست داشتهايم آشپزي متنوع را
تجربه كنيم اما زمان مناسبي در اختيارمان نبوده
ولی حاال فرصت داريم.

نكات مثبت

راهحل
شخصي را پيدا كنيم
حتما بعد از مرور احساسات و نگرانيهاي مشتركي كه تجربه
ميكنيم ،اين پرسش پيش ميآيد كه براي كنترل سالمت روحي
خودمان چه كاري بايد انجام دهيم؟ برخالف تصورها ،نسخه واحدي براي
اين موضوع وجود ندارد .به عدد همه ما آدمهاي درگير اين ماجرا ،راهحل براي
مواجهه وجود دارد .عالقه ،توانايي و استعداد همه ما متفاوت از ديگري است و
اصل اين تفاوت است كه دنيا را زيبا ميكند .وقتي هر كدام از ما سطحي از نگراني و
استرس را تجربه ميكنيم و واكنشهاي متفاوتي هم نشان ميدهيم ،طبيعي است
كه براي روبهرو شدن با اين شرايط و كمك كردن بهخودمان براي حفظ سالمت
روان هم ،بايد سراغ راهحلي برويم كه براي خودمان مفيدتر است .ممكن است
چيزي كه حال يكي از ما را خوب ميكند و انتخابي براي مراقبت از سالمت
روان است ،براي ديگري چندان تأثيرگذار يا آرامشبخش نباشد.
بنابراين به هيچ راهحل قطعي و يكساني نميتوان اشاره كرد كه
شبيه نسخهاي معجزهآسا ،نتيجه مطلوبي در شرايط
روحي و رواني همه افراد جامعه بهجا
بگذارد.

بالتكليفي؛
حس مشترك

بين انســان و بقيه جانداران اين تفاوت وجود دارد
كه ميتواند پاســخ را انتخاب كند .شايد در روزها و
هفتههاي اول ورود بيماري و بروز شرايط جديد ،بلد
نبوديم كه بايد چه كنيم و در واقع با شرايط مواجه
شده بوديم .اما حاال بعد از گذشت اين مدت ،ديگر
نميتوانيم اين پاســخ را بدهيــم .حاال ديگر
ميدانيم كــه اين وضعيت ممكن اســت تا
زمان نامعلومي ادامه داشــته باشد و البته
جز ما ،بيشــمار مردم ديگــر در همه جاي
دنيا وضعيتي مشــابه دارند .حاال نوبت اين است
كه پاســخ به محرك را انتخاب كنيم .نمونههاي
مختلف پيــشروي ماســت و ميبينيم كه
در واكنش به محركي به شــكل بيماري و
قرنطينه ،چه پاسخهايي داده شده است .اين
ديگر به انتخاب ما بســتگي دارد كه تصميم
بگيريم قرباني باشيم و يك گوشه بنشينيم يا شكل
فعاليتهايمان را متناسب با شرايط پيشآمده تغيير
دهيم؟ روزهاي اوليه گذشته و ديگر بايد از آن شوك
مواجهشدن با شرايط خارج شويم و راهحل شخصي
خودمان را براي مواجهه با آن پيدا كنيم.

من در قرنطينه چه ميكنم؟

خانهنشيني پركار

ناهيدسادات شريفي ميگويد که او هم در روزهاي ابتدايي شروع قرنطينه ،مثل بسياري
از ما با شرايط پيشبيني نشده و جديد مواجه شده اســت؛ «در روزهاي اول سعي كردم
سراغ اســتراحت بروم و خســتگي مدتها كار و فعاليت را به در كنم .بعد سراغ مطالعه و
سرگرميهاي موردعالقهام رفتم ».شريفي ميگويد قبلها به اين فكر ميكرده كه كاش
براي مدتي ،مثال يك ماه ،با كتابها و نوشــتههايش جايي حبس شود و بتواند به كارهاي
عقبافتاده رسيدگي كند .او ميگويد« :اين قرنطينه شبيه همان حبسي كه ميخواستم،
فرصتي براي رسيدن به كارهاي عقبمانده بود ».اما اين روزها شريفي سرش خلوتتر از
قبل نيست و خانهنشيني پركاري را پشت سر ميگذارد .او ميگويد« :بهدليل شرايط خاصي
كه پيش آمده ،افراد تحت فشارهاي روحي بيشــتري قرار دارند به همين دليل هم بيشتر
از قبل به كمكهاي رواني و حمايتي نياز دارند .اين روزها فعاليتهاي من به قوت قبل به
شكل آنالين ادامه دارد و نميتوانم بگويم در قرنطينه بیکار هستم».

با ورود كرونا و همهگيري آن ،ساختارهاي
اجتماعي قبلي دچار اختالل شده و معاشرتها ديگر
به شكل سابق نیست .اما در همين اوضاع ،ساختارهاي جديد
هم شكل گرفته كه كاركرد مثبتي دارند .فعاليتهاي اجتماعي،
مرز ميان انسانها را برداشته است .هر كدام از ما به همراه هنرمندان
مشهور ،ورزشكاران و افراد سرشناس ديگر عضو كمپينهاي حمايتگر
شدهايم ،ماسك ميدوزيم ،كمكهاي مالي براي نيازمندان جمع ميكنيم
و فعاليتهاي جمعي ديگري كه مختص اين شرايط است .اين يعني
ساختارهاي اجتماعي با كاركردهاي قوي در جامعه شكل گرفته است.
همزيستي اجتماعي موجب بهبود ارتباطات انساني ميشود .با شكل
گرفتن اين همدليها ،نوع ارتباطات هم دستخوش تغييراتي شد ،انگار
تازه متوجه شديم كه چقدر به همديگر عالقه داريم و چقدر ميتوانيم
با همدلي در كنار هم ،اتفاقات مفيدي را رقم بزنيم .بد نيست در
كنار همه سختيهايي كه قرار نيست انكارشان كنيم و
ميدانيم وجود دارند ،حواسمان به نكات مثبت هم
باشد و آنها را براي خودمان و ديگران
يادآوري كنيم.
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پيشنهاد 1

پولبازي در خانه

پرنیان سلطانی

گنجينهاي از 5گوهر گرانبها

همهچيز درباره ُكره جغرافيايي جواهرنشان
كه در موزه جواهرات ملي نگهداري ميشود

همه ما از كودكي تا به امروز ماكتهاي مختلفي از ُكرهزمين ديدهايم؛
ماكتهايي با ســايزهاي كوچك و بزرگ كه مأمور نشان دادن جاي
كشورهاي دنيا روي كره زمين هســتند .بعضيهايشان كاغذياند،
بعضيها شيشهاي و بعضيهاي ديگر هم فلزي اما اطالعات همهشان
مثل هم است و جانمايي درياها ،كوهها ،زيستگاهها و ...روي همه آنها
به يك شكل است .در اين ميان اما يك كره جغرافيايي وجود دارد كه
هم شكلش با همه كرههايي كه پيش از اين ديدهايم متفاوت است ،هم
اطالعات روي آن با ديگر كرههاي زمين تفاوت دارد .اين كره كه به «كره
جواهرنشان» شهرت دارد ،سالها پيش به دستور ناصرالدين شاه قاجار
ساخته شده و پر از طال و جواهرات رنگارنگ است! روي اين كره متفاوت
كوه دماوند و شهر تهران با ياقوت مشخص شده و الماس نشاندهنده
كشور ايران است .جالب اينكه عالوه بر جانمايي قارهها ،ميتوانيد روي
اين كره ،القاب ناصرالدينشاه را هم ببينيد! اگر ميخواهيد بيشتر از
اينها درباره يكي از فاخرترين و باشكوهترين جواهرات شناخته شده
در دنيا بدانيد ،اين گزارش را از دست ندهيد.

پرجواهرترين شيء موجود در موزه جواهرات ملي ،از 51هزار و 366قطعه
جواهر ساخته شده كه وزن اين جواهرات روي هم رفته چيزي در حدود
3كيلو و 656گرم است .اما نكته جالب توجه درباره كره جواهرنشان اين
است كه اين قيمتيترين كره جغرافيايي جهان كلكسيوني از 5نوع گوهر
گرانبهاســت .الماس ،زمرد ،ياقوت قرمز ،ياقوت كبود و لعل ،سنگهاي
بسيار قيمتياي هستند كه در ساخت كره جواهرنشان بهكار رفتهاند.

قوبرق
زمينپرزر 
ناصرالدينشاه

كره 38كيلوگرمي

خاصترين ،عجيبتريــن و گرانبهاترين كــره جغرافيايي دنيا ،حدود
38كيلوگرم وزن دارد و قطر آن 66سانتيمتر است .اين كره جواهرنشان
در مجموع از 34كيلوگرم طالي ناب و خالص ســاخته شــده و روي
آن 51هزار و 366قطعه جواهر گوناگون ازجملــه زمرد ،ياقوت ،لعل و
الماس نصب شــده اســت .هنوز هيچكس در دنيا نتوانسته قيمت اين
كره جغرافيايي پر از جواهر را محاسبه كند و اين يادگار دوران حكومت
قاجاري يكي از خاصترين و منحصر به فردترين اشياي موجود در موزه
جواهرات ملي كشورمان بهحساب ميآيد.

يادگاران پادشاهان؛ از صفويه تا قاجاريه

يكي از ويژگيهاي منحصر به فرد كره جواهرنشــان اين است كه در آن ميتوان
يادگاريهاي بسياري از پادشاهان ايران را ديد! تمام جواهرهاي بهكار رفته در كره
جواهرنشان ،گوهرهاي گرانقيمتي هستند كه از دوران صفويه جمعآوري شدهاند؛
هدايايي كه ســاطين خارجي و حكام محلي در اختيار پادشاهان قرار ميدادند،
غنيمتهاي جنگي اي كه با لشكركشــيهايي ازجمله حمله نادر شــاه افشار به
هندوستان بهدست آمده و خريد پادشاهان از جهانگردان اروپايي و بازارهاي هند،
عثماني ،ايتاليا و فرانسه ،همه و همه در اين كره جواهرنشان ديده ميشوند.

ابتكار ناصرالدينشاه
براي جواهرات پياده

غنيمت جنگي نادرشاه افشار؛ نشاندهنده شهر تهران

ســنگهاي قيمتي را كه روي هيچ شــيئي سوار نشــدهاند ،اصطالحا
«جواهرات پياده» ميگويند .يعني اين لعلها ،زمردها ،ياقوتها ،فيروزهها
و الماسها نه گردنبند هستند ،نه گوشواره و دستبند و نه شانس اين را
پيدا كردهاند كه در تاج پادشاهان و ديگر اشياي مهم روزگاران خود مورد
استفاده قرار بگيرند .همين حاال اگر به موزه جواهرات ملي برويد ،كلي
از اين جواهرات را ميبينيد كه داخل ظرفهاي كوچك و بزرگ پشــت
ويترينها جا خوش كردهاند .اينطور كه ميگويند اين جواهرات بهاصطالح
پياده ،در روزگار سلطنت ناصرالدين شاه حسابي روي اعصاب چهارمين
شاه قاجار بود! براي همين دستور داد جواهرسازان ايراني شيئ 
ی بسازند
و در ساخت آن هر آنچه ميتوانند از جواهرات پياده داخل خزانه استفاده
كنند .به همين دليل در سال 1291هجري قمري گروهي از جواهرسازان
ايراني به سرپرستي زروني ماســحيان معروف به ابراهيم زرگرباشي كار
ساخت كره جواهرنشان را آغاز و در ساخت آن از بيش از 51هزار قطعه
جواهر استفاده كردند.

از آنجا كه اين كره به درخواست ناصرالدين شاه قاجار ساخته شده و در آن زمان تهران
پايتخت ايران بود ،سازندگان كره جغرافيايي جواهرنشان براي نشان دادن تهران و
نمادش كوه دماوند ،حسابي سنگ تمام گذاشتند! تنها نقطهاي از كره جواهر نشان كه
ميتوانيد در آن ياقوت معروف «ارونگ زيب» را ببينيد ،محدوده شهر تهران است كه
با اين گوهر معروف نمايان شده .گفته ميشود اين ياقوت زيبا و معروف جزو جواهرات
نادري بوده و نادرشاه افشار بعد از لشكركشي به هندوســتان با خود به ايران آورده
است .در اين كره جواهرنشان ،كوه دماوند هم با ياقوتي درشت نشان داده شده است.

به نام شاه قاجار!

اگر چه اين كره جغرافيايي خيلي به جانمايي كشورهاي مختلف
نپرداخته و از اين بابت نميتوان جاي كشورها را به راحتي روي آن
پيدا كرد ،اما كره جواهرنشان يك فرق اساسي با همه كرههاي دنيا
دارد و آن هم اين اســت كه به نام شاه قاجار سند خورده! اگر كمي
روي اين كره پر از جواهر دقيق شــويد ،ميتوانيد القاب و عناوين
منبتكاري شده ناصرالدين شاه را در جاي جاي اين كره ببينيد.

بورسبازي
ايــن روزهــا همه بــه بورس
فكر ميكنند ،شــما چطور؟
اين روزها همه در خانهشــان
نشستهاند و دارند بورسبازي
ميكنند ،شــما چطور؟ اين
روزها حتي زنــان خانهدار و
دانشــجويان و ...هــم دارند
بورسبــازي ميكنند ،شــما
چطور؟ به واسطه رشد مثبت
شــاخص بورس و سودآوري
عجيــب و غريب آن ،بيشــتر
نقدينگي موجــود در اختيار
مردم به اين سمت و سو سوق
پيدا كرده اســت .بــه همين
دليل اســت كه اين همه صف
ثبتنام در دفاتر پيشــخوان
دولت ايجاد شــده است .شما
هم اگر دوست داشته باشيد،
ميتوانيــد درحاليكــه در
خانهتــان هســتيد ،بهعنوان
يك كار درســت و حسابي به
اين ماجــرا فكر كنيــد .فقط
اينكه ذكر چنــد نكته خالي
از خلل نميتواند باشــد .اول
اينكــه با اين قضيه ســطحي
برخورد نكنيد .دســتور زبان
بورس را ياد گرفتــه و بهتر از
هر كســي بازي كنيد .سعي
كنيــد همــه نقدينگيتان را
هم وارد بــورس نكنيد چون
احتمــال دارد كل اين قصه با
مشكل هم روبهرو شــود .اما
بــراي موجســواران حرفهاي
هيــچ موجــي خطرنــاك
نيســت .بــراي بور سبازان
حرفــهاي هم چنين اســت.
در دورههــاي الزم شــركت
كنيد و اين قصه را به سادگي
برگــزار نكنيــد .گروههــای
حرفهاي و سايتهاي درست
و حســابي را هــم از دســت
ندهيد.

پيشنهاد 2

كي قاتله؟
به سرزمين گنجهاي ايران دعوتيم

درياهاي زمردي؛ قارههايي از لعل و ياقوت

در اين كره جغرافيايي كه سالهاســت در موزه جواهرات ملي نگهداري ميشود ،مانند هر كره
جغرافيايي ديگر قارهها ،اقيانوسها ،درياها و ...جانمايي شــدهاند .با اين تفاوت كه بخشهاي
مختلف كره زمين با جواهرات رنگارنگ روي كره جغرافيايي به تصوير كشيده شدهاند! بهعنوان
مثال تمام آبهاي كره زمين اعم از اقيانوسها ،درياها و دريارچهها از زمرد ساخته شده كه به
گفته تاريخپژوهان اين امر نشان از وفور سنگ زمرد در خزانه جواهرات سلطنتي ايران دارد .عالوه
بر اين ،خشكيهاي كره زمين كه شامل قارههاي آسيا ،اروپا ،آمريكا ،آفريقا و اقيانوسيه ميشود،
بهعالوه قطب جنوب با لعل و ياقوت ساخته شده است .ضمن اينكه مرز اين قارهها را الماسها
مشخص ميكنند! همچنين خط استوا و دايره البروج (دايره الماسنشان روي گوي) با الماس
نشان داده شده است .اينطور كه گفته ميشود فقط در ساخت همين دايره الماسنشان 244قطعه
الماس بهكار گرفته شده كه وزن آنها در مجموع بيشتر از 58قيراط است! ضمنا اين نكته را هم
اضافه كنيم كه در كره جغرافيايي پرزرق و برق ناصرالدين شــاه ،نقشه ايران ،انگليس ،فرانسه،
بخشهايي از جنوب شرق آسيا و جزيره ماداگاسكار نيز با الماس مشخص شدهاند .بخشهاي
مركزي و جنوبي قاره آفريقا هم از ياقوت كبود ساخته شده است.

نگاهي به ديگر جواهرات معروف
خزانه جواهرات ملي
الماس درياي نور

بــزرگ تريــن المــاس صورتيرنــگ دنيا با
182قيراط وزن ،براي ماست كه داستانهاي
زيادي درباره آن نقل شده است .ازجمله اينكه
روزگاري بر دسته شمشير افراسياب نصب بوده،
زماني يكي از گوهرهاي تاج كورش بزرگ بوده،
نادرشاه افشــار آن را بر تاج خود قرار ميداده و
درنهايتدرزمانسلطنتناصرالدينشاه،درميانه
يكي از بازوبندهاي سلطنتي و بعدها بهصورت
پيشكاله مورد استفاده قرار گرفته است.

فعال كه موزهها بهدليل پيشگيري از خطر ابتال به ويروس كرونا
تعطيل اســت ،اما به محض اينكه موزهها باز شــوند ،همه ما به
سرزمين پر از گنج موزه جواهرات ملي دعوتيم .اگر ميخواهيد
از كره جواهرنشــان و ديگر جواهرات ارزشمند خزانه جواهرات
ملي ديدن كنيد ،اين امكان روزهاي شنبه تا سهشنبه از ساعت
14تا 17وجود دارد .بهاي بازديد از اشياي قيمتي خزانه جواهرات
ملي ازجمله همين كره جواهرنشــان ،المــاس درياي نور ،جقه
نادري ،تخت طــاووس ،تاج پهلوي ،تاج كيانــي و ،...فقط 6هزار
تومان اســت كه البته دانشآموزان و دانشــجويان ميتوانند با
ارائه كارت شناسايي از تخفيف 50درصدي هم بهرهمند شوند.
اگر قصد كردهايد كه بعد از پايان كرونا ســري به موزه جواهرات
ملي بزنيد ،بد نيست بدانيد اين موزه در ميدان امام خميني (ره)،
خيابان فردوسي ،نرسيده به چهارراه استانبول ،نبش كوچه بانك
مركزي و در ســاختمان بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
قرار دارد .شمارههاي 64463030و 64463799هم پاسخگوي
سؤاالتتان هستند.

قديميترين عكس از
كره جواهرنشان
از كره جواهرنشــان تا دلتــان بخواهد
عكــس و فيلــم وجــود دارد؛ عكس
و فيلمهايي كه با مشــاهده دقيق آنها
ميتوانيــد تمــام جزئيات كار شــده
روي ايــن كــره جغرافيايي پــرزرق و
برق را ببينيد .اما يكــي از جذابترين
عكسهــاي كره جواهرنشــان ،عكس
سياه و سفيدي است كه ناصرالدين شاه
كنار كره جواهرنشانش ايستاده و با آن
عكس يادگاري ميانــدازد .اين عكس
قديميترين عكس از كره جغرافيايي پر
از طال و جواهر است كه قدمتش به حدود
140سال پيش ميرسد.

در خزانه جواهرات ملي تا چشــم كار ميكند ،طال ،ياقوت ،زمرد ،فيروزه ،لعل و الماس
ديده ميشود؛ جواهراتي كه بســياري از آنها روي اشياي مختلف سوار شدهاند و بخشي
از تاريخ و فرهنگ اين مرز و بوم را با خود يدك ميكشــند .اين جواهرات جدا از زيبايي

تاج كياني

تاج كياني ،تاج مورد استفاده شاهان قاجاري
در مراسم تاجگذاريشان بود .فتحعليشاه
قاجار دستور داد اين تاج را ساخته و با الماس،
ياقوت ،زمرد و مرواريد زينت ببخشند .نكته
جالب اين اســت كه تاج كياني بعد از دوران
امپراتوري ساســاني ،نخستين تاجي است
كه ساخته شده .چرا كه شاهان بعد از دوره
ساســاني و پيش از دوره قاجــار ،از جقه يا
پيشكاله بهجاي تاج استفاده ميكردند.

جقه نادري

يكي ديگر از جواهرات سلطنتي و ارزشمند
موزه جواهرات ملي ،جقه نادري است .اين
جقه كه در ســده 12قمري ساخته شده،
آراســته به الماس و زمرد اســت .وزن اين
جقه كه گاهي پهلوي اول از آن اســتفاده
ميكــرد33 ،مثقال و 19نخود اســت و از
يك تخمه زمرد درشــت5 ،آويــز زمرد و
صدها الماس فالمك ريز و درشــت ساخته
شده است.

تخت طاووس

كره مباركه طالي جواهرنشان ،كتاب شد

شايد برايتان جالب باشد بدانيد كره جواهرنشــان بهقدري داراي اهميت است كه
سال 1396يكي از اعضاي هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهان يك كتاب كامل و
جامع درباره آن نوشته است .دكتر سيد مسعود سيدبنكدار درباره نامگذاري اين كتاب
كه اسفندماه سال95توسط دكتر حسن روحاني رئيسجمهور رونمايي شد و بهار سال
بعد توسط بانك مركزي انتشار يافت ،ميگويد« :نام اين كتاب را «كره مباركه طالي
جواهرنشان» گذاشتم؛ چرا كه اين اصطالح متداول دوره ناصري براي فاخرترين و
باشكوهترين كره جواهرنشان شناخته شده در جهان بود؛ كرهاي كه حاصل تشريك
مساعي فرهيختگان و نخبگان علمي و فرهنگي عصر ناصري است» .اين كتاب نفيس
كه سال 1397از سوي بانك مركزي به كتابخانه آستان قدس رضوي اهدا شد ،درواقع
شرح مفصل و دقيق جواهرات بهكار رفته در كره جواهرنشان است.

خيرهكنندهشان ،پشتوانه پول مليمان هم بهحســاب ميآيند و به همين دليل داراي
اهميت بسيار هستند .در ادامه با برخي ديگر از اشياي باشكوه موزه جواهرات ملي بيشتر
آشنا ميشويم.

اين تخت را در ســال 1216هجري قمري
به فرمان فتحعليشــاه قاجار و با استفاده از
طال و جواهرهاي موجود در خزانه سلطنتي
ســاختند .درابتــدا بهدليل وجــود نقش
خورشيد در اين تخت ،به آن تخت خورشيد
يا تخت جمشــيد گفته ميشــد ،اما وقتي
فتحعليشاه با «طاووس تاجالدوله» ازدواج
و اين تخت را به او هديه كرد ،نامش به تخت
طاووس تغيير پيدا كرد.

تاج پهلوي

تاجي كه هــم رضاخان و هــم محمدرضا
پهلــوي روي ســر ميگذاشــتند ،ســال
1304هجري شمسي با 3هزار و 380قطعه
الماس5 ،قطعه زمرد2 ،قطعه ياقوت كبود
و  368حبه مرواريد ســاخته شد .اين تاج
 4كنگرهاي كه به ســبك و سياق تاجهاي
شاهنشاهان ساساني ساخته شده و 2كيلو
و 80گرم وزن دارد ،در موزه جواهرات ملي
نگهداري ميشود.

كمربند زرين

يكي ديگر از اشــياي به نمايش درآمده در
موزه جواهرات ملي ،كمربند زريني اســت
كه ناصرالدين شــاه قاجار سفارش ساخت
آن را داده و از طال و نقره ساخته شده است.
اين كمربند طاليــي داراي يك قطعه زمرد
بزرگ به وزن 176قيراط است كه با 60قطعه
الماس برليــان و 145قطعه الماس فالمك
تزئين شده .طول بند زربافت كمربند زرين
هم 119سانتيمتر است.

چشمك قاتل
باز يهــاي خانگــي هرقدر
ســاد هتر باشــند ،به همين
نســبت هم شــروع كردن و
انجامدادنشــان در همهجــا
راحت خواهد بود .مثل همين
بازي چشمك مرگ .هر جايي
كه باشــيد ،فقط كافي است
خودكاري و كاغذي دمدست
داشته باشيد؛ بازي به همين
راحتي قابل انجام اســت .اما
چطور؟ فــرض كنيد شــما
 7نفر هســتيد7 .تــا برگه را
مينويســيد .روي يكي كلمه
كارگاه ،روي يكي كلمه قاتل
و روي باقي برگههاي باقيمانده
كلمه مقتول را مينويســيد.
حاال برگهها را بــه هم ريخته
و هر كســي يكي از آنها را بر
مــيدارد .كارگاه ،بايد دنبال
قاتل بگــردد .قاتــل هم كه
از هويــت خود مطلع اســت،
بهصورت پنهانــي ،به يكي از
مقتوالن اشــاره كرده و به او
چشــمكي ميزند و مقتول از
بازي خارج شده و ميميرد .اگر
كارگاه موفق شود كه قاتل را
پيدا كند ،در دست بازي قاتل
تبديل به كارآگاه ميشــود.
ميبينيــد؟ بازي بهشــدت
سادهاي است .اين بازي نياز به
پيشبيني و قدرت حدسزدن
باال دارد و بايد بتوانيد از ميان
اتفاقهايي كه ميافتد و افرادي
كه ميميرنــد ،قاتل را حدس
بزنيد .براي تعداد بازيكنان هم
محدوديتي وجود ندارد.

پيشنهاد 1
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تلگراف خانه

گ معروف
حمله به آهن 

مختصر و مفيد درباره يكي از قديميترين محلههاي پايتخت
كه هسته اوليه تهران بوده است؛ محله عودالجان

سؤال
اول

عودالجان كجاست؟

حدس بزن
اين يكي هم بازي بهشدت سادهاي
است و هر جايي كه باشيد ،به راحتي
ميتوانيد انجامش بدهيد .به قدري
هم باب شده كه حتي در مسابقات
تلويزيوني هم مورد اســتفاده قرار
ميگيرد .حتي گروهــي از فعاالن
دنياي مجازي هم آن را ياد گرفتهاند
و دارند اســتفاده ميكنند .اما اين
بازي چيست؟ بخشي از چيزي را به
نمايش گذاشته يا پخش كنيد ،بقيه
بايد حدس بزنند كه اين چيســت.
اين ،ميتواند بخشي از يك موسيقي،
فيلم ،نقاشــي معروف ،حيــوان و...
باشــد .الحمدهلل االن دســت همه
گوشي همراه هوشــمند هست .هر
كســي ميتواند يكي از آهنگها يا
بخشهايي از يك فيلم را پخش كند
تا بقيه حدس بزنند .فقط اين زمان
نبايد زياد باشد و مابين  5تا  10ثانيه
درنظر گرفته شود .نكته مهمتر هم
اين است كه از موارد معروف كه همه
از آنها اطالع دارند استفاده كنيد و زياد
دنبال موارد پرت نروید 5.ثانيه از يك
آهنگ ،فيلم و ...ميتواند گزينه خوبي
براي شروع بازي باشد.

پيشنهاد 2

فرمانروا شو

بردگيم ركب
زمان بــازي بردگيم ســهربع طول
ميكشد و تا  6نفر ميتوانند سرگرم
انجام آن باشند .طراح نسخه ايرانيزه
شــده اين بازي ،بار اولي كه آن را در
سايت خودش معرفي كرد ،با استقبال
زيادي روبهرو شد .در اين بازي شما
ژنرالهايي هســتيد كه بايد قدرت
ارتشتان را از طريق كارتهايي كه
داريد و قوانين حاكــم بر بازي ،زياد
كنيد .هر وقت كه بيشترين امتياز را
آورديد و بيشترين كارتها دستتان
بود ،پرچم شــما بر فراز يك استان
افراشته ميشــود .بازي وقتي تمام
ميشــود كــه نخســتين بازيكن،
بتواند 3اســتان همجوار يا  5استان
غيرهمجــوار را به تصــرف خودش
در بيــاورد .بازي جالبي اســت ،نه؟
در واقع استراتژي اين بازي ،مبتني
بر كمين و بلــوف و فريبزدن طرف
مقابل است.

شايد شما هم برايتان سؤال شده باشد كه
اين عودالجان ،عودالجاني كه ميگويند،
كجاســت؟ تهران قديم را 5محله تشكيل
ميدادند؛ محله سنگلج ،محله ارگ ،محله
چاله ميدان ،محله بازار و محله عودالجان.
به گفته كارشناسان تاريخ تهران ،ردپايي
از محلــه عودالجان در عصــر صفوي هم
ديده ميشــود .در ابتدا اين محله از غرب
به خيابان پامنار و از شرق به خيابان شهيد
مصطفي خميني محدود بود و از شمال به
خيابان اميركبير ميرســيد .بعد از دوره
قاجار ،با گسترش حصار شهر تهران ،اين
محله تا خيابان ري گســترده ميشــود.
جنوب محلــه عودالجان بــه خيابان ۱۵
خرداد ميرســد .اين محله در نقشههاي
سال  ۱۲۶۷شمســي هم ديده ميشود.
امروز اگر بخواهيم در نقشــه دنبال محله
عودالجان بگرديم ،خيابان ناصرخسرو در
غرب ،خيابان اميركبير در شمال ،خيابان
ري در ضلع شرقي و خيابان ۱۵خرداد در
ضلع جنوبي محله قديمي عودالجان ،دور
تا دور اين محله را در بر گرفتهاند .مديريت
شهري ،محله عودالجان امروز را به 3بخش
تقسيم كرده اســت .در تقسيمبنديهاي
امروزي اين محله به 3قسمت مياني ،شرقي
و غربي تقسيم شده است .بخش مياني آن،
همان محدوده كوچك اوليه اســت كه از
پامنار تا خيابان شــهيد مصطفي خميني
ادامه دارد .بخش شرقي آن تا خيابان ري
ادامه مييابد و محلــه امامزاده يحيي(ع)
را در خــود دارد .بخش غربي آن شــامل
خيابان ناصرخسرو ميشود .وجود تجار و
كشــاورزان و درباريان در اين محله ،تنوع
بافت را در آن زياد كرده است .خانههايي
كه صاحبان آنها از توانايي مالي مناســبي
برخوردار بودنــد ،معموالً داراي اندروني و
بيروني بوده است .بسياري از خانههاي اين
محله نسبت به زمين داراي عمق هستند.
دليل اين امر ،اســتفاده بهينه از انرژي و
جلوگيري از هدر رفتن گرما و سرما بود.

احتماال نام «عودالجان» را شنيدهايد ،نام محلهاي كه همزمان با پايتخت شدن طهران شكل گرفت .حاال از آن عودالجان بزرگ كه يكي از 5محله
اصلي تهران بود ،فقط همين نام باقيمانده و يك بازارچه در خيابان 15خرداد كه به عودالجان نامگذاري شده است .شايد ندانيد كه بسياري از
اولينهاي پايتخت در همين محله شكل گرفت؛ مثال نخستين بانك ايران در اين محله راهاندازي شد .اينجا سعي كردهايم به شكل مختصر و
مفيد شما را با اين محله قديمي آشنا كنيم تا اگر اين بار نامش را شنيديد كلي اطالعات در ذهنتان شكل بگيرد.

چه شد كه عودالجان «عودالجان» شد؟

سؤال
دوم

عودالجان يــا اودالجان از محلههــاي قديمي پايتخت
اســت .بعضيها معتقدند كه نام اودالجــان تغيير يافته
آو -دراجين اســت كه در زبان تاتي بومي تهران« ،جاي
تقسيم آب» معني ميدهد« .او» در لهجه محلي بهمعناي
آب و «دراجان» بهمعناي پخش كردن آب نهر به چندين
شاخه كوچك است .در فارسي حرف «ع» وجود ندارد و
شايد بتوان گفت عودالجان در اصل اوالدجان يا اودراجان
بوده است .عدهاي نام اين محله را تلفظ «عبداهلل جان» به
گويش كليميان ميدانند .بعضيها هم بهدليل قرار داشتن
بازار عطاران در اين محله ،عودالجان را تركيبي از «عود»
و «الجي» ميدانند .كوچه دردار از غرب به خيابان ري،
از شرق به خيابان هفده شهريور و از شمال به كوچه آبشار
محدود ميشود و در حدود  ۳۰۰سال قدمت دارد .در شرق
و غرب اين محل ،دو در وجود داشــت .به همين دليل به
آن كوچه دردار ميگفتند .كوچه دردار ،كوچهاي داراي

محلهگمشدهپايتخت

سقف بود و در آن حمامي به نام حمام شكوهسلطان وجود
داشت .ميگويند در شرقي كوچه به يك يخچال طبيعي
باز ميشد .امروز اثري از سقف و حمام و يخچال در كوچه
نيست .كوچه آبشار هم نام قديمي خيابان شهيد عبدالرضا
شيرازي است كه در شمال كوچه دردار واقع شده است.
اين كوچه كه به كوچه قجرها هــم معروف بود ،در زمان
قاجار روي بلندي قرار داشت تا آبي كه از بارش باران در
كوچه جمع ميشد را به باغچههاي اطراف هدايت كند.
آب از اطراف اين كوچه به شــكل آبشار به پايين سرازير
ميشــد .وجود منارههاي بلند در كوچــه پامنار ،دليل
نامگذاري اين كوچه اســت .راجع به كوچه صد توماني
برخي وجه تسميه آن را وجود فردي در كوچه ميدانند كه
همه دارايياش صد تومان بود و برخي ديگر معتقدند كه
دليل آن ،خانههاي كوچه است كه زماني ارزشي معادل
صد تومان داشتند.

شغل و حرفه عودالجانيها چه بود؟

سؤال
چهارم

محدوده شــرقي محله عودالجان در زمان
قاجار را اراضي كشــاورزي تشكيل ميداد.
اين يعني برخي از اهالي محله در آن زمانها
به شغل كشاورزي مشــغول بودند .در كنار
كشــاورزي ،اهالي عودالجان به حرفههاي
مختلفي مشغول بودند .بازار عودالجان كه
در ضلع غربي عودالجان جاخوش كرده بود،
بخشي از فعاليت روزمره اهالي آنجا را بهخود
اختصاص مــيداد .در ۱۵۰تا  ۲۰۰ســال
پيش در اين بازارچه 4كاروانســراي بزرگ
قرار داشت؛ كاروانســراي حاجيها ،مجد،
لواساني و سهراه دانگي4 ،كاروانسراي مهم
بازارچه عودالجان است .حاجيهاي تهراني
در گذشته ،سفر حج خود را از كاروانسراي
حاجيها شــروع ميكردند و اين كاروانسرا

محل سفر حج عمره يا تمتع بود .كاسبان و
حجرهداران در كاروانسراي لواساني در ضلع
شرقي بازار ،غالت و حبوبات شهرهاي اطراف
تهران مثل ساوه و قم و سمنان را به فروش
ميرساندند و كاروانسراهاي مجد و سهدانگي
هم محل رفتوآمد تجار بود و امروز به محل
كارگاهي براي مصنوعات فلزي تبديل شده.
عودالجان در گذشــته محله اعياننشــين
تهران بود و بهدليــل همجواري با مجموعه
كاخهاي گلســتان ،محل سكونت درباريان
قاجار بود .بخش مياني محدوده عودالجان،
در زمان قاجار خانههايــي بزرگ و باغهاي
وســيع داشــت .به مرور كه صاحبان اصلي
اين امالك از دنيــا ميرفتند ،اين امالك به
داليل مختلف به واحدهاي كوچك تقسيم

سؤال
سوم

عودالجان چه بناهاي
تاريخي مهمي دارد؟
خانه مدرس ،مجموعه كاخهاي گلستان،
كنيسه عذرايعقوب ،باغ ملكالشعرا از بناها
تاريخي و مهم محله عودالجان هستند.
خانه پزشــك مخصوص ناصرالدين شاه
كه در ســال  ۱۲۶۲شمسي ساخته شده
اســت ،در كوي نــوريزاده در پامنار جا
دارد .سراي وثوق الدوله كه هماكنون در
اختيار شوراي بينالمللي بناهاي تاريخي
است ،بهدليل نظم و تقارن در ساخت بنا،
وجود هفت دري ،گچبري و نقاشيهاي
اســليمي روي ديوارها و وجود دو بادگير
در بنا ،مجموعهاي كامــل از معماري را
در خود دارد .ســراي وثوقالدوله به يكي
از صاحبمنصبــان دوره قاجاريــه بهنام
ميرزامحمد قوام الدوله آشــتياني تعلق
داشته است .امامزاده هفتدختران ،يكي
ديگر از مراكز تاريخي عودالجان است كه
در ضلع غربي خيابان سيروس نزديك تكيه
رضاقليخان قرار دارد .حمام نواب با قدمتي
كه به دوره صفويه بازميگردد ،در راسته
امامزاده يحيي(ع) قرار دارد .اين حمام قبل
از مرمت بخشهايي چون هشتي ،سربينه،
تنظيف ،گرمخانه ،توالت ،خزينه ،استخر،
ستون و تزيينات بســياري داشته كه در
اثر مرمتهاي متوالي از بين رفته اســت.
مدرســه مروي هم يكي ديگر از بناهاي
باارزش عودالجان است .اين مدرسه شامل
يك مسجد و صحن بزرگ با حجرهها ،طاق
نماها ،كالسهاي مباحثه و ايواني بزرگ در
شمال صحن است .تزئينات كاشيكاري
كه كتيبهها ،اشــعار و نام فتحعليشاه و
فخرالدوله بر آنها ثبت شــده ،ديوارهاي
ايوان شمالي را زينت ميدهد .اين بنا در
ســال  ۱۲۳۱هجري قمري ساخته شده
اســت .نســبت امامزاده يحيي(ع) با ۱۵
واســطه به امام چهارم شيعيان ميرسد.
بقعه اين امامــزاده و بازارچهاي كه بهنام
وي نامگــذاري شــده ،از ديگــر بناهاي
تاريخي مذهبي عودالجان است .صندوق
منبتكاري امامزاده يحيي(ع) با طول ،2.5
عرض 1.60و ارتفاع 1.18متر و قدمتي كه
به سال  ۸۹۵هجري قمري بازميگردد ،از
آثار تاريخي اين محله است.

ميشــدند بهگونــهاي كه امــروز در محله
عودالجان شاهد خانههاي كوچكي هستيم
كه ديگر نشــاني از عمارت اوليه را در خود
ندارند .در خيابانهاي محله عودالجان كه
قدم بزني ،ديگر هيچ اثري از بناهاي بزرگ و
خانهباغهاي قديمي تهران نيست .مگر آنكه
بهندرت در گذري پر پيــچ و خم ،مثل گذر
امامزاده يحيي(ع) بعــد از رديف خانههاي
كوچك و گاهي نوســاز ،ناگهان ساختماني
مثل ساختمان سراي كاظمي جلوي راهت
سبز شــود و ببيني كه عمارت كمي مجلل
آن چقدر با خانههاي اطراف ناهمگون است.
پيش از گســترش زبان فارســي تهران در
محلههاي شهر ،زبان اصلي مردم زبان تاتي
(مادي) بوده است.
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نكته بازي

فوتبال ايران

مدرك شواليه نيستها!

عليفتحاهللزادهميگويدکهيكپيشنهادخارجيداردكهبراساس
آنميتواندباپرداختيكونيمميليونيورومديرعامليكباشگاه
سوئیسيشود.باتوجهبهاختالفسطح 2كشور،كامالمنطقياست
كه سوئیسيها از ايران مدير وارد كنند .اميدواريم با حضور مديران
توانمند ايراني در سوئیس ،وضعيت اين كشور هم يك سر و سامان
جزئي بگيرد .فقط چيزي كه نميفهميم اين اســت كه چرا براي
مديريت در فوتبال سوئيس بايد چنين مبلغي پرداخت شود .البته
فتحاهللزادهگفتهدرازايپرداختاينپول،نيميازامالكباشگاهبه
ناماوخواهدشد،وليخببايدديدباشگاهسوئیسيچهامالكيدارد
و نصف آن چقدر ميارزد .در كل اين پيشنهاد كمي مشكوك است
و شــايد حاجي آن را در اينترنت پيدا كرده باشد .به هر حال پست
مديريت،مدركشواليهنيستكهباپولبشودآنراخريد!
اشتباه كرديد در پرونده نياورديد

بعدازاعالمرأيكميتهاستينافوتأييدبرتريسهبرصفرپرسپوليس
مقابل سپاهان ،بين باشگاه اصفهاني و مهدي دادرس كه از اعضاي
استيناف اســت درگيري لفظي بهوجود آمده .اگر از ما ميپرسيد،
معتقديم رأي درست بوده و خود سپاهانيها هم قلبا به اين مسئله
اشراف دارند ،اما اين بخش از اظهارات دادرس را نفهميديم« :اگر من
ادعاي سپاهانيها را اعالم كنم ،نيروي انتظامي بهخاطر تهمتهاي
نارواازآنهاشكايتميكند.حاالمانجابتبهخرجميدهيموچيزي
نميگوييم و حتي ادعاي آنها را در پرونــده هم نياورديم ».خب اين
يعنيچه؟اگرادعاييمطرحشده،حتمابايددرپروندهميآمده.شايد
سپاهانيها داليلي براي ادعايشان داشتند .نهايتا اگر كذب گفته
بودند،بهقولشمانيرويانتظاميشكايتميكردوحقشراميگرفت.
شمادرمقاومقضاوتهستيد،نهمصلحتانديشي.اينطورنيست؟
هر كاري كنند جرم است

خود ما كم منتقد مديران فعلي پرسپوليس نيستيم ،اما انصافا اين
معركهاي كه راه افتاده هم خيلي عجيب است .فضا طوري شده كه
هركارياينهاميكنند(يانميكنند)بايكموجتخريبيعظيمدر
فضاي مجازي و رســانهاي همراه ميشود .با بازيكنان پرسپوليس
برايتمديدقراردادمذاكرهنميكنندشرميشود،بابازيكنانپيكان
برايسرخپوششدنمذاكرهميكنندشرميشود،بااسپانسرفسخ
ميكنندبداست،باگزينههاياسپانسريمالقاتميكنندبازهمبد
است،سركارحاضرميشونداشتباهميكنند،بيرونباشگاهجلسه
ميگذارند خطا ميكنند ،مصاحبه ميكنند ميشود خودنمايي،
نميكنند ميشود بياعتنايي به افكار عمومي ...آقا يك مجالي به
اينبندگانخدابدهيد،شايدتوانستنددوتاكارخوبانجامبدهند.
اگر كارهايشان اشتباه بود يا نتيجه نداد ،بعد همه با هم ميريزيم
سرشان.خالصهكهاينهمهكوبيدنبيمايه،كميعجيباست.

كوتاه تر از گزارش

جنجال بر سر دادرس

حرفهاي عجيب عضو كميته استيناف و خشم
سپاهانيها باعث عذرخواهي رئيس كميته استيناف شد
اعالم رأي نهايي كميته اســتيناف فدراسيون فوتبال درخصوص
ديدار سپاهان و پرسپوليس در نهايت به سود باشگاه تهراني بود؛
موضوعي كه اعتراض باشگاه ســپاهان را به همراه داشت و البته
مسئوالن اين تيم اصفهاني با مهدي دادرس ،يكي از اعضاي كميته
استيناف دچار چالش شــدند .صحبتهاي عجيب و تمسخرآميز
دادرس ،بيانيه تند سپاهانيها را به همراه داشت .عليرضا صالحي،
رئيس كميته استيناف روز گذشته درخصوص حرفهاي جنجالي
دادرس به فارس گفت« :ما از اين مصاحبه دفاع نميكنيم و تمام
مسئوليت آن برعهده شخص مصاحبهكننده است .از آقايان مسئول
در فدراسيون هم خواهش ميكنيم در مورد اين موضوع بررسي و
پيگيري كنند .من اين را در زمان آقايان تاج و كفاشيان گفتم و االن
هم ميگويم .اين صحبتها موضع ما نيست ،يك اظهارنظر شخصي
اســت كه دادرس انجام داده ،تا دلتان بخواهد هم از اين ادبيات او
در تمام اين سالها و در فضاي مجازي وجود دارد .كميته استيناف
باالترين مرجع رسيدگي ركن قضايي است و جايگاه خاصي دارد».
صالحي در مورد اينكه آيا واكنشــي به بيانيه سپاهان عليه كميته
اســتيناف دارد ،عنوان كرد« :من هيچ واكنشــي به آنها نشــان
نميدهم ،چون به آنها توهين شــده و در بيانيهشــان هم اين را
گفتهاند .من ايراد را متوجه شخصي ميدانم كه اين صحبتها را
انجام داده ،آنها گفتهاند كه شــكايت ميكنيم .اگر قانون اين حق
را برايشان قائل شــده ،بايد اين حق را اعمال كنند .هميشه اين را
گفتهام .حتي آييننامه به آنها اجازه ميدهد به دادگاه  CASبروند،
اين حق هر كسي است ،كما اينكه درخواست تجديدنظر حقشان
بود و نميتوانم جلوي حق كسي را بگيرم .مرجعي كه ميخواهد
رســيدگي كند ،داليل و مدارك را ميبيند .اگر اين حكم نقض يا
تأييد شود ،حق آنهاست .من نه از نقض آن خوشحال ميشوم و نه
تأييد آن .چون من نظر قضايي خودم را با همكارانم بررسي كردم و
با آييننامه تطبيق داديم و آنچه بود را نوشتيم ،نه برخالف حقيقت
و آييننامه».
از اصفهان خبر ميرســد كه هيأتمديره اين باشــگاه در شرايط
فعلي قصد سكوت دارند و ظاهرا قرار است اين پرونده را به CAS
بفرستند .ســپاهانيها همچنان بر اين عقيدهاند كه قصد داشتند
برابر پرســپوليس بازي كننــد ،آنها حكم صادرشــده را عادالنه
نميدانند و قرار اســت در مرجعي بيرون از ايــران اين پرونده را
پيگيري كنند .اين در حالي اســت كه تكليف ليــگ برتر ايران و
مشخصشدن قهرمان هم هنوز با ابهاماتي روبهروست.
گاليه دادرس از رئيس

مهدي دادرس از رئيس كميته اســتيناف دلخور شده است .او در
اينباره ميگويد« :به هر حال هر كسي ميتواند هر صحبتي انجام
ندهد ،اما واقعيت اين است كه من بياحترامي به كسي نكردم و با
توجه به تجاربي كه در فوتبال دارم گفتم سپاهان درصورت شكايت
به  CASهم راه به جايي نميبرد».
وي افزود« :من از دوست و همكارم آقاي صالحي گاليهمند هستم.
ايشان ميتوانست به جاي صحبت در رسانهها درباره همكارش با
خودم تماس بگيرد و اين مسئله را بيان كند .با اين حال ،همچنان
احترام ايشان بر من واجب است».
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استراماچوني-تيم ملي؛ يك شايعه ايتاليايي
اميرحسين اعظمي| بازار شايعات و حاشيهها در فوتبال ايران همچنان داغ
است؛ حتي در شرايطي كه ليگ تعطيل است و فدراسيون فوتبال هم اوضاع
باثباتي ندارد .در چند روز گذشته شايعاتي درخصوص مذاكره فدراسيون
فوتبال ايران با آندرهآ استراماچوني مطرح شده كه البته فدراسيون فوتبال
سهشنبهشب اين شايعه را تكذيب كرد .با اين حال ماجرا زماني جالب شد
كه جانلوكا ديمارتزيو ،خبرنگار نامدار ايتاليايي ســاعتي بعد از تكذيب
فدراسيون فوتبال در تویيتر و وبسايت رســمياش مدعي شد فدراسيون
فوتبال ايران براي امضاي قرارداد با آندرهآ استراماچوني وارد مذاكره شده و
ممكن است سرمربي سابق استقالل هدايت تيم ملي ايران را بر عهده بگيرد.
اين خبرنگار مدعي شد استراماچوني درماه دسامبر يك جدايي جنجالي از
استقالل داشت ،اما حاال در مسير پذيرش پست سرمربيگري تيم ملي ايران
قرار گرفته است .در گذشته اين سمت به جياني ديبيازي ،ديگر سرمربي
ايتاليايي پيشنهاد شده بود ،اما درنهايت توافق حاصل نشد .ايران بعد از پايان
دوران شيوع ويروس كرونا 2ديدار دشوار مقابل عراق و بحرين خواهد داشت
و اين 2مســابقه تكليف صعود به دور بعدي مقدماتي جامجهاني را معلوم
خواهد كرد .هماكنون و بعد از جدايي مارك ويلموتس ،دراگان اسكوچيچ
سرمربي تيم ملي ايران شده اما او هنوز در يك ديدار رسمي نيز روي نيمكت
قرار نگرفته است .اين در حالي اســت كه انتخاب اسكوچيچ در ايران هم با
انتقادهاي زيادي روبهرو شد و بهنظر ميرسد اين مربي هم هنوز از نشستن
روي نيمكت تيم ملي ايران مطمئن نيست.
جانلوكا ديمارتزيو مدعي شده اســتراماچوني نامي است كه بسياري از
بازيكنان در ايران او را بهخوبي ميشناسند و سيستم  3-4-3مورد عالقه او
در استقالل نتيجه خوبي داده است .اين سرمربي ايتاليايي چندماهي هدايت
بهروز رسايلي| فدراسيون فوتبال اين روزها رئيس
ندارد؛ بنابراين مشخص نيست شايعاتي كه حول
و حوش ايــن مجموعه و سياســتهاي آتياش
منتشر ميشــود بر چه پايهاي استوار است؛ مثال
همين  2شــايعه اخير؛ اينكه ايران براي ميزباني
از جام ملتهاي آســيا در سال 2027درخواست
داده يا اينكه دوستان مشــغول مذاكره با آندرهآ
اســتراماچوني هستند تا او را ســرمربي تيم ملي
كنند .واقعا كي در فدراســيون دارد اين كارها را
ميكند؟ هرچند اين واقعا مهم نيست .الاقل اين دو
خبر اخير آنقدر غيرقابل باور هستند كه قبل از هر
چيز ميتوان يك دل سير به آنها خنديد!
شرايط ما جان ميدهد براي ميزباني!

شــايعه درخواســت ايران براي ميزبانــي از جام
ملتهــاي 2027را نخســتينبار ســخنگوي
فدراســيون مطرح كرد؛ درحاليكه اين مجموعه
فعال رئيس ندارد و قاعدتا چنين پروژههايي بايد با

آبيپوشان را بر عهده داشت و با كسب نتايج خوب از محبوبيت قابلتوجهي
در بين فوتبالدوستان ايراني برخوردار شد .حاال شايعات درخصوص حضور
او در تيم ملي قوت گرفته ،هرچند كه فدراسيون فوتبال همچنان مذاكره با
سرمربي سابق استقالل را تكذيب ميكند.

بهانهجوييها و كشمكشهايي كه ايجاد كرده فقط بهدنبال دريافت تمام و
كمال پولش بوده است .ميتوان گفت هنوز هم هيچيك از مقامات بلندپايه
وزارت ورزش دل خوشي از استراماچوني ندارند و بعيد است حتي در صورت
صحت خبر مذاكره با اين مربي ،زير بار بازگشتش به ايران بروند.

روز گذشته فدراســيون فوتبال در اقدامي عجيب از اين خبرنگار ايتاليايي
بهصورت رسمي درخواســت كرد كه اين خبر را تكذيب كند .اميرمهدي
علوي سخنگوي فدراسيون فوتبال در نامهاي رسمي براي ديمارتزيو نوشته
است« :انتشار اين شايعه در شرايطي كه تيم ملي ايران با دراگان اسكوچيچ
در حال برنامهريزي جدي براي ماههاي آتي و مسابقات مهم آينده است،
عالوه بر عاريبودن از واقعيت و فضاســازي بيمورد در سطح رسانهها ،در
دايرهالمعارف بينالمللي ارتباطات هم در زمره اخبار زرد محسوب ميشود
كه طرح آن بدون تحقيق و بيتوجه به تكذيب رســمي بــه اعتبار منبع
منتشركننده خدشه جدي وارد ميسازد .خواهشمند است با توجه به اخالق
حرفهاي شايعه منتشره را به قيد فوريت تكذيب كنيد ».جالب اينجاست كه
توضيح علوي به زبان ايتاليايي در صفحه تویيترش منتشر شده و ديمارتزيو
در آن تگ شده است.
درحاليكه فدراسيون فوتبال شايعه مذاكره با سرمربي سابق استقالل براي
هدايت تيم ملي را تكذيب كرده ،شواهد نيز نشان ميدهد اين خبر احتماال
كذب بوده و در فدراسيون و وزارت ورزش هيچ انگيزهاي براي بازگرداندن
استراماچوني به ايران وجود ندارد .بعد از رفتن استراماچوني از ايران ،مديران
ارشد وزارت ورزش در جلسهاي ضمن انتقاد شديد از سرمربي ايتاليايي و
رفتارهايش تأكيد كردند كه او اصال خيال ماندن در ايران را نداشــته و با

اما در كنار اين شايعات بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اگر فدراسيون
فوتبال قصد داشته باشد مربي ديگري را جانشين اسكوچيچ كند ،بايد اول
تكليف قرارداد دراگان را مشــخص كند؛ قراردادي كه ابهاماتي دربارهاش
وجود دارد .اگرچه گفته شــده قرارداد او بهصورت مرحلهاي بسته شده و
مرحله اول آن تا پايان 4بازي تيم ملي در مرحله انتخابي جامجهاني بوده اما
باشگاه خبرنگاران چندي پيش در گزارشي مدعي شد قرارداد اسكوچيچ با
فدراسيون تا پايان جام ملتها اعتبار دارد؛ منتها بندي در آن گنجانده شده
كه اگر تيم ملي نتواند به مرحله نهايي انتخابي جامجهاني برســد آنوقت
قرارداد او بهطور اتوماتيك ،ملغي خواهد شــد .ابهام ديگــر درباره قرارداد
اسكوچيچ با فدراسيون به مسائل مالي برميگردد .پيش از اين گفته شده
او براي 4بازي 200هزار دالر از فدراسيون دريافت خواهد كرد كه پرداخت
اين پول بهصورت ريالي خواهد بود .اما اسكوچيچ در مصاحبه با ايسنا اعالم
كرد بحث توافق مالي او با فدراسيون ،محرمانه است .بحث پايان قرارداد او تا
تيرماه ۹۹هم مطرح است ،اما درباره مدتزمان اين قرارداد هم شفافسازي
نشده است .در مجموع ميتوان گفت جاي پاي اسكوچيچ در تيمملي با توجه
به انتقادات فراواني كه از او ميشــود چندان مستحكم نيست ،اما اگر قرار
باشد يك سرمربي خارجي جاي او را بگيرد قطعا نام او آندرهآ استراماچوني
نخواهد بود.

درخواست عجيب فدراسيون

قرارداد مبهم

اين حرفها به قيافهات نميآيد

 2شايعه عجيب در مورد فدراسيون كه بيش از حد غيرقابل باور است
نظر نفر اول اجرايي كليد بخورد .به هر حال ناتواني
ايران در كسب ميزباني اين رقابتها آنقدر بديهي
است كه هرچه بنويسيم به جايي نميرسد .يادتان
باشد ما در آبرومندترين استاديوم كشورمان براي
ميزباني از فينال ليگ قهرمانان آسيا چه مصايبي
داشــتيم و چطور ناظران كنفدراسيون دهها ايراد
از ورزشــگاه آزادي گرفتند .بعد در اين شرايط ما
براي ميزباني استاندارد از 24تيم ،چقدر موجودي
داريم؟ مسئله ورود زنان به ورزشگاهها و داستان
نوشيدنيهاي ممنوعه و مناقشاتمان با كشوري
همچون عربســتان را هم كه اصال باز نكنيم ،بهتر
است .به همه داليلي كه سالهاست فوتبال ايران
ميزبان هيچ تورنمنت بزرگي نبوده ،يقينا اين خيز

هم به جايي نخواهد رســيد .از اين بحث بگذريم،
سنگينتريم.
كار با استراماچوني اصولگرا؟

آندرهآ اســتراماچوني بهترين استقالل يك دهه
گذشــته را ول كرد و رفت ،بعد از آن هم يك عزم
ملي براي بازگردانــدن او راه افتاد كــه به جايي
نرسيد .بعد االن كدام عقل سليمي قبول ميكند او
بيايد و به همين راحتي هدايت تيم ملي را بپذيرد؟
آن هم درحاليكه بيتعارف فعــا وضع تيممان
خوب نيســت .اگر در ايران قدرت چانهزني وجود
داشــت ،همان زمان بايد اســترا را روي نيمكت
اســتقالل برميگردانديم ،وقتي بــا همه زورمان
نتوانستيم اين كار را بكنيم ،االن چطور قرار است

تقالي آبيها در باتالق

استقالل اين روزها گرفتار بحرانهاي رنگارنگي است كه اميدي به حلشان نيست
فصل عجيب استقالل با اتفاقات عجيبتري تداوم دارد .فصلي
كهتابهحال4مديربااليسرآبيهابودهوهيچكدامنتوانستهاند
حتيآرامشيحداقليايجادكنند.بحرانمالي،پروندههايفيفا،
اعتراض بازيكنان و حاال اختالفهــاي مديريتي! مدير جديد
آبيها به مذاق سرمربي و بازيكنان خوش نيامده است .استوري
اعتراضيوهماهنگبازيكنانكهباهدايتســرمربيرخدادهو
امتناع مجيدي از مالقات با سعادتمند روزهاي سختي را براي
استقاللرقمزدهاست.
فرهادهمچناندرقرنطينه

مجيديهمچنانازمالقاتبامديرجديدطفرهميرود.مجيدياز
انتصابسعادتمندراضينيست.ايننارضايتيبعدازبركناريمدير
رسانهاينزديكبهفرهادتشديدهمشده.بنابرادعايرسانهرسمي
باشگاه استقالل ،قرار بود روز گذشته فرهاد مجيدي جلسهاي با
احمدسعادتمندداشتهباشدكهايناتفاقرخندادوخبرنگارهاي
حاضرجلويدرباشگاهشاهدحضورسرمربيآبيهانبودند.بعداز
ايناتفاقرسانهرسميباشگاهاستقاللادعاكردكهفرهادمجيدي
ازسعادتمنددرخواستكردهجلســههفتهآيندهبرگزارشودو
مديرعاملباشگاههمباخواستهاوموافقتكردهاست.
اتفاقعجيب؛موسويازاستقاللغرامتميگيرد؟

عبدالرضاموسويعضوپيشينهيأتمديرهاستقاللكهبهدليل
اختالفبامسعودسلطانيفرازاينباشگاهجداشد،درازايكمك
ماليبهاستقاللقرارداديبامديرعاملوقتامضاكردهكهابعادآن
قابلتاملوشگفتانگيزاست.موسويدربرههايكهبهاستقالل
اضافهشد،مبلغ7ميلياردتومانبهباشگاهپرداختكردهكهشنيده
ميشود،اينرقمهزينهقراردادبازيكنانوكادرفنيشدهاست؛اين
كمككهعنوانميشدبهصورتقرضالحسنهودرقالبيكياز
شركتهايويانجامشده،دارايابعاديجالبتوجهاست.
روز گذشته خبرگزاري فارس گزارش داد كه اين باشگاه نهتنها
بايد در تاريخ معيني اين كمك مالي را به وي برميگرداند؛ بلكه
درازايهرروزديركرد،بايدروزانه50ميليونتومانضررپرداخت
كند .در واقع ،مديري كه در اين مدت مدعي كمك به استقالل و
اجراي پروژههاي اقتصادي بلندمدت و روياپردازانه بود ،در قبال
ديركرد كمك قرضالحسنهاش ،روزانه 50ميليون تومان زيان
از تيم محبوبش دريافت ميكند! اگر موسوي به استقالل عالقه
دارد،چگونهحاضرشدهروزي50ميليونتومانازاينباشگاهضرر
بگيرد؟البته،درقراردادذكرشدهاينرقمدرقالبوامقرضالحسنه

پرداختشدهاست.آيابرايوامقرضالحسنهروزانهچنينمبلغ
سنگينيجريمهلحاظميكنند؟
طبققرارداديكهدراختيارخبرگزاريفارسقراردارد،استقالل
ميبايستدرتاريخ20اسفندماه98اينرقمرابهحسابشركت
موســوي واريز ميكرد و در ازاي هر روز ديركرد ،تــا امروز بايد
رقمي معادل 2ميليــارد و  500ميليون تومان زيــان بپردازد.
با اين شرايط ،بايد پرســيد افرادي كه به اين شكل به عضويت
هيأتمديرهباشگاههايمردميدرميآيند،ميتواننددراليوهاي
اينستاگراميازعشقوعالقهبهمردموهواداراناينتيمصحبت
كنند؟ فلسفه حضور شخصي گمنام و متمول مانند موسوي در
هيأت مديره باشگاهي بزرگ و مردمي مانند استقالل ،دريافت
ديركردچند10ميليونياست؟
طلسمپادووانيشكستهميشود؟

اينروزهابحثمطالباتلئاندروپادووانیمدافعسابقاستقاللو
عدمپرداختآنتوسطاينباشگاهوتبعاتيكهشكايتاحتمالي
اينبازيكندارد،بهبحثداغبينهواداراناينباشگاهتبديلشده
است.دراينبينبعضيازرسانههامدعيشدهاندباتوجهبهاينكه
پادووانيباپيراهناستقاللبامعلوليتجسميروبهروشدهاست
ممكناستفيفااينباشگاهراباجريمهچندميليوندالريروبهرو
كند.ازطرفيبرخيهماينموضوعراردميكنندوليدراينبين
سعادتمند مديرعامل باشگاه اســتقالل در پيغامي به پادوواني
از مدافع سابق آبيها خواسته كه به تهران بيايد .بهنظر ميرسد
سعادتمند قصد پرداخت طلب اين بازيكن را دارد ،پادوواني هم
اميدواراستكهاينطلسمخيليزودشكستهشود.
فوركل استقالل رامحرومميكند؟

مارتينفوركلبابتيكسالحضوردراستقاللدرفصلگذشته
مبلغ20هزار دالر از اين باشــگاه طلبكار است اما در اين مدت و
با وجود تهديدهاي مكرر ،احمد سعادتمند اقدامي براي بستن
پروندهاوانجامنداد.نكتهمهمايناستكهباشگاهاستقاللتاديروز
فرصت داشت طلب مارتين فوركل را پرداخت كند كه اين اتفاق
رخ نداد و با اين حساب آبيها با خطر محروميت روبهرو شدهاند.
بااينشرايطممكناستكميتهانضباطيفيفارأيبهمحروميت
استقاللازدوپنجرهنقلوانتقاالتيبدهدياحتيازاينتيمامتياز
كسر كند؛ اين در شرايطي است كه كل طلب فوركل از استقالل
20هزاردالربودولياحمدسعادتمنددرتامينهمينهزينههم
ناكامبودتاآبيهادرخطرافتادنبهدردسربزرگيباشند.

مربي ايتاليايي را راضي به حضور روي نيمكت تيم
ملي كنيم؟ بعد حاال اصال فرض كنيد استراماچوني
آمد و كار را هم گرفت ،با اصولگرايي و اخالق تند
او كه  3تا ســور به كيروش زده چــه ميكنيم؟
استراماچوني در استقالل  10بار بهخاطر كمبود
امكانات قهر كرد و در خانه نشســت .او فقط  3بار
محل تمرين تيم را ترك كرد كه يك مرتبه از آن
بعد از تعويض لباس بازيكنان و حضور آنها در زمين
بود! با اين شــرايط واقعا ما استانداردها و امكانات
الزم براي كار با اين مربي را داريم؟ يا هر روز قرار
است غرولندهاي او را بشنويم؟ باز اگر كيروش غر
ميزد يك رزومه قوي پشت سرش بود اما استرا با
وجود تيم شايستهاي كه براي استقالل ساخت ،آن
كارنامه را هم ندارد .به هر حال طرح اين شايعه هم
بسيار عجيب و غيرقابل باور بود؛ طوري كه بدون
تكذيبيه فدراســيون هم نميشــد شانسي براي
وقوعش قائل بود.

بازيكنياپيشكسوت؟
نمايشياكار؟

مديران پرسپوليس در حال آزمايش نسخهاي
هستند كه در استقالل شكست خورده
اين روزها تحركات مهدي رسولپناه بيشتر شده و او
را مدام در جمع پيشكســوتان پرسپوليس ميبينيم.
سرپرست باشــگاه كه چند روز پيش در دفتر كارش
پذيراي 4بازيكن قديمي سرخپوشان بود ،دوشنبهشب
هم در جمع گروهي ديگر از آنها حاضر شــد؛ كساني
كه توسط شركت پيشكسوتان كهن پرسپوليس دور
يكديگر جمع شده بودند.
طبيعتا چه بعد از نشست اول و چه بعد از مالقات دوم،
آن دست از پيشكســوتاني كه از سوي رسانهها طرف
ســؤال قرار ميگرفتند به تعريف و تمجيد از مديران
جديد پرسپوليس پرداختند و رسولپناه را داراي طرح
و برنامه معرفي كردند .حاال ما كاري به درست و غلط
ارزيابيهاي اين دوســتان نداريم ،اما بهنظر ميرسد
مديران پرسپوليس در حال آزمايش همان نسخهاي
هستند كه احمد سعادتمند ابتداي كارش در استقالل
سراغ آن رفت و به نتيجه هم نرسيد.
اگر اخبار مربــوط به روزهاي شــروع كار مديرعامل
استقالل را مرور كنيد ،در خواهيد يافت او بيشتر وقتش
را به برگزاري جلسه با پيشكسوتان استقالل اختصاص
داد و تكتك اين نفرات هم بعد از بيرونآمدن از اتاق
آقاي مدير ،در حمايت از او مصاحبه كردند .با وجود اين
طول مديريت سعادتمند به يكماه هم نرسيده بود كه
بازيكنان اســتقالل عليهاش پست مشترك گذاشتند
و اعتبار او را نزد هواداران زير ســؤال بردند .فراموش
نكنيم با وجــود همه حرمتي كــه بازيكنان قديمي و
اســتخوانخردكرده فوتبال دارند ،استفاده نمايشي
از آنها صرفا براي مدت كوتاهــي نتيجهبخش خواهد
بود و بعد از آن بايد ثمــرات عملي كار مديران نمايان
شود .بنابراين رسولپناه و ساير مديران پرسپوليس هم
بهجاي اينكه دلشــان را به مصاحبههاي تمجيدآميز
عزيزاني مثــل خوردبين ،فنونيزاده ،عربشــاهي و...
خوش كنند ،بهتر اســت مطالبات مالــي بازيكنان را
دريابند و آنها را آرام نگه دارند تا شايد با تمركز بيشتر
بتوانند به بقيه كارها برسند.

مسئوالن تراكتور خواستار تشــكيل جلسه كميته
اســتيناف درباره پرونده محروميت مسعود شجاعي
هستند .مسعود شــجاعي كاپيتان تراكتور بهخاطر
درگيري لفظي با داور ديــدار تيمش مقابل گلگهر
ســيرجان كه منجر به اخراجش شد ،از سوي كميته
انضباطي بــا محروميت 3جلســهاي روبهرو شــد
تا به واســطه دريافت كارت قرمز 4بازي تيمش را از
دست بدهد .شــجاعي قبل از تعطيلي ليگ 2جلسه
محروميتش را سپري كرد و حاال 2جلسه ديگر باقي
مانده است .مسئوالن تراكتور مستندات خود در اين
پرونده را بهدست استيناف رســاندهاند و اميدوارند تا
2جلسه محروميت شجاعي بخشيده شود .حاال بايد
ديد استينافيها مجوز بازي شجاعي در شروع ليگ برتر
را صادر ميكنند يا خير.
شاهين بوشهر واگذار ميشود؟

مسئوالن شهرداري بوشهر با توجه به پايان مهلت مجوز
تيمداري چارهاي جز واگذاري شاهين بوشهر ندارند.
شهرداريهاباتوجهبهاينكهزيرنظروزارتكشورفعاليت
ميكنند،بهخاطرقانونيكهبرعدمتيمداريوزارتخانهها
وجود دارد ،نميتوانند فعاليتــي در ليگ برتر فوتبال
داشته باشند .با وجود اين مسئوالن شاهين بوشهر سال
گذشته موقتا مجوز فعاليت خود را دريافت كردند اما
اين مجوز در تاريخ يكم فروردينماه 99به پايان رسيده
و بر اين اساس شهرداري ديگر براي فصل بعد امكان
تيمداري نخواهد داشــت و درصورتي كه شاهين در
ليگ برتر بماند آنها مجبور خواهند شد امتياز اين تيم
را به فروش برسانند .ابوذر دهدار ،رئيس شوراي شهر
بوشهر دراينباره ميگويد« :براي فصل آينده بهدنبال
راهكارهايي براي حفظ نام بزرگ شاهين هستيم .حتي
تالش خواهيم كرد درصورت امكان ســهام باشگاه به
هواداران عزيز واگذار شود».
احتمالسفرهمزمان3مربيخارجيبهايران

دراگان اسكوچيچ ،ميشــو كريتيچوويچ و ميودراگ
رادولوويچ3،مربي خارجي شاغل در ايران هستند كه با
توجه به تعطيلي فوتبال به كشورهاي خود سفر كردند.
هماكنون اسكوچيچ و ميشو در كرواسي حضور دارند
و رادولوويچ نيز در مونته نگرو بهسر ميبرد.با توجه به
زمزمههايي كه درباره شروع تمرينات تيمهاي ليگ
برتري از نيمه ارديبهشــتماه به گوش ميرسد ،اين
3مربي نيز احتماال بايد طي روزهــاي آينده به ايران
برگردند و كارشان را شــروع كنند .اين 3مربي كه از
منطقهيوگسالويسابقبهايرانسفرميكنند،احتماال
بهطور همزمان برگردند تا بتوانند كارشــان را شروع
كنند .البته اين موضوع منوط به بازشــدن پروازهاي
فرامرزي است.
اميري:خريدخارجي راممنوع كنيد!

مديرعامل نســاجي مازندران به فدراسيون فوتبال
و ســازمان ليــگ پيشــنهاد داد بــراي جلوگيري
از ورشكســتگي باشــگاهها از خريد بازيكن خارجي
جلوگيري شــود .علي اميري در اين ارتباط ميگويد:
«با توجه به اينكه ورزش و بهخصــوص فوتبال ايران
طي سالهاي گذشته با مشــكالت اقتصادي فراواني
روبهرو بوده و بــا عنايت به تعدد شــكايات مربيان و
بازيكنانخارجيدرفيفاكهاغلبنيزباشكستحقوقي
باشگاههاي ايراني همراه بوده ،شايد بهتر باشد با يك
تصميم واحد از ورشكستگي كامل اين رشته جذاب
در چند سال آينده جلوگيري كنيد .پيشنهاد من اين
است كه باشگاهها در فصل نقل و انتقاالت به جاي قانون
خريد 7بازيكن بتوانند 10بازيكــن جذب كنند و در
مقابل تا زماني كه شرايط اقتصادي در فوتبال به حالت
سوددهي يا حداقل عادي نرسيده ،باشگاههاي فوتبال
از جذب بازيكن خارجي منع شوند».
نكونام :پاداش حق كيروش بود

نكونام كه سالها در تيم ملي بازيكن كيروش بوده و
حتي براي مدتي كوتاه در كادرفني او حضور داشته،
به حواشي اخير در مورد اين مربي واكنش نشان داده و
درخصوص رقم پاداشهاي او گفته است« :پاداش حق
كارلوس كيروش بود .در كل خوب شد كه پول پاداش را
كيروش گرفت چون اگر به او نميدادند معلوم نبود چه
ميشد .من در2دوره براي تيم ملي در جامجهاني بازي
كردهام اما كسي يك ريال به من پاداش نداد چون اين
پاداشها به ما نميرسيد و نميدانيم چه اتفاقي برايش
رخ ميداد .من ميگويم حتي اگر خارج از عرف بوده كه
نبوده ،من موافق پرداخت پاداش به كيروش هستم
چون خدمتي كه كيروش به فوتبال ايران كرد باعث
شد شخصيت فوتبال ما١۵سال جلو برود».

منهاي فوتبال
هفتهپايانيليگهاياسكواشبرگزارميشود

با توجهبه شيوعويروسكوويد 19-و تعطيلي مسابقات
مختلف ورزشــي ،فدراسيون اســكواش براي ادامه
ليگهاي خــود تصميم جديدي گرفت .با بررســي
همهجانبه ســازمان ليگ و تأييد رئيس فدراسيون
اسكواش تصميم بر اين شد كه با تجميع2هفته پاياني
مسابقات و پس از صدور مجوز از سوي ستاد مقابله با
كرونا در ورزش ،اين رقابتها اواخر تيرماه برگزار شود.
همچنينباشگاهمهرسانميزبانيهفتهپايانيليگهاي
اسكواش كشــور در بخش زنان را در تهران عهدهدار
شده است .رقابتهاي آقايان نيز با ميزباني يزد بهطور
همزمان برگزار خواهد شد.
حضور كوراش در بازيهاي داخل سالن آسيا

در نشســت شــوراي المپيك آســيا كه بهصورت
ويدئوكنفرانس برگزار شد۲۴ ،رشته ورزشي حاضر در
ششمين دوره مسابقات داخل سالن و هنرهاي رزمي
آسيا معرفي شدند .اين رقابتها به ميزباني شهرهاي
بانكوك و پاتايا در كشور تايلند در سال ۲۰۲۱برگزار
خواهد شد .در اين بازيها ،ورزشكاران از سراسر قاره
آسيا در۲۴رشته ورزشي به رقابت خواهند پرداخت.
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داورزني دست راست خود را قطع كرد

جهان
  تاتنهام باارزشتر از منچستريها
به گزارش ديليميل ،در يك تحقيق در دانشگاه
مديريت ليورپول ،كايرن مگواير ،كارشناس مالي
نشــان داده كه تاتنهام باالتر از منچسترسيتي
و ليورپول ،ارزشــمندترين باشــگاه ليگ برتر
انگليس است .درواقع تاتنهام با سيستم پرداخت
دستمزد كم و منظم و ساخت استاديومي تجاري
با پتانســيل كســب درآمد باال ،توانسته به اين
جايگاه برسد .تاتنهام كه در سال 2018در رده
سوم ارزشمندترين باشــگاههاي انگليسي بود،
حاال با ارزش 2.6ميليارد پوند ،ارزشــمندترين
باشگاه انگليسي اســت .پس از تاتنهام تيمهاي
شهر منچستر باارزشترين باشگاههاي انگليس
بهحســاب ميآيند .اين تحقيق ارزش سيتي را
 2.2و ارزش يونايتد را 2.1ميليارد پوند تخمين
زده است .ليورپول با ارزش 1.6ميليارد پوند در
رده چهارم اين ردهبندي جاي دارد.
  ژابي آلونسو در كادرفني پپ
به گــزارش بيلد و بــه نقل از گل آلمــان ،ژابي
آلونسو ،مربي 38ســاله اسپانيايي كه هماكنون
سرمربي تيم جوانان رئال سوسيداد است ،گزينه
دســتياري پپ گوارديوال در منچسترســيتي
براي فصــل آينــده بهشــمار مــيرود .پپ و
آلونسو رابطه بســيار نزديكي با يكديگر دارند.
آلونسو طي ســالهاي  2014تا  2016شاگرد
گوارديــوال در بايرنمونيخ بــود و او را بهترين
مربي دوران فوتبالش دانســته بود .داويد سيلوا
و آندرس اينيســتا ديگر گزينههاي دستياري
پپ در سيتي هســتند اما آلونســو با توجه به
تجربهخود ،شــانس بسيار بيشــتري دارد .پپ
ميخواهد آلونســو را جايگزيــن آرتتايي كند
كه با جدايي از كادرفني ســيتي راهي آرسنال
شــد و هدايت ايــن تيــم لندنــي را برعهده
گرفت.
  بسته پيشنهادي يووه براي بارسا
يوونتوس قصــد دارد جهت تقويت خط هافبك
خود ،آرتور ملو ،هافبك 23ساله برزيلي بارسلونا
را به تيمش اضافه كند .با ايــن حال ،يوونتوس
نميخواهد براي چنين انتقالي پول هزينه كند و
در تالش است بازيكن به بارسلونا پيشنهاد دهد.
در همين راستا گاتزتا دلو اسپرت گزارش داده،
بارســلونا ابتدا به دهليخت ابراز عالقه كرده اما
اين مدافع هلندي فروشي نيست و احتماال پاي
بازيكنان ديگري به ميان خواهد آمد .يوونتوس
مايل اســت براي جذب آرتور ،پيشنهاد خود را
بهتر كند و عالوه بر ميرالم پيانيچ ،ماتيا ديشيليو
را نيز به بارسلونا پيشنهاد كند .پيشتر نيز موندو
دپورتيوو از عالقه بارســلونا به ديشــيليو خبر
داده بود ،زيرا وي قابليت بازي در دو سمت خط
دفاعي را دارد.
  بيميلي اينتر به بازگشت ايكاردي
باشــگاه اينتر از بازگشــت راجــا ناينگوالن و
ايوان پريشــيچ پس از پايان حضور قرضيشان
در تيمهــاي كالياري و بايرنمونيخ اســتقبال
ميكند .گاتزتادلواسپورت مدعي است هردوي
اين بازيكنان تابســتان سال گذشــته بهدليل
قرارنداشــتن در برنامههــاي تاكتيكي آنتونيو
كونته قرض داده شــدند و ازقضــا در تيمهاي
جديدشــان عملكرد خوبي داشتند؛ طوري كه
اينتر را مجاب كردهاند آنهــا را برگرداند .مائورو
ايكاردي هم جزو ديگــر بازيكناني بود كه اينتر
قرض داد و به پاريسنژرمن رفت .نراتزوري اما
ظاهرا هنوز هم نسبت به برگرداندن اين مهاجم
آرژانتيني كه فصل گذشته حواشي زيادي ايجاد
كرد ،بيميل است.

اينكه

  سرپرست تيم ملي واليبال ناگهان از فدراسيون رفت بدون
   از دوست قديمي و رئيسش خداحافظي كند

امير خوشخبر از فدراســيون واليبال رفت .جدايي سرپرست
تيمملي شــايد بهظاهر يك اتفــاق عادي باشــد ،مثل همه
آمدورفتهايي كه در بيشتر فدراسيونها ديده ميشود اما اين
رفتن به تصميم انقالبي داورزني تعبير شده است؛ بدون آنكه
كسي بداند اين جدايي چه دليلي دارد.
خوشخبر از ياران قديمي داورزني -رئيس فدراسيون واليبال-
است .از زماني كه داورزني در باشگاه صنام مديرعامل بود و در
فدراســيون چوگان رئيس ،خوشخبر فرد معتمد او بود .اين
ســابقه همكاري ،خوشخبر را به نزديكترين نفر به داورزني
تبديل كرد .با حضور داورزني در فدراسيون واليبال ،خوشخبر
سمت سرپرستي تيم ملي واليبال را بهعهده گرفت2 .سال پيش،
زماني كه داورزني براي گرفتن پست معاونت قهرماني به وزارت
ورزش رفت ،احمد ضيايي -جانشينش در فدراسيون واليبال-
عذر خوشخبر را خواست .اين تصميم ضيايي طرفداران داورزني
را برآشفت و بهانهاي شد براي آغاز اختالفها .آن روزها تصور
همه اين بود كه ضيايي براي كمكردن نفوذ داورزني در واليبال،
خوشخبر را كنار گذاشته اســت اما حاال دليل بركناري او چه
ميتواند باشد؟
خوشخبر با رضايت خودش از فدراسيون نرفته؛ اين را ميتوان
از مدل رفتار او موقع ترك فدراســيون متوجه شــد؛ او بدون
خداحافظــي با داورزني و ديگران وســايل شــخصياش را از
فدراسيون برداشته و رفته اســت .نزديكان ميگويند داورزني
به همان نتيجهاي رسيده كه ضيايي رسيده بود .بهنظر ميرسد
قدرت بيش از حد خوشخبر ،مديريــت را همانطور كه براي
ضيايي سخت كرده بود ،براي داورزني هم دشوار كرده است.
طبيعي است كه هر مديري در مجموعه كارياش به سرباز نياز
داشته باشد؛ كسي كه دستورات و برنامههايش را اجرا كند اما
خوشخبر بيش از اينكه ســرباز رئيس فدراسيون در تيم ملي
باشد ،بهنظر ميرسيد فرمانده تيم ملي است .او در اين سالها

  فصل بيپايان

پائولو ديباال ،بازيكن آرژانتيني يوونتــوس براي چهارمين بار كرونا گرفت.
تعداد افرادي كه براي بار دوم يا بيشتر مبتال به بيماري كوويد19-ميشوند
روزبهروز باالتر ميرود و اين نشان ميدهد واكسني براي اين ويروس در كار
نخواهد بود و بايد از اين پس ويروس كرونا را هم مثل ساير زيرمجموعههاي
آن و آنفلوآنزا در سبد بيماري خانواده درنظر بگيريم .دانشمندان و پزشكان
خيلي هنر كنند ،دارويي براي بهبودي چنــد روزه اين بيماري پيدا كنند
وگرنه اگر براي اين جور ويروسها واكسني وجود داشت مردم سالي چندبار
سرما نميخوردند .بنا بر اين جامعه فوتبال يا بايد چنين سرنوشتي را بپذيرد
و ليگها را ادامه دهد ،يا فعال به اميــد يافتن چارهاي يا فروكش كردن تب
كرونا مسابقات لغو شوند.
  ورزش كروناآور است
تحقيقات براي پيدا كردن واكســن و داروي كرونا نتيجهاي نداده اما يك
نتيجه علمي اعالم شــده مبني بر اينكه ورزشــكاران بيش از سايرين در
معرض ويروس كرونا هســتند .اين تحقيق كه توسط ايمونولوژيستهاي
ايتاليايي و متخصصان ريه در برلين ،رم و ورونا صورت گرفته اســت نشان
ميدهد فعاليتهاي ورزشي شــديد باعث ميشود ورزشكاران حرفهاي با
شدت بيشتري ويروس را استنشاق كنند و آن را به نواحي پايينتر ريه خود
برسانند .كوويد19-ميتواند باعث آسيب ديدن ريه و پيش آمدن امراضي
مثل ذاتالريه شود .همچنين گمان ميرود ورزشكاراني كه اين ويروس در
بدن آنها بدون عالمت است ،با انجام تمرينات پر فشار خطر وخامت اوضاع
ريه خود را افزايش ميدهند .بيدليل نيست عده زيادي از فوتباليستها به
سرعت يا چند ساعت پس از آخرين مسابقه حرفهاي خود مدعي بودند كه
تب ،سرفه خشك ،بيحالي (و در بعضي موارد تنگي نفس) را تجربه كردهاند.
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۲۵مه ( ۵خرداد) :تمرين در قالب گروههاي  ۸نفره
 ۱ژوئن ( ۱۲خرداد):تمرين با تيم كامل
  دست خدا و كرونا
مارادونا كه يكي از بياخالقترين بازيكنان تاريخ فوتبال اســت ،خودش
باورش شده كه بهخاطر گلي كه با دســت به انگليس زد ،لقب دست خدا
برازنده اوست .او گفته« :از دست خدا ميخواهم ويروس كرونا را كنار بزند و
شادي و سالمتي را به مردم برگرداند!»
  ايتاليا هم در معرض تعطيلي
وزير ورزش ايتاليا اعالم كرده كه سران برخي باشگاهها درخواست تعطيلي
كامل ليگ را كردهاند .باشگاه التزيو خواهان انجام يك ديدار پليآف يا فينال
بين اين تيم با يوونتوس است براي روشن شــدن تكليف قهرماني .وزارت
بهداشت و دولت هم هنوز با ادامه ليگ موافقت نكردهاند.
  خشونت در قرنطينه
زوجهاي بسياري در دوران دو ســه ماهه قرنطينه ناشي از پاندمي كوويد-
19به مشكالت اساسي برخوردهاند و در آســتانه جدايي قرار دارند .وقتي
زن و شوهر 24ســاعته مجبورند همديگر را ببينند و به اين عادت ندارند،
اختالفاتي پيش ميآيــد .يك بازيكن كلمبيايي شــاغل در بوكا جونيورز
همسرش را به باد كتك گرفت و دهانش را خون آورد و بدنش را كبود كرد.
سباستين ويا23 ،ساله بهدليل خشونت خانگي عليه دنيال كورتز دادگاهي
ميشود .دليل درگيري آنها اعالم نشده اما ممكن است بر سر يك چيز ساده
و پيش پا افتاده باشد؛ مثال سباستين دوست داشته هليم را با نمك بخورد،
اما نامزدش به همه ظرف هليم شكر زده بود!
  دست و دلبازي رونالدو
كريســتيانو رونالدو يكبار ديگر ثابت كرد كه پول ارزشــي ندارد و اخالق
مهمتر است .او به قصد كمك به اوضاع مالي شركت دانماركي  ،JBSسود
سهامش در اين برند را تا سال 2021بخشيد .كمپاني دانماركي  JBSچند
مدل از البسه برند لباس CR7را توليد ميكند و 14درصد سود ساالنه اين
برند را تامين ميكند .رونالدو به آنها گفته تا سال 2021سهم خود را دريافت
نميكند و ميخواهد اين پول در حساب  JBSباقي بماند.

يونس امامي :مسئوالن فقط قول ميدهند

بيش از 2ماه اســت كه اردوهاي تيم ملي كشتي بهدليل شيوع ويروس
كرونا تعطيل شده است .در اين مدت كشــتيگيران بهصورت انفرادي
تمرين ميكنند كه همين مسئله مشكالت متعددي را براي آنها پيش
آورده است .يونس امامي دارنده مدال برنز جهان درباره شرايط تمريناتش
در اين روزها ميگويد« :بعد از تعطيلي اردوها شرايط خيلي سخت شد.
نبودن حريف تمريني بزرگترين مشكلي است كه اين روزها دارم .البته
حركات بدنسازي را خودم انجام ميدهم ولي تمرين كشتي خوبي ندارم».
يونس امامي درباره حضورش در وزن ۷۴كيلوگرم براي شركت در المپيك
توضيح ميدهد« :بعد از مسابقات جهاني قزاقستان از وزن ۷۰كيلوگرم به
يك وزن باالتر آمدم تا بتوانم در توكيو حضور داشته باشم .در تورنمنت
ايتاليا هم در وزن ۷۴كيلوگرم كشــتي گرفتم كه به داليلي نتوانســتم
تواناييهايم را كامال نشان دهم .حاال هم كه ديگر مسابقهاي نداريم .براي
حضور در المپيك هم اول بايد سهميه اين وزن را بگيريم .بهنظرم مهمترين
چيزي كه اين روزها اذيت ميكند بالتكليفي است .اصال نميدانيم مسابقه
چه زماني اســت كه خودمان را آماده كنيم».امامي در پاسخ به اينكه آيا
امســال هم براي حضور در ليگ آمادگي دارد يا نه ،ميگويد« :من سال
گذشته براي حضور در المپيك قيد ليگ جهاني را زدم .دوست داشتم در
ليگ در وزن ۷۴كيلوگرم كشتي بگيرم ولي تيم ايرانمال مرا براي وزن
۷۰كيلوگرم ميخواســت كه در نهايت بيرون ماندم و البته المپيك هم
به تعويق افتاد ».قهرمان آســيا گاليههايي از مسئوالن دارد كه چندي
پيش در فضاي مجازي نيز منتشر شد« :هميشه من مسئوالن شهرستان
شهريار را بعد از كســب مدالهايم ميبينم .زحمت ميكشند ميآيند
عكس ميگيرند ،قول ميدهند و ميروند تا مسابقه بعدي .هر حرفي هم
كه ميزنيم گوش شنوايي نيست .فرماندار و شهردار شهريار بارها و بارها
به خانه ما آمدند و قولهايي دادند اما بعد ديگر رفتند و پشت سرشان را
هم نگاه نكردند».

منهاي فوتبال
بازار بزرگ ايران قهرمان ليگ وزنهبرداري شد

فدراسيون وزنهبرداري با ارســال نامهاي به باشگاههاي حاضر در ليگ
بزرگساالن اعالم كرد نتايج هفته سوم بهعنوان نتيجه نهايي مسابقات
درنظر گرفته خواهد شد .علت اين مســئله هم ميسرنبودن برگزاري
هفته پاياني مســابقات بهعلت بيماري كرونا و موافقت كليه باشگاهها
ذكر شده است .با اين شرايط تيم بازار بزرگ ايران با كسب 2271امتياز
قهرمان شد و تيمهاي دانشگاه آزاد اسالمي و ملي حفاري بهترتيب با
 2215و  2203امتياز دوم و سوم شدند.

مجامع فدراسيونهاي ورزش برگزار ميشود

مهدي علينژاد ،معاون توســعه ورزش قهرمانــي و حرفهاي وزارت
ورزش و جوانان در نشست ســتاد ملي مبارزه با كرونا كه در محل
وزارت ورزش و جوانان برگزار شــد ،گفت« :مجامع عادي انتخاباتي
فدراســيونها با رعايت پروتكلهاي پزشــكي با اعالم نظر مساعد
حريرچي ،معاون وزير بهداشــت و درمان و آموزش پزشكي برگزار
خواهد شد .اين جلسات در اماكن بزرگتر و با رعايت تمامي موازين
بهداشتي انجام خواهد شد».

زمان رسيدگي به پرونده تعليق جودو در CAS

جلسه رسيدگي به پرونده شــكايت ايران از فدراسيون جهاني جودو
درخصوص تعليق اين رشته قرار بود ۲۰فروردينماه در لوزان سوئيس
برگزار شــود كه بهدليل شــيوع ويروس كرونا به درخواست طرفين
پرونده به زمان ديگري موكول شــد .در همين راســتا روز سهشنبه
دادگاه حكميت ورزش با ارســال نامهاي به فدراسيون جودوي ايران
چند تاريخ را پيشنهاد داده است تا با هماهنگي دو طرف زمان جديدي
را براي رسيدگي به اين پرونده مشخص كند .براساس اعالم فدراسيون
جودو ،جلسه رســيدگي به پرونده شكايت ايران از فدراسيون جهاني
جودو درخصــوص تعليق اين رشــته در دادگاه حكميت ورزشــي،
شــهريورماه برگزار ميشــود .با تصميم فدراســيون جودوي ايران
۲۷شهريورماه بهعنوان تاريخ جديد دادگاه حكميت ورزشي انتخاب
شد.

 -1نام تعدادي از فراعنه مصر
قديم -ساكن كرهزمين -كرم
شبتاب
 -2نوعــي پيراهــن زنانه -از
ورزشهاي گروهي
 -3بهرهمندشــدن -كانــال
تلويزيوني -سراينده سايه عمر
 -4ضربان ناشــي از جريان
خون -احسان -باور
 -5از پيامبران الهي كه در سن
كودكي به مقام نبوت رسيد-
ويرگول -اسم تركي
 -6رمزها -قطار زيرزميني-
خاموش و روشنشدن ستاره
 -7از محالت قديمي شمال
تهران -باتجربه -سر به راه
 -8آگاه و بيدار -پهنه و گستره
 -9گذرگاه -داســتان بلند-
قهوه فوري
 -10خواب خوش -فرومايه-
نخستين مرد شهيد اسالم
 -11درخت زبان گنجشك-
اثر جاودانه عالمــه دهخدا-
خواهش
 -12سر بريده -فيلمي ساخته
مجيد مجيدي -زمان مرگ
 -13دروازهبان -رســم تازه-
بهار عرب
 -14مبتكر زبان اســپرانتو-
محوطه محصــور براي توقف

خودروها
 -15پهلو -لوله باريك در ساقه
گياه -نهمينماه سرياني
عمودی:

 -1گياه -حوزه فرمانروايي-
فرصت مناسب
 -2تكرار حرفــي -دريازي-
قلهاي در فرانسه
 -3روز شــهادت اين اســتاد
فرزانه «روز معلم» نامگذاري
شده است -برودت
 -4جد رستم دستان -هجوم-
درد  -مذكر
 -5ســوراخكردن -نام سابق
كشور كنگو -چيرگي
 -6همراه وعده -نمايشــنامه
معروف شكسپير -دارو
 -7انبار كشتي -سفيد مايل
بــه زرد -رودي در آلمــان-
بخشودن
 -8مذهــب بومــي ژاپــن-
جانشيني
 -9بهدســتآوردن -خوك
وحشي -ياري دهنده -پارچه
زخمبندي
 -10گاو يالــدار تبــت -از
چهرههاي سرشناس سينماي
كمدي جهان  -فرياد شادي
 -11فهميده -جريان مستقيم
برق -ماري بسيار سمي

 -12پيشدرآمــد آشــغال-
برشي از هندوانه -چند نكته-
يك نفر
 -13از فروع دين -سرسلسله
صفويه
 -14اثر جاودانه فردوسي -نيم
تنه نظامي -دل آزار كهنه
 -15بهصــورت عمــده-
بيرنگكــردن مــو بــا مواد
شيميايي -تاالب گنبدكاووس
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افقی:

سخت

نشان داده بود كه در تيم ملي نقش ديگر سرپرستان در ديگر
تيمهاي ملي را ندارد؛ كســي كه فقط هماهنگكننده ساعت
تمرين است و امكاناتي را كه تيم ملي ميخواهد ،تدارك ميبيند
و ...او بيشتر نقش اول تيم را داشت؛ كسي كه همه اعضاي تيم
ملي از او حرفشنوي داشتند و بعضي از بازيكنان حتي با او طرح
رفاقت ريخته بودند .نزديكترين بازيكن تيم ملي به خوشخبر،
سعيد معروف -كاپيتان تيم ملي -بود؛ كسي كه گفت ه ميشود
حتي بيرون از واليبال هم رابطه دوســتي نزديكــي با او دارد.
خوشخبر حتي با مربيان خارجي هــم كه به تيم ملي دعوت
ميشدند رابطه نزديكي داشت .نمونهاش ايگور كوالكوويچ بود.
فدراسيون حتي براي اينكه به كوالكوويچ اعالم قطع همكاري
كند ،خوشخبر را واسطه كرد؛ درحاليكه بهنظر ميرسد اين
وظيفه فرد ديگري در فدراسيون باشد نه سرپرست تيم ملي .بعد
از فسخ قرارداد كوالكوويچ ،گفته شد كه خوشخبر از داورزني
ماموريت گرفته تا مربي جايگزين را انتخاب كند .بعضيها گفتند
او مذاكراتي را هم با چند مربي اروپايي آغاز كرده اســت.آيا در
فدراسيونهاي ديگر رشتهها هم سرپرست تيم ملي مسئوليت
استخدام مربي تيم ملي را دارد؟ بهنظر نميرسد اينطور باشد.
بعضي اين قدرت و استقالل خوشخبر را به نفع تيم دانسته و
معتقدند نتايج خوب تيم ملي در سالهاي اخير نتيجه حضور
مديريت او در تيم ملي بوده است ،ولي عدهاي نظر ديگري دارند؛
اينكه وظايف و جايگاه سرپرست مشــخص است و بايد طبق
برنامهها و خواست مديران فدراسيون كار را پيش ببرد.
با بازگشت داورزني همه اميدوار بودند كه واليبال و فدراسيون
دوباره به ثبات قبلي برگردند اما در اين چندماه وضعيت آشفتهتر
از قبل شده است .كنار گذاشتن ســرمربي تيم ملي ،بركناري
سرپرست تيم و از همه مهمتر اينكه شايعه شده خود داورزني
هم در فدراسيون نميماند؛ چراكه ميگويند او بازنشسته است.
هرچند خود داورزني اين موضوع را رد كرده است.

گفتوگو

جدول 7930

اعداد  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار
دیده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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   عقبنشيني يوفا از ضرباالجل
يوفا تا تاريخ 5خرداد به ليگهاي اروپايي مهلت داده است تا در مورد زمان
ادامه فصل تصميمگيري كنند .با اين حال ليگها و باشگاهها ميگويند تنها
زماني مسابقات را از سر ميگيرند كه امنيت الزم فراهم شده باشد و اقدامات
احتياطي صورت بگيرد .جلســه بعدي كميته اجرايي يوفا در روز 7خرداد
برگزار خواهد شد و اين موضوع بررسي ميشود كه آيا ميتوان رقابتهاي
اروپايي فصل جاري را درماه آگوست به پايان رساند يا نه.
  مخالفت كميته پزشكي فيفا با فوتبال
ميشل دهوگ ،رئيس كميته پزشكي فيفا به اهالي دنياي فوتبال توصيه كرد
تا چندماه ديگر صبر كنند .اشــاره او به عادت زشت بازيكنان در تف كردن
مداوم روي زمين چمن است كه ميتواند ويروس را از افراد ناقل به افراد سالم
انتقال دهد .او گفته با ماسك هم نميشود جلوي انتقال آلودگي را گرفت و
در عين حال نميشود نفس هم كشيد.
  پروژه رياستارت در آلمان
تيمهاي آلماني تمريناتشان را آغاز كردهاند و از يك هفته ديگر هم فصل
را ادامه ميدهند .در ليگ برتر هم مسئوالن فوتبال جزيره با اجراي طرحي
بهعنوان «پروژه رياستارت» قصد دارند درماه ژوئن 10هفته باقي مانده به
پايان فصل را پشت درهاي بسته برگزار كنند .تمامي كشورهاي اروپايي تا
 25مه (كمتر از يكماه ديگر) مهلت دارند كه به اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا)
اعالم كنند آيا ليگهايشان را از ســر خواهند گرفت يا نه .آلمانيها منتظر
تأييد صدراعظم كشور هستند تا مسابقات را آغاز كنند .شايد اندكي با تأخير
نسبت به تاريخ اعالم شده ،بوندسليگا از سر گرفته شود.
   الليگا ليگ يك نميشود
رئيس الليگا با انتقاد از ليگ يك فرانسه كه به زعم او عجوالنه مسابقات ليگ
را كامل لغو كرده ،اعالم كرد كه چنين چيزي براي ليگ اسپانيا امكان ندارد و
فوتبال اين كشور را نابود ميكند .پروتكل مشخص شده از سوي الليگا براي
از سرگيري تمرينات به اين شرح است:
 ۴مه ( ۱۵ارديبهشت) :آغاز تمرينات انفرادي
 ۱۸مه( ۲۹ارديبهشت) :تمرين در قالب گروههاي  ۶نفره

  بعد از تعطيلي ليگ فرانسه ،زمزمههايي درباره لغو
كليه مسابقات باشگاهي به گوش ميرسد
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حوادث

پنجشنبه  11ارديبهشت  99شماره 7930

دستگيري سارقي كه عذرخواهي ميكرد

با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

ماسك را به قيمت بفروشند ما بخريم

وقتي كارگري مانند من براي كرايه روزانهاش آن هم از طريق مترو و
اتوبوس كلي حساب و كتاب ميكند كه براي خريد نان هم پول داشته
باشد ،چطور توقع دارند ماسك بستهاي 15هزار تومان بخرم كه مثال به
قيمت تعاوني عرضه ميشود؟ ماسك با قيمت مناسب و حتي رايگان
عرضه كنند كه امثال من هم بتوانند استفاده كنند.
كاظمي از تهران

محمود آباد ياسوج آسفالت و زيرساخت تردد ندارد

اسالمي از ياسوج

به داد مغازهداران برسند كه فلج شدهايم

از زماني كه مجوز بازگشايي مغازهها داده شد به اندازه درآوردن پول
برق المپهاي روشــن در مغازه هم نتوانستهايم كسب درآمد كنيم
زيرا مردم درآمــد كافي ندارند و هرچه دارند خــرج خورد و خوراك
ميكنند و پولي براي خريد لباس و كيف و كفش و ...برايشان نميماند
اين در حالي اســت كه از يكي دوماه قبل از عيد اغلب فروشــندگان
مغازههاي خود را مملو از اجناس نو كرده بودند به اميد اينكه بتوانند
چكهايشان را پاس كنند و كسب درآمد داشته باشند .هر روز جلوي
در مغازه با ديگر فروشندگان ميايستيم و گپ ميزنيم و شب به خانه
بازميگرديم! واقعا مسئوالن به داد برسند كه فلج شدهايم.
توكلي از تهران

برنامه شاد نسخه اپل ندارد

نرم افزار شاد نهتنها براي اقشار كمتر برخوردار قابل استفاده نيست
بلكه براي خانواده ما كه همه گوشي اپل هم داريم قابل استفاده نيست.
بعد از پيگيري بسيار از آموزش و پرورش به ما گفتند نسخه اندرويد اين
نرمافزار نوشته شده .در اين شرايط مجبور شديم يك گوشي اندرويد
تهيه كنيم كه با اين قيمتها حتي براي خانواده ما كه وضع مالي نسبتا
مناسبي داريم هم تهيه آن سخت بود .مسئوالن چه ميكنند؟
ديوانفر از تهران

سهام عدالت آزاد شد ،اما سهمي به ما نرسيد

سهام عدالت بعد از چندسال آزاد شــد ،اما برخي اقشار هرگز از اين
سهام برخوردار نشــدند و هرچه تالش كرديم اعالم كردند كه هيچ
سهام جديدي واگذار نميشــود .حاال عدالت است كه عدهاي سهام
براي فروش دارند و ما هيچچيز نداريم؟
آهنگ از شيراز

نوبتهاي اينترنتي پزشكان كه غيرمعتبر از آب درميآيند

به تازگي نوبتدهي پزشــكان از طريق نرمافزارهاي متعددي تبليغ
ميشــود و با امكاناتي كه اغلب مردم دارند به هرحال روش مناسبي
است ،اما نكته اين است كه بسياري از پزشكان بهرغم آنكه اسمشان در
ليست نرمافزارها هست وقتي به آنها مراجعه ميكنيد نوبت اينترنتي را
قبول ندارند و مجبوريد دوباره نوبت بگيريد .لطفا نظارت شود.
قدرتي از تهران

يارانه كمك معيشتي در هياهوي كرونا گم شد

موضوع پرداخت يارانه كمك معيشــت آنقدر طوالني شــد كه در
هياهوي كرونا گم شد .سايت بهگونهاي طراحي شده بود كه اگر كسي
به عدمپرداخت كمك معيشت اعتراض ميكرد ممكن بود يارانهاش
نيز قطع شود ،چون عنوان ميكردند چنانچه اعتراض كنيد اموال شما
مجدد بررسي ميشــود و آن وقت ممكن بود مثال خودروي خواهرم
بهعنوان اموال پدرم محسوب شده و به اين دليل يارانه وي قطع شود.
آزاده از مشهد

صيادان در حال غارت ماهيان خزر هستند

برخي صيادان هيچ خط قرمزي براي خود در صيد ماهيان استخواني
بهصورت غيرمجاز قائل نيســتند و با پهن كــردن تورهاي غيرمجاز
ماهيگيري در آبهاي ســاحلي درياي خــزر بهخصوص در منطقه
آستارا و شمال غربي استان گيالن به راحتي و بدون هيچگونه نظارتي
صيادي كرده و ذخاير ارزشمند ماهي سفيد و انواع ماهيان استخواني
را به خطر مياندازند .صيد بيرويه و غيرمجاز ،نسل بسياري از گونهها
مانند ماهيان خاوياري در درياي خزر را از بين برده و اين خطر براي
ديگر گونهها مانند ماهي سفيد نيز وجود دارد.
دوستدار محيطزيست از آستارا

خاموشي مطلق در بخشي از اتوبان تهران  -كرج

اتوبان تهران  -كرج نرسيده به خروجي اول مهرشهر در خاموشي مطلق
است .بارها با شماره ســازمانهاي مربوط تماس گرفتهايم ولي هيچ
اتفاقي نيفتاده است .ضمن اينكه در محدوده هيچ شركت يا تابلويي در
حاشيه اتوبان نيست كه دستكم از نور آنها مسير كمي روشن باشد.
مظاهري از كرج

ساختماني كه يك دهه به حال خود رها شده است

ساختماني مقابل آتشنشاني كمالشهر وجود دارد كه از يك دهه قبل
به حال خود رها شــده ،بعد از مدتها پيگيري چند سال قبل يكبار
آهنهاي آن را رنگ آميزي كردند اما باز به حال خود رها شد.
اكبري از كرج

انهدام باند سرقت
خودروهاي صفركيلومتر
شهرستان گچساران درباره اين پرونده ميگويد :متهم
يك سارق سريالي است كه پس از دستگيري عالوه بر
اعتراف به سرقت جنجالي ،به 3فقره سرقت ديگر هم
اعتراف كرده و مأموران از مخفيگاه او موفق به كشــف
3حلقه رينگ و الستيك شدهاند .وي افزود :اين جوان

اعضاي اين باند پس از چندين سرقت مسلحانه به دام پليس افتادند

اعضاي يك باند مسلح در
داخلي پوشــش مســافر ،سوار
تاكســيهاي اينترنتي
ميشدند تا دست به سرقت از رانندهها
بزنند .آنها در يكي از سرقتهاي خشن
خود ،راننده بيگناهي را با شليك گلوله
به قتل رساندند.
به گزارش همشهري ،اول ارديبهشتماه
امسال ،يك مسافركش اينترنتي به اداره
آگاهي تهران رفت و گفت در دام دزدان
مسلح گرفتار شده است .او توضيح داد :در
غرب تهران بودم كه مسافري درخواست
خودرو كرد .مــن آن را قبــول كردم و
منتظر ماندم .وي ادامه داد :لحظاتي بعد
3جوان سوار ماشينم شدند و خواستند
به شهرك اكباتان برويم .وقتي به مقصد
رسيديم ،ناگهان يكي از آنها اسلحهاي
از جيبش بيرون آورد و به ســمت من
نشانه گرفت .او با تهديد خواست هرچه
پول همراهم اســت به همــراه مدارك
ماشين در اختيارشان قرار دهم .سارقان
مسلح تهديد ميكردند كه اگر مقاومت
كنم گلولهاي شليك كرده و مرا به قتل
ميرسانند .من هم از ترس جانم هرچه
خواستند تحويلشــان دادم .آنها پس
از ســرقت با لگد مرا از ماشين به بيرون
پرتاب كردند و متواري شدند.
با اين شكايت ،گروهي از مأموران اداره
يكم پليس آگاهي تهران ،جســت و جو

را براي شناسايي ســارقان مسلح آغاز
كردند؛ تــا اينكه اعضاي ايــن گروه در
آخرين سرقت خود جنايت آفريدند.
گزارش قتل

ســاعت 7صبح ششــم ارديبهشتماه
بود كــه رهگذري هنــگام عبــور در
خيابان فدائيان اسالم متوجه درگيري
سرنشينان يك خودروي پژو 405شد.
او ديد كه يكي از آنها ناگهان گلولهاي به
سمت ديگري شليك و بعد مرد زخمي
را از ماشين به بيرون پرتاب كرد .شاهد
حادثه كه شوكه شــده بود فورا با پليس
و اورژانس تماس گرفت .طولي نكشيد
كه مأموران كالنتري 131شــهرري و
امدادگــران اورژانــس در محل حادثه
حاضر شدند .مرد از ناحيه پهلوي سمت
راست گلوله خورده و حدودا 50ساله بود
كه پس از معاينه وي مشخص شد جانش
را ازدست داده است .با مرگ او ،گزارش
اين جنايت به قاضي جنايي اطالع داده
شــد و گروهي از كارآگاهان اداره دهم
پليس آگاهي تهران به همراه تيم بررسي
صحنه جرم راهي محل قتل شدند.
شروع تحقيقات

مامــوران در ابتدا به تحقيق از شــاهد
ماجرا پرداختند .او ميگفت كه تيرانداز
سرنشين يك دستگاه خودروي پژو405

بوده اســت .به گفته وي ،به جز مقتول
و فردي كه شــليك كرده 2 ،نفر ديگر
هم ســوار بر خــودرو بودنــد .اين مرد
شــماره پالك خودرو را برداشته بود و
در ادامه معلوم شــد مالك خودرو زني
به نام مژده 45ســاله اســت .اين زن به
اداره آگاهي تهران احضار شــد و گفت
كه خودرو در اختيار همســرش به نام
رحمان 52ســاله بوده كه وي روز قبل
براي مسافركشي از خانه خارج شده بود.
همســر رحمان ميگفت كه شوهرش
مسافركش اينترنتي بوده و معموال هر روز
براي مسافركشي از خانه بيرون ميرفته
اســت .آخرين بار هم براي مسافركشي
از خانه خارج شــده ،اما ديگر بازنگشته
است .در ادامه مأموران تصويري از جسد
مقتول پيش روي اين زن قرار دادند كه
او با ديدن آن به گريه افتاد و همسرش را
شناسايي كرد.

درگيري مرگبار  2فروشنده
شــوخيهاي شــب قبل  2فروشــنده جــوان در بازار
17شهريور مشهد كار را به جايي رســاند كه آنها با هم
درگير شدند و در اين درگيري يكي از آنها با ضربه چاقو
به قتل رسيد.
به گزارش همشهري ،بعدازظهر سهشنبه به قاضي كاظم
ميرزايي ،كشيك جنايي مشــهد خبر رسيد در جريان
درگيري خونين در بازار 17شهريور ،جواني 20ساله به
قتل رسيده اســت .به دنبال اين تماس ،قاضي جنايي و
تيمي از كارآگاهان راهي محل حادثه شدند .بررسيهاي
اوليه از اين حكايت داشت كه درگيري بين فروشندههاي
مغازههاي پوشــاك در اين بازار رخ داده اســت .يكي از
كساني كه در اين درگيري حضور داشــت برادر فردي
بود كه به قتل رســيده بود .او در تحقيقات گفت :قاتل،
فروشنده 21ساله يكي از مغازههاست .او ادامه داد :روز قبل
از حادثه با تعدادي از فروشندهها كه همگي با هم دوست
صميمي هستيم حرف ميزديم و شوخي ميكرديم .قاتل
هم در جمع ما بود كه آن شب از شوخيهاي من و برادرم
خوشش نيامد .بعد از كار كه به خانه رفتيم ،او تماس گرفت
و شروع كرد به فحاشي .ميگفت كه چرا بين جمع او را
ضايع كردهايم و بد و بيراه گفت .طوري كه برادرم عصباني
شد و بين آنها درگيري لفظي پيش آمد و قرار شد روز بعد
اين اختالف را حل كنيم .وي گفت :روز حادثه من و برادرم
به سر كار رفتيم .كمي از ظهر گذشته بود كه سر و كله قاتل
هم پيدا شد .دوباره بحثهاي شب قبل را پيش كشيد و
بين ما درگيري لفظي شروع شد .هر چند من و برادرم با او
خيلي دوست بوديم ،اما وي عصباني بود و ناگهان چاقويي
از جيبش بيرون كشيد و ضربهاي به برادرم زد .برادرم غرق
در خون روي زمين افتاد و عامل جنايت پا به فرار گذاشت
و نميدانم كجا رفت.
اظهارات برادر مقتول را شاهداني كه در محل حادثه حضور
داشتند نيز تاييد ميكردند .در اين شرايط قاضي ميرزايي
دســتور بازداشــت متهم به قتل را صادر كرد و تيمي از

را زورگيري كردهاند .او دربــاره آنچه اتفاق افتاده
بود به مأموران گفت :حدود ساعت 10صبح سوار
خودرويم در حال عبور از خيابان الهيه بودم كه يك
موتورسوار از كنار خودرويم عبور كرد و ضربهاي
به آينه بغل ماشــينم زد .موتورسوار رد شد و من
هم توجهي نكردم تا اينكه چند دقيقه بعد دوباره
همان موتورسوار بهخودرويم نزديك شد و اين بار
ضربه محكمتري به آينه بغل زد؛ طوري كه آينه كج

متهم به قتل ،جمشيد نام دارد و ميگويد :از روزي كه باند را تشكيل دادهاند
نيتشان سرقت بوده است اما ناخواسته دست به جنايت زدهاند.
چه شد كه تصميم گرفتيد در سرقتهايتان از اسلحه استفاده

كنيد؟
من و همدستانم كه از همشهريانم هستند ،اهل يكي از شهرهاي غربي كشور هستيم كه
از آنجا يك اسلحه خريديم و ميخواستيم براي تهديد رانندهها از آن استفاده كنيم .اما
آخرين راننده شروع كرد به مقاومت و تسليم نميشد .براي همين ناچار شدم شليك كنم.
من قصد كشتناش را نداشتم ،فقط شليك كردم كه زخمي شود و بعد بتوانم او را به بيرون
از ماشين پرتاب كنم .چون شاهدان جمع شده بودند و هر لحظه ممكن بود دستگير شويم.
چطور سوار ماشين مقتول شديد؟
روز حادثه از فرحزاد به مقصد فدائيان اسالم درخواست تاكسي اينترنتي كردم كه با قبولي
سفر از سوي مقتول به سمت مقصد حركت كرديم .وقتي وارد خيابان فدائيان اسالم شديم
كلت را به قصد تهديد از كمرم بيرون كشيدم و به مقتول گفتم هرچيز با ارزشي داري بده
كه با مقاومت وي روبهرو شدم.
چند فقره سرقت انجام داديد؟
به تازگي شروع كرده بوديم و 3سرقت مسلحانه انجام داديم.شگردمان اين بود كه راننده
اينترنتي درخواست ميكرديم و بهعنوان مسافر سوار ميشديم .معموال مقصد خلوتي را
انتخاب ميكرديم و وقتي به آنجا ميرسيديم نقشه را اجرا ميكرديم.
با خودروهاي سرقتي چه ميكرديد؟
همدستم خسرو آشنا داشت و ماشين سرقتي را به او ميداد تا بفروشد و پولش را به ما بدهد.
راستش اصال فكرش را نميكرديم به اين زودي دستگير شويم .با خود ميگفتيم چند مورد
سرقت انجام ميدهيم و بعد به شهرستانمان بازميگرديم ،اما خبر نداشتيم كه در سومين
سرقت ،باعث قتل راننده ميشويم.

دستگيري قاتل

با مشــخص شــدن هويــت مقتول،
تحقيقــات بــراي دســتگيري عامل
جنايت ادامه يافت و مأموران در كمتر از
48ساعت موفق شدند خودروي مسروقه
را در محدوده خيابان وليعصر شناسايي
كنند2 .مرد سرنشين خودرو بودند كه با
ديدن پليس قصد فرار داشتند ،اما در يك
تعقيب و گريز خياباني دستگير شدند.
در بازرسي خودروي سرقتي ،يك قبضه
سالح گرم به همراه يك فشنگ جنگي
و تعدادي مدارك ســرقتي كه متعلق
بهخودرويهاي ديگر بود كشف شد و هر
2متهم پس از بازداشت به پليس آگاهي
انتقال يافتند.

يكــي از آنها جمشــيد 25ســاله بود
و ديگــري جعفــر كــه اهل يكــي از
شهرســتانهاي غربي كشــور بودند.
آنها اعتراف كردند كــه از مدتها قبل
با همدســتي فردي ديگر باند 3نفرهاي
تشكيل دادهاند تا بهصورت مسلحانه از
مسافركشهاي اينترنتي سرقت كنند .با
اعتراف آنها عضو سوم اين باند مسلحانه
نيز بازداشت شد.
به گفته ســردار عليرضا لطفي ،رئيس
پليس آگاهي پايتخــت ،متهمان براي
انجام تحقيقات بيشتر و شناسايي جرايم
احتمالي ديگرشــان در اختيار مأموران
اداره دهــم پليس آگاهي تهــران قرار
گرفتهاند.

سرقت 15ميلياردي
از خانههاي پايتخت در لباس سمسار

كارآگاهان با شناسايي محل زندگياش راهي آنجا شدند.
پســر جوان در خانه نبود و خانوادهاش نيز ميگفتند كه
خبري از او ندارند .با اين حال تحقيقات تخصصي پليس
از اين حكايت داشــت كه وي پــس از جنايت به يكي از
شهرهاي اطراف مشهد گريخته و در محلي نامعلوم مخفي
شده است .در اين شرايط ماموران تالش كردند با كمك
خانوادهاش با وي تماس گرفته و از او بخواهند كه خود را
تسليم كند .چند ساعتي از اين جنايت ميگذشت و در
حالي كه تحقيقات براي دســتگيري قاتل ادامه داشت،
وي با پليس تماس گرفت و گفت كه قصد دارد خودش را
تسليم كند .به اين ترتيب ماموران ،ورودي مشهد را زير
نظر گرفتند و درست لحظاتي كه پسر جوان وارد اين شهر
شده و راه اداره آگاهي را در پيش گرفته بود ،او را دستگير
كردند .متهم در بازجوييها به قتل دوستش اعتراف كرد
و گفت كه همه چيز بر سر شوخيهاي نابجا و عصبانيت
آني رخ داده و وي قصد داشته دوستش را بترساند اما ضربه
چاقو باعث مرگ او شده است .با اعترافات متهم ،قاضي
جنايي براي وي قرار بازداشــت صادر كــرد و تحقيقات
تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

شد .مجبور شدم كنار خيابان توقف كنم تا آينه را
تنظيم كنم ،اما درست در همين لحظه موتورسوار
ديگري به طرفم حمله كرد و با تهديد چاقو دستبند
طاليي كه بهدست داشتم را سرقت كرد و همراه
همدستش به سرعت از آنجا فرار كردند.
بهدنبال گزارش اين ســرقت تيمهــاي ويژهاي
از كارآگاهان دايره مبارزه با ســرقتهاي خاص
پايگاه يكم پليس آگاهي براي شناسايي زورگيران

 ۲۳ساله مدعي شده كه با همدستي يك نفر ديگر دست
به سرقت ميزده و با صدور قرار قانوني در اختيار مرجع
قضايي قرار گرفته و تحقيقات براي دستگيري همدست
او و 2مالخري كه اموال مسروقه را از آنها ميخريدند،
ادامه دارد.

ناخواسته قاتل شدم

جنايت؛ پايانبخش سرقت از
رانندگان اسنپ وتپسي

ضربه به آينه بغل ،ترفند موتورسواران زورگير بود
2زورگير ســابقهدار بــا ضربه زدن بــه آينه بغل
خودروها در خيابــان كاري ميكردند كه راننده
توقف كند و درست در همان لحظات با تهديد چاقو
اموال با ارزشش را زورگيري ميكردند.
به گزارش همشهري ،روز 21بهمنماه امسال زن
جواني به كالنتري 101تجريــش رفت و گفت:
لحظاتي قبــل حادثه وحشــتناكي برايش اتفاق
افتاده و  2زورگير موتورســوار دستبند طالي او

كوتاه از حادثه

گفت وگو

منطقه محمود آباد ياسوج با چندهزار نفر جمعيت نزديكترين نقطه
به شهرداري ،راه و شهرسازي و دســتگاه آب و فاضالب استان است.
اين منطقه سالهاست كه از ضعفهاي شديد زيرساختي رنج ميبرد و
تاكنون اقدام مؤثري براي رفع مشكالت آن شكل نگرفته است .جز اين
همه خيابانها و كوچههاي اين محله بينام و نشان است و تابلويي سر
خيابانها نصب نشده است .از مسئوالن تقاضاي رسيدگي و توجه به
مشكالت اين منطقه را داريم.

ســارقي كه پس از دزديدن چرخهــاي خودرويي در
شهرستان گچساران ،نوشتن نام ه عذرخواهياش براي
مالباخته در شبكههاي اجتماعي جنجالي شده بود پس
از دستگيري به سرقتهاي سريالي اعتراف كرد.
به گزارش همشهري ،مدتي قبل سرقت الستيكهاي
يك خودروي سمند در مقابل بانك صادرات شهرستان
گچساران جنجال زيادي در شبكههاي اجتماعي بهپا
كرد .اين جنجال از آنجا آغاز شــد كه سارق نامهاي با
اين مضمون كه « معذرت ميخوام .واقعا شرايطم بد
بود و مجبور شدم ســرقت كنم» ،زير تيغه برفپاكن
ماشين مالباخته قرار داده بود و انتشار تصوير اين نامه و

ماشيني كه چرخهايش سرقت شده بود ،بازتاب زيادي
در شبكههاي اجتماعي داشت .تا جايي كه حتي برخي
شروع به دلسوزي با ســارق كرده و از شرايط سختي
گفتند كه او را در چنين وضعيتي قرار داده بود.
بهدنبال اين ماجرا اما تحقيقات پليس براي شناسايي
و دستگيري سارق شــروع شــد .مأموران با بازبيني
دوربينهاي مداربســتهاي كه در حوالي محل سرقت
بود موفق شدند به ســرنخهايي از سارق دست يافته و
در نهايت او را شناسايي و دســتگير كنند .اما اين مرد
كه بود؟
ســرهنگ ســيدمحمد موســوي ،فرمانده انتظامي
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سارق سابقهدار كه وانمود ميكرد سمسار است و
لوازم دست دوم ميخرد با اين ترفند وارد خانهها
ميشد و بعد از شناسايي آنجا نقشه سرقتي را كه
كشيده بود عملي ميكرد.
به گزارش همشهري ،تحقيقات پليس در اينباره از
روز هشتم اسفندماه سال گذشته بهدنبال سرقت
از خانــهاي در جنوب تهران آغاز شــد .مأموران
كالنتري 112ابوسعيد كه براي بررسي چگونگي
اين سرقت به محل حادثه رفته بودند ،پي بردند
سارق از طريق لوله گاز و شكستن شيشه پنجره
وارد خانه شده و مقدار ی پول و جواهرات سرقت
كرده است.
مالباخته به مأموران گفت :سارق يا سارقان در نبود
من وارد خانه شده و مقدار زيادي طال و جواهرات
و دالر و يورو به ارزش حدود 8ميليارد ريال سرقت
كردهاند .بهدنبال ثبت اين شــكايت به دســتور
بازپرس شــعبه دوم دادســراي ناحيه 34تهران
پرونده به پايگاه هشــتم پليس آگاهي فرستاده
شد .با اينكه بهدرستي مشخص نبود عامالن اين
سرقت چندنفر هستند اما تحقيقات نشان داد كه
عامل سرقت از اين خانه يكنفر است .مأموران در
تحقيقات خود توانستند به تصاويري از اين سارق
دست پيدا كنند و زماني كه اين تصاوير به مالباخته
نشان داده شد او مدعي شد كه سارق را ميشناسد.
شاكي به مأموران گفت :چند روز قبل از سرقت اين
مرد بهعنوان سمسار و براي خريد تعدادي وسيله
به خانهام آمد .او چند دقيقهاي در خانهام بود اما
هيچ وسيلهاي نخريد و خارج شد.
اظهارات شاكي نشان ميداد كه متهم با نقشه قبلي
دست به اين سرقت زده است .شواهد بهدستآمده

موتورسوار فعال شــدند .كارآگاهان در تحقيقات
ميداني موفق شــدند هويت يكي از ســارقان به
نام نادر 26-ساله -را شناســايي كنند .بررسيها
نشان ميداد اين جوان از سارقان سابقهدار است
و از ســوي مراجع قضايي تحت تعقيب قرار دارد.
اطالعات بهدست آمده نشان ميداد مخفيگاه نادر
در منطقه اتابك است.
به اين ترتيــب مأموران در عملياتــي غافلگيرانه
او را دســتگير كردند .اين متهم در بازجوييها به
چندين فقره زورگيري اعتراف و همدستش سينا
را نيز به پليس معرفي كرد و چنــد روز بعد او نيز

حاكي از آن بود كه او بهعنوان سمسار وارد خانه
شاكي شده و با شناسايي آنجا چند روز بعد نقشه
سرقت را عملي كرده اســت .در بخش ديگري از
تحقيقات مأموران توانستند متهم را كه محسن
39ساله -نام دارد شناسايي كنند .بررسي سوابقاو نشــان ميداد كه پيش از اين چندين مرتبه به
اتهام سرقت منزل دســتگير و زنداني شده است.
مأموران همچنين توانســتند مخفيــگاه او را در
شهرستان نسيمشهر شناسايي و سرانجام وي را
دستگير كنند.
بهدنبال دستگيري متهم ،وي تحت بازجويي قرار
گرفت و عالوه بر سرقت از خانه شاكي به دستبرد
به 7خانه ديگر در پايتخــت اعتراف كرد .او گفت:
بهعنوان دورهگرد و سمسار در محلههاي مختلف
پرســه ميزدم و وانمود ميكردم وســايل منزل
ميخرم .افرادي كه قصد فروش وسايل خانهشان
را داشتند هم من را به خانهشان دعوت ميكردند و
در همان چنددقيقهاي كه آنجا بودم سعي ميكردم
راههاي ورود به خانه و محل نگهداري اشياي گران
قيمت را شناســايي كنم .متهم ادامه داد :بعد از
شناســايي چند روز بعد به آنجا برميگشــتم و
وقتي صاحب خانه بيرون ميرفت در كوتاهترين
زمان ممكن وارد ميشدم و نقشه سرقت را عملي
ميكردم.
ســرهنگ علي عزيزخاني ،رئيس پايگاه هشتم
پليس آگاهي در اينباره گفت :كارشناسان ارزش
ريالي اموال ســرقتي در اين پرونده را 15ميليارد
ريال برآورد كردهاند و با توجــه به اعتراف صريح
متهم ،همه مالباختگان شناسايي شدند و متهم با
قرار قانوني روانه زندان شد.

دستگير شد.
سرهنگ ســيدعلي شــريفي ،رئيس پايگاه يكم
پليس آگاهي تهــران در اينباره گفــت :هنگام
رسيدگي به اين پرونده شكايتهاي مشابه ديگري
به اين پايگاه ارجاع شد و تاكنون 7مالباخته ديگر
كه با اين شــگرد از آنها زورگيري شده 2متهم را
شناسايي كردهاند .وي ادامه داد :ارزش ريالي اموال
سرقتي 2متهم در اين 7ســرقت2 ،ميليارد ريال
برآورد شده است و متهمان با صدور قرار قانوني از
سوي بازپرس شعبه اول دادسراي ناحيه 34تهران
در زندان بهسرميبرند.

با دســتگيري اعضاي باندي كه با ســرقت
خودروهــاي نو و صفــر كيلومتــر ،آنها را
اوراق ميكردنــد ،بيــش از 220ميليون
تومان قطعات خودروهاي اوراق شــده در
مخفيگاهشان كشف شد.
به گزارش همشهري ،اعضاي اين باند 3مرد
هســتند كه بعد از دزديدن پژو 405و پژو
پارس نو و صفر كيلومتــر ،آنها را به خانهاي
متروكه در بزرگراه شــهيد لشگري منتقل
كرده و پس از اوراق كردنشان ،قطعات آنها
را ميفروختند .با ايــن حال رفتوآمدهاي
مشــكوك آنها به اين خانه متروكه ،شــك
همسايهها را برانگيخت و همين باعث شد
كه آنها در تماس با پليس ماجرا را گزارش
كنند.
مأمــوران پليس نيز در بررســيهاي اوليه
متوجه شــدند كه خانه مورد نظر ،خانهاي
است كه مدتهاست از سوي صاحبش در
اين منطقه رها شده ،اما مرد جواني آنجا را
تصرف كرده و 2مرد ديگر نيز هر از آگاهي
با خودروهاي نو و صفــر كيلومتر وارد اين
خانه ميشوند .اين در حالي بود كه به گفته
همسايهها ،بعضي از شبها يك وانت وارد
اين خانه شــده و پس از بــار زدن قطعات
خودرو از آنجا خارج ميشد.
همه اين اطالعات نشان ميداد كه مأموران
با يك باند ســرقت خودرو روبهرو هستند و
دستور بازداشت اعضاي اين باند صادر شد.
ســرهنگ كيانوش نظري ،رئيسكالنتري
154چيتگــر گفت :وقتي مأمــوران راهي
اين خانه شــدند ،مردي كه در آنجا حضور
داشــت با ديدن پليس قصد فرار از طريق
پشتبام را داشت كه دستگير شد .وي ادامه
داد :در بازرســي داخل خانه يك خودروي
سواري پژوپارس اوراق شده كشف شد كه
با استعالم شماره پالكش معلوم شد كه دوم
ارديبهشتماه از منطقه ولنجك به سرقت
رفته است.
به گفته ســرهنگ نظري ،اين خودرو تنها
2روز پس از ترخيص از كمپاني سرقت شده
بود و در ادامه مقداري قطعات خودروهاي
نو به ارزش بيــش از 220ميليون تومان در
اين محل كشــف و معلوم شــد كه متهم و
2همدســتش بعد از ســرقت خودروهاي
نــو ،آنهــا را در ايــن محــل اوراق كرده و
قطعاتشــان را ميفروختند .براساس اين
گزارش ،تحقيقات مأموران براي دستگيري
2همدست متهم دستگير شده ادامه دارد.

كشف بقاياي سرباز اشكاني
در گور جانباخته كرونا
مراســم تدفين يكي از جانباختگان كرونا
در ســاري با حادثهاي عجيب همراه شد؛
چراكه گوركن هنــگام حفر زمين با گوري
باستاني مربوط به يك سرباز دوره اشكاني
مواجه شد.
علي رمضاني پاجي ،پژوهشــگر مازندراني
در اينباره به ايرنا گفــت :هنگام دفن يكي
از فوتشدگان ناشــي از بيماري كرونا در
روســتاي پاجي واقع در بخــش دودانگه
شهرســتان ســاري به آثار تاريخي دست
يافتيم.
وي ادامه داد :طبق پروتكل بهداشــتي قبر
افرادي كه بهدليل كرونا جان باختهاند ،بايد
عمق بيشتري داشــته باشد كه هنگام حفر
قبر با گوري باستاني مواجه شديم.
اين پژوهشــگر مازندراني درباره اشــياي
كشفشده در اين گور ،گفت :در اين محل
بقاياي يك اسكلت انسان ،بقاياي يك ظرف
سفالي شكسته ،بقاياي يك شمشير آهني و
يك تيردان و يك قطعه شيء آهني مربوط
به ابزار جنگي كشف شد كه با توجه به تيپ
ساخت دشنه ،شمشير و تير سهبر ،بهنظر
ميرسد اين گور مربوط به سربازي اشكاني
باشد.
وي در ادامه گفت :متأسفانه اين گور باستاني
بر اثر برخورد بيل مكانيكي تخريبشــده و
آثار كشفشده پس از صورتجلسه ،به رئيس
پاسگاه بنافت تحويل داده شد.
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همزمان با روز معلم ،همشهری بررسی میکند

برخــورداري از هيچ امتياز و منفعت شــخصي صرفا
با روحيه ايثار و فداكاري بــراي احقاق حقوق جامعه
فرهنگيان تالش ميكنند اما جريمه نقدي ،اخراج از
مدرسه و انتقال اجباري به مناطق دور از محل زندگي،
بازنشســتگي اجباري و اخراج پاداش فعالیت صنفی
بوده است».

59سال تالش صنفی

درگفتوگو با معلمان و فعاالن صنفي آموزشي
خبرنگار

محشر كبري بود .صداي شعارها مثل برق
گزارش از درهاي عمارت بهارستان ميگذشت و
صحن مجلس را ميلرزانــد .اين میدان
مدتها چنين تجمعي به خود نديده بود .شريف امامي
قول داده بود تبعيضعليه معلمها را از بين ببرد .اليحه
دولت مستعجل او اما اين وعده را محقق نميكرد.
معلمها عصباني بودند و براي اعتراض گرد آمده بودند.
ســال  1340بود و روند اعتراضات به حكومت پهلوي،
تازه داشت شكل ميگرفت .كالنتري بهارستان مسئول
متفرق كردن جمعيت شــده بود .ماشينهاي آبپاش
جمعيت معلمهاي تهراني را نشانه رفته بودند .رديفهاي
جلو سر تا پا خيس شدند .دو ،سه نفر از معلمان تصميم
گرفتند از پيادهرو وارد ميدان شــوند و جهت لولهها را
عوض كنند .يكيشــان ابوالحســن خانعلي بود ،دبير
فلسفه و عربي دبيرستان جامي29 .سال بيشتر نداشت.
به محض ورود به ميدان ،رئيس كالنتري كلت كمري

مصائب معلمان در مدارس غيردولتي

مكث

افزايش جمعيت دانشآموزي در دهه 70و  80از يك سو و كمبود مراكز آموزش دولتي از سوي ديگر باعث
توسعه مدارس غيردولتي در كشور شــد .اين الگوي فروش خدمات آموزشي تا جايي پيش رفت كه در
بسياري از مناطق شهري ،تعداد مدارس غيردولتي نسبت به مدارس دولتي پيشي گرفت و همين موضوع
باعث استخدام و به كارگيري جمعيت زيادي از معلمان در اين مراكز شد؛ اما در اين سالها بهدليل نظارت كم
نهادهاي بازرسي بر عملكرد مديريتي مؤسسان اين مدارس ،معلمان غيردولتي با مشكالت و مسائلي سخت
و نسبت به همكاران خود در مدارس دولتي روبهرو هستند .نداشتن امنيت شغلي ،برخوردار نبودن از بيمه
تامين اجتماعي ،حقوق بسيار پايين و خارج از ضوابط وزارت كار ،دريافت نكردن حقوق در تعطيالت تابستان
مدارس ،بخشي از مشكالت اين معلمان است.امين دولتيار ،معلم و كارشناس حقوقي در اينباره به همشهري
ميگويد « :وزارت آموزش و پرورش به بهانه اداره خصوصي اين مدارس و رعايت اصل حفظ استقالل آنها،
كمترين نظارت را بر مدارس غيردولتي دارد .البته در سالهاي گذشته اقداماتي براي ساماندهي وضعيت
حقوق و بيمه اين معلمان انجام شده اما راههاي فرار از آن بسيار زياد است و مؤسسان و مديران مدارس
غيردولتي در بسياري از موارد آن را نقض ميكنند » .او گفت« :بهطور نمونه درخصوص بيمه ،بسياري از
مؤسسان فقط 15روز بيمه براي معلمانشان درنظر ميگيرند و تعطيالت پايان اسفند ،عيد نوروز و تابستان را
هم از آن كسر ميكنند .همين االن كه مدارس بهدليل شيوع بيماري كرونا بسته و آموزشها مجازي شدهاند،
هنوز حقوق اين معلمان را پرداخت نكردهاند و حتي گفتهاند حقوقي كه طبق قرارداد متعهد شده بودند را
نميپردازند ،اما دست اين معلمان به جايي بند نيست و اقدامي جز اعتراض كالمي نميتوانند داشته باشند.
بسياري از نيروهاي شــاغل در اين مدارس بهدليل نبود بازار كار مناسب و ترس از بيكار شدن ،مجبور به
سكوت و ادامه كار هستند .اين برخوردها اگر استثمار نيست پس چيست؟»

دريافت حقوق ،مشاهده بيعدالتي آموزشي در مناطق
محروم و حاشيهاي ،شكاف عميق دسترسي به آموزش در
طبقات مرفه و فقير جامعه ،نداشتن امنيت شغلي در بين
معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي
و فقدان استقالل در تدريس روبهرو هستند.
تبعيضماندگارعليهمعلمان

علت اصلي تجمع «باشــگاه مهرگان» يا همان مجمع
صنفي معلمان در ســال 1340كه منجر به شــهادت
ابوالحسن خانعلي شد ،اعتراض به حقوق اندك و تبعيض
در اين زمينه با ساير كاركنان دولت بود .در قطعنامهاي كه
اين مجمع نوشته ،آمده است«:معلمين ميگويند حقوق
يك دبير ليسانسه كمتر از حقوق يك مستخدم جزء در
سازمانبرنامه يا شركت ملينفت استو ما خودمان مكرر
نوشتيم كه حقوق يك معلم كمتر از حقوق يك راننده
دولتي و بهمراتب كمتر از يك راننده تاكسي است .يك
ليسانسه در وزارت فرهنگ ماهي  ۴۰۰تومان ميگيرد
ولي ليسانسه ديگر با همان تحصيالت و پايه معلومات در
يك سازمان دولتي ديگر ۲۵۰۰تومان دريافت ميكند».
معلمان از جعفر شريف امامي ،نخستوزير وقت خواسته
بودند كه به اين تبعيض آشكار رسيدگي كند و حقوق
معلمان را افزايش دهد .اين مسئله در تمام دهههاي بعد
هم تكرار شــد و ج ز مقاطع كوتاهي ،معلمان نسبت به
حقوق اندك خود و تفاوت فاحش آن با ساير كاركنان
دولت اعتراض داشتهاند2.مقولهاي كه در سالهاي اخير
هم با عنوان همسانسازي حقوق معلمان طبق قانون
مديريت خدمات كشــوري و ديگري طرح رتبهبندي
معلمان مطرح ميشود .طرحهايي كه بهدليل كسري
بودجه دولت ،جمعيت باالي معلمان ،درآمدزا نبودن
وزارت آموزش و پرورش از سوي دولتها مسكوت مانده
و نارضايتي معلمان را بيشتر كرده است.

آمارها و اطالعات تازه وزارت بهداشت نشان ميدهد

آمار كاهشي ابتال به كرونا در ايران

اپيدمي سراسري كاهشيافته اما در برخي شهرها پيكهاي كوچك داريم
گزارش

همشهري:آمارها نشان ميدهد مردان بهخصوص مردان
شاغل كه در كسب و كارها بيشتر فعال بودهاند ،بيش از
زنان به كرونا مبتال شدهاند و آمار فوتيها در مردان مبتال

بيشتر است.
ارائه گــزارش روزانه وزارت بهداشــت درباره بيمــاري كوويد 19و به
روزرســاني آمارهاي رســمي درباره اين بيماري ادامه دارد .قاســم
جانبابايي ،معاون درمان وزير بهداشــت ديروز در نشست خبري كه
بهصورت ويدئو كنفرانس برگزار شــد اعالم كرد كه آمار ابتال به كرونا
در كشور رو به كاهش گذاشته اما تا زماني كه درماني براي اين بيماري
پيدا نشــده ،خطر همچنان ادامه دارد و بايد فاصلهگذاري اجتماعي و
رعايت بهداشت فردي را همچنان ســختگيرانه مورد توجه قرار داد.
براساس اطالعات تازه ،ابتال به كرونا و مرگومير در اثر آن در ميان زنان و
مردان تفاوت آماري معناداري دارد .به گفته جانبابايي ،آمارهاي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي نشــان ميدهد كه ميزان ابتال چه
سرپايي و چه بستري و فوتي در مردان بيش از زنان است .اين الگوي ابتال
نهتنها در ايران كه در ديگر كشورهاي جهان هم همينگونه اعالم شده
است «:در مورد جزئيات آن و اينكه ميزان ابتال و فوتي مردان چقدر بيشتر
از زنان است در آينده اطالعرســاني ميكنيم .متوسط سن فوتيهاي
كرونا نيز بين  ۶۷تا  ۷۰سال است».

2كد بيمارستاني براي كرونا

معاون وزير بهداشت به پرسش ديگري درباره دستور وزير بهداشت براي رفع
نواقص پرونده مبتاليان به كرونا در بيمارستانها و اينكه آيا در ثبت بيماران
كرونا تأخيري وجود داشته است يا نه توضيح داد« :گير كار در 2يا 3هفته
اول شروع اپيدمي كرونا در اوايل اسفند است كه تعداد آزمايشگاهها در كشور
كم بود .در روزهاي اول فقط آزمايشــگاه انستيتو پاستور را داشتيم و بعد
آزمايشگاهدانشگاهعلومپزشكيتهرانوبعدبيمارستانمسيحدانشوريهم
اضافه شد .در اين مدت نمونههاي تست افراد مشكوك به تهران ميآمد و به
همين علت مقداري تأخير داشتيم ».به گفته او پس از اينكه آزمايشگاههاي
تشخيصي در شهرهاي ديگر راه افتاد اين مشــكل بر طرف شد و اكنون
بيش از ۱۳۰آزمايشگاه تشخيصي در كشور براي كرونا فعال است و نتايج
آزمايشها بهصورت روزانه اعالم و در پرونده بيمار ثبت ميشود .آنطور كه
تعريف شده
معاون وزير بهداشت ميگويد درحال حاضر براي هر بيمار2كد
َ
است ،يكي كد افرادي كه نتيجه تست آنها قطعي مثبت شده است و كد دوم
براي بيماراني است كه نتيجه تست منفي شده ولي عاليم بيماري داشتهاند
و بهعنوان افراد محتمل به كرونا در پرونده ثبت ميشوند.
آمار كاهشي از ۲۵اسفند

يكي از چالشهاي اصلي مديران آمــوزش و پرورش
ايران ،ناتواني در تامين بهينه و ساماندهي نيروي انساني
مدارس اســت .معضلي كه از ابتداي شكلگيري اين
وزارتخانه تا كنون باعث استخدام و به كارگيري بخشي
از نيروها به شكل حقالتدريس شده .معلماني كه وزارت
آموزش و پرورش همواره آنها را با پا پيش ميكشد و با
دســت پس ميزند ،نه راضي به حذف آنها از سيستم
آموزشي كشور است و نه اجازه اســتخدام آنها را بعد
از ســالهاي طوالني خدمت ميدهد .بسياري از اين
معلمان سابقه  5تا  10سال و حتي بيشتر را در مدارس
دارند ،اما همچنــان بالتكليف و ســردرگم اند .صنم
حقانينژاد ،معلم حقالتدريــس و عضو كانون صنفي
معلمان در اين باره به همشهري ميگويد « :معلمان حق
التدريس آخرين گروهي هستند كه آموزش و پرورش به
مطالبات آنها رسيدگي ميكند .حقوق ماهانه ما تبديل
به حقوق  6ماه يك بار شــده و از مزايا و پاداش خبري
نيست .بيشترين زمان را كار ميكنيم و كمترين دريافت
را داريم .كالسهاي ضمــن خدمت با كيفيت پاييني
براي ما برگزار ميشــود و ما را به مدارسي ميفرستند
كه از پايينترين امكانات و تجهيزات برخوردار است».
به عقيده حقاني نژاد؛ اســم معلمان حق التدريس و
اعتراضات و تجمعات آنان به قــدري در جامعه تكرار
شده كه ديگر كمتر كسي به خواســتهها و مطالبات
آنها توجه مي كند « .ماجــراي معلمان حق التدريس
در جامعه تبديل به يك موضوع عادي و حتي مضحك
در آمده در حاليكه مــا در رنجيم .اين يك اپيدمي در
بين معلمان حق التدريس اســت كه بعد از چند سال
كار بيمزد قصد ميكنند آن را كنار بگذارند ،اما عالقه
به دانشآموزانشــان و وضعيت بغرنج مدارس آنها را
منصرف مي سازد .آموزش و پرورش از اين عشق و عالقه
نهايت سوءاستفاده را ميكند و ما ساليان طوالني با وعده
استخدام به كارمان ادامه ميدهيم».
مسائل و مشكالت معلمان ايراني بسيار متعدد و دامنهدار
است .وضعيت سخت معلمان عشــايري و روستايي،
بدهكارهاي گسترده اين وزارتخانه به معلمان بازنشسته،
نداشتن استقالل كافي آنها در تدريس به دانش آموزان،
كالسهاي بيكيفيت ضمن خدمت و دسترسي محدود
آنها به منابعآموزشي استاندارد جهاني ،مشاهده تبعيض
و شكاف طبقاتي در آموزش كودكان و نوجوانان مناطق
مختلف و ...كه به قول معلمــان در يك روز و يك مقاله
نميگنجد.

عكس :همشهري /حامد خورشيدي

فهيمه طباطبايي

كشيد و به سمتش شليك كرد .گلوله به سرش خورد.
تالش معلمها بــراي نجاتش افاقه نكــرد و خانعلي در
بيمارستان بازرگانان شهيد شــد .اينچنين بودكه 12
ارديبهشت به خون معلم رنگين شد.
17سال بعد انقالب اســامي ايران رژيم را تغيير داد.
مرتضي مطهري روحاني سرشناسي شده بود .از ابتداي
مبارزات انقالب ســخنرانيهاي آتشينش شهره عام و
خاص بود .تسلط و جديتش در تبيين معارف اسالمي
از او چهرهاي شناختهشــده در افكار عمومي ساخته
بود .زمان چندان زيادي از پيروزي انقالب نگذشته بود
كه تروريســتها موقعيتش را تاب نياوردند و باالخره
در ارديبهشت سال 1358پرنده شوم ترور بر شانه معلم
انقالب نشست .گروه تروريستي فرقان ،مسئوليت ترور او
را به عهده گرفت و خبر شهادتش روز 12ارديبهشت در
رسانهها منتشر شد .به اين ترتيب خون دوم ،مهر تأييدي
شد بر نامگذاري 12ارديبهشت؛ «روزمعلم».
حاال بعد از گذشت دقيقا 59سال از شهادت ابوالحسن
خانعلي ،نيازها و مسائل معلمان همچنان بر همان پاشنه
ميچرخد و خواستههايشان تغيير چنداني نكرده است.
آنها همچنان با مشكالت معيشتي ،تبعيض آشكار در

حقالتدريسها،منتظرانهميشگياستخدام

جان بابايي در نشست خبري ديروز گفته :از حدود  ۲۵اسفند روند

نگاهامنيتيبهفعاليتهايصنفي

يكي از معضالتي كه معلمان در كانونها و تشكلهاي
صنفي خود با آن روبهرو هستند ،نگاه امنيتي به هويت
و فعاليتهاي آنهاســت ،درحاليكه اين نهادها براي
پيگيري نظاممند و گروهي مطالبات و خواســتههاي
معلمان شكل گرفته و كار دولتها را نيز براي شناخت
دقيق نيازها و ارتباطگيري با معلمان بهتر و آســانتر
ميكند ،ولي باز هم اين نهاد بــا احتمال برخوردهاي
امنيتي روبهرو اســت و تعدادي از اعضاي آن در خطر
دستگيري و اخراج از آموزش و پرورش هستند .آخرين
نمونه اين اتفاق ،محمد حبيبــي ،معلم و عضو كانون
صنفي معلمان ايران است كه سال 97دستگير شد و
درحاليكه دوران محكوميت خود را در زندان سپري
ميكند ،هفته گذشته وزارت آموزش و پرورش حكم
انفصال از خدمت او را اعالم كرد .ابوالفضل رحيميشاد،
دبير آموزش و پــرورش و فعال صنفــي در اينباره به
همشــهري گفت «:در طول  20ســال گذشــته با
شكلگيري دوباره تشكلهاي صنفي و آغاز فعاليتهاي
صنفي ،معلمان به شيوههاي مدني و قانوني مطالبات
خود را مطرح كردهاند كه رفــع تبعيض بين حقوق و
مزاياي معلمان با ســاير كاركنان لشكري و كشوري و
رعايتشأنومنزلتمعلمانبهويژهفرهنگيانبازنشسته
مهمترين مطالبه آنها بوده اســت .همانطور كه روشن
اســت اين مطالبات مصداق عدالتخواهي ،حق طلبي
و ظلمستيزي اســت؛ يعني فعاالن صنفي در حقيقت
كساني هستند كه نظام جمهوري اسالمي را در جهت
تحقق ارزشها و آرمانهاي انقالب اســامي ياري و
هدايت ميكنند ،اما آنچه موجب شگفتي و تعجب است
برخورد قهــري ،جرمانگارانه و امنيتي با معلمان فعال
درتشكلهاي صنفي است».
او افزود « :معلماني كه بدون هيچ چشمداشتي و بدون

كاهشي كرونا در كشور آغاز شده و هنوز هم اين روند كاهشي ادامه
دارد.به گفته او هرگونه مداخالت در كشــور انجام شود ،نتيجه آن
2هفته بعد مشــخص ميشــود« :فاصلهگذاري اجتماعي در كنار
غربالگري و بيماريابي وزارت بهداشت تأثير خوبي داشت و باعث شد
نها
كه شاهد روند نزولي باشيم و اكنون نيز بهخصوص در بيمارستا 
روند نزولي را شاهد هستيم .بيماريابي هم گسترش پيدا كرده است،
نمونهبرداريها و تستها بيشتر شده است و ممكن است تستهاي
مثبت بيشتر شده باشد اما روند بستري بيماران در بيمارستانها رو
به كاهش است».
معاون وزير بهداشت ،شرايط را اميدواركننده توصيف و تأكيد كرد
كه تعداد مراجعات سرپايي روزبهروز كمتر ميشود« :در مراجعات
بستري و ســرپايي به يكچهارم دوره پيك رســيدهايم۶۰ .درصد
تختهاي بيمارستاني خالي است .درآيسييو شرايط متفاوت است.
 ۷۰درصد ظرفيت پر است و  ۳۰درصد خالي شده است».
به گفته او مرگومير كرونا هم كاهش پيدا كرده است اما اين روند در
استانهاي مختلف متفاوت است در استانهايي كه شروع بيماري
زودتر بود مثل قم ،كاشــان و گيالن روند كاهشي بيشتر است و در
استانهايي مثل خوزستان و اصفهان روند كاهشي كمتر است اما در
كل كشور فعال روند اپيدمي و مرگ كرونا رو به كاهش است .البته در
برخي شهرها پيكهاي كوچك داريم.
معاون وزير بهداشت همچنين گفت«:ساختار ويروس كرونا نسبت به
اوايل اپيدمي خيلي فرق نكرده است .در همان اوايل در چين هم3نوع
ويروس كرونا تشخيص داده شد .اكنون هم همين است اما اينكه به
ساخت واكسن نزديك شده باشيم اينطور نيست .مطالعات زيادي در
ايران و دنيا در حال انجام است اما بهنظر نميرسد زودتر از يك تا ۱.۵
سال به واكسن كرونا دست پيدا كنيم».

آغاز بهكار فعاليت مطبها به جز دندانپزشكيها

جانبابايي ،از ابالغ دستورالعمل فعاليت مطبها هم خبر داد .به گفته او
همه مطبها به جز دندانپزشكيها كه بايد فقط خدمات اورژانسي ارائه
كنند ،ميتوانند فعاليت كنند« :درمانگاههاي بيمارستاني نيز بهتدريج
فعال شدهاند ،اگر در جايي مطبي باز نشده باشــد ،به وزارت بهداشت
مربوط نيست البته خلوتي مطبها بيشــتر بهعلت نگراني مردم است.
مردم خودشان نگرانند و مراجعه نميكنند اما اگر مطبها هم تعطيل
باشد ،درمانگاههاي بيمارســتانهاي دولتي باز است ».اگر درمانگاهها
تخلفي داشته باشند مردم ميتوانند از طريق سامانه  ۱۹۰شكايت كنند.
در مطبها بايد فاصلهگذاري بين بيماران رعايت شود و حتما همه ماسك
داشته باشند.
مبتاليان به كرونا ،كي سر كار برگردند؟

يكي از پرسشها در نشست خبري ديروز اين بود كه بيماراني كه به
كرونا مبتال و درمان شــدهاند ،چه زماني ميتوانند سركار برگردند؟
جانبابايي در اينباره گفت«:دوره عفونتزايي كرونا 2هفته اســت.
2هفته دورهاي است كه بايد مراعات بيشتر باشد .اگر كسي عالمتدار
شود ولي بستري نشود از زمان تشخيص بيماري 3هفته بعد عاليم
كاهش پيدا ميكند ،بنابراين نبايد زودتر از3هفته بعد از زمان تشخيص
سر كار برگردد و افرادي كه در بيمارستان بستري شدند بهخصوص
در بخش ويژه بعد از 4هفته بايد ســر كار برگردند ».به گفته او ،براي
برگشت بهكار مهمترين عامل تصميمگيري اين است كه حداقل 2تا
3هفته از زمان بهبودي گذشته باشد .اگر كسي عالمتي نداشته باشد
و فقط تست او مثبت شده باشد2 ،هفته بعد از تشخيص ميتواند سر
كار برگردد البته تا2هفته بايد با فاصله2متري با همكاران باشد و حتما
ماسك و دستكش داشته باشد.

وضعیت اهدای خون در ماهی که گذشت

بیشترین و کمترین گروه خونی که اهدا شد

سخنگوی سازمان انتقال خون
گزارش کشــور با اشــاره به کمترین و
بیشتری گروه های خونی اهدا
شده در کشور ،گفت :در فروردین ماه امسال
بیش از  ۱۳۸هزار واحد خون در سراسر کشور
اهدا شده است .بشیر حاجی بیگی در گفت و
گو با ایسنا ،با اشاره به وضعیت اهدای خون در
فروردین مــاه و در بحران کرونــا ،گفت :در
فروردین ماه سال  ،۱۳۹۹نزدیک به  ۱۳۸هزار
و  ۴۶۵واحد خون در سراسر کشور اهدا شده
است .وی با بیان اینکه بیشترین میزان خون
اهدایی در کشــور در فروردین ماه مربوط به
استانهای تهران ،فارس و مازندران بوده است،
افزود :همچنین استانهای بوشهر ،هرمزگان،
خراسان شمالی و خراسان جنوبی بیشترین
میزان رشــد اهدای خون را در فروردین ماه
امسال نســبت به مدت مشــابه در سال قبل
داشتهاند.
رشد  ۲درصدی اهدای خون بانوان

حاجــی بیگی ادامــه داد :در عیــن حال در
فروردین ماه امسال بانوان استانهای خراسان
جنوبی و سیســتان و بلوچســتان استقبال

بیشتری نسبت به اهدای خون داشتهاند .به
طوری که شاهد رشد  6درصدی اهدای خون
بانوان در این استانها نســبت به مدت مشابه
در سال قبل بودهایم .همچنین در فروردین
ماه امسال رشد  ۲.۲درصدی شاخص اهدای
خون بانوان را در کل کشــور را داشــتهایم.
سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه
بیشــترین میزان اهدای خون در کشور نیز
مربوط به گروه خونی  Oمثبت با  ۳۵درصد
بوده اســت ،اظهار کرد :این درحالیست که
کمترین میــزان اهدای خون در کشــور نیز
مربوط به گروه خونی  ABمنفی با یک درصد
بوده اســت .حاجی بیگی ادامه داد :در عین
حال در فروردین ماه امسال  ۱۷۷هزار و ۶۳
نفر به مراکز انتقال خون سراسر کشور جهت
اهدای خون مراجعه کرده اند که از این تعداد
 ۱۳۸هزار و  ۴۶۵واحد خون اهدا شده است.
همچنین از این تعداد  ۲۴هــزار و  ۴۰۵نفر
برای بار اول اقدام به اهــدای خون کردهاند.
وی همچنین گفت :در فروردین ماه امســال
 ۲۶۸هزار و  ۹۹۰واحــد خون و فرآوردههای
آن در بین مراکز درمانی و بیمارستانی کشور
توزیعشده است.

يادداشت
يك دهه تالش براي رتبهبندي معلمان
رامين كريمينيا

معلم و رئيس اجرايي سازمان معلمان ايران

يكي از دغدغههاي جدي معلمان در طول
ساليان طوالني ،همسانسازي حقوق آنها
با ساير مشــاغل بوده است؛ مسئلهاي كه
دولتها در مقاطع مختلف تالش كردهانــد آن را ناديده بگيرند و با
خريد زمان آن را به دولت ديگري محول كنند اما در تمام اين سالها
معلمان تالش كردهاند كه اين خواستههاي منطقي را محقق كنند.
يكي از اين موارد طرح رتبهبندي معلمان است كه از سال ۹۲مطرح
شد ،ولي در مجلس تصويب نشد .براي ورود به اين بحث بايد نگاهي
گذرا به ماده ۶۴قانون فصل دهم مديريت خدمات كشــوري داشته
باشيم .اين قانون در سال ۹۳تصويب شد كه طبق آن بايد ۵۰درصد
به حقوق كاركنان دولت (مشاغل خاص و تخصصي) در برخي آيتمها
افزوده شود (حق شغل ،حق شاغل ،حق مديريت يا معاونت و فوقالعاده
شغل و )...اين قانون بهدليل اينكه سازمان امور استخدامي شغل معلمي
ن اجرا نشد.
را جزو مشاغل خاص تشخيص نداد در نهايت براي معلما 
درماه مهر سال( ۹۴وزارت دكتر فاني) نخستين مرحله رتبهبندي با
اجراي يك آيتم يعني حق شغل براي معلمان اجرا شد ،در سال ۹۷هم
با تغييراتي ادامه يافت و در مهر 3 ،۹۸آيتم حقوق ثابت (حق شــغل
و شــاغل و مديريت يا معاونت و )...به آن افزوده شد .در پايان بهمن
 ۹۸مقرر شــد مصوبه دولت درخصوص افزايش ۵۰درصد براي همه
كاركنان بدون پيششرط ولي براي معلمان با پيششرط  ۱۵تا ۵۰
درصد اعمال شود .با توجه به افزايش نيافتن مبلغ قابلتوجهي براي
رتبههاي خبره و عالي و افزايش اندكي به ساير رتبهها موجب اعتراض
آنها شد .بنابراين پس از تشكيل ۵جلسه بين نمايندگان تشكلها با
سازمان برنامه و بودجه ،سازمان امور استخدامي و آموزش و پرورش
و با اصرار تشكلها مبني بر جدا بودن  2قانون از هم مقرر شد بهمنظور
ترميم اشتباه انجام شــده ،حدود ۶هزار ميليارد از اختيارات سازمان
برنامه و بودجه به اين امر اختصاص يابد كه پس از پايان جلسه پنجم
توســط آقاي دكتر نوبخت امضا و به آموزش و پرورش ابالغ شد تا از
اول فروردين ۹۹اجرا و حداكثر تا پايان هفتــه معلم احكام مربوطه
صادر شود.
از سوي ديگر در همين جلسه مقرر شد پيشنويس اليحه رتبهبندي
توسط كميتهاي متشكل از  ۴گروه فوق تهيه و مشكل رتبهبندي براي
هميشه حل شــود .ضمنا طبق مصاحبه معاون وقت وزير آموزش و
پرورش (منتشره در مورخه ۹ارديبهشت  )۹۹مقرر شد قانون فصل 10
نيز بدون پيششرط براي همه معلمان اجرا شود .اين مطالبهاي است
كه همچنان معلمان به اميد اجرا شدن آن هستند؛ پس از سالهاي
متوالي و ناديده گرفتن اين مطالبه توسط دولتها.

آمار تازه ابتال به كرونا؛ 80نفر ديگر
جان باختند
ايسنا :سخنگوي وزارت بهداشت از مثبتشدن تست كروناي ۱۰۷۳نفر
ديگر طي ۲۴ساعت گذشته خبر داد و گفت :تاكنون ۷۳هزار و 791نفر
از بيماران نيز بهبود يافته و از بيمارســتان مرخص شدهاند .به گفته
كيانوش جهانپور ،تا چهارشنبه دهم ارديبهشــت ۱۳۹۹و بر اساس
معيارهاي قطعي تشــخيصي ۱۰۷۳بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹-
در كشور شناسايي شد .به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد ۱۹-در
كشور به 93هزار و 657نفر رسيد .به گفته سخنگوي وزارت بهداشت،
در طول ۲۴ساعت گذشته۸۰ ،بيمار كوويد ۱۹-جان خود را از دست
دادند و به ايــن ترتيب مجموع جانباختگان اين بيمــاري به 5هزار و
957نفر رســيد .تاكنون ۷۳هزار و 791نفر از بيماران ،بهبود يافته و
ترخيص شــدهاند2.هزار و 965نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹-در
وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند .تاكنون ۴۵۳هزار
و ۳۸۶آزمايش تشخيص كوويد ۱۹-در كشور انجام شده است.

توزيع ماسك و دستكش
در داروخانهها آغاز شد
همشــهري :مديركل امور تجهيزات و ملزومات پزشكي سازمان غذا
و دارو از آغاز توزيع ماســك ۳اليه ،انواع ماسك پارچهاي و دستكش
يكبارمصرف در داروخانهها خبر داد .سيدحسين صفوي گفته است:
«با توجه به افزايش ظرفيت توليد ماسك و دستكش در كشور و تامين
مناسب انواع ملزومات حفاظتي مراكز درماني و كادرپزشكي ،توزيع
انواع ماسك و دســتكش در داروخانهها آغاز شده است .ماسكهاي
توزيعشده از انواع پارچهاي نيمهصنعتي توليد داخل و ماسكهاي۳اليه
وارداتي است ».به گفته او تا پيش از شيوع بيماري كرونا توليد ماسك در
كشور بين  ۱۲۰تا ۱۵۰هزار عدد بود اما هماكنون ظرفيت روزانه توليد
ماسك صنعتي در كشور به ۲ميليون عدد رسيده و رو به افزايش است.

تسهيالت جديد
به سربازان دانشآموخته حقوق
ايسنا :فرمانده قرارگاه مركزي مهارتآموزي كاركنان وظيفه نيروهاي
مسلح از فراهمشدن امكان شركت سربازان در آزمون مركز وكال خبر
داد .سردار سيدمهدي فرحي در اينباره گفته است« :در تفاهمنامهاي
كه ميان قرارگاه مركزي مهارتآموزي كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح
و مركز وكال ،كارشناسان رسمي دادگســتري و مشاوران خانواده قوه
قضاييه جمهوري اســامي ايران به امضا رسيد ،قرار شد تا از ظرفيت
ســربازان ماهر بهر ه گرفته شــود».اين تفاهمنامه با هدف توســعه
كارآموزي همزمان با خدمت كاركنان وظيفه تحصيلكرده براي رفع
نيازهاي حقوقي و كارشناسي ســازمانهاي نيروهاي مسلح و جامعه
و ارتقای مهارتهاي شغلي و تسهيل شغليابي سربازان آماده شده و
براساس آن تمامي كاركنان وظيفه واجد شرايط حين خدمت سربازي
ميتوانند در دورههاي آزمونهاي ادواري مركز شركت كنند و تا حد
امكان در مشاغل مرتبط با تخصص خود بهكار گرفته شوند .مدت زمان
اشتغال آنان در مشاغل تخصصي در نيروهاي مسلح نيز بهعنوان دوره
كارآموزي آنان محاسبه خواهد شد ».به گفته فرحي ،مركز وكال براي
پذيرفتهشدگاني كه در طول مدت خدمت ،دوره كارآموزي در نيروهاي
مسلح را با موفقيت سپري كرده باشــند ،پروانه وكالت و كارشناسي
رسمي صادر ميكند.
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خروج اقتصاد اروپا از كماي كرونا

كيوسك

صنايع خودروسازي و كسبوكارهاي كوچك در انگليس ،ايتاليا ،آلمان ،فرانسه و اسپانيا شروع به كار كردهاند

تست كروناي يك دالري درآفريقا

آيا اين واكسن انگليسي نجاتمان
خواهد داد؟

سازمان بهداشت جهاني هشدار داده كه احتمال ابتالي  10ميليون تفر به كرونا در آفريقا وجود دارد
محمدامين خرمي

خبرنگار

جواد نصرتي

خبرنگار

پايان قرنطينه در بســياري از
اروپا
كشورهاي اروپايي ،به بسياري از
كارخانههــا و كســب و كارها
مجــال تنفــس دوبــاره داده و بــهزودي،
فعاليتهاي اقتصادي بهصورت گستردهتري
در اروپا از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش فايننشــال تايمز ،آلمــان ،ايتاليا
و اســپانيا محدوديتهاي تردد شهروندان
خود را به روشهاي مختلــف كاهش داده و
اجازه دادهاند برخــي مغازهها و محيطهاي
كاري ،فعاليتشان را از سر بگيرند .فرانسه هم
گفته است كه از 11ماه مي(22ارديبهشت)
بهصورت تدريجي محدوديتها را لغو خواهد
كرد .هر چند هنوز زود است كه به آمارهاي
عمده مراجعه كرد تا چشــمانداز روشني از
شــرايط اقتصادي بهدســت آورد اما برخي
آمارهاي جايگزين ازجمله ميزان مصرف برق
و سفر در اروپا از حيات مجدد اقتصادي در اين
قاره خبر ميدهند .براي نمونه مصرف برق در
ايتاليا ،اسپانيا و برخي مناطق آلمان بهشدت
افزايش يافته اســت .اين آمار ،پيامد كاهش
محدوديتها در اين كشورهاست .در مقابل،
در فرانسه كه همچنان قرنطينه سفت و سخت
اعمال ميشــود ،مصرف برق بسيار كمتر از
اسپانيا و ايتالياست.
آمار ديگري كه نشاندهنده تحرك اقتصادي
اســت ،ميزان حركت كاميونهــا در آلمان
است .در مقايســه با ابتدايماه آوريل ،آمار
در اين زمينه كمي رشــد داشته است .با اين
حال كارشناســان گفتهاند آوريل امســال،
پايينترين آمار را از زماني كه ثبت آن در سال
2005شروع شده خواهد داشت.
شروع محدود خودروسازها

افزايش اين آمار ،به از سرگيري فعاليت برخي
كارخانههاي بزرگ در اروپــا در بخشهاي
خودروســازي ،هواپيماســازي و همينطور
بخش عمرانــي بازميگــردد .در اين ميان،
شــركتهاي خودروســازي كه 14ميليون
نيروي شاغل در سراسر قاره دارند با جديت
بيشتري به فكر بازگشت به فعاليت هستند
و چرخ كارخانههايشــان را دوباره به حركت

درآوردهاند.
به گــزارش بلومبرگ ،احيــاي فعاليتهاي
توليــدي كارخانهها ،براي اروپــا ،آن هم در
شــرايطي كه دولتها صدها ميليــارد يورو
براي عبور از بحران هزينــه كردهاند ،حياتي
است .فعاليتهاي شركتهاي خصوصي در
آوريل ،به پايينترين ميــزان در تاريخ خود
رسيده و مشــاغل زيادي از دســت رفتهاند.
حتي در آلمان ،كشــوري كه گفته ميشود
بحران را بهتر از ديگران مديريت كرده ،شرايط
اقتصادي به گفته مؤسســه تحقيقاتي آيفو،
«فاجعهبار» است.
درحاليكه بستن كارخانهها بسيار آسان است،
بازگشايي آنها بهمراتب پيچيده و سخت است
چون كوچكترين گسست در زنجيره توليد،
تمام كار را زير سايه خود قرار ميدهد.
در ميان كارخانههاي بزرگ خودروســازي
اروپايي ،گروه پياساي هنوز نگفته است كه
كارخانجات اروپايي خود را دوباره چهوقت باز
خواهد كرد .با اين حال ديگر كارخانهها عالقه
زيادي دارند تا بهكار بازگردند.
شركت آمريكايي  -ايتاليايي فيات كرايسلر
فعاليت يكي از كارخانههاي توليد خودروهاي
ون ســبك خود در جنوب ايتاليــا و برخي
ديگر از كارخانههايش در سراسر كشور را از
دوشنبه از سر گرفته است .فراري هم فعاليت
كارخانههايش در شمال را از چهارمماه مه از
سر خواهد گرفت .فولكسواگن ،بزرگترين
كارخانه خودروســازي دنيا ،توليد خودروي
الكتريكي خود در كارخانه سويكاو در آلمان را
هفته پيش از سر گرفته است.
رنو اساي هــم در فرانســه ،فعاليتهايش
را بهصورت محدود از ســر گرفتــه .برخي از
كارخانههاي اين شركت در اسپانيا ،پرتغال،
مراكش و روسيه پيشتر فعاليت مجدد خود
را آغاز كردهاند.
پيشتازي شركتهاي عمراني

ســاخت و ســاز هم بخش ديگري است كه
از قرنطينه خارج شــده و براي فعاليتهاي
گستردهتر برنامهريزي ميكند .در انگليس،
كشوري كه بهنظر نميرسد فعال قصد اتمام
قرنطينه را داشته باشــد و محدوديتها در
آن لغو نشدهاند ،شــركتهاي بزرگ عمراني
فعاليتهايشــان را دوباره از سر ميگيرند؛

شركت پرســيمون 3روز پيش فعاليتش را
شروع كرده و تيلور ويمپي هم بعد از مشخص
كردن دستورالعمل مشخصي براي كارگرانش
براي فاصلهگذاري اجتماعــي ،فعاليتهاي
عمرانياش را ا ز ماه مه دوباره آغاز خواهد كرد.
شــركتهاي عمراني در اســپانيا ،نخستين
كســب و كارهايي بودند كه از دولت مجوز
شروع فعاليتهايشان را گرفتند و از انتهاي
مارس (حدود يكماه پيش) در حال فعاليت
هستند.
پرواز مجدد ايرباس

شركتهاي هواپيماســازي پيش از بحران
كرونا ،در رقابت سنگيني با هم قرار داشتند تا
توليدشان را باال ببرند .با اين حال ،كرونا تقاضا
را بهشدت كاهش داده و 60درصد از ناوگان
هواپيمايي دنيا زمينگير شده است.
ايرباس كــه ابتداي همين ســال اعالم كرد
اهداف توليدياش را براي سالجاري كاهش
داده و درباره تعديل شديد نيرو هشدار داده،
فعاليتهايــش را در كارخانههــاي بريتانيا،
فرانسه ،اســپانيا و آلمان در ماههاي مارس
و اوايل آوريل متوقف كرد يــا كاهش داد تا
با شــرايط جديد وفــق پيدا كنــد و بتواند
دستورالعملهاي بهداشتي را اجرا كند.
فعاليتها در اين كارخانهها ،با حجم كمتري
از سر گرفته شده و كارگران به بخشهاي آبي
و قرمز تقسيم شدهاند و هر گروه مسيرهاي
مشــخص و مجزايي بــراي ورود و خروج به
كارخانه دارد .با وجود از سرگيري فعاليتها
در اروپا ،كارخانههاي ايرباس در آمريكا و كانادا
همچنان تعطيل هستند.
شــركتهاي توليــد قطــار و كشــتي در
كشــورهايي ماننــد اســپانيا و ايتاليــا هم
فعاليتهاي خود را از سر گرفتهاند.
باز شدن دوباره كارخانهها در اروپا ،درخواست
براي نيروي برق را افزايش ميدهد .اروپا در
دوران بحران كرونا ،كمترين مصرف برق در
12سال گذشته را داشــته و قيمت برق در
برخي مناطق در طول روز ،به زير صفر رسيده
بود .با اين حال بــا فعاليت مجدد كارخانهها،
شركتهايي مانند انل ايتاليا ،آروياي آلمان
و الكتريك دو فرانس اساي فرانســه ،دوباره
ژنراتورهاي خاموش خود را با سرعت بيشتري
به چرخش درخواهند آورد.

2ماه قبل ،درســت زماني كه
آفريقا
ويروس كرونا در اوج شــيوع،
كشورهاي آسيايي و اروپايي را
به زانو درآورده بود و هرروز بر شمار مبتاليان و
قربانيان افزوده ميشد ،در قاره آفريقا به دور از
اين هياهو هيچ موردي از ابتالي بيماري به
ثبت نميرســيد .ويروس اما طي هفتههاي
اخير به آفريقا هم رسيده و اكنون جمعيتي
بالغ بر يكميليارد نفــر را در اين قاره تهديد
ميكند.
طبق اعــام ســازمان بهداشــت جهاني،
هماكنــون نزديــك بــه 35هــزار نفر در
كشــورهاي آفريقايي به ويروس كرونا مبتال
شــده و حدود هزار و 500نفر هم جان خود
را از دســت دادهاند .اين آماري است كه طي
2هفته گذشته ،دوبرابر شده است .اين سازمان
در تازهتريــن گزارش خود هشــدار داده كه
آفريقا در ابتداي راه است و با توجه به وضعيت
بهداشتي در كشورهاي آفريقايي و عدموجود
تجهيزات بيمارستاني الزم ،احتمال ابتالي
10ميليون نفر طي 3تا 6ماه آينده وجود دارد.
آفريقا داراي شــرايط پيچيدهاي اســت .از
طرفي باال بودن شــمار جمعيــت جوان در
كشــورهاي اين قاره ،احتمال مرگومير در
ميان مبتاليان را كاهش ميدهد .از ســوي
ديگر باال بودن ميــزان بيماريهاي ديگري
مثل ايــدز در ميان جمعيت اين كشــورها
ميتواند باعث افزايش شــمار قربانيان شود.
همزمان ،كمبــود تجهيزات بيمارســتاني
ازجمله اتاقهاي آيســييو و سيســييو،
دستگاههاي تنفس (ونتيالتور) و دستگاههاي
اكسيژنساز ،نگرانيها در مورد دامنه بحران
در آفريقا را تشديد كرده است.
از يك طرف ،كمبود تجهيزات بيمارســتاني
و ظرفيت پايين بيمارستانها براي پذيرش
بيماران ،تعطيلي گسترده كشورها و تعطيلي
كســب و كارها را اجتنابناپذير ميكند اما
از طرف ديگر ،وضعيت نامناســب اقتصادي
كشــورها و مــردم ،امــكان تعطيليهاي
طوالنيمدت و تمام و كمال را نميدهد.
روزنامه گارديــن در گزارشــي از وضعيت
نيجريه نوشته است كه اين كشور با جمعيت
200ميليــون نفــري ،تنها 350دســتگاه
ونتيالتــور دارد .در شــرايطي كــه ديگــر
كشــورهاي جهان نيز درگير كرونا هستند
و صادرات اين دســتگاهها در اغلب كشورها

ممنوع اعالم شده اســت ،دولت نيجريه در
تهيه دستگاههاي الزم ناكام بوده است .دولت
تنها توانسته در هفتههاي اخير 100دستگاه
ونتيالتور خريداري كند .همزمان ،اين كشور
از كمبود شــديد نيروي شــبكه بهداشت و
درمان رنج ميبرد .از سوي ديگر ،دولت اعالم
كرده نميتواند كســب و كارها را به تعطيلي
بكشــاند ،چرا كه امكان حمايت اقتصادي از
مردم و صاحبان كسب و كارها را ندارد .شمار
مبتاليان در نيجريه هزار و 500نفر اعالم شده
اما پيشبيني ميشود بهزودي بر شمار افراد
مبتال در اين كشور افزوده شود.
دولت آفريقــاي جنوبي اما از ابتــدا الگوي
«تست ،شناســايي و قرنطينه» را اجرا كرده
است .اين كشــور با حدود 5هزار مورد ابتال
داراي بيشــترين مورد ثبت شــده در ميان
كشــورهاي آفريقايي اســت .دولت با هدف
يافتن مبتاليان و قرنطينــه زودهنگام آنان،
روزانه حدود 10هزار تســت انجام ميدهد.
تاكنون حدود 186هزار مورد تســت در اين
كشــور با جمعيت 56ميليــون نفري انجام
شده است.
دولت آفريقاي جنوبي پيــش از اين تجربه
مقابله با شــيوع بيماريهاي واگير را داشته
اســت و اكنون به كمك شــبكه گســترده
بهداشــت و درمان خود ،قصد دارد ويروس
كرونا را هم تحت كنتــرل درآورد .دولت با
آگاهي از دشواري پيادهسازي فاصلهگذاري
اجتماعي در مناطق فقيرنشين و پرجمعيت،
از 4هفته قبل ،يعني از ابتداي ورود ويروس به
آفريقاي جنوبي ،قوانين سخت قرنطينه در
شهرها را پياده كرد .نيروهاي پليس و ارتش
مســئول اجراي قرنطينه شدهاند .با توجه به
نزديك شدن فصل زمستان در نيمكرهجنوبي
و آغاز موج تازه شــيوع ويروس كرونا ،دولت
فعال تصميمي براي گشايش كسب و كارها
ندارد .دولت آفريقاي جنوبي براي جلوگيري
از فروپاشــي اقتصاد اين كشــور ،يك بسته
كمك اقتصادي 26ميليارد دالري را به اجرا
گذاشته است اما همه كشورهاي آفريقايي،
توانايي اجراي چنين برنامههايي را ندارند و
آفريقاي جنوبي در اين قاره يك اســتثنا به
شمار ميرود.
كيتهاي حياتي

دسترسي به آمار دقيق در كشورهاي آفريقايي
براي نهادهاي بينالمللي دشوار است .اگرچه
تنهــا راه نجات اين كشــورها بهدليل ضعف
سيســتم درماني آنها ،اســتفاده گسترده از

كيتهاي تست و شناسايي و قرنطينه افراد
مبتالست ،براساس آمار ســازمان بهداشت
جهاني تاكنون تنها 500هزار تست در مجموع
در كشورهاي آفريقايي انجام شده است .كشور
اتيوپي با جمعيــت 100ميليون نفري ،تنها
10هزار تســت انجام داده است .طبق اعالم
ســازمان ملل آفريقا با جمعيت يكميليارد
و 300ميليــون نفرياش ،طي ســالجاري
ميالدي دستكم به 74ميليون كيت تست و
30هزار دستگاه ونتيالتور نياز دارد.
مورد جالب سنگال

سنگال يكي ديگر از استثناهاي آفريقاست.
اين كشــور در غرب قاره آفريقا واقع شده و
حدود 16ميليون نفر جمعيت دارد .مقامهاي
سنگالي از 2ماه قبل يعني زماني كه نخستين
مورد ابتال در اين كشور يافت شد ،ميدانستند
كه با توجه به ظرفيت محدود بيمارستانهاي
اين كشور ،بايد براي مهار ويروس كرونا خيلي
زود دست بهكار شوند .تجربه شيوع ويروس
ابوال در اين كشور بين ســالهاي 2014تا
 2016و تجربه مبارزه با ايدز ،كمك بزرگي
به آنها كرد3 .هفته پس از شيوع ويروس در
سنگال ،زماني كه هفتاد و نهمين مورد ابتال
به ثبت رسيده بود ،دولت شبانه محدوديت
در تردد اعــام كرد .اگرچــه اقتصاد بهطور
كامل تعطيل نشــد اما مدارس ،دانشگاهها،
مساجد ،رستورانها ،مراكز تفريحي و تمامي
گردهماييها تعطيل شــدند .شناســايي و
قرنطينه افراد مبتال با هــدف قطع زنجيره
انتقال در دستور كار دولت قرار گرفت.
در سنگال با 823مورد ابتال تنها 9مورد مرگ
در اثر كرونا به ثبت رسيده است .به گزارش
الجزيره ،اين كشــور در ميان كشــورهاي
آفريقايي باالترين نســبت ميزان بهبودي از
ويروس كرونا را دارد .ســنگال در جهان هم
از اين منظر در جايگاه سوم قرار گرفته است.
عالوه بر تجربه مردم در مقابله با بيماريهاي
واگيردار ،توليد كيتهاي تســت بهصورت
گسترده در اين كشور عامل موفقيت دولت
در مهار بحران بوده است .سنگال كيتهاي
تست يكدالري توليد كرده كه به مردم امكان
اســتفاده وســيع از آنرا داده است .شركت
توليدكننده اين كيتها در سنگال اعالم كرده
امكان توليد ماهانه 2ميليون كيت را دارد و
قرار اســت اين كيتها به ديگر كشورهاي
آفريقايي نيز صادر شــود .شايد اين كيتها،
در نهايت ناجي مردم آفريقا در مقابل ويروس
كرونا باشد.

آزمايش بريتانيايي ،در رقابت
براي كشف واكسن ،از ديگران جلو زد

لبنان در آستانه آشوب

گوترش (دبير كل سازمان ملل):
همهگيري كرونا فرصتي است تا دنيا
را از نو بسازيم

صداي پاي انقالب گرسنگان در لبنان

مردم لبنان در حالي اعتراضات معيشتي خود را از سر گرفتهاند كه تنشهاي سياسي ميان مقامات اين كشور به اوج خود رسيده است
سياوش فالحپور

خبرنگار

وضعيت اجتماعي در لبنان به مرز انفجار
خاورميانه رسيده است؛ بهگونهاي كه شهروندان حتي
با وجود نگراني از شــيوع ويــروس كرونا
بهدليل فشارهاي اقتصادي باز هم به خيابانها آمدند و
تجمعات اعتراضي خود را در مناطق مختلف اين كشور از
سر گرفتند .فروپاشي اقتصادي ،ابهام در سرنوشت نظام
بانكي و گراني شديد حاصل از سقوط قيمت لير در برابر
دالر عناوين مطالبات و شــعارهاي معترضان اســت؛
معترضاني كه ميگويند ديگر حتي براي تامين مايحتاج
اوليه زندگــي ،ازجمله مواد غذايي همچــون نان نيز با
مشكل روبهرو شدهاند .روز گذشته ارزش هر دالر در بازار
سياه لبنان به بيش از 4100لير رسيد درحاليكه تا كمتر
از يك سال پيش در ازاي تنها 1700لير معامله ميشد.
سقوط حيرتآور ارزش پول ملي لبنان با چنين سرعتي
از زمان جنگ داخلي اين كشــور (دهــه  )80تاكنون
بيسابقه بوده است.
موج جديد اعتراضات اين بار از استان سنينشين طرابلس
در شــمال لبنان آغاز شده است؛ اســتاني كه بهعنوان
فقيرترين منطقه در لبنان شناخته ميشود .معترضان
از عصر سهشــنبه با تجمع در ميدان مركزي طرابلس

شعارهاي تندي را عليه دولت و نظام بانكي سر داده و بعد
از درگيري با نيروهاي انتظامي به برخي مراكز بانكي در
محدوده مركز شهر حمله كردند .به گفته شبكه الجديد
لبنان در جريان اين درگيريها دســتكم يك شهروند
26ساله لبناني كشته شده اســت .انتشار اخبار مربوط
به درگيريهــاي طرابلس ،موج تــازهاي از اجتماعات
پراكنده در بيروت را بهدنبال داشــته است ،اگرچه اين
اجتماعات بهدليل شيوع ويروس كرونا با اعتراضات دور
قبل شــهروندان لبناني قابل مقايسه نيست اما ميتوان
انتظار داشت درصورت تداوم انفعال دولت و نظام بانكي،
مجددا شهرها و خيابانهاي اين كشور به صحنه قدرت
نمايي شهرونداني بدل شــود كه ديگر حاضر به تحمل
فشارهاي اقتصادي نيستند .تمام اينها در حالي است كه
جنگ لفظي ميان دولت و رئيسكل بانك مركزي بدون
توجه به وضعيت اجتماعي همچنان ادامه دارد.
دولت حسان دياب كه از حمايت حزباهلل لبنان و جريان
آزاد ملي به رهبري ميشــل عون برخوردار است بانك
مركزي را به اخالل در نظام ارز و كارشكني در فعاليتهاي
دولت با هدف تأثيرگذاري بر معادالت سياســي متهم
ميكند .در مقابل رياض سالمه ،مديركل بانك مركزي
كه ازجمله متحدان جريان المســتقبل به رهبري سعد
حريري و حزب نيروهاي لبنان به رياست سمير جعجع
شناخته ميشود ،اتهامات دولت را فرافكني براي فرار از

مسئوليت دانسته و مدعي است عامل اصلي بحران اقتصاد
لبنان ،سياستهاي منطقهاي غلطي است كه هزينههاي
ســنگيني را بر اين كشــور متحمل كرده است .اگرچه
سالمه هرگز در مقام رياست بانك مركزي مستقيما عليه
حزب يا شخصيتي موضعگيري نميكند اما براي همه
روشن است كه او حزباهلل لبنان و سياستهاي اين گروه
را عامل بخش عمده مشكالت لبنان به شمار ميآورد.
از سوي ديگر رسانههاي نزديك به سالمه ،ازجمله النهار
مدعي شدهاند حزباهلل با همكاري جبران باسيل ،داماد
ميشل عون و از سران جريان آزاد ملي ،خواهان فشار بر
رياض سالمه براي كنارهگيري او از رياست بانك مركزي
هستند تا به اين ترتيب مديريت اين نهاد استراتژيك از
دست رقباي 2گروه حامي دولت خارج شده و البته اجراي
تحريمهاي مالي آمريكا عليه حزباهلل در شــبكه مالي
لبنان نيز تا حدي كنترل شود.
در اين ميان هر يك از  2گروه سياسي فوق تالش ميكنند
ماهيت اعتراضات مردمي را مصادره و آن را عليه رقباي
خود ســازماندهي كنند؛ بهگونهاي كه حسان دياب از
اعترضات مشــروع مردمي عليه فســاد در نظام بانكي
ميگويد و رياض سالمه با حمايت از اعتراضات مردمي
عليه ناكارآمدي دولت رانتي پاسخش را ميدهد! با اين
حال بهنظر ميرســد مســير معترضان مردمي از هر 2
گروه فوق جداســت ،چرا كه تجمعات خياباني بر دادن

تعداد مبتاليان به كرونا در
آمريكا به يك ميليون نفر رسيد

شعارهايي عليه تمام طبقه حاكم و عدمحمايت از هيچ
گروهي عليه گروه ديگر تأكيد دارند.
روزنامه العربي الجديد در گزارش خود با اشــاره به اين
تحوالت مينويسد :بهنظر ميرسد راند اول نبرد سياسي
دو ائتالف لبناني با شكست پروژه بركناري رياض سالمه
به پايان رسيده است .اين مسئله عالوه بر مقاومت جدي
جريانهاي المستقبل ،نيروهاي لبناني و سوسياليسم
مترقي به حمايت روشن آمريكا از تداوم رياست رياض
سالمه بر بانك مركزي لبنان نيز بر ميگردد .با اين حال
نگاهي به وضعيت پر تنش خيابانها نشان ميدهد اين
نبرد همچنان ادامه دارد و ممكن است وضعيت اقتصادي
لبنان را از آنچه هست نيز وخيمتر كند.

روزنامه االخبار ،نزديك به حزباهلل نيز در گزارشــي به
نقل از منابع آگاه مدعي شد ،سفير آمريكا در لبنان ،روز
سهشنبه با ارســال پيامي تند به جبران باسيل ،تالش
براي تغيير رياض ســامه از رياســت بانك مركزي را
بهعنوان خط قرمز آمريكا در لبنان توصيف كرده است.
اين در حالي است كه گفته ميشود جريان آزاد ملي براي
راهاندازي تجمعي گسترده مقابل مقر بانك مركزي در
بيروت آماده ميشــود .براســاس اطالعات موجود اين
تجمع قرار است عصر روز پنجشنبه برگزار شود .درصورت
صحت اين اطالعــات ميتوان گفت جريــان آزاد ملي
همچنان بر ادامه فشارها بر رياض سالمه و بركناري او از
رياست بانك مركزي اصرار دارد.

مرگومير در خانههاي سالمندان
از بيمارستانها پيشي خواهد گرفت
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كاله رعايت فاصله اجتماعي در چين

تلفات كرونا بيش از جنگ ويتنام

صدور مجوز بغلكردن مادربزرگها

پيشبيني پايان كرونا در ايران

پكن :دانشآموزها در چين براي اينكه سر كالسها حاضر شوند،
بايد كالههايي سرشان كنند كه از دو طرف لبههايي به طول يك
متر دارد .به گزارش آديتيسنترال،اين كالهها براي دانشآموزها
يادآور رعايت فاصله اجتماعي از يكديگر است .اين كالهها اكنون
در تمام مدارس ژيجيانگ رسما مورد استفاده قرار ميگيرند .در
چين با وجود اعالم مرخصشدن آخرين مبتال به كرونا در ووهان
اما بيم شيوع دوباره اين بيماري باعث شده تا دستورالعملهاي
جديدي در اين كشور اعمال شود.

نيويورك :شــمار مرگهاي ناشــي از ويروس كرونا در
اياالت متحده آمريكا از شــمار كشتهشدگان اين كشور
در جنگ ويتنام فراتر رفت .به گزارش اسپوتنيك به نقل
از  ،National Geographicبا فوت بيش از 2هزار نفر
ديگر طي آخرين 24ساعت مخابرهشده ،مجموع قربانيان
در اياالت متحده به بيش از 58هــزار و 350نفر افزايش
يافت .تلفات جنگ ويتنام 58هزار و 220كشــته بود كه
اين ميزان از كشتههاي كرونا عقب ماند.

زوريخ :مقامات سوئيس به پدربزرگها و مادربزرگها
رسما اجازه دادند تا نوههايشان را بغل كنند .اين در حالي
اســت كه پس از شــيوع كوويد 19-آنها از نزديكشدن
به نوههايشــان منع شده بودند .در ســوئيس همچنين
مشاغل غيرحســاس دوباره راهاندازي شــده و صاحبان
مشاغل به كسبوكار خود مشغول شدهاند .از آغاز شيوع
كرونا،سوئيس از جمله كشــورهايي بود كه براي تسهيل
زندگي شهروندان ،قوانين انعطافپذيرتري وضع كرد.

سنگاپور :پژوهشــگران «دانشــگاه فناوري و طراحي
سنگاپور»( )SUTDدادههايي را مطرح كردهاند كه تاريخ
گســترش و پايانيافتن كروناويروس را در كشــورهاي
گوناگــون پيشبيني ميكنــد .به گزارش ايســنا ،اين
پژوهشــگران مدعي شــدهاند ،زمان پايان ۹۷درصدي
كوويد ۱۹-در ايــران  ۲۰مي( ۳۱ارديبهشــت) ،پايان
۹۹درصدي  ۹ژوئن( ۲۰خرداد) و پايان ۱۰۰درصدي آن
 ۲۲اكتبر(اول آبان) خواهد بود.

نقد و نظر

به مناسبت روز جهاني كارگر

زلف بــر باد مــده تــا ندهي بــر بادم
نــاز بنيــاد مكــن تــا نكنــي بنيادم
مي مخور با همه كــس تا نخورم خون جگر
سر مكش تا نكشد ســر به فلك فريادم

محمدرضاقرباني

پژوهشگر ارتباطات

ْاد ُعوني أَ ْس َت ِج ْب ل َ ُكم

اميد و آرمانگرايي

دعاي روزششمماه مبارك رمضان

نگاهي به فيلم پسري كه باد را مهار كرد

«پســري كه باد را مهــار كرد»،
داســتان يــك پســر آفريقايي
است كه با استفاده از نبوغش،
روســتاي قحطــيزده و
خشكســاليزدهاش را نجات ميدهد .ايــن فيلم الهامبخش
براساس داستاني واقعي ساخته شــده است .داستان فيلم در
سال 2001ميالدي اتفاق ميافتد و پسري بنام «ويليام» (با
نقشآفريني بسيار خوب مكسول ســيمبا) اكثر وقت خود را
صرف تعمير وسايل الكترونيكي هممحلهايهاي فقيرش در
ماالوي ميكند .او فقط13سال دارد اما واضح است كه سقف
آرزوهاي وي به بلندي آسمان است .كارگردان اين اثر «چويتل
اجيوفور» (بازيگري كه براي نقشــش در فيلم «دوازده سال
بردگي» برنده اسكار شــد و در اين فيلم نيز نقش پدر ويليام
يعني ترايول را دارد) زندگي يك جامعه آفريقايي را به خوبي
به تصوير ميكشد و اين به فيلم او اعتباري ويژه بخشيده است.
بعد از 20دقيقه ابتدايي ،فيلم شروع بهدست و پنجه نرم كردن
با بحرانهاي مختلف يكي پس از ديگري ميكند ،بحرانهايي
مثل :كمبود باران ،فساد سياسي ،سقوط قيمت جو و شورش بر
سر غذا .اين سكانسها به فيلم ،پسزمينهاي خاص بخشيدهاند
و به شكلي منطقي ساخته شدهاند.
در حال تماشاي اين سكانسها هستيم تا اجيوفور خانوادهاش
را در خطري جدي ميبيند .با قاطعيت ميتوان گفت كه حضور
جذاب اجيوفور بهعنوان بازيگر ،فيلم را از ورطه سقوط نجات
داده است .كاراكتر او كه پدري دلسوز و حسود است ،بيشترين
تغييرات را در طول داستان تجربه ميكند .كاراكتر ويليام نيز
در به همراه كردن مخاطب با خود بسيار موفق است .او از ابتدا
تا انتهاي فيلم يك پسر باهوش اســت كه باعث شده نقش او
تكوجهي بهنظر بيايد« .پسري كه باد را مهار كرد» پروژهاي
بهشدت احساسي اســت اما اجيوفور به خوبي تالش كرده تا
فيلمش را به حقيقــت پايبند كند و از داســتانپردازيهاي
تخيلي اجتناب بورزد .با اينكه داســتان فيلــم از ابتدا قابل
پيشبيني است ،اما عملكرد خوب و يكدست گروه بازيگري،
بسيار در جذابيت فيلم اثر گذاشته و گذشتن از داستان ويليام
كاري دشوار است .قطعا داســتان او از آن دست داستانهايي
است كه ارزش روايت شدن را دارد .در تاريخ سينماي جهان،
فيلمهاي انگيزشــي كه بر محور آموزههايي چون «اميد» و
«پيشرفتخواهي»« ،آرمانگرايي» و مشابه آن ساخته شده،
جايگاه ويژهاي دارند .اين ژانر در جذب مخاطب و اثرگذاري بر
جامعه هدف نيز موفق بوده است .مشابه اين فيلم در كشورمان،
فيلم «دونده» ساخته امير نادري است كه در دهه 60شمسي
ساخته شده اســت .اين روزها و در شرايطي كه بيماري كرونا
عالوه بر جسم انسانها ،روح و روان جامعه بشري را به چالش
كشيده است ديدن فيلمهايي شبيه «پسري كه باد را مهار كرد»
يا «دونده» انتخاب مناسبي است.
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مسير ايران ،مفيدترين راه انتقال نفت
قزاقستان است
به گفته منابع آگاه در جلسه كارشناسان اجالس اقتصادي
«اوراســيا» با عنوان(راههاي صدور انرژي از منطقه) راه
ايران براي انتقال نفت قزاقســتان ،بهترين و مفيدترين
مسير عنوان شد .به گزارش تلويزيون دولتي قزاقستان،
در اين نشست كه در آلماتي برگزار شد ،كارشناسان تأكيد
كردند كه با تغييراتي كه در ايران ايجاد شده تحريمهاي
عليه اين كشور قطع خواهد شد.

سالمت
درمان سرطان مغز با تركيب 3داروي ايمني
محققان مركز پزشكي دانشــگاه «تگزاس ساوثوسترن» در
تالشند تا روشهاي درماني براي درمان نوعي كشنده و شايع از

الرحيم
الر َ
ْ
حمن ّ
بسماهلل ّ
ض َم ْعصِ يتِك َو ال تَضْ ِربْنِي ب ِسِ ياطِ نَق َِمتِك َو َز ْح ِز ْحنِي فِي ِه
اللَّ ُه َّم ال تَخْ ُذلْنِي فِي ِه ل ِ َت َع ُّر ِ
َ
ِين
الرا ِغب َ
م ِْن ُموجِ َباتِ َسخَ طِ ك ب َِمنِّك َو أيادِيك يا ُم ْن َت َهي َر ْغ َب ِة َّ
به نام خداوند بخشنده مهربان
خدايا مرا در اينماه بهخاطر نزديك شدن به نافرماني ات وامگذار ،و با تازيانههاي
انتقامت عذاب مكن ،و از موجبات خشــمت دورم بدار ،به فضل و عطاهايت،اي
نهايت دلبستگي دل شدگان.

مهارت
چند نكته مهم درباره رعايت مسائل بهداشتي در
نانواييها براي پيشگيري از كرونا

عكس :گاردين

يكي از برندههاي مسابقه عكاسي پينكليديفود با موضوع غذا  -كامبوج

نگاه

محمد سرابي

روزنامهنگار

پزشك همشهري

علي مالئكه

روزنامه نگار و پزشك

ويترين

اعدام جوجهها

تب ،يكي از عالئم بيماري كوويد19-

لبخند بيلهجه

اينطور نيســت كه ما چون در قرنطينه
به سر ميبريم و شبكههاي اجتماعي
فيلتر و ماهوارهها پارازيت هستند از
مهمترين خبرهاي دنيا بياطالع
باشيم .اتفاقا قرنطينه باعث شده
است كه روابط اجتماعيمان تقويت شود .مثال 3تا گلدان دم پاركينگ
گذاشتهايم و عصرها كه ميرويم با يك گالن 4ليتري به آنها آب بدهيم
اهالي ساختمان را با حفظ فاصله اجتماعي يك و نيم متري و استفاده
از دستكش و ماسك مالقات ميكنيم .همسايه ما منبع بهروزترين
اخبار و اتفاقات است و ما را هم مطلع ميكند .مثال خيلي وقت قبل
دوره گياهخواري ،مبارزه با مجــازات اعدام و توقف توليد پيكان بود
و براي همين پيكانش را فروخت و تبديل بــه پرايد كرد .بعد زمان
يوگا ،اعتراض به خشك شدن درياچه اروميه و آفرود بازي در مناطق
دورافتاده كوير رسيد .اين بار چون ماشين آفرود گران بود بر فوايد
تمرينات منظم تيام تمركز داشت .بعد نوبت چالش مانكن و ديوار
مهرباني و عطر گ 
ل لوندر و رزماري و عكس سلفي در مناطق زلزله زده
رسيد كه چون راه اين مناطق دور بود از همينجا با كيسه كمكهاي
مردمي جمع شده در ايستگاه سر خيابان سلفي گرفت .بعد از آن ما
را براي رژيم پالئو  -مديترانه ،ارسال محصوالت بهداشتي به مناطق
سيلزده ،كمك به كودكان زبالهگرد و تأثير مثبت بستني آلوئهورا
روي كالژن پوست تشويق ميكرد .چندماه قبل هم ميخواست در
اعتراض به بنزين 3هزار توماني كاري انجام دهد ،ولي اينترنت قطع
بود .حاال مدتي است كه درباره روغن بنفشه و زيانهاي محصوالت
تراريخته صحبت ميكند .چند روز پيش كه فيلم قتلعام جوجههاي
يك روزه را نشــان ميداد و دربــاره عكس گرفتن بــا پاكبانهاي
شهرداري حرف ميزد ،پرسيدم :االن موافق بازشدن مغازهها هستي
يا نه؟ گفت :چطور؟ گفتم :خيلي فرق ميكند كه كسي خودش بگردد
و به نتيجهاي برسد يا چون بقيه رسيدهاند و «اليك» زدهاند ،ما هم
دنبال آن باشــيم .هر كدام از اين اتفاقات مهم ممكن است «فاجعه
پنهان» يا فقط «مد روز» باشند .به تلفن همراهش نگاه كرد و گفت:
اون  4ليتري را ديگر الزم نداري؟ گفتم :قيمت نفت تگزاس به صفر
رسيده .ميخواهي با اين نفت سر سفره ببري؟ گفت :نه .ميگن كرونا
دوباره داره باال ميزنه .ميخوام الكل بخرم.

تب يكي از عالئم رايج در بيماري كوويد 19-ناشي
از ويروس جديد كروناســت .تب مانند ساير
عالئم كوويد 19-ممكن اســت در فاصله
يك تا ۱۴روز پس از عفونت با ويروس كرونا
(دوره پنهاني يا كمون) ظاهر شــود .البته
بايد توجه داشت كه ممكن اســت بيمار دچار سرفه يا عالئم ديگر
بيماري باشــد ،اما بهخصوص در روزهاي اول بيماري تب نداشته
باشد يا تبش كمشده باشد .سازمان جهاني بهداشت ،دماي ۳۷.۳
درجه سلســيوس و باالتر را تب تعريف ميكند و آن را نشانهاي از
بيماري ويروس كرونا ميشــمارد .تب بهخودي خود نشانه بدي
نيست و بيانگر واكنش دستگاه ايمني بدن نسبت به عفونت است.
اما تبهاي شديد به جز اينكه با عرق كردن ،لرز ،سردرد و خستگي
و كوفتگي همراه هســتند و باعث آزار فرد ميشوند ،ممكن است
نشانه بيماري وخيم باشند .انواع متفاوتي از دماسنج وجود دارند
كه ميتوانيد براي اندازهگيري دماي بدنتان از آنها استفاده كنيد:
دماسنجهاي جيوهاي يا ديجيتال كه ممكن است بهصورت دهاني،
زيربغلي يا مقعدي بهكار روند .همچنين دماسنجهايي با طراحي
مخصوص وجود دارند كه درون گوش گذاشته ميشوند (دماسنج
صماخي) و نيز دماسنجهايي كه روي پيشاني چسبانده ميشوند
و دماسنجهاي شــريان گيجگاهي نام دارند .از هر دماسنجي كه
استفاده ميكنيد ،دستورات سازنده را براي كاربرد آن رعايت كنيد.
اگر دماسنج در خانه نداريد ،اگر كسي ديگر در خانه هست ،ميتوان
با گذاشتن پشت دست روي پيشانيتان تبدار بودنتان را بسنجد و
به جز اين افراد بزرگسال معموال احساس تب و ناخوشي خودشان
را به درســتي در مييابند .ضمنا توجه داشته باشيد كه عددي كه
دماسنج به شما ميدهد ،همهچيز را بيان نميكند ،بلكه سن فرد،
حال عمومي فرد و عالئم ديگري كه بروز ميدهد هم مهم هستند.
هماكنون دانشــمندان الگوي تب خاصي را با بيماري كوويد19-
مربوط باشد ،شناسايي نكردهاند و همين موضوع درباره ساير عالئم
بيماري هم صادق است .بيماري كوويد 19-با تركيبهايي از عالئم
گوناگون با شدتهاي گوناگون بروز ميكند و يك مجموعه نشانه
معين كه پزشك براساس آن با اطمينان فرد را مبتال به ويروس كرونا
اعالم كند ،وجود ندارد.

كتاب لبخند بيلهجه،
نوشته فيروزه جزايري
دوماســت كــه براي
نخستينبار سال2008
چاپ شــد .فيــروزه
جزايري دوما در كتاب
عطر سنبل عطر كاج
به داســتان بزرگشــدن خود
بهعنوان يك ايراني-آمريكايي در كاليفرنياي جنوبي
پرداخته بــود و در كتاب لبخنــد بيلهجه ،دوباره
ســراغ ميراث ايراني غني خود رفته و داستانهايي
تأثيرگذار و خندهدار را درباره شهروند جهان بودن،
خانواده خوشقلب خود و مســائل فرهنگي جذاب
و ســرگرمكننده به مخاطبانش هديه كرده است.
دوما در اين كتاب تفاســير منحصربهفرد خود را از
موضوعات مربوط به خانواده ،اجتماع و سنتها ارائه
ميكند .فيروزه جزايري دوما در اين مســير تالش
ميكند تا آداب و رسوم ايراني را كه بسيار هم به آنها
عالقه دارد ،با ارزشها و آرمانهاي غربي خود همسو
سازد .اين داستانها الگوهاي مناسبي هستند براي
تطبيق و مقايســه تفاوتهاي فرهنگــي و اوضاع
اجتماعي 2كشور ايران و آمريكا و آدمهايش .با آنكه
نيش انتقاد فيروزه جزايري ،به شوخي و زبان طنز،
رو به ايرانيان و بيشتر متوجه خانواده خود است ،اما
در دل داســتانها خبري از طعنه و كنايه نيست و
با مطالعه لبخند بيلهجــه در واقع خودمان را بهتر
ميشناسيم و درمييابيم ريشه اين مشكالت و دعوا
و مرافعهها و بيحوصلگيهاي ما كجاست .فيروزه
جزايري دوما،زاده سال1344در آبادان ،نويسنده
ايراني است كه به زبان انگليسي مينويسد .او که در
7سالگي به همراه خانوادهاش به كاليفرنيا نقل مكان
كرد ،پس از مدتي به ايران بازگشت و در شهرهاي
تهران و اهواز زندگي كرد؛ با اين حال ،دوما دوباره به
اياالت متحده رفت .او در همين زمان نويسندگي را
آغاز كرد و با نوشتن مقاله سعي ميكرد پول رفتن
به كالج را فراهم كند .فيــروزه جزايري دوما پس از
انتشار نخستين كتابش ،در دانشگاهها ،كنفرانسها،
دبيرستانها و ساير مجامع فرهنگي ،سخنرانيهاي
زيادي داشته است.
لبخند بيلهجــه را غالمرضــا امامي به فارســي
برگردانده است .چاپ نهم اين كتاب 203صفحهاي
را انتشارات هرمس با شمارگان هزار نسخه به بهاي
26هزار تومان منتشر كرده است.

سرطان مغز به نام «گليوبالستوما» را بهبود بخشند .افراد مبتال
به اين نوع از سرطان مغز تنها داراي متوسط بقاي ۱۵ماهه پس
از تشخيص هستند.
به گــزارش نيواطلــس ،ايمنــي درمانــي يــا ايمونوتراپي
( )Immunotherapyيك بازوي كمكي براي درمان سرطان
و بهدنبال تقويت سيستم ايمني بدن براي نابودكردن سلولها
و تومورهاي سرطاني است.
دانشــمندان نيز بهطور مداوم در پي روشهــاي جديد براي

تقويت و استفاده از سيستم دفاعي طبيعي بدن ما در برابر اين
بيماري هستند.
اكنون تازهترين موفقيت دانشــمندان در اين حوزه توســط
دانشمندان مركز پزشكي دانشگاه تگزاس ساوثوسترن محقق
شده است كه 3عامل(دارو) ايمونوتراپي را در موشهاي مبتال به
سرطان مغز تركيب كردهاند تا به نتايج چشمگيري برسند .اين
تركيب ميتواند به بهبودي طوالنيمدت در بيماري انســانها
منجر شود.

عدمحضور كاركنان داراي عالئم در محل نانوايي
جلوگيري از ورود افراد متفرقه در داخل نانوايي
شستوشوي مكرر و صحيح دستها توسط كاركنان نانوايي
استفاده از ماسك ،دستكش و كاله مناسب توسط كاركنان
هنگام خريد نان از تميز بودن دســتان خود و رعايت ديگر اصول بهداشتي
مطمئن شويد.
خودداري از تبادل پول نقد و استفاده از كارتهاي بانكي
استفاده از نان صنعتي بهجاي ناني كه از ســامت و بهداشت محل پخت آن
اطمينان نداريد.
ضدعفوني كردن روزانه و مكرر تجهيزات و سطوح مختلف نانوايي
شستوشوي روزانه لباس كاركنان با رعايت اصول بهداشتي
بهكارگيري يك فرد مجزا براي دريافت هزينه نان از مشتري
حفظ فاصله يك متري مشتريان از يكديگر
استحمام روزانه كاركنان نانوايي

دانستنيها
2050؛ سال بدون يخ در تابستان قطبي

قطب شــمال تا تابســتان ســال  ۲۰۵۰ميــادي در برخــي تابســتانها ديگر يخ
نخواهد داشــت .اين پديده براســاس تحليل روي ۴۰مدل آب و هوايــي كه در مجله
 Geophyscial Research Lettersمنتشر شده بهدســت آمده است .به گزارش
ساينس ،براساس اين پژوهش ،حتي اگر بشر به اهداف بلندپروازانه اقليمي خود درباره
انتشار دي اكسيدكربن دست يابد ،يخها در اقيانوس منجمد شمالي ذوب خواهند شد.
ديرك نوتز از مركز تحقيقات و پايداري سيستم زمين ( )CENدانشگاه هامبورگ و مسئول
اين تحقيقات گفت« :اگر ما انتشار گازهاي گلخانهاي را به سرعت و به ميزان قابلتوجهي
در سراســر جهان كاهش دهيم و به اين ترتيب به هدف حفظ افزايش دما زير 2درجه
برسيم ،يخهاي قطب شمال همچنان تا قبل از ســال  ۲۰۵۰در تابستان تا حد زيادي
ذوب ميشوند ».يخ دريا بسيار حساس عمل ميكند و نسبت مستقيم با گرمايش زمين
دارد .هر تُن دياكسيدكربني كه دفع ميشود باعث ميشود كه 3مترمربع يخ ذوب شود.
بهگفته ديرك نوتز ،اگر گرمايش كره زمين به  2درجه محدود شود ،قطب شمال تا سال
 ۲۰۵۰يك نيمه تابستان بدون يخ و مساحت آب يخبسته روي سطح اقيانوس كمتر از يك
ميليون كيلومترمربع خواهد بود .اگر زمين تنها  ۵ ،۱درجه گرم شود ،قطب شمال با يخ
استثنا خواهد بود« .حتي در خوشبينانهترين حالت ،يخ در بعضي سالها ذوب ميشود».

