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گهی های استخدام  اصفهان چگونه است؟ وضعیت امنیت شغلی در آ
! شغل هست،    امنیت شغلی خیر

آیا هویت خاورمیانه احیا می شود؟
 استاد روابط بین الملل: تعامالت جدید در منطقه

دخالت بازیگران فرامنطقه ای را کاهش می دهد
گویا این روزها کشورهای امارات، قطر و حتی عربستان بنا بر دالیلی همچون تغییر 

سیاست های آمریکا در منطقه، دیگر تمایلی به اعمال رویکردهای قدیمی خود نسبت 
به یکدیگر ندارند و در تالش و تعامل برای ایجاد روابط...

ع ویـروس کرونـا نیـز در کم شـدن امنیـت شـغلی در اصفهان  گهی هـای اسـتخدام در بـازار کار اصفهـان امنیـت شـغلی ندارنـد و هـر زمـان امـکان بیـکار شـدن افـراد وجـود دارد. شـیو جدیدتریـن آ    سعیده غفاری
گهی هـا از فروردین نشـان می دهـد کارفرمایان کارهای بـا امنیت شـغلی پایین تر از قبل پیشـنهاد می کننـد. همچنین جنسـیت در دوام شـاغل بودن فرد تاثیرگذار نیسـت، ولـی تاهل و تجرد  بی تاثیر نبود و بررسـی آ
گهی هـای اسـتخدام اصفهـان در طـول  خانم هـا برخـالف آقایـان امنیـت شـغلی بیشـتری را بـه دنبـال دارد! ویژگی هایـی ماننـد مهـارت بـاال نیـز می توانـد موجـب حفـظ کار فـرد شـود. بـا وجـود ایـن، شـمار زیـادی از آ

فروردین ، امنیت شغلی پایینی برای کارجویان دارند. کارفرمایان اصفهانی تمایل به استخدام افراد برای بازه زمانی کوتاه مدت...
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زنان در بلوای نان
نوشتاری درباره شورش هایی که زنان جلودار آن بودند

11

خواجو در خیال حنجره شهر
جای خالی تدوین ترانه ها و نغمه های عامیانه اصفهان احساس می شود
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شمال شهر  آبادتر می شود
وی ریل سرعت وژه های عمرانی در منطقه 14 ر اجرای پر
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 نوید بازگشایی
یخی  موزه ها و بناهای تار

 مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان  در گفت وگو با اصفهان زیبا: 
وتکل های الزم تدوین شده است پر

10

فتنه  حاکمیت اموی
گذری بر کتاب »سیاه کاری های بنی امیه«

نوشته فضل اهلل صلواتی

امنیت شغلی براساس جنسیت        امنیت شغلی
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سال شانزدهم، شماره 3714
سه شنبه 19 فروردین 
1399 

•عدم اشـتغال متقاضی به مشـاغل دولتی، خدماتی، شـهرداری ها و سـازمانها و شـرکتهای وابسـته شـهرداری و همچنین رعایت قانـون راجع بـه منع مداخله 
کارکنان دولت...مصـوب1337.

•ارائه سپرده شرکت در مناقصه بصورت نقدی.
•منتخب مناقصه مکلف به ارائه ضمانت حسـن انجام کار قبل از انعقاد قرارداد می باشد. میزان تضمین حسـن انجام کار 10 درصد کل مبلغ قرارداد می باشد 

که مبایست نقدًا بحساب سـازمان واریز و یا به تشخیص سـازمان به صورت ضمانتنامه بانکی ارائه شود.
•دارا بودن حسن شهرت و عدم هرگونه سابقه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر.

•در صورتیکه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
•سازمان در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است.

گهی مناقصه بر عهده برندگان مناقصه می باشد. •کلیه هزینه های درج آ
•شرکت در مناقصه وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف اعالمی از سوی سازمان می باشد.

ک ومهر شده تسلیم شود. کت ال •بهای پیشنهادی باید ازجهت مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده ودر پا
•سایراطالعات و شرایط و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.  

 سازمان فرهنگی اجتماعی  و ورزشی  شهرداری اصفهان در نظر دارد موارد ذیل  را از طریق مناقصه عمومی به
گذار نماید. الف(تأمین نیروی انسانی جهت امور خدماتی ، نظافتی و سرایداری و ...  در تعدادی   اشخاص حقوقی واجد شرایط وا
كز وابسته به سازمان فرهنگی   اجتماعی و ورزشی  شهرداری اصفهان ب( انجام حجم كلیه خدمات امورپشتیبانی  سازمان  از مرا

فرهنگی  اجتماعی  و ورزشی شهرداری اصفهانمتقاضیان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت سازمان  به آدرس  
كثر تا ساعت  www.esfahanfarhang.ir   و جهت  دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ  99/02/30 و تحویل آن حدا

14  روز  یک شنبه مورخ    99/03/11 به  آدرس اصفهان، خیابان بزرگمهر،  خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیر كبیر، دبیرخانه  
سازمان فرهنگی  اجتماعی و ورزشی  شهرداری اصفهان مراجعه نمایند الزم به ذكر است بازگشایی پاكت های اسناد مناقصه در روز 

دوشنبه مورخ 99/03/12 ساعت 15 در كمیسیون مناقصات سازمان برگزار و مفتوح می گردد.        

گهی مناقصه«  »آ

دستورات جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  :
1-گزارش هیات مدیره وبازرس قانونی.

2-بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به1398/12/29.
گهی های شرکت. 3-تعیین روزنامه جهت درج آ

4-انتخاب بازرس.
5-تصمیـم گیـری درخصـوص سـایرمواردی کـه درصالحیـت مجمـع عمومـی 

عـادی سـالیانه  مـی باشـد.

بدینوسیله ازكلیه صاحبان سهام ونمایندگان قانونی آنهادعوت می شوددرمجمع عمومی عادی سالیانه كه ازساعت 10صبح لغایت 12درروزپنجشنبه 
مورخ1399/03/08درمحل دفترشركت به آدرس :مباركه بلوارشهیدنیکبخت روبروی بلواروالیت جنب شركت ایثارگران یادگاربرگزارمی گرددحضوربهم رسانید.

گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه      آ
 شرکت همت آبادمبارکه )سهامی خاص -ثبت 147( به شناسه ملی 10260043170

هیات مدیره شرکت همت آبادمبارکه  

ح آبرسانی  کیفیت آب شرب در تمام شهرها و روستاهای تحت پوشش طر
اصفهان بزرگ یکسان است

کید کرد: مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان تا

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان 
اعالم کـرد: تمـام شـهرها و روسـتاهایی 
آبرسـانی  ح  طـر پوشـش  تحـت  کـه 
اصفهـان بـزرگ قـرار دارنـد، از کیفیـت 
یکسـان آب شـرب برخـوردار هسـتند.
مهندس هاشـم امینی در جمـع مدیر و 
کارکنان مرکز پایش و نظـارت بر کنترل 
کیفیـت آب و فاضـالب کـه موفـق بـه 
اخـذ اسـتاندارد بیـن المللـی 17025 
کنتـرل کیفیـت شـدند، گفت:کارکنـان 
در این بخش باید با مطالعه و تحقیق 
آالینـده  شناسـایی  درصـدد  جامـع  
ع  هـای نـو ظهـور باشـند و تاثیـر ایـن نـو
 آالینده هـا  بـر کیفیـت آب و فاضـالب را 

مـورد بررسـی قـرار دهند.
وی بـا بیـان اینکـه مطالعـه و تحقیـق 
پیرامـون چگونگی ارتقـا کیفیـت آب از 
عوامـل موثـر در افزایـش رضایتمنـدی 
 مـردم در ارائـه خدمـات ایـن صنعـت
بـا  بایـد  اظهـار داشـت:  باشـد،  مـی   
کـه در  مطالعـه و تحقیقـات دقیقـی 
راسـتای دانش روز دنیا باشد، راه های 
ارتقـای کیفـی آب شـرب را شناسـایی 
و مـورد بررسـی قـرار داد تـا مـردم در هـر 
گونـه دغدغـه ای در  شـرایطی هیـچ 
کیفیـت آب شـرب نداشـته  رابطـه بـا 

. شـند با
درحـال  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کیفیـت آب شـرب مطابـق بـا  حاضـر 

اسـت  تعریـف شـده  اسـتانداردهای 
عنوان کرد:کیفیت آب شرب خط قرمز 
صنعـت اسـت، مـردم مطمئـن باشـند 
کـه آب شـرب عـاری از هـر گونـه آالینده 
میکروبـی و شـیمیایی در اختیـار آنهـا 
کز  قـرار مـی گیـرد و کامال مـورد تاییـد مرا

اسـت. ذیصـالح 
فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
کیـد بـر اسـتقرار  اسـتان اصفهـان بـا تا
آزمایشـگاههای سـیار آب شـرب در 
مـکان هـای مـورد نیـاز تصریـح کـرد: 
آزمایشـگاه هـای سـیار  بایـد در مـکان 
هایـی کـه وجـود آنهـا ضـروری بـه نظـر 

مـی رسـد اسـتقرار یابنـد تـا سـالمت و 
کیفیت آب به طور مستمر  مورد بررسی 

قـرار گیـرد.
مهنـدس هاشـم امینـی بـا بیـان اینکـه 
گونـه نگرانـی در رابطـه  مـردم هیـچ 
بـا  وجـود ویـروس کرونـا در آب شـرب 
نداشـته باشـند خاطرنشـان سـاخت: 
کیفیـت آب شـرب از لحـاظ کـدورت، 
کلرباقیمانـده ، Ph و دیگـر پارامترهـا 
بـه صـورت آنالیـن در تصفیـه خانـه 
آب باباشـیخعلی بررسـی مـی شـود، 
همچنیـن از طریـق سـامانه هـای  تلـه 
متـری و پایـش کیفیـت آب شـرب در 

شـبکه توزیـع اسـتان بـه طـور آنالیـن 
مـورد بررسـی قـرار مـی گیـرد، بنابرایـن 
ایـن اطمینـان خاطـر را بـه مـردم مـی 
دهیم که احتمال ویروس کرونا در آب 
صفـر اسـت .مدیرعامـل شـرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به دوران پسا 
کرونا اشاره کرد و افزود:کارکنان در مرکز 
پایش و نظارت بر کنتـرل و کیفیت آب 
و فاضالب بایـد بـه مطالعاتـی در زمینه 
کرونـا بـر فاضـالب  تاثیـرات ویـروس 
بپردازنـد و تحقیقاتـی در ایـن رابطـه 
کار قـرار  ع در دسـتور   بـا ایـن موضـو

دهند.
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بهراد بهشتی
نویسنده و پژوهشگر دینی

»تاریـخ« بـرای جوامـع درس هـای فـراوان 
در انبـان دارد و آینـه ای روشـنگر اسـت کـه 
جامعـه می توانـد سـیمای امـروز و فـردای 
خـود را در آن ببینـد. بـرای مـا مسـلمانان 
کـه دیـن اسـام تاثیـری ژرف بـر زیسـت و 
اندیشـه مان نهـاده اسـت طبیعتـا تاریـخ 
اسـام از جایـگاه برجسـته تری برخـوردار 
کـه بسـیاری از اعتقـادات و  اسـت، چـرا 
دیدگاه هـای امروزیـن مـا در همـان تاریـخ 
نطفـه بسـته اسـت، از ایـن رو صرف نظـر 
و  مبتـذل  شبیه سـازی های  پـاره ای  از 
بی پایه که امروزه با سوءاستفاده از تاریخ و 
به ویژه در محافل سیاسـت زده رواج دارد، 
مطالعه دقیق و عمیق آن، می تواند ریشـه 
برخـی رفتارهـای امروزیـن را بـه مـا بنمایـد 
و مـا را در نقـد عالمانـه و سـنجیده اوضـاع 

یـاری رسـاند.
کنـار ایـن مهـم نبایـد از نظـر  و البتـه در 
دورداشـت کـه تاریـخ صـدر اسـام، بـرای 
بـار نخسـت به تقریـب یکصـد سـال پـس 
از آن رخدادهـا بـه رشـته تحریـر کشـیده و 
درقالب کتـب تاریـخ و ِسـَیر تدویـن یافته و 
گر نگوییـم همه، دسـت کم بخش اعظم  ا
روایات آن سینه به سینه به سیره نویسان 
و تاریخ نـگاران رسـیده اسـت، بگذریـم 
جـدِی  و  اساسـی  مشـکات  پـاره ای  از 
ناخواسـته نظیـر فراموشـی و بدفهمـی و 
نادرسـتی در ضبـط وقایـع و حفـظ کلمـات 
کـه پذیـرش هـر نقـل شـفاهی را به ویـژه 
پـس از گـذر سـالیان، بـا دشـواری و تردیـد 
روبـه رو می کنـد. نبایـد فرامـوش کـرد کـه 
دسـت جعل و تزویر و تعصـِب ارباب عقاید 
و ِفَرق و اصحاب سیاست هم کمتر روایت 
تاریخی را از آسیب  تحریف و گزند دروغ در 
امـان داشـته اسـت و کم وبیـش هـر گـروه 
و دسـته ای و هـر مذهـب و فرقـه ای از ظـن 
خـود یـار تاریـخ شـده و گاه از سـر عنـاد و 
دشـمنی و گاه نیـز از سـر سـاده لوحی و بـه 
خیـال خـام کسـب ثـواب و گاه هـم از روی 
روایاتـی  کـرده  تـاش  مصلحت سـنجی 
را بـه سـود عقیـده و مـرام خـود و بـر ضـد 
مخالفـان عقیدتـی و رقیبـان سیاسـی خود 
برسـاخته و بـا مهـارت در متـون روایـی و 
کمـان  کننـد. قدرتمنـدان و حا حدیثـی بپرا
و  داغ  اعمـال خشـونت چـون  ابـزار  کـه 
درفـش و حبـس و بنـد را بـرای برخـورد 
بـا مخالفـان در اختیـار داشـتند، در کنـار 
سـخت افزارانه،  خشـِن  اقدامـات  ایـن 
ماننـد  هـم  نرم افزارانـه ای  اقدامـات  از 
اسـتخدام آخوندهـای حکومتـی و وعـاظ 
السـاطین بـرای جعـل حدیـث به منظـوِر 
خـود  حکومـت  بـه  مشروعیت بخشـی 
اسـتفاده  مخالفـان  کـردن  بی اعتبـار  و 
می کردنـد و در مقابـل برخـی مخالفـان 
آنهـا و اقلیـت جامعـه نیـز کـه از ابزارهـای 
ِاعمال خشـونت محـروم بودنـد، تمام هم 
و غـم خـود را مصـروف مقابلـه نرم افزارانـه 
با حکومـت می کردنـد و گاهـی حتـی از ابزار 
کارآمـد جعل و وضـع حدیث بـرای مواجهه 
کمـان و مشـروعیت زدایی از آنـان و  بـا حا
کـم  رسواسـازی و بی آبـرو کـردن قـدرت حا
و نیـز مظلومیت نمایـی و فضیلت تراشـی 
بهـره  پیشوایانشـان،  و  خویـش  بـرای 
می گرفتنـد و از همیـن رو نیـز تاریخ نـگاران 
به درسـتی بـه اخبـار مناقـب و مثالـب و 
روایاتی که جنبه های پیش گویانه دارند، 
بـا نوعـی احتیـاط و بدبینـی می نگرنـد و 
ع منقـوالت اعتمـاد  به سـادگی بـه ایـن نـو
نمی کننـد. ایـن عوامـل و به ویـژه جریـان 
پـر قـدرِت دسـت کاری و تقلـب و داسـتان 
پـر اهمیـِت جعـل تحریـف، غبـاری غلیـظ 
از عـدم قطعیـت و احتمـال نادرسـتی و 
ناراسـتی را بـر متـون تاریخـی و روایـی 
می نشـاند و آینـه ایـن متـون را در بازنمایی 
وقایـع و حـوادث تاریخـی، زنگارگرفتـه 
می نمایـد تا حـدی کـه تشـخیص واقعیِت 
گـر  حـوادث تاریخـی از میـان ایـن هیاهـو ا
نـه محـال، گاه بسـیار دشـوار می شـود و از 
همیـن رو نـگاه انتقـادی، سـخت گیرانه و 
سـنجش گرانه به متون تاریخـی و حدیثی 
بـرای گریـز از سـاده انگاری و افتـادن بـه 
دام جعـاالن و وضاعـان و نقـاالن، ضروری 

. سـت ا
تعبیـر  بـه  و  کمیـت  حا دوران  دربـاره 
درست تر »سلطنت« و »ملوکیت« بنی امیه 
کـه از زمـان خافـت معاویه بن ابی سـفیان 
آغاز می شـود، سـخنان بسـیاری گفته اند، 
امـا یکـی از حکیمانه تریـن ایـن سـخنان 
کامی اسـت کوتاه و گویا منسـوب به ساالر 
شـهیدان امـام حسـین بـن علـی )ع( کـه در 

پاسـخ بـه نامـه ای از معاویـه آمـده اسـت.
والسیاسـه«  »االمامـة  کتـاب  نویسـنده 
چنین مـی آورد کـه پـس از تن زدن حسـین 
بـن علـی از دسـتور معاویـه بـرای بیعـت 
نامـه ای  بـا ولی عهـدش یزیـد، معاویـه 
سـرزنش گرانه خطـاب بـه آن حضـرت، 

کـرد: نوشـت و او را بـه فتنه گـری متهـم 
کن اظنک  »فقد انتهت الی منـک امور لم ا
بهـا رغبـة عنهـا و ان احـق النـاس بالوفـاء 
کان مثلـک فـی  لمـن اعطـی بیعـة مـن 
خطـرک وشـرفک ومنزلتـک التـی انزلـک 
ع الـی قطیعتـک واتـق اهلل وال  اهلل فـا تنـاز
تردن هـذه االمـة فـی فتنـة و انظر لنفسـک 
الیسـتخفنک  و  محمـد  امـة  و  ودینـک 

الذیـن الیوقنـون.«
)اخبـارى از اقدامـاِت ناشایسـت تـو بـه 
مـن رسـیده اسـت. تـو بـا ایـن موقعیـت و 
عظمـت و شـرافت خـدادادى سـزاوارترین 
مـردم بـرای وفـای بـه بیعـت هسـتی. از 
خـدا بتـرس و بـا خویشـاونِد همخـون خـود 
امـر والیت عهـدی مخالفـت  )یزیـد( در 
مکـن! تقـوای خـدا پیشـه کـن و ایـن امـت 
را در فتنـه میفکـن! مصحلـت خـودت و 
دینـت و امـت پیامبـر )ص( را بسـنج و 
]مراقـب بـاش تـا[ یقین نیـاوردگان، تـو را 

خـوار نکننـد.(
و دندان شـکن  کوبنـده  پاسـخ  در  امـام 
و  جنایت هـا  برخـی  معاویـه،  بـه  خـود 
سیاه کاری های او را از جمله به قتل آوردن 
صالحانـی چـون حجـر بـن عـدی و عمـرو 
بـن الَحِمـق خزاعـی و عبـداهلل بـن یحیـی 
حضرمی و ماجرای رسوایی استلحاق زیاد 
بـن ابیـه و نیـز والیت عهـدی فاسـقی چون 
یزید را بر می شمرد و آن گاه، جان کام را در 

ایـن جملـه خطـاب بـه او می فرمایـد:
»و قلت فیمـا قلـت: ال تـردن هـذه االمة فی 
فتنـة و إنـی ال أعلـم لهـا فتنـة أعظـم مـن 

إمارتـک علیهـا.«
)در نامه ات مرا نهی کرده ای از اینکه امت 
را بـه فتنـه در افکنـم، ولـی مـن فتنـه اى 
بزرگ تر از حکومـت و فرمانروایـی تو بر این 

مـردم، نمـی شناسـم.(
کـه بـه بررسـی ایـن  یکـی از کتاب هایـی 
مقطـع سرنوشت سـاز و تأثیرگـذار از تاریـخ 
کتـاب  اسـت،  پرداختـه  اسـام  صـدر 
تالیـف  بنی امیـه«،  »سـیاه کاری های 
مجاهـد نسـتوه و اسـتاد دانشـمند دکتـر 
فضل اهلل صلواتی است که نخست از سال 
1386 به صورت سلسله مقاالتی در نشریه 
چشـم انداز ایران به چاپ رسـیده و سـپس 
کاسـت و اصاحاتـی درقالـب  بـا افـزود و 
کتابـی 820 صفحـه ای توسـط انتشـارات 

صمدیـه روانـه بـازار کتـاب شـده اسـت.
دانشـمنِد قرآن پـژوه و نویسـنده توانـا، 
آیـت اهلل محمدعلـی کوشـا در مقدمـه ای 
که بـر چـاپ دوم ایـن کتـاب نوشـته، آورده 
اسـت: کتـاب »سـیاه کاری های بنی امیـه« 
تصویرگـر صحنـه ای بـس شـگفت از یـک 
کـه  برهـه تاریـخ پرجـور و خفقـان اسـت 
در آن بـه نـام دیـن و دیانـت، تبهـکاری 
و سـتمکاری شـماری از فرزنـدان امیـه، 
کـی  کـره خا 91 سـال تمـام در بخشـی از 
اسـتمرار می یابـد و پرچـم زور و اسـتبداد 
در دسـت ایـن خانـدان فاسـد بـه اهتـزاز 
در می آیـد... و مع االسـف تمـام ایـن ظلـم 
بی حد درقالب خافت و جانشـینی پیامبر 
پـر مهـر و رحمـت کـه خدایـش او را »رحمـه 
للعالمیـن« می خوانـد عینیت پیـدا می کند 
ح ایـن ماجرا بـه درسـتی و اسـتواری  که شـر
در این کتاب کم نظیـر و از جهاتی بی نظیر 

بـه شـیوه تحلیلـی بیـان شـده اسـت.
کوشا در بخشـی دیگر از این مقدمه هشدار 
می دهـد: بایـد دانسـت و به ویـژه توجـه 
نمود که خلفای تبهکار بنی امیه، حسـاب 
و کتابشـان از خلفـای راشـدین کـه دوران 
خافتشـان از سـی سـال تجـاوز ننمـوده، 
کاما جداست و اصا قابل مقایسه نیستند 
و هرگـز نبایـد قداسـتی را کـه دنیـای اسـام 
کـرم )ص(  بـرای صحابـه ارجمنـد پیامبـر ا

قائل انـد، بـه خلفـای بنی امیـه نیـز احیانـا 
تسـری دهنـد...

کتـاب کـه پـس از تدوین هـم هنـوز صورت 
خـود را بـه شـکل مجموعـه مقـاالت حفـظ 
کرده، عمدتا گردآوری برخی روایاتی است 
کـه در متـون تاریخـی مشـهور و دسـِت اول 
در تشـریح تاریـخ حکومـت امـوی و رجـال 
برجسـته و نامـدار آن یافـت می شـود و در 
بسیاری موارد نیز نویسـنده، تاریخ را چراغ 
راه آینده کـرده و با تحلیل هایـی خواندنی 
به بازخوانـی دیـروز و امروز جامعه اسـامی 
پرداختـه اسـت و البته نبایـد فرامـوش کرد 
کـه ایـن کتـاب بـا وجـود پژوهـش گسـترده 
و درازدامنـه، ماننـد برخـی دیگـر از چنیـن 
متونـی، کم وبیـش از برخـی داوری هـای 
ایدئولوژیـک و سـوگیری های مبتنـی بـر 
مذهب خالی نیست و در برخی موارد نگاه 
متکلمانـه بـر رویکـرد مورخانـه در بررسـی و 
سـنجش رویدادهـای تاریخـی و قضـاوت 
افکنـده  سـایه  کتـاب  شـخصیت های 
کمتـر بـه ذکـر  اسـت، از همیـن رو مولـف 
اخبـار متعـارض و تحلیل هـای دیگرگـون 

ع مـورد بحـث پرداختـه اسـت. در موضـو
کتاب با ذکر رویداد مهم و تاریخ ساز جنگ 
بنی امیـه  کینـه  بـه عنـوان سـرآغاز  بـدر 
گشـوده  )ص(،  محمـد  آل  بـه  نسـبت 

می شـود و مولـف چنیـن می نـگارد:
از  نفـر   70 حـدود  جنـگ  ایـن  »در 
شـخصیت های بنی امیـه و سـران قریـش 
کشـته شـدند، عتبـة بـن ربیعـه کـه بـزرگ 
بنی امیـه و جـزو سـران مکـه بـود، شـیبه 
بـرادرش و ولیـد پسـر او، پسـر خواهـرش 
)کـه  ابوجهـل  و  ابوسـفیان  بـن  حنظلـة 
بسـیاری از مسـلمانان مکـه را آزار داده 
بـود( و افـرادی دیگـر از بنی امیـه کشـته 
انتقـام  مسـلمان ها،  روز  آن  در  شـدند. 
سـتم های سیزده سـاله مشـرکان مکـه را 
ک  گرفتنـد و سـران سـتمکار کافـر را بـه خـا
کـت انداختنـد و عـاوه بـر کشـته ها،  ها
هفتاد نفـر را نیز به اسـارت گرفتنـد، از 313 
نفـر سـپاه مسـلمانان، 14 تـن بـه شـهادت 
کینـه و  رسـیدند. از جنـگ بـدر بـه بعـد، 
نفرت امویان نسـبت به مسـلمانان بیشـتر 
شـد و در رأس آنهـا ابوسـفیان کـه بیشـتر 
از همـه خشـمگین بـود، در جنـگ حضـور 
نداشـت و بـرای تجـارت بـه شـام رفتـــــه 
بـود و بـه قـول خـودش، شـرف و وجـدان و 
ایمانش بار شـترانش بود. همسرش هند، 
پـدرش عتبـه، عمویـش شـیبه، بـرادرش 
ولیـد، فرزنـدش و شـوهرش حنظلـه را در 
ایـن جنـگ از دسـت داده بـود، از همـه 
بیشـتر داغـدار و عصبانـی بـود و مـردم را 
تشـویق بـه انتقـام می کـرد و بیشـتر از همـه 
از حمـزه و علـی )ع( نفـرت داشـت و تشـنه 
خون خواهـی از آنهـا بـود.« کتـاب سـپس 
ح جنگ هـا و کشـمکش های گاه  بـه شـر
خونیـن میـان کفـار قریـش بـه سـرکردگی 
ابوسـفیان و مسـلمانان تا مقطـع فتح مکه 
و سـپس اسـام آوردن مشـرکان و در رأس 

ح  آنـان ابوسـفیان و خاندانـش و نیـز شـر
کرم  رفتـار جوانمردانـه و بزرگوارانـه پیامبر ا

)ص( بـا مکیـان می پـردازد:
»در مـاه رمضـان سـال هشـتم هجـری، 
)ص(  محمـد  آمـد.  پیـش  مکـه  فتـح 
رانـده شـده کفـار مکـه و مشـرکین، امـروز 
بـا قـدرت و قـوت و نیـرو و اقتـدار بـرای 
سـران  پیشـانِی  و  آمـد  مکـه  تصـرف 
کفـر و الحـاد را به عنـوان  غـرور و تکبـر و 
آزادشـده ها )ُطلقـاء( بـه زمیـن سـایید و 
آنـان را وادار بـه اطاعـت از مسـلمانان کرد. 
سیاسـی کاران که شـخصیتی ندارند، خود 
را به سـرعت در دامـن صاحبـان مقـام و 
قـدرت می اندازنـد و بـا آنهـا کنـار می آینـد 
تـا فرصتـی بیابنـد بـرای انجـام اهـداف و 
خانـه  )ص(  محمـد  اندیشه هایشـان؛ 
قـرارداد،  امـن  را هـم محـل  ابوسـفیان 
مهاجمـان  بـه  را  خـود  کسـی که  اولیـن 
شـد،  حمله کننده هـا  تسـلیم  و  فروخـت 
رهبـر  و  قریـش  بـزرگ  و  فرمانـده  خـود 
حـزب امـوی اسـت. سـعد بـن عبـاده یکـی 
از فرماندهـان، وقتـی ابوسـفیان را دیـد 
کـه ناظـر حرکـت نیروهـای اسـام اسـت، 
گفـت: »الیـوم  فریـاد خشـونت سـرداد و 
یوم  الملحمـه...« امـروز روز خـون اسـت، 
روز انتقام اسـت، روزی است که حرمت ها 
شکسته می شـود، روزی اسـت که خداوند 
قریشـیان را خـوار  می گردانـد، وقتـی بـه 
پیامبـر )ص( خبـر شـعار خشـونت گرایی 
او را دادنـد، محمـد )ص( دسـتور داد کـه 
کننـد و بگوینـد: »الیـوُم  شـعار را عـوض 
یـوُم الَمَرَحمـة، الیـوم اعـزاهلل قریشـا« امروز 
روز مهربانـی و محبـت اسـت، امـروز روزی 
اسـت کـه خـدا قریـش را عزیـز مـی دارد... 
کتیـک جنگـی اسـت کـه  ایـن هـم یـک تا
بـا مهربانـی دشـمن را مغلـوب می کنـد... 
بـا  شـاهان، قدرت مـداران و خلیفـگان 
سـرکوب، بـا مـردم برخـورد می کننـد و بـا 
رعـب، وحشـت، قتـل و غـارت پیشـروی 
می کننـد، ولـی محمـد )ص( پیامبـر خـدا 
بـا لطـف و مرحمـت، بـا مهربانـی و شـفقت 
جهانـی را مسـخر می گردانـد... پیامبـر 
)ص( در مکـه منـزل ابوسـفیان را نیـز که از 
خشـن ترین دشـمنانش بود خانه امن قرار 
کـه همه مهاجـران و انصـار از  می دهـد، چرا
او دل پـر خونـی دارنـد. مخالفـان محبـت 
متوجـه نمی شـوند کـه محمـد )ص( چـه 
می کنـد؟ همـه تشـنه انتقـام از ابوسـفیان 
هسـتند، همـه از قـدم اول حرکـت از مدینه 
دلشان می خواست که بر ابوسفیان دست 
کننـد، ولـی روش  یابنـد و او را تکه تکـه 
پیغمبری غیر از انتقام جویی و کینه ورزی 
اسـت، کار او جذب، مهر، عدالـت و آزادگی 
اسـت... در فتـح مکـه دری به زور گشـوده 
کـه بـه اجبـار  کسـی نخواسـتند  نشـد، از 
مسـلمان شـود، مـردم را بـه حـال خـود رهـا 
کردنـد، حتـی بـا محاربانـی که تـرک جنگ 
کـرده بودنـد کاری نداشـتند، از جنایـات 
چشم پوشـی  گذشـته  شـکنجه های  و 

کردند و همـه را عفـو نمودنـد، حتـی پیامبر 
)ص( اجـازه ندادنـد بـه کسـی از مکیـان 
کوچک تریـن اهانتـی روا داشـته شـود... 
رفتار پیامبر با مـردم و سـخنانش، انقابی 
عظیم در میـان مردم ایجـاد کرد کـه آنها را 
با رضایت و رغبت به سـوی اسام کشانید 
کسـی  کسـی در آن موقعیـت خطیـر از  و 
اینکـه  یـا  شـود  مسـلمان  کـه  نخواسـت 
بـه دیـن پیروزمنـدان درآیـد، ولـی رفتـار 
و برخوردهـای محمـد )ص( و یارانـش 
همـه را متوجـه اسـام کـرد »َو َرَایـَت الناَس 
یدُخلـوَن فـی دیـن اهلِل َافواجـا« گـروه گـروه 
برای پذیرش اسـام گـرد می آمدنـد و دیگر 
کسـی از زنـان و مـردان مکـه نمانـد کـه بـا 

پیامبـر )ص( بیعـت نکـرده باشـد.«
بـه  ابوسـفیان  شـخصیت  بررسـی 
خانـدان  بنیادگـذار  اصلی تریـن  عنـوان 
تفرقه افکنـی  بـرای  او  تـاش  و  امـوی 
میـان مسـلمانان کـه درقالـب حمایـت از 
بنی هاشـم و علـی بـن ابی طالـب بـرای 
کرم  تصـدی خافت پـس از وفـات پیامبـر ا
)ص( جلوه گر شـد و نیز اقدامات زیرکانه او 
بـرای قـدرت گرفتـن فرزندانـش در دوران 
خلفـای راشـدین از دیگـر مطالـب مهـم 

اسـت: کتـاب 
»ابوسـفیان باالخـره بـا تمهیـدات بسـیار 
پسـرش  خافـت  دسـتگاه  در  توانسـت 
معاویـه را جـا بینـدازد، معاویـه هـم در کار 
خود زیرک  بود و سیاسـی کاری و نفع طلبی 
را از پـدرش بـه ارث بـرده بـود، بـزرگ شـده 
اسـامی  رنـگ  بـود،  بنی امیـه  خانـدان 
داشـت، ظواهـر را خـوب حفـظ کـرده بـود، 
سوابق سوء پدرش را هم یدک نمی کشید، 
او بیـدار کار خـود بـود. در فتـح شـام در کنـار 
ابوعبیـده جـراح، خالـد بـن ولید و بـرادرش 
یزیـد بـن ابوسـفیان نبـرد می کـرد. ابتـدا 
کمیـت شـهری از شـام  در زمـان ابوبکـر حا
و در زمـان عمـر و بـا رایزنی هـای پـدرش، 
حکومـت شـام را بـه او دادنـد و بـا مـرگ 
ابوعبیـده جـراح، معاذ بـن جبـل و یزید بن 
ابوسفیان در اثر آلودگی به وبا، زمینه برای 
تاخـت و تـاز معاویـه در سـرزمین شـامات 
بـاز شـد و عمـر، قلمـرو والیـت هـر کـدام از 
فـوت شـده ها را بـه معاویـه سـپرد... بـه 
مـرور زمـان، معاویـه قـدرت فوق العـاده ای 
خـود  حتـی  کـه  زد  هـم  بـه  شـامات  در 
عمـر آن را تهدیـدی جـدی بـرای اسـام 

می دانسـت...«
بـه خافـت رسـیدن عثمـان بـن عفـان کـه 
گرچه خودش از پیشگامان اسام و داماد  ا
پیامبـر )ص( بـود، امـا از تیـره بنی امیـه 
به شـمار می رفـت، فرصـت بی بدیلـی را در 
اختیـار ابوسـفیان و امویـان گذاشـت تـا بـا 
سوءاسـتفاده از ضعف هـای شـخصیتی 
و مدیریتـی خلیفـه و سـرکوب هـر صـدای 
مخالفـی، بـرای بسـط حکومـت خاندانـی 

خـود تـاش کننـد:
پـس از اسـتقرار عثمـان در مقـام خافـت 
در روزهـای آغازیـن محرم الحـرام سـال 

بنی امیـه،  هجـرت،  از  بیسـت وچهارم 
ابوسـفیان و معاویـه برنامـه دوم خـود را 
ج  شـروع می کنند: تضعیـف خافـت، بی ار
نمـودن مسـلمانی و زمینه سـازی بـرای 
کمیـت بنی امیه در  امپراتـوری معاویه و حا

جهـان اسـام و...
یکی از اشکاالت کار عثمان، تقسیم مردم 
به خـودی و غیرخـودی، عـرب و غیرعرب 
بـود. او بـه وابسـتگانش خـوب می رسـید. 
آنهـا  ارزانـی  را  بیت المـال  پول هـای 
می کرد... آل ابوسـفیان و دیگر وابستگان 
به بنی امیه در اطراف عثمان جمع شدند، 
بـر قـدرت و مکنـت و اقتـدار خـود افزودنـد، 
کـم  دیگـر کسـی از خشـونت عمـر بـرای حا
شـام نگرانـی نداشـت، اصـا خلیفـه جدیـد 
وامدار ابوسـفیان و پسـرش بـود... عثمان 
ریاسـت ها و مسـئولیت ها را بـه خویشـان، 
بسـتگان و همفکـران خـود مـی داد. ابتـدا 
بـه اسـتانداران خلفـای پیشـین احتـرام 
می گذاشـت، ولـی بـه مـرور زمـان و پـس از 
چنـد سـال کـه بـر اوضـاع مسـلط شـد، بـه 
تحریک مـروان بـن حکـم، غیـر از معاویه، 
یکی یکـی، والیـان را از صحنـه سیاسـت 
کنار گذاشـت و افـرادی تـازه کار و کم اطاع 
از مسـلمانی را بـر سـر حکومت ها گماشـت. 
کمیـت و اقتـدار در  در زمـان عثمـان، حا
دسـت فرصت طلبانـی ماننـد حکـم بـن 
ابی العـاص، مـروان بـن حکـم، ولیـد بـن 
عقبـه، ابوسـفیان و معاویـه و امثـال آنهـا 
افتاد، اینها در زمان پیامبـر )ص( مطرود، 
ملعـون و تبعیـدی بودنـد، به طوری کـه 
کـه  بودنـد  نشـده  و عمـر حاضـر  ابوبکـر 
َحَکـم و پسـرش مـروان را بـه مدینـه راه 
دهنـد، ولـی عثمـان بـا عـزت و احتـرام آنهـا 
را بـه مدینـه بازگردانـد و آنـان را مشـاور 
تعهـدات  داد...  قـرار  مخصـوص خـود 

کتـاب خـدا و سـنت  کتیکـی عمـل بـه  تا
کم کـم  پیامبـر )ص( و روش شـیخین، 
بـه اجتهـاد شـخصی تبدیـل شـد، بـه نظـر 
عثمان هـم دو خلیفه پیشـین اشـتباهاتی 
داشـتند کـه بایـد اصـاح شـود و تفسـیر و 
تبیین کتاب و سنت هم با شخص خلیفه 
اسـت، خودشـان می  بریدنـد و خودشـان 
مخالفـان  عثمـان  می دوختنـد...  هـم 
خـود را تبعیـد و مضـروب می کـرد، عبـداهلل 
از  کتک هایی  کـه  اثـر  در  مسـعود  بـن 
غامـان عثمـان خـورد از دنیـا رفـت. ابـوذر 
را به محـل ربذه تبعیـد کرد و ایـن صحابی 
بـزرگ پیغمبـر )ص( در سـال 32 درآنجـا 
کت بـاری مـرد... وقتـی امـام  بـا وضـع فا
علـی از معترضـان و حقگویـان حمایـت 
داشـت یا اعتراض آنهـا را تأییـد می فرمود، 
عثمـان بـه علـی )ع( اهانـت می کـرد، در 
جریـان بدرقـه علـی )ع( و فرزندانـش از 
خشـمگین  )ع(   علـی  از  عثمـان  ابـوذر، 
شـد و گفـت کـه مـروان را بـر علـی ترجیـح 
می دهـد. عثمـان تنهـا رقیـب خـود را علـی 
)ع( می دانست و نهایِت سعی را داشت که 
ح نشود، چون امام  علی )ع( در جایی مطر
از جریان هـای مربـوط بـه حـق طرفـداری 
می کـرد و اهانـت بـه صحابـه پیامبـر )ص( 
را برنمی تافـت، عثمـان احسـاس دشـمنی 
بیشـتری می نمـود. وقتـی امـام بـه تبعیـد 
عمار یاسـر اعتراض کردند، عثمـان گفت: 
خـود تـو بیشـتر سـزاوار تبعیـد هسـتی... 
و ایـن خودکامگی هـا، بهانه هایـی بـود 
کـه به دسـت مخالفـان عثمـان می افتـاد 
تـا کم کـم او را منفـور جامعـه سـازد و تاریـخ 
سـلطنت معاویـه نزدیک شـود، که شـد... 
پیامبـر )ص( بزرگـوار در زمـان خـود بارهـا 
خطـر بنی امیـه را گوشـزد کـرده و آنـان را 
کـرده  مطـرود و منفـور و ملعـون خطـاب 
بودنـد... در دوران خافـت ابوبکـر و عمـر، 
ابوسـفیان و فرزندانـش بـا احتیـاط عمـل 
می کردنـد تـا حـدی مواظـب گفتـار و رفتـار 
خـود بودنـد، آنچـه را در دل داشـتند بـر 
زبـان نمی آوردنـد، ولـی در زمـان عثمـان 
به خصـوص، ابوسـفیان حـرف دلـش را 
زد، می ترسـید از دنیـا بـرود و سـخنش را 
نگفتـه باشـد... ]به گفتـه ابـن ابی الحدید 
در روزهـای اول خافـت[ چـون عثمـان به 
خانه خود رفـت بنی امیـه چنـدان پیش او 
آمدند کـه خانـه از ایشـان انباشـته شـد و دِر 
خانه را بر روى خود بسـتند، در این هنگام 
ابوسـفیان بن حـرب گفـت: آیا کسـی غیر از 
خودتان در این خانه و پیش شما هست؟ 
گفـت: ای بنـی امیـه اینـک  گفتنـد: نـه. 
خافـت را چـون گـوى بـه یکدیگـر پـاس 
دهیـد، سـوگند بـه آن کـس کـه ابوسـفیان 
بـه او سـوگند می خـورد، نـه حسـابی در کار 
است و نه عذابی و نه بهشتی و نه دوزخی 
قیامتـی!  نـه  و  شـدن  برانگیختـه  نـه  و 
عثمـان بـر او بانـگ زد و در برابـر آنچـه او 
گفتـه بـود ناراحـت شـد و فرمـان داد او را 
بیـرون راندنـد... از ایـن سـخن، سیاسـت 
کلی بنی امیه، ابوسـفیان و پسرش معاویه 
و نـوه اش یزیـد مشـخص می شـود. آنهـا 
به دنبـال قـدرت و مقـام و تمامیت خواهی 
از  )ص(  پیامبـر  خانـدان  کـردن  دور  و 
کمیـت اسـامی بودنـد و بـاز در تاریـخ  حا
دیدیم که مضمون این سخن ابوسفیان، 
نزدیک چهل سـال بعـد، از حلقـوم نوه اش 
یزیـد، در مجلسـی کـه اسـرای آل محمـد 
)ص( را می آوردنـد و سـر بریـده شـهدا را 
حاضر می کردنـد، در حضور همـه حاضران 
در قالـب اشـعاری  خوانـده شـد کـه: لعبـت 
هاشم بالملک...، بنی هاشـم با حکومت 
بـازی کردنـد و خبـری نبـود و وحـی ای نیـز 

وجـود نداشـت و...
بررسـی منـش و سـوابق افـرادی ماننـد 
معاویه، عمـرو بن عاص، مغیرة بن شـعبه 
و زیاد بن ابیـه که از شـخصیت های مرموز 
تاریـخ اسـام هسـتند و بـه زیـرکاِن عـرب 
)دهاةالعرب( مشـهورند و اتحاد نامقدس 
میان آنهـا و توطئه هایی کـه از محفل این 
سیاسـت بازان حیله گـر به ویژه بـر ضد علی 
بـن ابی طالـب و یـاران و دوسـتداران او 
برخاست، بخش بعدی این کتاب است:
گر سیاست را به معنای حیله گری، دوز و  »ا
کلک و حقه بازی بگیریم، این چهارنفر در 
دوران پـس از پیامبـر )ص( نمونـه بودنـد، 
ایـن چهـار تـن دسـت بـه دسـت هـم دادنـد 
کردنـد.  و مسـلمانی و اسـام را منحـرف 
نه تنهـا اسـام محمـدی را بـه انحـراف 
کشـاندند، بلکـه همـان مسـلمانی زاییـده 
سـقیفه را نیـز بـه ابتـذال کشـاندند. همـان 
را هـم نگذاشـتند شـکل بگیـرد و دسـت کم 
گاه یـا نـا  بـا اجتماعـی از ریش سـفیدانی آ
گاه، کسـی بر کرسـی زمامـداری بنشـیند.  آ
بررسـی و کندوکاو در زندگی این چهار تن و 
تحلیل شـخصیت آنها و به اصطـاح آنالیز 
کـردن و روانـکاوی زندگی آن چهـار نفر نیاز 
به تجزیه  و تحلیل هایـی دارد که در تاریخ 
اسـام کمتـر بـه آن پرداختـه شـده اسـت.«

ادامه دارد...

یکی از کتاب هایی 
که به بررسی این 

مقطع سرنوشت ساز و 
تأثیرگذار از تاریخ صدر 

 اسالم پرداخته
  است، کتاب 

»سیاه کاری های 
 بنی امیه«، 

تالیف مجاهد و استاد 
دانشمند دکتر فضل اهلل 

صلواتی است که 
نخست از سال 1386 

به صورت سلسله 
مقاالتی در نشریه 

چشم انداز ایران به 
چاپ رسیده و سپس 

با افزود و کاست و 
اصالحاتی درقالب 

کتابی 820 صفحه ای 
توسط انتشارات 

صمدیه روانه بازار 
کتاب شده است

بررسی شخصیت 
ابوسفیان به عنوان 

اصلی ترین بنیادگذار 
خاندان اموی و تالش 

او برای تفرقه افکنی 
میان مسلمانان  از 

مطالب مهم کتاب 
»سیاه کاری های 
بنی امیه«  است

فتنه  
کمیت اموی حا

گذریبرکتاب»سیاهکاریهایبنیامیه«
نوشتهفضلاهللصلواتی
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نظرگاه

  ما گل نمی خواهیم 
کار  می خواهیم

مریم فروغی
دانش آموخته مطالعات فرهنگی

کـــردن شـــبکه های اجتماعـــی بـــوده  گـــر اهـــل زیـــر و باال ا
ــی از  ــه گذشـــت توییـــت یکـ ــه ای کـ ــاال در هفتـ ــید، احتمـ باشـ
فعـــاالن مدنـــی را بـــه نحـــوی خوانده ایـــد. اطالعـــات ایـــن 
توییـــت برداشـــته شـــده از آمارهـــای معاونـــت اقتصـــادی 
اتـــاق بازرگانـــی و در رابطـــه بـــا نیـــروی کار زنـــان در ســـال 

1397 اســـت.
 بـــر اســـاس آنچـــه اعـــالم شـــده، 40/2 میلیـــون نفـــر زن 
در ایـــران زندگـــی می کننـــد کـــه از ایـــن میـــان 33 میلیـــون 
نفرشـــان در ســـن اشـــتغال قـــرار دارنـــد. امـــا حیـــرت انگیـــز آن 
اســـت کـــه فقـــط 4/3میلیـــون زن شـــاغل داریـــم و البتـــه 
کمـــان شـــغل تمـــام وقـــت باشـــد، ایـــن عـــدد بـــه 1/3  گـــر مال ا

میلیـــون نفـــر می رســـد.
غ از مســـائل برابـــری   ایـــن بـــرای اقتصاددانانـــی کـــه فـــار
جنســـیتی و جـــز آن می اندیشـــند تنهـــا بـــه معنـــای محـــروم 
ــور اســـت )و  ــال کشـ ــر جمعیـــت فعـ ــون نفـ مانـــدن از  29 میلیـ
ایـــن تنهـــا بخشـــی از جمعیـــت فعـــال بـــه کار گماشـــته نشـــده 
اســـت و مـــردان را هـــم بایـــد بـــه ایـــن عـــدد اضافـــه کـــرد(. امـــا 
از دیگـــر ســـو ایـــن عـــدد بـــه خـــودی خـــود بـــرای تحلیل گـــران 
بســـیاری موضوعـــات  نشـــان دهنده  حـــوزه جنســـیت، 

می توانـــد باشـــد. 
امـــروزه و بـــا گســـترش دسترســـی بـــه اطالعـــات، دســـتیابی 
بـــه اطالعـــات در بـــازه یکســـان راجـــع بـــه مـــردان کار ســـختی 
نیســـت. وقتـــی از نابرابـــری در دســـتیابی بـــه مزایـــا و نابرابـــری 
اقتصـــادی مبتنـــی بـــر جنســـیت حـــرف می زنیـــم، دقیقـــا از 
چنیـــن وضعیتـــی صحبـــت می کنیـــم. بـــا دســـتیابی بـــه آمـــار 
مشـــابه راجـــع بـــه مـــردان و بـــاال و پاییـــن کـــردن آن بـــه راحتـــی 

می تـــوان تفـــاوت را متوجـــه شـــد.
 از طرفـــی کامـــال مشـــخص اســـت کـــه قانون گـــذار بـــا رویکـــردی 
ـــودن صـــرف  ـــان آور ب ـــگاه ســـنتی ن ـــر ن جنســـیت  زده، مبتنـــی ب
ــم  ــت فراهـ ــه اولویـ ــت کـ ــوده اسـ ــد بـ ــه، معتقـ ــردان در خانـ مـ
آوردن کار بـــرای مـــردان اســـت. از دیگـــر ســـو بـــه نظـــر می رســـد 
کـــه امـــروزه آنچـــه راجـــع بـــه حضـــور زنـــان در عرصـــه اقتصـــاد 
گفتـــه می شـــود بیشـــتر شـــبیه بـــه جهشـــی عجیـــب و دســـتیابی 

ـــت.  ـــه اس ـــی برابران ـــه موقعیت ب
گانـــدای رســـانه های بـــا وابســـتگی بیشـــتر بـــه قـــدرت نیـــز  پروپا
زنـــان را )کـــه بـــه ویـــژه در بخـــش مشـــاغل غیـــر تمـــام وقـــت، 
کاذب، بـــدون درآمـــد یـــا قـــرارداد و جـــز آن حضـــور دارنـــد( 
بازنمایـــی می کنـــد و بـــه مـــا و شـــما می قبوالنـــد کـــه آمـــار و 

ــم. ــاور نکنیـ ــام را بـ ارقـ
 در پـــِس ذهن هـــای مـــا ایرانیـــان هـــم دســـت کـــم در همیـــن 
دوازده ســـیزده ســـال گذشـــته تجربیـــات تلـــخ و تصاویـــر 

نازدودنـــی از آمارهـــای غلـــط وجـــود دارد. 
تکیه کـــردن بـــر همیـــن زمینـــه ذهنـــی چیـــزی اســـت کـــه 
موجـــب می شـــود فرامـــوش کنیـــم کـــه منبـــع تولیـــد همـــه ایـــن 
ـــبیه  ـــم ش ـــا ه ـــت. م ـــوده اس ـــی ب ـــز آن یک ـــات و ج ـــداد و تبلیغ اع
ــیم در حالـــی  ــته باشـ خ و فلـــک نشسـ ــر ــه در چـ ــانی کـ ــه کسـ بـ
ــه  ــود کـ ــان می شـ ــه باورمـ ــوش خیاالنـ ــه دور خورده ایـــم خـ کـ
تصاویـــر رســـانه های وابســـته بـــه قـــدرت و بـــه دور از رویکـــرد 

نقادانـــه درســـت می گوینـــد. 
ـــاز وکار  ـــه س ـــه چگون ـــد ک ـــی دی ـــه خوب ـــوان ب ـــه می ت ـــی ک در حال
ـــان در جامعـــه  ـــوه دادن حضـــور زن ـــا پررنـــگ جل مردســـاالرانه ب
ــرای  ــادی( بـ ــای اقتصـ ــوزه و نهادهـ ــر حـ ــد بـ کیـ ــژه تا ــه ویـ )بـ
برخـــی، خصوصـــا طبقـــه متوســـط و بـــاالی کالنشهرنشـــین، 
توهـــم دســـتیابی بـــه برابـــری ایجـــاد می کنـــد. از دیگـــر ســـو هـــم 
بـــرای کســـانی کـــه از کمتریـــن ســـطوح آن نیـــز نابرخوردارنـــد، 

حـــس حرمـــان تولیـــد می کنـــد.
کـــه در تصویرهـــای ایـــن تبلیغـــات همـــواره   بـــه ویـــژه 
خط کشـــی مشـــهودی میـــان زنـــان فعـــال اقتصـــادی و 
غیرفعـــال وجـــود دارد. زنانـــی کـــه آراســـته اند، زنانـــی کـــه 
گـــر بـــو بکشـــی از پشـــت تصویـــر  شـــلخته اند.  زنانـــی کـــه ا
تلویزیـــون هـــم قـــرار اســـت بـــوی عطرشـــان را بشـــنوی و زنانـــی 

کـــه بـــوی قورمـــه ســـبزی می دهنـــد. 
کمیتـــی بـــرای  ایـــن تصویـــری اســـت کـــه رســـانه های حا
تعمیـــق هرچـــه بیشـــتر فاصلـــه  اقتصـــادی جنســـیتی شـــده 
کثریـــت مـــا حـــس  بازنمایـــی می کننـــد. تصویـــری کـــه بـــرای ا

عـــدم دســـتیابی ایجـــاد می کنـــد. 
جالـــب اینجاســـت کـــه گروهـــی نیـــز در ایـــن بازنمایی هـــا 
وجـــود دارنـــد کـــه رشـــک بســـیاری را برانگیخته انـــد. گروهـــی 
کـــه بـــاب میـــل قـــدرت مردســـاالر اســـت. زنانـــی کـــه از نـــرم 
جامعـــه آراســـته ترند، خرجی بگیرنـــد و شوهرانشـــان برایشـــان 

گل می خرنـــد.
خ نمی دهـــد.   امـــا در واقعیـــت ایـــن تصاویـــر هیـــچ کدامشـــان ر
همـــه مـــا زنـــان در چرخـــه ایـــن اقتصـــاد در حـــال نقـــش 
کردنیـــم. از آنـــی بگیـــر کـــه کار بـــدون مـــزد خانگـــی بـــه  ایفا
ـــا  ـــت ت ـــده اس ـــل ش ـــان تبدی ـــار ساعته ش ـــت و چه ـــت بیس فعالی
کســـانی کـــه بـــه کار تحقیـــق و پژوهـــش و جـــز آن مشـــغول اند 
ـــرارداد و بی کـــش و  ـــدون ق ـــرای حقـــوق ب ـــه تمـــام وقتشـــان ب ک
پیمـــان مـــی رود تـــا آنانـــی کـــه در کارخانه هـــا تحـــت شـــرایط 

ســـخت و بـــا دریافتـــی نابرابرانـــه در حـــال کار کردن انـــد.
ـــه  ـــاختار مردان ـــاس س ـــر اس ـــا و ب ـــه غالب ـــتارانی ک ـــان پرس ـــا هم  ی
غالبـــا زن انـــد و در میانـــه همیـــن بحـــران همه گیـــری از 
بیمارســـتان های خصوصـــی تعدیـــل )شـــما بخوانیـــد اخـــراج( 

شـــده اند. 
کجـــا حســـاب  کـــه در هیـــچ  و بســـیاری مشـــاغل دیگـــر 
ـــان گل  ـــرای زن ـــف ب ـــای مختل ـــه بهانه ه ـــه ب ـــوند. اینک نمی ش
ــازی ســـبقت  ــر شـــدن شـــبکه هـــای مجـ ــا همه گیـ بخریـــد و بـ
بگیریـــد از هـــم در ارســـال پیـــام تبریـــک از ایـــن دســـتگاه و آن 
اداره، بـــرای خانم هـــا دردی را دوا نمی کنـــد. اینکـــه بـــرای 
مـــا تعییـــن تکلیـــف می کنیـــد کـــه چـــه زمانـــی از گل لـــذت 
ببریـــم، بدتریـــن خـــار زهرآلـــود اســـت. بـــرای مـــا گل نخریـــد، 
آزادمـــان بگذاریـــد کـــه بـــدون اســـتثمار کار کنیـــم و نانمـــان را 

خودمـــان درآوریـــم. 

از دوره باسـتان، تامیـن آذوقـه شـهرها و تثبیـت قیمـت کاالهایـی مانند نـان، گوشـت، پشـم و علوفـه از وظایـف دولت 
بوده است. ناتوانی در انجام این وظایف، به شورش های اجتماعی منجر می شد که می توانست بسیار ناخوشایند 
باشـد و به اعتبار مقامات مربوطه خدشـه وارد کند.  در این شـماره به بلواهایی که زنان جلـودار آن بودنـد می پردازیم.

الهه باقری
پژوهشگر تاریخ

بــا  زنــان  ایــران،  تاریــخ  طــول  در 
برعهده داشــتن برخــی فعالیت هــا، در 
عرصه های اجتماعی همیشــه حضوری 
فعــال داشــته اند. زنــان طبقــه متوســط و 
پاییــن شــهری و زنــان روســتایی و ایلــی 
وظایــف متعــددی در قبــال خانــواده 
را  وقــت خــود  تمامــی  آنهــا  داشــتند. 
بــرای تهیــه غــذا، مراقبــت از فرزنــدان، 
رســیدگی بــه امــور خانــه و انجــام کارهای 
کارهایــی  خانگــی صــرف می کردنــد. 
کــه بی انتهــا، مــالل آور، تکرارشــونده و 
بــدون جاذبه بود. زنــان روســتایی و ایلی 
در مقایســه بــا زنــان معمولــی شــهری، 
داشــتند.  کمتــری  محدودیت هــای 
آنــان در امــور زراعتــی، تولیــدات خانگــی، 
تهیــه مــواد لبنــی، آوردن آب، پخــت 
مشــارکت  دیگــر  فعالیت هــای  و  نــان 
می کردنــد. از دیگــر وظایــف ایــن دســته 
از زنــان می تــوان بــه پختــن نــان اشــاره 
ــه وظیفــه  ــرد کــه حتــی در اشــعار عامیان ک
ایــن زنــان آورده شــده اســت. زنــان نانــوا 
یــا نان پــز در پختــن نــان ســنتی ترانــه ای 

مخصــوص داشــتند.
ک اصلــی  از دوره باســتان، نــان خــورا
کنان ایــران و بســیاری از مناطــق  ســا
دنیــا بــود و بــه روش هــا و شــکل های 
متفــاوت و از انــواع مختلــف گنــدم و دیگر 
محصــوالت کشــاورزی تهیــه می شــد. 
کــه از گذشــته تــا بــه  بــرای ایرانیانــی 
امــروز، در مصــرف نــان نخســتین مقــام 
را داشــته اند، اســتفاده از کلمــه نــان در 
دو معنــای غــذا و نــان تصادفــی نیســت. 
مقــدار  شــامل  مــردم  همــه  ک  خــورا
فراوانــی نــان می شــد و از ایــن نظــر میــان 
تهی دســتان و ثروتمنــدان تفاوتــی نبــود. 
تنهــا تفــاوت در مقــدار مصــرف بــود کــه 

فقــرا نــان بیشــتری می خوردنــد.
کــه  کــرده اســت  گــزارش  ابن بطوطــه 
در اصفهــان، گاهــی اوقــات دوســتی را 

دعــوت می کردنــد و می گفتنــد: »بــا مــن 
ــان و مــاس بخوریــم کــه در واقــع  ــا ن بیــا ت
نــان و ماســت اســت کــه در زبــان آنهــا 

این گونــه بیــان می شــد.«
در دوره صفویــه نیــز نــان غــذای اصلــی 
به شــمار می رفــت و ماننــد دوره هــای 
بــا  را  آن  اوقــات  بیشتــــــــــر  پیــــــــش، 
فرآورده هــای لبنــی و میــوه می خوردنــد. 
ایــن رونــد همچنیــن در دوره قاجــار نیــز 
ادامــه داشــت. در سراســر ایــران، طبقــه 
ــا جــو  ــوط ب ــان گنــدم مخل فقیــر شــهری ن

و ســور گــوم می خوردنــد. 

نقش زنان در شورش های نان 
از دوره باســتان، تامیــن آذوقــه شــهرها 
و تثبیــت قیمــت کاالهایــی ماننــد نــان، 
گوشــت، پشــم و علوفــه از وظایــف دولــت 
بــوده اســت. ناتوانــی در انجــام ایــن 
وظایــف، بــه شــورش های اجتماعــی 

کــه می توانســت بســیار  منجــر می شــد 
ناخوشــایند باشــد و بــه اعتبــار مقامــات 
مربوطــه خدشــه وارد کنــد. در ایــران نیــز 
ماننــد اروپــا، کمبــود غــذا یــا بدتــر از آن 
قحطی، بالیی مکــرر و تکرارشــونده بود. 
تنهــا پــس از اینکــه عــده ای از مــردم در 
اثــر گرســنگی می ُمردنــد و فضــای موجود 
در جامعــه بــه حــد انفجــار می رســید و 
اوضــاع شــهرها واقعــا وخیــم می شــد، 
می کــرد.  مداخلــه  بــه  ع  شــرو دولــت 
بــرای نمونــه، در 1127ق خواجــگان 
حرمســرا بــازار غلــه اصفهــان را در تنگنــا 
قــرار داده بودنــد و باعــث رشــد سرســام آور 
قیمت هــا شــدند؛ درنتیجه، مردم شــروع 
به شــورش و آشــوب کردند. در ایــن زمان 
ناظــر جدیــدی بــرای نظــارت بــر نیازهای 
ع  ضــروری منصــوب شــد؛ امــا ایــن موضــو
به علــت دریافــت رشــوه ناظــر از تاجــران و 
نانوایــان، بــر کاهــش قیمت هــا تاثیــری 

موقــت داشــت. 
پــس از آن مقــام جدیــدی منصــوب شــد 
کــه هیــچ تغییــری در وضعیــت موجــود 

ایجــاد نشــد. 
چنــد مــاه پــس از آن تاریــخ، گروهــی از 
تظاهرکننــدگان، شــاه ســلطان حســین 
را بــه مانــدن در اصفهــان وادار کردنــد. 
هنگامی کــه او قصــد داشــت شــهر را بــرای 
ج از شــهر تــرک کنــد،  رفتــن بــه بــاغ خــار
زن هــا و کــودکان بــه او دشــنام می دادنــد 
و از این گونــه و در زیــر ایــن فشــارها بــه 

کاخ بازگشــت. 
از طرفــی چــون زنــان مســئول تهیــه و 
بودنــد،  خانــواده  ک  خــورا تــدارک 
نــان،  کمبــود  و  قحطــی  هنــگام  بــه 
ایــن  تشــکیل دهندگان  اصلی تریــن 
بلواهــا و شــورش ها به شــمار می آمدنــد. 
در ایــن شــورش ها، زنــان دنبالــه رو و 
تابــع مردهــا و علمــای مذهبــی نبودنــد 
و حتــی جلــودار و محــرک مــردان نیــز 
بودنــد. خشک ســالی و احتــکار گنــدم و 
ــدان  ــردان و ثروتمن ــط دولتم ــالت توس غ
ــزاف،  ــه بهــای گ ــه مــردم ب و فــروش آن ب
گســترش  و  بحــران  تشــدید  ســبب 

اعتــراض در ســایر شــهرهای کشــور شــد. 
گوشــه وکنار شــهر و در پشــت بام ها  در 
ع مــردم بلنــد شــد.  ع الجــو فریــاد الجو
اعتــراض و نارضایتــی زنــان بــه گرانــی 
تحصــن،  همچــون  اشــکالی  در  نــان 
بست نشــینی، مراجعــه یــا نامه نــگاری 
بــه ســفارت روس و انگلیــس و واســطه 
قــراردادن ســفرای ایــن کشــورها نمــود 

. فــت می یا
گستـــــــــرده زنــان در  دربــاره حضــــــور 
به ویــژه  و  اقتصــادی  اعتراضــات 
بلواهــای نــان، ونســا مارتیــن در کتــاب 
»دوران قاجــار« معتقــد اســت: »وظیفــه 
زنــان رســیدگی بــه امــور غــذا و معــاش 
خانــواده بــود. بنابرایــن، آنهــا در زمــان 
کمبــود نــان بــه ســتیزه جوترین افــراد 
تبدیــل می شــدند.« در بلواهــای نــان، 
اقتصــادی  مشــکالت  عمومــا  زنــان 
کــم  کلی تــر را نشــانه می گرفتنــد و بــر حا
محلــی یــا شــخص شــاه می شــوریدند. 
تکرارشــوندگی بحــران نــان در فواصــل 
کوتــاه و در نقــاط مختلف کشــور از بحران 
گیــر، دســت کم از عصــر  اقتصــادی فرا

ناصــری بــه ایــن ســو، نشــان دارد. 
در 17شعبان1277ق )1240 خورشیدی( 
زن  هـزاران  اعتراض هـا،  از  یکـی  در 
جلـوی درشـکه ناصرالدین شـاه را کـه از 
شـکار برمی گشـت، گرفتنـد و از او مصرانـه 
خواسـتند تـا بـه وضـع نابسـامان نـان سـر و 

سـامانی دهنـد. 
و  بررسـی  مبنی بـر  شـاه  بـا وعده هـای 
رفـع مشـکل، کالسـکه اش اجـازه عبـور 
یافـت؛ امـا زنـان راه را بـر همراهـان شـاه، 
به خصـوص کامران میرزا نایب السـلطنه 
گنـدم دسـت داشـت و  کـه در احتـکار 
همچنین محمدخان قاجار وزیر جنگ، 
سـد کردند و با سـنگ و چوب و مشـت به 

آن هـا حملـه کردنـد.
 در ایــن زمــان، آنــان بــا محمودخــان 
نــوری، کالنتــر تهــران نیــز کــه بــه دســتور 
شــاه قصــد ســرکوب زنــان را داشــت، 

مقابــل ارگ ســلطنتی درگیــر شــدند. 
ــن از  ــد ت ــر چن ــتم، کالنت ــن ضرب وش در ای

زنــان را مجــروح کــرد؛ امــا بــا ایــن وصــف، 
اعتــراض زنــان هم چنــان ادامــه یافــت 
و زنــان بســیاری از نانوایی هــا را غــارت 

کردنــد.
یکــی از بزرگ تریــن شــورش های کشــور 
در 129۶قمــری )12۵۸خورشــیدی(، 
اواخــر قــرن ســیزدهم و مقــارن بــا اوایــل 
خ  حکومــت ظل الســلطان، در اصفهــان ر
داد. »علــل و انگیــزه ایــن شــورش روشــن 
نیســت؛ امــا بدیهــی اســت کــه افزایــش 
ــردم  ــدی م ــی ج ــه نارضایت ــان ب ــت ن قیم
ظل الســلطان  اســت.  مــی زده  دامــن 
ــا دادن گنــدم بــه نانوایــان ایــن  کوشــید ب
کاال آن  کــه ظاهــرا احتــکار  بحــران را 
را شــتاب بخشــیده بــود، فرونشــاند. 
نــان  قیمــت  کاهــش  ایــن،  باوجــود 
نتوانســت رضایــت مــردم را تامیــن کنــد. 
کــه نماینــده اقشــار ناراضــی  لوطی هــا 
بودنــد بــه تظاهــرات علیــه ظل الســلطان 

کــودکان  ادامــه دادنــد. آنهــا زنــان و 
زیــادی گــرد آورده بودنــد کــه بــا صــدای 
بلنــد فریــاد می زدنــد مــا فــالن و بهمــان 
نمی خواهیــم  را  ظل الســلطان  یعنــی 
و او بایــد اصفهــان را تــرک کنــد. مــردم 
از نانواهــا می خواســتند نانوایی هــا را 
تعطیــل کننــد؛ زیــرا آنهــا از شــیوه اداره 

امــور شــهر ناراضــی بودنــد.«    
»در اصفهــان بــر ســر افزایــش بهــای نــان 
1273خورشــیدی(  ( 1311قمــری  در 
تظاهراتــی برپــا شــد. مــردم و عمدتــا 
زن هــا در مســجد شــاه ازدحــام کردنــد 
و بــه امــام جماعــت، آقانجفــی، اجــازه 
ندادنــد فریضــه نمــاز را بــه جــا آورد؛ 
افزایــش  عوامــل  از  یکــی  را  او  زیــرا 
قیمت هــا می دانســتند. در شــوال1311 
)1273خورشــیدی( دوبــاره قیمــت نــان 
افزایــش یافــت و زنــان بــه بهــای شــکر، 
نــان، گوشــت گوســفند و روغــن چــراغ 
نیــز معتــرض بودنــد. ظل الســلطان قــادر 
نبــود زنــان را به خاطــر بلــوا گوشــمالی 
دهد؛ زیــرا بــدون تردید بــه کیفر رســاندن 
آنهــا بــه بی نظمی هــای بیشــتر دامــن 

مــی زد.« 
شــدیدترین اعتــراض زنــان بــه وضــع 
نابســامان نــان، در زمــان مظفرالدیــن 
ع پیوســت.  ــو ــه وق ــز ب شــاه قاجــار در تبری
در 1314ق )127۶خورشیدی(، اشراف 
و متمــوالن تبریــز بــا خریــد و احتــکار 
گرانــی نــان شــدند. بــا  گنــدم موجــب 
ادامــه گرانی هــا، صدهــا زن بــه رهبــری 
زینب پاشــا، همــان زنــی کــه در اعتــراض 
بــه قــرارداد رژی پیشــرو زنــان تبریــز بــود، 
انبار گنــدم و غلــه محتکران را شناســایی 
و تصــرف کردنــد. در ایــن راســتا، آنهــا 
مــردان را نیــز بــه بســتن مغــازه و همراهــی 

بــا خــود مجبــور کردنــد.
 از معروف تریــن عملیــات زینــب، حملــه 
و  مقتــدران  از  نظام العلمــا،  انبــار  بــه 
محتکــران بــزرگ تبریــز، بــود. در ایــن 
بــه درگیــری مســلحانه  کــه  عملیــات 
بیــن طرفیــن منجــر شــد، تعــدادی از 
طرفیــن ازجملــه پنــج زن کشــته شــدند؛ 
ولــی در نهایــت انبــار گنــدم نظام العلمــا 
گندم هــا  و  درآمــد  زنــان  تصــرف  بــه 
گرســنگان و مــردم شــهر تقســیم   بیــن 

شد.
زنــان کــه در عمــل مدیریــت خــــــانه را 
بــا  روز  طــول  در  و  داشــتند  برعهــده 
رفتــن بــه بــازار، گفت وگــو بــا دوســتان 
اقتصــادی و  و همســایگان، فعالیــت 
خریدوفــروش،  تــورم را لمــس می کردنــد، 
گرســنگی خانواده هایشــان را دســت مایه 
اعتــراض قــرار می دادنــد. حرمــت و حریم 
کان تــا عصــر رضاخــان  زنــان کــه کمــا
ادامــه داشــت، در بیشــتر مواقــع مانــع از 
ضــرب و شــتم و بازداشــت و مجــازات 

زنــان می شــد. 

منابع 
. تاریــخ نــان در ایــران، ویلــم فلــور، 
خیــران،  ۱۳۹۸،  کار  صبــا  ترجمــه 

ایران شناســی. تهــران: 
ــی، اعتــراض و  . دوران قاجــار: چانه زن
دولــت  در ایــران قــرن نوزدهــم، ونســا 
منفــرد،  افســانه  ترجمــه  مارتیــن، 

تهــران: آمــه.  
. مجلــه زنــان امــروز، ش۳۸، س6، 
بهمــن و اســفند۱۳۹۸، »پرونــده نــان 

خ«، ص۵۸تــا۸6.  و گل ســر
عکــس هــا از ســایت دنیــای زنــان 

ر جــا قا

زنان در بلوای نان
نوشتاری درباره شورش هایی که زنان جلودار آن بودند

 چون زنان مسئول 
ک  تهیه و تدارک خورا

خانواده بودند، به 
هنگام قحطی و کمبود 

نان، اصلی ترین 
تشکیل دهندگان این 

بلواها و شورش ها 
به شمار می آمدند

زنان که  مدیریت خانه 
را برعهده داشتند و  با 

رفتن به بازار، گفت وگو 
با همسایگان و  فعالیت 
اقتصادی،  تورم را لمس 

می کردند، گرسنگی 
خانواده هایشان را 
 دست مایه اعتراض

 قرار می دادند

بهای استفاده از امتیازات مردساالری، تحکیم سلطه مردانه است
 نکاتی درباره رضایت شوهر  برای تحصیل در دوره تخصص دندان پزشکی

گر آن طور که یکی از مدیران وزارت بهداشت  ا سیمین کاظمی
که فرم »تعهدنامه  پزشک و جامعه شناس گفته، 1۵ سال است 

همسران خانم های متأهل قبول شده در 
دوره های تخصصی دندان پزشکی« در دفترچه آزمون پذیرش دستیار گنجانده شده؛  سوالی که 
ذهن را می آزارد این است که در این 1۵سال از این جمعیت بزرگ متقاضی تخصص دندان پزشکی 
چرا کسی حرفی، سخنی یا کلمه ای در این مورد نگفته است؟ پاسخ شاید عادی بودن مناسبات 
مردساالری و پذیرش کنترل مردان بر زنان است و البته این عادی بودن و تسلیم محض نیز 
که  است  جنسیتی  موضوعات  به  انتقادی  نگرش  نداشتن  و  گاهی  آ فقدان  محصول 
تحصیل کردگان در سطوح عالی از آن بی بهره اند که خود جای تأمل دارد.واقعیت دیگری که نباید 
ع مسکوت بماند، استفاده برخی زنان تحصیل کرده پزشکی و  در پرداختن به این موضو
گر به گذشته رجوع کنیم در دهه 70،  دندان پزشکی از مناسبات مردساالری به مثابه امتیاز است. ا
ع تصویب می شد، مشکل اصلی طراحان این قانون، کمبود  زمانی که قانون انطباق پزشکی با شر
پزشکان زن در رشته های تخصصی پزشکی بود که برای رفع آن، سهمیه ای به اسم »سهمیه 
خانم ها« به سهمیه های آزمون دستیاری اضافه شد که قبول شدن زنان را تسهیل می کرد. ولی 
در ازای چنین سهمیه ای، تعهد 12 و بعدا  ۸ ساله خدمت در مناطقی که وزارت بهداشت تعیین 
می کرد، اجباری بود. به این ترتیب یکی از تبعیض های مثبت بعد از انقالب به نفع زنان شکل 
گرفت. بعد ها که موقع ادای تعهد فرا رسید، برخی از زنانی که از این سهمیه استفاده کرده بودند، 
رفتن به مناطق محروم را دشوار و در تضاد با نقش های خانوادگی شان می دانستند، به انتخاب 
خودشان یا تحت فشار شوهرانشان )که حاضر به پذیرش زندگی در مناطق محروم نبودند(، با اتکا 
به همان قوانین مردساالرانه که تبعیت زن از شوهر را تجویز می کند، سعی کردند به جای رفتن به 

مناطق محروم، در شهرهای بزرگ و با امکانات بیشتر، زیر سایه شوهرانشان کار کنند. البته این 
امتناع از رفتن به مناطق محروم، فقط منحصر به زنان متأهل نبود که برخی زنان مجرد نیز با اتکا 
به فرودستی جنسیتی و تاکید بر ناتوانی هایشان سعی بر گریز از خدمت در مناطق محروم داشته 
و دارند. نتیجه این وضعیت آن شد که »سهمیه خانم ها« در آزمون پذیرش دستیار تخصصی 
حذف شد و بعد از آن هم طرح متعادل سازی نسبت جنسیتی اجرا شد که ورود زنان به رشته های 
علوم پزشکی را محدود می کرد و یکی از استدالل های طراحان همین امتناع و محدودیت های 
زنان برای رفتن به مناطق محروم بود.در مورد فعلی هم متن تعهدنامه نشان می دهد، آنچه به 
اجباری شدن این تعهدنامه انجامیده همین استنکاف زنان از رفتن به مناطق محروم با اتکاء به 

متأهل بودن و ضرورت تبعیت از شوهر است. این تعهد در واقع تالشی است از سوی وزارت 
غ التحصیلی مانع کار زنان  بهداشت برای به دست آوردن رضایت شوهران، که فردای فار
دندان پزشک در مناطق محروم نشوند و زنان دندان پزشک نیز به اصل تبعیت از شوهر متوسل 
نشوند.اولویت داشتن نقش های همسری و مادری که زنان را از مشارکت اجتماعی و اقتصادی و 
از جمله ایفای نقش پزشکی در مناطق محروم بازمی دارد، در وهله اول برآمده از ساختار 
مردساالرانه ای است که اولویت ها را تعیین و به جامعه تحمیل می کند و در وهله بعد مسوولیت 
آن با کنش گرانی است که با پذیرش بی چون وچرای  چنین اولویت هایی در تقویت و بازتولید آنها 
سهیم اند.در دهه های گذشته و در حال حاضر خیل عظیمی از پزشکان زن بدون متوسل شدن 
به بهانه های جنسیت زده در مناطق محروم مشغول خدمت و ادای تعهدشان بوده اند ولی اکنون 
به جای پاسداشت این استقالل و توان مندی و خدمت گزاری، آنچه برجسته و ثبت شده و مبنای 
عمل قرار گرفته، تصویر زن وابسته و بی اختیاری است که با وجود طی کردن مدارج علمی، وزارت 
بهداشت اختیار او را از شوهر طلب می کند. چرا؟ چون فرهنگ مردساالری و کنش گران سرسپرده 
به آن چنین وضعیتی را رقم زده اند.فرهنگ مردساالری کلیتی است که نمی توان آن را را به خوب 
و بد تفکیک کرد و بر اساس موقعیت برخی از عناصر آن را به عنوان امتیاز پذیرفت و استفاده کرد و 
از بخش دیگری بدگویی کرد، باید همیشه به یاد داشت که کارکرد اصلی و دائمی چنین فرهنگی 
مسلط کردن مردان بر زنان و در نهایت محروم شدن زنان است و تمام اجزای آن، در نهایت چنین 
گاهی است که می تواند زنان را از تسلیم شدن به چنین فرهنگی با امتیازات  کارکردی دارند. تنها آ
گاهی ای که به نظر کمیاب و صعب الحصول به نظر می رسد، حتی در سطوح  ذلت آورش بازدارد. آ

عالی علمی و تحصیلی.                                                                                                                                                                                                                
    منبع: کانال جامعه شناسی پزشکی
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روزنامه اصفهان زیبا ارگان رسمی شهرداری اصفهان است که ضمن تحلیل رویدادهای شهری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به اطالع رسانی حرفه ای به همه مخاطبان فارغ از دسته بندی ها مقید است و بازتاب دیدگاه های 
مختلف را رسالت خود می داند. مطالب مندرج در این روزنامه الزاما دیدگاه رسمی شهرداری اصفهان نیست، بلکه در راستای تحقق شعار »دانستن حق شهروندان است« به انتشار خبرها و گزارش های محلی و ملی می پردازد.
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کیفیت   سالم

پنجشلللنبه25اردیبهشلللت1399 شلللماره3745 سلللالشانزدهم

گفتاورد

 کودکان چگونه
 مداد به دست بگیرند؟

نوشـتن یکی از مهم ترین جنبه های آموزش اسـت و برای اینکه 
پایه درست و محکمی برای نوشتن ایجاد شود، الزم است نحوه 
گرچه نوشتن در ابتدا آسان  درست نوشتن را به کودک بیاموزید. ا
بـه نظـر می رسـد، امـا آنقدرهـا هـم آسـان نیسـت. ایـن دشـواری 
خ دهـد کـه والدیـن تـاش می کننـد نحـوه  ممکـن اسـت زمانـی ر
درسـت گرفتن مداد را به کودک بیاموزند، چرا که درسـت گرفتن 
ح  مداد پایه و اساس نوشـتن اسـت. در این مقالۀ کودکت، به شر
گونی دربـاره درسـت گرفتن مـداد در کـودک پرداخته  نـکات گونا
خواهـد شـد. وقتـی والدیـن کـودکان را بـه مدرسـه می فرسـتند، 
ممکـن اسـت از خـود بپرسـند زمـان مناسـب بـرای آمـوزش نحوه 
درسـت گرفتن مداد چه وقتی اسـت. کودکان تا قبل از ۴ سـالگی 
قدرت کافی و مهارت های حرکتی ظریف برای در دسـت گرفتن 
مداد ندارند، اما حدود ۵ تا ۶ سالگی، کودک می تواند با در دست  
گرفتن مداد نحوه استفاده موثر از ماهیچه های دست را بیاموزد. 
بنابراین، بهتر است نحوه درست گرفتن مداد را تنها در این دوره 

سـنی به او بیاموزید.
ح  ع آمـوزش نحـوه در دسـت گرفتـن مـداد مطـر وقتـی موضـو
می شـود، بایـد توجـه کنیـد کـه اسـتفاده از مدادهایـی بـا سـایز 
متناسـب بـا دسـت کـودک اهمیـت فراوانـی دارد.  بیشـتر والدیـن 
احسـاس می کننـد مـداد بلندتـر گزینـه بهتـری اسـت، امـا ممکـن 
اسـت این طور نباشـد. بهتـر اسـت رونـد آمـوزش در دسـت گرفتن 
مداد را با دادن مداد کوتاه تر به کودک شـروع کنید، زیرا در دست 
گرفتـن آنها آسـان تر اسـت و بـه او کمـک می کند تسـلط بهتـری بر 

مـداد داشـته باشـد.
قانـون سـه انگشـتی یـا گیـره سـه پایه بـرای نگـه داشـتن درسـت 
مداد مهم است. از کودک بخواهید با استفاده از انگشت شست، 
انگشت اشاره و انگشت وسط و با اعمال فشار برابر از جانب تمام 

انگشـتانش مداد را در دست بگیرد.
معرفـی نحـوه درسـت گرفتـن مـداد بایـد زمانـی اتفـاق بیفتـد کـه 
کـودک آمادگـی تمریـن بـرای انجـام ایـن کار را داشـته باشـد. 
کار دشـوار اسـت،  مطمئـن شـدن دربـاره زمـان مناسـب ایـن 
هرچند پیشـنهاد می شـود، همزمان بـا آماده شـدن کـودک برای 
رفتـن بـه مهدکـودک، شـما هـم ایـن آمـوزش را شـروع کنیـد. امـا 
گـر دیدیـد کـودک مـداد را اشـتباه در دسـت می گیـرد، بهتـر اسـت  ا
او را تصحیـح کنیـد، چـون تغییـر دادن ایـن عـادت غلـط ممکـن 

اسـت دشـوار باشـد.
منبع: کودکت

ناشرها باید به کتاب هایی اعتماد کنند که خوانندگان زیادی را به سوی خود بکشانند. بر پیشانی ادبیات عربی پیش داوری ها 
و کلیشه های فراوانی چسبانیده شده اند. ناشـرها دردرون این کلیشه ها خود را مصون احسـاس می کنند. آنها از کتاب هایی که 
از این چارچـوب بیـرون انـد دوری می گزینند. رمان هـای مـن در ژرفـای روح زادگاه من، شـهر مکه، ریشـه دارند. من از اسـطوره ها 
 و تاریـخ آن مایـه می گیـرم و آن را بـه زبانـی می گویـم کـه بایـد ماننـد متن هـای تصوفـی نخسـت بازگردنـد. ایـن امـر بـه دشـواری 

قابل برگردانی اند.
رجاء عالم، نویسنده عربستانی

 پیش داوری 
در ادبیات عرب

برایزندگیباهمبخوانیم

زیر پوست فاشیسم

کتاب پوسـت معروف ترین اثـر نویسـنده ایتالیایـی، کورتزیو 
ماالپارتـه اسـت کـه زندگـی مـردم شـهر ناپـل، در ایتالیـا  را 
در اواخـر جنـگ جهانـی دوم و پـس از پایـان جنـگ نشـان 
می دهـد. ایـن رمـان در سـال ۱۹۴۹ نوشـته شـد و بـه هنـگام 
انتشـار بسـیار مورد نقد قرار گرفت. ماجرای ایـن کتاب حتی 
کـز قضایی نیز کشـیده شـد اما کتـاب پوسـت بافاصله  به مرا
بـه تمـام زبان هـای زنـده دنیـا ترجمـه شـد. سـخت گیرترین 
منتقـدان نیـز، ماالپارتـه را نویسـنده ای بـزرگ دانسـتند. 
داسـتان کتـاب پوسـت در زمانـی جریـان دارد کـه متفقیـن 
بـه ایتالیـا حملـه بـرده و بـه جنـگ بـا نیروهـای فاشیسـم 
پرداخته انـد. در اثـر ایـن حمـات ایتالیـا بـه دو جبهـه موافـق 
و مخالـف تقسـیم شـده کـه بخشـی از آن در اختیـار متفقیـن 
و بخش دیگـر در اختیـار نیروهای فاشیسـت اسـت. کورتزیو 
ماالپارتـه کـه شـخصیت اصلـی کتـاب اسـت و آن را بـرای مـا 
روایـت می کنـد بـه عنـوان نیـروی محلـی نقـش یـک افسـر 
رابـط را بـه عهـده دارد و در کنـار فرماندهـان آمریکایی هـا در 
شـهر ویران شـده ناپل گشـت می زنند و مشـغول پیش بردن 
جنـگ اسـت. در نظـر داشـته باشـید کـه ماجراهـای کتـاب از 

سـال ۱۹۴۳ تـا پایـان جنـگ جهانـی دوم اسـت.

برشی از کتاب
چـرا نمی خواهی بفهمی کـه میان ایـن مرده هـای افتـاده، بدون 
شـک هزارها مسـیح موجود اسـت؟ تو خودت خـوب می دانی که 
مسـیح یک بار و برای همیشـه دنیا را نجات نداده اسـت. مسیح 
مرد تا به مـا یاد دهـد که هـر کـدام از مـا می تواند یک مسـیح گردد 
گر  ک خـود دنیـا را نجات دهـد، ا که هر انسـانی می توانـد بـا روح پا
هر کدام از ما نتواند مسیح شـوده و دنیا را نجات دهد، مرگ خود 
مسیح باطل و بیهوده خواهد شد./ کتاب پوست، نویسنده: 
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اخبار سیاست

هدف قرار گرفتن شناور کنارک توسط 
سپاه، کذب محض است

سـخن گوی ارتـش بـا اشـاره بـه موج سـواری رسـانه های 
بیگانـه روی حادثـه شـناور »کنـارک« و ایجـاد شـایعات 
بی اسـاس دربـاره آن گفـت: هـر اتفاقـی کـه در حوزه هـای 
کـه  اسـت  بدیهـی  می دهـد،  خ  ر کشـورمان  در  مختلـف 
دشـمنان ما سـعی دارنـد از آن سوءاسـتفاده کـرده و براسـاس 
ایـن سوءاسـتفاده، اهـداف خـود را محقـق کنند. بـه گزارش 
ایسـنا، امیـر سـرتیپ تقی خانـی، در ایـن بـاره اضافـه کـرد: 
این رسـانه ها بـا برخـی مطالـب کـه شـایعه می کننـد، طبیعی 
اسـت کـه افـکار عمومـی مـا را نیـز بعضـا تحـت تأثیـر خـود قرار 
می دهنـد، امـا مـا بایـد خیلـی مراقـب باشـیم کـه اطالعـات 
کـه  کنیـم  و اخبـار مـورد نیازمـان را از جاهایـی دریافـت 
کـز  موجه انـد و بـه لحـاظ قانونـی و جایگاهـی، در تعریـف مرا
اطالع رسـانی رسـمی و قانونی قـرار می گیرنـد. امیـر تقی خانی 
بـا اشـاره بـه هـدف یـا اهـداف ایجـاد شـایعات رسـانه های 
بیگانه یـا معاند دربـاره حادثه شـناور کنـارک، اظهار داشـت: 
ایـن شـایعات »بی ربـط و ابتدایـی« هسـتند و از پایـه نبایـد 
بـه آنهـا توجـه کـرد. اینهـا سـعی دارنـد بـه هـر طریـق ممکـن، 
در میـان مجموعـه نیروهـای مسـلح اعـم از سـپاه و ارتـش و 
وزارت دفـاع، اختـالف ایجـاد کننـد کـه بایـد مراقبـت کنیـم 
و هوشـیار باشـیم. او افـزود: مـردم مـا قطعـا هوشـیارتر از ایـن 
هسـتند کـه بخواهنـد چنیـن شـایعاتی را بـاور کننـد؛ البتـه 
ممکـن اسـت ایـن صحبت هـا در بعضـی جاهـا تاثیراتـی بـه 
جای بگذارد، اما هوشیاری مردم ما و مرور زمان و همچنین 
بررسی های کارشناسی، تمام آن شـائبه ها و شبهه افکنی ها 
کـرد. سـخن گوی ارتـش دربـاره  را برمـال و روشـن خواهـد 
یکـی از ایـن شـایعات مبنی بـر هـدف قـراردادن نـاو »کنارک« 
توسـط قایق هـای سـپاه پاسـداران، گفـت: ایـن صحبـت یـا 
صحبت هایـی از ایـن دسـت، کامـال بی ربـط هسـتند. اساسـا 
رسـانه های مـا نبایـد بـه ایـن شـایعات کـه از سـوی معانـدان 
طراحـی و سیاسـت گذاری می شـود و رسـانه های معانـد و 
بیگانـه بـه آن دامـن می زننـد، اهمیـت بدهنـد، چـون واقعـا 
پرداختن بـه چنین موضوعاتـی، به این معنـا خواهد بود که 
واقعا نظـر ما جلـب این شـایعات شـده اسـت. به نظـرم مردم 
اصحـاب رسـانه هوشـیارتر از آن هسـتند کـه توجهـی بـه ایـن 
کید کرد:  شایعات بی اساس داشته باشـند. امیر تقی خانی تا
ما اینقـدر بایـد از کنار ایـن شـایعات عادی عبـور کنیـم که آن 
ح می کننـد، گمان  کسـانی کـه ایـن شـایعات و ادعاهـا را مطـر
نکنند که ایـن ادعاها اثر گذاشـته و نتیجه گرفته اند. اساسـا 
بعضـی از ایـن حرف هـا آنقـدر ابتدایـی اسـت کـه اصـال نبایـد 

بـه آنهـا توجـه کـرد.

 دلیلی برای تمدید تحریم های ایران
 وجود ندارد

نماینـده روسـیه در سـازمان ملـل متحـد ضمـن رد ادعـای 
ایـاالت متحـده و مسـخره دانسـتن اینکـه »روسـیه خواهـان 
تمدیـد تحریم هـای تسـلیحاتی علیـه ایـران اسـت«، گفـت: 
کنون واشـنگتن دو سـال پس از خروج از برجام آیـا می تواند  ا
همـه تحریم های سـازمان ملـل علیـه ایـران را بازگردانـد. به 
گزارش رویترز، واسـیلی نبنزیـا، به خبرنـگاران گفت: ادعای 
آمریـکا در عضویـت برجام مسـخره اسـت. آمریـکا دیگر عضو 
برجـام نیسـت، آنهـا حـق دخالـت و تحریـک اذهـان عمومی 
را ندارنـد. مـن دلیلـی بـرای تمدیـد تحریـم تسـلیحاتی ایران 

نمی بینـم. 
او ادامـه داد کـه ایـاالت متحـده بایـد عواقـب کارش را در 
نظـر بگیـرد و بیندیشـد کـه آیـا ایـن کار )تمدیـد تحریم هـای 
تسلیحاتی( ارزشش را دارد یا خیر؟ واسـیلی نبنزیا همچنین 
هشـدار داد که بازگشـت تحریم ها علیه ایران قطعا به منزله  
پایـان برجـام یـا همـان توافق نامـه  هسـته ای خواهـد بـود. 
ایـن بـدان معناسـت کـه دیگـر هیـچ نظارتـی توسـط آژانـس 
بین المللـی انـرژی اتمـی در ایـران صـورت نخواهـد گرفـت. 
گـر ایـن اتفـاق بیفتـد، آیـا بـه نفـع ایـاالت متحـده خواهـد  ا
بـود؟ بـرای تصویـب مجـدد قطعنامـه و تمدیـد تحریم هـای 
تسـلیحاتی علیـه ایـران، 9 رأی موافـق بـدون وتـو شـدن از 
جانـب کشـورهای روسـیه، چیـن، ایـاالت متحـده، فرانسـه 

یـا انگلیـس الزم اسـت.

 تصمیم بازگشایی حرم امام رضا )ع( 
به عهده ستاد ملی مبارزه با کروناست

وزیـر کشـور در جلسـه روز گذشـته کمیتـه امنیتـی، انتظامـی 
و اجتماعـی سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا در جمـع خبرنـگاران 
گفـت: در جلسـه مباحثـی همچـون روز قـدس، بازگشـایی 
ح شـد؛  حرم هـا و اسـتان های مقـدس و برگـزاری کنکـور مطر
هرکدام از مسـئوالن هم راهکارهای متفاوتی را ارائه کردند.
بـه گـزارش مهـر، رحمانـی فضلـی ادامـه داد: تمـام راهکارهـا 
و روش هـای پیشـنهادی بـرای بازگشـایی یـا برگـزاری بایـد 
توسـط سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا تصمیم گیـری شـود و ما در 

جلسـات فقـط تصمیم سـازی می کنیـم. 
کـرد: یکـی از موضوعـات مهـم، برگـزاری نمـاز  او بیـان 
عیـد فطـر بـود، پیشـنهادهایی همچـون برگـزاری نمـاز در 
ح شـد، امـا  شهرسـتان های سـفید، زرد یـا تمـام کشـور مطـر
باید تمـام ایـن تصمیم را به سـتاد ملـی مبـارزه با کرونـا ارجاع 
دهیـم و آنهـا تصمیـم نهایـی را اعـالم کننـد. بنابرایـن اعـالم 

ایـن مسـئله قطعیـت نـدارد. 
رحمانـی فضلـی تصریـح کـرد: در بحـث بازگشـایی حرم های 
مطهـر، مـردم و زوار مـا بسـیار مشـتاق و عالقه منـد هسـتند 
ع بازگشـایی  و ایـن کامـال طبیعـی اسـت، امـا وقتـی موضـو
ح می شـود، بایـد  حرم هـا بـه ویـژه حـرم امـام رضـا)ع( مطـر
بدانیم مسـائلی همچون مسـافرت ها، رسـتوران ها، هتل ها 

و مسـافرخانه ها را خواهیـم داشـت.

در اثر تعامالت جدید و باوجود کرونا ممکن اسـت یک صلح پایدار و مسـتمر در منطقه حاصل نشـود. اما آرامش در 
کل خاورمیانه بهتر از قبل به وجود می آید. دشـوار اسـت که بتوان ارتباط کشـورهای منطقه را به حسـاب بازگشـت 

هویت منطقه ای آنها گذاشـت و منافع ژئوپلیتیکی را برای آنهـا در نظر نگرفت.

پگاه ظاهری
خبرنگار

امـارات،  کشـورهای  روزهـا  ایـن  گویـا 
بـر دالیلـی  بنـا  و حتـی عربسـتان  قطـر 
آمریـکا  سیاسـت های  تغییـر  همچـون 
اعمـال  بـه  تمایلـی  دیگـر  منطقـه،  در 
بـه  رویکردهـای قدیمـی خـود نسـبت 
یکدیگـر ندارنـد و در تـالش و تعامل برای 
ایجـاد روابـط بهتـر با کشـورمان هسـتند. 
ع سـال جدیـد  کـه بـا شـرو دیدارهایـی 
و میـان سـران برخـی از ایـن کشـورها و 
خ داده، تـا انـدازه ای دال بـر ایـن   ایـران ر

ع است.  موضو
همچنـان کـه وزیـر امـور خارجـه ایـران 
ع  شـیو بحـران  گرفتـن  نظـر  در  بـدون 
کرونـا بـرای دیـدار بـا همتـای خـود در 
امـارات بـه ایـن کشـور سـفر کـرد. ایـن در 
کـه بسـیاری از سـفرهای  حالـی اسـت 
ایـن  گرفتـن  نظـر  در  بـا  دیپلماتیـک 
اپیدمـی در جهـان لغـو شـده اسـت، امـا 
محمـد جـواد ظریـف ایـن سـفر را بنـا بـر 
الزامـات پنهـان سیاسـی، انجـام داد. 
البتـه پیـش از ایـن و در اوایـل سـال، 
ظریـف سـفری مشـابه سـفر بـه امـارات 
را بـه سـوریه نیـز داشـت. از سـوی دیگـر 
ایـران بـا اینکـه از لحـاظ فشـار تحریم هـا 
در شـرایط سـخت و طاقـت فرسـایی بـه 
سـر می بـرد، امـا در مواجهـه بـا بحـران 
کرونـا توانسـت رزومـه خوبـی  جهانـی 
را تـا بـه امـروز از خـود بـه جـای بگـذارد؛ 
عملکـرد ایـران در مبـارزه بـا ایـن تنش هـا 
بـه نحـوی اسـت کـه تهدیدهـا را بـرای 
خـود بـه فرصـت تبدیـل کـرده و ایـن در 
تغییـر رویکـرد کشـورهای منطقه نسـبت 
بـه ایـران و همچنیـن تغییـر موضـع آنهـا 
کـه  در برابـر آمریـکا مؤثـر بـوده اسـت، چرا
کـه بایـد  دولـت ایـاالت متحـده آنطـور 
نتوانسـت از پـس کنتـرل سیاسـت های 
خارجـی و داخلـی خـود به خصـوص در 
کشـورش نیـز برآیـد و  خاورمیانـه و در 
و  نامناسـب  سیاسـت های  اعمـال  بـا 
پافشاری بر آنها شرایط نامتعادل کنونی 
را بـرای خـود بـه وجـود آورد. آنچنـان که 
پیشـین  رئیس جمهـور  اوبامـا،  ک  بـارا
ایـاالت متحـده نیـز طـی روزهـای اخیـر، 
بـا  مقابلـه  در  ترامـپ  دولـت  عملکـرد 
ج زده توصیـف  ج ومـر ع کرونـا را هر شـیو
»فاجعه بـار«  را  او  مـدیـریـــت  و   کـرد 

خواند.

 آمریکا نیاز به راهبردها 
و متحدان جدیدی دارد

به گفته کارشناسـان سیاسـی، این تغییر 
اسـتراتژیک از سـوی ایـن کشـورها زمـان 
خوبـی بـرای بازسـازی جایـگاه ایـران در 
منطقـه بـه حسـاب می آیـد. نظـام ایـران 
می توانـد بـه بهانـه کرونـا و بـا اسـتفاده 
کـه از  از شـیوه قـدرت نـرم و تعامالتـی 
اعـالم هـم دردی و کمـک بـه کشـورهای 

همسـایه می گویـد، بـا هـدف اتحـاد و 
در  منطقـه ای  بیشـتر  همکاری هـای 
کــــه  همانـطــور  بــردارد.  قـدم  آینـده 
ســوریــــه،   عــــراق،  روابــط  می بینیـم 
لبنـان،  یمـن، ترکیـه و... بـا عربسـتان 
کـه آنهـا را  و آمریـکا در موقعیتـی اسـت 
بیشـتر بـه سـمت تهـران کشـانده اسـت 
کـه  شـرایطی  ریـاض.  و  واشـنگتن  تـا 
به خصـوص دونالـد  و  آمریـکا  نفـع  بـه 
ترامـپ بـا توجـه بـه انتخابـات ریاسـت 
کــشــور در آبـــان مــاه  جمهـوری ایــــن 

 نیست.
 برنامه هـای آمریـکا در منطقـه بـه هـم 
کـه فکـر می کـرد  ریختـه اسـت و آنطـور 
پیـش نمـی رود. درواقـع ایـاالت متحـده 
نیازمنـد  بـرای احیـای موقعیـت خـود 
سیاسـت های جدیـدی در خاورمیانـه 
و جهـان اسـت. از سـوی دیگـر برخـی 
کارشناسـان روابـط بین الملـل معتقدنـد، 
درسـت اسـت کـه چهـره آمریـکا در دنیـا 
تضعیـف شـده و بسـیاری از متحـدان او 
بـر ضـد عملکـرد دولـت ایـاالت متحـده 
صحبـت می کنند  یـا بنای سیاسـت های 
خود را )البته نـه در عمل بلکـه در حرف( 
قـرار  کشـور  ایـن  علیـه  شـعارهایی  بـر 
داده انـد، امـا در واقعیـت مـا شـاهد چیـز 
دیگـری هسـتیم. بـرای مثال بسـیاری از 
کشـورهای اروپایـی یـا آسـیایی شـعار لغـو 
تحریم هـا علیـه ایـران را سـر می دهنـد، 
در حالی کـه تحریم هـا همچنـان بـر سـر 
کشـورها  جـای خـود باقـی اسـت. ایـن 
در عمـل دنبالـه رو سیاسـت های آمریـکا 
هسـتند و نمی تواننـد در مقابـل او قدعلم 
کننـد و ایران نیـز نمی تواند از این شـرایط 
بـه نفـع خـود اسـتفاده ببـرد و بـه دسـت 
کـشــورهای  کـــه از سـوی  دوستــی ای 
منطقـه بـه سـویش دراز شـده، اعتمـاد 

. کنـد

تغییر موضع امارات نسبت به 
ایران به چه منظوراست؟

کـه در خبرهـا می آیـد، مقامـات  آنطـور 
گذشـته  ایـن روزهـا همچـون  امـارات 
کـردن ادعاهـای  ح  عالقـه ای بـه مطـر
خـود در خصـوص جزایـر سـه گانه ایرانـی 
کـه سـال ها منبـع مناقشـات میـان ایـران 
و امـارات بـوده اسـت، ندارنـد. موضوعی 
کـه در حـال حاضـر نـه تنهـا حرفـش در 
میـان نیسـت، بلکـه بـا رفت وآمدهایـی 
که طـی ایـن روزهـا و میـان وزرای خارجه 
اسـت،  شـده  انجـام  کشـور  دو  ایـن 
نویـد روابـط بهتـر در آینـده ای نزدیـک 
بـه  ع  موضـو ایـن  البتـه  می دهـد.  را 
تنهایـی نمی توانـد نشـان دهنده اصـالح 
روابـط ایـن دو همسـایه بـه حسـاب آیـد 
و قطعـا نتیجـه آن در آینـده مشـخص 
می شـود. امـارات از ابتـدای پیدایـش 
کمک هـای بسـیار  بـا  کرونـا در جهـان 
کشـورهای منطقـه سـعی در نفـوذ  بـه 
بیشـتر داشـت، ایـن درحالـی اسـت کـه 
برخـی از ایـن کشـورها )ایـران، سـوریه و 
یمـن( روابـط خوبـی بـا متحـدان امـارات 
در  ندارنـد،  اسـرائیل(  و  )عربسـتان 
دیپلماتیـک  روابـط  امـارات  حالی کـه 
خـود را بـا آنهـا افزایـش داده و بـرای ایـن 
کشـورها دسـت دوسـتی و همـکاری دراز 
کـه نمی تـوان  کـرده اسـت. مسـئله ای 
آن را صددرصـد پـای حسـاب تغییـر بـه 
سیاسـت های  و  رویکردهـا  یک بـاره 
امـارات و بـدون قصـد و غـرض دانسـت. 
در خصوص رابطه این کشور با ایران نیز 
می بینیـم کـه دیـد و بازدیدهـا و افزایـش 
تماس هـا بـا مقامـات ایرانـی بـه خوبـی 
در حـال انجـام اسـت کـه ایـن را می توان 
در راسـتای همـان دیپلماسـی جدیـدی 
کـه امـارات در پیـش گرفتـه و  دانسـت 
البتـه ایـران نیـز از ایـن بابـت ناراضـی 

. نیسـت

روابط کشورهای منطقه 
تنها بر اساس منافع است نه اتحاد

بـا همـه ایـن اوصـاف بـه نظـر می رسـد 
ع رابطـه اش را  کـه ایـن روزهـا امـارات نـو
کشـورهای منطقـه همچـون  بـا برخـی 
ایـران بـا عنـوان یکـی از قطـب هـای برتـر 
خاورمیانـه و در راسـتای پیـاده کـردن 
سیاسـت های جدیـد خـود تغییـر داده 
کشـورهای عربـی  کـه  اسـت. روابطـی 
کویـت، بحریـن و  چـون مصـر، قطـر، 
کرونـا و تـا  عربسـتان در ایـن موقعیـت 
انـدازه ای بی خیـال آن شـده اند و بیشـتر 
گرفتار سیاسـت های داخلی خود هستند 
تـا خارجـی. راهبردهایـی کـه عربسـتان 
نیـز بـه دلیـل بـی سیاسـتی اش بـا ایـران 
و حمایـت از آمریـکا در جنـگ بـا یمـن، 
در مقابـل ایـران ایسـتاد و نتوانسـت از 
پـس آنهـا بـر آیـد و اختالفـات طوالنـی 
ریـاض بـا تهـران را تـا بـه امـروز بـه وجـود 
حـسـنــه  رفـتـارهــــای  بـنابـرایــن  آورد. 
امـارات در منطقـه می توانـد بـه دلیـل 

بـه بن بسـت رسـیدن راهبردهـای او بـا 
متحدانـش باشـد و حـال ایـران را بـرای 
کـرده  انتخـاب  هدف هایـش  اعمـال 
خوش بینانـه  حالـت  طرفـی  از  اسـت. 
ایـن پیش بینی هـا ایـن اسـت کـه جنـگ 
و  انتقادهـا  از  سـنگینی  حجـم  یمـن 
همچنیـن هزینه هـا را بـرای کشـورهای 
ائتالف کننـده) امـارات و عربسـتان(به 
کـه آنهـا  وجـود آورده اسـت؛ شـرایطی 
دیگـر نمی تواننـد در قبـال ایـن حجـم از 
تنـش در منطقـه دوام آورنـد. بـه همیـن 
خاطر شـیوه قـدرت نـرم و اسـتفاده از این 
شـرایط کنونـی را بـه منظـور ارتباطـات 
کـردن نقـاط عطفـی  صلح آمیـز و پیـدا 
بـا ایـران کـه یمـن نیـز یکـی از آنهاسـت، 
کـه ایـن احتمـال هـم  کردنـد  انتخـاب 
کـرات صلح آمیـز  می توانـد زمینه سـاز مذا
ایـران و عربسـتان باشـد و از طـرف دیگـر 
 بهبـود روابط عرب بـا فـارس را نیـز در پی 

داشته باشد.

رویارویی با ایران 
به نفع منطقه نیست

بـا  کـه  اسـت  احتماالتـی  اینهـا همگـی 
توجـه بـه شـواهد و اطالعـات موجـود 
گفتـه می شـود. موضوعاتـی کـه محمـد 
علـی بصیـری، اسـتاد روابـط بین الملـل 
و  بررسـی  در  نیـز  اصفهـان،  دانشـگاه 
اثبـات ایـن نظریه هـا چنـد نکتـه را بـه 

کـرد.  یـادآوری  »اصفهان زیبـا« 
بین الملـل،  کارشـناس  ایـن  گفتـه  بـه 
تغییر مواضع برخی از کشـورهای منطقه 
نسـبت بـه ایـران در چنـد مـورد خالصـه 
کـه  کشـورهایی  می شـود: »اول اینکـه 
بـا  مسـالمت آمیزتری  رابطـه  خواسـتار 
کـه در  ایـران هسـتند، آنهایـی هسـتند 
کـه بـا  مقابلـه بـا ایـران و چالش هایـی 
همچنیـن  و  یمـن  سـر  بـر  و  کشـورمان 
سـوریه و لبنان داشـته اند، بازنده میدان 
شـدند. ایـن کشـورها بـرای ایـن تقابالت 
کردنـد و  هزینه هـای زیـادی را صـرف 
در مقابـل هیـچ دسـتاورد قابـل دفاعـی 
را بـه دسـت نیاوردنـد. در نهایـت آنهـا 
بـا محاسـباتی کـه انجـام دادنـد بـه ایـن 
ایـن رونـد  ادامـه  کـه  نتیجـه رسـیدند 
خسـارتی مضاعف اسـت و باید شـیوه کار 
خود را تغییر دهند. تغییری که در روابط 
کشـورهای  بـا  آنهـا  دیپلماتیـک  اخیـر 
همسـایه به خوبی مشـهود اسـت. پیش 
از آن نیـز قطـر و تـا حـدودی عمـان و 
عربسـتان، چـراغ سـبز خـود را بـه ایـران 
کـرات نشـان داده انـد.  و در راسـتای مذا
کـه رویارویـی  کشـورها می داننـد  ایـن 
بـا ایـران برگ برنـده ای بـرای آنهـا بـه 

نمی آیـد.«  حسـاب 
کشـورهای  شـک وتردید  از  بصیـری 
منطقـه نسـبت بـه عـدم حمایـت آمریـکا 
باوجـود  »آمریـکا  می گویـد:  آنهـا  از 
پیمان هـای دفاعـی کـه بـا ایـن کشـورها 
بسـته، اخیـرا بـا برخـی از رفتارهایـش 
کـه در روز مبـادا  در منطقـه نشـان داد 

را تنهـا می گـذارد، بلکـه  آنهـا  نـه تنهـا 
ایـن  از  کثـری  هیچ گونـه حمایـت حدا
کشـورهای متحـد بـا خـود نخواهـد کـرد. 
بـرای مثـال تهدیدهـای دونالـد ترامـپ 
در خصـوص خـروج نیروهـای خـود از 
ع است؛  منطقه نشان دهنده این موضو
ع بـه  کـه ایـاالت متحـده بـا شـرو آنچـه 
ج کـردن موشـک های پاتریـوت و  خـار
هواپیماهـای اف 16 خـود از عربسـتان، 
کشـورهای منطقـه را متوجـه  برخـی از 
ع کرد. به همین  جدی بودن این موضو
خاطـر آنهـا تـا انـدازه ای دسـت از ادامـه 
کشـیدند و در فکـر  آمریـکا  بـه  اعتمـاد 

راهبردهـای جدیـدی افتادنـد.«

مسئله خاورمیانه 
اولویت دوم آمریکا شده است

کیـد بـر ایـن  ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا تأ
ع کـه امـروزه خاورمیانـه و مسـائل  موضـو
مربـوط بـه آن اولویـت دوم آمریـکا شـده 
شـدن  »بی اهمیـت  می گویـد:  اسـت، 
خاورمیانه برای آمریکا، موضوعی اسـت 
کـه امـارات و عربسـتان نیـز بـه آن پـی 
برده انـد. اولویـت اول ایـاالت متحـده 
مهـار چیـن و روسـیه اسـت؛ بـه ایـن معنـا 
خ  گـر در منطقـه درگیری هایـی ر ا کـه 
از  آمریـکا هیـچ حمایـت جـدی  دهـد، 

کـرد.«  متحـدان خـود نخواهـد 
امـا  دیگـر  »نکتـه  می دهـد:  ادامـه  او 
ع کرونـا دنیای  ع کروناسـت. شـیو موضو
جدیدی را به وجود آورده اسـت؛ دنیایی 
کـه پـس از خاتمـه همه گیـری ویـروس 
کرونـا، هیـچ گاه بـه گذشـته بـاز نخواهـد 
گشـت. در ایـن دنیـای جدیـد بـه دلیـل 
کرونـا،  ضعف هـای حاصـل از بحـران 
ایـران  بـا  نیـز  عرب هـا  چالش هـای 
کم رنـگ می شـود. عاملـی کـه باعث شـد 
کشـورها در منطقـه، تجدیدنظـری در 

سیاسـت های خـود داشـته باشـند و ایـن 
بـار از در دیپلماسـی و چـراغ سـبز بـا ایـران 

کـره شـوند.« وارد مذا

امنیت خلیج فارس 
باید توسط دولت هایش تأمین شود

بــیـــن الملل  مـــسائــل  تـحـلیلگـــر  ایـن 
همچنیـن از اهمیـت روابـط دیپلماتیک 
مـی گـــوید.  منطقـه  کشـورهای  میـان 
هـر  بـا  تعامـالت  ایـن  او،  عقیـده  بـه 
هدفـی کـه انجـام شـود، بـاز هـم بـه نفـع 
منطقـه و در نهایـت خاورمیانـه خواهـد 
بـود؛ آنچـه ایـران نیـز بـه هـر انـدازه از 
آن راضـی اسـت. او می گویـد: »ایـران 
بـا اینکـه می دانـد هـدف از ایـن روابـط 
از  از سـوی برخـی  دیپلماتیـک جدیـد 
کشـورهای همسـایه بهبـود تعامـالت در 
منطقـه نیسـت، بـاز هـم راضـی بـه نظـر 
می رسـد. به عبارتی امنیـت خلیج فارس 
بایـد توسـط دولت هایـش تأمیـن شـود و 
شـاید مهم تریـن دولـت تأثیرگـذار چـه از 
لحـاظ ژئوپلیتیـک و چـه از لحـاظ تـوان 
ایـران  منطقـه،  در  نظامـی  و  دفاعـی 
اسـت و ایـن را دیگـر کشـورهای جهـان 
نیـز پذیرفته انـد.« بصیـری درخصـوص 
کـه ایـران در  شـرایط و پیشـنهادهایی 
کـره بـا کشـورهای منطقـه روی میـز  مذا
کـره گذاشـته اسـت، بیـان می کنـد:  مذا
»نحـوه ائتـالف و چگونگـی عهدوپیمان 
کشـورهای منطقـه بـا یکدیگـر از سـوی 
ایـران عنـوان شـده اسـت. البتـه شـاید 
قبـول  مـورد  پیشـنهادها  ایـن  کلیـت 
طرف هـای مقابـل ایـران قـرار نگیـرد، 
بخواهنـد  آنهـا  اینکـه  احتمـال  امـا 
کراتـی را در راسـتای ایجـاد تغییراتـی  مذا
بهبـود  در  و  تهـران  پیشـنهادهای  در 
این روابـط بـه وجـود آورنـد، وجـود دارد. 
ایـن شـرایط بـرای ایـران بـد نیسـت، 
گـر امنیـت در منطقـه بـه صـورت  کـه ا چرا
مشـترک و بـدون دخالـت و بازیگـری 
قدرت هـای بـزرگ جهانـی برقـرار شـود، 
راسـتای  در  ایـران  اصولـی  خواسـت 
کشـورمان نیـز   تأمیـن امنیـت و منافـع 

تأمین می شود.« 
ایـــن اســـتاد دانشـــگاه همچنیـــن تأثیـــر 
بهبـــود روابـــط کشـــورهای منطقـــه بـــر 
یمـــن،  )در  منطقـــه ای  جنگ هـــای 
ســـوریه و عـــراق( را این گونـــه توضیـــح 
ــان،  ــوریه، لبنـ ــورهای سـ ــد: »کشـ می دهـ
یمـــن و تـــا انـــدازه ای عـــراق بـــه دلیـــل 
شـــورش های  هزینه هـــای  و  جنـــگ 
ســـاختاری  مشـــکالت  دچـــار  داخلـــی 
بـــر  نیـــز  کرونـــا  و  شـــده اند  بســـیاری 
مشـــکالت آنهـــا افـــزوده اســـت. ایـــن 
ســـال ها  تـــا  شـــورش ها  و  بی ثباتـــی 
وجـــود خواهـــد داشـــت و در حـــال حاضـــر 
هیـــچ راه حـــل اساســـی نمی توانـــد آنهـــا را 
از بیـــن ببـــرد. در بهتریـــن حالـــت شـــاید 
بـــا جابه جایـــی دولت هـــا اصالحـــات 
ـــد. از  ـــه وجـــود آی جزئـــی در ایـــن کشـــورها ب
کـــرات درون منطقـــه ای تنهـــا  طرفـــی مذا
می توانـــد از شـــدت ایـــن جنگ هـــا آن 
هـــم به صـــورت موقـــت بکاهـــد. پایـــان 
خواســـت  یـــک  منطقـــه  در  جنگ هـــا 
عمومـــی اســـت؛ موضوعـــی کـــه جامعـــه 
بین الملـــل نیـــز بایـــد در ثبـــات آن و البتـــه 
ــا کنـــد.«  در بلندمـــدت نقـــش خـــود را ایفـ
بصیـــری در آخـــر ایـــن گفت وگـــو و بـــا 
کیـــد بـــر اینکـــه بحـــران کرونـــا روی  تأ
مثبتـــی  اثـــر  منطقـــه  درگیری هـــای 
گذاشـــته اســـت، می گویـــد: »بـــه عقیـــده 
بنـــده بـــا بـــه وجـــود آمـــدن شـــرایط جدیـــد 
بـــه صـــورت ضمنـــی و غیرمســـتقیم، آتـــش 
کاهـــش پیـــدا  درگیری هـــا در منطقـــه 
ـــبختانه  ـــه خوش ـــرایطی ک ـــت. ش ـــرده اس ک
هیـــچ گاه بـــه گذشـــته خـــود بـــاز نخواهـــد 
ـــر روابـــط و تعامـــالت جدیـــد و  گشـــت. در اث
باوجـــود کرونـــا، ممکـــن اســـت یـــک صلـــح 
پایـــدار و مســـتمر را در منطقـــه حاصـــل 
نکنیـــم، امـــا آرامـــش در کل خاورمیانـــه 
بهتـــر از قبـــل بـــه وجـــود می آیـــد. فضـــای 
ــورها در آن  ــط کشـ ــه و روابـ ــی منطقـ کنونـ
تنهـــا بـــر اســـاس منافـــع و اهـــداف آنهـــا 
پیـــش مـــی رود و هـــر یـــک بـــه دنبـــال 
فضـــا و موقعیتـــی در اعمـــال قـــدرت و 
راهبردهـــای خـــود هســـتند. دشـــوار اســـت 
که بتـــوان ارتبـــاط کشـــورهای منطقـــه را با 
همـــه فـــراز و فرودهایـــی کـــه طـــی ســـال ها 
حســـاب  بـــه  داشـــته اند  یکدیگـــر  بـــا 
بازگشـــت بـــه هویـــت منطقـــه ای آنهـــا 
گذاشـــت و منافـــع ژئوپلیتیکـــی را بـــرای 
آنهـــا در نظـــر نگرفـــت. امـــا بـــا همـــه اینهـــا 
ــه و  ــع منطقـ ــه نفـ ــاد بـ ــط و اتحـ ــن روابـ ایـ
کـــه حداقـــل  اعضـــای آن خواهـــد بـــود، چرا
ـــای  ـــه پ ســـود ایـــن تعامـــالت ایـــن اســـت ک
بازیگـــران فـــرا منطقـــه ای از خاورمیانـــه 
تـــا  ع  ایـــن موضـــو و  بریـــده می شـــود 
ــت در  ــت و کاهـــش دخالـ ــدازه ای امنیـ انـ

منطقـــه را بـــاال می بـــرد.«

آیاهویتخاورمیانهاحیامیشود؟
استادروابطبینالملل:تعامالتجدیددرمنطقه،دخالتبازیگرانفرامنطقهایراکاهشمیدهد

کشورهایی که خواستار 
رابطه مسالمت آمیزتری 
با ایران هستند، آنهایی 
هستند که در مقابله با 

ایران و چالش هایی که 
با کشورمان و بر سر یمن 

و همچنین سوریه و 
لبنان داشته اند، بازنده 

میدان شدند

امنیت خلیج فارس 
باید توسط 

دولت هایش تأمین 
شود و  مهم ترین 

دولت تأثیرگذار چه از 
لحاظ ژئوپلیتیک و چه 
از لحاظ توان دفاعی 
و نظامی در منطقه، 

ایران است
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 اقتصاد روز 

 فروش وکالتی سهام عدالت 
مجاز شد؟

سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولـت بـا حضـور حسـن روحانی 
تصویب کـرد: صاحبـان سـهام عدالـت بـا انتخـاب و مراجعه 
یکـی از بانک هـا ضمـن ارائـه وکالت نامـه فـروش قـادر بـه 
برداشـت پـول در موعـد اعالمـی باشـند.در جلسـه اخیر سـتاد 
هماهنگـی اقتصـادی دولـت کـه بـا حضـور حسـن روحانـی 
برگـزار شـد، گزارشـی از آخریـن وضعیـت تامیـن کاالهـای 
اساسـی ارائـه و اعـالم شـد خریـد تضمینـی گنـدم در مقایسـه 
بـا سـال گذشـته از نظـر میـزان تولیـد و تامیـن نیـاز داخلـی 
کاالهـا طبـق برنامـه   مناسـب بـوده و ذخایـر اسـتراتژیک 
صـورت گرفتـه اسـت. همچنیـن در ایـن جلسـه مقـرر شـد بـا 
هماهنگـی وزارت صنعـت و بانـک مرکـزی، جـدول واردات 
بـه گونـه ای تهیـه شـود تـا ضمـن تامیـن به موقـع کاالهـای 
مـورد نیـاز مـردم، چرخـه تولیـد داخلی نیـز دچـار خلل نشـود.
عـالوه بـر تصویـب چگونگـی تامیـن مالـی نوسـازی نیـروگاه 
جدیـد ری، وزیـر اقتصاد گزارشـی از آزادسـازی سـهام عدالت 
کیـد روحانـی مبنی بـر تسـهیل در  ارائـه کرد کـه بـا توجـه بـه تا
گـذاری بـرای سـهامداران، مقرر  فرآینـد آسان سـازی شـیوه وا
شد طبق برنامه اعالمی سازمان خصوصی سازی، صاحبان 
سـهام بـا انتخـاب یکـی از بانک هـا و مراجعـه بـه آن ضمـن 
ارائـه وکالت نامـه فـروش بتواننـد در موعـد اعـالم شـده پـول 
برداشـت کننـد. امـا ایـن در حالی اسـت که سـخنگوی سـتاد 
راهبری آزادسازی سهام عدالت با بیان اینکه امکان فروش 
وکالتی سهام عدالت صحت ندارد، گفت: در راستای دستور 
رئیـس جمهـوری مبنی بـر روان سـازی فروش سـهام عدالت 
و سـهولت فرایند فروش سـهام، از ظرفیت های نظام بانکی 
هـم اسـتفاده شـود و مـردم بـرای فـروش بتواننـد بـه شـبکه 
کننـد.  گسـترده اسـت، مراجعـه  کـه بسـیار  کشـور  بانکـی 
کیـد می کنـم در حـال حاضـر بحـث فـروش  فهیمـی افـزود: تا

ح نیسـت. سـهام عدالـت بـا وکالـت نامـه مطـر

صادرات ۲۲۱.۵ هزار تنی شرکت های 
بزرگ فوالدی در فروردین ۹۹

کشـور در  حجـم صـادرات شـرکت های بـزرگ فـوالد سـاز 
نخسـتین مـاه امسـال) فروردیـن( بـه رقـم ۲۲۱ هـزار و ۵۹۲ 
تـن رسـید کـه بیـش از ۴۶ درصـد آن سـهم فـوالد خوزسـتان 
اسـت. بـه گـزارش ایرنـا و برپایـه جـداول آمـاری عملکـرد 
شـرکت های ذوب آهـن، فـوالد مبارکـه، فـوالد خوزسـتان، 
کاوه جنـوب و بنـاب پیرامـون مقایسـه  هرمـزگان، فـوالد 
عملکـرد صـادرات فروردین امسـال نسـبت به سـال گذشـته 
افـت ۴۹درصـدی را خاطرنشـان سـاخته اسـت. براسـاس 
ارزیابـی عملکـرد شـرکت های یادشـده در نخسـتین مـاه 
سـال ۹۹، بیشـترین رشـد صـادرات بـا ۶۰ درصـد،  مربـوط به 
صـدور بیلـت توسـط فـوالد کاوه جنـوب بـه میـزان ۴۰ هـزار 
تـن اسـت.همچنین باالتریـن میـزان کاهـش صـادرات در 
فروردیـن امسـال مربـوط بـه فـوالد مبارکه بـا رقم هشـت هزار 
و ۴۲۲ تـن اسـت کـه در مقایسـه بـا مـاه مشـابه در سـال ۹۸ 
افـت ۸۵ درصـدی دارد. فـوالد خوزسـتان هـم در نخسـتین 
مـاه امسـال بـا رقـم ۱۰۲ هـزار و ۳۷۳ تـن صـادرات بـا وجـود 
کاهش ۶۰ درصدی نسـبت به ماه مشـابه پارسـال، اما بیش 
ع صـادرات را بـه خـود اختصـاص داد.  از ۴۶ درصـد از مجمـو
معاون امور معـادن وصنایع معدنـی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت آمار صادرات فوالد در سـال گذشـته را در اردیبهشت 
مـاه جـاری در مصاحبـه ویدئـو کنفرانسـی بـا خبرنـگاران در 
محـل ایـن وزارتخانـه بیـش از ۹ میلیـون تـن اعـالم کـرد، امـا 
انجمن تولیـد کنندگان فوالد ایران در نامـه ای که در ارتباط 
با شـرایط صـادرات خطاب بـه وزیر صنعت پیشـین نوشـت، 
رقـم ۱۱ میلیون تـن را ذکر کـرد. انتظـار مـی رود در افـق ۱۴۰۴ 
میزان صادرات فوالد کشـور به رقـم ۱۴ میلیون تن برسـد که 
هفت میلیون تن آن به صدور شمش اختصاص دارد و بقیه 

مربـوط بـه تولیـدات فـوالدی اسـت.

 مستأجران تا پایان خرداد 
واحد مسکونی را  تخلیه نکنند

معـاون وزیـر راه بـا بیـان اینکـه مطابـق مصوبـه سـتاد ملـی 
مبـارزه بـا کرونـا مسـتاجران می تواننـد تـا پایـان خـرداد واحـد 
مسـکونی را تخلیـه نکننـد، گفت: قـوه قضائیـه نیـز حکـم 
تخلیـه را صـادر نخواهـد کـرد. محمـود محمـودزاده با اشـاره 
ح ملی  به جدیدترین وضعیت پاالیـش ثبت نام کنندگان طر
مسـکن، اظهار کـرد:  قـرار بـر این اسـت کـه تا آخـر اردیبهشـت 
ح ملـی مسـکن  مـاه ۵۰۰ هـزار نفـری کـه از طریـق سـامانه طـر

ثبت نـام کرده انـد،  پاالیـش شـوند.
کنـون در اسـتان ها بحث هـای مربـوط بـه  او ادامـه داد: هم ا
فـرم »ج« ثبت نـام کننـدگان در حـال انجـام اسـت. ایـن کار 
بـا سـرعت در جـال انجـام بـوده و امیدواریـم در همـان تاریـخ 

اعـالم شـده ۵۰۰ هـزار نفـر پاالیـش شـوند.

رایزنی برای تداوم کاهش تولید کنونی 
اوپک پالس

اوپـک پـالس قصـد دارد کـه رقـم تعییـن شـده بـرای کاهـش 
تولیـد مـاه ژوئـن را در ماه هـای پـس از آن نیـز ادامـه دهـد.
بـه گـزارش مهـر بـه نقـل از رویتـرز، واشـنگتن و مسـکو، چهـار 
منبع اوپک پالس اعالم کردند که کشـورهای عضو سـازمان 
کشـورهای صادر کننـده نفت )اوپـک( و متحدانش موسـوم 
به اوپک پـالس، قصد دارنـد در نشسـت بعدی این سـازمان 
در ماه ژوئن که برای بررسی عرضه و تقاضای تضعیف شده 
از ویروس کرونا برگزار می شـود، کاهش تولیـد نفت کنونی را 

فراتـر از مـاه ژوئـن ادامـه دهد. 
این در حالی است که تقاضای جهانی نفت حدود ۳۰ درصد 
ع ویروس کرونا سـبب  کاهش یافته اسـت، زیـرا بحران شـیو
کاهـش مسـافرت ها و فعالیت هـای اقتصـادی و تکمیـل 

ظرفیـت ذخیره سـازی نفـت در سـطح جهـان شـده اسـت.
قیمـت نفـت خـام برنـت در سـه مـاه نخسـت امسـال و پیـش 
از توافـق کاهـش تولیـد اوپـک پـالس در مـاه مـارس ۶۵.۶ 

درصـد سـقوط کـرد.

کارفرمایـان اصفهانی تمایـل به اسـتخدام افراد بـرای بازه زمانـی کوتاه  مـدت دارند و هیـچ تضمینی وجود نـدارد  فرد 
استخدام شده برای چند سـال شـاغل باشـد. شـیوع کرونا و برهم زدن وضعیت اقتصای نیز امنیت شـغلی کمتری 

را در سـال 99 برای  افراد جویـای کار ایجاد کرده اسـت.

نقل قول

سیدکمال الدین شهریاری، عضو کمیسـیون عمران مجلس :قیمت کنونی مسکن 
حبـاب دارد، میـزان حبـاب قیمتـی بـازار آنقـدر چشـمگیر نیسـت، زیـرا در شـرایط کنونـی 
خ ارز و عـوارض  بـا افزایـش قیمـت مصالـح سـاختمانی، حقـوق کارگـر، قیمـت زمیـن، نـر
سـاختمانی عمـال قیمـت تمـام شـده مسـکن بـاال تمـام مـی شـود. شـرایط اقتصـادی کشـور 
غیرقابـل پیـش بینـی بـوده و تمـام بازارها دچـار التهـاب هسـتند، بـازار مسـکن نیـز همانند 

بازارهـای دیگـر در ایـن شـرایط دچـار التهـاب شـده اسـت. 
وقتـی تـورم از یـک حـد معقولـی افزایـش یافتـه و ارزش پـول ملـی دچـار کاهـش مـی شـود، 
هـر فـردی بـرای حفـظ ارزش سـرمایه خـود در قسـمتی سـرمایه گـذاری مـی کنـد، بنابراین 
هجوم نقدینگی به بازار مسـکن، خودرو یا بورس را می توان بر اسـاس این شـرایط تفسـیر 

کـرد./ خانـه ملـت

داوود معظمی، رئیس پلیس فتا ی تهران بزرگ: در رابطه با بحث قیمت خودرو در فضای 
مجازی جلساتی با دادستان تهران برگزار شد و برخورد با این موضوع به جدیت در دستور کار 
پلیس فتای تهران بزرگ قرار گرفت.در چند روز گذشته حدود ۴۰ مدیر سایت احضار شده اند 
که متاسـفانه مشـخص شـد در برخـی از این سـایت ها دالل بـازی دنبـال می شـود و افـرادی به 
صـورت هدفمنـد بـر بـازار خـودرو دخالـت کـرده و قیمت گـذاری می کنند.ایـن سـایت ها باعـث 
کم شـود و همان قیمت هایی کـه به صورت فیـک در این  شـده اند جو روانی بـر بازار خـودرو حا
سـایت ها بارگـذاری شـده اند، در بین عامـه مردم نیـز نهادینه شـده اسـت.برخی از سـایت ها با 
اخذ تعهد توجیه شـده اند که دیگر در این حوزه فعالیتی نداشته باشـند.  فعالیت در این حوزه 
غیرقانونـی اسـت و هیچ کـس اجـازه نـدارد در رابطه بـا بحث خـودرو در فضـای مجـازی اقدام 

به قیمت گـذاری کنـد./ ایلنا

 قیمت مسکن 
حباب دارد 

قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی 
غیرقانونی است

 حسـین مـدرس خیابانـی، سرپرسـت وزارت صمـت: تـا قبـل از رسـیدن بـه عیـد 
فطـر حتمـا بـازار بهتـری در بخـش خـودرو خواهیـم داشـت و اقداماتـی کـه در ایـن زمینـه 
 انجـام می شـود اثرگـذار خواهـد بـود و روش فـروش فوق العـاده را در ایـام عیـد فطـر عملـی 

می کنیم. 
جهش تولید در حوزه صمـت و مرتبطان با آن، تولیـدات صادرات و صیانـت از منابع ارزی 
 و صیانـت از دارایـی مـردم از مـواردی اسـت کـه بایـد در وزارت صمـت مـورد توجـه بیشـتر

 قرار گیرد.
قطعا در حوزه وزارت صمت جدیت داریـم تا از واردات بی مورد جلوگیـری کنیم، مدیریت 
بـازار خـودرو نیـز یکـی دیگـر از وجـوه برنامه هـا و شـعارهای وزارت صمـت خواهـد بـود تـا 

وضعیـت فعلـی را بـه سـرعت پشـت سـر بگذاریـم./ ایسـنا

 وضعیت بازار خودرو تا عید فطر 
بهبود  خواهد یافت

شغل هست،    امنیت شغلی خیر!
گهی های استخدام  اصفهان چگونه است؟ وضعیت امنیت شغلی در آ

دوام  شغلی زیرمجموعه امنیت شغلی قرار می گیرد و کوتاه 
بودن زمان شاغل بودن فرد در کارهای مختلف در امنیت 
شغلی پایین کارها در اصفهان بی تاثیر نیست.  بررسی 
گهی های استخدام نشان می دهد کارفرمایان پس  متن آ
ع کرونا مشاغل کوتاه مدت به کارجویان پیشنهاد  از وقو
گهی ها فرد کمتر از یک سال  می دهند. در بعضی از این آ
گهی های  به کار موردنظر مشغول خواهد بود. ۳۵ درصد آ
استخدام اصفهان از فروردین شامل مشاغلی با دوام کمتر 
از ۶ ماه می شوند. در مقابل، تعداد کارهای پیشنهادی 
با دوام بیش از یک سال به ۴۸درصد می رسد. کارهایی 
با دوام کمتر و بیشتر از دو سال نیز به ترتیب ۱۲ درصد و 
گهی های استخدام اصفهان سهم دارند.  ۵درصد در بین آ
گهی استخدام آنها در فروردین   میزان دوام مشاغلی که آ

سال جاری منتشر شده  است، به قرار نمودار است:

گهی  های استخدام فروردین ماه اصفهان با  بررسی آ
بیشترین امنیت  شغلی نشان می دهد درصد باالیی از آنها 
۴ ویژگی مشترک دارند.   در بین این ویژگی ها، کارفرمایان 
اصفهانی بر چهار مشخصه مهارت، سن، مدرک تحصیلی 
گهی های  و ویژگی های ظاهری بیشتر از سایر موارد در آ
کید کرده اند. براین اساس، مهارت یک فرد  استخدام تا
مهم ترین مشخصه است، به طوری که بیش از هر چیزی 
)یعنی تا ۵۴ درصد( می تواند در باالبردن امنیت شغلی 
آن نقش داشته باشد. پس از مهارت، سن جویای کار تا 
۲۶درصد باعث افزایش مدت شاغل بودن وی می شود. 
سهم مدرک تحصیلی نیز تنها ۲۶ درصد است. کمترین 
سهم نیز با ۸ درصد به ویژگی های ظاهری تعلق می گیرد. 
در نمودار مشخص شده چه ویژگی هایی و به چه میزان 

مدنظر کارفرمایان برای امنیت شغلی است:

گهی هــای اســتخدام در بــازار کار اصفهــان امنیــت شــغلی ندارنــد و هــر زمــان امــکان بیــکار شــدن افــراد وجــود دارد. شــیوع ویــروس کرونــا نیــز در کم شــدن امنیت  جدیدتریــن آ
سعیده غفاری

گهی هــا از فروردین نشــان می دهــد کارفرمایــان کارهای بــا امنیت شــغلی پایین تر از قبل پیشــنهاد می کنند. همچنین جنســیت خبرنگار شــغلی در اصفهان بــی تاثیر نبــود. بررســی آ
در دوام شــاغل بودن فــرد تاثیرگذار نیســت، ولی تاهــل و تجرد خانم هــا برخالف آقایان امنیت شــغلی بیشــتری را بــه دنبــال دارد! ویژگی هایی مانند مهــارت باال نیــز می تواند 
گهی های اســتخدام اصفهان در طول فروردین، امنیت شــغلی پایینی برای کارجویان دارند. کارفرمایان اصفهانی تمایل به اســتخدام افراد برای بازه زمانی کوتاه  مدت  موجب حفظ کار فرد شــود. با وجود این،  شــمار زیادی از آ

دارند و هیچ تضمینی وجود ندارد فرد استخدام شده برای چند سال شاغل باشد.  شیوع کرونا و برهم زدن وضعیت اقتصادی نیز امنیت شغلی کمتری را در سال 99 برای  افراد جویای کار ایجاد کرده است. 

ویژگی های تاثیرگذار در امنیت شغلیدوام شغلی

امنیت شغلی برای 
استخدام های مردانه

% 21

امنیت شغلی متوسط است 
)50 درصد متغیرها(

%12

 امنیت شغلی برای
  استخدام های بی تفاوت

 به جنسیت
%  31

 امنیت شغلی
  پایین  تر از متوسط

 ) کمتر از 50 درصد متغیر ها (
% 14

امنیت  شغلی برای 
استخدام های زنانه متاهل 

% 14

 دوام کمتر از 1 سال
% 48

گهی هــای اســتخدام در اصفهــان امنیــت  آخریــن آ
شــغلی باالیــی ندارنــد و فــرد نمی توانــد بــه آینده شــغلی 
خــود امیــدوار باشــد زیــرا کارفرمــا در هــر زمانــی بــا توجــه 
بــه وضعیــت بــازار بــه تعدیــل نیــرو روی مــی آورد. 
کنــون وضعیــت بدتــری  امنیــت شــغلی در اصفهــان ا
ع ویــروس کرونــا و تغییــرات  پیــدا کــرده و بــا شــیو
اقتصادی-اجتماعــی ایجــاد شــده، احتمــال بیــکار 
شــدن افــراد افزایــش یافته اســت و هیــچ اطمینانــی 
وجــود نــدارد یــک نیــروی کار در بــازار اصفهــان تــا چنــد 
روز آینــده نیــز بــه کار خــود مشــغول باشــد! بررســی 

گهی هــای اســتخدام شــغلی جدیــد طــی دو مــاه  آ
گذشــته نیــز گواهــی بــر ایــن موضــوع اســت و ۹۹ درصد 
گهی هــا، کاری بــا امنیــت شــغلی  باال پیشــنهاد  از ایــن آ
ــی  ــا چــه زمان نمی  دهنــد، در واقــع مشــخص نیســت ت
ــد در کار مــورد نظــر فعالیــت کنــد. در بیــن  فــرد می توان
ــی  ــان اصفهان گهی هــا شــغلی تنهــا  ۱ درصــد کارفرمای آ
امنیــت شــغلی نیــروی کار را تضمیــن می کننــد. در 
گــر میــزان امنیــت  شــغلی را بــه ۴ دســته بــاال،  مجمــوع ا
بیشــتر از ۵۰ درصــد، کمتــر از۵۰ درصــد و بــدون امنیــت 
ح نمــودار اســت: شــغلی تقســیم کنیــم، نتیجــه بــه شــر

       امنیت شغلی

گهی هـــای  آ امنیـــت شـــغلی در آخریـــن  میـــزان 
ع جنســـیت نیـــز  اســـتخدام کاهـــش یافتـــه اســـت و نـــو
تاثیـــر چندانـــی در آن نـــدارد؛ بـــه عبارتـــی نیـــرو کار چـــه 
آقـــا باشـــد و چـــه خانـــم، هـــر آن احتمـــال بیـــکار شـــدن 

آن وجـــود دارد. 
گهی هـــای اســـتخدام اصفهـــان  در حـــدود ۳۱ درصـــد آ
ـــن  ـــرای تضمی ـــی ب ـــیت اهمیت ـــاه جنس ـــن م در فروردی
شـــاغل بـــودن از ســـوی کارفرمـــا نداشته اســـت و هیـــچ 
ــغلی  ــت شـ ــهم امنیـ ــیت در سـ ع جنسـ ــو ــی در نـ تفاوتـ
وجـــود نـــدارد. امنیـــت  شـــغلی بـــرای خانم  هـــای 

مجـــرد در اصفهـــان بـــه نســـبت باالتـــر و معـــادل 
گهی هـــای  ۳۴ درصـــد اســـت. امنیـــت شـــغلی در آ
اســـتخدام بـــرای آقایـــان نیـــز حـــدود ۲۱ درصـــد 
محاســـبه شـــده اســـت ولـــی وضعیـــت تاهـــل آقایـــان 

تفاوتـــی در امنیـــت شغلی شـــان نـــدارد. 
کم تریـــن میـــزان امنیـــت شـــغلی در اصفهـــان نیـــز بـــا 
ــرد.  ــق می گیـ ــل تعلـ ــای متاهـ ــه خانم هـ ــد بـ ۱۴درصـ
ســـهم امنیـــت شـــغلی بـــرای جنســـیت هـــای مختلـــف 
در بـــازار کار اصفهـــان در نمـــودار مشـــخص شـــده 

اســـت:

امنیت شغلی براساس جنسیت

 دوام کمتر از
 2 سال
% 12

سن
% 26

مهارت
% 54 دوام کمتر از 6 ماه

% 35

دوام بیشتر از 2 سال
% 5

ویژگی های ظاهری
% 8

مدرک تحصیلی
% 12

امنیت  شغلی وجود دارد
 امنیت  شغلی1 %

  برای استخدام های
 زنانه مجرد

% 34

بدون امنیت 
شغلی

% 73
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ساخت ایران

راهنمای خرید جاروبرقی

ــه اهمیــت  ــوازم خانگــی برقــی کــه وجــود آن در هــر خان یکــی از ل
زیــادی دارد، بــدون شــک جــارو برقــی اســت. ایــن وســیله را 
می تــوان یکــی از پرکاربردتریــن محصــوالت بــرای نظافــت 
منــزل معرفــی کــرد، بنابرایــن بایــد از جنــس و کیفیــت باالیــی 
برخــوردار باشــد. از بهتریــن نمونه هــای جاروبرقــی، برندهــای 
ایرانــی هســتند کــه توانســته اند اعتمــاد مشــتریان خــود را بــه 

دســت آورنــد.

جاروبرقی پارس خزر 

 2000 Turbo :مدل

محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات
گنجایش مخزن :6 لیتر

قیمت:یک میلیــون و 200هــزار تا یک میلیــون و 300 
هزارتومان

این جاروبرقی  از دســته  جاروبرقی های کیســه دار پارس خزر 
محســوب می شــود. مخزن جارو دارای ظرفیت 6 لیتر است 
و موتور آن با توان 2000 وات قدرت مکش آشــغال ها را از انواع 
کت هــای  ســطوح دارد. جاروبرقــی Turbo 2000 بــه همــراه پا
کاغذی اســتفاده می شــود که یک بــار مصرف هســتند و بعد 
از پرشــدن نیــاز بــه تعویــض دارنــد. چــراغ نشــانگر روی بدنه 
کت مطلع می کند. ســیم  شــما را از زمان مناســب تعویض پا
جاروبرقی حدود 6.7 متر طول دارد و به کاربر اجازه می دهد 
فضایی به شعاع 8 متر را جاروکشی کند. تنظیم مکش جارو 
از طریق دکمه  اســایدی روی بدنه انجــام می پذیرد. از دیگر 
خصوصیــات کاربــردی ایــن مــدل، وجــود سیســتم دمنده 
)Blower( اســت کــه می توانــد بــرای زدودن گردوغبــار مورد 
استفاده قرار گیرد. خرطومی جارو با چرخش 360 درجه، کار 
با دســتگاه را در زوایای مختلف آســان کرده اســت. سیستم 
ایمنی جارو با تشــخیص دمای دســتگاه از داغ شدن بیش از 

حد و آسیب دیدن موتور جلوگیری می کند.

کشوما  جاروبرقی پا

1417-PBV :مدل

محدوده توان مصرفی: 1200 تا 1500 وات
گنجایش مخزن :17 لیتر

قیمت: یک میلیون  تایک میلیون و 100 هزارتومان
کشوما، جاروبرقی مدل PBV-1417 را با ظرفیت مخزن 17  پا
لیتر تولید و به بازار عرضه کرده است. دستگاه از کیسه  دائمی 
بهره مند اســت. لولــه  بلند تلســکوپی جــارو قابلیــت تنظیم 
ارتفاع بر اساس قد کاربر را دارد و با تنظیم آن می توانید بدون 
آسیب رســیدن به ســتون فقرات با دســتگاه کار کنید. برای 
تصفیه  هوای خروجی جارو از فیلتر بهداشــتی هپا اســتفاده 
شــده اســت. این فیلتر غبار و ذرات معلق را تصفیه کــرده و از 
ایجاد آلرژی جلوگیری می کند. عاوه بر این مخزن شفاف روی 
دسته، زباله های درشت را در خود جمع می کند. گفتنی است 
موتور این جارو با قدرت 1400 وات مکش بسیار قوی را ایجاد 
می  کند. به کمک دکمه  روی بدنه می توانید کارکرد جارو را در 
 1417-PBV یکی از حاالت کند یا تند تنظیم کنید. دستگاه
عاوه بــر برس اصلی پارکت و ســرامیک، یک بــرس کوچک تر 

برای نظافت اثاثیه و مبلمان دارد.

جاروبرقی سیماران 

 437 - SVC :مدل

محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات
گنجایش مخزن :4 لیتر

قیمت: یک میلیون و 900هزار تا دو میلیون تومان
جــارو برقــی دیجیتالــی ســیماران مــدل SVC - 437 دارای 
طراحــی و رنــگ بدنــه بســیار زیباســت کــه بــا زدودن هرگونــه 
ک از محیــط، تمیــزی و بهداشــت را بــرای خانــه شــما  گــرد و خــا
بــه ارمغــان مــی آورد. ایــن جــارو برقــی مجهــز بــه کیســه دائمــی 
بــه ظرفیــت 4 لیتــر اســت کــه امــکان اســتفاده طوالنی مــدت از 
دســتگاه را بــدون نیــاز بــه خالــی کــردن کیســه فراهــم می کنــد. 
ایــن جــارو برقــی قابلیــت کنتــرل ســرعت الکترونیکــی دارد و 
ایــن امــکان را فراهــم مــی ســازد کــه بــرای مــکان  هــای مختلــف 
قدرت هــای مختلــف مکــش را بــه راحتــی انتخــاب کنیــد. 
خ هــای بســیار روانــی دارد کــه دارای قابلیــت  دســتگاه چر
چرخــش 360 درجه بــوده و حرکــت و جابه جایــی جارو را بســیار 

راحــت می کنــد./ گــروه بــازار

سعیده غفاری
خبرنگار

اس اس دی،  هــــــــارد  پـــاوربـــانــــــــک، 
هارددیسک، فلش مموری و کارت حافظه در 
شمار پرفروش ترین لوازم جانبی دیجیتال در 
سال گذشته  میالدی قرار می گرفتند و در بازار 
اصفهان نیز فـروش باالیی داشـتند. البتـه در 
بیشـتر مشـاهده ها، نمونه هـای بـا ظرفیـت 
گرچـه   معمولـی در بـازار عرضـه می شـود، 
بـازار  وارد  نیـز  آنهـا  غول پیکـر  نمونه هـای 
اصفهان شده است. وارد کنندگان پاور بانک، 
هــــــــارد دیــــســـــک،  هــــــــارد اس اس دی، 
فلش ممـوری و کارت حافظه های غول پیکر 
را بـا آخریـن تکنولوژی هـای جهـان وارد بـازار 
اصفهـان کرده انـد. البتـه ایـن  دسـتگاه های 
دیجیتال بـه دلیل قیمـت  باال فـروش پایینی 
توجـه  مـورد   بیشـتر  و  دارنـد  مـا  بـازار  در 
شـرکت های خصوصی بـا کاربرد هـای خاص 

قرار می گیرند.

تحریم هـا، نوسـانات ارزی و قانون هـای 
ممنوعیـت  واردات، مانـع از ورود غول های 
تکنولـوژی بـه بـازار اصفهـان نشده اسـت. 
این وسایل هم زمان با بازار های جهانی به 

راحتـی در اصفهـان توزیـع می شـوند.

پاوربانک
پاوربانـک انرجایـزر مـدل  PS بیشـترین 
ظرفیـت یعنـی 80000 میلی آمپـر را در بیـن 
شـارژرهای همـراه موجـود در بـازار اصفهـان 
دارد. ایـن محصـول متشـکل از 8 عـدد پـاور 
بانـک 10000 میلی آمپـری اسـت و می توانـد 
هم زمـان 8 دسـتگاه را بـه صـورت وایرلـس 
شـارژ کنـد. انرجایـزر بـرای ایـن پاروبانـک 
تکنولـوژی شـارژ سـریع درنظـر گرفته اسـت، 
ولـی فقـط 4 خروجـی آن از ایـن ویژگـی بهره 
آمپـر  میلـی   80000 پاوربانـک  می برنـد. 
انرجایزر با قیمت 3میلیون و 500 هزارتومان 
بـه فـروش می رسـد. پاوربانـک  پاورولوجـی 
مـدل PPG04GY یـک محصـول دیگـر بـا 
ظرفیـت بسـیار باالسـت، ولـی در مقایسـه بـا 

مدل  PS ظرفیت کمتری دارد. شارژر همراه 
پاورولوجـی بـا ظرفیـت 75000 میلی آمپـر 5 
پورت خروجی دارد. PPG04GY تکنولوژی 
شـارژ سـریع نـدارد و بـه وسـیله بـرق شـهری 
و فنـدک خـودرو شـارژ می شـود. پاورولوجـی 
برنـد کانادایـی در زمینـه طراحـی و تولیـد 
لـوازم شـارژر اسـت کـه ایـن محصـول خـود 
را بـا قیمـت 6 میلیـون و 900 هزارتومـان در 

اصفهـان عرضـه می کنـد.

هارد اس اس دی
هاردهـای اس اس دی اغلب قیمت باالیی 
دارنـد و تولیدکننـدگان بـرای ارزان تمـام 
خ آنهـا، حجـم هاردهـا را پاییـن در  شـدن نـر
نظـر می گیرنـد. بـا ایـن وجـود تعـداد کمـی 
هـارد اس اس دی بـا حجـم ذخیره سـازی 
بـاال در بـازار اصفهـان وجـود دارد. هـارد 
 SAS اس اس دی اینترنـال اچ پی ای مـدل
B21-872394بـا حجـم 3.84 ترابایـت 
از جملـه آنهاسـت. ایـن هـارد غول پیکـر 
فقـط یـک کیلوگـرم وزن دارد و از سـرعت 

باالیی برخوردار اسـت. البته امـکان اتصال 
آن بـه انـواع کامپیوترهـا وجـود نـدارد، زیـرا 
نیازمنـد سـخت افزاری قـوی اسـت. هـارد 
اس اس دی اینترنـال اچ پـی ای حـدود 27 
میلیون تومان قیمت دارد. سامسـونگ نیز 
به تازگی هاردهایی با حجم باال مانند مدل 
T5  تولید کرده است. این محصول نسبت 
به هـارد اچ پی ای حجـم کمتـری دارد، ولی 
قابل اتصال به انواع کامپیوترهاست. هارد 
اس اس دی 2 ترابایتـی سامسـونگ ابعـاد 
کوچک با وزن 51 گرم و نرخ 6 میلیون و 500 

هـزار تومـان دارد.

هارددیسک
میزبـان  حاضـر  درحـال  اصفهـان  بـازار 
حجـم  باالتریـن  بـا  هارد دیسـک هایی 
کسـترنال  ا هارددیسـک  اسـت.  ممکـن 
لسـی مـدل 2bigThunderbolt3  در گـروه 
و  می  گیـرد  قـرار  کسـترنال  ا حافظه  هـای 
می  توان از آن بـرای ذخیره سـازی اطالعات 
تـا ظرفیـت 16ترابایـت اسـتفاده کـرد. ایـن 
کیلوگرمـی سـرعت  کسـترنال سـه  ا هـارد 
انتقال داده معـادل490  دارد و با رابط های 
   Thunderbolt و USB Type-C ، 3.0 USB
کسـترنال لسی  سـازگار اسـت. هارددیسـک ا
16 ترابایتـی بـا قیمـت 20 میلیـون تومـان 
کنـون ایـن محصـول  بـه فـروش می رسـد. ا
اصفهـان  بـازار  در  هـارد  پرحجم تریـن 

کسترنال ها  محسوب می شود و سایر هارد ا
کسـترنال سیگیت مدل  مثل هارددیسـک ا
Backup Plus Hub Desktop  تنهـا قابلیـت 
ذخیره سـازی اطالعـات تـا 10 ترابایـت را 
کسـترنال سـیگیت از  دارنـد. هارددیسـک ا
طریـق رابـط USB3.0 بـه کامپیوتـر متصـل 
می شود و با سرعت زیاد به انتقال اطالعات 
می پـردازد. ایـن محصـول 5 میلیـون و 400 

هزارتومـان قیمت گـذاری شـده اسـت.

فلش مموری
بـه  شـایـانــی  کـمــک  فـلـش مـمـوری هــــا 
جابه جایـی و ذخیـره اطالعـات می کننـد، 
ولـی اغلب حجـم آنهـا زیـاد نیسـت. شـرکت 
کینگسـتون بـا درنظـر گرفتـن ایـن مشـکل، 
فلش ممـوری مـدل DTUGT  را بـا ظرفیـت 
ایـن  اسـت.  کـرده  تولیـد  ترابایـت  یـک 
فلش ممـوری اطالعـات را بـا سـرعت 300 
مگابایـت بـر ثانیـه می خوانـد و مجهـز بـه 
قفـل اثرانگشـت اسـت. فلش ممـوری یـک 
ترابایتـی کینگسـتون حـدود 6 میلیـون و 
550 هزارتومان قیمت دارد. تولیدکنندگان 
دیگـری نیـز فلش ممـوری یـک ترابایتـی 
تولید کرده اند، ولی این محصـوالت در بازار 
اصفهان موجود نیست. در بین فلش های 
پـر حجـم بـازار بـه غیـر ازDTUGT ، امـکان 
CP- خریـد فلش ممـوری سـایبرپل مـدل

M480-SK3 بـا ظرفیـت 512 گیگابایـت 

وجـود دارد.ایـن محصـول بـا قیمـت بیـش 
از شـش میلیـون تومـان بـه فـروش می رسـد 
کـه علـت آن وجـود صفحـه کلیـد بـر روی 
بدنـه فلش ممـوری اسـت. بـا اسـتفاده از 
ایـن صفحه  کلیـد می تـوان بـرای پنـج کاربر 
گانـه رمز انتخـاب کرد  فلش بـه صـورت جدا
تا هر شـخص رمز مختص به خود را داشـته 
باشـد و درصورت گم  شـدن فلش، کسـی به 

اطالعـات دسترسـی پیـدا نکنـد.

کارت حافظه
بـازار  کارت حافظه هـای  غول پیکرتریـن 
اصفهان به سه برند سن دیسک، سیلیکون 
پـاور و ایکس پی جـی تعلـق دارد. ایـن کارت 
حافظه هـا 512 گیگابایـت ظرفیـت دارنـد 
و در رده کارت هـای microSDXC  قـرار 
می گیرنـد. سرعــت خـوانــدن اطـالعــات 
درمحصـول ایکس پی جـی بیشـتر یعنـی 
حـدود 400 مگابایـت بـر ثانیـه اسـت و فلـش 
سـیلیکون  و  دیسـک  سـن  مموری هـای 
بـر  مگابایـت   100 170و  ترتیـب  بـه  پـاور 
ثانیـه سـرعت دارنـد.کارت حافظـه سـن 
دیسـک مـدل Extreme Pro V30 کالس 
10 ، 3میلیـون و 400 هزارتومـان، محصـول 
سیلیکون پاورمدل Superior pro کالس 10، 
2میلیـون و 150 هزارتومـان و فلـش ممـوری 
یـک  خ  نـر XPGبـا  مـدل  ایکس پی جـی 
میلیـون و 700 هزارتومـان عرضه می شـوند.

 مهمانان لوکس
 بازار اصفهان

غول های تکنولوژی هم زمان با جهان در بازار نصف جهان

 مظنه 
گوشی های اپل

کف بازار مظنه 

آمار عجیب واردات موبایل در سال گذشته 

 پاداش ماینینگ بیت کوین 
کاهش یافت

هاوینـگ بیت کویـن انجـام شـد و پـاداش ماینینـگ از 12,5 بیت کویـن بـه 6,25 کاهـش 
پیـدا کـرد. بیت کویـن بـه گـزارش زومیـت در مـورد انتظارتریـن حادثـه دنیـای ارزهـای 
رمزنـگاری شـده روی داد؛ در حالـی کـه بسـیاری از عالقه منـدان و دنبال کننـدگان اخبـار 
حـوزه فنـاوری در انتظـار بودنـد، پـاداش ماینینـگ پـس از نصـف شـدن در اثـر هاوینـگ 
بـه 6,25 بیت کویـن کاهـش پیـدا کـرد. در حالـی بیت کویـن شـاهد روی دادن سـومین 
هاوینـگ خـود بـود کـه ارزش ایـن پـول رمزنـگاری شـده طـی 24 سـاعت اخیـر و پـس از 
کاموتو،  کنـون در بـازه قیمتـی 8.500 دالر قـرار دارد.ساتوشـی نا نوسـان های متعـدد، هم ا
ک چیـن بیت کویـن را بـه  خالـق رمزآلـود بیت کویـن ایـن ارز رمزنـگاری شـده، شـبکه بال

گونه ای طراحـی کرده تـا تنهـا 21 میلیون واحـد از ایـن ارز تولید 
شـود. نصـف شـدن پـاداش ماینینـگ در راسـتای 

همیـن امـر بـوده و تـا سـال 2140 و ماین شـدن 
تمـام 21 میلیـون بیت کویـن ادامـه خواهـد 

داشت. سـومین هاوینگ باعث می شود 
تـا پـاداش ماینینـگ بـه ازای هر بلـوک از 
12,5 بیت کویـن بـه 6,25 بیت کویـن 
کاهـش یابـد. براسـاس اطالعـات ارائـه 

شـده، تـا ایـن لحظـه بیـش از 18,37 
میلیـون بیت کویـن مایـن شـده اسـت.

ــوی  ــده از س ــات منتشرش ــاس اطالع ــر اس ب
انجمــن واردکننــدگان موبایــل، تبلــت و 
لــوازم جانبــی، گــزارش آمــار رونــد واردات 
و مصــرف موبایــل طی 12 مــاه ســال 1398 
کــه واردات موبایــل از  نشــان می دهــد 
 1398 طریــق رویــه تجــاری در ســال 
نســبت بــه ســال 1397 بیــش از 90 درصــد 
رشــد داشــته اســت؛ به طوری کــه در ســال 
گذشــته تعــداد 15 میلیــون و 380 هــزار 
دســتگاه موبایــل وارد کشــور شــده کــه از 
ایــن تعــداد چیــزی بالــغ بــر 14 میلیــون 
آن توســط مصرف کننــدگان در شــبکه 
ارتباطــی تلفــن همــراه کشــور فعــال شــده 

اســت.
گــزارش، در  همچنیــن بــر اســاس ایــن 
اســفند ســال گذشــته تعــداد 1,5 میلیــون 
دســتگاه موبایــل از طریــق رویــه تجــاری و 
مســافری وارد کشــور شــد کــه 1,3 میلیــون 
دســتگاه از آن در شــبکه فعــال بــوده و ایــن 
ع در واقــع بیانگــر میــزان مصــرف  موضــو
کشــور در مــاه پایانــی ســال 1398 اســت.

بیشــترین میــزان واردات در ســال گذشــته 

در دی مــاه صــورت گرفتــه؛ به طوری کــه 
در آن مــاه تعــداد 1,8 میلیــون دســتگاه 
موبایــل وارد کشــور شــده اســت. البتــه 
گذشــته،  پرمصرف تریــن مــاه در ســال 
بهمــن بــوده کــه در آن مــاه بالــغ بــر 1,5 
شــبکه  در  موبایــل  دســتگاه  میلیــون 

ارتباطــی کشــور فعــال شــده اســت.
در ایــن میــان همچنــان سامســونگ بــا 
56 درصــد، بیشــترین ســهم بــازار موبایــل 
کشــور را در اختیــار دارد. پس از سامســونگ 

محصــوالت نوکیــا بــا 17 درصــد، هــواوی با 
9 درصــد، شــیائومی بــا 7 درصــد، اپــل بــا 
5 درصــد و آنــر بــا 3 درصــد رتبه هــای دوم 
ــه خــود  ــازار ب ــه لحــاظ ســهم ب ــا ششــم را ب ت

اختصــاص داده انــد.
ــا  ــرف و واردات برنده ــد مص ــی رون ــا بررس  ب
می تــوان دریافــت کــه شــیائومی طــی یــک 
ســال گذشــته رشــد چشــمگیری در بــازار 
ایران داشــته اســت. از ســویی گوشــی های 
A10s  ، A10 سامســونگ مــدل  گلکســی

106dsپــر  نوکیــا  همچنیــن  A50و  و 
مصرف تریــن مدل هــای موبایــل در بــازار 

ایــران طــی ســال 1398 بوده انــد.
بــر اســاس اطالعــات منتشــر شــده از ســوی 
انجمــن واردکننــدگان موبایــل، تبلــت و 
لــوازم جانبــی، واردات موبایــل از طریــق 
رویــه مســافری بعــد از اصــالح قوانیــن و 
واردات  دالری   80 معافیــت  حــذف 
مســافری در پاییــز ســال گذشــته بــرای 
ســودجویان از صرفــه افتــاد و در نیمــه دوم 
سال گذشــته واردات از این طریق کاهش 
داشــته، امــا همچنــان زور واردات رویــه 
مســافری محصوالت اپل بــه واردات رویه 
تجــاری ایــن برنــد می چربــد؛ تــا جایــی کــه 
ع 64 هــزار و 950  در اســفندماه از مجمــو
دســتگاه گوشــی موبایــل اپــل وارد شــده 
تنهــا 11 هــزارو 200 دســتگاه از آن از طریــق 
رویــه تجــاری وارد کشــور شــده و 53 هــزارو 
ــه صــورت مســافری  750 دســتگاه دیگــر ب
وارد و در ســطح بــازار توزیــع شــده اســت کــه 
ایــن تعــداد گوشــی موبایــل فاقــد خدمــات 

پشــتیبانی هســتند.

الن بازار موبایل   سوءاستفاده دال
از بحران کرونا

الن از  رئیــس کمیســیون تنظیــم بــازار انجمــن واردکننــدگان موبایــل، سوءاســتفاده دال
شــرایط بحــران کرونــا را دلیــل افزایــش قیمــت گوشــی عنــوان کــرد و گفــت: مــردم تــا واقعــی 

ــرای خریــد دســت نگــه دارنــد. شــدن قیمت هــا، ب
بــه گــزارش مهــر، رضــا قربانــی بیــان کــرد: بایــد دولــت و بانــک مرکــزی وارد کار شــوند تــا 
کیــد بــر اینکــه تمامــی فراینــد مربــوط  قیمت هــای گوشــی بــه حالــت اولیــه بازگــردد.او بــا تا
بــه واردات گوشــی از زمــان تأمیــن ارز تــا هزینه هــا شــفاف اســت و واردکننــده نمی توانــد 
گوشــی را بــه قیمــت باالتــر بفروشــد، افــزود: افزایــش 15 تــا 20 درصــدی قیمــت گوشــی 
نســبت بــه قبــل از ســال جدیــد، مربــوط بــه افزایــش هزینــه و قیمــت ارز اســت و مســتندات 

آن نیــز موجــود اســت.
بــه  مربــوط  قیمــت،  ایــن  از  بیــش  افزایــش  امــا   
ــح  ــازار اســت. او تصری الن از وضعیــت ب سوءاســتفاده دال
کــرد: در 10 روز گذشــته تقاضــا بــرای گوشــی تنهــا 10 
درصــد نســبت بــه حالــت عــادی افزایــش یافتــه و تمامی 
الن صنــف ایجــاد شــده  تقاضاهــا در بــازار توســط دال
اســت.قربانی ادامــه داد: متأســفانه قیمــت گوشــی 
موبایــل در ایــران را یــک پاســاژ در پایتخــت مشــخص 
کنــون نیــز دلیــل روانــی و سوءاســتفاده از  می کنــد و هم ا

اخبــار، باعــث گران فروشــی ایــن کاال شــده اســت.

تحریم ها، نوسانات ارزی و قانون های ممنوعیت  واردات، مانع از ورود غول های تکنولوژی به بازار اصفهان نشده است. 
این وسـایل هم زمان با بازار های جهانی به راحتـی در اصفهان توزیع می شـوند. البته این  دسـتگاه های دیجیتال به دلیل 

قیمت  باال فروش پایینی در بازار ما دارند و بیشـتر مورد  توجه شـرکت های خصوصی با کاربرد های خاص قرار می گیرند.

قیمت ) تومان (مدل گوشی

  iPhone 8 . 6410,950,000

  iPhone 8 . 25612,000,000

  iPhone 8 Plus . 6413,000,000

  iPhone 8 Plus . 25614,300,000

  iPhone X - 6415,250,000

  iPhone X - 25616,950,000

  iPhone XR - 6412,900,000

  iPhone XR - 12814,500,000

  iPhone XR - 25616,000,000

  iPhone XS - 6415,000,000

  iPhone XS - 25619,000,000

  iPhone XS - 51220,000,000

  iPhone XS Max - 6417,000,000

  iPhone XS Max - 25619,550,000

  iPhone XS Max - 51221,000,000

  iPhone 11 . 6416,000,000

  iPhone 11 . 12817,500,000

  iPhone 11 . 25619,350,000

  iPhone 11 Pro . 6423,600,000

  iPhone 11 Pro . 25626,300,000

  iPhone 11 Pro . 51227,600,000

  iPhone 11 Pro Max . 6425,900,000

  iPhone 11 Pro Max . 25627,000,000

  iPhone 11 Pro Max . 51231,200,000



نیـــمنگــــاه

شهر5 سال شانزدهم  * شماره 3745  *  پنجشنبه  * 25 اردیبهشت 1399

پروژه هـای عمرانـی منطقـه 14 شـهرداری اصفهـان بـه منظـور بهزیسـتی و افزایـش رفـاه شـهروندان در سـال 99 دنبال 
می شـود  تـا رفـاه زندگـی در شـمال شـهر اصفهـان بـرای شـهروندان فراهم شـود.

 شهر و آینده 

 اجرای ۶۰ کیلومتر طول
 شبکه خطوط انتقال آب در شهر

معـــاون خدمـــات شـــهری شـــهرداری اصفهـــان گفـــت: ســـال 
گذشـــته ۶۰ کیلومتـــر طـــول شـــبکه خطـــوط انتقـــال آب بـــا 
ــهر  ــه شـ ــق ۱۵گانـ ــطح مناطـ ــان در سـ ــارد تومـ ــار ۵۰ میلیـ اعتبـ
ـــار  اجـــرا شـــد. در شـــهر اصفهـــان بیـــش از پنـــج هـــزار و ۲۰۰ هکت
فضـــای ســـبز وجـــود دارد کـــه از ایـــن میـــزان ســـه هـــزار و ۸۰۰ 
هکتـــار در اختیـــار شـــهرداری اســـت کـــه عـــاوه بـــر نگهـــداری 
فضـــای ســـبز شـــهر بایـــد تامیـــن و توســـعه خطـــوط آبرســـانی آن 
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــزود: ب ـــرار داد. حســـین امیـــری اف را مـــورد توجـــه ق
بازگشـــایی آب زاینـــده رود، بـــرای تامیـــن آب مـــورد نیـــاز بـــرای 
آبیـــاری فضـــای ســـبز و رفـــع مشـــکات کـــم آبـــی اقدامـــات 

خوبـــی شـــده اســـت.
او ادامـــه داد: ۵۵ میلیـــون مترمکعـــب آب بـــرای آبیـــاری 
فضـــای ســـبز شـــهر اصفهـــان نیـــاز اســـت کـــه در حـــال حاضـــر 
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کم آبـــی تنهـــا بـــا حـــدود ۳۴ میلیـــون 
مترمکعـــب انجـــام می شـــود. تغییـــر گونه هـــای گیاهـــی و 
اســـتفاده از گونه هـــای کم نیـــاز آبـــی در مناطـــق ۱۵گانـــه، 
توســـعه شـــبکه خطـــوط آبرســـانی و اســـتفاده از آب هـــای 
کســـتری اقداماتـــی اســـت کـــه در راســـتای رفـــع کم آبـــی  خا
انجـــام شـــده اســـت. معـــاون خدمـــات شـــهری شـــهرداری 
اصفهـــان تصریـــح کـــرد: شـــهرداری اســـتفاده از آب هـــای 
ــرد  ــال کـ ــود دنبـ ــه خـ ــته در برنامـ ــال گذشـ ــتری را از سـ کسـ خا
و دو تصفیه خانـــه را در مـــدار قـــرار داد. در حـــال حاضـــر ۱۷۰ 
لیتـــر پســـاب تصفیـــه شـــده بـــرای آبیـــاری درختـــان غیرمثمـــر 
اســـتفاده می شـــود. امیـــری گفـــت:  بـــرای احـــداث دو تصفیـــه 
ـــده و  ـــاب ش ـــکار انتخ ـــز پیمان ـــق ۶ و ۷ نی ـــر در مناط ـــه دیگ خان
قـــرارداد مربوطـــه در مرحلـــه تنظیـــم اســـت تـــا بتوانیـــم طـــی 
ــا اعتبـــاری حـــدود  روزهـــای آینـــده عملیـــات اجرایـــی آن را بـ
۲۵ میلیـــارد تومـــان آغـــاز کنیـــم.  او خاطرنشـــان کـــرد: ســـال 
گذشـــته ۶۰ کیلومتـــر طـــول شـــبکه خطـــوط انتقـــال آب بـــا 
ــهر  ــه شـ ــق ۱۵گانـ ــطح مناطـ ــان در سـ ــارد تومـ ــار ۵۰ میلیـ اعتبـ
اجـــرا شـــد کـــه در آینـــده می تـــوان بـــه عنـــوان زیرســـاخت از 

کســـتری اســـتفاده بیشـــتری کـــرد. آب هـــای خا
 معـــاون خدمـــات شـــهری شـــهرداری اصفهـــان  گفـــت: بـــر 
اســـاس برنامه ریزی هـــا تـــاش می کنیـــم ســـال ۱۴۰۰ بـــا 
کســـتری ۳۰ درصـــد فضـــای ســـبز  اســـتفاده از آب هـــای خا
شـــهر را آبیـــاری کـــرده و اســـتفاده از منابـــع آب هـــای زیرزمینـــی 

را کاهـــش دهیـــم.

 برنامه ۱۴۰۵ با رویکرد سنجش پذیری 
و نتیجه محوری

رئیـــس گـــروه برنامه ریـــزی و ارزیابـــی عملکـــرد شـــهرداری 
اصفهـــان گفـــت: برنامـــه راهبـــردی »اصفهـــان ۱۴۰۰«، برنامـــه 
پنجـــم شـــهرداری بـــرای افـــق ۹۵ تـــا انتهای ســـال ۹۹ اســـت که 
ســـعی شـــده بخشـــی نگری در آن وجـــود نداشـــته باشـــد و عـــاوه 
بـــر لحاظ کـــردن توســـعه شـــهری در آن بـــه توســـعه درونـــی 
ـــزود:  ـــی اف ـــز توجـــه می شـــود. محمدمهـــدی توکل شـــهرداری نی
ــا  ــال های ۱۴۰۰ تـ ــرای سـ ــان ۱۴۰۵ بـ ــه راهبـــردی اصفهـ برنامـ
انتهـــای ســـال ۱۴۰۴ خواهـــد بـــود. ســـنجش پذیری از 
ویژگی هـــای اصلـــی ایـــن برنامـــه اســـت، رویکـــردی کـــه در 
تمامـــی  فراینـــد برنامـــه مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه، زیـــرا هـــر 
موضوعـــی کـــه در آن تعریـــف و مصـــوب می شـــود، بایـــد قابلیـــت 
از  ســـنجش پذیری  فرآینـــد  باشـــد.  داشـــته  ســـنجش 
چشـــم انداز، اهـــداف کان، اهـــداف خـــرد و تـــا برنامـــه عملیاتـــی 

وجود دارد و تمام سطوح برنامه، قابلیت سنجش دارد.
 او ادامـــه داد:  رویکـــرد دوم برنامـــه اصفهـــان ۱۴۰۵ »نتیجـــه 
ــت،  ــی نیسـ ــان ۱۴۰۵ بخشـ ــه اصفهـ ــت. برنامـ ــوری« اسـ محـ
بلکـــه بـــر ایـــن اســـاس تعریـــف شـــده کـــه در شـــهر اصفهـــان 
می خواهیـــم بـــه چـــه نتیجـــه ای برســـیم و بـــر مبنـــای آن 
نتیجـــه، حوزه هـــای مختلـــف شـــهری برنامه هـــای خـــود را 
ذیـــل آن تعریـــف کننـــد. در ایـــن برنامـــه تـــاش می شـــود تـــا 
کثـــری تمامی  ذی نفعـــان لحاظ شـــود، به  جلب مشـــارکت حدا
گونـــه ای کـــه یکـــی از ورودی برنامه هـــا تحلیـــل خواســـته های 
شـــهروندان بـــه عنـــوان یکـــی از ذی نفعـــان اصلـــی برنامـــه 
اســـت؛ از ایـــن رو جلســـات مختلفـــی را بـــا گروه هـــای مختلـــف 
مـــردم از جملـــه بانـــوان، فرهنگیـــان، پزشـــکان، مهندســـان، 
جوانان، ســـالمندان و ســـایر اقشـــار برگـــزار کردیـــم. رئیـــس گروه 
برنامه ریـــزی و ارزیابـــی عملکـــرد شـــهرداری اصفهـــان تصریـــح 
کـــرد: آسیب شناســـی الزم در ماه هـــای ابتدایـــی ســـال ۹۸ 
ـــا ابـــاغ شـــهردار اصفهـــان  انجـــام شـــد و تیرمـــاه ســـال گذشـــته ب
ـــه طـــور رســـمی فرایند  ـــرای تدویـــن برنامـــه اصفهـــان ۱۴۰۵، ب ب
ـــه تحلیـــل خواســـته های ذی نفعـــان در همیـــن  آن آغـــاز شـــد ک
راســـتا بـــود. شـــهردار اصفهـــان در دو ســـال و نیـــم گذشـــته 
ــا  ــا متخصصـــان حوزه هـــای مختلـــف بـ بیـــش از ۵۲ جلســـه بـ
عنـــوان سلســـله نشســـت های »اصفهـــان فـــردا« برگـــزار کـــرد و 
فیلـــم تمـــام ایـــن نشســـت ها تحلیـــل محتـــوا و خواســـته های 
ذی نفعـــان و متخصصـــان مختلـــف اســـتخراج و بـــه عنـــوان 
یکـــی دیگـــر از ورودی هـــای برنامـــه راهبـــردی اصفهـــان ۱۴۰۵ 
بررســـی شـــد.  او خاطرنشـــان کـــرد: در فراینـــد تدویـــن برنامـــه، از 
نظـــرات مدیـــران اجرایـــی ســـابق شـــهر و شـــهرداری اصفهـــان 
غ از هرگونـــه جناح بنـــدی سیاســـی بـــا برگـــزاری مصاحبه هـــا  فـــار
ــران  ــن مدیـ ــیاری از ایـ ــا بسـ ــتفاده و بـ ــف اسـ ــات مختلـ و جلسـ
ســـابق شـــهر اصفهـــان کـــه در حـــال حاضـــر مدیـــران ســـطح کان 
کشـــور هســـتند، مصاحبه هایـــی انجـــام شـــده و نیازهـــای 
شـــهر اصفهـــان از منظـــر آنهـــا اســـتخراج و تحلیـــل شـــده اســـت.

 اصفهان، شاخص ترین شهر کشور در
 حوزه تعامالت بین المللی در دوران کرونا

جاده قهجاورستان ساماندهی می شود
آغاز عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح حلقه حفاظتی با جاده قهجاورستان در مناطق ۱۰ و ۱۵

معـاون عمـــــــران شهــــــــری شـهرداری 
اصفهـان گفـت: عملیـات احـداث تقاطـع 
غیرهمسـطح حلقـه حفاظتـی بـا جـاده 
قهجاورسـتان و سـه کیلومتـر مسـیر حلقه 
حفاظتـی در مناطـق ۱۰ و ۱۵ امسـال آغـاز 
ج مظفر افزود: مـدت اجرای  می شـود. ایر
ح حلقه  بعضی پروژه های شـهر ماننـد طر
حفاظتی به عنوان پروژه ای شـش ساله، 
مرکـز همایش هـا، پروژه های میـدان امام 
علی)ع( و قطار شـهری از یک سال بیشتر 
اسـت؛ بنابرایـن وقتـی اعـام می شـود 
پـروژه شـاخص سـال بـدان معناسـت کـه 
بـرای آنهـا بودجـه در نظـر گرفتـه شـده و 
اجـرای آن در اولویت شـهرداری اصفهان 
قرار دارد. او ادامه داد:  امسـال اجرای ۷۳ 
پـروژه شـاخص در دسـتور کار شـهرداری 
قرار گرفته که تعدادی از طریق مشـارکت 
اجرا می شـود و تعدادی دیگر بایـد مراحل 

طراحـی و مطالعـات را بگذرانـد. امسـال 
عملیـات رمـپ و لوپ هـای تقاطـع آفتـاب 
حـدود  ۷۰۰ متـر حلقـه حفاظتـی در منطقـه 
۱۰ تکمیـل خواهـد شـد.  همچنیـن تکمیل 
عملیـات مجموعـه پل هـای سـردار سـپهد 
شهید سلیمانی به عنوان یکی از پروژه های 
حلقه چهارم ترافیکی در مجاورت کارخانه 

قنـد بهره بـرداری می شـود. 
معاون عمران شهری شـهرداری اصفهان 

تصریـــــــح کـرد: روزهـای پایانـی ســــــال 
)مسـیر  فرزانـگان  بلـوار  ادامـه  گذشـته 
۴.۵ کیلومتـری( تکمیـل شـد و در اختیـار 
گرفـت، همچنیـن دو  شـهروندان قـرار 
کیلومتـر حلقـه حفاظتـی در منطقـه ۱۴ 
و بخشـی از تقاطـع آفتـاب افتتـاح شـد و 
درحـال حاضـر ترافیـک خودروهـا در ایـن 

مسـیرها برقـرار اسـت.
مظفر گفت: با بهـره بـرداری از ادامـه بلوار 
فرزانـگان، دو کیلومتـر حلقـه حفاظتی در 
منطقه ۱۴ و بخشی از تقاطع آفتاب، تردد 
خودروهـای سـنگین از خیابـان بعثـت، 
سـه راه نقشـینه و چهـارراه عاشـق حـذف 
شده اسـت. ادامه حلقه حفاظتی از پروژه 
شـاخص امسـال اسـت کـه در سـال ۹۹ 
بخشـی از آن تکمیـل و عملیـات اجرایـی 
بخـش دیگـر آن آغـاز می شـود تـا اواسـط 

سـال ۱۴۰۰ کامـل بهره بـرداری شـود.

کل ارتباطات و امور بین الملل  مدیران 
شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، 
ج، اردبیل و... در  شیراز، قم، رشت، کر
نشستی آناین که به ابتکار دبیرخانه مجمع 
شهرداران آسیایی برگزار شد، تجربیات و 
یافته های شهرهای خود را در مدیریت 

بحران کرونا با یکدیگر در میان گذاشتند.  
رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
مجمع  دبیرکل  اصفهان،  شهرداری 
شهرداران آسیایی گفت: کانشهر اصفهان 
از جمله شاخص ترین شهرهای کشور در 
حوزه تعامات بین المللی در دوران کرونا 
بود. در این نشست، مدیرکل ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: 
شهرداری  توسط  انجام شده  اقدامات 
گون از جمله  اصفهان در حوزه های گونا
حمل ونقل  وسایل  و  معابر  ضدعفونی 
عمومی، مباحث فرهنگی و آموزشی، ایجاد 

فرهنگسرای مجازی، توزیع ۱۲۰ هزار بسته 
بهداشتی رایگان در مناطق کم برخوردار 
کمپین تبلیغاتی و آموزشی  و تشکیل ۲۰ 
از یکم اسفند ۹۸ تا ۳۱ فروردین امسال از 
جمله ابتکارات شهرداری در این دوران 
بود. ایمان حجتی گفت: ابراز همدردی 
و تبادل تجربیات از طریق نامه نگاری 
متقابل با شهرهای خواهرخوانده اصفهان 
و گسترش روابط با آنها و محکوم کردن 

تحریم های آمریکا در دوران شیوع پاندمی 
 کرونا محورهای اصلی و دستاوردهای این 
مکاتبات و تعامات بود. او تصریح کرد: 
نامه نگاری با شهرهای خواهرخوانده، ارسال 
محموله های بهداشتی با پیام دوستی، 
پیوستن شهردار اصفهان به کمپین »نه 
به تحریم« در شرایط کرونا، ثبت تجربیات 
اصفهان درباره کرونا در شبکه شهرهای 
انجمن هایی  با  مکاتبه  و  متروپلیس 
همچون اینتا )انجمن بین المللی توسعه 
شهری( از دیگر اقدامات شهرداری اصفهان 
در حوزه تعامات بین المللی در شرایط 
دبیرکل  مظفری،  گشتاسب  کروناست. 
مجمع شهرداران آسیایی نیز در این نشست 
با قدردانی از اقدامات اصفهان در حوزه 
کید کرد: اصفهان از  دیپلماسی شهری تا
جمله شاخص ترین شهرها در حوزه تعامات 

بین المللی در دوران کرونا بود.

جهان شهر

سونیاغالمی
خبرنگار

روزگار کرونــا همچنان در حال سپری شــدن 
اســت و در ایــن میــان شــمال شــهر اصفهــان 
مهیاتــر  شــهروندان  بیشــتر  رفــاه  بــرای 
می شــود. از افتتــاح غیــر رســمی  پــروژه 
خیابان هــای تابــان و آســمان در روزهــای 
گرفتــه تــا نوســازی و  پایانــی ســال ۹۸ 
و  کوچه هــا  معابــر،  آســفالت  بهســازی 
خیابان های محات منطقه ۱۴، در دســت 
پیگیــری اســت تــا ســال ۹۹ شــمال شــهر 
اصفهان برای بهزیســتی بیشتر شــهروندان 
ــر شــود.  مدیــر منطقــه ۱۴ شــهرداری  آماده ت
ــوار  ــه بل ــروژه ادام ــرداری از پ ــان بهره ب اصفه
فرزانگان را یکی از خواســته های چند ســاله 
شــهروندان بــرای تحقــق رفت وآمــد ایمــن 
در ایــن منطقــه می دانــد و در گفت وگــو بــا 
ــا  ــن خیابان ه ــام ای ــر ن ــا از تغیی ــان زیب اصفه
و پروژه هــای مهــم عمرانــی منطقــه ۱۴ 

می گویــد.
علی شمســی درخصوص تغییر نــام خیابان 
ادامــه بلــوار فرزانــگان گفــت: پــروژه  ادامــه 
بلــوار فرزانــگان از میــدان شــهدای ورزشــکار 
ــمان  ــام آس ــه ن ــاری ب ــت اهلل غف ــان آی تاخیاب
نــام گرفــت و از خیابــان آیــت اهلل غفــاری 
تــا پــل تقاطــع آفتــاب کــه بــر روی اتوبــان 
شــهید اردســتانی قــراردارد بــه نــام تابــان 
نــام گــذاری شــده اســت. او ادامــه داد: طــول 
پــروژه احــداث خیابــان ۳۶ متــری امتــداد 
میدان فرزانگان تا بزرگراه شــهید اردســتانی 
شــش کیلومتر اســت و ۲۵ اســفند به صورت 
غیررســمی افتتاح شــده اســت و شــهروندان 

از آن بــرای تــردد خــود اســتفاده می کننــد.
مدیــر منطقــه ۱۴ شــهرداری اصفهــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه ایــن پــروژه بــه منظــور 
کاهــش و رفــع مشــکات ترافیکــی در شــمال 
شــهر اصفهــان طراحــی و اجــرا شــد، تصریــح 
کــرد: هــدف از اتصــال ادامــه بلــوار فرزانــگان 
ــد بــه بزرگــراه شــهید  در قالــب خیابانــی جدی
اردســتانی، دسترســی وســایل نقلیــه ســبک 

و ســنگین از بلــوار فرزانــگان بــه بزرگــراه 
شــهید اردســتانی بــود و همچنیــن از ایــن 
طریــق ترافیــک محــور بلــوار بعثــت و عاشــق 
اصفهانــی نیــز کاهــش می یابــد و باعــث 
کاهــش آلودگــی هــوا  افزایــش ایمنــی و 

. د می شــو

اجرایپروژههایعمرانیو
فرهنگی

شمسی در ارتباط با پروژه های عمرانی در 
دست اجرا و پیگیری این منطقه اظهار کرد: 
احداث ساختمان اداری شهرداری منطقه 
۱۴ با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال یکی 
از پروژه های بررسی شده است که از مهرماه 

آغاز به فعالیت می کند. 
 او ادامه داد: در این منطقه پروژه تقاطع غیر 
همسطح دیگری در دست بررسی است که 
خیابان های تابان و آفتاب را به یکدیگر 
متصل می کند و این تقاطع غیر همسطح 
بر روی خیابان آیت اهلل غفاری باهزینه ای 
بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال از مهرماه آغاز به 

فعالیت می کند. مدیر منطقه ۱۴ شهرداری 
اصفهان با اشاره به پروژه های دیگر این 
منطقه اضافه کرد: احداث منبع آب یکی 
دیگر از پروژه های این منطقه در سال ۹۹ 
است که با هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال 
دی ماه آغاز به فعالیت می کند. این منبع آب 
برای تامین آب این منطقه اجرا خواهد شد. 
شمسی در خصوص ساخت پایانه شمال 
شرق گفت: تملک و مشارکت در ساخت 
پایانه شمال شرق از سوی این منطقه در 
دست پیگیری است و با مبلغ اولیه ۴۵ 
میلیارد ریال در دی ماه با مساحت حدود 
۲۹هزار متر مربع آغاز به ساخت خواهد کرد.  
او احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی و 
پارکینگ این منطقه با هزینه ۲۰ میلیارد 
ریال و مساحت زیر بنا دو هزار متر مربع را 
یکی دیگر از پروژه های در دست اجرای 
آذرماه این منطقه دانست و اضافه کرد: 
پیاده روسازی خیابان های عاشق اصفهانی 
ریال  ۵ میلیارد  با هزینه  غربی و شرقی 
مردادماه در این منطقه اجرا خواهد شد که 

مساحت آن ۹ هزار و ۶۰۰ متر مربع است.
مدیــــــــر منطقه ۱۴ شهـــــــرداری اصفهان  
 افـــــــزود: پیـــــــاده راه ســــــازی و اصـــــــاح 
بخش کندروی اتوبان چمران را در دست 
نزدیک  بودجه ای  با  که  داریم   اقدام 
به ۵ میلیارد ریال در آبان ماه شروع به کار 

خواهد کرد.

افزایشبهزیستی
ورفاهشهروندان

شمســی  احــداث ســرویس بهداشتـــــــــی در 
پارک امــام زاده ســید احمدرضــا را یکــی دیگر 
از پروژه هــای ایــن منطقــه دانســت و ادامــه 
داد: بودجــه درنظرگرفتــه شــده بــرای ایــن 
پــروژه نزدیــک بــه ۲ میلیــارد ریــال اســت کــه 
تیرمــاه بــا مســاحت ۵۰ متــر مربــع آغــاز بــه کار 

ــرد.   ــد ک خواه
ــای  ــب سازی پیاده روه ــزود: مناســــــ او افــــــ
خیابان هــای اللــه شــمالی و جانبــی آن بــا 
هزینه ای بالغ بر ۵ میلیارد ریال در مردادماه 
انجــام خواهــد شــد و ایــن مناسب ســازی 
طــول  مربــع  متــر  هــزار   ۶ بــه   نزدیــک 

دارد.
مدیــر منطقــه ۱۴ شــهرداری اصفهــان بــا 
بیان اینکــه ایــن پروژه ها به منظــور افزایش 
بهزیســتی و رفــاه شــهروندان در ایــن منطقه 
کــرد: احــداث  اجــرا خواهــد شــد، اظهــار 
فرهنگســرا در خیابــان ابوریحــان جنــب 
مســجد قمــر بنی هاشــم بــا هزینــه ای بالــغ 
بر ۲۰ میلیــارد ریــال با مســاحت زیــر بنــا ۱۳۰۰ 
 متــر مربــع در آبــان مــاه آغــاز بــه کار خواهــد

 کرد. 
در  موجــود  مــادی  ســاماندهی  شمســی 
ایــن منطقــه را بــا هزینــه ۵ میلیــارد ریــال 
بــا مســاحت ۸۵۰ متــر طــول یکــی دیگــر از 
پروژه هــای ایــن منطقــه دانســت. شمســی 

از پروژه هــای باقــی مانــده ســال ۹۸ بــه 
دو ورزشــگاه اشــاره کــرد و گفــت: عملیــات 
عمرانــی ایــن پروژه هــا در عیــد فطر بــه پایان 
می رســد و ایــن ورزشــگاه ها پــس از آن آمــاده 

می شــوند. بهره بــرداری 

شمال شهر  
آبادتر می شود

اجرای پروژه های عمرانی در منطقه 14 روی ریل سرعت

احداثفرهنگسرا
درخیابانابوریحان
جنبمسجدقمر

بنیهاشمباهزینهای
بالغبر20میلیاردریال

بامساحتزیربنا1300 
مترمربعدرآبانماهآغاز

بهکارخواهدکرد

تاریخ شفاهی محالت منطقه ۴ مستند می شود
اخوان: حاصل پروژه درقالب نوشته، فیلم و تصویر در اختیار شهروندان قرار می گیرد

اصفهــان  شــهرداری   ۴ منطقــه  مدیــر 
ــزاری  ــای برگ ــه ج ــته، ب ــال گذش ــت: از س گف
»تاریــخ  پــروژه  کلیشــه ای  رویدادهــای 
شــفاهی محــات« ایــن منطقــه را دنبــال 
کردیــم تــا حاصــل آن را در قالــب نوشــته 
و تصویــر و فیلــم در اختیــار همــگان قــرار 
دهیــم. بــه گــزارش ایمنــا،  رضــا اخــوان 
اظهــار کــرد: اعتقــاد بــه اینکــه هویــت هــر 
شــهر و محــل، در امتــداد شــناختی اســت 
ــم و باعــث  ــخ و گذشــته آن داری ــا از تاری ــه م ک
شــده بــه فعالیت هــای گســترده اجتماعــی، 
فرهنگی که در شــرح خدمات شــهرداری هر 
منطقــه وجــود داشــت، بــا رویکــردی جدیــد 
بپردازیم و تاریخ شفاهی محات را در قالب 
شناسنامه ای برای شهروندان تهیه کنیم. 
او ادامــه داد: گام نخســت پــروژه »تاریــخ 
شــفاهی محات« در منطقــه۴، مصاحبه با 
معتمــدان، ســالمندان، نخبــگان محــات 

و افــرادی بــود کــه اشــراف کاملــی نســبت 
بــه تاریــخ محــدوده مــورد نظــر داشــتند و 
تــاش کردیــم در ایــن مســیر، هــم آداب 
و رســوم هــر محلــه و هــم رونــد توســعه 
شــهری و شــاخص های دیگــر را مدنظــر قــرار 
بدهیم.مدیر منطقه ۴ شــهرداری اصفهان 
ــرد: مجموعــه ایــن تاش هــا  خاطرنشــان ک
در قالــب پنــج فیلــم مســتند بــه کارگردانــی 
الهــام باطنــی و ســه کتــاب بــه کوشــش: 
نفیســه واعــظ شهرســتانی، ســلیمه خانــی و 
محمدرضــا مومنــی تهیــه شــد و به تازگــی نیز 
ایــن فیلم هــا در ســایت ســازمان فرهنگــی 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان، 
فرهنگســرای مجازی اصفهان، اپلیکیشن 
شــهرداری منطقــه ۴ و فضاهــای مجــازی 
مرتبط با شــهرداری بارگذاری شــده تا عموم 
شــهروندان بتوانند از آن بهره ببرند. اخوان 
بــا اشــاره بــه شــیوه دسترســی شــهروندان 

بــه کتاب هــای تدویــن شــده، گفــت: در 
کتاب هــا را در  کــه ایــن  تــاش هســتیم 
کتابخانه های محلــه منطقه ۴، بــاغ غدیر، 
خانــه نوجــوان، خانــه فرهنــگ احســان در 
کــز فرهنگــی در اختیــار  محلــه کردآبــاد و مرا
کنیــم. البتــه  شــهرداری منطقــه توزیــع 

گسترده ترشــدن ایــن دایــره نیــز بســتگی بــه 
تقاضــای مخاطبــان دارد.

او بــا بیــان اینکــه طــی ایــن مــدت تاریــخ 
شــفاهی پنج محلــه جمع آوری شــده اســت، 
تصریــح کــرد: منطقــه ۴ هفــده محلــه دارد و 
امیدواریــم بتوانیــم پــس از بهبــود شــرایط در 

اقدامی مشابه، تاریخ شفاهی دوازده محله 
باقیمانــده را نیــز گــردآوری کنیــم.

مدیر منطقه ۴ شــهرداری اصفهان با اشــاره 
بــه هزینــه انجــام ایــن پــروژه، گفــت: در این 
خصوص هنــوز جمع بنــدی مدونــی صورت 
کــه بخشــی از کار را نیروهــای ما  نگرفتــه چرا
در شــهرداری انجــام داده و بخشــی دیگر به 
اهالی فــن مختــص آن رشــته ســپرده شــده، 
امــا در مجمــوع ایــن مبلغ هــر چقدر که باشــد 
گیری  در مقابــل خروجــی کار و تأثیــرات و فرا

آن ناچیــز اســت.
اخــوان تاکید کــرد: بیــن اجــرای برنامه های 
کلیشــــــــه ای و اقدامـــــــی  کــه  مناســبتی 
می توانســت پــل انتقالی بین نســل گذشــته 
و امــروز باشــد دومــی را انتخــاب کردیــم؛ 
گــر نوجوانــان و جوانــان  کــه بــاور داریــم ا چرا
ــس  ــد ح ــود را بدانن ــل خ ــهر و مح ــته ش گذش
تعلــق بیشــتری بــه آن پیــدا می کننــد و ایــن 

مســئله از جمیع جهات در رشد سطح کیفی 
و کمی شــهر و شــهروندان اثــر دارد.

او بــا بیــان اینکــه تصمیم گیــری بــرای شــهر 
باید از دل مــردم و محات آغاز شــود، گفت: 
وقتــی مــردم در طراحــی شــهر ســهیم باشــند 
قطعــًا در اجــرای آن نیــز مشــارکت بیشــتری 

خواهنــد داشــت.
مدیر منطقه چهار شــهرداری اصفهان شهر 
را دارای روح و کالبــد دانســت و تصریــح کرد: 
توجــه بــه ایــن دو عنصــر در توســعه شــهری، 
اهمیت پرداختن به تاریخ شفاهی و احیای 
رســوم و آداب را بیش ازپیــش عیــان خواهــد 
کرد و مــا نیــز تــاش کردیــم در ایــن مجموعه 
کتــاب و مســتندها، آداب و رســوم مربــوط 
بــه ازدواج، رفتــن بــه گرمابــه، پخــت نــان 
و... مــردم محــات منطقــه ۴ را کــه نســل 
جدیــد تنهــا خاطــره ای از آن شــنیده، بــاز 

زنده ســازی کنیــم.
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  اخبار هنر  

کامی به رادیو   بازگشت مورا
در دوران قرنطینه

کامـی، رمان نویـس معـروف ژاپنـی، یـک برنامـه  هاروکـی مورا
رادیویی را برای کاهش افسـردگی های ناشـی از اعمال قرنطینه 
در ایـن کشـور اجـرا می کند.بـه گـزارش ایسـنا، در ایـن برنامـه 
رادیویی کـه هدف اصلـی آن باال بردن روحیـه ژاپنی هـا در دوران 
کامی،  قرنطینه به سبب شیوع ویروس کروناست، هاروکی مورا
رمان نویس تحسین شـده ژاپنی، به پخش موسـیقی های مورد 
عالقه اش و همچنین پاسـخ به پرسش های شـنوندگان خواهد 
پرداخت. ایـن برنامـه رادیویـی بـا عنـوان »در خانـه بمانیـد« بـا 
مدت زمان دو سـاعت و نیم در تاریخ ۲۲ می به صورت سراسری 
کامی در این باره نوشـت: امیدوارم  در ژاپن پخش می شـود. مورا
قدرت موسیقی بتواند بخشی از ناراحتی های مرتبط با قرنطینه 
را کـه در دوران شـیوع ویـروس کرونـا روی هـم تلنبـار شـده از بین 
ببرد. در حالی که شرایط اضطراری در ژاپن قرار است تا پایان ماه 
می ادامـه یابـد، امـا مقام های ایـن کشـور اعـالم کرده اند برخـی از 
مناطق با موارد ابتالی کم در صورت ادامه کنترل شیوع ویروس 

کرونا می تواننـد برخـی از محدویت هـا را بردارند. 
ع کرونـا در ژاپـن ۱۵ مـورد  در توکیـو بـه عنـوان محـل اصلـی شـیو
جدید ابتال در روز دوشنبه ثبت شد تا برای اولین بار در ۴۲ روز اخیر 

شـمار مبتالیان در این شـهر به کمتر از ۲۰ نفر برسـد. 
کامی« از سال ۲۰۱۸ گهگاه اجرای یک برنامه یک ساعته را  »مورا
در شـبکه رادیویی »توکیو اف ام« بر عهـده دارد و به پخش بیش 
از ۱۰ هزار قطعه موسـیقی مورد عالقه اش در ایـن برنامه پرداخته 
اسـت. این نویسـنده ژاپنی همـواره در چنـد سـال اخیـر یکـی از 
بخت های اصلی کسـب جایزه نوبل ادبیات بوده، اما نتوانسته 

این جایـزه را کسـب کند.

اهدای منابع الکترونیکی به کتابخانه ملی
اداره کل فراهــم آوری و حفاظــت بــا درنظــر گرفتــن محدودیــت 
فعالیت هــای حضــوری بــه دلیــل تــداوم شــرایط کرونایــی در 
ماه هــای گذشــته، طــی اقدامــی اهــدای منابــع الکترونیکــی را در 

دســتورکار خــود قــرار داد.
گــزارش ایســنا، بــه ایــن ترتیــب امــکان اهــدای منابــع  بــه 
الکترونیکــی بــا مهیــا ســاختن زیرســاخت های الزم ایــن مهــم 
فراهــم می شــود و افــراد می تواننــد از طریــق مبــادی ارتباطــی کــه 
متعاقبا طی فراخوانی اعالم می شود منابع الکترونیک خود را به 
راحتی در اختیار اداره کل فراهم آوری و حفاظت سازمان اسناد و 

کتابخانــه ملــی ایــران قــرار دهنــد.
در ادامه این فرایند، شاهد واسپاری منابع الکترونیکی خواهیم 
بــود کــه شــامل انــواع منابــع غیرکتابــی از جملــه پادکســت، کتــاب 

گویــا و ... اســت.
ایــن اقــدام اداره کل فراهــم آوری و حفاظــت ســازمان اســناد و 
کتابخانه ملــی ایــران از ابتــدای تیر ســال جاری آغــاز خواهد شــد و 
پس از ارســال منابــع بــه ایــن اداره کل، آثــار گــردآوری و نگهــداری 
دائمــی می شــوند، البتــه ضمــن رعایــت قانــون کپی رایــت برخــی 
از منابــع در وب ســایت ســازمان بــرای اســتفاده عالقه منــدان 
بارگــذاری و منتشــر می شــوند و آثــار دیگــر فقــط در تــاالر رقمــی 

ــد. ــد ش ــداری خواهن ــران نگه ــی ای ــه مل کتابخان
بــر اســاس تازه تریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی ایــن اداره کل، در 
ســال گذشــته تعداد ۵۰۰ هزار منبع به ســازمان اســناد و کتابخانه 
ملی ایران اهدا شــد، همچنین اداره کل فراهم آوری، تعــداد ۳۰۰ 
هزار منبع در قالب مبادله و اهــدا در میان کتابخانه های مناطق 

کم برخــوردار توزیــع کــرد.
همچنیــن در همیــن مــدت تعــداد ۳۰ هــزار منبــع غیرکتابــی بــه 
کتابخانــه ملــی ایــران ارســال شــد کــه ۲۵ هــزار مــورد آن مربــوط به 

پایــان نامه هــای الکترونیکــی می شــود.

قانون کپی رایت را به صورت ملی بپذیریم
برنامه رادیویی صبــح و گفت وگو در گفت وگو با محمــود آموزگار، 
نایب رئیــس اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان تهــران و حمیدرضا 
حاجی بابایــی، مدیــر انتشــارات هــزاره ققنــوس، بــا محوریــت 
بررســی وضعیــت ایــران در برخــورد بــا قانــون کپــی رایــت، از آنتــن 

رادیــو گفت وگــو پخــش شــد.
بــه گــزارش مهــر، محمــود آمــوزگار در این برنامــه گفــت: ایــران 
در حــال حاضــر از قانونــی کــه در ســال ۱۳۴۸ بــرای حفــظ حقــوق 
مؤلــف تصویــب کــرده، اســتفاده می کنــد. در ســال ۱۳۴۸ قانونــی 
ــرد.  ــر می گی وضــع شــد کــه حمایــت از کپــی رایــت و ترجمــه را در ب
وجــه مشــخصه این قانــون هــم ایــن اســت کــه حــدود اجــرای آن 
در محدوده مرزهای داخلی کشــور اســت. به عبارتی این قانون، 
حقوق مولفان داخل کشــور را به رسمیت می شناســد و نسبت به 

صاحبــان آثــار در خــارج از کشــور الزامــی نــدارد.
او افــزود: بــرای پیوســتن ایــران بــه کنوانســیون بــرن، یک ســری 
گــر بــه قانــون  نگرانی هایــی وجــود دارد. برخــی معتقدنــد ا
ع می توانــد بــرای کشــور  کپی رایــت بپیوندیــم، ایــن موضــو
مشــکل زا باشــد، چرا که باید از قوانین مصــوب آن پیــروی کنیم. 
بــرای اینکــه مشــکلی در زمینــه پیوســتن بــه قانــون کپی رایــت 
پیــش نیایــد، می تــوان به شــکل ســاده تر و در قالــب قانونــی ملــی، 
ــاس  ــان احس ــر زم ــود ه ــث می ش ــن باع ــم. ای ــت را بپذیری کپی رای
کردیــم مشــکلی در زمینــه پذیــرش کپی رایــت داریــم، قانــون را 
تغییــر دهیــم. بــه این ترتیــب موضوعــات یک بــام و دوهوایی که 
در این زمینــه وجــود دارد، منتفــی می شــود و می توانیــم رعایــت 

ــم. ــری بدهی ــه کامل ت ــی را جنب ــا کپ ــف ی ــوق مؤل حق
در ادامه این برنامه، حاجی آبادی گفت: قانون سال ۴۸ که از 
آن با عنوان قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان یاد 
کنون  می شود، تاحدی به نویسندگان کتاب کمک می کند و هم ا
ح شده در این بخش با همین قانون  بسیاری از مشکالت مطر
ج  گر از بیرون نگاه کنیم، وقتی کتابی را از خار مرتفع می شود. ا
کشور می آوریم و بدون کپی رایت منتشر می کنیم، مشکالت 

رعایت نشدن کپی رایت مشخص می شود.
کنون برخی از فعاالن صنعت نشر بدون  او تصریح کرد: هم ا
ج کشور تهیه و اقدام  هماهنگی با سایر ناشران کتابی را از خار
به ترجمه می کنند. برای پیوستن به کنوانسیون برن، باید 
کنون این تصور وجود  اقداماتی از داخل صورت بگیرد، هم ا
گر به این کنوانسیون نپیوندیم، می توان با هزینه  دارد که ا
کمتر کتابی را چاپ و منتشر کرد. در بخش کتاب های کودک 
و علمی، شاهد چاپ های متعددی از کتاب ها هستیم که به 
ع کپی رایت ارتباط پیدا می کند. در این بخش مسئله  موضو

ح است. کسب سود هم مطر

گر هر گوشه ای از  رودخانه بزرگ زاینده رود در تمام مسـیر جریانش از ابتدا تا گاوخونی دارای یک فرهنگ غنی نهفته اسـت که ا
این مسیر را سـر بزنیم، با آداب و رسـوم و فرهنگ های مختلفی آشنا می شویم.

در آرامش »بی کرانگی« 
12 قطعه در این آلبوم ارائه شده است

 پرداخت وام به مشاغل فرهنگی
خسارت واردشده به اصناف فرهنگی و هنری تا پایان فروردین ۹۷۶ میلیارد تومان برآورد شد

ــری  ــوزه هنـ ــیقی حـ ــز موسـ ــوی مرکـ ــده از سـ ــد شـ ــر تولیـ ــن اثـ ــوان تازه تریـ ــی« عنـ »بی کرانگـ
اســـت کـــه طـــی روزهـــای اخیـــر بـــا موســـیقی ارشـــاد رازانـــی و شـــعر و صـــدای قربـــان ولینـــی 

ــت. ــرار گرفـ ــان قـ پیـــش روی مخاطبـ
بـــه گزارش مهـــر، در توضیـــح ایـــن آلبـــوم آمـــده اســـت: آلبـــوم »بی کرانگـــی«، اثـــری 
آرامش بخـــش و متفـــاوت ا ســـت. قربـــان ولیئـــی، شـــاعر شـــناخته شـــده روزگار ماســـت 
ــر  ــرای معاصـ ــاعر و غزل سـ ــته ترین شـ ــوان او را برجسـ ــاید بتـ ــه شـ ــعر عارفانـ ــوزه شـ ــه در حـ  کـ

دانست. 
ولیئـــی عالوه بـــر شـــاعری، مـــدرس ادبیـــات در دانشـــگاه و صاحب نظـــر حـــوزه ادبیـــات 

عرفانـــی اســـت.
ــح  ــرد«، »صبـ ــگاه کـ ــد نـ ــو بایـ ــه تـ ــان«، »بـ ــی«، »چوپـ ــق«، »بی کرانگـ ــو«، »ای عشـ ــام تـ »نـ
کـــه برخاســـتم«، »رودخانـــه نگـــران«، »طوفـــان«، »بـــه رنـــگ نـــور«، »خیابـــان«، 
گنجانـــده  کـــه در ایـــن آلبـــوم   »بـــدون تـــو« و »روزهـــای بی تـــو« قطعاتـــی هســـتند 

شده است.
مرکـــز موســـیقی حـــوزه هنـــری طـــی هفته هـــای گذشـــته آلبوم هـــای »نجـــوای جـــان« 
ع نیایـــش خداونـــد و ســـتایش  مشـــتمل بـــر بهتریـــن آثـــار اســـتاد ســـید احمـــد مراتـــب بـــا موضـــو
ـــراج،  ـــام الدین س ـــعیدی، حس ـــی س ـــدای محمدتق ـــا ص ـــات« ب ـــهر مناج ـــت )ع( و »ش ـــل بی اه
جمال الدیـــن منبـــری، فاضـــل جمشـــیدی، حســـین علیشـــاپور، رســـول رهـــو، بامـــداد 
فالحتـــی، حمیـــد خزائـــی، ســـید محســـن حســـینی و هـــادی فیض آبـــادی، آوازهـــای 
دلنشـــینی در فضـــای نیایـــش و »شـــمس جـــان« بـــه آهنگســـازی عمـــاد توحیـــدی و صـــدای 

ــود. ــرده بـ ــر کـ داود آزاد را منتشـ

مشـاغل و بنگاه هـای فرهنگی هنـری آسـیب دیـده از کرونـا مشـمول دریافت تسـهیالت مالی 
می شـوند.

به گزارش مهر، طی ماه های آینده پیگیری های اصناف فرهنگی و هنری کشـور برای جلب 
کمک و حمایت دولت برای جبران خسارت ناشـی از کرونا در نهایت منجر به تهیه نامه ای از 
سـوی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی به معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتـر رئیس جمهور، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رئیس جمهور با هدف اعالم خسارت های 
واردشده به بخش فرهنگ کشور شد. صالحی در این نامه ها خواستار مساعدت های هر چه 

سریع تر دولت به مشـاغل آسـیب پذیر فرهنگ، هنر و رسانه کشور شد.
در این نامه میزان خسارت واردشده به اصناف فرهنگی و هنری تا پایان فروردین جاری بالغ 

بر ۹۲۱, ۷۶۰, ۹ میلیون ریال، معادل ۹۷۶ میلیارد تومان برآورد شد.
صالحـی در ایـن نامه هـا همچنیـن حمایت هـای پیشـنهادی صنـدوق اعتبـاری هنـر در 
سـه بخـش حـق بیمـه، سـرانه درمـان و جبـران خسـارت بیـکاری پیش بینـی شـده اسـت 
 کـه شـامل ۵۰۰, ۶۵۹, ۷۸۹, ۲۱۸ ریـال حـق بیمـه بـرای ۳۵۵۰۰ نفـر از اعضـای صنـدوق
، ۰۰۰, ۴۰۰, ۷۶۸, ۱۳۷ ریال سـرانه درمان بـرای ۷۸۱۰۰ نفـر از اعضـا و ۰۰۰, ۰۰۰, ۹۸۰, ۴۳۹, ۱ 

ریال بـرای جبران خسـارت بیـکاری هنرمندان میـزان در نظر گرفته شـده اسـت.
طـی روزهـای گذشـته، سیدحسـین سـیدزاده، مدیرعامـل صنـدوق اعتبـاری هنـر، نیـز در 
گفت وگویـی بـا بیـان اینکـه بیمـه شـدگان صنـدوق اعتبـاری هنـر از پرداخـت حـق بیمـه خـود 
در سـه مـاه اول سـال معـاف شـده اند عنـوان کـرد کـه مقـرر شـده بـرای جبـران ضـرر و زیـان 
کسب وکارهای فرهنگی و هنری آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه از سوی صندوق اعتباری هنر به 

فعاالن فرهنگی و هنری این حوزه پرداخت کند، در حالی که وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
برای این منظور طی روزهای اخیر به ثبت نام از بنگاه ها، اشخاص و مشاغل فرهنگی هنری 
آسـیب دیده از ویـروس کرونا اقـدام کرده اسـت و هنوز اعـالم نکرده چـه تعـداد از صاحبان این 
مشـاغل در ایـن سـامانه ثبت نـام کرده انـد، امـا تصمیـم نهایـی بـرای کمک بـه صاحبـان این 
مشـاغل، پرداخـت وام بـا بهـره ۱۲ درصـد تعییـن شـده اسـت و بـه ازای هـر فـرد بیمه شـده در 

کارگاه، مبلـغ ۱۲ میلیـون تومـان بـه صـورت وام پرداخـت خواهد شـد.
کان وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اعالم نظری  درباره زمان و شـیوه پرداخت این وام ها کما

نکرده اسـت.

احسان امینی
خبرنگار

شـــیخ محمـــد پـیـرمــــــرد زردنـجـانــــــی 
عروســـک گاوچـــاه را تـــکان می دهـــد و 
ــد: »دو  ــی را می خوانـ ــرد گاوچاهـ ــه مـ ترانـ
ســـه روز کـــه بـــوی گل نیومد/صـــدای 
چهچـــه بلبـــل نیومد/بریـــم از باغبـــان 
گل بپرســـیم/چرا بلبـــل بـــه صیـــد گل 

نیومـــد.«
ایـــن مطلـــع گفت وگـــوی زنـــده فرزانـــه 
ــا  ــر بـ ــگر هنـ ــتانی، پژوهشـ ــلیمانی نیسـ سـ
دکتـــر شـــاهین ســـپنتا، روزنامه نـــگار و 
پژوهشـــگر میـــراث فرهنگـــی پیرامـــون 
نغمه هـــای زنـــده رود و لهجـــه شـــیرین 
اصفهانـــی در هنرمندســـرای هورشـــید 
ــی  ــا و ترانه هایـ ــت؛ نغمه هـ ــان اسـ اصفهـ
کـــه روزگاری در کوچـــه و بـــرزن اصفهـــان 
ــا گـــذر زمـــان در  شـــنیده می شـــد و حـــاال بـ
حـــال فرامـــوش شـــدن و از بیـــن رفتـــن 

اســـت.
دکتـــر شـــاهین ســـپنتا صحبت هایـــش 
کنـــش بـــه اجـــرای شـــیخ محمـــد  را در وا
دربـــاره گاوچـــاه آغـــاز می کنـــد: »ایـــن 
دوســـت عزیـــز مـــرا بـــه ســـال ۹۱ و دیـــداری 
کـــه از گاوچـــاه داشـــتم بـــرد. آن زمـــان 
ــدری  ــم حیـ ــاج ابراهیـ ــام حـ ــه نـ ــردی بـ فـ
از اهالـــی ورزنـــه گاوچـــاه را اداره می کـــرد 
و گاوهـــای کوهـــان دار سیســـتانی آب 
را از چـــاه می کشـــیدند. خاطـــرم هســـت 
شـــعرهایی را حـــاج ابراهیـــم حیـــدری 
گاوهـــا بـــا شـــنیدن  می خوانـــد و ایـــن 
صـــدای او بـــه حرکـــت و جنب وجـــوش 

گاوچـــاه بـــاال  در می آمدنـــد و آب را از 
می آوردنـــد.«

از  منظـــورش  و  تـعـریــــف  سپــــس  او 
این گونـــه  را  زاینـــده رود  نغمه هـــای 
ایـــن  کـــه  »وقـتــــی  می کـنــــد:  بیـــان 
عبـــارت یعنـــی نغمه هـــای زاینـــده رود 
کار می بـــرم، منظـــورم ادبیـــات  را بـــه 
شـــفاهی مـــردم ایـــن خطـــه از سرچشـــمه 
تـــا پایـــاب بـــه خصـــوص در محـــدوده 
شـــهر اصفهـــان اســـت کـــه بـــه صـــورت 

و  عامـیـانــــه  تــرانـه هــــای  در  روزانـــه 
ــل  ــا قابـ ــوز دل آنهـ ــده از سـ ــای برآمـ آوازهـ
مشـــاهده اســـت و البتـــه بایـــد یـــادآوری 
کـــه مکتـــب موســـیقی اصفهـــان  کنـــم 
کـــه بخشـــی از موســـیقی اصیـــل ایـــران 
واقـــع  در  نـیـســــت.  مـدنـظــــر  اســـت، 
رودخانـــه بـــزرگ زاینـــده رود در تمـــام 
مســـیر جریانـــش از ابتـــدا تـــا گاوخونـــی 
نهفتـــه  غنـــی  فرهنـــگ  یـــک  دارای 
گـــر هـــر گوشـــه ای از ایـــن  اســـت کـــه ا
مســـیر را ســـر بزنیـــم، بـــا آداب و رســـوم و 
ـــنا می شـــویم  فرهنگ هـــای مختلفـــی آشــ
 کـــه نغمه هـــا هـــم جزئـــی از آنهـــا محســـوب 

می شوند.«
ســـپنتا از تأثیـــر عمیـــق زاینـــده رود بـــر 
روح و روان مـــردم ایـــن خطـــه صحبـــت 
چنیـــن  تجلـــی  باعـــث  کـــه  می کنـــد 
نغمه هایـــی شـــده اســـت: »مـــن معتقـــدم 
بـــر  چشمگــیــــری  تأثیـــر  زاینـــده رود 
روح و روان زندگـــی مـــردم ایـــن ناحیـــه 
گذاشـــته اســـت. نـــه تنهـــا بـــر مردمـــان 
کن ایـــن خطـــه کـــه حتـــی بزرگانـــی هـــم  ســـا
ــهر  ــن شـ ــه ایـ ــگر بـ ــورت گردشـ ــه صـ ــه بـ کـ
می آمدنـــد، همیشـــه از زاینـــده رود بـــه 
نیکـــی یـــاد کـــرده و ایـــن رود در خاطرشـــان 
مانـــده اســـت. حافـــظ بـــزرگ بـــه نیکـــی 
از زاینـــده رود نـــام می بـــرد، یـــا اســـتاد 
جالل الدیـــن همایـــی حـــس و حالـــش از 
 لـــب زنـــده رود و نســـیم بهـــار را در شـــعری 

بیان می کند.«
او ادامـــه می دهـــد: »ایـــن تأثیـــر بـــه 
گونـــه ای دیگـــر هـــم در ایـــن ســـال ها 
اتفـــاق افتـــاده اســـت و در مواقعـــی کـــه 
زاینـــده رود آب نـــدارد، مـــردم اصفهـــان و 

ــی  کـ ــوده و اندوهنا ــه خمـ ــراف، روحیـ اطـ
دارنـــد و برعکـــس هم زمـــان بـــا آمـــدن 
آب بـــه بســـتر رود، شـــهر زنـــده می شـــود و 
مـــردم بـــا نشـــاط خاصـــی بـــه زندگـــی ادامـــه 

» . هنـــد می د
ایـــن پـــژوهــشـگــــر حـــوزه آیـیـن هــــــا و 
فـرهـنــــگ  ایـــرانـــــی،  جشــــن هــــــای 
کنـــار زاینـــده رود بـــه  ترانه خوانـــی در 
خصـــوص زیـــر پـــل خواجـــو را نشـــانه 
یـــک فرهنـــگ مانـــدگار در میـــان مـــردم 
از  گوشـــه  هـــر  »در  می کنـــد:  قلمـــداد 
زاینـــده رود آدم هایـــی را می بینیـــم کـــه 
درونیـــات خودشـــان را بـــه زبـــان شـــعر 
گاهـــی  بیـــان می کننـــد. ایـــن شـــعرها 
گاهـــی  گاهـــی عاشـــقانه،  بــزمــانـــــه، 
ـــت.  ـــوگوارانه اس ـــم س ـــی ه ـــه و گاه عارفان
معمـــوال در گذشـــته و در تمـــام فصـــول 
ســـال و تمـــام ســـاعات روز آدم هایـــی را 
می دیدیـــم کـــه در بیشـــه های قدیمـــی 
ــب  ــه حبیـ ــاژوان و بیشـ ــل نـ ــان مثـ اصفهـ
یـــا حتـــی در ایـــن ســـال ها در کنـــار پـــل 
خواجـــو نغمه هایـــی را ســـر می دهنـــد. 
کـــه زیـــر پـــل خواجـــو  در نغمه هایـــی 
می شـــنویم، هـــم ترانه هـــای روز و هـــم 
ترانه هـــا و تصنیف هـــای قدیمـــی ایرانـــی 
وجـــود دارد. حتـــی نغمه هـــای مختلفـــی 
متناســـب بـــا زمـــان و مـــکان خوانـــده 
بـــرای مثـــال در ماه هـــای  می شـــود. 
ـــا اعیـــاد  مذهبـــی مثـــل محـــرم و رمضـــان ی
متناســـب  ترانه هایـــی  نـــوروز،  مثـــل 
بـــا حـــال و هـــوای آن زمـــان خوانـــده 
ــی  ــوال گروه هایـ ــم معمـ ــود. در قدیـ می شـ
را  ترانه هایـــی  خواجـــو  پـــل  زیـــر  کـــه 
می خواندنـــد، پیرمردهایـــی بازنشســـته 

امـــا در حـــال حاضرمی تـــوان  بودنـــد 
ــن کار  ــه ایـ ــه بـ ــد کـ ــم دیـ ــا را هـ  جوان ترهـ

می پردازند.«
ســـپنتا در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه 
چـــرا موســـیقی عامیانـــه در قیـــاس بـــا 
موســـیقی اصیـــل ایرانـــی کمتـــر مـــورد 
توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت، می گویـــد: 
»موســـیقی ایرانـــی و عامیانـــه در اصفهـــان 
همیشـــه در کنـــار هـــم وجـــود داشـــته و 
ایـــن دو هیچ گونـــه تأثیـــر منفـــی روی 

هـــم نمی گذارنـــد، امـــا بـــه هـــر صـــورت 
موســـیقی علمـــی و دســـتگاهی ایرانـــی 
بـــه روی کاغـــذ آمـــده، تدریـــس می شـــود 
مـوسـیـقــــی  دستـگـاه هــــــای  حتـــی  و 
مـــدون شـــده و موجـــود اســـت. طبیعتـــا 
موســـیقی اصیـــل ایرانـــی حضـــور بیشـــتری 
ــه و محلـــی  ــیقی عامیانـ ــه موسـ ــبت بـ  نسـ

دارد.«
او همچنیـــن از نبـــود مجموعه هـــای 
مـــدون و جمـــع آوری شـــده ترانه هـــای 
عامیانـــه بـــه عنـــوان یـــک نقطـــه ضعـــف 
یـــاد می کنـــد: »مـــن بـــه شـــخصه یـــک 
مجموعـــه هـــم از ترانه هـــای قدیمـــی 
اصفهـــان ندیـــده ام و جـــای خالـــی ایـــن 
احســـاس  شـــدت  بـــه  پژوهشـــی  اثـــر 
می شـــود. بـــه هرحـــال اصفهـــان بـــه 
عنـــوان یـــک شـــهر تاریخـــی، فرهنـــگ 
پربـــاری دارد و ترانه هـــای عامیانـــه 
مـــردم  کـــه  داشـــته  وجـــود  بســـیاری 
در زندگـــی روزمـــره می خواندنـــد. هـــر 
پیشـــه و هـــر طبقـــه از جامعـــه قدیـــم 
ترانـــه مخصـــوص خودشـــان را داشـــتند. 
ــی  ع زندگـ ــو ــه فرهنـــگ و نـ ــر آنکـ ــالوه بـ عـ
ترانه هـــای  در  مختلـــف  طبقه هـــای 
متبلـــور  مـــردم  مختلـــف  گروه هـــای 
ترانه هـــا  روی  از  می تـــوان  و  بـــوده 
جزئیـــات زندگـــی گروه هـــای مختلـــف 
را دریافـــت. ترانه هـــای محلـــی گاهـــی 
اوقـــات چنـــان جنبه هـــای فرامـــوش 
شـــده فرهنـــگ مـــا را در دل خودشـــان 
ــا ثبـــت شـــود و مـــورد  ــر اینهـ گـ دارنـــد کـــه ا
اســـتفاده مـــردم و پژوهشـــگران قـــرار 
گشـــوده  بگیـــرد، می تواننـــد زوایـــای نا
فرهنـــگ مـــا را نشـــان دهنـــد. خـــود مـــن در 
ــد تحقیـــق درخصـــوص جشـــن های  چنـ
ـــن بست هایی می رســـیدم  ـــه بـ باســـتانی ب
تـرانــه هــــــای  ایـــــن  بــــه  ع  رجـــو کـــه 
 محلـــی و عامـیـانــــه بـرایــــم راهگــشــــا 

بود.«
دکتـــر ســـپنتا بـــه تأثیـــر منفـــی از دســـت 
ـــی امـــروزی  ـــر زندگ ـــی ب دادن چنیـــن میراث
»ایـــن  می کنـــد:  اشـــاره  هـــم  مـــردم 
دلتنگـــی، اضطـــراب و تشـــویش هایی 
کـــه در زندگـــی امـــروز بـــا آن روبـــه رو 
فراموشـــی  بـــه  خاطـــر  بـــه  هســـتیم، 
ســـپردن همیـــن ترانه هـــا و آوازهاســـت. 
ترانه هایـــی بـــا زبـــان ســـاده کـــه نســـل 
بـــه نســـل و ســـینه بـــه ســـینه منتقـــل 
می شـــده اســـت. بنابرایـــن وقتـــی چنیـــن 
فرهنـــگ اصیلـــی نگهـــداری نمی شـــود 
و مـــردم از آن دور می شـــوند، خالئـــی 
بـــه وجـــود می آیـــد کـــه جـــای خـــودش 
را بـــه تشـــویش و نگرانـــی می دهـــد. 
ترانه هـــای  خوانـــدن  حقیقـــت  در 
عامیانـــه همـــراه بـــا ســـوزوگداز باعـــث 
نوعـــی تخلیـــه هیجانـــی هـــم می شـــده 
و نوعـــی آرامـــش درونـــی بـــه خواننـــده 
اســـت،  می کـــرده  اعطـــا  شـــنونده  و 
بـنـابـرایــــن در نــبــــود چنیـــن عنصـــری، 
 عصبیـــت بیشـــتری را در میـــان مـــردم 

می بینیم.«
او در پایـــان صحبت هایـــش از لهجـــه 
مـــردم در ترانه هـــا و نغمه هـــای قدیمـــی 
هـــم یـــاد می کنـــد: »نغمه هـــای محلـــی 
عـــالوه بـــر مـــوارد ذکـــر شـــده، دربردارنـــده 
لهجـــه مـــردم هـــر منطقـــه هـــم هســـتند و 
ایـــن لهجه هـــای شـــیرین یـــک فرهنـــگ 
گســـترده واژگانـــی را بـــا خـــود بـــه همـــراه 
دارنـــد و طبیعتـــا زمانـــی کـــه ترانـــه ای بـــه 
فراموشـــی ســـپرده می شـــود، لهجـــه و 
بـــه تبـــع آن دایـــره واژگان آن لهجـــه هـــم 

آرام آرام محـــو می شـــود.«

خواجو در خیال حنجره شهر
جایخالیتدوینترانههاونغمههایعامیانهاصفهاناحساسمیشود

وقتی که این عبارت 
یعنی نغمه های 

زاینده رود را به کار 
می برم، منظورم 

ادبیات شفاهی مردم 
این خطه از سرچشمه 

 تا پایاب به خصوص
 در محدوده شهر 

اصفهان است

در هر گوشه از 
زاینده رود آدم هایی را 
می بینیم که درونیات 

خودشان را به زبان 
شعر بیان می کنند. این 

شعرها گاهی بزمانه، 
گاهی عاشقانه، گاهی 

عارفانه و گاهی هم 
سوگوارانه است
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  بیشتر بدانیم 

خطرات نگهداری بنزین در منزل 

واحد پژوهش و Hse  سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان
گردآوری کننده

بنزیــن از مشــتقات نفــت خــام بــوده کــه خطــر آتــش ســوزی و 
ــرات  ــی از خط ــه برخ ــب ب ــه مطل ــی دارد. در ادام ــار باالی انفج
مســکونی  منــزل  در  نگهــداری  صــورت  در  مــاده  ایــن 

پرداخته ایم.

خطر انفجار و آتش سوزی
ایــن مــاده بســیار فــّرار اســت و بخــارات آن بــا هــوا مخلــوط 
می شــود و ترکیبــی قابــل انفجــار ایجــاد می کنــد. حــد بــاال 
و پاییــن انفجــار آن ۱.۴ درصــد تــا ۷ درصــد حجمــی  بخــار 
بنزیــن در هواســت. نقطــه شــعله زنی بنزینــی بــا درجــه 
کتــان ۶۰ تــا ۹۶ حــدود منهــای ۴۳ درجــه ســانتی گراد و  ا
کتــان ۱۰۰ منهــای ۳۸ درجــه ســانتی گراد  بــرای بنزینــی بــا ا
اســت. بنزین در صورت اشــتعال درجه حرارت زیــادی تولید 
کتــان ۶۰ تا ۹۶ حــدود ۳۰۰  می کنــد. درجه حــرارت بنزین بــا ا
کتــان ۱۰۰  درجــه و درجــه حــرارت اشــتعال بنزیــن بــا عــدد ا
حــدود ۴۷۰ درجــه ســانتی گراد اســت. ایــن قــدرت اشــتعال 
و درجــه حــرارت بــاال نشــان می دهــد ایــن مــاده در صــورت 
ع حریــق خســارت های زیــادی بــه بار مــی آورد. انفجــار و وقــو

خطر تا مدت ها ادامه دارد
خطرات مربوط به ذخیره ســازی غیراســتاندارد و خودســرانه 
بنزیــن تنهــا مربــوط بــه زمانــی کــه بنزیــن در مخــازن وجــود 
دارد، نیســت. آثــار گاز بنزیــن در مخــازن و ظــروف خالــی 
گاهــی تــا چنــد ســال بعــد  حتــی پــس از زمانــی طوالنــی 
ازشست وشــوی کامــل بــاز هــم ممکن اســت خطراتــی ایجــاد 
کنــد. بــه عنــوان مثــال بریــدن یــک مخــزن خالــی بــا دســتگاه 
بــرش هوا بعــد از گذشــت چندین ســال،  باعث شــد تــا مخزن 

ــود.  ــر ش ــی منفج خال

 خطرات بهداشتی
گــر خیلــی خوش شــانس باشــید و مقــداری از ایــن  حتــی ا
ک را در ایــن گرمــای تابســتان در خانه تــان  مــاده خطرنــا
ذخیــره کنیــد و دچــار حادثــه آتش ســوزی و حریــق نشــوید 
خطــرات دیگــری هــم هســت کــه ســامت شــما را تهدیــد 
کنــد. در طبقه بنــدی مــواد شــیمیایی بنزیــن مــاده ای ســمی 
ع   اســت و استنشــاق آن باعث ایجاد ســردرد، ســرگیجه و تهو
می شــود. حــد آســتانه مجــاز آن ۵۰۰ قســمت در میلیــون 
اســت. وجــود ســرب در برخــی انــواع بنزیــن نیــز مخاطــرات 
کــه مــاده ای ســمی  و  بهداشــتی بــه همــراه دارد. ســرب 
ک اســت در صــورت تمــاس بــا پوســت بــدن ســامت  خطرنــا

را بــه خطــر می  انــدازد. 

حتی یک لیتر 
۶ برابــر  تــا   ۴ کــه  بنزیــن بخارهایــی متصاعــد می کنــد 
ــد.  ــت می کن ــن حرک ــطح پایی ــه در س ــت ک ــنگین تر از هواس س
کافــی اســت کــه در مســیر حرکــت ایــن بخارهــا، آتــش ســیگار، 
شــعله آبگرمکــن، اســتارت یخچــال یــا خــودرو، جرقــه ناشــی 
کن  ــا الکتریســیته ســا ــاز و بســته کردن درب هــای فلــزی ی از ب
ــه ســرعت باعــث انفجــار و آتش ســوزی  ــا ب لباس هــا باشــد؛ ت
شــود و بــا حرکــت آتــش بــه ســمت مخــزن ذخیره ســازی و 

گیــر شــود. ســرایت بــه آن، فرا
ذخیره ســازی بنزیــن شــرایط خاصــی دارد. بنزیــن بایــد در 
ظــروف فلــزی و مخــازن مخصــوص نگهــداری و حمــل شــود 
و در برابــر آســیب های فیزیکــی محافظــت شــده و ترجیحــا در 
انبارهــای غیــر سرپوشــیده نگهداری شــود. محــل نگهداری 
بنزیــن بایــد خنــک بــوده و دارای تهویــه مناســب و دور از 
منابــع حرارتــی و ایجــاد جرقــه باشــد. همچنیــن در محــل 
کســیژن،  کســید کننــده مانند ا نگهــداری بنزیــن نبایــد مــواد ا

کســیژنه وجــود داشــته باشــد.  ــا آب ا ــر ی کل
 نگهــداری حتــی یــک لیتــر بنزیــن در صنــدوق ماشــین 
یــا زیرزمیــن خانــه آن هــم در فصــل گــرم تابســتان بســیار 
ک اســت چــه برســد بــه ذخیــره و انبارکــردن بنزیــن  خطرنــا
کــه  در بشــکه های ۲۰۰ لیتــری. بــه همیــن علــت اســت 
از  می کننــد  توصیــه  آتش نشــانی  و  ایمنــی  کارشناســان 
انبارکــردن هر گونه ماده ســوختنی بــه ویژه بنزیــن پرهیزکرده 

و جــان و مــال خــود و دیگــران را بــه خطــر نیندازنــد.

  خبرخوان 

 پیشنهادهای کمیته امنیتی
 برای برپایی نماز عیدفطر و روز قدس 

وزیـــر کشـــور بـــه دستورجلســـات کمیتـــه امنیتـــی، اجتماعـــی 
کـــرد و  و انتظامـــی ســـتاد ملـــی مقابلـــه بـــا کرونـــا اشـــاره 
گفـــت: یکـــی از موضوعـــات مهـــم ایـــن جلســـه، برگـــزاری 
ح  نمـــاز عیدفطـــر بـــود کـــه در ایـــن بـــاره ۳ پیشـــنهاد مطـــر
 و نهایتـــا بـــرای تصمیم گیـــری بـــه ســـتاد ملـــی کرونـــا ارائـــه

 شد.
 بـــه گـــزارش ایســـنا، عبدالرضـــا رحمانی فضلـــی اظهـــار کـــرد: 
دستورجلســـات متعـــددی داشـــتیم کـــه یکـــی از آنهـــا »روز 
قـــدس« و نحـــوه و چگونگـــی اجـــرای مراســـم ایـــن روز، دوم 
»بازگشـــایی حرم هـــا و آســـتان های مقـــدس« و ســـوم »کنکـــور 

و نحـــوه اجـــرای آن« بـــود.
او افـــزود: در هرکـــدام از ایـــن مـــوارد بحث هـــای مفصلـــی 
ـــد.  ح ش ـــر ـــی مط ـــای مختلف ـــا و روش ه ـــت و راه ه ـــورت گرف ص
ایـــن راهکارهـــا را بـــه ســـتاد ملـــی ارائـــه می دهیـــم چـــون ســـتاد 
بایـــد تصمیـــم بگیـــرد؛ مـــا فقـــط تصمیم ســـازی می کنیـــم.
ــات  ــر از موضوعـ ــی دیگـ ــه یکـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــور بـ ــر کشـ وزیـ
مهـــم برگـــزاری »نمـــاز عیدفطـــر« بـــود گفـــت: در ایـــن بـــاره 
ح شـــد؛ نخســـت اینکـــه فقـــط در  پیشـــنهادهایی مطـــر
کامـــل  شـــهرهای ســـفید و در فضـــای بـــاز و بـــا رعایـــت 

پروتکل هـــا نمـــاز برپـــا شـــود. 
پیشـــنهاد دوم اینکـــه در شـــهرهای ســـفید و شـــهرهای زرد کـــه 
بیـــش از ۴۰۰ شـــهر را شـــامل می شـــود، باهمیـــن شـــرایط نمـــاز را 
برگـــزار کنیـــم. ســـوم برگـــزاری در کل کشـــور بـــا رعایـــت شـــرایط 

پروتکلـــی و در همـــه مســـاجد و فضـــای بـــاز بـــود.
کیـــد کـــرد: تمـــام ایـــن پیشـــنهادها را باید به  رحمانـــی فضلـــی تا
ســـتاد ملـــی کرونـــا ببریـــم و نهایتـــا ســـتاد تصمیـــم بگیـــرد. اعام 
مســـائل در اینجـــا بـــه هیـــچ وجـــه قطعیـــت نـــدارد و زمانـــی 

قطعـــی می شـــود کـــه ســـتاد تصمیـــم بگیـــرد.

 کووید 19 از همان ابتدا جان انسان ها را نشانه گرفت، اما تغییر سبک زندگی و اجبار آنها به خانه نشینی باعث شد تا محیط زیست 
بعد از مدت ها نفسی راحت بکشد و از دستکاری و دخالت انسان برای حداقل چند ماهی در امان باشد.

دانستنی های حقوقی نقل قول

 ۲ تا ۳ سال حبس
 مجازات افرادی که تهدید می کنند 

ثبت نام دریافت تسهیالت حمایتی مهدهای کودک اصفهان آغاز نشده است
بسیاری از مدیران امکان بازگرداندن شهریه ها را به  خانواده ها ندارند

گر شـخصی، دیگـری را تهدیـد کند بایـد مجـازات قانونـی را تحمل کند.  مطابق بـا قانون ا
کـراه، حـرف و لفـظ دیگـری را بـه قتـل، ضرر هـای  براسـاس قانـون هـرگاه فـردی بـا قهـر، ا
نفسـی، شـرفی، مالی یا به افشـای اسـرار، پخش فیلم و ...  خود آن شـخص یا بستگانش 
تهدیـد کند، مرتکـب جـرم تهدید شـده اسـت.  در صورتی که فـرد  بـا تهدید موفق شـود که 
سـند یـا نوشـته ای را از دیگـری بگیـرد بـه حبـس از ۳ مـاه تـا دو سـال و تـا ۷۴ ضربـه شـاق 
گـر صرفا تهدید باشـد و چیـزی اخذ نشـود از دو مـاه تا دوسـال حبس  یا  محکوم می شـود و ا

تـا ۷۴ ضربـه شـاق تعزیـری محکوم می شـود.

کارشناس مسئول امور کودکان اداره کل بهزیستی اصفهان گفت: هنوز پیامک ورود به سامانه 
کارا برای ثبت نام دریافت تسهیات حمایتی به مهدهای کودک اصفهان ارسال نشده است. به 
گزارش ایرنا، عفت نجف پور افزود: با توجه به اینکه مهدهای کودک در زمره مشاغل زیان دیده از 
کرونا قرار گرفته است مقرر شده که از تسهیات حمایتی کسب و کارهای زیان دیده با بهره پایین 
بهره مند شوند.به گفته او، روند دریافت تسهیات حمایتی در سه مرحله تکمیل می شود که در 
مرحله اول باید پیامک وزارت کار به تمام کارفرمایان مشمول ارسال شود تا آنها بتوانند از هفته 
سوم اردیبهشت ماه در سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir ثبت نام کرده و سپس با معرفی 
به بانک عامل از تسهیات حمایتی برخوردار شوند. کارشناس مسئول امور کودکان اداره کل 
بهزیستی اصفهان افزود: با توجه به اینکه مدیران مهدهای کودک با مشکات عدیده ای بسیاری 
در پرداخت اجاره بهای ساختمان و حقوق کارکنان خود مواجه هستند ضروری است تا هرچه 
سریع تر امکان دریافت تسهیات حمایتی برای آنها مهیا شود. او اضافه کرد: در زمان حاضر ستاد 
ملی کرونا فقط اجازه ثبت نام کودکان برای بازگشایی احتمالی مهدهای کودک در مهر را با تاکید 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله به کارگیری دوسوم نیرو صادر کرده است.نجف پور با 
اشاره به اینکه سازمان بهزیستی نمی تواند مجوز بازگشایی مهدها را صادر کند تصریح کرد: این 
مهم تنها با دستور ستاد ملی کرونا امکان پذیر است و برای این منظور در حال نامه نگاری نگاری 
به استانداری اصفهان هستیم. او همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از مدیران مهدهای کودک 
امکان بازگرداندن شهریه پرداخت شده از سوی خانواده ها را ندارند، گفت: آنها خواستار برگزاری 
کاس های آموزشی جبرانی برای گروهی از کودکان ۵ تا ۶ سال که امسال قرار است به مدرسه 

بروند هستند تا بخشی از شهریه های پرداختی جایگزین شود.کارشناس مسئول امور کودکان 
اداره کل بهزیستی اصفهان افزود: همچنین برای گروه های سنی پایین تر از ۵ سال نیز پیشنهاد 
شده که خانواده ها شهریه پاییز را جایگزین بهار کنند تا فشار وارد شده به مهدهای کودک تاحدودی 
کنون بسیاری از مهدهای کودک استان اقدام به  کاهش یابد. او یادآور شد: این درحالی است که ا
برگزاری کاس های آموزشی به شیوه آناین کرده اند و محتوای آموزشی مورد تایید این سازمان را 
کودکان آموزش می دهند. نجف پور به استقبال بسیاری از  کودکان ۵تا ۶ سال از آموزش های آناین 

اشاره کرد و گفت: این حرکت جدیدی است که رابطه کودکان و مربیان را حفظ کرده است.

لیال مقیمی
خبرنگار

ک  پــا هــوا  آلودگــی  از  »آســمان ها 
شــده اند، حیــات وحــش بــه آب هایــی 
کیــزه شــده اند، بازگشــته  ــه تازگــی پا کــه ب
اســت، بســیاری از پروازهــا لغــو شــده اند 
و نفــت خــام بــه قــدری ارزش خــود را 
از دســت داده اســت کــه ایــن صنعــت 
بایــد بــرای خاصــی از آن بــه مشــتریان 
خــود پــول بدهــد؛ تــا همیــن چنــد مــاه 
تنهــا  محیط زیســت  حامیــان  پیــش 
رویــای چنیــن ســناریویی را هم زمــان 
بــا پنجاهمیــن ســالگرد روز زمیــن در 
ســر داشــتند.« ایــن بخشــی از گــزارش 
»گاردیــن« در رابطــه بــا تاثیــر مطلــوب 
کرونــا بــر محیط زیســت اســت. کوویــد 
۱۹ از همــان ابتــدا جــان انســان ها را 
ــی  ــبک زندگ ــر س ــا تغیی ــت، ام ــانه گرف نش
و اجبــار آنهــا بــه خانه نشــینی باعــث شــد 
ــی  ــا نفس ــد از مدت ه ــت بع ــا محیط زیس ت
راحــت بکشــد و از دســتکاری و دخالــت 
انســان بــرای حداقــل چنــد ماهــی در 
امــان باشــد. نتیجه خانه نشــینی انســان 
در ایــن ایــام، بــروز پیامدهــای مثبتــی 
در محیط زیســت بــود کــه نظیــر برخــی 
خ نــداده و کم ســابقه  کنــون ر از آنهــا تا
و  جنگل هــا  جــان  نجــات  اســت. 
آتش ســوزی  انبــوه  حجــم  از  کاســتن 
آنهــا در ایــام نــوروز بــه دلیــل عــدم حضــور 
طبیعت گــردان، یکــی از دســتاوردهای 
حائــز اهمیــت کروناســت. هرچنــد بــارش 
نــزوالت آســمانی در ایــن امــر بی تاثیــر 

نیســتند، امــا آمــار و ارقــام موجــود نشــان 
می دهــد کــه در ۱۵ روز ابتدایــی فروردیــن 
۹۹ تنهــا ۴ فقــره آتش ســوزی در کشــور 
ثبــت شــد؛ درحالــی کــه ایــن میــزان در 
چشــمگیر  بســیار  گذشــته  ســال های 
بــود و تنهــا در فروردیــن ۹۷، ۱۴۲ فقــره 
ایــران  جنگل هــای  در  آتش ســوزی 
گازهــای  چشــمگیر  کاهــش  داد.  خ  ر
کســید نیتــروژن بــه  گلخانــه ای و دی ا
کارخانه هــا و فعالیــت  دلیــل تعطیلــی 

انســان در روزهــای کرونایــی نیــز اتفاقــی 
کم ســابقه اســت کــه امســال بــه دلیــل 
۱۹ در ســطح  کوویــد  ع بیمــاری  شــیو
ع  کــه شــیو آنچنــان  خ داد،  جهــان ر
ــا در چیــن انتشــار گاز هــای  ویــروس کرون
دســت کم  کشــور  ایــن  در  را  کربنیــک 

کاهــش داد.  ۲۵درصــد 
بـه گـزارش ایسـنا، بـر خـاف برآوردهـای 
قبلـی، کارشناسـان اقلیـم انتظـار دارنـد 
کسـیدکربن ناشـی ازصنعـت  انتشـار دی ا
سـال  در  فسـیلی جهـان  سـوخت های 
جـاری میـادی حـدود ۵درصـد یـا  ۲.۵ 
میلیاردتـن کاهش یابـد و بـه پایین ترین 
گذشـته  دهـه  یـک  طـی  خـود  سـطح 
کاهـش  میـزان  ایـن  هشـود.  محـدود 
انتشـار در یک سـال ناشـی از یـک بحران 
جهانی، یک رکورد طی ۵۰ سـال گذشـته 
محسـوب مـی شـود. بـر اسـاس اعـام 
دبیرخانـه اوپـک، تحلیل گـران بـرآورد 
می کننـد تقاضـای جهانـی نفـت خـام در 
سـال ۲۰۲۰ بـه طـور متوسـط ۱۱میلیـون 
بشـکه در روز یـا چهـار میلیـارد تـن در 
کاهـش یابد.طبـق محاسـبه های  کل 
به تنهایـی  امـر  ایـن  شـده،  انجـام 
کاهـش انتشـار ۱.۸ میلیاردتـن  باعـث 
همچنیـن  می شـود.  کسـیدکربن  دی ا
آنهـا انتظـار دارنـد کاهـش مصـرف بـرق 
۲.۳درصـدی تقاضـا  کاهش منجـر بـه 
بـرای گاز طبیعـی و زغـال سـنگ شـده و 
انتشـار کربـن آنهـا را بـه ترتیـب۲۰۰ و ۵۰۰ 
میلیون تـن در سـال کاهش دهـد. آنطور 
کـه در ادامـه ایـن گـزارش آمـده، بخـش 
عمـده ای از افـت بی سـابقه تقاضـای 
حمل ونقـل  صنعـت  بـه  مربـوط  نفـت 

طـور  بـه  بـود.  خواهـد  جهـان  هوایـی 
معمول،روزانـه ۹۹۷۰۰ پـرواز تجـاری در 
جهـان انجـام می شـود، امـا جلوگیـری از 
ع  سـفرهای غیرضـروری بـرای مهـار شـیو
ویـروس کوویـد ۱۹می توانـد بـه سـقوط 
ترافیـک هوایـی بـه طـور متوسـط تقریبـا 
بـه یـک چهـارم معمـول در طـول سـال 
منجـر شـود. حضـور کمتـر خودروهـا در 
جاده ها نیزتقاضا برای بنزین و گازوییل 
را بـه طـور متوسـط ۹.۴ درصـد در طـول 
سـال کاهـش داده و در نتیجـه تقاضـای 
نفت در سال ۲۰۲۰ در بخش حمل ونقل 
جاده هـا  بـه طـور متوسـط ۲.۶ میلیـون 

بشـکه در روز کاهـش می یابـد. 

کاهش تلفات، افزایش زاد و ولد 
حیوانات

امـا کرونـا همانطـور کـه جـان جنگل هـا 
تلفـات  کاهـش  باعـث  را نجـات داد، 
گفتـه برخـی از  حیوانـات نیـز شـد. بـه 
کارشناسـان حیات وحش، تلفات ناشـی 
از تصادفـات رانندگـی به ویـژه در ایـام 
نـوروز امسـال ۹۵ درصـد کاهـش یافتـه و 
از سـوی دیگـر میـزان زاد و ولـد حیوانـات 

در قرنطینـه افزایـش یافتـه اسـت. 
در ایـن روزهـای قرنطینـه ای تصاویـر 
بسـیاری از ورود حیوانـات و پرنـدگان 
بـه شـهرهای آرام و خلـوت کشـورهای 
سـلیمی،  سـپهر  شـد.  منتشـر  مختلـف 
حقـوق  حامـی  و  محیط زیسـت  فعـال 
بـه »اصفهـان  بـاره  ایـن  حیوانـات در 
زیبـا« می گویـد: »دو مسـئله می توانـد 
باعـث هجـوم حیوانـات و پرنـدگان بـه 
داخـل شـهرها باشـد؛ اول اینکه مـردم در 

شـهرها تـردد ندارنـد و ترافیکـی مشـاهده 
نمی شـود و شـهر خالـی از سـر و صداسـت؛ 
بـرای همیـن هـم حیوانـات احسـاس 
امنیت می کنند و به داخل شهر می آیند. 
دوم اینکه حیواناتی مثل شـغال و... که 
در حاشـیه های شـهرها از بازمانده هـای 
می کننـد،  تغذیـه  رسـتوران ها  غـذای 
گرسـنه شـده اند و حـاال بـه داخـل شـهر 
وحشـی  حیوانـات  یـا  آورده انـد.  پنـاه 
نظیـر میمون هایـی کـه دسـتی بوده انـد 

و مـردم بـه آنهـا غـذا می داده انـد نیـز االن 
گرسـنه اند و بـه همیـن دلیـل بـه داخـل 
شـهرها هجـوم آورده انـد.« امـا در ایـن 
کـه دارای  دوران بسـیاری از افـرادی 
حیوانـات خانگـی بودنـد از تـرس ناقـل 
بـودن، آنهـا را در خیابان هـا رهـا کردنـد. 
سـلیمی در ایـن بـاره می گوید: »شـایعاتی 
کـه در ایـن بـاره منتشـر شـد و البتـه هیـچ 
گاه مورد تایید سـازمان جهانی بهداشت 
قـرار نگرفت، باعث شـد تـا افـراد مبادرت 
کردن ایـن حیوانات بکننـد؛ البته  بـه رها
هر حیوانی می تواند ناقل فیزیکی باشد؛ 
ج از  گـر حیوانات در خـار به ایـن معنا کـه ا
خانـه باشـند و ویـروس بـر روی بـدن آنها 
و موهایشـان بنشـیند، می تواننـد آن را 
منتقل کنند. رهاسـازی حیوانـات نوعی 
از حیـوان آزاری اسـت و باعـث مرگشـان 
می شـود و مشـکات بهداشـتی نیـز بـرای 
شـهر به وجـود می آیـد.  بزرگ ترین درس 
کـه بایـد بـه طبیعـت  کرونـا ایـن اسـت 
کنـار حیوانـات  احتـرام بگذاریـم و در 
 هـم زیسـتی مسـالمت آمیزی باشـیم.« 
در  نیـز  را  حیوانـات  شـکار  امـا  کرونـا، 
بسـیاری از حیات هـای وحـش کاهـش 

اسـت.  داده 

افزایش 40 درصدی مصرف آب
کرونـا صرفـا پیامدهـای مثبـت بـرای   
محیط زیسـت بـه همـراه نداشـته بلکـه 
ح فاصله گذاری  خانه نشـین و اجرای طر
افزایـش مصـرف آب  باعـث  هوشـمند 
کـه  مطالعاتـی  براسـاس  اسـت.  شـده 
شـورای  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز 
اسـامی دربـاره ی تاثیـر کرونـا بـر منابـع 
افزایـش  ع  موضـو بـه  فاضـاب  و  آب 
در  آب  مصـرف  ۴۰درصـدی  حـدود 
بـه  نسـبت  فروردین مـاه  اول  هفتـه 
قبـل در  زمـان مشـابه در سـال  مـدت 
اسـتان های مختلـف اشـاره کـرده و در 
عین حـال یـادآور شـده کـه بـا توجـه بـه 
میـزان بارندگی هـا در کل کشـور ظرفیـت 
تصفیه خانه های آب شـرب پاسـخگوی 
نیازهـا بـا افزایـش بیـش از حـد مصـرف 
بی رویـه  مصـرف  همچنیـن  نیسـت. 
پاسـتیک و رها کـردن آن در طبیعت نیز 
یکـی دیگـر از مهم تریـن مشـکاتی اسـت 
که کرونا برای محیط زیست ایجاد کرده 
کـه می توانـد تبعـات بلندمـدت داشـته 
باشـد. در ایـن بـاره خوشـه عظیم پـور، 
فعـال محیط زیسـت بـه »اصفهـان زیبا« 
می گوید: »شـرایط کنونی میـزان مصرف 
انـواع محصـوالت یکبار مصـرف را زیـاد 
کـرده، ولـی بایـد ببینیـم مـا کجـای ایـن 
در  نقشـی  چـه  و  ایسـتاده ایم  چرخـه 
ادامـه ایـن زنجیـره مصـرف داریـم؟« او 
ادامـه می دهـد: »وقتـی دقیق بـه اطراف 
کنیـد حتـی در شـهر تمیـزی مثـل  نـگاه 
اصفهـان هـم تعـداد زیـادی دسـتکش 
یکبار مصـرف می بینیـد کـه سـوار بـر بـاد 
بـه ایـن سـو و آن سـو می رونـد و نـه تنهـا 
آلودگی ها را جابه جا می کنند بلکه باعث 
گسترده شـدن ذرات پاسـتیک در سطح 
محیط هـم هسـتند.« او بهتریـن راه حل 
کاهـش اسـتفاده از پاسـتیک را  بـرای 
در خانـه مانـدن می دانـد و می گویـد: 
»وقتـی شـما در محیـط امـن و بـه دور از 
آلودگـی در منـزل بمانیـد، ضرورتـی بـرای 
استفاده از دستکش یکبار مصرف وجود 
نخواهـد داشـت. همچنیـن اسـتفاده از 
دسـتکش هایی کـه قابلیـت شست وشـو 
کیسـه های پارچـی  دارنـد و همچنیـن 
کاهـش  باعـث  می توانـد  خریـد  بـرای 

مصـرف پاسـتیک شـود.« 

طبیعت کام گرفت
کرونا باعث شد محیط زیست بعد از مدت ها نفس راحت بکشد

حتی در  اصفهان هم 
دستکش یکبار مصرف 
می بینید که به این سو و 
آن سو می روند و نه تنها 

آلودگی ها را جابه جا 
می کنند بلکه باعث 
گسترده شدن ذرات 
پالستیک در سطح 
محیط هم هستند

 نجات جان جنگل ها 
و کاستن از حجم انبوه 

 آتش سوزی آنها
 در ایام نوروز به 

دلیل عدم حضور 
 طبیعت گردان

 یکی از دستاوردهای
  حائز اهمیت

 کروناست
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دیدبان گردشگری

 از پاسپورت مصونیت 
تا باز شدن مرزها

گردشـگری دربـاره  بـا توجـه بـه پیش بینـی سـازمان جهانـی 
کاهـش چشـمگیر شـمار گردشـگران بین المللـی در سـال ۲۰۲۰، 
می توان نتیجـه گرفت گسـترش ویـروس کرونـا تاثیـر ویرانگری 
بر حوزه گردشگری داشته اسـت، از این رو کارشناسان و مقامات 
ح هایـی بـرای احیـای گردشـگری ارائـه  کشـورهای مختلـف طر
داده اند.بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از سـی ان ان، در تایلنـد، 
جایی که گردشـگری ۱۸ درصـد از تولیدات ناخالص داخلـی را در 
برمی گیـرد، مقامـات ایـن کشـور ۶۵ درصـد کاهـش را بـرای شـمار 

گردشـگران پیش بینـی کرده انـد.
در مـاه آوریـل، تمـام پروازهـای بین المللـی تایلنـد متوقـف و بـه 
دنبال این شرایط، کسب وکار بسیاری از افراد با مشکالت جدی 
مواجه شـد. برای مثال درآمد روزانه یکی از فروشندگان سوغاتی 
در تایلند که پیـش از بحـران ویروس کرونا بـه ۳۰۰ دالر می رسـید 
ایـن روزهـا بـه دو دالر کاهـش یافتـه اسـت. بـا وجـود ایـن قبیـل 
مشـکالت اقتصـادی،  کشـورهای مختلـف سراسـر دنیا بـه دنبال 
راهی برای احیای دوباره کسـب وکارهای وابسته به گردشگری 
هسـتند.برای مثـال، مقامـات نیوزلنـد و اسـترالیا ارائـه طرحـی 
را بـرای ایجـاد امـکان سـفر شـهروندان دو کشـور بـه یکدیگـر در 
شرایطی که این تصمیم بی خطر باشد در نظر گرفته اند. البته به 
نظر می رسد طرح پیشـنهادی نیوزلند و استرالیا تا چند ماه آینده 
هم تکمیل نشود.کارشناسان معتقدند موفقیت چشمگیر چنین 
ح هایـی بـه سـال ها زمـان نیـاز دارد. همچنیـن ایـن احتمـال  طر
ح کرده انـد کـه شـاید هیـچ گاه نتوانیـم همچـون گذشـته  را مطـر
سـفر کنیـم. در اروپا نیـز اسـتونی، لتونـی و لیتوانـی اعـالم کرده اند 
مرزهای داخلی شـان را از پانزدهم »می« به روی شـهروندان سـه 
کشـور باز خواهنـد کرد.به گفتـه »ماریـو هـاردی« یکـی از اعضای 
انجمن مسافرتی آسیا و اقیانوسیه، ویتنام و تایلند نیز می توانند 
ح مشـابه  نیوزلنـد و اسـترالیا بـرای تبـادل  در ماه هـای  آینـده طـر
گردشگر را در دستور کار قرار دهند. برندون سوبی، کارشناس سفر 
نیز معتقد است زمانی که کشورها به دنبال کشوری برای تبادل 
گردشـگر هسـتند، چنـد نکتـه را در نظـر خواهنـد گرفت کـه تحت 
کنتـرل درآمـدن ویـروس در آن کشـور یـا قابـل اعتمـاد بـودن آمـار 
ارائه شده  در خصوص مبتالیان به ویروس کرونا را شامل خواهد 
شـد.بنجامین ایکوئینتـو، جغرافـی دان گردشـگری دانشـگاه 
هنگ کنـگ، معتقـد اسـت کشـورهایی کـه روابـط ژئوپلیتیـک 
قوی داشته باشند در  این طرح مشابه همکاری خواهند داشت. 
بـرای مثـال نیوزلنـد و اسـترالیا روابـط سیاسـی قـوی ای دارنـد، 
ح تبـادل گردشـگر منطقـی  بنابرایـن همـکاری بـا یکدیگـر در طـر
اسـت.تحقیقات نشـان می دهد چینی ها بیشـتر تمایل دارند به 
مناطقـی که نسـبت بـه آنهـا آشـنایی دارنـد، سـفر کننـد. بنابراین 
می تـوان انتظـار داشـت، تایلنـد کـه سـاالنه میزبـان ۱۱ میلیـون 
گردشـگر چینـی اسـت از جملـه نخسـتین کشـورهایی باشـد کـه 
روابط گردشـگری با چین را از سـر بگیرد.اما بحران موجـود برای 
کشـورهایی کـه به شـدت بـه حـوزه گردشـگری وابسـته هسـتند، 
لـزوم ایجـاد تعـادل بیـن نگرانی هـای مرتبـط بـا سـالمت جامعـه 
گـر کشـوری ناچـار بـه  و مشـکالت اقتصـادی را می طلبـد. حتـی ا
افزایـش تبـادل گردشـگر باشـد لزومـا بـه ایـن معنـی نیسـت کـه با 
هجـوم شـمار زیـاد گردشـگران مواجـه شـود.تدابیر مختلفـی را در 
کنـار تبـادل گردشـگر می تـوان در نظـر گرفـت. بـرای مثـال تایلنـد 
ح تعیین مناطقی مشـخص برای حضور گردشگران خارجی  طر
را در نظر دارد که به این ترتیب، گردشـگران فقط در یک منطقه 
مشـخص همچـون یـک جزیـره حضـور خواهنـد داشـت.از دیگر 
طرح های پیشنهادی به استفاده از »پاسپورت مصونیت« توسط 
مسافران می توان اشاره کرد که به کمک آن، افرادی را که از ابتال 
به ویـروس کرونـا در امان هسـتند می تـوان شناسـایی کرد.البته 
کنون از نسخه ای مشابه یعنی »کد کیوآر« برای اطالع  چین هم ا
کـن عمومـی  از وضعیـت سـالمت شـهروندان هنـگام ورود بـه اما
اسـتفاده می کند.بـا ایـن حـال اسـتفاده از »پاسـپورت مصونیت« 
به ایـن فرضیه کـه افـراد بهبـود یافتـه از کرونا مجـددا گرفتـار این 
ویروس نمی شوند، بستگی دارد. بر اساس اطالعات منتشر شده 
توسط سازمان جهانی بهداشت، در حال حاضر هیچ شواهدی از 
وجود آنتی بادی برای جلوگیری از ابتالی دوباره فرد به ویروس 

کرونا کشـف نشـده اسـت.

 برداشت گل محمدی 
در پاتوق تاج خاتون صفوی 

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
نطنـز از آغـاز برداشـت گل محمـدی و همچنیـن آغـاز عملیـات 
گالب گیری در منطقه تاریخی تـاج آبـاد از توابع این شهرسـتان در 
محـور شـمال اسـتان اصفهـان خبـر داد. حسـین یزدانمهـر ۲۳ 
اردیبهشـت با اعـالم ایـن مطلـب افـزود: »در سـه سـال گذشـته به 
همت فعاالن گردشگری شهرستان، بخش وسیعی از زمین های 
مجموعه تاریخـی تاج آبـاد شهرسـتان بـه کشـت گل رز محمدی 
اختصاص یافت.« او گفت: »این مجموعه تاریخی که در یکی از 
مناطق خوش آب و هوای شهرسـتان و در دامنه کوه کرکس واقع 
شـده به دسـتور شـاه عباس اول صفوی و به منظـور بهره بـرداری 
خواهرش شاهزاده خانم تاج خاتون بنا شد، لذا از چهار سده پیش 
تا کنـون این منطقـه تاریخـی که شـامل بـاغ و چند بنـای تاریخی 
است، تاج آباد خوانده می شود.«یزدانمهر تاکید کرد: »در راستای 
حفاظـت از ایـن مجموعـه تاریخـی و طبیعـی، بـه همـت فعـاالن 
ع گل محمـدی و  گردشـگری شهرسـتان در ایـن مجموعـه مـزار
کنـار فعالیت هـای  کـه در  کارگاه هـای گالب گیـری دایـر شـده 
اقتصادی منطقه به یکی از مقاصد گردشگری شهرستان تبدیل 

شده است.«

درحالی که بیشـتر از دو ماه از تعطیلـی موزه های کشـور می گذرد، پژوهشـکده حفاظـت و مرمت آثـار تاریخی فرهنگی، 
پروتکلی را با محوریت بازگشایی تدریجی موزه های سرتاسر کشور تهیه کرده که به زودی به اطالع عموم موزه داران 

خواهد رسـید.

گشایی موزه ها و بناهای تاریخی نوید باز
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان  در گفت وگو با اصفهان زیبا: پروتکل های الزم تدوین شده است

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
نفیسه حاجاتی

دبیر سرویس میراث و گردشگری
صنایـع دسـتی اصفهـان از اعـالم آمادگـی 
ایـن اداره کل بـرای بازگشـایی موزه هـا و 
بناهـای تاریخـی اصفهـان، از شـنبه ۲7 
اردیبهشـت خبر داد. این خبر اما به معنای عادی شـدن کامل شرایط نیسـت و توصیه ما 
در سـرویس میـراث و گردشـگری روزنامـه اصفهان زیبـا با توجـه به صحبـت با مسـئوالن و 
گـر دلیـل موجهی بـرای بازدیـد از بناهـا نداریـد، فعال تا  صاحب نظـران حـوزه این اسـت که ا
گر پژوهشـگر یا مسافری هستید  سـبز شـدن چراغ زرد و ورود به بناها دسـت نگهدارید، اما ا
که زمان محدود یا دلیل مهمی برای بازدیـد از میراث گران قدر اصفهـان دارید، می توانید 
با رعایـت همه اصـول بهداشـتی و تبعیـت از فاصله گـذاری فیزیکـی وارد بناهـا و موزه های 

اصفهان شوید.  
بـرای اولیـن بـار در دهه هـای گذشـته، امسـال در پررونق تریـن فصـل گردشـگری داخلـی 
ایـران، درهـای موزه هـا و بناهـای تاریخی سراسـر کشـور به روی گردشـگران بسـته شـد. از 
اسـفند 9۸ با شـروع اپیدمی کرونا نه فقط برای حفاظت از سـالمتی گردشـگران و کارکنان 
موزه ها، بلکـه برای حفاظـت از بناها و اشـیای مـوزه ای چنیـن تصمیمی نه فقـط در ایران 
کـه در سراسـر دنیـا گرفتـه شـد و ایـن تعطیلـی می رفـت کـه بـه یـک فصـل کامـل برسـد، امـا 
درخواسـت های مسـئوالن از سـتاد کرونـا باعـث شـده کـه موزه هـا از ایـن تعطیلـی طوالنـی 
برهند. آنطور که فریدون الهیاری، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری 
اسـتان در گفت وگـو بـا خبرنـگار اصفهان زیبـا بیـان کـرد، درخواسـت اداره کل میـراث 

فرهنگی اسـتان در سـتاد کرونـای اصفهـان تصویب شـده و بـه محض ابـالغ، ایـن آمادگی 
از سـوی اداره کل میراث اصفهـان وجود دارد کـه درهای بناهـا و موزه هـای تحت نظرش 

را بـه روی گردشـگران بـاز کنـد.  
کـن تاریخـی و فرهنگـی، غیـر از  الهیـاری در ایـن بـاره گفـت: »بـه هـر حـال بحـث موزه هـا و اما
حوزه سـرویس دهی به گردشـگران از نظـر بازدید پژوهشـگران، دانشـجویان و عالقه مندان و 
کسـانی که کار تحقیق و پژوهش دارند، هـم اهمیت دارد و بسـته بودنش مشـکالتی را در این 
زمینه ایجاد کرده اسـت، ضمـن اینکه مـا بایـد در اندازه های محـدودی زمینه سـرویس دهی 

بـه مـردم را هـم فراهـم کنیم.« 
مدیـرکل میـراث اصفهـان افـزود: »به همیـن دلیـل هـم همـکاران، پروتکل های مشـخصی را 
کن مختلف اسـت. مثـال اینکه  تدویـن کردند که شـامل بررسـی شـرایط فضایی و محیطـی اما
بـرای رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی در هـر سـاعت چـه تعـداد بازدیدکننـده می توانـد در هـر 
کن مختلـف هم این تعـداد متفاوت اسـت. در زمینـه نظافت و  بنا حضور داشـته باشـد و در اما
ضدعفونی کردن و بهداشت محیط هم تمهیداتی اندیشیده شده و در بحث بلیت، اینکه به 

صـورت الکترونیکـی این خدمـات ارائه شـود هـم در نظر گرفته شـده اسـت.« 
به روایـت الهیـاری، این پروتکل ارائه شـد و سـتاد کرونا هـم روز گذشـته این پیشـنهاد را تایید 
کـرد، بنابراین برنامه ریزی برای بازگشـایی بناهـای تاریخـی و موزه های اصفهان آغاز شـده و 
این اداره کل از شـنبه آمادگی فعالیت دارد و به محض اینکه سـتاد کرونا مصوبـه را ابالغ کند، 
بناهـا بازگشـایی می شـوند. او افـزود: »یکـی از بخش هـای ایـن پروتـکل، سـانس بندی بـرای 
حضـور گردشـگران اسـت و در هـر بنـا مشـخص می شـود کـه در هـر سـاعت چه تعـداد گردشـگر 

اجـازه حضـور و بازدیـد دارند.« 
 ماجرا اما درباره کاشان متفاوت است، چرا که ستاد کرونای این شهر هم جدا از ستاد کرونای 
اسـتان اصفهان اسـت و اصوال محلـی و مجزا دربـاره بازگشـایی بناهای کاشـان تصمیم گیری 
می شود. همانطور که در کاشـان به دلیل نزدیکی به قم و آمار باالی مبتالیان، بناها و موزه ها 
یک هفته زودتر از بقیه شـهرهای اسـتان، بسـته شـدند. در اسـتان اصفهان از ۲۰ اسـفند بناها 
دیگر به روی گردشگران باز نبودند و از یک هفته قبل از تعطیلی کامل هم به صورت نیم روزه 

فعالیت کردند. 

فرناز کلباسی
خبرنگار

درحالی که بیشتر از دو ماه از تعطیلی 
پژوهشکده  می گذرد،  کشور  موزه های 
فرهنگی،  تاریخی  آثار  مرمت  و  حفاظت 
پروتکلی را با محوریت بازگشایی تدریجی 
که  کرده  تهیه  کشور  سرتاسر  موزه های 
به زودی به اطالع عموم موزه داران خواهد 
رسید. برخی از جزئیات محتوای این پروتکل 
موزه ها،  بازدید  ساعات  کاهش  شامل 
کاهش ساعات فعالیت راهنمایان موزه ، 
نظافت موزه ها بعد از هر بازدید، نحوه و میزان 
کسازی  استفاده از مواد بهداشتی، روند پا
موزه ها، نحوه چیدمان آثار و حذف برخی از 
 مولفه ها در فضای موزه ، آموزش به کارکنان 
که رئیس  و مـخـاطـبـان موزه و... است 
پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی 
فرهنگی در تازه ترین سخنانش به آنها اشاره 

کرده است.

گرامی »فرهنـگ مـوزه« روز  صفحـه اینسـتا
نشسـت  هفدهمیـن  در  اردیبهشـت    ۲۳
عنـوان  بـا  نشسـت هایش  مجموعـه  از 
گپ موزه، میزبان آنالین دکتر رضا رحمانی، 
عضـو هیئـت علمـی و رئیـس پژوهشـکده 
حفاظـت و مرمـت آثـار تاریخـی فرهنگـی بـا 
میزبانـی رضـا دبیری نـژاد، رئیس مـوزه ملی 
ملـک بـود تـا بـا او دربـاره »راهنمـای مقابلـه 
بـا کرونـا ویـروس در محیط هـای مـوزه ای« 

سـخن بگویـد.

راهنمای موزه از منابع داخلی و 
خارجی تهیه شده است

نخستین پرسش رضا دبیری نژاد از عضو 
هیئت علمی و رئیس پژوهشکده حفاظت 
و مرمت آثار تاریخی فرهنگی این بود که 
که قرار است پروتکل  راهنمای موزه ها 
بازگشایی محیط های  برای  را  ویژه ای 
موزه ای ارائه دهد، چطور و براساس چه 
منابعی تهیه شده است. رحمانی پاسخ داد: 
»این پروتکل با تالش جمعی از همکاران 
متخصص ما در پژوهشکده حفاظت و 
اساس  بر  فرهنگی  تاریخی  آثار  مرمت 
نیازها و اقتضائات مشترک میان موزه ها، 
گالری ها، کتابخانه ها و حتی بخش های 
اداری موزه ها تا تاریخ دهم اردیبهشت تهیه 
شده و قطعا در صورت لزوم به روزرسانی 

خواهد شد.«
او افزود: »منابعی که برای تهیه این راهنما 
منابع  شامل  ازسویی  نیز  شده  استفاده 
که راهکارهای موزه های  خارجی است 
ح دنیا در مواجهه با کرونا را مدنظر قرار  مطر
که  داده و از آنها استفاده کرده است، چرا
موزه های دنیا تا زمانی که به تعطیلی کامل 
کردند. نخست  برسند سه مرحله را طی 
برای مخاطبان محدودیت هایی ایجاد 
کردند، بعد موزه ها تعطیل شد، اما کارکنان 
موزه همچنان در محل کار حاضر بودند و در 
نهایت در مرحله سوم به طور کلی موزه ها 
تعطیل شده و شاید تنها پرسنل بخش 

حراست و... در موزه ها حضور داشتند.«
به گفته او، فعالیت مجازی گام چهارم روند 
فعالیت موزه ها بود که در ایران نیز تالش شد 
در حد امکانات از این فرصت استفاده شود.

استفاده از 29 
منبع داخلی و خارجی

رحمانی ادامه داد: »برای تهیه این پروتکل 
از ۲9 منبع داخلی و خارجی استفاده شده 
است. برخی از منابع خارجی شامل اتحادیه 
ایکوم  برزیل،  ایکوم  آمریکا،  موزه های 

بین الملل، موسسه آلودگی های بیمارستانی 
و موزه علوم بوستون است. منابع داخلی نیز 
شامل دستورالعمل های بهداشتی دانشگاه 
شهید  دانشگاه  و  تهران  پزشکی  علوم 
بهشتی و همچنین دستورالعمل کشوری 

کرونا ویروس وزارت بهداشت است.«

دستورات بر اساس اقتضائات 
موزه ها بومی سازی می شوند

پـرســش بـعـــدی که رئـیـــس پـژوهشکـده 

حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی به 
آن پاسخ داد درخصوص نحوه اجرای 
دستورات این پروتکل بود. او گفت: »مسلما 
هر موزه اقتضائات و شرایط بومی خودش را 
دارد، به همین دلیل تالش کرده ایم تا این 
راهنما به نحوی ساده و روان ارائه شود که 
کثریت موزه ها بتوانند مولفه های آن را اجرا  ا
کنند.« او با اشاره به استفاده از مواد بهداشتی 
کسازی موزه ها  خاص برای گندزدایی و پا
در دنیا افزود: »در دنیا شرایط خاصی برای 
ساخت و استفاده از این مواد وجود دارد 
که ما در حال حاضر قادر به وارد کردن آنها 
به کشور نیستیم، بنابراین تالش شده تا 
ع مواد در این راهنما به حداقل برسد و  تنو
ساخت و استفاده از آنها برای موزه داران 

راحت باشد.«

سالمت آثار، موزه داران و مخاطبان 
محور محتوای پروتکل است

رحمانـی در ادامـه بـا اشـاره بـه برخـی از 
مولفه های این راهنما گفت: »بهداشـت در 
محیـط مـوزه، توصیه هـای خودمراقبتـی، 
رعایـت بهداشـت در محیـط کار، سیاسـت 
فاصله گـذاری اجتماعـی در محیـط کار کـه 
بـرای موزه هـا از چهـار طـرف دو متـر تعییـن 
طریـق  از  بیمـار  افـراد  غربالگـری  شـده، 
فرم هـای خوداظهـاری و ارائـه آموزش های 
مخـازن،  گندزدایـی  و  کسـازی  پا الزم، 
کتابخانه هـا  نمایشـگاهی،  بخش هـای 
کـه باهـم متفـاوت  و محیط هـای اداری 
کـه در  هسـتند، حفاظـت از آثـار تاریخـی 
ایـن مـدت در تعطیلـی طوالنـی مـدت بـه 
سـر برده انـد، راهنمـای اسـتفاده از روش 

موزه هـا،  تعطیلـی  زمـان  در  دیجیتـال 
سیاسـت های کلـی مقابلـه بـا بیماری هـای 
گیـردار در موزه هـا و... برخـی از بندهـای  وا

ایـن راهنماسـت.«

کسازی موزه ها گام اول: پا
او درپاسـخ بـه اینکـه نخسـتین اقـدام بـرای 
بازگشایی تدریجی موزه ها چیست، توضیح 
داد که موزه ها بیشـتر از دو مـاه به طور کامل 
تعطیـل بوده انـد و چـون در حـال حاضـر 
در فصلـی بـه سـر می بریـم کـه شـرایط رشـد  
حشـرات و آلودگی هـای بیولوژیکـی فـراوان 
کسـازی  اسـت، باید قبل از هر چیز موزه ها پا
کسـازی باید  کید کرد: »اما این پا شـوند.او تا
کامال اصولی صورت گیـرد. باید قبـل از کار از 
کسـازی  آثـار عکس بـرداری شـود تـا بعـد از پا
کـه در  بتوانیـم از آلودگی هـای جدیـدی 
دوران کرونا در معرض آثار موزه قرار داشته، 
کنیـم. همچنیـن بایـد  کسـب  اطالعـات 
بدانیـم کـه نحـوه رعایـت مـوارد بهداشـتی 
درحـال حاضـر بـا گذشـته بسـیار متفـاوت 
است و باید طبق شـرایط روز عمل کرد. مثال 
بیشتر از دو ماه آثار موزه ها در فضای تاریک 
بوده اند و حاال باید نحوه نورپردازی طوری 

باشـد که آثـار آسـیب نبیننـد.«

موزه ها تدریجا بازگشایی 
می شوند، نه یک باره!

به گفته او، همه این موارد به این معناست 
کـه موزه هـا بایـد کامـال تدریجـی و هـر کـدام 
براساس شـرایط بومی خودشـان بازگشایی 
شوند، نه اینکه همه در یک زمان مشخص 
مخاطبـان  سـوی  بـه  را  درهـا  گهـان  نا

بگشایند!او اضافه کرد: »پیش از بازگشایی 
نیـز بایـد پایـش درسـتی از موزه هـا صـورت 
گیرد، در غیـر این صـورت بـا ورود مخاطبان 

مشـکالت تـازه ای ایجـاد می شـود.«

از ساعت های بازدید موزه ها
 کم می شود

رئیـس پژوهشـکده حفاظـت و مرمـت آثـار 
تاریخی فرهنگی در ادامه از کاهش ساعات 
بازدیـد موزه ها به عنـوان یکـی از ارکان مهم 

کیـد کـرد:  رونـد بازگشـایی سـخن گفـت و تا
»بایـد توجـه داشـت کـه قـرار نیسـت یـک 
مـوزه هفت هشـت سـاعت در روز بـاز باشـد. 
بایـد سـاعات بازدیـد کاهـش پیـدا کنـد تـا 
کنتـرل درسـتی بـر نحـوه حضـور مخاطبـان 
کوتـاه  گیـرد. همچنیـن سـاعات  صـورت 
کاری می توانـد کار را بـرای راهنمایـان مـوزه 
و بخـش خدمـات کـه بایـد بعـد از هـر بازدیـد 
نظافت مقرر را در موزه انجام دهند، آسان تر 

کنـد.«
گـر الزم اسـت بایـد در  بـه گفتـه او، حتـی ا
چیدمـان و مبلمـان مـوزه تغییراتـی ایجـاد 
آب سـردکن،  مثـل  مـواردی  مثـال  شـود. 
شـود  بایـد حـذف  و...  رفاهـی  خدمـات 
یـا نحـوه فـروش بلیـت و نحـوه همراهـی 
راهنمایـان مـوزه بـا مخاطبـان بایـد تغییـر 

. کنـد

پرسنل باید آموزش ببینند
رحمانی از دیگر مولفه های مهم بازگشـایی 
موزه هـا را، آمـوزش پرسـنل آنهـا در زمینـه 
اجـرای مصوبه هـای بهداشـتی دانسـت 
اعظـم  بخـش  »خوشـبختانه  گفـت:  و 
پرسـنل موزه هـای کشـور دارای تحصیالت 
دانشـگاهی مرتبـط بـا مـوزه هسـتند و از 
حساسـیت و اهمیـت شـرایطی کـه در حـال 
حاضر برای صیانت از آثار وجود دارد، اطالع 
دارنـد. بنابراین آموزش آنهـا در زمینه نحوه 
برخـورد بـا ایـن پروتـکل گام مهمـی در رونـد 
اجرای آن است.«به گفته او، میزان و نحوه 
اسـتفاده از مـواد بهداشـتی کـه در پروتـکل 
پژوهشـکده حفاظـت و مرمـت آثـار تاریخـی 
کسازی موزه ها بسیار  فرهنگی آمده برای پا
اهمیـت دارد و بایـد بـه نحـو درسـتی اجـرا 
شـود تـا آسـیبی بـه آثـار موزه هـا نرسـد.او در 
پاسـخ بـه اینکـه کـدام واحـد نظارتـی قـرار 
اسـت بر اجرای این پروتکل نظارت داشـته 
باشـد هـم گفـت: »مسـلما بهتریـن ناظـر، 
مدیران موزه ها هستند که از حساسیت کار 
اطـالع دارند و خـود و نیروهایشـان را ملزم به 
انجـام آن می داننـد، ضمـن اینکـه در حـال 
حاضـر صرفـه اقتصـادی بـرای مـا اهمیـت 
زیـادی دارد و تـالش شـده تـا ایـن مسـئله در 
تهیـه پروتـکل نیـز لحـاظ شـود.«  او مسـئله 
آمـوزش را شـامل مخاطبـان موزه هـا هـم 
کیـد کـرد: »مثـال دانشـجویانی  دانسـت و تا
که الزم اسـت بـرای تحقیقات علمـی مرتب 
بـه موزه هـا برونـد، بایـد دربـاره نحـوه ورود 
به موزه، اسـتفاده از مواد ضدعفونی کننده، 
دسـتکش، ماسـک، کف پـوش، کاور و... 
آمـوزش ببیننـد. ضمـن اینکـه موزه هـا بایـد 
تجهیـزات خودمراقبتـی را بـرای کارکنـان و 

مخاطبـان خودشـان تهیـه کننـد.«

آموزش آنالین 
برای موزه های خصوصی و دولتی

رحمانـی از ارائـه آمـوزش آنالیـن از سـوی 
پژوهشـکده حفاظـت و مرمـت آثـار تاریخـی 
فرهنگـی در آینـده نزدیـک خبـر داد و گفـت 
کـه موزه هـای خصوصـی هـم می تواننـد 
کننـد. او از آغـاز  از ایـن آمـوزش اسـتفاده 
برنامـه آموزشـی طـی ۱۵ روز آینـده خبـر داد و 
مـدت زمـان آن را دو سـاعت و دارای زبانـی 
سـاده و قابـل اجـرا دانسـت. او همچنیـن 
کـه فعـاالن و متولیـان حـوزه  کـرد  اعـالم 
شـماره  طریـق  از  می تواننـد  مـوزه داری 
فکـس  شـماره  و   ۶۶7۳۶۵۸4 تلفـن 
۶۶7۳۶۵۸۵ بـه طـور مسـتقیم بـا خـود 
او در پژوهشـکده حفاظـت و مرمـت آثـار 
تاریخی فرهنگی مرتبط شوند و پیشنهادها 
و پرسش هایشـان را در زمینـه اجـرای ایـن 

کننـد. ح  پروتـکل مطـر

موزههابهتدریج
بازگشاییمیشوند

رضا رحمانی »راهنمای مقابله با کرونا در محیط های موزه ای« را تشریح کرد

باید توجه داشت که 
قرار نیست یک موزه 
هفت هشت ساعت 
در روز باز باشد. باید 

ساعات بازدید کاهش 
پیدا کند

 تا کنترل درستی بر 
نحوه حضور مخاطبان 

صورت گیرد

مسلما هر موزه اقتضائات 
و شرایط بومی خودش 
را دارد، به همین دلیل 
تالش کرده ایم تا این 
راهنما به نحوی ساده 

و روان ارائه شود که 
کثریت موزه ها بتوانند  ا
مولفه های آن را اجرا 

کنند
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 فوتبال روز 

 شاید دیگر این ستاره ها را 
در زمین فوتبال نبینیم

با توجـه به اینکـه قرار اسـت تـا اطـاع ثانـوی مسـابقات فوتبال 
به دلیـل تـرس از شـیوع ویـروس کرونـا در ورزشـگاه های بدون 
تماشـاچی برگـزار شـود، ایـن احتمـال وجـود دارد کـه شـماری 
از بهتریـن فوتبالیسـت های دنیـا دیگـر نتواننـد تـا پایـان دوره 
فوتبالشـان در مقابـل تماشـاچی بـازی کننـد. روزنامـه سـان 
لیسـتی 11نفـره از ایـن بـزرگان فوتبـال دنیـا تهیـه کـرده کـه 
کریسـتیانو رونالدو هم یکـی از آنهاست.سـان می گویـد با توجه 
به شـرایط فعلـی، انتظار مـی رود رقابت هـای فوتبال دسـت کم 
تـا پایـان فصـل آینـده بـدون تماشـاچی برگـزار شـود. لیگ های 
فوتبـال بـزرگ دنیـا بـه شـدت در تاش انـد تا فصـل جـاری خود 
را دوبـاره از سـر بگیرنـد، امـا در ایـن شـکی نیسـت کـه حتـی در 
صـورت شـروع همـه ایـن لیگ هـا، هـواداران تـا آینـده قابـل 
توجهـی اجـازه حضـور در ورزشـگاه ها را پیـدا نخواهنـد کـرد.
روزنامـه سـان بـه ایـن بهانـه فهرسـتی 11نفـره از سـتاره های 
بزرگـی تهیه کـرده که ممکن اسـت پیـش از بازگشـت هـواداران 

بـه ورزشـگاه ها، فوتبالشـان بـه پایـان رسـیده باشـد.

جیان لوئیجی بوفون  
روزهـای  آخریـن  بـه  ایتالیایـی  کهنـه کار  دروازه بـان 
فوتبالی اش نزدیک شده، این سنگربان 42ساله یوونتوس 
امسـال تابسـتان قـراردادش بـا ایـن تیـم بـه پایـان می رسـد. 
او در شـروع ایـن فصـل قـراردادی یک سـاله بـا یـووه امضـا 

کـرده بـود.

 دنی آلوس
آلوس که اسـطوره بارسلوناسـت به زودی 38 سـاله می شود 
و انتظـار مـی رود در ماه هـای آینـده اعـام بازنشسـتگی کنـد. 
او در حـال حاضر به کشـورش برزیل برگشـته و در سـائوپائولو 

تـوپ می زنـد.

جیورجیو کیه لینی  
 مدافـع و کاپیتـان یوونتـوس تـا تابسـتان سـال جاری بـا این 
تیـم قـرارداد دارد. ایـن سـتاره ایتالیایـی 35سـاله بـه عنـوان 
یکـی از مقتدرتریـن دفـاع وسـط های نسـل خـود شـناخته 

می شـود.

 سرخیو راموس
کاپیتان بـزرگ رئـال مادرید هنـوز یک سـال دیگر بـا این تیم 
قرارداد دارد، ولی آینـده او بعد از آن زمان در هالـه ای از ابهام 
قرار دارد. راموس به زودی 35سـاله می شـود و ممکن اسـت 
بـه این نتیجـه برسـد کـه همـه افتخـارات ممکن را به دسـت 

آورده و وقت بازنشسـتگی اش فرا رسـیده است.

 لیتون بینز
قهرمان باشگاه اورتون در فصل جاری در این تیم چهره ای 
حاشـیه ای بـوده و تنهـا پنـج بـار بـا پیراهـن ایـن تیـم در لیگ 
برتـر بـه میـدان رفتـه اسـت. قـرارداد ایـن سـتاره 35سـاله 
تابسـتان آتی به پایـان می رسـد و ممکن اسـت او کفش های 
خود را آویخته و به عنوان مربی به کادر فنی تیم محبوبش 

اضافـه شـود.

لوکا مودریچ  
برنـده تـوپ طـای 2018 تـا پایـان فصـل آتـی بـا رئـال مادرید 
قـرارداد دارد و گفتـه می شـود در حـال بررسـی گزینه هـای 
مختلـف پیـش روی خـود اسـت. مودریـچ ایـن روزهـا بـا 
بی مهـری زیـدان مواجـه اسـت و بعیـد اسـت بعـد از پایـان 

قـراردادش در مادریـد بمانـد.

 وین رونی
اسـطوره منچسـتریونایتد و فوتبـال انگلیس در حال سـپری 
کـردن دوره ای از فوتبـال خـود در باشـگاه دربی کانتی اسـت 
که از آن بـه عنـوان آواز قو یا پرده آخر یاد شـده اسـت. رونی تا 
سـال 2021 با دربی قـرارداد دارد و انتظار مـی رود در آن زمان 
مربیگـری پاره وقـت فعلـی اش در ایـن تیـم را بـه مربیگـری 

تمام وقـت تبدیـل کنـد.

 آندرس اینیستا
جادوگر سـابق بارسـلونا روزهای پایانی دوران فوتبالش را در 
ژاپن می گذراند و انتظار می رود امسـال تابسـتان یا تابستان 
سـال آینـده کفش هـا را بیاویـزد. او بـدون شـک بـه عنـوان 
یکـی از بزرگ تریـن هافبک هـای تاریـخ فوتبـال در یادهـا 

خواهـد مانـد.

داوید سیلوا  
استاد بزرگ منچسترسیتی بعد از سال ها حضور بسیار موفق 
در لیگ برتر، امسـال تابسـتان اتحاد را تـرک می کند. حرکت 
بعـدی او هنوز مشـخص نیسـت، ولـی گفتـه می شـود او یک 
کـرده و سـپس بازنشسـته  فصـل دیگـر هـم فوتبـال بـازی 

خواهـد شـد.

 کریستیانو رونالدو
فوتبـال کریسـتیانو رونالدو هنـوز تمام نشـده، ولی بـا توجه به 
اینکه او به زودی 36ساله می شود شاید به این نتیجه برسد 
کـه در اوج بـا فوتبـال خداحافظـی کنـد. کریسـتیانو سـال های 
سـال در اوج قلـه فوتبـال بـوده و ممکـن اسـت بـه ایـن نتیجـه 
برسـد کـه خداحافظـی در اوج برایـش گزینـه بهتـری اسـت. با 
ایـن حسـاب ممکـن اسـت رونالـدو بعـد از حضـور در تورنمنـت 

یـورو2021 تصمیـم بـه آویختـن کفش هایـش بگیرد.

 زالتان ابراهیموویچ
قـرارداد ایبرا بـا آث میان تابسـتان امسـال به پایان می رسـد 
ولـی او از ایـن گزینـه برخـوردار اسـت کـه قـراردادش را یـک 
سـال دیگر تمدید کند. این سـتاره سـوئدی پیـش از عزیمت 
بـه سن سـیرو بـه بازنشسـتگی فکـر می کـرد و بـه نظـر می رسـد 

ایـن تیـم ایتالیایـی آخریـن تیـم زالتان باشـد.

مهری مصور
دبیر سرویس ورزش

9 هفتــه تــا پایــان لیــگ مبهــم نوزدهــم 
فرصت باقی است و تیم سپاهان ده امتیاز با 
تیــم اول جــدول رده بنــدی فاصلــه دارد تــا 
دســت کم روی کاغــذ هــم کــه شــده شــانس 
کید زیاد  قهرمانی زردها محفوظ باشــد، امــا تا
مسئوالن باشگاه اصفهانی بر روی گزینه لغو 
لیــگ، پیش فــرض احتمالی قهرمان نشــدن 
تیمــی اســت کــه بــرای فتــح جــام وارد لیــگ 

شد.

سـومین مـاه درگیـری دنیـا بـا کرونـا در حالی 
سپری می شـود که همچنان معلوم نیست 
برای لیگ برتـر حرفـه ای فوتبال ایـران چه 

تصمیمی گرفتـه می شـود.
پایـان لیـگ نوزدهـم و احتسـاب امتیـاز 
تیم ها تـا پایان هفته بیسـت و یکـم، یکی از 
راه حل های پیش روسـت که بر این اساس 

بـه عنـوان صدرنشـین  تیـم پرسـپولیس 
لیـگ، بـه عنـوان قهرمـان معرفی می شـود، 
کـه در لیـگ فرانسـه نیـز تیـم  همچنـان 
پاری سـن ژرمن قهرمانـی را از آن خـود کـرد.
راه حـل دومـی، نیمـه کاره رهـا شـدن لیـگ 
بدون تعیین تکلیف برای قهرمانی و سقوط 
بـود کـه ایـن روش مـورد توجـه تیم هـای 

بیشـتری قـرار گرفتـه اسـت.
طی هفته هـای گذشـته چنـد باشـگاه لیگ 
برتـری در اقدامی هماهنـگ، نامـه ای بـه 
سـازمان لیـگ و فدراسـیون فوتبـال ارسـال 
کرده و خواسـتار تعطیلـی کامـل و نیمه تمام 

مانـدن فصـل جـاری لیـگ برتـر شـدند.
کتـور، گل گهـر، ماشین سـازی و نسـاجی  ترا
باشـگاه هایی بودنـد کـه بـرای ارائـه ایـن 
پیشـنهاد پیش قـدم شـدند و در ادامـه نیـز 
باشـگاه های دیگـری از جملـه سـپاهان و 
ح  ذوب آهـن نیـز بـه جمـع موافقـان ایـن طـر
ح برگـزاری ادامـه لیـگ برتر و  پیوسـتند. طـر
مشـخص شـدن نتایـج در مسـتطیل سـبز، 
کـه مسـئوالن فدراسـیون  راه حلـی اسـت 

فوتبال و سازمان لیگ به دنبال آن هستند 
و آنطور کـه وزیر بهداشـت روز گذشـته اعام 
کرد، طی روزهـای آینده در اسـتان هایی که 
وضعیت آنهـا سـفید اسـت، اجـازه فعالیت و 
کـن ورزشـی داده خواهد شـد،  بازگشـایی اما
البتـه دربـاره لیـگ برتـر، امـکان برگـزاری 
مسابقات تیم های برخی استان ها نیست و 
هر تصمیمی اتخاذ شـود، برای همه تیم ها 
ج  قابـل تعمیـم خواهـد بود.آنطـور کـه ایـر
حریرچی، معاون وزیر بهداشت گفته، طی 
جلسـاتی کـه بـا  معـاون وزیـر ورزش و رئیس 
فدراسـیون پزشـکی ورزشـی برگـزار شـده، 
جوانـب مختلـف در نظر گرفته شـده اسـت.

بـه گفتـه او، 9 هفتـه از بازی هـا باقـی مانـده 
که طی شـش هفتـه قابل انجام اسـت، سـه 
هفته هم تیم ها تمرین الزم دارند که حدود 

سـه مـاه زمـان را در بـر می گیـرد.

موضع گیری رسمی سپاهان
باشگاه سپاهان که در ابتدای بحث شیوع 
کرونا، تمایلی بــه اظهارنظر مســتقیم درباره 

شــیوه ادامــه لیــگ نداشــت، حــاال بــه طــور 
رســمی در این بــاره اعــام موضــع کــرده و 

خواســتار تعطیلــی لیــگ شــده اســت.
سخن گوی باشگاه ســپاهان که در روزهای 
گذشــته از او رونمایــی شــده، در گفت وگویی 
کــه روی خروجــی پایــگاه خبــری ســپاهان 
کیــد کــرده: در حــال حاضــر همــه مــا  رفتــه، تا
ــف  ــا واق ــاری کرون ــی از بیم ــرات ناش ــه خط ب
هســتیم و بــه طــور قطــع راه هــای انتقــال 
ع ایــن بیمــاری و آســیب های آن  و شــیو
بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت. امــروزه 
گفتــه او، باشــگاه ســپاهان نیــز بــه  بــه 
نوبــه خــود در راســتای حفــظ و صیانــت از 
ســامت بازیکنــان، کادر تیم هــا، هــواداران 
و همــه دســت انــدرکاران، اعتقــاد بــه عــدم از 
ســرگیری مســابقات و لغــو لیگ برتــر همانند 
تعطیلــی برخــی از لیگ هــای معتبــر جهــان 
داشــته و نظــر خــود را نیــز بــه فدراســیون 
اعــام کــرده اســت. آنطــور کــه ســید علــی 
ــه  ــا ب ــه بن ــرده، در صورتی ک ــد ک کی پزشــک تا
تشــخیص و صاحدید ســتاد مبارزه بــا کرونا 

ومسئوالن بهداشتی و پزشکی کشور امکان 
برگزاری مســابقات به صورت ایمــن و به دور 
از خطر میسر باشد و شروع مجدد مسابقات 
ــود،  ــاغ ش ــا اب ــه تیم ه ــیون ب ــوی فدراس ازس
ــه تبعیــت از قوانیــن  ــز ب باشــگاه ســپاهان نی
ــل  ــی کام ــا آمادگ ــات و ب ــرگیری تمرین ــا از س ب
به اســتقبال بازگشــایی لیگ و کســب نتایج 
مورد انتظارخواهــد رفت. موضع گیری اخیر 
ســپاهانی ها ایــن ذهنیــت را ایجاد کــرده که 
تیــم اصفهانــی امیــدی بــرای بازگشــت بــه 
کــورس قهرمانــی نــدارد و از ایــن رو بــه جمــع 

ــت. ــته اس ــگ پیوس ــی لی ــان تعطیل موافق
یـک  قامـت  را در  لیـگ  کـه  سـپاهانی ها 
مدعـی شـروع کردنـد، در پایـان نیم فصـل با 
صدرنشـینی و یـک بـازی عقـب افتـاده بـه 
کار خـود پایـان دادنـد، امـا همـان یـک دیدار 
معوقه، تاثیرش را بر جای گذاشـت و باخت 
پـر گل زردهـا مقابل نفت مسـجد سـلیمان، 
عـاوه بـر اینکـه اولیـن باخـت ایـن تیـم در 
لیـگ را ثبـت کـرد، مقدمـه ای بـرای رونـد 
نزولی این تیـم در ادامه شـد.امتیاز از دسـت 

گردان امیـر قلعه نویـی کار را  دادن هـای شـا
بـه جایـی رسـاند کـه هفتـه بـه هفتـه فاصله 
این تیم با صدر بیشـتر می شـد و لغو دیـدار با 
پرسـپولیس که بـر اثر یـک اشـتباه معادالتی 
ع پیوسـت، شـانس ایـن تیـم بـرای  بـه وقـو
کـم شـد، امـا بـه  جبـران فاصلـه امتیـازی 
دلیـل اینکـه 9 هفتـه از لیـگ باقـی مانـده و 
27 امتیـاز در هفته هـای باقـی مانـده توزیـع 
می شـود، موضع گیـری رسـمی سـپاهانی ها 
بـرای خاتمـه لیـگ بـه مفهـوم ناامید شـدن 
ایـن تیـم از قهرمانـی اسـت. ایـن در حالـی 
اسـت کـه هـواداران و رسـانه ها انتظـار دارند 
سـپاهانی ها بـه جای اینکـه چهـره یک تیم 
ناامیـد را ترسـیم کننـد، بـا امیـدواری زیـاد 
مهیای شروع نیمه سوم لیگ شده و نهایت 
کثـری  تاششـان را بـرای امتیازگیـری حدا
بـه کار بگیرنـد، کمـا اینکـه از تیمـی کـه امیـر 
قلعه نویـی را روی نیمکـت دارد و جمعـی از 
بازیکنـان سرشـناس فوتبـال ایـران و چنـد 
خارجی شـاخص را در اختیار دارد، انتظاری 

بـه جـز ایـن نمـی رود.

 سپاهان نا امید
 به کار نمی آید

برای فوتبال اصفهان بجنگید

خارج از گود

  رشد شاخص های جدید ورزش
 در بازار بورس کرونا 

 جام جهانی فوتسال 
رسما یک سال به تعویق افتاد

فدراسیون ها موظف به اجرای دستورالعمل 
جدید شدند

الهام محمدی مجد
 نویسنده مهمان

دوران قرنطینــه در بیشــتر کشــورهای درگیر 
بــا ویــروس کرونــا تجربــه ای متفــاوت از 
برســاخت های  بــا  انســان  هم زیســتی 
عصرمــدرن را پدیــدار کــرد. شــاید یکــی از 
جنبه هــای مشــترک مردمــان پنــج قــاره در 
قفــس قرنطینــه آپارتمان هــای کبریتــی، 
انجــام فعالیت هــای ورزشــی در خانــه بــود. 
ــه  گوشــی های موبایــل در عــرض چنــد هفت
میلیون هــا تصویــر ورزشــی از مــردم نقــاط 
مختلف دنیا را قاب کردند. بســیاری از آنان 
ســعی داشــتند فعالیت هــای ورزشــی خــود را 
ک بگذارنــد و بارقه هــای امیــد بــه  بــه اشــترا

پویایــی را شــعله ور ســازند.
در این میان ســهم ورزشــکاران حرفــه ای به 

خصــوص المپیکی هــا هــم کم رنــگ نبــود و 
بســیاری از آنــان بــا شــرکت در چالش هــای 
مختلــف ورزشــی ثابــت کردنــد ورزش ایــن 
گیــر جامعــه بــا روح نشــاط  دومیــن پدیــده فرا
آفرینــش در هــر شــرایطی بــه داد آدم هــا 
می رســد. امــا شــاید پررنگ تریــن متــن 
حاشــیه نگاری های عصر قرنطینــه، فزونی 
ــته های  ــی رش ــام برخ ــه انج ــردم ب ــل م تمای
خــاص بــود. انــگار پیامدهــای شــیوع کرونــا 
چاشــنی جدیدی شــد تــا ذائقــه انســان عصر 
دیجیتــال را بهتــر معرفــی کنــد. آنچــه امــروز 
بــه وضــوح در تــاالر بــورس پیامدهــای کرونــا 
دیــده می شــود، رشــد شــاخص ورزش هــای 
رقابتــی مثــل تنیــس، دارت و شــطرنج در 
مقایســه بــا رشــته های مبــارزه ای، رزمــی و 

بــدون فاصله گــذاری اســت. 
حــاال کــه فیلســوفان و روشــن فکران از تغییــر 
کرونا ســخن  ســبک زندگــی در دوران پســا

می گوینــد، بــه نظــر می رســد بایــد میــزان 
بهــره وری رشــته های ورزشــی مختلــف 
نیــز در تــرازوی جدیــدی ســنجیده شــود، 
کــه در دوران پســاکرونا مخاطــب محــور  چرا
بــودن مقــدم بــر مــدال محــور بــودن تعریــف 
کــه  می شــود و از ایــن پــس رشــته هایی 
فاصله گــذاری اجتماعــی در آنهــا اســاس کار 
اســت، احتماال به دلیل هماهنگی بیشتر با 
استانداردهای جدید اجتماعی و بهداشتی 
با اقبــال گســترده تری روبــه رو خواهند شــد.  
ورزش  از  شــده  منتشــر  کلیپ هــای 
کــردن ایرانی هــا هــم در دوران قرنطینــه 

جهانــی  دهکــده  در  می دهــد،  نشــان 
مــا نیــز از تاثیــر تغییــرات پیــش رو مســتثنا 
امکان ســنجی  بــا  بســا  چــه  و  نیســتیم 
درســت بتوانیــم فرصت هــای جدیــدی 
پــس حــاال وقــت آن  کنیــم.  بازتعریــف 
کــه مدیــران و تصمیم گیرنــدگان  اســت 
ورزش کشــور بــه ایــن حــوزه تکانــی داده و 
نــگاه خــود را بــه رشــته هایی کــه احتمــاال 
در دوره هــای آینــده المپیــک پررنگ تــر 
ایــن  در  بــار  نخســتین  بــرای  یــا  شــده 
بـیـن المـلـلـــی حاضــر می شــوند،   رویــداد 

پرمهرتر کنند.

مسـابقات جام جهانـی 2020 فوتسـال 
طبـق برنامـه قـرار بـود از 22 شـهریور تـا 
13 مهـر بـه میزبانـی کشـور لیتوانـی برگزار 
ع و همه گیـری ویـروس  شـود، امـا شـیو
کرونا از یک سـو و لغو مسـابقات انتخابی 
جام جهانـی در قـاره آسـیا و آمریـکا باعـث 
شـد تـا درخواسـت ها بـرای بـه تعویـق 

انداختـن ایـن مسـابقه بـاال بگیـرد.

کشـور لیتوانـی هم بـه فیفـا پیشـنهاد کرد 
کـه ایـن مسـابقات یـک سـال بـه تعویـق 
کتبـر سـال 2021  بیفتـد و در سـپتامبر و ا

میزبـان ایـن مسـابقات باشـد.
در نهایـت بـا تصمیـم فیفـا مقـرر شـد ایـن 
بازی هـا یک سـال بـه تعویـق افتـاده و 
کتبـر 2021 برگـزار  از 12 سـپتامبر تـا 3 ا

شـود./ مهـر

ح 14  نماینـدگان مجلـس دو فوریـت طـر
مـاده ای مقابلـه خصمانـه بـا اقدامـات 
رژیـم صهیونیسـتی علیـه صلـح و امنیـت 
منطقه ای و بین المللی را تصویب کردند. 
ح چنـد بنـد مربـوط بـه ورزش و  ایـن طـر
رویارویی ورزشکاران ایرانی با نمایندگان 
رژیـم صهیونیسـتی را هـم در خـود جـای 
کـه  ح  داده اسـت. در مـاده 11 ایـن طـر
مربـوط بـه ورزش اسـت، آمـده: برگـزاری 
هرگونـه مسـابقه یـا رقابـت ورزشـی اعـم 
از رسـمی یـا تدارکاتـی میـان ورزشـکاران و 
تیم هـای ورزشـی ایـران بـا حریفـان رژیـم 
بخـش  اسـت.در  ع  ممنـو صهیونیسـتی 
دیگـری بـه مسـابقه نـدادن ورزشـکاران 
ایرانـی بـا نماینـدگان رژیـم صهیونیسـتی 
فدراسـیون ها  از  یـک  هـر  شـده:  اشـاره 
موظف انـد  مربوطـه  ورزشـی  رشـته  در 
ظرفیت هـای  تمـام  از  بهره منـدی  بـا 
داخلـی و بین المللـی و برقـراری ارتبـاط 
اصولـی بـا مجامـع بین المللـی ورزشـی، 

تعهـدات و اقدامـات مقتضـی را جهـت 
ممانعـت از اعمـال هرگونـه مجـازات و 
بین المللـی  ورزشـی  محرومیت هـای 
علیـه ورزشـکاران مسـتنکف از مواجهـه 
اتخـاذ  صهیونیسـتی  رژیـم  حریفـان  بـا 
نمـوده و بـا پیش بینـی تخصیـص منابـع 
الزم، به تشـویق و حمایت از آنها بپردازد. 

سـه ورزش 

از ورزش چه خبر؟ 

 پاسخ یورگن کلوپ
 به سخت ترین سوال جهان

از  لیورپـول  سـرمربی  کـلــوپ،  یـورگــن 
بیـن کریسـتیانو رونالـدو و لیونـل مسـی، 
ابرسـتاره آرژانتینـی را انتخـاب کـرده و او را 

می دانـد. بهتـری  فوتبالیسـت 
بــیـــن  بـــزرگ  رقـابــت  کـه  سال هاسـت 
کریستیانو رونالدو و لیونل مسی بزرگ ترین 
دوئـل دنیـای فوتبـال اسـت و هرکـس بـه 
فراخور سـلیقه و فلسـفه فوتبالی خود یکی 
از آنهـا را بزرگ تریـن فوتبالیسـت زنـده 
کلـوپ، سـرمربی  دنیـا می دانـد. یورگـن 
کاریزماتیـک لیورپـول هـم حـاال بـه خیـل 
کسـانی کـه نظرشـان را در ایـن بـاره علنـی 
اینکـه  بـا  می گویـد  و  پیوسـته  کرده  انـد 
رونالـدو را فوتبالیسـتی نزدیـک بـه کامـل 
جادوگـر  اسـت  معتقـد  ولـی  می بینـد، 
بارسـلونا در مقایسـه از او باالتـر می ایسـتد.
 کلـوپ البتـه می گویـد بـا اینکـه مسـی را بـه 
رونالـدو ترجیـح می  دهـد، ولـی در بزرگـی 
هـر دوی آنهـا در تاریـخ فوتبـال هیچ شـکی 
نـدارد. دو غولـی کـه در بیـش از یـک دهـه 
گذشـته از 12 تـوپ طـای اهـدا شـده 11 
بـار ایـن جایـزه معتبـر را بیـن خـود تقسـیم 
کرده انـد. کلـوپ آمادگـی بدنـی و فیزیـک 
فوق العـاده رونالـدو را تحسـین می کنـد، 
کـه  ولـی می گویـد مسـی نابغـه ای اسـت 
هـم جـادو می کنـد و هـم ایـن کار را طـوری 
انجـام می دهـد کـه همـه گمـان می کننـد 
چنیـن درخششـی بـرای او بـه سـادگی آب 

خـوردن اسـت.
کلـوپ در گفت وگـو بـا یـک کانـال یوتیوبی 
گفـت: »بـه نظـر مـن مسـی بهتـر اسـت. بـا 
ایـن حـال مـن رونالـدو را واقعـا تحسـین 
گـر بخواهـم توضیح بدهـم باید  می کنـم. ا
بگویم کـه مـا در مقابل هـر دوی آنهـا بازی 
کرده ایـم و می دانیـم کـه دفـاع کـردن در 
مقابـل هـر دوی آنهـا تقریبـا غیرممکـن 

اسـت.«
 مربـی کاریزماتیک آلمانـی در ادامه گفت: 
»ولـی مسـی از بـدو تولـد نسـبت بـه رونالـدو 
ویژگی هـای فیزیکـی سـطح پایین تـری 
گـر می توانسـتیم بـرای خودمـان  داشـته، ا
کامـل بسـازیم، حتمـا  یـک فوتبالیسـت 
او را بـه قـد رونالـدو درمی آوردیـم و کاری 
می کردیم که بتواند به انـدازه او پرش کند 
یـا بـه انـدازه او سـریع باشـد. در نهایـت هـم 

نگـرش و ذهنیـت فوق العـاده او را اضافـه 
می کردیـم تـا بـه یـک فوتبالیسـت کامـل و 
تمام حرفـه ای برسـیم. دیگـر از ایـن بهتـر 

نمی شـود.«
کلوپ در ادامه صحبت هایش اضافه کرد: 
»امـا در سـمت دیگـر ماجـرا مسـی ریزجثـه 
کاری می کنـد طـوری  کـه هـر  را داریـم 
انجامـش می دهـد کـه انـگار بـه سـادگی 
آب خـوردن اسـت. بـرای همیـن اسـت کـه 
من در زمین فوتبـال او را به عنوان بازیکن 
کمـی بیشـتر از رونالـدو می پسـندم. ولـی 
کریسـتیانو هـم بازیکـن واقعـا بی نظیـری 
اسـت. ایـن اسـت کـه انتخـاب بیـن آنهـا را 
واقعـا سـخت می کنـد. آنچـه هـر دوی آنهـا 
در آن مشـترک هسـتند تاثیـر مانـدگاری 
اسـت کـه بـرای مدتـی طوالنـی بـر دنیـای 

فوتبـال گذاشـته اند.«
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