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خانواده محترم دکتر یقینی
خبــر درگذشــت دانشــمند و هنرمنــد برجســته ایــران، شــادروان دکتــر حســین یقینــی، موجــب تأثــر و 
کارآفرینــی شــد. به راســتی ایشــان به خاطــر  تأســف فــراوان نخبــگان، دانشــگاهیان، هنرمنــدان و جامعــه 
گســترده و متنــوع علمــی و هنــری فخــر اصفهــان بودنــد و یادشــان در تاریــخ مانــدگار  فعالیت هــای 
ــم و از  ــلیت می گویی ــری تس ــی و هن ــی، فرهنگ ــه علم ــرم، جامع ــواده محت ــه خان ــت را ب ــن مصیب ــت. ای اس

ــم.      ــئلت داری ــان را مس ــات ایش ــو درج ــان عل ــد من خداون
علی راعی ، رئیس هیئت مدیره شرکت پیام اصفهان زیبا

ح کرد: مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه در شبکه اصفهان مطر

مسئولیت اجتماعی در فوالد مبارکه به اندازه تولید اهمیت دارد

مدیــر روابــط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت فــوالد 
مبارکــه بــا حضــور در برنامــه تلویزیونــی »یــک شــهر 
گفــت: فــوالد مبارکــه بــا  ضیافــت« شــبکه اصفهــان 
مشــارکت شــرکت های زیرمجموعــه گــروه فــوالد مبارکــه 
و بــا حمایــت خیــران ایــن مجموعــه 20 میلیــارد ریــال 
کمــک کــرد تــا زمینــه آزادی زندانیــان محکومــان مالــی 
از زندان هــای اســتان اصفهــان فراهــم شــود. هــادی 
نباتی نــژاد، مدیــر روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
شــرکت فــوالد مبارکــه در ایــن برنامــه اظهــار کــرد: در چنــد 
ســال گذشــته، حمایــت از تولیــد، کلیــدواژه بیانــات مقــام 
معظــم رهبــری بــوده و شــرکت فــوالد مبارکــه در راســتای 
ــی  ــای مهم ــری گام ه ــم رهب ــام معظ ــات مق ــق منوی تحق
برداشــته اســت. او افــزود: شــرکت فوالدمبارکــه مولــود 
انقــاب اســامی اســت و در زمینــه تولیــد ورق هــای 
فــوالدی در کشــور پیشــرو اســت و 50درصــد از فــوالد 
کشــور را تولیــد می کنــد. نباتی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا تولیــدات شــرکت  ــه طــور غیرمســتقیم ب 350 هــزار نفــر ب
فــوالد مبارکــه بــه اشــتغال گمــارده شــده اند، تصریــح 
کــرد: در ســال جهــش تولیــد شــرکت فــوالد مبارکــه بــه 
رکوردهــای متعــددی در حــوزه تولیــد دســت یافــت و 
توانســت رکوردهــای متعــددی در بخش هــای فــروش و 
تولید محصــوالت جدید بــه ثبت برســاند و در پایان ســال 
نیــز بــا همــت و تــاش مدیــران و همــه کارکنــان شــرکت 
ــال  ــن تخت ــد 7 ت ــورد تولی ــه رک ــد ب ــق ش ــه موف ــوالد مبارک ف

دســت پیــدا کنــد.
مدیــر روابــط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت فــوالد 
مبارکــه، شــیرینی دســتیابی بــه رکوردهــای متعــدد در 
ایــن شــرکت را در زدودن موانعــی نظیــر تحریــم و کرونــا 
دانســت و توضیــح داد: بیمــاری کرونــا در شــرکتی کــه 
روزانــه حــدود 22 هــزار نفــر در آن تــردد دارند می توانســت 
مانعــی در راه تولیــد شــود کــه خوشــبختانه بــا رعایــت 
دقیــق دســتورالعمل های بهداشــتی و مدیریــت دقیــق، 
نــه تنهــا تأثیــر منفــی بــر رونــد تولیــد نگذاشــت، بلکــه 
ایــن شــرکت بــه رکوردهــای متعــدد دســت یافــت. او بــا 
اشــاره بــه تحریم هــای ظالمانــه گفــت: به رغــم اینکــه 
شــرکت فــوالد مبارکــه در لیســت تحریم هــای آمریــکا قــرار 
داشــت، توانســت ایــن مانــع را هــم پشــت ســر بگــذارد و بــر 
تولیــدات محصــوالت بیفزایــد و خرســندیم کــه درپیــام 
نــوروزی رهبــر معظــم انقــاب، یکــی از صنایعــی کــه 
توانســت شــعار ســال را محقق کنــد، صنایع فــوالدی بود. 
نباتی نــژاد گفــت: در ســال جــاری هــم رونــد دســتیابی 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــده اس ــاز ش ــد آغ ــای جدی ــه رکورده ب
تولیــد ماهیانــه 700 هــزار تــن فــوالد خــام در فروردیــن 
اشــاره کــرد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته 
رکــورد بســیار مطلوبــی اســت و نشــان می دهــد شــرکت 
ــا عزمــی راســخ در پــی تحقــق شــعار ســال  فــوالد مبارکــه ب
اســت. او در ادامــه بــر ایفــای مســئولیت اجتماعی شــرکت 

کیــد ویــژه ای کــرد و گفــت: مســئولیت  فــوالد مبارکــه تأ
اجتماعــی هم تــراز تولید بــرای شــرکت فــوالد مبارکــه مهم 
اســت کــه در ایــن مســیر می تــوان بــه اهــدای 13 هــزار تــن 
کــز درمانگــر کرونــا در اســتان های  کســیژن رایگان بــه مرا ا
کشــور اشــاره کــرد.  مدیرروابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
کســیژن در درمــان  کیــد کــرد: ا شــرکت فــوالد مبارکــه تأ
بیمــاران مبتــا بــه کرونــا از اهمیــت بســزایی برخــوردار 
اســت و پیامدهــای کمبــود آن را در دیگــر کشــورها شــاهد 
بودیــم. اقــدام مهــم شــرکت فــوالد مبارکــه در راســتای 
ایفــای مســئولیت اجتماعــی مــورد تقدیــر وزیــر بهداشــت 
کــه هیــچ صنعتــی ایــن  و درمــان هــم قــرار گرفــت؛ چرا
کــز درمانــی قــرار  کســیژن رایــگان را دراختیــار مرا حجــم از ا

نــداده اســت.
او بــه مجهــز کــردن بیمارســتان های شهرســتان های 
لنجــان، مبارکــه و اصفهــان توســط شــرکت فــوالد مبارکــه 
ع کرونــا یکــی از مشــکات  اشــاره ای کــرد و گفــت: بــا شــیو
کــز درمانــی، کمبــود تجهیــزات و امکانــات الزم بــود  مرا
و ایــن شــرکت بــر آن شــد کــه بیمارســتان ها را در درمــان 
بیمــاران مبتــا بــه کرونــا مجهــز کنــد. نباتی نــژاد بــه 
کمک هــای مؤمنانــه شــرکت فــوالد مبارکــه در ایــام 
کرونــا هــم گریــزی زد و گفــت: در یــک ســال گذشــته 
ــراد نیازمنــد  ــار اف بســته های معیشــتی متعــددی در اختی
قــرار گرفتــه اســت. او بــا اشــاره بــه اینکــه خشک ســالی 
ع هــای مهــم کشــور اســت، بیــان کــرد:  یکــی از موضو
شــرکت فــوالد مبارکــه در چنــد دهــه گذشــته بــا راه انــدازی 
پروژه هــای بازچرخانــی پســاب های صنعتــی و گســترش 
فاضــاب  پســاب های  و جمــع آوری  تصفیه خانه هــا 
9شهرســتان، مقــدار آب مصرفــی فــوالد مبارکــه را بــه 
کمــک شــایانی بــه حفــظ  حداقــل ممکــن رســانده و 
کــرده اســت. مدیرروابــط عمومــی و  محیط زیســت 
ــرانه  ــعه س ــه توس ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش ــور بین المل ام

ورزشــی در اســتان اصفهــان توســط شــرکت فــوالد مبارکــه 
به عنــوان مســئولیت اجتماعــی هــم اشــاره ای کــرد و 
گفت: در باشــگاه فرهنگی ورزشــی ســپاهان عــاوه بر تیم 
فوتبــال ســپاهان، از 74 تیــم ورزشــی و ســه هزار ورزشــکار 
در رده هــای مختلــف ســنی حمایــت صــورت می گیــرد.
او افــزود: یکــی از مســائلی کــه در شــرکت فــوالد مبارکــه بــه 
آن اهمیــت داده می شــود، موضــوع زندانیــان محکومــان 
مالــی در اســتان اصفهــان اســت. بــه گفتــه نباتی نــژاد، از 
کنون هرســاله گل ریزان آزادســازی زندانیان  ســال 1393 تا
غیرعمــد با هماهنگی ســتاد دیــه اســتان در مجموعــه فوالد 
مبارکه انجام می شــود و در هفت ســال گذشــته این شــرکت 
توانســته بیــش از 13 میلیــارد تومــان جمــع آوری کنــد تــا بــه 
آزادی هــزار نفــر منجــر شــود. مدیرروابــط عمومــی و امــور 
بین الملــل شــرکت فــوالد مبارکــه، در شــب بیست وهشــتم 
مــاه مبــارک رمضــان و در برنامــه تلویزیونــی »یــک شــهر 
ضیافــت« از شــبکه اصفهــان، ضمــن تشــکر از تمــام خیــران 
مجموعــه فــوالد مبارکــه کــه در ایــن گل ریــزان شــرکت 
کردنــد، اعــام کــرد: فــوالد مبارکــه بــا مشــارکت شــرکت های 
زیرمجموعــه گــروه فــوالد مبارکــه و حمایــت خیــران ایــن 
مجموعــه، 20 میلیــارد ریــال کمــک کــرد تــا زمینــه آزادی 
ــم  ــان فراه ــتان اصفه ــای اس ــد از زندان ه ــان غیرعم زندانی
شــود. او اضافــه کــرد: عــاوه بــر ایــن دو میلیــارد تومــان، 
گرفتــه شــد بــه 100 خانــواده آزادشــده از بنــد  تصمیــم 
محکومــان مالــی در اصفهــان بســته های کمک هــای 
مؤمنانه بــه ارزش هر بســته دو میلیــون تومان توســط فوالد 
مبارکــه اهــدا شــود تــا ایــن افــراد بــا فــراغ خاطــر بــه آغــوش 
خانــواده برگردنــد. در پایــان ایــن برنامــه، بــا اهــدای لوحــی 
که بــه امضــای مدیــر نمایندگی ســتاد دیــه اســتان، مدیرکل 
کل دادگســتری اســتان  زندان هــای اســتان و رئیــس 
اصفهان رســیده بــود، از حمایت فــوالد مبارکــه و مدیرعامل 

ــه عمــل آمــد. ــر ب ایــن مجموعــه تقدی

اجارهبها
درفازبهاری

03
بازار رهن و اجاره اصفهان در سال جاری چه وضعی دارد؟

02

تشوخون یررگبارآ مقاومتز
 کارشناسان روابط بین الملل در گفت وگو  با اصفهان زیبا

  ابعاد حقوقی درگیری ها در فلسطین اشغالی را بررسی می کنند

08

ماجرایجدایی
پلشهرستاناززایندهرود
سرنوشت پل شهرستان از روی اسناد تاریخی

11

#من_یک_رزیدنت_بودم
 رزیدنت ها در گفت وگو با اصفهان زیبا

 از کار زیاد و درآمد ناچیز می گویند

09

اصفهانیها
چهشرایطیدارند؟!

مروری بر وضعیت تیم های ملی والیبال و 
بسکتبال  در آستانه المپیک 

بهکارگیریتکنولوژیهاینوین
درمدیریتپسماند

05

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند: 
پروژه های مهم  این مجموعه، فردا افتتاح می شود

ینایرانی ایرانیتر

گر گذری به آخر آن انداخته  می گویند شاهنامه آخرش خوش است؛  اما ا
باشید متوجه می شوید که اتفاقا پایان تلخی دارد و این پایان نه فقط به 
انتهای داستان شاهنامه و سرگذشت ایران، بلکه به سرنوشت خود حکیم 
فردوسی هم مربوط می شود؛ از آن جهت که محمود غزنوی آن طور که 
شایسته فردوسی و اثرش بود، از آن ها حمایت نکرد. اما حسن انوری در 
»فرهنگ امثال سخن« درباره اینکه چرا این ضرب المثل این قدر رواج 
داشته است می گوید: »این ضرب المثل اشاره طنزآمیز به کاری دارد که 
برخاف انتظار شخص پیش می رود و پایان خوشایندی ندارد. در واقع در 
این کتاب این ضرب المثل به عنوان یک جمله معکوس درباره یک ماجرا 
با پایان ناخوشایند به کار می رود.« اما پایان شاهنامه از جهت دیگری 
هم حائز اهمیت است: فردوسی در اثرش به تاریخ دقیق پایان سرایش 
شاهنامه اشاره می کند و از این جهت این تاریخ به بزرگداشت این اثر سترگ 
تبدیل شده است. هنگامی که فردوسی شاهنامه را با سرگذشت یزدگرد 
سوم و فرجام کار ساسانیان به پایان می برد، ابیاتی را ذکر کرده ...

پرونده ویژه اصفهان زیبا به مناسبت ۲۵ اردیبهشت 
روز فردوسی و سالروز پایان سرایش شاهنامه
 نقالی های شاهنامه
 این نامه ۱۰۱۲ ساله
 اصفهان در شاهنامه

گفت وگو با دکتر میرجالل الدین کزازی: 
 فردوسی، چیستی ایرانی را
 از فروپاشی رهانید
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اخبارسیاست

امام جمعه اصفهان: شرکت در انتخابات 
وظیفه دینی و ملی است

امام جمعــه و نماینده ولی فقیه در اصفهان روز پنجشــنبه در 
خطبه هــای نمــاز عیــد فطــر در میــدان امــام اصفهــان گفــت: 
دموکراســی کــه در کشــور ایــران هســت در هیــچ جــای جهــان 
نیســت. البتــه ممکــن اســت گاهــی تخلفاتــی هــم باشــد، 
ولــی تقلبــی کــه موجــب تغییــر نتیجــه رأی مــردم شــود، 

وجــود نــدارد. 
بــه گــزارش ایرنــا، آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایی نــژاد بــا 
اشــاره به تالش رســانه ای دشــمن برای کاهش حضــور مردم 
در انتخابــات اضافــه کــرد: بــه کــوری دشــمن می ایســتیم 
گــر دعــوای داخلــی بــه واســطه گرانی هــا  و ثابــت می کنیــم ا
هســت، ولــی پــای انقــالب ایســتاده ایم و از ارزش هــا کوتــاه 
نمی آییــم. نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان یــادآور 
شــد: باعــث تأســف اســت کــه بعضــی بــه واســطه برخــی 
شــرکت  انتخابــات  در  می گوینــد  گرانی هــا  و  مشــکالت 
نمی کنــم و حــال اینکــه شــرکت در انتخابــات از اوجــب 
واجبــات اســت، مگــر مــا شــیعه و مســلمان نیســتیم؟ مگــر 
ادعــای والیــت نمی کنیــم؟ او اضافــه کــرد: کســانی کــه ایــن 
گــر رأی ندهنــد افــرادی روی  ســخنان را می گوینــد بداننــد ا
کار می آینــد کــه اصــال مــورد نظرشــان نیســتند و به طــور قطــع 
مشــکالت بیشــتر می شــود. آیــت اهلل طباطبایی نــژاد بــا بیــان 
ــای صندوق هــای رأی  اینکــه نظــر تمامــی علمــا حضــور در پ
اســت، ادامــه داد: بایــد بدانیــم در ایــن شــرایط کــه دشــمن از 
جمیــع جهــات، ازجملــه حملــه نظامــی و تحریم هــا مأیــوس 
شــده اســت، شــرکت در انتخابــات یــک وظیفــه دینــی و ملــی 
اســت. او خاطرنشــان کــرد: البته بــه واســطه تحریم هــا مردم 
مــا ســختی های بســیاری کشــیدند؛ زیــرا در داخــل وابســتگی 
ــا  ــی ایــن مســئله ب بــه نفــت وجــود دارد و بایــد قطــع شــود، ول
یکــی دو ســال امکان پذیــر نیســت. امام جمعــه اصفهــان 
گفــت: مــردم ســختی ها را تحمــل کردنــد؛ ولــی به رغــم وجــود 
گرانــی در داخــل کمبــود نیســت و بدانیــم در جنــگ هســتیم 
و در شــرایط جنگــی ارزش پــول کاســته می شــود. او اظهــار 
کــرد: البتــه برخــی بی تدبیری هــا هــم هســت و لــذا در برابــر 
گرانی هــا و بی تدبیری هــا بایــد کمک هــای مؤمنانــه ادامــه 

داشــته باشــد.
کیــد کــرد: امیــد  نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان تأ
کــه بــا حضــور مــردم، دولــت مــورد نظــر امــام زمان)عــج( و 
مــردم روی کار آیــد و بــر ایــن اســاس بایــد هــم پــای صنــدوق 
رأی حاضــر و هــم فــرد خــوب را انتخــاب کــرد. امام جمعــه 
ــا  ــه در کرون ــان ک ــردم اصفه ــد از م ــرد: بای ــح ک ــان تصری اصفه
ــرد؛ چــون روح هماهنگــی و انفــاق و  ــد، تشــکر ک کمــک کردن
ــع  ــال رف ــه دنب ــد ب ــان بای ــد داد و همچن ــه رش ــار را در جامع ایث
ــود. او ضمــن قدردانــی از کادر پزشــکی و  مشــکالت جامعــه ب
پیراپزشــکی در دوران کرونا برای شــهدای کادر پزشــکی علو 

درجــات را خواســتار شــد.
آیــت اهلل طباطبایی نــژاد بــا اشــاره بــه شــهادت و مجــروح 
شــدن جمعــی از دختــران دانش آمــوز در افغانســتان، ایــن 
حادثــه را تســلیت گفــت و افــزود: بایــد دشــمن را شــناخت؛ 
گاه هســتند. او همچنیــن بــا  ولــی متأســفانه برخــی هنــوز نــاآ
تســلیت حملــه ددمنشــانه صهیونیســت ها بــه مــردم غــزه 
اظهــار کــرد: البتــه بایــد بــه مــردم غــزه دســت مریزاد گفــت؛ 
زیــرا بــه کســانی کــه ادعــای گنبــد آهنیــن را داشــتند، نشــان 
دادنــد اســتوار ایســتاده اند. ده هــا موشــک بــه نقــاط مختلــف 
رژیــم صهیونیســتی اصابــت کــرد و امیدواریــم همان طــور کــه 
رهبــر انقــالب پیش بینــی کردنــد، زودتــر ایــن رژیــم جعلــی 

برچیــده شــود.

 استقرار ۲۰ ستاد انتخاباتی
 در کالن شهر اصفهان

فرمانــدار اصفهــان گفــت: ۱۵ ســتاد انتخاباتــی در مناطــق 
کــن پیش بینی شــده  پانزده گانــه شــهرداری اصفهــان یــا اما
توســط شــهرداری ها و پنــج ســتاد نیــز در بخــش مرکــزی 

مســتقر خواهنــد شــد. 
بــه گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری اصفهــان، حســین 
سیســتانی، در جلســه پشــتیبانی انتخابــات کــه بــا حضــور 
شــهرداران مناطــق پانزده گانــه اصفهــان برگــزار شــد، با اشــاره 
بــه مــواد ۷۱ و ۲۱ قانــون انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر 
و ریاســت جمهوری، اظهــار کــرد: طبــق قانــون، انتخابــات 
بایــد بــا همــکاری و همراهــی همــه دســتگاه های اجرایــی، 

باألخــص شــهرداری ها، برگــزار شــود.
 او افــزود: برگــزاری انتخابــات به عنــوان مهم تریــن رویــداد 
سیاســی اجتماعی کشــور، تأثیــرات شــگرفی را در امــر اداره 
کشــور و امــور داخلــی و خارجــی آن دارد. فرمانــدار اصفهــان بــا 
اشــاره به اســتقرار ۲۰ ســتاد انتخاباتــی در کالن شــهر اصفهان 
و بخــش مرکــزی، گفــت: شــهرداری ها به عنــوان ارکان رکین 
برگــزاری انتخابــات بــوده و ۱۵ ســتاد انتخاباتــی در مناطــق 
کــن پیش بینی شــده  پانزده گانــه شــهرداری اصفهــان یــا اما
توســط شــهرداری ها و پنــج ســتاد نیــز در بخــش مرکــزی 

مســتقر خواهنــد شــد. 
سیســتانی بــا اشــاره بــه حضــور پرشــور مــردم در صحنه هــای 
مختلــف حمایــت از نظــام و انقــالب، افــزود: امیدواریــم 
کثــری و حضــور پرشــور مــردم در انتخابــات  مشــارکت حدا
پیــِش رو، بــرگ زریــن دیگــری بــر تاریــخ انقــالب و نظــام در 

اصفهــان بیفزایــد.
مختلــف  دســتگاه های  از  کــرد:  تصریــح  همچنیــن  او   
کثــری  انتظــار مــی رود بــا تشــکیل کمیتــه مشــارکت حدا
گاهی بخشــی صحیــح بــه مــردم و ایجــاد انگیــزه در  بــا آ
کثــری و حضــور پرشــور  آنــان، زمینــه را بــرای مشــارکت حدا
کــه  مــردم پــای صندوق هــای اخــذ رأی فراهــم کننــد؛ چرا
حضــور پرشــور مــردم در انتخابــات، نظــام و انقــالب را کــه 
کاری جانبــازان، ایثارگــران و  بــه برکــت خــون شــهدا و فــدا
 خانواده هــای معــزز ایشــان بنــا شــده اســت، بیمــه خواهــد 

کرد.

بیـش از یـک هفتـه از دور جدیـد درگیری هـا میـان رژیـم صهیونیسـتی و فلسـطین می گـذرد و حمـاس و جهـاد 
 اسـامی طـی روزهـای اخیـر بـا هـدف قـرار دادن موشـکی اراضـی اشـغالی بـه مقابلـه بـا بمبـاران غـزه توسـط اسـرائیل

 می پردازند.

پگاه ظاهری
خبرنگار

جدیـــد  دور  از  هفتـــه  یـــک  از  بیـــش 
درگیری هـــا میـــان رژیـــم صهیونیســـتی 
ــاد  و فلســـطین می گـــذرد و حمـــاس و جهـ
اســـالمی طـــی روزهـــای اخیـــر بـــا هـــدف 
قـــرار دادن موشـــکی اراضـــی اشـــغالی بـــه 
ـــا بمبـــاران غـــزه توســـط اســـرائیل  مقابلـــه ب
بـــا  کـــه  مناقشـــه هایی  می پردازنـــد؛ 
حمـــالت اشـــغالگران صهیونیســـتی علیـــه 
نمازگـــزاران فلســـطینی در روز جهانـــی 
کنش هـــای جنبـــش  قـــدس آغـــاز شـــد و وا
خصـــوص  در  را  فلســـطین  مقاومـــت 
جنایـــات اســـرائیل در ممانعـــت از حضـــور 
قصی،  مــسجـــــداال در  فــلسطینــی هـــــا 
اخـــراج و آواره کـــردن ۵۰۰ فلســـطینی از 
محلـــه الشـــیخ جـــراح و بمبـــاران مناطـــق 
و منـــازل مســـکونی ملـــت فلســـطین در 
پـــی داشـــت. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
ارتش اســـرائیل جـــدای از حمـــالت هوایی 
بـــه واحدهـــای توپخانـــه و یگان هـــای 
زرهـــی نیـــروی زمینـــی اش نیـــز دســـتور 
ــا  ــز بـ ــاس نیـ ــزه را داده و حمـ ــه غـ ــه بـ حملـ
پرتـــاب موشـــک های دوربـــرد و اســـتفاده 
از پهپادهـــای انتحـــاری تـــداوم ایـــن 

منازعـــه را رقـــم مـــی زنـــد.
از طرفـــی، درگیری هـــا میـــان یهودیـــان 
کن ســـرزمین اشـــغالی  و عرب هـــای ســـا
گرفـتـــــه و بــه رغـــــم بیانیه هـــا و  بـــــاال 
فراخوان هـــای بیـــن المللـــی در خصـــوص 
پایان یافتـــن ایـــن مناقشـــه ها، بنیامیـــن 
نتانیاهـــو، نخســـت وزیر اســـرائیل، بـــر 
تـــداوم حمـــالت ایـــن رژیـــم بـــه نـــوار غـــزه 
کیـــد دارد و طـــی ســـخنانی گفتـــه اســـت  تأ
کـــه عملیـــات نظامـــی ایـــن رژیـــم علیـــه 
غـــزه در صـــورت لـــزوم تـــا بازگشـــت آرامـــش 
و برقـــراری امنیـــت در ایـــن رژیـــم ادامـــه 

خواهـــد یافـــت. 
کنـــون منازعه هایـــی در  تـــا   ۲۰۱4 از 
ایـــن ابعـــاد گســـترده میـــان دو طـــرف 
حمـــاس،  و  اســـرائیل  یعنـــی  درگیـــر، 
دیـــده نشـــده و جامعـــه بین الملـــل را 
بـــه نگرانـــی در خصـــوص شـــدت ایـــن 
حمـــالت و کشته شـــدن غیـــر نظامیـــان 
کـــه  جایـــی  تـــا  اســـت؛  داشـــته  وا 
هماهنگ کننـــده ویـــژه ســـازمان ملـــل 
متحـــد در رونـــد صلـــح خاورمیانـــه، بـــه 
پیشـــروی ایـــن درگیری هـــا به ســـمت 
یـــک جنـــگ تمام عیـــار هشـــدار داده 
ــه  ــر اینکـ ــد بـ کیـ ــا تأ ــلند بـ اســـت. ور وینسـ
کاهـــش  تمامـــی طرف هـــا مســـئولیت 
گفـــت:  دارنـــد،  عهـــده  بـــر  را  تنـــش 
»مـــردم هزینـــه جنگـــی کـــه غـــزه را بـــه 
 ویرانـــی می کشـــاند، پرداخـــت خواهنـــد 
کـــرد.« بـــا ایـــن حـــال برخـــی کارشناســـان 
خاورمیانـــه آغـــاز درگیری هـــای اخیـــر 
احـــوال  و  اوضـــاع  بـــه  را  فلســـطین 
ربـــط  اســـرائیل  داخلـــی  نــامنـــاســـــب 
بحران هـــای  معتقدنـــد  و  می دهنـــد 

سیاســـی و امنیتـــی رژیـــم صهیونیســـتی 
باعـــث شـــکل گرفتن ایـــن شـــرایط تنـــش زا 
در فلســـطین شـــده اســـت. از طرفـــی 
ـــم  ـــدام رژی ـــن اق ـــز ای ـــران نی ـــی تحلیلگ برخ
صهیونیســـتی را به منظـــور ایجـــاد تنـــش 
ــز  ــم زدن میـ ــر هـ ــا هـــدف بـ ــه و بـ در منطقـ
کـــرات برجـــام در ویـــن می داننـــد؛  مذا
ع هایـــی کـــه »اصفهـــان زیبـــا« در  موضو
بررســـی آن هـــا بـــا پژمـــان میرکریمـــی، 
حســـن  و  بین الملـــل  حقـــوق  اســـتاد 
خاورمیانـــه  کارشـــناس  هانـــی زاده، 

کـــرده اســـت. گفت وگـــو 

 اسرائیل به تدریج دست برتر 
نظامی را از دست می دهد

اینکـــه  بیـــان  بـــا  میرکریمـــی  پژمـــان 
روزگاری نه چنـــدان دور آزادی قـــدس 
و فلســـطین صرفـــا یـــک آرمـــان و آرزو 
بـــرای مســـلمانان بـــود و حـــاال همـــان 
چالـــش  یـــک  بـــه  فلســـطین  آرمـــان 
بـــه  اســـت،  شـــده  بـــدل  بین المللـــی 
»طـــی  می گویـــد:  زیبـــا«  »اصفهـــان 
روزهـــای گذشـــته رژیـــم صهیونیســـتی 
بـــر خـــالف تعهـــدات بین المللـــی اش و 
بـــر خـــالف توافـــق، اقـــدام بـــه تخلیـــه 
کـــه  کنان شـــیخ جـــراح از منازلـــی  ســـا
آن هـــا  مالـــک  موروثـــی  به صـــورت 
بوده انـــد، کـــرد؛ اقدامـــی غیرانســـانی 
و  بین المللـــی  موازیـــن  بـــا  مغایـــر  و 
تعهـــدات دولـــت اســـرائیل کـــه موجـــب 
کن  ســـا فــلسطینـــــی های  اعــتـــــراض 
بیت المقـــدس شـــد و نیروهـــای اســـرائیلی 
امـــا دســـت بـــه ســـرکوب آن هـــا زدنـــد؛ 
آنچـــه حمـــاس در غـــزه را بـــه حمایـــت 
کن بیت المقـــدس وا  فلســـطینیان ســـا
داشـــت و منجـــر بـــه رویارویـــی نظامـــی 
میـــان غـــزه و رژیـــم صهیونیســـتی شـــد.« 

ایـــن کارشـــناس حقـــوق بین الملـــل در 
توضیـــح پیامدهـــای ایـــن رویارویی هـــا 
ـــوار غـــزه و کرانـــه باختـــری می افزایـــد:  در ن
»ایـــن درگیری هـــا بـــا داشـــتن ابعـــاد و 
آثـــار مختلـــف، بعضـــا بـــه دیگـــر کشـــورها 
ازجملـــه ایـــران و آمریـــکا نیـــز ارتبـــاط 
پیـــدا می کنـــد؛ از یـــک ســـو، اســـرائیل و 
حامیانـــش، جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
را در کمک رســـانی بـــه فلســـطین و بـــا 
موشـــک های مختلفـــی کـــه در اختیـــار 
نیروهـــای غـــزه قـــرار داده اســـت، مقصـــر 
می داننـــد و از ســـوی دیگـــر، آمریـــکا نیـــز 
بـــا نادیـــده انگاشـــتن اقدامـــات اســـرائیل 
در نقـــض حقـــوق فلســـطینیان و تخلیـــه 
کنان شـــیخ جـــراح در قـــدس شـــرقی  ســـا
ــان  ــار معترضـ ــرکوب فاجعه بـ و ســـپس سـ
فلســـطینی، رســـما بـــه اعـــالن حمایـــت 
از اســـرائیل اقـــدام کـــرده اســـت؛ ایـــن 
کـــه آمریـــکا در ویـــن  در حالـــی اســـت 
مشـــتاقانه بـــرای بازگشـــت بـــه برجـــام 
نیـــز تـــالش می کنـــد.« او ادامـــه می دهـــد: 
ایـــن  کنونـــی  شـــرایط  بررســـی  »در 
منطقـــه بایـــد گفـــت کـــه ایـــن کنـــش و 
کنـــش نظامـــی ضمـــن آنکـــه میـــزان  وا
ســـامانه  کارآمـــدی  نا یـــا  کارآمـــدی 
گنبدآهنیـــن اســـرائیل و موشـــک های 
ایـــن  گذاشـــت،  بـــه نمایـــش  غـــزه را 
واقعیـــت را هـــم آشـــکار کـــرد کـــه دولـــت 
رژیـــم صهیونیســـتی در صـــورت تـــداوم 
ــرزمین های  ــود در سـ ــه های موجـ مناقشـ
اشـــغالی، قطعـــاو به تدریـــج دســـت برتـــر 
نظامـــی را در داخـــل از دســـت می دهـــد 
ع مقدمـــه ای در راســـتای  ـــه ایـــن موضـــو ک
 تشـــدید تنـــش در منطقـــه ارزیابـــی خواهـــد 

شد.«

اسرائیل قصد برهم زدن 
کرات برجام را دارد مذا

کنش هـــای  میرکریمـــی بـــا اشـــاره بـــه وا
در  درگیــری هــــــا  ایـــن  بــیــن المــللـــــی 
»بایـــد  می گویـــد:  اشـــغالی  فلســـطین 
اغلـــب  روزی  گـــر  ا کـــه  کـــرد  اذعـــان 
ع  بـــه علـــت وقـــو کشـــورهای جهـــان 
هولوکاســـت ســـعی در حمایـــت از اســـرائیل 
داشـــتند، امـــروزه وجـــدان عمومـــی باعـــث 
شـــده اســـت دولت هـــای بیشـــتری بـــه 
اعتقـــاد  فلســـطین  مـــردم  از  حمایـــت 
پیـــدا کننـــد کـــه نمـــود آن را در برخـــی 
ابـــراز مواضـــع دولت هـــا می تـــوان دیـــد. 
ـــتان و  ـــر عربس ـــع اخی ـــه مواض ـــان ک همچن
ــا  ــر آن هـ ــان دهنده تجدیدنظـ ــه نشـ ترکیـ
در مواضـــع اخیرشـــان بـــه نفـــع فلســـطین 
کارشـــناس  ایـــن  گفتـــه  بـــه  اســـت.« 
حقـــوق بیـــن الملـــل امـــا آنچـــه در اهـــم 
همـــه ایـــن مـــوارد فـــوق ملموس تـــر و 
قابل توجه تـــر اســـت، شـــیطنت اســـرائیل 
برجـــام کـــره  مذا میـــز  برهـــم زدن   در 

 است.
»اســـرائیل  می کنـــد:  خاطرنشـــان  او   
ســـعی دارد بـــا ادعـــای حمایـــت نظامـــی 
ــران  ــالمی ایـ ــوری اسـ ــلیحاتی جمهـ و تسـ

گــروه هــــــای نــظامــــــی فلســـطینی،  از 
و  جدیـــد  تنشـــی  وارد  را  کشـــورمان 
ایـــن  از  و  کنـــد  آمریـــکا  بـــا  مضاعـــف 
طریـــق تـــالش خـــود را در بـــر هـــم زدن 
کـــرات ویـــن بیازمایـــد؛ از همیـــن  میـــز مذا
روی ایـــن احتمـــال وجـــود دارد کـــه در 
پـــی اعـــالن طرفیـــن )ایـــران و آمریـــکا( 
کـــرات ویـــن،  ــر پیشـــرفت در مذا مبنـــی بـ
اســـرائیل بـــا ایجـــاد چنیـــن مهلکـــه ای 
قصـــد دارد جمهـــوری اســـالمی ایـــران را 
عامـــل بی ثباتـــی منطقـــه معرفـــی کنـــد 
ـــه نمـــاد  ـــه واســـطه القـــای ایـــن تفکـــر ک و ب
ــکی  ــلیحات موشـ ــز در تسـ ــی آن نیـ میدانـ
حمـــاس عمـــال مشـــهود اســـت، جامعـــه 
ــرات  کـ ــا در مذا ــد تـ ــب کنـ ــی را ترغیـ جهانـ
موشـــکی  ســـامانه های  بحـــث  ویـــن 
ایـــران و حضـــور نظامـــی کشـــورمان در 
منطقـــه را بـــه دســـتور غیـــر قابـــل اجتنـــاب 

کـــرات ویـــن بیفزاینـــد.« مذا
میرکریمـــی بـــا بیـــان اینکـــه در حـــال 
ـــرای  حاضـــر فلســـطین تنهـــا یـــک آرمـــان ب
ــلمانان نیســـت، بلکـــه یـــک چالـــش  مسـ
گســـترش در عرصـــه  عمـــده و رو بـــه 
منطقـــه و جهـــان محســـوب می شـــود، 
بـــر  جهانـــی  جامعـــه  گـــر  »ا می گویـــد: 
اســـاس منشـــور حقـــوق بشـــر و دیگـــر 
ــه و  ــع مناقشـ ــی در رفـ ــن المللـ ــن بیـ موازیـ
اخـــراج اســـرائیل از ســـرزمین های اشـــغالی 
اقـــدام نکنـــد، در آینـــده نه چنـــدان دور 
بســـتر بـــروز یـــک تنـــش منطقـــه ای کـــه 
گیرتـــری از منطقـــه را خواهـــد  دامنـــه فرا

داشـــت، فراهـــم می کنـــد.«

کنون به سود مردم   انتفاضه هم ا
فلسطین است

بـــا  گفت وگـــو  در  هانـــی زاده  حســـن 
توضیـــح  بـــا  آنالیـــن«  »اصفهان زیبـــا 
کنونـــی  شـــرایط  دربـــاره  مختصـــری 
فلســـطین می گویـــد: »ســـه روز پیـــش از 
روز جهانـــی قـــدس شـــماری از یهودیـــان 
منطقـــه  بـــه  فلســـطین  شهرک نشـــین 
شـــیخ جـــراح در اطـــراف قـــدس شـــرقی 
کردنـــد و خانه هـــای مـــردم را  حملـــه 
خـــود  منـــازل  از  را  آن هـــا  و   اشـــغال 
بیـــرون راندنـــد کـــه عکس العمـــل مـــردم 
بیت المقـــدس شـــرقی، به ویـــژه منطقـــه 
بـــاب العامـــود، در دفـــاع و حمایـــت از 
کنان شـــیخ جـــراح را به دنبـــال داشـــت  ســـا
ع باعـــث شـــکل گرفتن  و ایـــن موضـــو
انتفاضـــه جدیـــدی شـــد. پـــس از آن 
حملـــه ســـربازان رژیـــم صهیونیســـتی 
بـــه نمازگـــزاران مســـجداالقصی باعـــث 
گســـترش ایـــن انتفاضـــه شـــد و جرقـــه ای 
را بـــرای درگیری هـــای خونیـــن در اراضـــی 

اشـــغالی ایجـــاد کـــرد.« 
کنـــون  او خاطرنشـــان می کنـــد: »هم ا
اشـــغالی  بیشـــتر شـــهرهای فلســـطین 
زیـــر حمـــالت موشـــکی حمـــاس قـــرار 
میدانـــی  گزارش هـــای  و  گرفته انـــد 
کنـــون بیـــش از  نشـــان می دهنـــد تـــا 
پیشـــرفته  کورنیکـــس  موشـــک   6۵۰

از ســـوی حمـــاس و جهـــاد اســـالمی بـــه 
اشـــغالی، اراضـــی  حســـاس   مناطـــق 

ازجملـــه فـــرودگاه بین المللـــی تل آویـــو، 
ک  ـــازن تصفیه آب و مخـــازن آمونیا مــخــ
شـــهر حیفـــا پرتـــاب شـــده و بســـیاری از 
ــتی  ــم صهیونیسـ ــی رژیـ ــزات نظامـ تجهیـ
نیـــز در ایـــن حمـــالت آســـیب دیـــده اســـت؛ 
حمالتـــی کـــه نشـــان می دهـــد انتفاضـــه 
کنـــون بـــه ســـود  بـــه لحـــاظ میدانـــی هم ا
مـــردم فلســـطین تغییـــر یافتـــه و حمـــاس 
موشـــک های  بـــه  دســـتیابی  بـــا  نیـــز 
معادلـــه  اســـت  توانســـته  پیشـــرفته 
میدانـــی و قواعـــد جنگـــی را بـــه نفـــع 
ملـــت فلســـطین تغییـــر دهـــد. از طرفـــی 
رژیـــم  آهنیـــن  گنبـــد  در  ضعـــف  آثـــار 
صهیونیســـتی که تبلیغـــات وســـیعی روی 
ــکار اســـت  ــال آشـ ــه، کامـ ــورت گرفتـ آن صـ
و رژیـــم صهیونیســـتی هـــر روز در برابـــر 
حمـــالت موشـــکی رزمنـــدگان فلســـطینی 
ضعیف تـــر جلـــوه می کند؛آنچـــه باعـــث 
شـــد بنیامیـــن نتانیاهـــو در تمـــاس بـــا 
در  قطـــر  امیـــر  و  رئیس جمهـــور مصـــر 
خواســـت میانجیگـــری آن هـــا را بـــرای 
ح  ـــر ـــا مط ـــن درگیری ه ـــه ای ـــان دادن ب پای

کنـــد.«

 آیا فروپاشی رژیم صهیونیستی 
در پیش است؟

بـــرای  اینکـــه  بیـــان  بـــا  هانـــی زاده 
اولین بـــار و طـــی ۷۰ ســـال گذشـــته رژیـــم 
صهیونیســـتی در برابر حمـــالت رزمندگان 
ــود  ــطین از خـ ــت فلسـ ــای مقاومـ و نیروهـ
ضعـــف نشـــان داده کـــه ایـــن خـــود نوعـــی 
ح  را مطـــر رژیـــم  ایـــن  آســـیب پذیری 
ــن  ــید حسـ ــد: »سـ ــار می کنـ ــد، اظهـ می کنـ
نصـــراهلل شـــعاری را اخیـــرا اعـــالم کـــرده 
ــد  ــان می گویـ ــه یهودیـ ــه در آن بـ اســـت کـ

ببریـــد؛  پنـــاه  زیرزمین هـــا  بـــه  بایـــد 
آنچـــه نشـــان از بحرانی بـــودن اوضـــاع 
 منطقـــه و فروپاشـــی رژیـــم صهیونیســـتی  

دارد.« 
ایـــن کارشـــناس خاورمیانـــه بـــا اشـــاره 
بـــه اهـــداف رژیـــم صهیونیســـتی از آغـــاز 
ایـــن درگیری هـــا در مـــاه مبـــارک رمضـــان 
ج شـــدن بنیامیـــن  می افزایـــد: »بـــا خار
نتانیاهـــو از چرخـــه قـــدرت، او قصـــد دارد 
همچنـــان در ایـــن عرصـــه باقـــی بمانـــد؛ 
بـــه همیـــن خاطـــر در آخریـــن روزهـــای 
حیـــات سیاســـی خـــود بحـــران جدیـــدی 
ــتور  ــه دسـ ــرد. البتـ ــاز کـ ــطین آغـ را در فلسـ
او بـــه ارتـــش در حملـــه بـــه نمازگـــزاران 
مســـجداالقصی بـــه ضـــررش تمـــام خواهد 
کـــه او ســـعی دارد از طریـــق  شـــد؛ چرا
بحـــران آفرینـــی در چرخـــه قـــدرت باقـــی 
بمانـــد و ایـــن شـــدنی نیســـت. از طرفـــی، 
آمریـــکا در طـــول روزهـــای گذشـــته نیـــز 
اقـــدام  ایـــن  بـــه  کمکـــی  هیچ گونـــه 
نتانیاهـــو نکـــرد و ایـــن نشـــان می دهـــد 
ایاالت متحـــده هـــم نظـــر خوبـــی بـــه 

عملکـــرد او نـــدارد.«
ـــی زاده همچنیـــن در خصـــوص عـــدم  هان
کنـــش نهادهـــا و جامعـــه بین المللـــی  وا
بـــه ایـــن اقدامـــات رژیـــم صهیونیســـتی 
در فلســـطین اشـــغالی بیـــان می کنـــد: 
»ســـازمان های بین المللـــی، شـــورای 
ســـازمان  عـــرب،  اتحادیـــه  امنیـــت، 
ســـازمان  همچنیـــن  و  بشـــر  حقـــوق 
همکاری هـــای اســـالمی بـــه یک ســـری 
بی خاصیـــت  و  فلـــج  ســـازمان های 
تبدیـــل شـــده اند کـــه نمی تواننـــد ایـــن 
کننـــد. ســـکوت  کنتـــرل  بحران هـــا را 
در  منطقـــه ای  نهادهـــای  و  جهانـــی 
مواجهـــه بـــا بحران هایـــی کـــه در عـــراق، 
ســـوریه، افغانســـتان و فلســـطین اشـــغالی 
خ داد، نشـــان می دهـــد ایـــن نهادهـــا  ر
نمی تواننـــد کاری بـــرای صلـــح جهانـــی 
از پیـــش ببرنـــد و ســـازمان ملـــل نیـــز 
عاجـــز از اتخـــاذ یـــک ســـازکار مناســـب 
بـــرای پایـــان دادن بـــه ایـــن شـــورش ها 
و بی انضباطـــی هـــا در جهـــان اســـت.«

 ملت ایران
 تنها حامی مردم فلسطین است

کارشـــناس مســـائل خاورمیانـــه  ایـــن 
میـــان  درگیری هـــای  پیش بینـــی  در 
فلســـطین و رژیـــم صهیونیســـتی تصریـــح 
می کنـــد: »آخریـــن حـــرف فلســـطینی ها 
صحبـــت در خصـــوص میـــدان اســـت؛ 
این کـــه آن هـــا بایـــد مهارت هـــای جنگـــی 
و ابتـــکار عمـــل را در میـــدان بـــه دســـت 
گیرنـــد. شـــرایط کنونـــی ثابـــت کـــرده کـــه 
اســـرائیلی ها به شـــدت آســـیب پذیرند و 
از طریـــق درگیری هـــای اخیـــر صدمـــات 
بســـیاری، به خصوص در حـــوزه اقتصاد، 
بـــه آن هـــا وارد شـــده اســـت. از طرفـــی هیچ 
انتظـــاری از رژیم هـــای متحـــد عـــرب در 
ـــدارد.  ـــه ملـــت فلســـطین وجـــود ن کمـــک ب
آن هـــا نه تنهـــا کمکـــی بـــه ایـــن ملـــت 
نمی کننـــد، بلکـــه عمـــال در کنـــار اســـرائیل 
قـــرار گرفته انـــد. فلســـطینی ها نیـــز ماننـــد 
انصـــاراهلل حـــرف خـــود را در میـــدان 
عمـــل می زننـــد؛ همچنـــان کـــه او طـــی 
ــا  ــی را بـ ــه میدانـ ــر معادلـ ــال اخیـ شـــش سـ
اســـتفاده از قـــدرت بازدارندگـــی در دســـت 
گرفتـــه اســـت. امـــروز ملـــت فلســـطین بـــه 
ایـــن نتیجـــه رســـیده اســـت کـــه بایـــد از 
رهگـــذر تقابـــل میدانـــی و پرتـــاب موشـــک 
بـــه تأسیســـات اســـتراتژیک اســـرائیل، 
معادلـــه میدانـــی و قواعـــد درگیـــری را بـــه 

ــد.«  ــر دهـ ــود تغییـ ــع خـ نفـ
هانـــی زاده همچنیـــن از نقـــش ایـــران 
در حمایـــت از ملـــت فلســـطین و در ایـــن 
ــد: »بیـــان شـــعار  ــی می گویـ ــرایط کنونـ شـ
"ای خون خواهـــان قاســـم ســـلیمانی" 
ـــار در فلســـطین اشـــغالی  ـــرای اولین ب ـــه ب ک
ح شـــده اســـت، نشـــان می دهـــد  مطـــر
قـــدرت رزمنـــدگان فلســـطینی برخاســـته 
معنـــوی،  کمک هـــای  از  برگرفتـــه  و 
سیاســـی و نظامـــی ایـــران اســـت؛ لـــذا ملـــت 
فلســـطین دریافته انـــد کـــه تنهـــا ملـــت 
ایـــران حامـــی آن هاســـت و شـــنیده شـــدن 
ایـــن شـــعارها در طـــول روزهـــای گذشـــته 
نشـــان از نـــام بلنـــد ایـــران و نـــام ســـردار 
جاویـــدان جهـــان اســـالم شـــهید حـــاج 
قاســـم ســـلیمانی در همـــه عرصه هـــای 

میدانـــی دارد.«

مقاومت زیر رگبار آتش و خون
کارشناسانروابطبینالمللدرگفتوگوبااصفهانزیباابعادحقوقیدرگیریهادرفلسطیناشغالیرابررسیمیکنند

شرایط کنونی ثابت 
کرده که اسرائیلی ها 

به شدت آسیب پذیرند 
و از طریق درگیری های 
اخیر صدمات بسیاری، 

به خصوص در حوزه 
اقتصاد، به آن ها وارد 

شده است

 امروز ملت فلسطین 
به این نتیجه رسیده 

است که باید از رهگذر 
تقابل میدانی و پرتاب 
موشک به تأسیسات 
استراتژیک اسرائیل، 

معادله میدانی و قواعد 
درگیری را به نفع خود 

تغییر دهد
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گرچـه داده های ابتدایی از بـازار رهن و اجـاره و مشـاهده های میدانی، بیانگـر افزایش قیمت رهن و اجاره در سـال  ا
گهی های اجاره ثبت شـده در طول فروردین نشـان می دهد با هر مبلغ  1400 نسـبت به 1399 اسـت؛ ولی بررسـی آ

رهن و اجـاره ای می توانیـد در اصفهان، اجاره نشـینی کنید.

سعید غفاری
خبرنگار

ســردترین روزهای سال تمام شــد تا بازار 
اجاره بهــای اصفهــان وارد گرم تریــن فصــل 
ســال شــود. مالــکان از نخســتین روزهــای 
ســال 1400 بــرای پیــدا کــردن مســتأجر بــا 
قیمت هــای جدیــد دســت به کار شــده اند و 
تقاضا برای دیدوبازدید امــاک افزایش یافته 
کرونــا،  گـرفـتـــن  ج  بــا او امـســـال  اســت. 
انجــام  مجــازی  بیشــتر  دیدوبازدیدهــا 
می شــود. مالــک بــا واســطه یــا بــدون واســطه 
بــرای مســتأجر عکــس می فرســتد، گاهــی 
مشــتریان حســاس تر بــا تمــاس تصویــری 
گــر  تمــام بخش هــای ملــک را می بیننــد و ا
شــرایط رهــن و اجــاره مــورد توافــق دو طــرف 
بــود، بازدیــد فیزیکــی انجام می شــود تا شــاید 

منجر به عقد قرارداد شود.

گرچه داده های ابتدایی از بازار رهن و اجاره  ا
و مشاهده های میدانی، بیانگر افزایش 
قیمت رهن و اجاره در سال 1400 نسبت به 
گهی های اجاره  1399 است؛ ولی بررسی آ
ثبت شده در طول فروردین نشان می دهد 
با هر مبلغ رهن و اجاره ای می توانید در 

اصفهان، اجاره نشینی کنید.

مظنه رهن
اجاره یک آپارتمـان بدون هیـچ ودیعه ای 
سـخت اسـت؛ درصـد باالیـی از مالـکان 
دسـت کم بـه انـدازه اجـاره یـک سـال از 
گر در طول  مسـتأجر پول رهن می گیرند تا ا
مـدت قـرارداد، اجاره نـداد از پـول رهن کم 

کننـد، در مقابـل مشـاهده های میدانـی 
نشـان می دهـد تقاضـا بـرای رهـن کامـل 

ملـک در میـان مسـتأجران باالسـت.
طــول  در  اصـفـهــان  اجـاره ای  ک  امـا
فروردیـن  از نظـر مقـدار ودیعـه در شـش 

می گیرنـد. قـرار  دسـته 
ودیعـه کمتـر از 20 میلیـون تومـان: 
ک  سـال 98 و قبـل از آن، بسـیاری از امـا
اجـاره ای شـهر رهنـی کمتـر از 20 میلیـون 
تومـان داشـتند. در مناطـق حاشـیه ای 
کامـل یـک آپارتمـان یـا  اصفهـان رهـن 
سـوئیت با 20 میلیـون تومـان ممکـن بود؛ 
ولـی امـروز مشـاهده های میدانـی نشـان 
ودیعـه  فروردیـن  طـول  در  می دهـد 
آپارتمان هـای کمـی 20 میلیـون تومـان و 
کمتـر از ایـن بـود. مسـتأجران بـا ایـن پـول 
رهـن یـا بایـد بـه شـهرهای اطـراف ماننـد 
فوالدشـهر و بهارسـتان مهاجـرت کننـد یـا 
آپارتمان هـای نقلـی و حاشـیه ای شـهر را 

انتخاب کنند.
ودیعـه 20 تـا 100 میلیـون تومـان: 
در  اجـاره ای  ک  امـا از  باالیـی  درصـد 
محله های متوسـط شـهر رهنـی بیـن 20 تا 
100 میلیون تومـان دارنـد. مبلغ رهـن برابر 
با یـک چهـارم تـا یک هشـتم قیمـت ملک 
اسـت و آپارتمـان در محله هـای متوسـط 
شهر اصفهان بین یک تا دو میلیارد تومان 
ایـن  رهـن  نتیجـه  در  دارد؛  قیمـت 
آپارتمان هـا بایـد بیـن 125 میلیـون تـا 500 
ک امروز  گر این اما میلیون تومان باشـد. ا
با رهن 20 تا 100 میلیون تومانی اجاره داده 
می شـوند، مالـک در کنـار آن اجـاره زیـادی 
دریافـت می کنـد. بـرای مثـال در محلـه 
ولیعصـر مالکـی آپارتمانـی یـک میلیـارد و 

چهارصـد میلیـون تومانـی را بـا رهـن 30 
میلیونی و اجـاره ماهانـه 4 میلیـون تومان 
گهـی کـرده اسـت. بـا ایـن  بـرای اجـاره آ
حسـاب، بـرای رهـن کمتـر از 100 میلیـون 
تومان، اجـاره ماهانه باالتـر از یک میلیون 

تومان طبیعی است.
گر  ودیعه 100 تا 300 میلیون تومان: ا
بیـن 100 تـا 300 میلیـون تومـان پـول رهـن 
گزینـه در مقابـل شـما قـرار  داریـد، سـه 
می گیـرد. گزینـه اول رهـن کامـل آپارتمـان 
در مناطـق متوسـط شـهر اصفهـان اسـت؛ 
بـرای مثـال در محلـه فاطـوری آپارتمانـی 
140 مترمربعـی را بـا 250 میلیـون تومـان 
رهن کامل می دهند یا در محله میرزاطاهر 
یک آپارتمان نقلی را با 200 میلیون تومان 
رهن می دهنـد. گزینـه دوم پرداخت رهن 
و اجـاره کمتـر در محله هـای متوسـط شـهر 
اسـت. مسـتأجر می توانـد یـک آپارتمـان 
بـزرگ را بـا رهـن بـاال و کرایـه کمتـر از یـک 
میلیـون تومان اجـاره کنـد. بـرای مثـال در 
محله دشتستان آپارتمانی 120 مترمربعی 
بـا رهـن 200 میلیـون تومـان و اجـاره 800 
گهـی شـده اسـت. سـومین  هـزار تومانـی آ
در  آپارتمـان  یـک  اجـاره  نیـز  انتخـاب 
محله هـای لوکس شـهر اسـت. مالـکان در 
محله های نزدیک به زاینـده رود حاضرند 
واحـد خـود را بـا رهـن بیـن 100 تـا 300 
میلیون تومانـی به مسـتأجر بسـپارند؛ ولی 
اجـاره ماهانـه بـه طـور معمـول باالتـر از 10 

میلیون تومان است.
ودیعـه 300 تـا 500 میلیـون تومـان: 
کـف قیمـت رهـن در محله هـای لوکـس و 
نیمه لوکـس اصفهـان بیـن 300 تـا 500 
میلیون تومـان اسـت؛ ضمن اینکـه درصد 

باالیـی از آپارتمان هـای اجـاره ای مناطـق 
متوسـط شـهر را بـا ایـن رقـم رهـن کامـل 
زیـادی  مسـتأجران  ولـی  می دهنـد؛ 
اجاره نشـینی در مناطـق لوکـس شـهر را 
ترجیـح می دهنـد. بـرای مثـال در محلـه 
مشـتاق دوم، آپارتمانـی بـا 400 میلیـون 
تومـان رهـن و اجـاره ماهانـه پنـج میلیـون 

گهی شده است. تومان آ
ودیعه 500 تا 999 میلیون تومان: از 
500 میلیـون تومـان تـا مـرز یـک میلیـارد 
تومان رهن مخصوص محله های لوکس 
امـروز  اسـت.  شـهر  نیمه لوکـس  و 
آپارتمان هـای کوچـک زیـادی در مناطـق 
لوکس شـهر با رهن کامـل بین 500 تـا 999 
گهی شـده اند بـرای مثال  میلیـون تومـان آ
آپارتمانـی 200 مترمربعـی تقریبـا نوسـاز در 
کامـل 700  محلـه اردیبهشـت بـا رهـن 

گهی شده است. میلیون تومانی آ
تـر از یـک میلیـارد تومـان:  ودیعـه باال
لوکس تریـن آپارتمان هـای اصفهـان در 
لوکس تریـن محله های شـهر در بازار سـال 
1400 رهنـی باالتـر از یـک میلیـارد تومـان 
ک  دارنـد و در بیشـتر مشـاهده ها ایـن امـا
رهـن کامـل می شـوند. بـرای مثـال در بلوار 
آینه خانه آپارتمانـی 190 مترمربعی با مبلغ 
یـک میلیـارد و 200 میلیـون تومـان بـرای 
گهـی شده اسـت یـا در محلـه  رهـن کامـل آ
مرداویـج آپارتمانـی 200 مترمربعـی دیگـر 

رهن کامل دو میلیاردی دارد.

مظنه اجاره
مالـکان بـه دریافـت اجاره بـه جـای ودیعه 
عاقـه بیشـتری دارنـد. در بـازار مسـکن هر 
میلیون تومـان رهن، برابـر با 30 تـا 40 هزار 

تومان اجـاره اسـت، یعنی هر یـک میلیون 
سـودی  دسـت کم  کمتـر،  رهـن  تومـان 
36درصـدی بـرای مالـک در طـول سـال 
گـر تـوان پرداخـت  دارد. بـا ایـن اوصـاف ا
اجـاره ماهانـه بیشـتری را داشته باشـید، 
حـق انتخـاب باالتـری در بـازار مسـکن 
گهی هـای رهـن و اجـاره بـازار  داریـد. آ
مسـکن اصفهان در طـول فروردین نشـان 
می دهـد امروز بـا مبالغ مختلفـی می توانید 

در اصفهـان آپارتمـان اجـاره کنیـد.

اجـاره کمتـر از یـک میلیـون تومـان: با 
اجاره کمتر از یک میلیون تومان می توانید 
در تمـام مناطـق شـهر اصفهـان آپارتمـان 
بگیریـد؛ حتـی در محله هـای لوکـس و 
نزدیـک بـه زاینـده رود؛ بـا ایـن تفـاوت کـه 
بایـد مبلـغ رهـن بیشـتری بپردازیـد، بـرای 
 140 آپارتمـان  نـاژوان  در محلـه  مثـال 
مترمربعی نوسـازی با رهن 750 میلیونی و 
گهـی  اجـاره ماهانـه 250 هـزار تومانـی آ

شده است.
تـا دو میلیـون تومـان:  اجـاره یـک 
اجاره های معمول در محله های متوسـط 
شـهر اصفهـان بیـن یـک تـا دو میلیـون 
تومـان اسـت. آپارتمانـی 140 مترمربعـی بـا 
رهـن 50 میلیـون و اجـاره ماهانـه یـک 
میلیـون و 500 هـزار تومـان، آپارتمانـی 100 
مترمربعـی در محلـه سـیمین بـا رهـن 20 
میلیونی و اجاره ماهانه یک میلیون و 400 
هـزار تومـان و آپارتمانـی 180 مترمربعـی در 
پرویـن با رهـن 50 میلیونی و اجـاره ماهانه 
یـک میلیـون و 800 هـزار تومـان از جملـه 
گهی هـای فروردیـن در بـازار رهـن و اجاره  آ
اصفهـان بودنـد. مشـاهده های میدانـی 
گر مسـتأجر توان پرداخت  نشـان می دهد ا
اجاره یک تا دو میلیونی را داشته باشد، در 
کمتـر از 100  مناطـق متوسـط شـهر بایـد 

میلیون تومان رهن بپردازد.
اجـاره دو تا چهـار میلیون تومـان: با 
اجـاره دو تـا چهـار میلیـون تومانـی بـه 
راحتـی می توانیـد همسـایه زاینـده رود 
شـوید! با این مقدار اجاره امـروز در محله 
گهـی  میرزاطاهـر آپارتمان هـای زیـادی آ
 80 آپارتمانـی  مثـال  بـرای  شـده اند، 
مترمربعی نوسـاز را با 30 میلیون ودیعه و 
اجـاره ماهانـه سـه میلیـون تومانـی بـه 
چنـد  یـا  می سـپارند،  مسـتأجر  دسـت 
خیابان باالتر در محله خاقانی آپارتمانی 
140 مترمربعـی بـا رهـن 140 میلیونـی و 
اجـاره ماهانـه سـه میلیـون و 500 هـزار 
گهـی شده اسـت. بـا ایـن مبلـغ  تومانـی آ
ک بـزرگ و  امـکان اجاره نشـینی در امـا
شــهـــــر  مـتــوســــط  محله هـای  لوکـس 

اصفهان نیز وجود ندارد.
میلیـون  هشـت  تـا  چهـار  اجـاره 
تومـان: اجـاره چهـار تـا هشـت میلیـون 
تومانی بیشـتر در محله های لوکس شـهر 
دیـده می شـود. بـرای نمونـه در محلـه 
آپادانـا آپارتمانـی 400 مترمربعـی بـا رهـن 
دو میلیـارد و اجـاره ماهانـه پنـج میلیـون 
گهـی شده اسـت یـا چهارباغ بـاال  تومـان آ
آپارتمانـی 130 مترمربعـی 250 میلیـون 
رهـن و اجاره پنـج میلیـون تومانـی دارد و 
در محلـه مرداویـج هفتـه دوم فروردیـن 
آپارتمانـی 150 مترمربعـی بـا رهـن 100 
میلیـون و اجـاره ماهانـه هفـت میلیـون 

گهی شد. تومانی آ
میلیون  هشت  از  تر  ال با اجاره 
تومان: اجاره آپارتمان های خاصی در 
اصفهان باالتر از هشت میلیون تومان در 
ماه است، این آپارتمان ها هم در مناطق 
امکانات  به  هم  و  دارند  قرار  لوکسی 
خاص و لوکسی مجهز شده اند. برای 
نمونه آپارتمانی 200 مترمربعی و نوساز با 
منظره زاینده رود اواسط فروردین با رهن 
500 میلیونی و اجاره ماهانه 15 میلیون 
گرچه  گهی شد. این آپارتمان ها ا تومان آ
کچری هستند؛ ولی متقاضی زیادی  ال
ندارند. گفت وگو با فعاالن بازار مسکن 
این  در  اجاره نشینان  می دهد  نشان 
بخش از شهر ترجیح می دهند به جای 
اجاره های چند ده میلیونی، ملک را 

یک جا رهن کنند.

اجاره بها در فاز بهاری
بازار رهن و اجاره اصفهان در سال جاری چه وضعی دارد؟

آرامشخریدوفروشملک،طوفاناجارهبها!
رهنواجارهملکدرسال1400افزایشمییابد

رونــد صعــودی قیمت هــا در بــازار مســکن 
عصمت اعرابی

خبرنگار
اصفهــان از نیمــه دوم آبــان 99 متوقــف 
شــد تــا شــاید بــازار پــس از ســه ســال 
نوســان های طوفانــی، یــک دوره رکــود 
چنــد ماهــه را تجربــه کنــد. بــا شــروع آذر 99 قیمت هــا در بــازار مســکن ثابــت و ســپس نزولی 
شــد و بــازار پایــان ســال نیــز نتوانســت رونــق را بــه معامــات بازگردانــد؛ ولــی در روزهایــی کــه 
امیــد چندانــی بــرای رونــق معامــات در تابســتان وجــود نداشــت، مشــاهده های میدانــی و 
گفت وگــو بــا فعــاالن بــازار از افزایــش طوفانــی اجــاره بهــا در بــازار مســکن اصفهــان حکایــت 

دارد. 
ســال 99 هیئــت دولــت تصویــب کــرد قراردادهــا بــا ســقف افزایــش 20درصــدی تمدیــد 
شــوند؛ ولــی امســال ارقــام اجاره بهــا فراتــر از حــد انتظــار اســت. حســن قاســمی، یکــی از 
فعــاالن بــازار مســکن اصفهــان، دربــاره اعــداد پیشــنهادی مالــکان بــرای ســال آینــده 
می گویــد: »تــا ایــن لحظــه ارقــام پیشــنهادی بــرای رهــن و اجــاره بیــن 20 تــا 200 درصــد 
افزایــش داشته اســت و تعــدادی از مالــکان حتــی بیشــتر از ایــن می خواهنــد.« مالــکان 
می گوینــد ارقــام فعلــی رهــن و اجــاره بــا قیمــت ملــک تناســب نــدارد و در بدبینانه تریــن 
ک ملــک را هــم پوشــش نمی دهــد. مشــاهده های  حالــت ممکــن حتــی هزینــه اســتها
ــکان  ــازار مســکن اصفهــان نشــان می دهــد تعــدادی از مال ــا فعــاالن ب میدانــی و گفت وگــو ب

خواســتار چندبرابــر شــدن رقــم کرایــه نســبت بــه ســال گذشــته شــده اند. 
بــرای مثــال آپارتمانــی 190 مترمربعــی در محلــه اردیبهشــت ســال گذشــته بــا رقــم 350 
میلیــون تومــان بــه دســت مســتأجر ســپرده شــده بــود و امــروز مالــک 720 میلیــون تومــان 

ــا  ــه اصفهــان آپارتمانــی 140 متــر مربعــی ســال گذشــته ب ــه خان ــا در محل رهــن می خواهــد ی
رهن 45 میلیونــی و اجــاره ماهانــه دو میلیــون تومانی اجاره شــده بود و امســال بــا رهن 100 
گهی های رهــن و اجاره  گهی شــده اســت. آ میلیونــی و اجــاره ماهانــه پنج میلیــون تومانــی آ
ثبــت شــده توســط مالــکان نشــان می دهــد کــف قیمــت رهــن در شــهر اصفهــان بــه حــدود 
ــرای درصــد باالیــی از آپارتمان هــای شــهر از  50 میلیــون تومــان رسیده اســت و ایــن عــدد ب
100 میلیــون تومــان آغــاز می شــود، مگــر در صــورت تبدیــل رقــم رهــن به اجــاره. رهــن کامل 
ملــک نیــز در محله هــای متوســط اصفهــان از حــدود 250 میلیــون تومان آغــاز می شــود و در 
محله های لوکس شــهر باالتــر از 700 میلیــون تومان اســت.  در میــان مســتأجران تمایل به 
پرداخــت رهن باالتر اســت؛ ولــی مالکان بیشــتر به دنبــال دریافت اجــاره هســتند در نتیجه 

اجــاره ماهانــه کمتــر ملکــی در اصفهــان کمتــر از یــک میلیــون تومــان اســت.

چرا اجاره بها طوفانی شد؟
نــادر قنبــری، یکــی از فعــاالن بــازار مســکن منطقــه ســیمین، در پاســخ بــه ایــن پرســش 
می گویــد: »مالــک می گویــد ســال گذشــته افزایــش ندادیــم و البتــه از اول ســال تــا آبــان 

قیمــت ملــک بــاال رفــت، حــاال پــس از دو ســال می خواهیــم قیمت هــا واقعــی شــود.«
 مالــک ســه آپارتمــان در محلــه شــفق کــه امســال اجــاره بهــا را نســبت بــه ســال گذشــته دو 
ــک  ــل ی ــن کام ــد: »ره ــری می گوی ــای قنب ــد صحبت ه ــا تأیی ــز ب ــود نی ــش داده ب ــر افزای براب
آپارتمــان بایــد یــک پنجــم قیمــت ملــک باشــد، در غیــر این صــورت بهتــر اســت خانــه خالی 
ک بیشــتر اســت.« نوســان های ارزی طــی ســال های  از مســتأجر باشــد؛ زیــرا هزینــه اســتها
گذشــته قیمــت مصالــح و تجهیــزات خانــه و آپارتمــان را بــه شــدت افزایــش داد تــا امــروز 

ک  ک بــه یکــی از مشــکات مالــکان تبدیــل شــود. قنبــری دربــاره هزینــه اســتها اســتها
می گویــد: »ســه ســال قبــل پکیــج یــک میلیــون تومــان بــود و امــروز بیــن 15 تــا 20 میلیــون 
ک دارد، کابینت،  تومــان، یک ســال اســتفاده از سیســتم پکیــج دو میلیــون تومــان اســتها
گرچه مســتأجر  شــیرآالت و مابقــی تجهیزات خانه هــم همین طــور.« مالکان عقیــده دارند ا
خ واقعــی را ندارد؛ ولــی قیمت هــای فعلی هــم از واقعیت  تــوان پرداخت رهــن و اجاره به نــر
گــر تــا چنــد مــاه دیگــر رهــن و اجــاره  فاصلــه زیــادی دارنــد، بــا ایــن حســاب، عجیــب نیســت ا

در شــهر اصفهــان دو تــا ســه برابــر افزایــش پیــدا کنــد.

مستأجران در فصل جدید اجاره بها
مســتأجران از قیمت هــای پیشــنهادی اجــاره بهــا بــرای ســال جــاری رضایــت ندارنــد و 
ــا شــاید ماننــد ســال گذشــته از ســوی دولــت  ــا آن هــا نشــان می دهــد منتظرنــد ت گفت وگــو ب
گرچــه تمدیــد قــرارداد بــا ســقف  ســقفی بــرای تمدیــد اجاره هــای قبلــی تعییــن شــود؛ ا
20درصــدی ســال گذشــته بیــن تعــدادی از مســتأجران و مالــکان اختاف نظــر انداخــت و 
ک  شــاید امــکان ادامــه آن بــرای یــک ســال دیگــر وجــود نداشته باشــد.  امینــی، مشــاور امــا
منطقه حســین آباد، در این بــاره می گویــد: »متأســفانه بــرای قیمت های نجومی شــرایطی 
از ســوی مالــکان وجــود دارد، در نتیجــه مســتأجران کم تــوان راهی به جــز قبول کــردن این 
گــر  شــرایط ندارنــد.« قنبــری یکــی دیگــر از فعــاالن بــازار مســکن اصفهــان نیــز مدعی اســت ا
ــکان  خ ســال گذشــته امضــا شــد، دیگــر ســایر مال ــر نــر در یــک ســاختمان قــراردادی دو براب
بــا قیمــت کمتــری راضــی بــه تمدیــد نمی شــوند در نتیجــه مســتأجر راهــی بــه جــز پذیــرش 

ایــن شــرایط نــدارد.

بازارمسکن

گهی های فروش آپارتمان  آخرین آ
 در شهر اصفهان

متراژ محله
قیمت )تومان()مترمربع(

23 میلیارد250مهرآباد

12 میلیارد185آذر

11 میلیارد165چهارباغ باال

10 میلیارد175نظرشرقی

9 میلیارد و 800 میلیون185آبشار

9 میلیارد و 200 میلیون160شیخ صدوق

شش میلیارد و 200 میلیون170چهارباغ باال

شش میلیارد170باغ دریاچه

پنج میلیارد170حمزه

پنج میلیارد200باغ زیار

چهار میلیارد200اشراق

سه میلیارد و 600 میلیون100مهرآباد

سه میلیارد و 500 میلیون120سیمین

سه میلیارد و 400 میلیون140آل خجند

سه میلیارد و 600 میلیون160باغ زیار

سه میلیارد و 300 میلیون130خواجه عمید

سه میلیارد100بیسیم

سه میلیارد130همدانیان

سه میلیارد130تاالر

دو میلیارد و 850 میلیون110میر

دو میلیارد و 800 میلیون105دشتستان

دو میلیارد و 700 میلیون135حسین آباد

دو میلیارد و 700 میلیون100باغ دریاچه

دو میلیارد و 700 میلیون150پروین

دو میلیارد و 700 میلیون130مدرس

دو میلیارد و 600 میلیون100مبارزان

دو میلیارد و 400 میلیون130جابرانصاری

دو میلیارد و 400 میلیون120مشتاق

دو میلیارد و 300 میلیون130اشراق

دو میلیارد و 300 میلیون110کشاورزی

دو میلیارد و 130 میلیون130شفق

دو میلیارد و 150 میلیون115جابرانصاری

دو میلیارد140آتشگاه

دو میلیارد100وحید

دو میلیارد140برازنده

دو میلیارد110بزرگمهر

دو میلیارد110شفق

دو میلیارد100میرزاطاهر

یک میلیارد و 800 میلیون120هشت بهشت

یک میلیارد و 800 میلیون75گلزار

یک میلیارد و 720 میلیون85لنبان

یک میلیارد و 650 میلیون110برازنده

اشرفی 
یک میلیارد و 500 میلیون110اصفهانی

یک میلیارد و 400 میلیون90برازنده

یک میلیارد87رزمندگان

یک میلیارد و 150 میلیون95کشوری

یک میلیارد50خواجو

900 میلیون60کوی امام

850 میلیون100هفتون

800 میلیون52بیدآباد

750 میلیون75خانه اصفهان

550 میلیون100دستگرد

لوکس ترین 
آپارتمان های اصفهان 

در لوکس ترین 
محله های شهر در بازار 
سال 1400 رهنی باالتر از 
یک میلیارد تومان دارند 
و در بیشتر مشاهده ها 
ک رهن کامل  این امال

می شوند
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اخبار روز

زمان مناسب فروش طال رسیده است؟

قیمـت هـر گـرم طـا دوبـاره بـه مـرز یـک میلیـون تومـان رسـید و 
سـکه به کانـال ۱۰ میلیـون تومـان برگشـت. ایـن در حالی اسـت 
که در روزهای گذشـته هر گرم طا بـه ابتدای کانـال قیمت ۹۰۰ 
هزار تومان رسید؛ اما طا در انتظار سـقوط آزاد به سر می برد؟ به 
گزارش تجارت نیوزاحیای احتمالی برجام و مهار بیماری کرونا 
کسیناسـیون گسـترده در جهان، حاال بسـیاری از دارندگان  با وا
طـا را نگـران سـقوط ارزش دارایـی خـود کـرده و همیـن مسـئله 
پرسـش های زیـادی را ایجـاد کـرده اسـت کـه آیـا زمـان مناسـب 
گاهی، کارشـناس بازارهای  فروش طا سـر رسیده اسـت؟ نیما آ
مالـی، گفتـه اسـت کـه طـا در بـازار جهانـی نـه تنهـا چشـم انداز 
کاهشـی نـدارد کـه بـا اقدامـات فـدرال رزرو و کاهـش ارزش دالر، 
احتمـال صعود قیمت هـر اونس طـا تـا دو هـزار دالر وجـود دارد. 
او با اشاره به اینکه در صورت احیای برجام دالر در کانال قیمت 
کید دارد نوسان قیمت  ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان تثبیت می شـود، تأ
طا بین ۵ تا ۱۰ درصد بیشـتر نخواهد بـود. ابراهیم محمدولی، 
رئیس اتحادیه طـا و جواهر تهـران هم کاهش قیمت سـکه به 
زیر ۱۰ میلیـون تومـان را دور از انتظار دانسـته و گفته بود کاهش 
قیمت طا و سـکه به قیمت های کمتر از ارقـام فعلی هیجانی و 
کوتـاه مـدت خواهـد بـود و قیمـت طـا و سـکه در صـورت احیای 
برجـام و در میان مـدت بـه تثبیـت می رسـد و دچـار سـقوط آزاد 
نمی شـود. بـا وجـود ایـن، کارشناسـان بازارهـای مالـی توصیـه 
کـم اسـت از  می کننـد کـه در شـرایطی کـه هیجـان بـه بـازار حا
انجام معامـات در بازارهـای مختلف خودداری کنیـد تا گرفتار 

ریسـک های سـنگین نشـوید.

ماهی ۳۰درصد گران شد
شهروندان در جنوب ایران از افزایش چشمگیر قیمت ماهی خبر 
غ و ماهـی می گویـد: افزایـش قیمت  دادنـد. رئیـس اتحادیـه مـر
ماهی به دلیل افزایش هزینه تمام شـده تولید و افزایش قیمت 
ک ماهـی اسـت. بـه گـزارش تجـارت نیـوز، سـال گذشـته  خـورا
مردم جنوب کشـور از کمیاب شـدن ماهی در شـهرهای ساحلی 
غ و ماهی گفـت: هوا گرم شـده و  خبـر دادند. رئیـس اتحادیه مـر
تقاضا برای خرید کم شـده اسـت؛ اما به دلیـل هزینه های تمام 
شده تولید، قیمت ماهی حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

ک ماهی از  مهـدی یوسـف خانی ادامـه داد: بخش عمـده خـورا
کشـورهای آسـیایی تأمین می شـود و افزایش قیمـت دالر باعث 
ک ماهی شده است که همین مسئله بر قیمت  گران شدن خورا
تمـام شـده ماهـی اثرگـذار اسـت. بـه گفتـه او، بـا افزایـش قیمـت 

ماهی مردم هـم دیگـر تـوان خریـد آن را ندارند.
برخی فعاالن بازار می گویند عاوه بر این، تحریم ها هزینه تمام 
شـده پـرورش ماهـی را گـران کـرده اسـت. سـال گذشـته رئیـس 
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان درباره 
علـت گرانـی ماهـی در شـهرهای سـاحلی، بـه کمبـود و قاچـاق 

آبزیـان اشـاره کـرده بود.

سه پیش بینی از بازار رمزارزها
بازار ارزهای دیجیتال بعد از توئیت ایان ماسـک مبنی بر عدم 
پذیـرش بیت کویـن ریـزش زیـادی داشـت؛ امـا آیـا بـازار رمزارزهـا 
وارد فاز نزولی شده است؟ به گزارش تجارت نیوز، بعد از توئیت 
ایـان ماسـک بیت کویـن محـدوده حمایتـی ۵۲ هـزار واحـد را از 
دست داد و تا ۴۹ هزار دالر ریزش کرد و ریزش این ارز از محدوده 
۵۰ هـزار دالر نگرانی هـای زیـادی بـرای دارنـدگان ایـن ارز ایجـاد 
کرده است. ایوب ترابی، متخصص امنیت رمزارزها، دیروز قبل 
از توئیـت ایـان ماسـک گفتـه بـود: بیت کویـن بـه دلیـل کارمـزد 
زیاد و سرعت پایین نیازمند تغییر در پلتفرم خود است و احتماال 
بعـد از اتریـوم نوبـت بـه شـروع تغییـرات در بیت کویـن می رسـد. 
همچنیـن کشـورهای اروپایی و برخـی ایـاالت آمریکا اسـتخراج 
بیت کوین را ممنوع کرده انـد. ترابی قبل از اینکه ایان ماسـک 
باعث ریزش رمزارزها شـود عقیده داشت احتماال بیت کوین در 
چنـد روز آینـده محـدوده ۶۰ هـزار دالر را پشـت سـر می گـذارد؛ امـا 
گاهی، کارشـناس بازارهای  حاال شـرایط فرق کرده است.نیما آ
مالی، گفـت: فعـا در میان مـدت اعـداد باالیی بـرای بیت کوین 
نمی بینـم و ایـن ارز باید یـک اصاح منطقی داشـته باشـد. بـازار 
رمزارزهـا بـازار دوطرفـه اسـت و از اصـاح و ریـزش هـم می شـود 
کسـب درآمد کرد. مریم محبی، کارشـناس بازارهای مالی، هم 
در رابطـه با بـازار کریپتوکارنسـی ها گفـت: فاند قوی پشـت بـازار 
کنـش زیـادی بـه اخبـار منفـی  نیسـت و بـه همیـن دلیـل بـازار وا
دارد. مصطفی قاسـمی، کارشـناس بازارهای مالـی، در رابطه با 
رونـد بـازار بیان کـرد: ریـزش بیت کویـن از محـدوده ۵۰ هـزار دالر 
ک باشـد و صعود به محـدوده ۶۰ هـزار دالر روند  می تواند خطرنا
بـازار را صعودی می کند. حسـین شـیبانی، کارشـناس بازارهای 
مالـی، عقیـده دارد یـک محـدوده حمایتـی معتبـر روی ۴۲ هزار 
دالر داریم و در این محدوده قیمت ها جذاب می شـوند و قدرت 
خریدار بیشتر می شـود. ریزش بیت کوین به دلیل توئیت ایان 
ماسک بسـیار غیرمنتظره بود و همین موضوع پیش بینی بازار 
کنـش بعـدی بـازار به  را سـخت کـرده اسـت. فعـا بایـد منتظـر وا

توئیت ایان ماسـک باشـیم.

پیش بینی آینده قیمت خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران معتقد است که قیمت خودرو در 
آینده بـاز هم کاهش خواهد یافت. سـعید موتمنـی در گفت وگو 
بـا خبرگـزاری خبرآنایـن گفـت: بـا تخلیـه حبـاب قیمـت ارز در 
بـازار ، رونـد کاهشـی قیمـت خـودرو نیـز سـرعت گرفتـه و فاصلـه 
قیمتی خودرو در بازار و کارخانه کاهـش خواهد یافت. به گفته 
او بیـش از ۹۰ درصـد از خریـداران خـودرو در سـال های گذشـته 
سـرمایه گذارانی بودنـد کـه بـا هـدف حفـظ ارزش پـول خـود بـه 
خرید خودرو اقـدام کردند؛ اما در شـرایط کنونی خرید خـودرو به 
هیچ وجـه نمی تواند سـودی را بـه خریـداران برسـاند. او توصیه 
کرد کسانی که قصد فروش خودروی خود را دارند زودتر این کار 
را انجام دهند؛ چرا که در روزهای آتی قیمت ها کاهش را تجربه 
خواهنـد کرد. بـر ایـن اسـاس بسـیاری از معامله گـران به اسـتناد 
کاهـش تقاضـای خریـد خـودرو را نیـز در رکـود چشـمگیر کنونـی 
مؤثر می داننـد و معتقدند که ایـن کاهش تقاضا باعث می شـود 
فروشـندگان واقعی مجبـور به اعـام قیمت های پایین تـر برای 

خودروهـای خود شـوند.

 مظنه
 انواع خشکبار

کف بازار مظنه 

کاهش قیمت میوه های نوبرانه

 افزایش قیمت نان
 تخلف است

مدیـــرکل دفتـــر امـــور خدمـــات بازرگانـــی وزارت صمـــت دربـــاره گرانـــی نـــان در برخـــی از 
نانوایی هـــا، اظهـــار داشـــت: به صـــورت رســـمی افزایـــش قیمتـــی در نـــان نداشـــته ایم و 

ســـتاد تنظیـــم بـــازار تصمیمـــی در ایـــن خصـــوص نگرفتـــه اســـت. 
ح و از طریـــق  ع در ســـتاد مطـــر گـــر قـــرار باشـــد در ایـــن مـــورد تصمیم گیـــری شـــود، موضـــو ا
کارگـــروه ســـاماندهی گنـــدم، آرد و نـــان کشـــور اعـــام و بـــرای اجـــرا بـــه اســـتانداران سراســـر 
ــچ  ــا هیـ ــا فعـ ــود؛ امـ ــاغ می شـ ــتان ابـ ــازار اسـ ــم بـ ــروه تنظیـ ــای کارگـ ــوان رؤسـ ــور به عنـ کشـ

ــتور کار نیســـت.  ــورد در دسـ ــه ای در ایـــن مـ برنامـ
ــیت  ــی حساس ــوان کاالی اساس ــان به عن ــزود: ن ــر اف ــا مه ــو ب ــک زاده در گفت وگ ــف بی صدی
خاصــی دارد و بــرای افزایــش قیمــت آن، از قبــل تصمیم گیــری می شــود.او تصریــح کــرد: 

گــر یــک واحــد نانوایــی اقــدام بــه گران کــردن نــان کنــد، ایــن اقــدام  ا
تخلــف بــوده و مــردم می تواننــد ایــن تخلــف را بــه شــماره 

تمــاس ۱۲۴ اطــاع دهنــد تــا بــا متخلــف برخــورد شــود.
مدیــرکل دفتر امور خدمــات بازرگانــی وزارت صمت 

اظهارکــرد: پــس از رایزنــی با بانــک مرکــزی ۱۰۰ 
میلیــون دالر بــرای ترخیــص روغــن 

خــام موجــود در بنــادر تخصیــص 
کنــون در  یافــت کــه ایــن کاال هــم ا

حــال ترخیــص اســت.

رئیــس اتحادیــه بارفروشــان میــدان 
گفــت: قیمــت  مرکــزی میــوه و تره بــار 
میوه هــای نوبرانــه در بــازار حــدود ۲۰ تــا 
۳۰ درصــد نســبت بــه مــاه پیــش کاهــش 

داشــته اســت.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران مصطفی 
دارایی نــژاد از افــت ۲۰ تــا ۳۰درصــدی 
قیمــت میوه هــای نوبرانــه خبــر داد و 
گفــت: قیمــت کنونــی هــر کیلــو زردآلــو 
در میــدان مرکــزی ۱۸هــزار تــا ۳۳هــزار 
تومــان، گوجــه ســبز ۱۲هــزار تــا ۳۰هــزار 
ــا ۳۰هــزار  تومــان، تــوت فرنگــی ۱۰هــزار ت
تومــان، گیــاس تلخــک ۴۰هــزار تــا ۶۰ 
هــزار تومــان، هلــو ۱۵هــزار تــا ۳۵هــزار 
ــه بــادام ۱۰هــزار تــا ۱۵هــزار  تومــان و چغال
کثــر  تومــان اســت کــه بــا احتســاب حدا
۳۵درصــد ســود در خــرده فروشــی عرضــه 
شــود. او افــزود: در حــال حاضــر قیمــت 
کیلــو هندوانــه در میــدان مرکــزی  هــر 
یک هــزار و ۵۰۰ تــا دوهــزار تومــان، طالبی 
ــا  ــا پنج هــزار تومــان، جان ســه هزار و ۵۰۰ ت
چهارهــزار تــا پنج هــزار تومــان و ملــون 

اســت.  تومــان  ســه هزار  تــا  دوهــزار 
ــو مــوز  ــژاد قیمــت کنونــی هــر کیل دارایی ن
کــوادور را  هندی را ۲۲هــزار تومــان و موز ا
۲۳ تــا ۲۴هــزار تومان اعــام کــرد و گفت: 
گــر ظــرف یــک مــاه آینــده واردات مــوز  ا
در قبــال صــادرات تمامــی محصــوالت 
کشــاورزی انجــام نشــود، قیمــت مــوز 
در یــک مــاه آینــده بــه ۴۰ هــزار تومــان 
می رســد. رئیــس اتحادیــه بارفروشــان 
میــدان مرکــزی ادامــه داد: واردات مــوز 

در قبــال صــادرات تمامــی محصــوالت 
کشــاورزی، اعــم از ســیب زمینی، پیــاز، 
بایــد  و...  خیــار  ملــون،  هندوانــه، 
کــه واردات مــوز در  انجــام شــود؛ چرا
قبــال صــادرات ســیب منجــر بــه ایجــاد 
ع تنهــا  رانــت می شــود کــه از ایــن موضــو
به طوری کــه  می برنــد؛  بهــره  الن  دال
ــر  ــک کانتین ــه ی ــر حوال ــای اخی ــی روزه ط
ســیب ۴۰ میلیــون تومــان خریــد و فروش 
می شــود.او از قاچــاق انبــه خبــر داد و 

گفــت: در حــال حاضــر انبــه اجــازه فــروش 
در میــدان مرکــزی نــدارد و تنهــا به طــور 
شــهر  ســطح  مغازه هــای  در  مســتقیم 

فروختــه می شــود.
 دارایی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت 
تومــان  ۱۰۰هــزار  آنانــاس  کارتــن  هــر 
کاهــش داشــته اســت، بیــان کــرد: قیمت 
کنونــی هــر کارتــن آنانــاس از ۷۰۰هــزار 
تومــان بــه ۶۰۰هــزار تومــان رســیده کــه 
بــا وجــود ایــن قیمــت هــر عــدد آنانــاس 
۸۰هــزار تومــان اســت. او قیمــت هــر 
عــدد نارگیــل را ۱۵ تــا ۲۰هــزار تومــان 
اعــام کــرد و گفــت: آنانــاس و نارگیــل 
از طریــق مراجــع رســمی وارد می شــود. 
پایــان تصریــح  این مقــام مســئول در 
کــرد: از مســئوالن بخــش حمل ونقــل و 
وزارت راه و شهرســازی تقاضــا داریــم کــه 
بــه داد کشــاورزان برســند؛ چرا کــه قیمت 
حمــل هــر کیلــو هندوانه یــک هزار تــا یک 
هــزار و ۲۰۰ تومــان اســت کــه بــا توجــه 
بــه قیمــت هندوانــه، کشــاورزان زیــان 

فراوانــی را متحمــل شــدند.

 عرضه گوشت قرمز 
به میزان کافی در بازار

رئیـــس شـــورای تأمین کننـــدگان دام گفـــت: بـــا توجـــه بـــه فراوانـــی تولیـــد و توزیـــع گوشـــت 
توســـط پشـــتیبانی امـــور دام، کمبـــودی در عرضـــه نداریـــم.

ـــر  ـــازار خب ـــان از کاهـــش قیمـــت گوشـــت در ب ـــگاران، منصـــور پوری ـــزارش باشـــگاه خبرن ـــه گ  ب
داد و گفـــت: بـــا توجـــه بـــه فراوانـــی تولیـــد، عرضـــه گوشـــت توســـط پشـــتیبانی امـــور دام و 
کـــز پرمصـــرف، قیمـــت گوشـــت منجمـــد و گوشـــت گـــرم ۱۰هـــزار تومـــان کاهـــش  تعطیلـــی مرا

داشـــته اســـت. 
او قیمـــت کنونـــی هـــر کیلـــو دام ســـبک را ۵۰ تـــا ۵۱ هـــزار تومـــان و دام ســـنگین را ۴۲ تـــا ۴۵ 
ــفندی در  ــه گوسـ ــو الشـ ــر کیلـ ــر قیمـــت هـ ــال حاضـ ــزود: در حـ ــرد و افـ ــان اعـــام کـ ــزار تومـ هـ

ــزار تومـــان اســـت. ــاله ۹۰ هـ ــزار تومـــان و الشـــه گوسـ ــا ۱۰۵هـ ــزار تـ ــتارگاه ۱۰۰هـ کشـ
 پوریـــان ادامـــه داد: طبـــق روال همه ســـاله در ایـــن فصـــول توزیـــع توســـط دامـــدار افزایـــش 

می یابـــد کـــه بـــا ایـــن وجـــود کمبـــودی در عرضـــه نداریـــم.
کنـــش بـــه عرضـــه   رئیـــس شـــورای تأمین کننـــدگان دام در وا

خ بـــاال در خـــرده فروشـــی ها بیـــان  گوشـــت بـــا نـــر
گوشـــت  کیلـــو  کنونـــی هـــر  کـــرد: قیمـــت 
منجمـــد در خرده فروشـــی کمتـــر از 
۱۰۰هـــزار تومـــان اســـت و عرضـــه 
از  ناشـــی  بـــاال  خ هـــای  نر بـــا 
مشـــکات سیســـتم توزیـــع اســـت.

کسسـوری ها  کسسـوری های زنانه در گـروه ارزان ترین کاالهای بازار قرار می گرفتند؛ ولی مدت هاسـت که ا زمانی ا
کچری شده اند و خرید نمونه ساده آن ها هزینه زیادی به دنبال دارد. به لطف ترندهای سال وارد دسته کاالهای ال

درجه 1 )ریال(عنوان

لبالو نیمه خشک 380,000آ

لو بخاراممتاز 1,180,000آ

لو بخارا )رسمی( 980,000آ

لو جنگلی درشت 230,000آ

لو جنگلی ریز 200,000آ

1,200,000انجیــــر خشک )10درصد پرک(

800,000انجیر خشک معمولی

550,000بادام با پوست )بادام سنگ(

550,000بادام زمینی غالف دار )خام و بوداده(

1,380,000بادام منقا دو پوست کاغذی

1,480,000بادام منقا یک پوست کاغذی

2,700,000بادام هندی سایز 320

لو ممتاز )زرین( 570,000برگ زرد آ

720,000برگ قیسی سکه ای

320,000برگ هلو

210,000برنجک - برنج بوداده

قایی 1,980,000پسته احمدآ

کبری 2,180,000پسته ا

1,800,000پسته فندقی

2,050,000پسته کله قوچی

320,000تخمه آفتابگردان ریز

440,000تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز

400,000تخمه جابانی شور

450,000تخمه جابانی ممتاز

 

سعیده غفاری
خبرنگار

»بـا 200هـزار چـه چیزهایـی می تـوان 
خریـد؟!«  هشـت کیلوگـرم برنـج، یـک کیلـو و 
غ  500 گرم گوشت قرمز یا هشت کیلوگرم مر
دولتـی؟ البتـه گزینه هـای دیگـری هـم وجـود 
دارد و بـا 200هـزار تومـان می تـوان یـک کاله 
زنانـه مـدل خاخامـی، شـاپو و حصیـری یـا 

ماسـک تنفسـی و کمربند جواهـر دوزی شـده 
کسسـوری های زنانه با  تهیـه کـرد. بـه تازگـی ا
قیمـت بـاال در فروشـگاه های مجـازی بـه 
فروش می رسند که عمده آ ن ها شامل کاله، 
ماسـک تنفسـی و کمربنـد طبـق ترنـد سـال 
می شـود. بـر اسـاس بررسـی های میدانـی 
کسسوری ها بر خالف تصور  تقاضا برای این ا

باالست.

گـروه  کسسـوری های زنانـه در  زمانـی ا

 ارزان تریـن کاالهـای بـازار قـرار می گرفتنـد؛
کسسـوری ها بـه  کـه ا ولـی مدت هاسـت 
لطـف ترندهـای سـال وارد دسـته کاالهای 
کچـری شـده اند و خریـد نمونـه سـاده  ال

آن هـا هزینـه زیـادی بـه دنبـال دارد.

کاله کالسیک
شـاید تصـور شـود عمـر کاه هـای زنانـه بـا 
طراحـی کاسـیک ماننـد کاه خاخامـی، 
شـاپو و حصیـری بـه پایـان رسـیده اسـت؛ 

ولـی عمـر ایـن دسـته کاه هـا نـه تنهـا تمام 
کنـون بـا قیمـت باالیـی در  نشـده، بلکـه ا
فضـای مجـازی بـه فـروش می رسـند. در 
حال حاضـر بـازار کاه هـای مـدل خاخامی 
ح های سـاده،  رونـق یافته اسـت کـه بـا طر
کمربنـدی، حلقـه ای و زنجیـری عرضـه 

می شـوند.
 مـدل سـاده و کمربنـدی کاه خاخامـی 
بسـته به رنگ بین ۱۲۰ تا ۱۹۸هـزار تومان 
قیمـت دارد و کاه هـای مشـکی رنـگ بـه 

دلیل تقاضای باال قیمت بیشتری نسبت 
بـه رنگ هـای دیگـر دارنـد. قیمـت بعضـی 
مـدل کاه هـای خاخامـی مزیـن بـه زنجیر 
و حلقـه نیـز بـه بیـش از ۲۰۰هـزار تومـان 

می رسـد.
 کاه هـای شـاپو بـا قیمـت باالتـری نسـبت 
بـه مـدل خاخامـی بـه فـروش می رسـند 
زنجیـری  کمربنـدی،  سـاده،  نمونـه  و 
و حلقـه ای بیـن ۱۳۰ تـا ۳۰۰هـزار تومـان 
کاه  قیمـت دارنـد؛ بـرای نمونـه، یـک 
شـاپو مشـکی مزیـن بـه زنجیـر و حلقـه در 
فروشـگاه های اینترنتـی ۲۹۷ هـزار تومان 
قیمت خورده است؛ همچنین باید به کاه 
حصیری بـه عنـوان یکـی از پرفروش ترین 
محصـوالت بـازار مجـازی اشـاره کـرد کـه 
قیمـت آن براسـاس جنـس حصیـر و ابعـاد 
کاه مشـخص می شـود. درمجمـوع، یـک 
کاه حصیـری بـا سـایز متوسـط بیـن ۱۴۰ 
تـا ۱۷۵ هـزار تومـان قیمـت دارد و ایـن بهـا 
بـرای کاه هایـی بـا ابعـاد بزرگ تـر بـه ۲۰۰ 
هـزار تومـان می رسـد. قیمـت کاه هـای 
کـت، لئونـی و ... نیـز از ۹۰  زنانـه بـا مـدل با

هـزار تومـان شـروع می شـود.

ماسک تنفسی
اجباری شـدن اسـتفاده از ماسـک بـرای 
سـامتی و مقابلـه بـا انتقـال ویـروس کرونا 
باعث رونق بازار مجازی ماسـک فروشـان 
شـده اسـت و تولیدکننـدگان انـواع ماسـک 
ع را در بـازار  دسـت دوز بـا طراحـی متنـو
عرضـه می کننـد. ماسـک های دسـت دوز 
قیمت متفاوتـی دارنـد و ارزان تریـن نمونه 
آن هـا، ماسـک گلدوزی شـده محسـوب 

می شـود. 
ماسـک های گلدوزی شده بسـته به نوع و 
ح بین ۲۰ تا ۷۰هزار تومان قیمت  ابعاد طر
گـر تنهـا یـک شـاخه  دارنـد؛ بـرای نمونـه، ا
گلـدوزی  گل بـر روی ماسـک پارچـه ای 
شـود، قیمـت آن بین ۲۰ تـا ۳۵هـزار تومان 
ح گلـدوزی شـامل یک  گـر طـر اسـت؛ ولـی ا
دسـته گل باشـد، قیمـت ماسـک بـه ۵۰ 
هـزار تومـان افزایـش می یابـد. مـدل دیگـر 
جواهـرات  بـا  دسـت دوز  ماسـک های 

مـدل  بـا  درمقایسـه  و  شـده اند  تزییـن 
گلـدوزی قیمـت باالتـری، یعنـی ۹۰ تـا ۲۰۰ 
هـزار تومـان، دارنـد. قیمـت ماسـک های 
جواهـردوز بـر اسـاس تعـداد جواهـرات 
مشـخص می شـود. بـه عبارتـی، هرچـه 
ایـن  در  به کاررفتـه  سـنگ های  تعـداد 
باشـد،  بیشـتر  دسـت دوز  ماسـک های 
قیمـت آن هـا بـاال خواهـد رفـت؛ بـرای 
جنـس  از  تنفسـی  ماسـک  یـک  مثـال، 
سـنگ  ردیـف  یـک  بـه  مزیـن  مخمـل 
نیم سـانتی متری حـدود ۹۰هـزار تومـان 
قیمـت دارد و ایـن بهـا بـرای ماسـکی بـا 
سـه ردیـف جواهـرات بـا ابعـاد سـه تـا چهـار 
سـانتی متر بـه ۲۰۰هـزار تومـان می رسـد.

 این دسته ماسک ها با سـنگ بدل تزیین 
شـده اند و قیمـت ماسـک های مزیـن بـه 
سـنگ طبیعـی بـه میلیـون تومـان هـم 

می رسـد.

کمربند
کمربندهـای زنانـه در سـال ۲۰۲۱ ترنـد 
ایـن  بــه دنبـــال  و  مــی رونـــد  بــه شمـــار 
ع، تقاضـا و قیمـت آن هـا باالسـت.  موضـو
کمربندهـای زنانـه از جنـس پلی اسـتر بـا 
قیمـت ۱۲ تـا ۵۰ هـزار تومـان بسـته بـه نوع 
سـگک و طراحی بنـد به فـروش می رسـند؛ 
بـرای نمونـه، یـک کمربنـد چـرم مشـکی 
بـا یـک سـگک سـاده ۱۲هـزار تومـان، بـا 
کلیلـی ۱۵هـزار و ۵۰۰ تومـان، بـا  چـرم ا
سـگک رنگ ثابـت ۳۳هـزار تومـان و مدل 
زنجیـردار ۵۵هـزار تومـان قیمـت دارد. 
کمربنـد بـا  ع بـرای خریـد یـک  درمجمـو
کیفیـت مطابـق بـا مـد بـازار بایـد ۳۵ تـا ۹۰ 

هـزار تومـان هزینـه کـرد.
 دسـته دیگـری از کمربندهـای جواهـردوز 
اسـت  موجـود  مجـازی  فضـای  در  نیـز 
کـه قیمـت آن هـا از ۹۰هـزار تومـان شـروع 
می شـود. بهـای کمربندهـای جواهـردوز 
ماننـد ماسـک های تنفسـی، بسـتگی بـه 
تعداد جواهرات و طول کمربند دارد؛ برای 
مثـال، یـک کمربنـد مزیـن بـه کریسـتال 
تومـان  ۱۹۰هـزار  تـا   ۱۵۰ بیـن  روبـان  و 

می شـود. قیمت گـذاری 

کسسوری کچری فروشان بازار ا ال
کسسوریهادرفضایمجازیبهبیشاز200هزارتومانمیرسد قیمتبعضیا



نیـــمنگــــاه

مدیریتشهری5 سالهفدهم*شماره4021*شنبه*25اردیبهشت1400

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، برای تحقق شعار برنامه 1405 اصفهان که بر زیست پذیربودن اصفهان 
کید می کند، قدم های بزرگ و مؤثری برداشته است.  تأ

اینجااصفهان

عملی کردن شعار عدالت فضایی در مدیریت شهری
شهردار اصفهان: آینده شهر با زیرساخت های فراهم شده تضمین می شود

شــهــــردار اصفـهـان شامـگــاه ســه شــنـبـــه 
سیدمحمد مهدوی 

خبرنگار
21اردیبهشت در برنامه »اینجا اصفهان« در 
رابطه با آخرین وضعیت پروژه های آماده 
بهره برداری و همچنین معرفی ششمین 
برنامه راهبردی اصفهان 1405 توضیح داد. قدرت اله نوروزی ضمن تشکر از شهروندان گفت: 
کنون در شهر شاهد انقالب عمرانی هستیم و به همین مناسبت شهروندان از ما حمایت و  ا
پیام هایی را برای ما ارسال می کنند و من از تمام این شهروندان تشکر می کنم. او افزود: در ابتدای 
این دوره مدیریت شهری، قول هایی به شهروندان دادیم و اکنون در شهر شاهد افتتاح پروژه های 
متعددی هستیم. برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« نشانگر ظرفیت شهر اصفهان است و ما اکنون 
نیز می توانیم هر روز در شهر شاهد افتتاحیه هایی باشیم. شهردار اصفهان با بیان اینکه تمام این 
گر امید در بین مردم زیاد شود شاهد اتفاق های  اقدامات امید در دل شهروندان ایجاد می کند و ا
خوبی خواهیم بود، اظهار کرد: ما همیشه به همه مناطق شهری توجه داشته ایم و در این دوره 
مدیریت شهری شعار عدالت فضایی را عملی کرده ایم؛ احداث خط یک مترو سال های زیادی 
زمان برد و ما زمانی که آن را دریافت کردیم 85درصد پیشرفت کرده بود و ما توانستیم 15درصد 
باقی مانده را تمام کنیم و تعداد مسافر را به 120 هزار نفر در روز برسانیم. این اقدام مورد رضایت 
کنون شرایط کرونا این تعداد را کاهش داده است. نوروزی با بیان اینکه خط دوم  مردم است؛ اما ا
مترو از دارک و زینبیه کار خود را با قدرت آغاز کرده است، تصریح کرد: در ابتدا دو تی بی ام کار خود 
را در این خط آغاز و در غرب نیز یک تی بی ام 9 متری کار خود را شروع کرده است. در حال حاضر 

سه تی بی ام در خط دو مشغول به کار هستند؛ 16 ایستگاه در این خط وجود دارد که روی 12 
ایستگاه اقدامات الزم در حال اجراست و برخی ایستگاه ها نزدیک به صد درصد پیشرفت داشته 
گر تحریم ها علیه کشورمان وجود نداشت، ما می توانستیم قطارهای مترو را نیز خریداری  است. ا
کراتی با شورای اقتصاد انجام داده ایم تا بتوانیم این قطارها را  کنیم که در همین راستا مذا
کید کرد: ما باید اقدامات الزم را انجام دهیم تا هرچه زودتر ایستگاه ها را افتتاح  خریداری کنیم. او تأ
کنون شهری دیگر در عمق 30 متری احداث  کنیم؛ زیرا تی بی ام روزانه 400 متر پیشروی دارد و ما ا

کرده ایم. شهردار اصفهان ادامه داد: رینگ چهارم یا حلقه حفاظتی، کاهش آلودگی، کاهش 
ترافیک، آسایش و آرامش مردم را به همراه دارد و باعث می شود سالمتی مردم حفظ و انرژی آن ها 
کمتر صرف شود، این حلقه حفاظتی 80 کیلومتر است که 50 کیلومتر آن در شهر است و باعث 
گر این اقدام انجام نمی شد شاهد  می شود شاهد توسعه بی رویه و حاشیه نشینی نباشیم. ا
مشکالتی بودیم. قرار است در ادامه در جاده قهجاورستان یک زیرگذر احداث شود. نوروزی اضافه 
کرد: بیشترین آزادسازی ها برای اجرای حلقه حفاظتی انجام شد. قرار بود در این مسیر هفت و نیم 
کنون هزار و 500 متر از آزادسازی آن باقی مانده است که در آینده این  کیلومتر آزادسازی شود؛ اما ا
کار نیز انجام خواهد شد، پل های احداث شده از نظر معماری طراحی ویژه و پایه های مرغوب 
دارند. ابتدا این پل قرار بود در مدت 36 ماه ساخته شود؛ اما در 20 ماه و 20 روز این اتفاق رخ داده 
است و اکنون بسیاری از ماشین های سنگین وارد حریم شهر نمی شوند. پل ها محرک توسعه برای 
این مناطق است و انجام این اقدامات شعار عدالت فضایی را عملی کرده است. او خاطرنشان 
کرد: زیرساخت هایی که در شهر فراهم شده، سالمت آیندگان را تأمین می کند و در تاریخ اثرگذار 
است. جمعیت زیادی از شهروندان در جریان موضوع ها و پروژه های شهر هستند.شهردار اصفهان 
درباره برنامه اصفهان 1405 گفت: اصفهان هر پنج سال برنامه ای را تدوین می کند و این کار از سال 
75 آغاز شد و ما برای برنامه 1405 یک سال زمان گذاشتیم تا آن را تدوین کنیم و از افراد مختلف 
در این راستا استفاده شد؛ چشم انداز شهرداری در این برنامه، زیست پذیر و رقابت پذیرشدن شهر 
اصفهان است. وجود ترافیک روان و هوای پاک از جمله اقدامات شهرداری برای زیست پذیری 

اصفهان است. اقدامات بخش های خصوصی نیز در رقابت پذیری شهر مؤثر است.

گزارشروز

 پیشرفت 14درصدی 
احداث فونداسیون پل فردوسی

سیدمهدی منتظرالقائم   
خبرنگار

جلسه روند بررسی و پیشرفت پروژه های عمرانی اصفهان با حضور 
شهردار و مدیران ارشد شهری، چهارشنبه 22 اردیبهشت برگزار شد. 
شهردار اصفهان در این جلسه گفت: برای تسریع دراجرای پروژه 
تعریض پل فردوسی بررسی الزم برای تقسیم کار انجام و قرار شد با 
افزایش شیفت ها، مسائل و مشکالت این پروژه حل شود. با اجرای 
پروژه تعریض پل فردوسی، پیاده راه های فعلی به مسیر خیابان 
اضافه می شود و بار ترافیکی آن کاهش پیدا می کند. با اجرای طرح 
آب نما در رفیوژ میانی پل و در بخش پایینی آن 16 شمع در سمت 
غرب و شرق ایجاد می شود. همچنین اسکلت فلزی با طراحی بسیار 
زیبا در کارگاه ساخته و در محل پروژه نصب می شود که با استفاده از 
این اسکلت پیاده راه مناسب ایجاد شده و در هسته مرکزی میدان 
فضای شهری مناسب به وجود می آید. بررسی وضعیت پروژه 
حلقه حفاظتی شهر و بخش های آزادسازی نشده در این مسیر و 
تصمیم گیری الزم برای برخی از پروژه ها که نیاز به تأمین اعتبار 
ع عای مهم دیگری بود که بررسی شد و قدرت اله  دارد از موضو
نوروزی درباره آن سخن گفت. او تصریح کرد: مقرر شد ادامه مسیر 
خیابان ارغوانیه تا پایان خرداد و خیابان روشن دشت نیز تا پایان 
تیر به اتمام برسد. شهردار اصفهان افزود: تذکرات الزم برای المان 
ویژه میدان شهدای هسته ای داده شد و قرار شد تصمیم گیری 
نهایی روی این موضوع انجام و در صورت توافق با طرف قرارداد 
تا دو ماه آینده این پروژه تکمیل شود؛ همچنین پروژه زندان دیگر 
پروژه ای بود که بررسی شد. طبق گزارش مدیر منطقه13 قرار است 
این پروژه تا پایان خرداد به بهره برداری برسد. پروژه تقاطع غیر 
همسطح شهید کشوری نیز طبق برنامه ریزی های انجام شده در 

اولین فرصت افتتاح خواهد شد.

 تعریض پل فردوسی به زودی
در ادامه این جلسه، معاون عمران شهری شهرداری اصفهان 
گفت: در دستور کار جلسه، گزارشی از اقدامات انجام شده در 
پروژه حلقه حفاظتی شهر حدفاصل کیلومتر صفر تا کیلومتر هفت 
ارائه و طبق برنامه ریزی قرار شد آزادسازی های باقی مانده در 
این مسیر به سرعت انجام شود و شهرداری منطقه15 نسبت به 
تحویل مسیر کیلومتر دو و نیم تا چهار و 600 تا کیلومتر یک مسیر 
اقدام کند تا شاهد انجام عملیات اجرایی در این پروژه باشیم.

ج مظفر با اشاره به پروژه تعریض پل فردوسی، اظهار کرد:  ایر
برای اجرای فونداسیون این پروژه، قراردادی با سازمان عمران 
شهرداری منعقد شده تا اقدامات تکمیلی آن به مناقصه گذاشته 
شود؛ همچنین مراحل پایانی بتن ریزی دایرکشنال خروجی پروژه 
تقاطع غیر همسطح شهید کشوری به سمت صفه انجام می شود. 
در بخشی از این پروژه معارضاتی با اراضی ارتش وجود داشت 
کره نسبت به رفع این  که مدیر منطقه6 شهرداری از طریق مذا
معارضات اقدامات الزم را انجام خواهند داد. امیدواریم این پروژه 
تا یک و ماه نیم آینده تکمیل شود و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

پیشرفت کیلومتر چهار تا هفت رینگ چهارم
در ادامه این جلسه، مدیر پروژه کیلومتر چهار تا هفت رینگ چهارم 
گفت: نیمه شرقی پل قهجاورستان به زودی بتن ریزی شده و 
تکمیل می شود. مسیر بعد از پل قهجاورستان به سمت پل کانال 
آب در مرحله الیه آخر روسازی بوده و به زودی برای آسفالت ریزی 
آماده خواهد شد. ناصر کریمی افزود: اقدامات زیرسازی از پل کانال 
آب به سمت خیابان بهاران در حال انجام است و لزوم انتقال 
شبکه برق در این محدوده مشکالتی ایجاد کرده؛ زیرا با وجود 
تیرهای برق امکان ادامه فعالیت برای آسفالت ریزی وجود ندارد، 
کیلومتر چهار تا هفت این پروژه 58درصد پیشرفت داشته است که 
توجه به تأمین مصالح پایه و تقویت تیم های اجرایی به تسریع در 

روند اجرای پروژه کمک زیادی می کند.

 پیشرفت احداث پل فردوسی
در ادامه، مدیر پروژه پل فردوسی با بیان اینکه ابعاد پیاده روی 
شمالی این پل حدود 2.7 و باند شمالی آن 9.3 متر است، گفت: 
پیاده روی جنوبی حدود 2.63 متر، باند جنوبی حدود 9.25 متر 
و رفیوژ میانی 2.20 متر است. طرح نهایی این پل با طول 160 متر 
به عالوه اصالح هندسی بعد از کوله ها تا راستگردهای موجود و 
تعریض مسیر ترافیکی با در اختیار گذاشتن پیاده روی موجود 
است. قاسم توکلی افزود: احداث فونداسیون ها در این پروژه 
14درصد پیشرفت داشته است؛ اما با مشکالتی از جمله عدم ابالغ 
قرارداد سازمان عمران در فاز اول پروژه، تأمین اعتبار و تعیین 
پیمانکار و احتمال جاری شدن آب رودخانه در این پروژه مواجه 

است که امیدوارم این مشکالت هرچه زودتر حل شود.

جزئیات پروژه تقاطع غیر همسطح شهید کشوری
مدیر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید کشوری نیز در این جلسه 
گفت: طول کل مسیر پل دایرکشنال 750 متر و دو رمپ دارد. 
رمپ A1 دارای طول 160 متر و تابلیه آن 140 متر است، همچنین 
رمپ A2 دارای 450 متر طول است. عرض این مسیر 12 متر و 
شامل دو الین رفت و دو الین پیاده رو در طرفین است؛ تعداد 
کثر ارتفاع آن از روی  ستون های این تقاطع 5 عدد بوده و حدا
فونداسیون 6.50 متر است، تناژ آرماتور این پروژه حدود 500 تن 
و مقدار بتن آن حدود سه هزار و 500 مترمکعب و مقدار زیرسازی 
آن 4 هزار متر مربع است. محمد محمدی افزود: طول مسیر 
تعریض راستگرد این پروژه 750 متر و عرض این مسیر میانگین 
چهار تا 10 متر است و مقدار زیرسازی آن حدود پنج هزار و500 متر 
مربع و مسیر پیاده روسازی آن حدود هزار و 900 متر مربع است. 
در این پروژه معارضه ای با ارتش به وجود آمده است که تالش 
می کنیم این مشکالت هرچه زودتر حل شود تا این پروژه به 
نتیجه برسد. احتمال حذف رمپ A1 از این پروژه وجود دارد. 
مدیر پروژه میدان شهدای هسته ای و خیابان ارغوانیه نیز گفت: 
مشکلی در روشنایی آب نمای میدان پینارت وجود داشت که 
مجبور شدیم جانمایی آن را تغییر دهیم؛ زیرا نگهداری از این 
پروژه بار سنگینی را ایجاد کرده است. برخی چراغ ها تعویض شده 
کنون 30درصد  است؛ اما همچنان بالتکلیفی در آن وجود دارد. ا
از خیابان سازی ارغوانیه باقی مانده و با توجه به مشکالت حدود 
دو ماه از برنامه عقب هستیم. محسن شاهینی با بیان اینکه 
مساحت تملک خیابان ارغوانیه 40 هزار متر مربع بود، افزود: در 
ح 60 متر، عرض تندرو 11 متر، عرض  این پروژه عرض کل طر
کندرو 7 متر، عرض دوچرخه 2 متر، عرض پیاده رو 4 متر و عرض 
رفیوژ میانی 4 متر است. این خیابان 23 هزار و 840 متر مربع 
آسفالت شده است و مساحت پیاده رو آن 6 هزار و 943 متر مربع 

و طول جدول گذاری آن 10 هزار و 100 متر است.

زهرا احمدی 
خبرنگار

شـهرداری  پسـماند  مـدیـریــت  سـازمان 
اصفهـان، بـرای تحقـق شـعار برنامـه 1405 
اصفهـان که بر زیسـت پذیـر بـودن اصفهان 
کیـد می کنـد، قدم هـای بـزرگ و مؤثـری  تأ
برداشـته اسـت. قدم هایـی کـه منجـر بـه 
اجـرای پروژه هـای کشـوری شـده و بـرای 

اولین بار در اصفهان به اجرا درآمده است.
پسـماند  مدیریـت  سـازمان  مدیرعامـل 
اینکـه  بـر  کیـد  تأ بـا  اصفهـان  شـهرداری 
مأموریت ها و سیاست گذاری حوزه خدمات 
شهری تکالیفی را متوجه سازمان مدیریت 
پسـماند می کنـد کـه مهم تریـن آن رضایـت 
شـهروندان اسـت، گفـت: بـر اسـاس همیـن 
چشـم انداز، اهـداف و مأموریت هـای اصلی 
برای سازمان مدیریت پسماند تعریف شده 
که مهم ترین آن ها در راسـتای تحقق شـعار 
برنامـه 1405 اسـتان و شـعار زیسـت پذیر 
بودن شـهر اصفهان اسـت. بـا توجه بـه این 
اهـداف، نقشـه راهـی در سـازمان مدیریـت 
پسـماند بـرای جلـب رضایـت شـهروندان و 
تحقـق مسـائل زیسـت محیطی ترسـیم و 
تدوین شده است. رحیم محمدی با اشاره 
بـه اینکـه برخـی از پروژه هـا در سـال های 
قبل ترسـیم شـده بود و برخـی دیگر در سـال 
جدیـد طراحـی و اجـرا شـده اسـت، افـزود: بـر 
اساس نقشه راه، 12 پروژه اصلی در سازمان 
مدیریـت پسـماند طراحی شـد که قرار اسـت 
تـا نیمـه اول سـال 1400 بـه بهره بـرداری 
برسـد. البتـه بـا حمایـت شـهردار اصفهـان، 
معاونت خدمات شهری و تالش همکاران، 
پروژه هـای شـاخص زودتـر از موعـد و در 26 
اردیبهشـت بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید. 
او احداث خطوط پردازش پسماند مجتمع 
اصفهـان  شـهر  زیسـت محیطی  فنـاوری 
را یکـی از مهم تریـن پروژه هـای سـازمان 
مدیریت پسماند برشمرد و تصریح کرد: این 
پـروژه با اعتبـاری بالغ بـر 37 میلیـارد تومان 

اجـرا می شـود.

 طراحی خطوط جدید 
پردازش پسماند

پسـماند  مدیریـت  سـازمان  مدیرعامـل 
شـهرداری اصفهان ادامه داد: روزانه حدود 
1000 تـن پسـماند جمـع آوری و وارد کارخانه 
می شود. از 30 سال پیش خطوطی طراحی 
شـده بـود کـه دیگـر کارایـی الزم را نداشـت و 
نیـاز بـه بهسـازی داشـت. در کنـار نوسـازی 
تـا  کردیـم  برنامه ریـزی  قدیـم،  خطـوط 
بتوانیـم فراینـد و تکنولـوژی جدیـدی را در 
انتهـای خطـوط پـردازش اعمـال کنیـم تـا 
تبدیـل پسـماند بـه مـواد، انـرژی و کاهـش 
دفـن ضایعـات انجـام شـود. بـرای ایـن 
منظـور دو خط بـا تکنولـوژی جدیـد طراحی 
شـد کـه هرکـدام بـا ظرفیـت حـدود 250 تن، 
قـدرت انعطـاف و پـردازش پسـماند را 500 
تـن در روز افزایـش می دهـد. محمـدی بـا 
اشـاره بـه اینکـه نوسـازی خطـوط قدیـم و 
اجـرای دوخـط جدیـد، کیفیـت و خلـوص 
مـواد آلـی را بسـیار افزایـش داده اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: در طراحـی ایـن خطـوط از 
جدیدترین تجهیزات و طراحی ها اسـتفاده 
شـده و ایـن کار کامـال به صـورت اتوماتیـک 
انجـام می شـود. خطـوط از طریـق سیسـتم 
و  می شـود  کنتـرل  مرکـزی  کنترل کننـده 
خالص شدن مواد بازیافتی زیادتری در این 
مسیر خواهیم داشت. همچنین با توجه به 
شرایط سخت و محیط آلوده، تالش کردیم 
در طراحی جدید، محیطی کامال بهداشـتی 
برای کارگران خطوط پردازش ایجاد کنیم. 

در روش جدیـد حضـور کارگـران کیفی تـر و بـا 
آسیب کمتری است. بنا به گفته او، طراحی 
خطوط جدید توسـط متخصصان سـازمان 
مدیریت پسـماند انجـام شـده و دانش فنی 
و بومی در مدیریت پسـماند افزایش یافته و 

بـه روز شـده اسـت.

تولید بیوگاز و انرژی از پسماند
راه انـدازی و بهره برداری از دسـتگاه پایلوت 
هاضـم بی هـوازی بـرای تولیـد بیـوگاز بـا 
هزینـه ای بالـغ بـر یـک میلیـارد تومـان یکـی 

از مهم تریـن پروژه هـای زیسـت محیطی 
اسـت کـه در سـازمان مدیریـت پسـماند اجرا 
شـده اسـت. مدیرعامـل سـازمان مدیریـت 
پسـماند شـهرداری اصفهـان بـا اشـاره بـه 
اینکـه در روش هـوازی، پسـماند حاصـل از 
مـواد ارگانیـک در فضـای بـاز تبدیل بـه کود 
می شـود، بیان کـرد: ایـن روش پیامدهایی 
مثل آلودگی زیست محیطی، تولید شیرابه، 
ک  تولیـد گازهـای گلخانـه ای، آلودگـی خـا
ع دارد؛ امـا در روش  و بـوی بسـیار نامطبـو
بی هـوازی چـون تبدیـل مـواد بـه کـود در 
تبعـات  می شـود،  انجـام  بسـته  فضـای 
ناشـی از روش قبلـی مدیریـت می شـود. 
ک در ایـن روش وجـود  ورود شـیرابه بـه خـا
نـدارد، گازهـای گلخانـه ای کاهـش پیـدا 
کـرده و کـود بـا کیفیت تـری در ایـن روش 
کیـد بـر  بـه دسـت می آیـد. محمـدی بـا تأ
اینکـه در ایـن روش، بیـوگاز می توانـد بـه 
انرژی و برق تبدیل شود، افزود: این دانش 
بومی دسـتاورد بزرگی است که در مجموعه 
به دسـت آمده و ایـن روش بـرای اولیـن بـار 
برای پسـماند اسـتفاده شـده و اولین تجربه 
در کشـور اسـت. ایـن اقـدام بـرای اجـرای 
فرایندهـای زیسـت محیطی انجـام شـده 
و بسـیار مهـم اسـت. او ابـراز امیـدواری کـرد 
در آینـده نزدیـک سـازمان مدیریت پسـماند 
بـا نتایـج حاصـل از ایـن دسـتگاه پایلـوت 
و مشـارکت سـرمایه گذاران داخلـی شـاهد 
افتتـاح فـاز صنعتـی پـردازش بی هـوازی 

پسـماند بـه ایـن روش باشـد.

ک عدم نفوذ شیرابه به خا
بهره برداری از کانال های انتقال شیرابه و 
گن های تبخیری، یکی دیگر از پروژه هایی  ال

است که سازمان مدیریت پسماند قرار است 
در اردیبهشت آن را بهره برداری کند. این 
پروژه با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد تومان به 
اجرا درآمده است. بنا به گفته مدیرعامل 
سازمان مــدیــریـــت پــسمــانـــد شــهـرداری 
اصفهان، روزانه بین 10 تا 30 هزار مترمکعب 
شیرابه در کارخانه کود آلی تولید می شود که 
با اجرای این پروژه دیگر شاهد نفوذ شیرابه 

به خاک نخواهیم بود.
محمدی معتقد است: شیرابه زیاد، یکی 
از معضالت کارخانه های تولیدی کود آلی 
کی  که این شیرابه ازعناصر خطرنا است 
تشکیل شده است. cod که در شیرابه است 
120 هزار ppm دارد، درحالی که نورم مناسب 
آن نباید بیش از 2 هزار ppm باشد. ورود این 
ک، بسیار  شیرابه با این خصوصیات به خا
ک می شود.  مضر و باعث آلودگی شدید خا
او یکی از رسالت های مهم سازمان مدیریت 
پسماند را مدیریت این شیرابه ها دانست که 
با تکمیل سیستم کامل کانال های بتنی و 
گن های تبخیری این  انتقال شیرابه به ال
کانال های  طول  می شود.  حل  مشکل 
گون ها  انتقال شیرابه 700 متر و ظرفیت ال
12 هزار مترمکعب است کــه شیرابه ها در 
مسیرهای تعریف شده از سمــت کانال های 
کارخانه  گون های تبخیــری  بتنی به ال
پوششی  با  کـانــال هــا  می شود.  منتقل 
ایزوالسیون و غیرقابل نفوذ شیرابه را به 
که تبخیر  گون ها منتقل می کند  محل ال
ک نمی شود. محمدی، حل  شده و وارد خا
مشکل شیرابه را از وظایف ذاتی و عالقه 
سازمان مدیریت پسماند دانست و اظهار 
ع،  کرد: تالش می کنیم در کنار این موضو
به تکنولوژی تصفیه شیرابه در کنار روش 

تبخیری دست پیدا کنیم که شیرابه را به 
مواد غیرمضر تبدیل کنیم. او در ادامه با 
اشاره به سامان دهی و توسعه سایت های 
توده ریزی که با هدف بهبود فرایندهای 
کارخانه پردازش پسماند، افزایش راندمان 
تولید کود، توسعه دانش فنی و مدیریت 
شیرابه راه اندازی شده است، گفت: این 
سایت با هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد تومان 
و به مساحت 9 هکتار ایجاد شده است 
ک ریزی به میزان 34 هزار  که برای آن خا
مترمکعب انجام شده تا نفوذپذیری شیرابه 

ک را به صفر برساند. پروژه سایت  به خا
ع های  کود و موضو توده ریزی، فراوری 
در  و  را مدیریت می کند  زیست محیطی 

کاهش بو بسیار مؤثر است.

 سامان دهی پسماندهای 
ساختمانی

یکپارچه  مدیریت  سامان دهی  سیستم 
از  دیگر  یکی  ساختمانی،  پسماندهای 
پروژه هایی است که در سازمان مدیریت 
رسید.  خواهد  بهره برداری  به  پسماند 
محمدی در خصوص اجرای این پروژه 
گفت: روزانه 7 هزار تن پسماند ساختمانی 
در اصفهان تولید می شود که در حال حاضر 
و در بهترین حالت در حدود 4 هزار تن به 
سایت های مجاز منتقل می شود و بر بقیه 
پسماندهای ساختمانی، نظارتی وجود 
ندارد و در نقاط دیگر تخلیه می شود که 
تبعات زیست محیطی دارد و برای شهر 
اصفهان معضل ایجاد کرده است. بنا به 
گفته محمدی، با راه اندازی این سامانه، 
پسماندها  این  حمل  خودروهای  تمام 
شناسایی و ردیابی می شوند. در این سامانه 
فرایند بارگیری، حمل و تخلیه پسماند 
ساختمانی توسط خودروها قابل رصد است. 
در این روش هیچ خودرویی نمی تواند 
نخاله ها را در مکان هایی غیر از مکان های 
کند و امکان  گرفته شده، تخلیه  در نظر 
شناسایی خودروهای متخلف وجود دارد. او 
تصریح کرد: مطالعاتی برای فرایند بازیافت 
این نوع از پسماندها انجام شده و پیمانکار 
ع به صورت  سرمایه گذار برای این موضو
جدی وجود دارد که سازمان در برنامه های 

آینده در این زمینه ورود می کند.

پردازش ضایعات زباله 
به مشتقات نفتی

مدیرعامل ســازمــان مـدیــریــت پــسمـاند 
شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به برخی 
از پروژه های سازمان مدیریت پسماند که 
قرار است تا یک ماه آینده به بهره برداری 
برسد، اظهار کرد: احداث و بهره برداری از 
فاز اول واحد پیرولیز به ظرفیت 10 تن در روز، 
یکی از برنامه ها و پروژه های مهمی است که 
در آینده برای اولین بار در اصفهان افتتاح و 
اجرا می شود. در این تکنولوژی، ضایعات 
زباله ها بر پایه نفتی، به مشتقات نفتی و 
احتماال گازوئیل تبدیل خواهد شد. این 
شیوه عالوه بر ارزش افزوده زیادی که دارد ما 
را به سمت حرکت به سوی دفن صفر زباله در 

اصفهان رهنمون می کند.

مکانیزاسیون سیستم آمار و 
اطالعات پسماند

اجرای سیــستــم مکـانیزه ثبت اطالعات 
آماری پسماند یکی دیگــر از دستاوردهای 
سازمان مدیریت پسماند است که در آینده 
رسید.  خواهد  بهره برداری  به  نزدیک 
آمار سازمان  تولید  مرکز  اطالعات چهار 
مدیریت پسماند، به صورت مکانیزه به 
یکدیگر وصل خواهند شد. این سیستم 
دخالت  بدون  راسـتـی آزمــایــی  قابلیت 
انسان و جمع آوری کل فرایند آمار را دارد. 
اثرات این روش تسریع در گــزارش دهی 
به مدیران، ثبت سوابق آمـــاری سازمان 
کاهش  و  آمـــار  به روزرسانی  پسماند، 
گــفـتــه  خطاهای انسانی است. بــنــا به 
مدیرعامل سازمان پسمانـــد شهــرداری 
مدیریتی  بــازوهــــای  از  یکی  اصفهان، 
دسترسی به آمار دقیق و قابل اعتماد است 
که مدیریت سازمان پسماند با اجرای این 

پروژه به آن دسترسی خواهد داشت.

به کارگیری تکنولوژی های 
نوین در مدیریت پسماند

مدیرعاملسازمانمدیریتپسماند:پروژههایمهماینمجموعه،فرداافتتاحمیشود

طراحی خطوط جدید 
توسط متخصصان 
سازمان مدیریت 

پسماند انجام شده 
و دانش فنی و بومی 
در مدیریت پسماند 

افزایش یافته 
و به روز شده

 است

راه اندازی و بهره برداری 
از دستگاه پایلوت هاضم 

بی هوازی برای تولید 
بیوگاز با هزینه ای بالغ بر 
یک میلیارد تومان یکی 
از مهم ترین پروژه های 
زیست محیطی است 

که در سازمان مدیریت 
پسماند اجرا شده است
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نگاهدیگر

نقالی های شاهنامه

نوید کریمی
نویسنده

می گوینـــد انســـان های اولیـــه در کنـــار آتـــش بـــرای گـــذران 
وقـــت و غلبـــه بـــر تـــرس بـــرای هـــم داســـتان تعریـــف 
خ داده  ـــان ر ـــه برایش ـــی ک ـــتان هایی از اتفاقات ـــد؛ داس می کردن
و انجـــام دادن آن هـــا توســـط خودشـــان کـــه در آن هـــا قهرمـــان 
ـــز  ـــر همـــه چی ـــد و می توانســـتند به راحتـــی ب آن خودشـــان بودن
ــال و  ــتان ها بـ ــن داسـ ــا ایـ ــوند. بعدهـ ــروز شـ ــه کـــس پیـ و همـ
ـــی و  ـــی ماجراجوی ـــان توانای ـــردم و مردم ـــتر م ـــت و بیش ـــر گرف پ
خ داد. خیلـــی زود داســـتان ها  مواجهـــه بـــا اتفاقـــات برایشـــان ر
شـــبیه بـــه هـــم شـــدند. امـــا آن هـــم تغییـــر کـــرد. محیـــط 
ــان  ــدند و انسـ ــم شـ ــل فهـ ــتر قابـ ــوادث بیشـ ــد. حـ ــر شـ بزرگ تـ
شـــعورمندتر. دیگـــر کشـــتن یـــک ببـــر و فیـــل و جنـــگ تـــن 
ــنگی و  ــر گرسـ ــرگ و مقاومـــت در برابـ ــه گـ ــا یـــک گلـ ــن بـ ــه تـ بـ
تشـــنگی های داخـــل دریـــا و کویـــر جالـــب نبودنـــد. بـــه تنهایـــی 
جالـــب نبودنـــد. پـــس مغـــز انســـان بـــه کار افتـــاد. داســـتان ها 
ع مواجهـــه هـــم. ایـــن بـــار  عجیب تـــر و بزرگ تـــر شـــدند؛ نـــو
ــودات  ــود. کم کـــم موجـ رقیـــب و دشـــمن، فیـــل و نهنـــگ نبـ
ـــد کـــه  عجیبـــی وارد ماجـــرای داســـتان ها شـــدند و آن هـــا بودن
بـــرای انســـان های کوچـــک و هنـــوز ضعیـــف دردســـر درســـت 
ـــا  ـــد. ماجراهـــا همـــم وارد ســـطحی دیگـــر شـــد و ایـــن ب می کردن

انســـان مانـــد و مانـــد تـــا دوران جدیـــد.
می شـــد و می توانســـت بنویســـد و بخوانـــد و تخیـــل کنـــد. 
می توانســـت بـــرای خیلـــی از کارهـــای طبیعـــت دلیـــل و برهـــان 
بیـــاورد. امـــا هنـــوز هـــم دوســـت داشـــت پـــای مـــاورا و اســـطوره 
را وارد زندگـــی کنـــد. بـــرای اینکـــه نشـــان دهـــد مردمـــان 
ســـرزمینش چقـــدر قدرتمنـــد هســـتند کتاب هایـــی نوشـــت 
کـــه االن بـــه آن هـــا کتاب هـــای »حماســـی« می گوییـــم و 
ایـــران هـــم از آن مســـتثنا نبـــوده اســـت. شـــاهنامه یـــک نمونـــه 
عالـــی از آن وضعیـــت اســـت و یادمـــان باشـــد برعکـــس باقـــی 
داســـتان های حماســـی، ایـــن کتـــاب در دوران شکســـت 
نوشـــته شـــد. بـــرای ترمیـــم روح آســـیب دیـــده مردمـــان آن 
دوران و آینـــدگان. می دانیـــم کـــه کتـــاب پـــر از داســـتان های 
جنـــگاوری و حماســـی و مقابله هـــای دلیرانـــه پهلوانـــان و 
آزادگان اســـت. مشـــخصا رســـتم. بـــرای کســـانی کـــه شـــاهنامه 
ــا کل کتـــاب  ــرادف بـ را هـــم نخوانـــده باشـــند، ایـــن اســـم متـ
اســـت و اوســـت کـــه کتـــاب و داســـتان ها را معرفـــی و عرضـــه 

می کنـــد انـــگار.
چـــرا چنیـــن شـــده؟ شـــاهنامه اثـــر حجیـــم و ســـترگی اســـت. امـــا 
همـــه آن مربـــوط بـــه رســـتم نیســـت و رســـتم همـــه شـــاهنامه 
امـــا نه تنهـــا در  را نخوانده انـــد.  نیســـت. خیلی هـــا آن 
مـــورد رســـتم اطالعـــات دارنـــد، بلکـــه چیزهایـــی هـــم از آن 
تعریـــف می کننـــد کـــه اصـــال در کتـــاب جایـــی نداشـــته اند. 
ع بـــه همـــان دور آتـــش بـــودن اجـــداد مـــا برمی گـــردد.  موضـــو

داســـتان گفتن و داستان ســـرایی.
 ایـــن شـــخصیت پـــر از توانایـــی و پـــر از اغـــراق اســـت. امـــا بـــاز 
ـــد  ـــظ کن ـــا را حف ـــد آن ه ـــود. بای ـــه روز ش ـــد ب ـــت. بای ـــم اس ـــم ک ه
ولـــی شـــبیه مـــردم هـــم شـــود. توصیفـــات در شـــاهنامه کـــم و 
ـــم  ـــش ه ـــخصیت از گوش ـــیبل ش ـــه س ـــا اینک ـــت. ام ـــش هس بی
رد می شـــود و دو دور می چرخـــد دور گـــوش، کار فردوســـی 

نیســـت.
کـــه از نقـــاالن  کارهـــا نـــه از فردوســـی و شـــاهنامه  ایـــن 
ـــا  ـــم. اتفاق ـــت بدان ـــا زش ـــد ی ـــا را ب ـــه کار آن ه ـــه اینک ـــد. ن برمی آی
ــا و  ــن روایت هـ ــی ایـ ــاب اصلـ ــر کتـ ــالوه بـ ــه عـ ــت کـ ــوب اسـ خـ
خرده روایت هـــا هـــم خوانـــده و شـــنیده شـــوند. اتفاقـــا بـــه 
جذابیـــت کار اصلـــی کمـــک و مـــردم را مشـــتاق می کنـــد. 
راوی چیزهایـــی را می گویـــد کـــه فکـــر می کنـــد جایشـــان در 
داســـتان خالـــی اســـت. بـــه مخاطبـــش نـــگاه می کنـــد و بـــر 
اســـاس آن هـــا چیـــزی و چیزکـــی اضافـــه می کنـــد بـــه داســـتان، 
بـــه شـــخصیت. یـــا کـــم می کنـــد تـــا آن شـــخصیت بهتـــر شـــود 
ـــی  ـــار خوب ـــه او ناســـزا بگوینـــد، چـــون بعـــدا رفت ـــر ب و مـــردم کمت
گهانـــی نیـــاز بـــه توضیـــح دارد. خواهـــد داشـــت و ایـــن تغییـــر نا
یکـــی از کتاب هایـــی کـــه در مـــورد نقالـــی شـــاهنامه و از 
همـــه کامل تـــر اســـت، کتـــاب »شـــاهنامه نقـــاالن« اثـــر مرشـــد 
عبـــاس زریـــری اصفهانـــی اســـت کـــه 5 جلـــد و بســـیار بیشـــتر از 
ــن  ــم در ایـ ــری هـ ــای دیگـ ــت. کتاب هـ ــی اسـ ــاهنامه اصلـ شـ
ــل و  ــر کامـ ــاب یـــک اثـ ــن کتـ ــا ایـ ــده اند؛ امـ ــته شـ ــه نوشـ زمینـ
جـــذاب اســـت. هـــم بـــرای کســـی کـــه یـــک مخاطـــب ســـاده 
اســـت و می خواهـــد آن اثـــر را بخوانـــد و هـــم بـــرای کســـی کـــه 
ــف  ــای مختلـ ــد و روایت هـ ــگاه می کنـ ع نـ ــو ــه موضـ جدی تربـ
ع و اصـــل آن می دانـــد. هـــم  را یـــک راه رســـیدن بـــه موضـــو
ــر  ــه و عمومی تـ ــت های عامیانـ ــم برداشـ ــی. هـ ــتان اصلـ داسـ

از شـــخصیت های اســـطوره ای شـــاهنامه.
در انتهـــا بازگویـــی خاطـــره ای شـــخصی خالـــی از لطـــف 
ــرد، یـــک  ــاهنامه تعریـــف می کـ ــی شـ ــم وقتـ نیســـت: پدربزرگـ
نقـــال بـــود. یـــک نقـــال کار درســـت کـــه نقالـــی می کـــرد و 
ــع  ــازار گرمـــی می ســـاخت. آن موقـ ــا آن بـ ــرای نوه هایـــش بـ بـ
معنـــی کارش را نمی دانســـتم ولـــی حـــاال می فهمـــم چگونـــه 
ـــن  ـــرل آن، لح ـــوب و کنت ـــدای خ ـــک ص ـــزار و کم ـــل اب ـــا حداق ب
ع را قاطـــی می کـــرد و  شـــخصیت ها را درمـــی آورد. اصـــل و فـــر
داســـتان را بـــه یـــک ماجراجویـــی نفس گیـــر و مهیـــج تبدیـــل 
می کـــرد؛ توجـــه کنیـــد کـــه آن هـــا در اســـاس هـــم مهیـــج و 
نفس گیـــر بودنـــد. مکث هـــا و رد شـــدنش از روی بعضـــی 
مـــوارد. مهیج ترینـــش بـــرای مـــا بازی کـــردن بـــا عصایـــش 
بـــود کـــه بـــه جـــای شمشـــیر و کمـــان اســـتفاده می کـــرد. یـــا بـــا 
ــل  ــرد و محـ ــدود را مشـــخص می کـ ــد و حـ ــرز و حـ ــط و مـ آن خـ
اصابـــت تیـــر و محـــل ضـــرب خـــوردن را معلـــوم می کـــرد. بـــرای 
دل مـــا هـــم گاهـــی داســـتان ها را تغییـــر مـــی داد. رســـتم و 
خ نمی دهـــد.  ســـهراب همدیگـــر را می شناســـند و تـــراژدی ر
ــه  ــدا درحالی کـ ــد و او را بعـ ــغاد زنـــده می مانـ ــاه شـ ــتم در چـ رسـ
دارد بـــرای خـــودش و اســـبش از تنهایـــی و غـــم تنهایـــی 

می خوانـــد، پیـــدا می کننـــد و از تـــه چـــاه در می آورنـــد.
 همـــه برایمـــان جـــذاب بودنـــد. همیشـــه. تـــراژدی بودنـــد. امـــا 
ــا بـــرای خوشـــحالی دل چنـــد کـــودک  ــر در روایـــت آن هـ تغییـ

اصـــال بـــه جایـــی برنمی خـــورد.

 فردوسی در اثرش به تاریخ دقیق پایان سرایش شاهنامه اشاره می کند و از این جهت این تاریخ به بزرگداشت این اثر سترگ 
 تبدیل شـده اسـت.  بـر اسـاس این بیت هـا می تـوان چنیـن اسـتنباط کـرد کـه شـاهنامه در 25 اسـفند سـال 388 خورشـیدی 

)400 قمری و 1010 میالدی( به پایان رسیده است. 

اصفهان در شاهنامهاین نامه 1012 ساله
  بسیاری از ادیبان جهان به صورت عام یا خاص

 به شاهنامه پرداخته اند
25 اردیبهشت سالروز  پایان سرایش شاهنامه است

الهه رضایی
نویسنده

پیش درآمد
و  )فردوسی(  زیبایی  و  خوش منظر  دو 
)شاهنامه( چنان در هم تنیده شده اند که 
گفتن نام یکی بی درنگ دیگری را به یاد 
می آورد. هر ساله به یمن زادروز این ابرمرد 
فرهنگ پارسی، نوشتارها، گفتارها و گاهی 
نامک هایی بروز می کنند. از نامک ها که 
بگذریم بیشتر نوشتار و گفتار در نافه این 

بیت شاهنامه گرد می آیند که:
 بسی رنج بردم در این سال سی 

                                                  عجم زنده کردم بدین پارسی
 و گاه بــرای دادخواهــی از فردوســی و ســتمی 
کــه بــر او روا شــده بــه نمــارش )نشــان دادن( 
نانــوا زاده بــودن شــاه غزنــوی و بهــای 
دو کــف نــان در ازای 61 هــزار شــاه بیت 
ــود و چرایــی ایــن کار  ــد. شــاید فرن می پردازن
جــز ساده انگاشــتن و یا نبــود دانش بســنده، 
شــکوه ایــن آفرینه باشــد کــه پنجــه در پنجه 
مــردان کهــن می انــدازد و بــس. هرآنچــه 
آوردم تــا بدیــن جــای بــا ایــن انگیــزه بــود کــه 
در همین ابتدای راه، دســتان گردن نهادن 
فراز آورده به جای ســخن راندن از این همه 
شــکوه تنهــا بــه گفتــن درآیــش و کارایــی این 
بزرگنامــه در میــان دیگــران بســنده کنــم و از 
دریچــه ای کمتــر نگریســته بــه ایــن زیبایــی 

تمــام بنگــرم.
و اما بعد:

بسـیار  کنـدوکاوی  در  شـریف  فردوسـی 
و  بزرگ تریـن  بـه  نقبـی  منطقـی، 
تأثیرگذارتریـن فرهنـگ و تمدنـی زده کـه 
تمـام اسـباب بزرگـی اش فراهـم بـود و در 
مسـیر این مکاشـفه اسـطوره ها، پهلوانان و 
تاریخ سرزمینی را به نمایش می گذارد که به 
زبـان آورندگانـش آن را چـون طـرف کله کج 
می نهند و در هر مجلسـی به پاسداشـتش بر 
صـدر می نشـینند. آنـگاه کـه افغانسـتانی ها 
در دل کشورشـان و در جمعـی فرهیختـه 
شاهنامه را از محکم ترین رشته های پیوند 
با فارسی زبانان جهان می شناسند می توان 
کات ادبـی تأثیـری فراتـر  دریافـت کـه اشـترا
از تمامـی دیپلماسـی ها دارد بـه گونـه ای 
کـه بـا همیـن شـاهد پـر بیـراه نیسـت کـه کی 
گسسـتنی بـا تمامی  شـود ادعای پیوندی نا
کشـورهای جهـان را داشـت چـرا کـه رایحـه 
عطـر شـاهنامه در چهارگوشـه جهـان بـه 

مشـام می رسـد.
زمانــی کــه )ُبنــداری اصفهانــی( در ســال 
601 هجــری بــرای اولیــن بــار شــاهنامه 
شــاید  کــرد  ترجمــه  عربــی  زبــان  بــه  را 
نمی دانســت کــه برخــالف تمــام ایراداتــی 
کــه ترجمــه اش دارد؛ در حــال پی ریــزی 
بنایــی اســت کــه نــه تنهــا تــا بــه امــروز از گزنــد 
تمام بالیا محفــوظ مانــده بلکه هر بــار رنگی 
تــازه بــر ایوانــش نقــش می بنــدد. بنــداری 
اصفهانــی تنهــا دو ســوم شــاهنامه را آن هــم 
بــا نثــر بــه عربــی برگردانــد و در ترجمــه اش 
از توصیفــات شــاعرانه و مقدمــه جنگ هــا 
و رجزخوانی هــا اثــری نیســت؛ امــا همیــن 
ــه  مقــدار هــم توانســت شــکوه شــاهنامه را ب
رخ بکشــد.از ســویی دیگر، در قلب اروپا و در 
زبانــی کــه داعیــه شــاعرانه بودنــش بر کســی 
پوشــیده نیســت؛ )ژول ُمــول( بــه ترجمــه 
شــاهنامه به فرانســوی همــت گمارد. شــاید 
گــر کســی پیــدا می شــد و بــه او می گفــت  ا

ایــن ترجمــه می توانــد بنیــاد امپراطــوری 
اســتبدادی را برهــم زنــد و مــردم فرانســه 
را کــه زیــر فشــار نفــوذ جامعــه طبقاتــی بــه 
تنــگ آمده انــد بــه شــوری انقالبــی برســاند، 
بــه ســختی بــاورش می شــد ولــی چنــان 
ــه  ــی ک ــرد زمان ــر ک ــان را آنچنان ت ــد و آنچن ش
ــر ادبــی  ــا خوانــش شــاهنامه در فرانســه ژان ب
رمانتیســم جوانــه زد و از دل همیــن چــراغ 
ــا  ــربرآورد و ب ــو س ــور هوگ ــه ویکت ــود ک ــادو ب ج
الهام از شــخصیت های شــاهنامه توانســت 
ژان وال ژان و گوژپشــت نوتردام را به جهان 
ادبیــات عرضــه کنــد؛ چــرا کــه بــه قــول هوگــو 
از شــاهنامه آموختــه بــود کــه فرودســتان و 
افــرادی کــه از نظــر حاکمان پســت انگاشــته 
می شــوند می توانند در شائوِشــنگ قلبشــان 
و رد شــدن از تونلــی پــر از مشــقت و فســاد 
بــه رســتگاری برســند. کمــی آن ســوتر در 
ســرزمین هم نــژادان آریایی مــان بــه گوتــه 
می رســیم کــه او نیــز اذعــان می کنــد وقتــی 
ادبیــات آلمــان زاده شــد، شــاهنامه بــود کــه 
دســتش بگرفــت و پــا بــه پــا بــرد. بیــان تأثیــر 
شــاهنامه در ادبیــات جهــان در ایــن مقــال 
انــدک نمی گنجــد، امــا می شــود بــا شــهامت 
حاصــل از این تأثیــر این جملــه را بــه نگارش 
گر از ما بپرســند:  آورد که در هــر جای جهــان ا
اهــل کجایــی؟ پاســخ دهیــم: اهل ســرزمین 
شــاهنامه چــرا کــه ادیبــان تمــام جهــان چــه 
به صــورت خــاص یا عــام بــه نقب ایــن منبع 
عظیم پرداخته اند و رگه رگه المــاس و طال از 
بیت بیــت آن و مفاهیــم بدیــع و موضوعات 

رنگارنگــش اســتخراج کرده انــد.
در مقام مقایسه فردوسی را هم سنگ هومر، 
کرئون دانسته اند و  هزیود، ویرژیل و آنا
به محک  را  ابزار مقایسه شان  که  آنان 
انصاف آغشته اند با قدرت، فردوسی را 
سرآمد همه شان معرفی می کنند.این ادعا 
شاهدان بسیار دارد؛ اما در این مجال تنها 
به یک از هزاران اشارتی می شود. آشیل و 
اسفندیار هر دو رویین تن بودند و هیچ تیری 
بر آن  ها کارگر نمی افتاد، اما هر انسانی به جبر 
انسان بودنش نقاط ضعف و خسرانی هم 
دارد. حال ببینید شاعر یونانی و شاعر ایرانی 
ح نقاط ضعف  در این مصاف چگونه به شر

این دو می پردازند.

شاعر یونانی بیان می کند هنگامی که مادر 
آشیل او را در رود غسل داد تا رویین تن 
شود، قوزک پایش را در دست گرفته بود 
و آب بدانجا رخنه نکرد و همان شد نقطه 
ضعف آشیل. در مقابل فردوسی ایرانی بیان 
می کند هنگامی که اسفندیار را به آب رود 
سپردند تا رویین تن شود، او به جبر غریزه 
گر گشوده  چشم بست و همان چشم ها ا
بودند نقطه ضعف او به شمار می آمدند. 
و حامل  زیباتر، منطقی تر  روایت  کدام 
است؟  بیشتری  سمبولیک  پیام های 
مقایسه ها  همین  است.  آشکار  پاسخ 
بین شاهنامه و آثار بزرگ ادبی جهان 
سبب شده فردوسی بر تارک اعالی این 
جمع بدرخشد. ماتیو آرنولد، شاعر بزرگ 
انگلیسی، منظومه رستم و سهراب را از 
زیباترین و تأثیرگذارترین منظومه های 
غم انگیز جهان می داند و از همین راه 
است که با تعزیه ایرانی و نمایش شرقی 
آشنا می شود. جیمز راسل لوول، شاعر 
آمریکایی، با دیدی هنری ادعای بزرگی را 
ح می کند که: داستان های عاشقانه  مطر
شاهنامه از تمامی داستان های عاشقانه 
اروپایی چند قدم فراتر است. قدمگاه 
شاهنامه در توسعه رمانتیسم، ترویج روح 
نپذیرفتن  و  خردگرایی  آزادی خواهی، 
ظلم و دادخواهی از مظلوم در ادبیات 
که می توان به  گونه ای است  غرب به 
استناد )شنل گوگول( با سربلندی به زبان 
آورد که ادبیات جهان زیر ردای شاهنامه 

فردوسی ایرانی گرد آمده اند.
شاهنامه فخر ایران و ایرانی است و با 
مطالعه تأثیراتش بر آثار فاخر ادبی جهان 
می توان بزرگی اش را صد چندان دید اما 
هستند موشکان کوری که خرده بر آفتاب 
می گیرند و تنها با تراشیدن سر، قلندری به 
اثبات می رسانند آنجا که شاهنامه را مروج 
اسطوره پدرکشی و پسرکشی می انگارند و 
رستم را الت منش و عیار توصیف می کنند 
و حتی درفش کاویانی را بهانه ای برای 
عطش  سیرکردن  و  قدرت  به  رسیدن 
جاه طلبی نشانه می گیرند. نیاز به ذکر 
دلیل و پنجه در افکندن با آنان نیست که 
شاهنامه با حدیثی مفصل خط بطالنی بر 

ایرادهای مجملشان می کشد.
چــه اندوهــی فراتــر از اینکــه دیگــران از ایــن 
چشــمه زاینــده بســیار نوشــیده و ســخت 
شــکوهش  سیاه مســت  تــا  کوشــیده اند 
گشــته اند امــا مــا در سرچشــمه ایم و قــدر 
71ســالگی  در  ندانیم.فردوســی  آب 
نامــه، نامــه باســتان، نامــه خســروان، 
نامــه شــهریار، خــدای نامــگ، شــهنامه 
ــی و  ــی س ــد از رنج ــاهنامه را بع ــن ش ــا همی ی
پنج ســاله بــه ســرانجام رســاند. هرچنــد 
بــه جبــر وزن و عــروض پنج ســال را کاســت 
ــه رنجــی در ســال ســی قناعــت کــرد امــا  و ب
ــان پارســی را چنــان زنــده کــرد کــه هیــچ  زب
َگــردی بــه قــدر ذره ای بــر آن ننشــیند.  چــه 
بســیار کســانی بودنــد و هســتند کــه تنهــا 
بــرای درک لحظه ای از شــیرینی شــاهنامه 
رنــج یادگیــری زبــان فارســی را بــه خــود راه 
داده انــد تــا همانگونــه کــه مــا از شــنیدن 
ابیــات غــرق غــرور می شــویم آن هــا هــم 
بــه ایــن افتخــار و شــکوه برســند. خــدای را 
ســپاس کــه ایرانی هســتیم. خــدا را ســپاس 
کــه فارســی می دانیــم و خــدا را ســپاس کــه 
می توانیــم آنچــه از جــان فردوســی بــر 

قلمــش دویــد را بخوانیــم.

افسانه دهکامه
نویسنده

می گوینــد شــاهنامه آخــرش خــوش اســت؛  
گــر گــذری بــه آخــر آن انداختــه باشــید  امــا ا
ــان تلخــی  ــا پای متوجــه می شــوید کــه اتفاق
دارد و ایــن پایــان نــه فقــط بــه انتهــای 
داســتان شــاهنامه و سرگذشــت ایــران، 
بلکــه بــه سرنوشــت خــود حکیــم فردوســی 
کــه  هــم مربــوط می شــود؛ از آن جهــت 
کــه شایســته  محمــود غزنــوی آن طــور 
فردوســی و اثــرش بــود، از آن هــا حمایــت 
نکــرد. امــا حســن انــوری در »فرهنــگ 
امثــال ســخن« دربــاره اینکــه چــرا ایــن 
ضرب المثــل این قــدر رواج داشــته اســت 
اشــاره  ضرب المثــل  »ایــن  می گویــد: 
برخــالف  کــه  دارد  کاری  بــه  طنزآمیــز 
انتظــار شــخص پیــش مــی رود و پایــان 
خوشــایندی نــدارد. در واقــع در ایــن کتــاب 
ایــن ضرب المثــل به عنــوان یــک جملــه 
معکــوس دربــاره یــک ماجــرا بــا پایــان 

ناخوشــایند بــه کار مــی رود.«
 امــا پایــان شــاهنامه از جهــت دیگــری هــم 
حائــز اهمیــت اســت: فردوســی در اثــرش 
بــه تاریــخ دقیــق پایــان ســرایش شــاهنامه 
اشــاره می کنــد و از ایــن جهــت ایــن تاریــخ 
به بزرگداشــت ایــن اثر ســترگ تبدیل شــده 
اســت. هنگامــی کــه فردوســی شــاهنامه 
را بــا سرگذشــت یزدگــرد ســوم و فرجــام کار 
ساســانیان بــه پایــان می بــرد، ابیاتــی را ذکر 
کــرده و از معــدود کســانی کــه در روزهــای 
تنگدســتی و دشــواری، بــه او کمــک کــرده 
یــاد می کنــد. ســپس اشــاره ای  بودنــد 
بــه روزگار محمــود غزنــوی کــرده و بعــد 
تاریــخ پایان یافتــن منظومــه شــصت هــزار 
بیتــی اش را یــادآوری می کنــد و اینگونــه 

دفتــر شــاهنامه را می بنــدد:
سرآمد کنون قصه یزدگرد

                                                                            به ماه سپندارمذ روز آرد
ز هجرت شده پنج هشتاد بار 

                                                                      به نام جهان داور کردگار
بــر اســاس ایــن بیت هــا می تــوان چنیــن 
اســتنباط کــرد کــه شــاهنامه در 25 اســفند 
ســال 388 خورشــیدی )400 قمــری و 
1010 میــالدی( بــه پایــان رســیده اســت. در 
گاه شــماری ایرانی، بیســت و پنجمیــن روز 
هــر مــاه، آرد نامیــده می شــود و پنج هشــتاد 
بــار کــه فردوســی بــه آن اشــاره می کنــد، بــه 

ــت. ــد اس ــای چهارص معن
در ایــن گاه شــماری هر یــک از ســی روز 
کــه نــام 12  مــاه نــام ویــژه ای داشــت 
مــاه ســال ماننــد اردیبهشــت، امــرداد و 
آن هاســت.  میــان  در  نیــز  ســپندارمذ 
ســپندارمذ همــان اســفندماه اســت و روز 
آرد بــه معنای خوشــبختی نیز روز 25 از 
گاه شــماری ایــران باســتان به شــمار می آید 
کــه در آن روز، ســرایش شــاهنامه بــه پایــان 

رســیده اســت.
بنابراین،  هرســاله این روز را به پاسداشــت 
ایــن اثــر حماســی و شــاهکار ادبــی جهــان 
اختصــاص داده انــد. بــه همین مناســبت،  
روزنامــه  هنــر  و  فرهنــگ  صفحــه  در 
اصفهــان زیبــا بــه بررســی ارتبــاط میــان 
شــاهنامه و اصفهــان پرداختیــم تــا ببینیــم 
در ایــن اثــر ســترگ، کجــا بــه اصفهــان 
اشــاره شــده اســت. منابعــی کــه هــم از 
آن اســتفاده کردیــم، بــه جــز شــاهنامه 

فردوســی تصحیــح دکتــر جــالل خالقــی 
جغرافیــای  فرهنــگ  کتــاب  مطلــق، 
تاریخــی شــاهنامه تألیــف مهــدی ســیدی 

فرخــد اســت.

اصفهان،  سپاهان، اسپهان
کـه نـام اصفهـان، ایـن  نخسـتین بـاری 
والیت مشـهور ایران در شـاهنامه آمـده،  در 
داسـتان سـیاوش و رفتن گیو به ترکسـتان 
بـرای آوردن کیخسـرو بـه ایـران اسـت. 
وقتی کیخسـرو و گیو در محل زم از نواحی 
جیحون به این سـو عبور کردند،  گیو یکی 
از نامداران زم را مأمور کرد به اصفهان برود 
و خبر ورود کیخسـرو به ایـران را بـه گودرز،  

پـدر گیـو برسـاند:
بدو گفت از ایدر برو ِباصفهان

                                                                 همه را تازان به نزد مهان
)نسخه ای دیگر: بر نیو گودرز کشوادگان(

به گودرز گوی ای جهان پهلوان
                                                    بخفتی و بیدار بودست روان

وقتی خبر به اصفهان می رسد:
وزان روی جمله مهان جهان

                                                 برفتند یک سر سوی اصفهان
درواقـع همـه ازجملـه، منتشـر ایـن بودنـد 
که خبری از کیخسـرو پیدا کنند. بنابراین 
وقتی خبر یافتن کیخسرو را شنیدند سوی 

اصفهـان تاختند.
در ادامـه داسـتان، وقتـی گـودرز در جنـگ 
خ بر پیران غلبه یافت و او را کشت،  یازده ر
کیخسـرو بـه پـاداش آن پیـروزی حکومت 

اصفهـان را به او بخشـید.
به گودرز داد آن زمان اصفهان

                                                                      کاله بزرگی و تخت مهان
سـرانجام، کیخسـرو در پایـان پادشـاهی 
خـود بـه وعـده اش عمـل کـرد:  سـپهداری 
کشـور را به گودرز داد و قـم و اصفهان را هم 

بـه فرزنـد او، گیـو بخشـید:
بفرمود تا عهد قم و اصفهان

                                                                نهاد بزرگان و جای مهان
از آن پـس، چنـد بـار در پادشـاهی دارا و 
اسـکندر از اصفهـان یـاد می شـود؛ بـرای 

: ل مثـا
ز کرمان َکس آمد سوی اصفهان

                                    به جایی که بودند ز ایران مهان

به نزدیک پوشیده رویان شاه
                                                     بیامد یکی مرد با دستگاه...

در آغاز پادشـاهی اشـکانیان، فردوسـی که 
از قـول دهقـان چـاچ،  نسـبت بـه دویسـت 
سال اول حکومت آن ها اظهار بی اطالعی 
می کنـد، اولیـن سـلطان نامـِی ایشـان را 
بهرام می خواند که به اردوان مشهور بوده 
کـم شـیراز و پـارس و  اسـت. بعـد گویـد او حا

اصفهـان بـوده اسـت:
چو زو بگذری نامدار اردوان

                                           خردمند و با رأی و روشن روان
چو بنشست بهرام از اشکانیان

                                                     ببخشید گنجی به ارزانیان
ورا خواندند اردوان بزرگ

                            که از میش بگسست چنگال گرگ
ورا بـود شـیراز و پـارس و سـپهان )ورا بـود 

شـیراز تـا اصفهـان(
                                             که داننده خواندش مرز مهان

بـار  یـک  هـم  گـور  بهـرام  پادشـاهی  در 
از اصفهـان یـاد می کنـد و آخریـن بـار در 
پادشـاهی نوشـین روان گویـد او مملکـت 
خویـش را بـه چهـار بهـره تقسـیم کـرد کـه 
اولـی خراسـان بـود و بعـد قـم و اسـپهان:

دگر بهره زو بد قم و اسپهان
                                                             نهاد بزرگان و جای مهان

غـرض از اصفهـان )یـا اسـپهان،  اسـفهان 
کنونـی  نه تنهـا شـهر  و سـپهان( ظاهـرا 
اصفهـان بلکـه خـود شـهر و مضافـات آن 
بـوده اسـت. بـه هـر روی،  همـه ایـن نام هـا 
به همین نام کنونـی اصفهان اشـاره دارند 
که یک بـار در زمـان سـلجوقیان و بـار دیگر 
هـم در زمان صفویان مرکـز حکومت ایران 

شـد و بـه اوج شـکوفایی رسـید.

کاوه آهنگر
امـا در ایـن چنـد سـال اخیـر، نـام اصفهـان 
و شـاهنامه به واسـطه شـخصیتی بـزرگ و 
مشـهور دوبـاره ورد زبان هـا گشـته اسـت. 
این شـخصیت هم کسـی نیسـت جـز کاوه 
آهنگـر. در برخـی روایـات نقـل شـده اسـت 
)بـه یقیـن اثبـات نگشـته اسـت( کـه کاوه 
آهنگـر اهـل یکـی از روسـتاهای چـادگان 
اصفهان بوده است. این محققان ادعای 
خـود را این طـور ابـراز می کننـد کـه در متون 
گابـه و  قدیمـی، اصفهـان بـه نام هـای 
کاویـان هـم آمـده اسـت کـه ایـن دو نـام 
برگرفتـه از نـام کاوه هسـتند. ایـن روسـتا 
بـا نـام مشـهد کاوه یکـی از دهسـتان های 
شهرسـتان چـادگان اسـت کـه آن را بـه نـام 
دهسـتان کاوه یـا مشـهد نیـز می شناسـند. 
می گوینـد قبـر کاوه و پسـرش بـه نـام قـارن 
و دخترش نیز در این دهسـتان وجـود دارد 
کـه البتـه نیـاز بـه بازسـازی دارد و قدمـت 
آن را از دوره ایلخانیـان و حـدود 700 سـال 

پیـش می داننـد.
کاوه آهنگــر از آن جهــت در نــزد مــردم و 
در تمــام طــول تاریــخ محبــوب بــوده کــه 
تنهــا فــرد عامــی و معمولــی اســت کــه در 
ک(  ــا ــم )ضح ــم ظال ــر ظل ــاهنامه در براب ش
ــت او  ــه حکوم ــرد ک ــت و کاری ک ــه پاخاس ب
برچیــده شــود. بــه همیــن دلیــل بــه او لقــب 

کاوه دادخــواه دادنــد.
کاوه   ایــن روزهــا مجسمـــــــــه زیبـــــــای 
ج محمــدی،   آهنگــر ســاخته اســتاد ایــر
زینت بخــش میــدان آزادی اصفهــان و 
یــادآور حرکتــی اســت کــه ایــن بزرگمــرد 
در برهــه ای از تاریــخ ایــران بــه نــام خــود 

کــرد. ثبــت 

 چه بسیار کسانی بودند 
و هستند که تنها برای 

درک لحظه ای از شیرینی 
شاهنامه رنج یادگیری 

زبان فارسی را به خود راه 
داده اند تا همانگونه که 
ما از شنیدن ابیات غرق 
غرور می شویم آن ها هم 

به این  شکوه برسند

 نخستین باری
  که نام اصفهان،

 این والیت مشهور 
ایران در شاهنامه 

 آمده،  
 در داستان سیاوش

 و رفتن گیو به ترکستان 
 برای آوردن کیخسرو 

به ایران است
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نگاهمکمل

 سرنوشت و سرگذشت
 در شاهنامه

نوید کریمی
نویسنده

بعضــی بــزرگ زاده می شــوند. برخــی بزرگــی را بــه دســت 
می آورنــد و بــه بعضــی دیگــر بزرگــی اعطــا می شــود.

ویلیام شکسپیر
در شــاهنامه بحــث بــر ســر بزرگــی یــا کوچکــی اشــخاص 
ــم را  ــام و اس ــی و ن ــه بزرگ ــت ک ــن اس ــر ای ــر س ــث ب ــت. بح نیس
ــاس  ــن را براس ــن مت ــد. ای ــت آورده ان ــه به دس ــا و چگون از کج
بــرای  کــه  خ مســکوب  گفتارهــای جنــاب شــاهر درس 
»شــاهنامه در پاریــس« برپــا کــرده بــود، می نویســم. در آنجــا 
ع مــی رود کــه چــه می شــود و چــه  مبحــث ســمت ایــن موضــو
ک و چــرا این  خ می دهــد برای کســی مثــل کیخســرو و ضحا ر
رســتم اســت کــه شــخص اول شــاهنامه اســت و چــرا کســی 
ــرام  ــا برایــش احت ــم، ام ــر دوســت هــم نداری گ مثــل پیــران را ا
قائلیــم و نــوذر فرزنــد منوچهــر شــخصیت منفــوری می شــود و 

کیــکاووس هــم کــم از نــوذر نــدارد بــرای مــا و ...؟
ح می کنــد کــه کمــی آن را  جنــاب مســکوب بحثــی را مطــر
بــاز کــرده و برایتــان مثال هایــی در بابــش می زنــم. ایشــان 
می گویــد: »فــرق اســت بیــن سرنوشــت یــک پهلــوان و 
کثــرا بــرای شــخصیت ها متفــاوت  سرگذشــتش. این هــا ا
را  شــخصیت  و  می شــده  تضــاد  باعــث  همیــن  و  بــوده 
جــذاب می کــرده.« از همیــن جــا شــروع کنیــم. سرنوشــت 
ع برای  چیســت؟ سرگذشــت کــدام اســت؟ چقــدر ایــن موضــو
شــخصیت های شــاهنامه متفــاوت اســت؟ کــدام برتــری 
کــی بــرای ســنجش مــا  و کــدام در نظــر مــا پســتی دارد و مال
قــرار می گیــرد؟ سرنوشــت تقدیــر اســت و آن چیــزی اســت کــه 
مقدر شــده و اصــال قابــل تغییر نیســت. تقریبــا هم بــرای همه 
یکســان اســت. در نــگاه اول سرنوشــت همــه مــرگ اســت. 
امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت. اینکــه چگونــه بمیرنــد و کــی 
بمیرنــد و به دســت چــه کســی هــم مهــم اســت. تنهــا کســانی 
کــه سرنوشــتی قطعــی داشــته اند، قدیســان و اهریمنــان 
ک یــک نمونــه اســت.  ماجــرا و داســتان ها بوده انــد. ضحــا
کیخســرو هــم. این هــا قطعــی اســت و سرنوشتشــان مقــدر 
شــده اســت. باقــی چطــور؟ ســیاوش آنقــدر زنــده می مانــد 
کــه بتوانــد کیخســرو را بــه دنیــا بیــاورد، آن هــم از فرنگیــس، 
دختــر افراســیاب،  پــس تــا حــدی او هــم همیــن وضــع را 
دارد و خــودش هــم ایــن را می دانــد و آن را دنبــال می کنــد و 
سرگذشــتش را بــه آن سرنوشــت پیونــد می دهــد. می دانــد 
که کجــا می میــرد و چــه بــر ســرش می آیــد. امــا این سرگذشــت 
ــه رحــم مــی آورد و  ــا را ب ــه اوســت کــه دل م ــق ب ــر از درد متعل پ
بــرای او ابــراز ناراحتــی می کنیــم. کســی کــه حتــی در کشــور 
ــه  ــتم ک ــز رس ــت ج ــی نداش ــم مدافع ــه اش ه ــواده و خان و خان
خیلــی هــم نزدیــک نبــود و در کشــور غریــب هــم جــز پیــران 
ویســه غمخــواری نداشــت و عاقبتــش مــرگ بــود در تنهایــی 

و دور از ایــن دو یــاور راســتینش.
بــه سرگذشــت برســیم. ایــن را متــرادف بــا نــام در نظــر 
گــر سرنوشــت دســت انســان نیســت. نــام و  گرفته انــد. ا
ننــگ چــرا. اینکــه چگونــه زندگــی کنــد و چگونــه رفتــار کنــد 
و چگونــه بــه اســتقبال مــرگ بــرود، آن هــا را در جایــی واال 
یــا حقیــر قــرار می دهــد. حواســمان باشــد کــه سرنوشــت 
ــن  ــال س ــزار س ــا ه ــی زال ب ــت. حت ــرگ اس ــان م ــی مردم تمام
ــت  ــی اس ــتم کس ــد. رس ــن در می ده ــرگ ت ــه م ــت ب ــم عاقب ه
کــه هرچنــد در تــه چــاه و تنهایــی می میــرد، امــا سرگذشــتی 
بی نظیــر دارد. او پشــت و پنــاه ایــران اســت و آزادگان. او 
کســی اســت کــه تاج بخــش اســت و ویرانگــر. بی رحــم اســت 
ــر از هــر کســی،  ــه اســمش جلوت و دل رحــم. او کســی اســت ک
حتــی پادشــاه آورده می شــود. پــر از اشــتباه و پــر از دردســر 
اســت و ایــن انســانش می کنــد و از طرفــی هــم وجــه واالی 
انســانی را وقتــی نشــان می دهــد کــه بــا تمــام بزرگــی کرنــش 
ــا  ــگ ب ــای جن ــه ادع ــن ک ــو دی ــاهزاده ن ــوی ش ــد در جل می کن
او را دارد و ایــن ادعــا بیشــتر شــبیه شــوخی اســت: او حاضــر 
اســت جلوی اســب اســفندیار و پیاده از سیســتان تا پایتخت 
ــی  ــگ و بدنام ــه نن ــتبند ک ــد و دس ــدون بن ــا ب ــد، ام ــی کن را ط
اســت. ایــن کرنــش او را خفیــف نمی کنــد، بزرگــی اش را 
نشــان می دهــد و عزیزتــر می شــود. همانطــور کــه پیــران 
ــا  ــودت داده، ب ــد م ــیاب پیون ــه افراس ــون ب ــم. او چ ــه ه ویس
ــه  ــت رفت ــت از دس ــال و مکن ــام م ــرو و تم ــول کیخس ــه ق اینک
احتمالــی را دارد و حتــی می دانــد کــه او پیــروز می شــود و 
عنوانــش قطعــی اســت، بــاز بــر ســر پیمانــش می مانــد و 
احتــرام می خــرد و نــام جــاودان می کند.همیــن وضعیــت 
بــرای گیــو و گــودرز و بیــژن و بهــرام وجــود دارد. بــرای 
ــا ایــن  تمــام کســانی کــه می داننــد سرنوشتشــان چیســت، ب
حــال بــه اســتقبال آن می رونــد. بهــرام بــرای نــام و ننــگ، 
برمی گــردد و بــرای یــک تازیانــه خــود را بــه کشــتن می دهــد. 
اینجاســت کــه می بینیــم وقتــی یــک پهلــوان؛ مهــم نیســت 
کــدام ســمت جنــگ؛  بــه اســتقبال سرنوشــت و مــرگ  از 
مــی رود، دیگــر حقیــر نیســت. شــکار نیســت. بلکــه عزیــز و 
مهــم می شــود و از طــرف دیگــر کســی کــه نــه سرنوشــت را 
می پذیــرد و نــه حاضــر اســت نــام و ننــگ را شــجاعانه قبــول 
کنــد، نــه صاحــب سرنوشــتش می شــود و نــه سرگذشــت 
خوشــایندی پیــدا می کنــد. کســی ماننــد اشــکبوس. در 
انتهــا او مــورد تمســخر و زهرخنــد قــرار می گیــرد که نتوانســت 
آن همــه ادعــا را بــرای یــک ســاعت هــم نگــه دارد. اینگونــه 
افــراد در انتهــای داســتان هایش جــزء کســانی هســتند کــه 
بدنام انــد و سرگذشــت بی اهمیتــی دارنــد. از یــک طــرف 
اشــکبوس و از طــرف دیگــر کســی مثــل شــغاد کــه رســتم را بــه 
کشــتن می دهــد، امــا خــودش بــه اســتقبال مــرگ نمــی رود و 
می ترســد و ایــن وحشــت از اعتبــار و شــخصیتش کــم می کند 

و او را یــک بــزدل نشــان می دهــد.
ع استقبالشــان با  در انتهــا پهلوانــان را بــا لحظه مرگشــان و نــو
مــرگ بســنجیم و ببینیــم چگونــه سرنوشتشــان رقــم خــورد. 
تا زنده انــد تــالش می کنند سرنوشــت را در دســت بگیرنــد. اما 
در لحظه مرگ سرگذشــت مهم می شــود. چگونه سرگذشــت 
مهــم می شــود. و چــه سرگذشــتی داشــت سرنوشــتش. 
کثــر شــخصیت هایش سرنوشــتی  بــرای ا حکیــم تــوس 
 مشــخص کرد و مــا به عنــوان مخاطــب از بیشــتر آن هــا مطلع

 می شویم. 
ع رســیدن و لحظــه رســیدن اســت. ایــن  فقــط مســئله نــو
لحظه آن هــا را برای مــا بــزرگ و قابل احتــرام و یا حقیر نشــان 
می دهــد. آن هــا هــم می داننــد و بــا ایــن حــال بــه اســتقبالش 
ــق  ــد  عش ــم می گوی ــه ه ــش نیچ ــد فردری ــا بع می روند.قرن ه

بــه سرنوشــت حقیقــت زندگــی شماســت.

فردوسـی سـخنوری شـگرف اسـت کـه بـا سـرودن شـاهکار مانـای شـاهنامه، ایرانی تریـن آفریـده ادبـی را سـرود و آفریـن جهانیـان را 
گر او در یکی از باریک  برانگیخت. شاهکاری که سرنوشت ایران را دگرگون کرد تا ایران بماند و ایرانی نیز و به گفته میرجالل الدین کزازی، ا
کنون خود را ایرانی نمی دانستیم. و دشوارترین روزگاران در تاریخ این سرزمین کهن سر برنمی آورد و شاهنامه را نمی سرود، ما ایرانیان ا

شیرین مستغاثی
خبرنگار

فردوسـی سـخنوری شـگرف اسـت کـه با 
شـاهنامه،  مانـای  شـاهکار  سـرودن 
ایرانی ترین آفریده ادبی را سرود و آفرین 
جهانیـان را برانگیخـت. شـاهکاری کـه 
سرنوشـت ایـران را دگرگـون کـرد تـا ایران 
گفتـه  بـه  و  نیـز  ایرانـی  و  بمانـد 
گـر او در یکـی از  میرجالل الدیـن کـزازی، ا
باریـک و دشـوارترین روزگاران در تاریـخ 
برنمـی آورد و  کهـن سـر  ایـن سـرزمین 
ایرانیـان  مـا  نمی سـرود،  را  شـاهنامه 
کنـون خـود را ایرانـی نمی دانسـتیم و به  ا
زبان دالویز و شورانگیز فارسی با یکدیگر 
سـخن نمی گفتیـم و ازایـن رو، شـاهنامه 

نامه فرهنگ و منش ایرانی است.
پنجـم  و  بیسـت  ایرانـی  تقویـم 
بزرگداشـت  نـام  بـه  را  اردیبهشـت ماه 
حکیـم ابوالقاسـم فردوسـی پاس داشـته 
گر از چرایی نامیدن روز فردوسی  اسـت. ا
اردیبهشـت ماه  روزهـای  آخریـن  در 
بگذریـم آن را بایـد فرصتـی نیکـو بـرای 
پاسداشـت مـردی به بزرگـی زبان پارسـی 
دانسـت. هـم او کـه به راسـتی پـدر زبـان 
پارسـی اسـت و ازایـن رو بـر ماسـت کـه بـه 
فردوسی برای سرودن چنین شاهکاری 
درود بی پایـان بفرسـتیم. بـدون تردیـد 
کـه  بـود  آن  پسـندیده تر  و  شایسـته تر 
سـخن  بـه  کسـی  بـا  فردوسـی  دربـاره 
درآییم کـه زندگانی خـود را در شناسـایی 
و پرداختـن بـه حکیـم فردوسـی و آفریده 
او یعنـی شـاهنامه گذرانیـده و در کاربـرد 
واژه هـای پارسـی در گفتـار و نوشـتارش 
شـهره اسـت. بـر ایـن اسـاس اسـت کـه بـا 
میرجالل الدیـن کـزازی، شـاهنامه پژوه، 
نویسـنده، سـراینده، ترجمـان، ادیـب 
و چهـره مانـدگار فرهنـگ و ادب ایـران 
سـخن بـر زبـان راندیـم و آنچـه در زیـر 
کـزازی دربـاره  می خوانیـد کالم اسـتاد 
حکیـم ابوالقاسـم فردوسـی و شـاهکار او 

اسـت. شـاهنامه 

فردوسی هم چونان چهره برتر 
جهان است

»فردوسـی و شـاهنامه از دیـد کارکـردی 
ژرف و گسـترده و پایـدار کـه بـر فرهنـگ 
ایرانـی نهاده انـد،  اندیشـه  و منـش و 
کـه  آن انـد  از  فراتـر  و  فزون تـر  بسـیار 
یکـی را سـخنوری بدانیـم در کنـار و در 
شـمار سـخنوران دیگـر، آن دیگـری را 
هـم شـاهکار ادبـی بدانیـم در شـمار و 
در کنـار دیگـر دیوان هـای دری. ایـران 
کهن تریـن روزگاران در درازنـای  مـا از 
تاریخ خود همواره در زمین سـپند سـرواد 
و سـرود بـوده اسـت. همـواره برتریـن 
هنـر در ایـران هنـری بـوده اسـت و هنـوز 
خ می دهـد. از  نیـز هسـت کـه در زبـان ر
»گاهـاِن« زرتشـت تـا آنچـه در ایـن روزگار 
سـروده می شـود و بـه چـاپ می رسـد. از 

همین روسـت کـه ایران سـرزمینی اسـت 
که سخنورانی بسـیار در آن سـر برآوردند. 
در میـان ایـن سـخنوران کـه پرشـمارند 
چنـد تـن نه تنهـا در ایـران در جهـان نیز از 
سـخنوران برترین انـد. این بـزرگان ادب 
بـر سـتیغ سـخن ایسـتاده اند. در فرازنای 
فرهنـگ ایـران همـواره می درخشـند. 
یکـی از ایـن سـخنوران فردوسـی اسـت. 
یکـی از برتریـن شـاهکارهای ادب ایـران 
و جهـان شـاهنامه اسـت؛ امـا سـخنی 
گـر بگوینـد  بی پایـه و بـر گـزاف نیسـت ا
در میـان ایـن سـخنوران سـتیغینه ایـن 
فردوسـی  ادب،  و  فرهنـگ  برترینـان 
همچنـان چهـره برتـر اسـت. شـاهنامه 
ج و  نیـز شـاهکاری اسـت کـه آن را بـر ار
ارزش با هیچ شـاهکاری دیگـر نمی توان 

سـنجید و در یـک تـراز و تـرازو نهـاد.«
دیــــــــــد  هـر  از  شاهکارهــــــــا  »دیگـر 
سـتوار،  سختــــــــــه  سـروده هایی اند 
شـورانگیز، شـکر دیز، گرم، بیـرا، در گونه 
گفـت بی هماننـد؛ امـا  خـود می تواننـد 
شـاهنامه آفریـده ای ادبـی و فرهنگـی 
اسـت که آن را تنها شـاهکاری کـه در هنر 
سـخنوری پدیـد آمـده اسـت نمی تـوان 
دانسـت. ارزش شـاهنامه و چگونگـی 
کارکـرد آن در فرهنـگ و اندیشـه ایرانـی 
آن چنان کـه پیش تـر گفتـه شـد، بسـیار 
فراتر از آن اسـت کـه آن را تنها شـاهکاری 
بدانیـم. فردوسـی هـم چونـان  ادبـی 
آفریننـده شـاهنامه بـه درسـت از همیـن 
روی بسـیار فراتـر از آن اسـت کـه او را تنها 

سـخنوری بـزرگ بشـماریم.«

فردوسی و شاهنامه 
پدیده هایی اند دیگرسان

»فردوسی و شاهنامه بنیادهای چیستی 
مـا ایرانیـان را در ایـران نـو ایـران پـس 

را  آن  مـن  آنچـه  می ریزنـد.  اسـالم  از 
گاهـی تبـاری ایرانـی می نامـم  ناخودآ
گـر در  بـر شـاهنامه استوارشـده اسـت. ا
یکـی از باریـک و دشـوارترین روزگاران 
در تاریـخ ایـران فردوسـی سـر برنمـی آورد 
شـاهنامه را نمی سـرود به گمان بسیار ما 
کنـون خـود را ایرانی نمی دانسـتیم،  هم ا
بـا  پارسـی  شـکرین  و  شـیوا  زبـان  بـه 
یکدیگـر سـخن نمی گفتیـم. ایـران هـم 
کشـوری می شـد ماننـد بسـیاری دیگـر 
گران سـنگ و  کـه فرهنگـی  کشـورها  از 
پیشـینه ای دیریاز و درخشـان داشته اند 
و در گـرد و غبـار روزگار نهـان شـده اند و 
سرانجام بربادرفته اند از یاد. به گونه ای 
همان سـان  بـه  را  کشـورها  ایـن  کـه 
فرهنگشـان می بایـد در کتاب هـا ُجسـت 
و در دیرینکده هـا. از همیـن روسـت کـه 
پدیده هایی انـد  و شـاهنامه  فردوسـی 
دیگرسـان از گونـه ای دیگـر نه تنهـا در 
گفتـه  ایـران در جهـان. بـر پایـه آنچـه 
شـد بی همانندنـد. فردوسـی بـا سـرودن 
شـاهنامه چیسـتی ایرانـی را از فروپاشـی 
و نابـودی رهانیـد. مـن در ایـن سـالیان 
کـه  گفتـه ام  و  نوشـته ام  بـار  چندیـن 
فردوسـی ایـران را بـه یـاری رزم نامـه ای 
ورجاونـد کـه سـرود از فروپاشـی رهانید.«

شاهنامه شاهکاری روزگار 
آفرین، تاریخ ساز و فرهنگ پرور 

است
می زیسـت  فردوسـی  کـه  زمانـی  »در 
ایـران از دیـد سـاختار بیرونـی، سـاختار 
فرمان روایـی، سـامان دهی، پاره پـاره 
کـه  کسـی  گوشـه ای  شـده بـود. از هـر 
زر و زوری یافتـه بـود سـر برمـی آورد و 
الف جهـان داری مـی زد. ایرانیـان در 
گـون کـه بـر هرکـدام  سـرزمین هایی گونا
می رانـد  فرمـان  گردن کشـی  آن هـا  از 
می زیسـتند بیشـینه روزگارشـان در نبـرد 
در تـازش در تـاراج در ویرانـی در آشـوب 
سـرزمین  ایـن  فردوسـی  می گذشـت. 
پاره پـاره شـده را همچنـان یـک پـاره و 
یکپارچـه نـگاه داشـت بـا رشـته ای کـه 
گسسـتنی تر از آن بـود کـه بـا  اسـتوارتر نا
جنـگ و آشـوب و خونریـزی و پاره پـاره 
زیـرا  بگسـلد؛  هـم  از  سـرزمین  شـدگی 
فردوسـی ایـران را بـا ایـن رشـته ها در 
مرزهـای فرهنگـی و اندیشـه ای و روانـی 
و رانـه ای )عاطفـی( پـاس می داشـت. 
ایرانیـان در جهـان درونـی و نهادیـن 
خـود توانسـتند ایرانـی بماننـد، در بـرون 
بـا یکدیگـر در سـتیز و آویـز بودنـد؛ امـا 
در درون، یگانـه، یکپارچـه، پیوسـته، 
هم بسـته. هنـوز نیـز نشـانه های ایـن 
پیونـد شـگرف ورجاونـد را می بینیـم. در 
سراسـر ایران زمیـن ایرانیـان شـاهنامه را 

ج می نهنـد.« گرامـی می دارنـد، ار
اسـت  ادبـی  شـاهکاری  »شـاهنامه 
آفریـن،  روزگار  اسـت  شـاهکاری  امـا 
همـان  از  فرهنگ پـرور.  تاریخ سـاز، 
آمـد  پدیـد  شـاهنامه  کـه  روزگاری 

جایگاهـی بلنـد و ارجمنـد در دل و نهـاد 
شـاهنامه  بیت هـای  یافـت.  ایرانیـان 
را داسـتان گویان بـر زبـان می راندنـد. 
گـوش آن هـا را  مـردم بـه هـوش سـراپا 
بـر  می سـپردند،  یـاد  بـه  می شـنیدند، 
زبـان می راندنـد. بدیـن گونـه شـاهنامه 
در  سینه به سـینه  دهان به دهـان، 
می گسترد از شهری به شهری دیگر برده 
گفتـه پیداسـت  می شـد. در آن روزگار نا
همـه مردمـان خوانـدن نمی توانسـتند. 
پیونـد بـا شـاهنامه یـا دیگـر سـروده ها 
بیشـتر به یـاری گـوش انجـام می گرفت. 
کاری  کتـاب  از سـویی دیگـر برنوشـتن 
دشـوار و زمان بـر بـود. تنهـا پادشـاهان؛ 
کتابـی  هـر  کـه  می توانسـتند  بـزرگان 
کـه می خواهنـد در دسـترس داشـته  را 
باشـند. یکـی از نهادهـای دیوانـی در 
آن روزگار دیـوان نـگارش و پدیـدآوردن 
خوش نویسـان،  بـود.  کتـاب  و  دفتـر 
دیگـر هنرمندانـی کـه بـا ایـن دفترهـا در 
کتاب هـا را می نوشـتند،  پیونـد بودنـد 
می آراسـتند بـرای کتابخانـه شـاهان و 

بـزرگان.«

ایرانیان با شاهنامه و در شاهنامه 
می زیستند

گران سـنگ،  کتابـی  کـه  »پیداسـت 
پردامنه مانند شـاهنامه دشـوارتر از دیگر 
کتاب هـا برنوشـته می توانسـت شـد و در 
دسـترس خوانندگان نهاده. بـا این همه 
ایرانیان با شـاهنامه آشنایی می گرفتند، 
کـه  به گونـه ای  می باختنـد  دل  بـدان 
می توانم گفت با شاهنامه و در شاهنامه 
می زیسـتند. پیونـدی کـه بـا پهلوانـان و 
چهره های شـاهنامه می یافتند پیوندی 
بـود بسـیار تنـگ، نیرومنـد. مـن تنهـا بـه 
یـک نمونـه: نمونـه ای نـاب به راسـتی 
بی مانند بسـنده می کنم تا آشـکارا پیوند 
ایرانیان را با شاهنامه نشان بدهم. این 
پیوند در آئینی به روشـنی آشـکار و پدیدار 
می شـود کـه آن را گل ریـزان می نامنـد.«
»داستان گوی داستان رستم و سهراب را 
بازمی گویـد در قهوه خانـه در هـر انجمنی 
دیگـر، از آغـاز. زمانـی کـه بامـدادی پـگاه 
رسـتم از خـواب برمی خیـزد و دل تنـگ 
و دژم اسـت. بـه آهنـگ شـکار بیـرون 
می آید. به سمنگان شـهری در مرز ایران 
و تـوران می رسـد. رخـش را هنگامی کـه 
خـواب بـوده اسـت می رباینـد. رسـتم 
پیاده به سـمنگان مـی رود. بیم می دهد 
گـر  کـه ا بـزرگان ایـن شـهر را. می گویـد 
رخـش یافتـه نشـود سـر از تـن آن هـا بـر 
خواهـد افشـاند. شـب هنگام شـاهدخت 
رسـتم  بالیـن  بـه  تهمینـه  سـمنگانی 
کابیـن او را  مـی رود. رسـتم بـه آییـن و 
بـه زنـی می گیـرد. بامـدادان فـردا رخـش 
را یافتـه می آیـد. رسـتم شـادمان بـر آن 
در  سیسـتان  به سـوی  و  برمی نشـیند 
زاده  پیونـد سـهراب  ایـن  از  می تابـد. 
می شـود. داسـتان را همـگان می داننـد 
سـهراب بـا فریـب و نیرنـگ افراسـیاب 

سـپاهی می آرایـد و بـه ایـران می تـازد. 
ایرانیـان در برابـر او درمی مانند. از رسـتم 
سیسـتان  از  رسـتم  می جوینـد.  یـاری 
بـه آوردگاه می آیـد. در نبـردی شـگرف 
و دشـوار سـرانجام سـهراب را از پـای 

درمـی آورد.«

ایرانی ترین ایرانی سراینده 
ایرانی ترین پدیده فرهنگی و ادبی 

ایران
»داسـتان گوی، رخدادهـای درازگـون 
می رسـد  تـا  بازمی گویـد  یک به یـک  را 
فرازنـای  بـه  داسـتان،  گـره گاه  بـه 
کشته شـدن سـهراب اسـت. در  آن کـه 
ایـن هنـگام اسـت کـه آن شـور شـگفت 
بی ماننـد، شـور دل بسـتگی بـه پهلوانان 
شـاهنامه آشـکار می شـود. شـنوندگان 
آنچـه را از زر و سـیم بـه همـراه دارنـد در 
او  تـا  می افشـانند  داسـتان گوی  پـای 
داسـتان را پـی نگیـرد، سـخن از مـرگ 
جان خـراش و دل گـداز سـهراب نگویـد 
چـرا؟ زیـرا مـرگ او را تـاب نمی آورنـد. 
سـهراب بـه یکـی از دلبندانشـان می ماند 
کـه تـاب شـنیدن سـخن از مـرگ او را 
چهـره ای  کیسـت؟  سـهراب  ندارنـد. 
اسـت نمادیـن افسـانه رنـگ. در چـه 
زمانـی می زیسـته اسـت؟ نمی دانیـم. 
ناشـناخته ای  بـه  می تـوان  چگونـه 
چـون او دل داد؟ آن چنـان بـا او پیونـد 
کـه توگویـی دلبندتریـن فرزنـد  گرفـت 
اسـت، گرامی ترین کس اسـت. ایـن هنر 
هنگفت فردوسـی اسـت. هیچ سرزمینی 
را مـن نمی شناسـم کـه یکـی از چهرهـای 
اصلـی و فرهنگـی آن سـرزمین چنیـن 
شـوری در مردمشـان در مـردم آن بتوانـد 

» . نگیخـت ا
گاهانـه از این نمونه  »من به خواسـت و آ

یادکـردم تـا ُبـّرا و بـه برهـان، روشـن بـدرم 
گـر می گویـم فردوسـی ایرانیـان را  کـه ا
هـم  بـه  جانـی  نهانـی  رشـته هایی  بـا 
کسـی آن را نمی توانسـت  کـه  پیوسـت 
بی پایـه  و  بیـراه  سـخنی  بگسـلد  فـرو 
بـه  دل بسـتگی  سـر  از  را  آن  نیسـت. 
فردوسـی و شـاهنامه بـر زبـان نمی رانـم. 
فردوسـی  می گویـم  دوبـاره  به راسـتی 
و شـاهنامه نه تنهـا در ایـران در پهنـه 
جهـان بی همـان و همتاینـد. فردوسـی 
و شـاهنامه پیونـدی تنگ و سـاختاری و 
گر فردوسـی جز  گزیر بـا یکدیگـر دارند. ا نا
شاهنامه را می سـرود فردوسـی نمی بود. 
گـر شـاهنامه را سـخنوری را جـز اسـتاد  ا
فرونـد و فرزانه توس می سـرود شـاهنامه 
ایرانی تریـن  تنهـا  بـود.  نمی توانسـت 
ایرانـی می توانسـت ایرانی تریـن پدیـده 
بیافرینـد.  را  ایـران  ادبـی  و  فرهنگـی 
فردوسـی خـود نمونـه ای اسـت برتریـن 
از آنچـه به راسـتی به گونـه ای سرشـتین 

ایرانـی اسـت.«

زبان پارسی پویاترین و 
پیشرفته ترین زبان است

میـان  در  مـن  دیـد  از  پارسـی  »زبـان 
پرکاربـرد  و  نامـدار  و  زنـده  زبان هـای 
جهـان پیشـرفته ترین زبـان اسـت از دیـد 
سـاختار. ایـن را بـه برهـان و دانشـورانه 
می گویـم. نمی خواهـم بـه ایـن زمینـه 
بپـردازم چـون سـخن بـه درازا خواهـد 
بـه  می تواننـد  خواننـدگان  کشـید. 
کتاب هـای مـن بنگرنـد تـا  جسـتارها و 
پایه هـا و بنیان هـای این دیـد و داوری را 
گر ما از دید زبان شناسـی  بتوانند یافـت. ا
سـاختاری بـه ایـن زبان هـا بنگریـم زبـان 
پارسـی پویاتریـن و پیشـرفته ترین زبـان 
اسـت در قلمروهـای گونه گـون زبانـی در 
قلمـرو واژگان، در قلمـرو دسـتور زبـان، در 
قلمـرو نحـو از این گونـه. پـس ایـن زبـان 
بـا زبان هـای دیگـر از دیـد سـاختار، هـم 
روزگار نیسـت. ایـن پیشـرفته تر از دیگـر 

زبان هـا اسـت.«
»آمیختگـی زبـان پارسـی بـا زبان هـای 
دیگـر، بـر ایـن پایـه، بدیـن زبـان زیـان 
می رسـاند، تنهـا بـه یکـی از ایـن نمونه ها 
می پـردازم، قلمـرو واژگان. واژه هـای 
گـر  ا پارسـی بسـیار سـوده و سـاده اند. 
کهن تریـن  سرگذشـت واژه ای را مـا از 
آشـکارا  رسـیم  َبـر  کنـون  تا روزگاران 
می بینیـم کـه واژه های درشـت، دشـوار، 
گران، ناهموار، در گذر زمان نرم، هموار، 
گوش نـواز، ساده شـده اند تـا رسـیده اند 
بـه آن سـاختار آوایـی کـه در زبـان پارسـی 
یافته انـد. واژه هـا سـوده و سـاده، کوتاه، 
و  نـرم  گوش نـواز،  خوش آهنـگ، 
دل نشـین اند در زبـان پارسـی. نمونه ای 
نمی خواهم بیاورم زیرا سـخن همچنان 

بـه درازا می کشـد.«

ک ترین رخدادهای  سوزنا
فرهنگی و زبانی و ادبی جهان

گـر مـا از زبان هـای دیگـر واژه هایـی را به  »ا
وام بستانیم کمترین، آشکارترین گزندی 
کـه آن واژه بـه زبان پارسـی می رسـاند این 
اسـت کـه سـاختار آهنگیـِن دلنـواِز آوایـی 
را در ایـن زبـان بـه هـم می ریـزد. زبـان 
پارسـی یکی از توانمندترین سـامانه های 
واژه سـازی، واژه آفرینـی زبانـی اسـت. 
زبانـی خشـک و دژم و کالبدینـه نیسـت. 
شـما بـه آهنـگ آنکـه واژه نـو بسـازید تنهـا 
بسـنده اسـت بـه دو یـا چنـد واژه را در کنـار 
هـم بنهیـد واژه ای نـو بـه دسـت آوردیـد. 
گـر مـا واژه هایـی را کـه بـر پایـه اندام های  ا
مهیـِن تـن ساخته شـده اند. سـر، دسـت، 
پـا، چشـم در زبـان پارسـی گـرد بیاوریـم 
واژه نامـه هرکـدام از ایـن اندام هـا خـود 
گر  گانـه خواهد شـد. پس مـا ا دفتـری جدا
بـه بسـندگی بـا زبـان پارسـی آشـنا باشـیم 
نیازهـای واژگان را در این زبان می توانیم 
از میـان برداریـم  یـاری ایـن زبـان  بـه 

واژه هایـی نـو بسـازیم.«
»وام واژه هـا گزندهـای دیگـری نیـز بـه 
زبـان پارسـی می تواننـد رسـانید. زبـان 
کـه  ایرانـی  فرهنـگ  ماننـد  پارسـی 
گرامی تریـن، ارزنده تریـن، پهناورتریـن 
گـر  گـر آسـیب ببینـد، ا بسـتر آن اسـت ا
روزگاری در پـی گزنـد و آسـیب بسـیار از 
میـان بـرود، چنـد بـار گفتـه ام و نوشـته ام 
ک ترین  یکـی از اندوه بارتریـن، سـوزنا
رخدادهـای فرهنگـی و زبانـی و ادبـی 
جهان خواهد بود در چشم فرهیختگان، 
ایـن  بـا  زیبا پرسـتان.  وطن دوسـتان، 
گفت وشـنود را بـه فرجـام  سـخن ایـن 
کـه روز  مـی آورم، ایـن روز دل افـروز را 
فردوسـی و شـاهنامه و زبان پارسـی اسـت 
گاه،  به یکایـک ایرانیـان، ایرانیان جـان آ
شـکفته دل، زیبا پرسـت کـه دل در گـرو 
ایـران و زیبایی هـا و واالیی هـای آن دارند 

خ بـاد می گویـم.« فـر

ایرانی ترین ایرانی
میرجاللالدینکزازیدرروزفردوسیدربارهحکیمابوالقاسمفردوسیوسرایششاهنامهمیگوید

فردوسی و شاهنامه 
از دید کارکردی ژرف 

و گسترده و پایدار که بر 
فرهنگ و منش و اندیشه 

ایرانی نهاده اند، بسیار 
فزون تر و فراتر از آن اند 
که یکی را سخنوری 

بدانیم در کنار و در شمار 
سخنوران دیگر

فردوسی و شاهنامه 
بنیادهای چیستی ما 
ایرانیان را در ایران نو 
ایران پس از اسالم 
می ریزند. آنچه من 
گاهی  آن را ناخودآ

تباری ایرانی می نامم بر 
شاهنامه استوارشده 

است
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دیدبان

نگذاریم گردشگری شکست بخورد
کسـیون گردشـگری مجلـس شـورای اسـامی بـر اعمـال  دبیـر فرا
کید کـرد و  سیاسـت حمایـت و تسـهیلگر بر صنعـت گردشـگری تأ
گفـت: دسـتگاه های خدماتـی بایـد در اولویت حمایـت از صنعت 

گردشـگری باشـند.
محمدصالـح جـوکار در گفت وگو با ایسـنا ضمن بیـان این که باید 
سدها و موانع توسعه گردشگری برداشته شـود، اظهار کرد: یکی 
از الزمه هـای مانع زدایـی و تحقـق شـعار سـال بـا اصـاح قوانیـن و 

کمک به تسـهیل و حمایت از ایـن صنعت بسـتگی دارد.
او با بیان این که گردشگری طی چند مدت اخیر به واسطه کرونا 
کسـیون گردشـگری  متضـرر شـده اسـت، تصریح کـرد: مسـلما فرا
درصـدد رفـع موانـع موجـود برآمـده اسـت و قطعـا هـم می تـوان بـا 
وجود شـرایط موجود و وضعیت پرنوسـان کنونی در حوزه کرونا، 
ایـن صنعـت را مـورد حمایـت قـرار داد؛ در عیـن حـال نبایـد اجـازه 

بدهیم صنعت گردشـگری شکسـت بخـورد.
رئیـس کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی مجلـس بـا اشـاره بـه 
این که دسـتگاه های خدماتی بایـد در اولویت حمایـت از صنعت 
گردشگری باشند، گفت: دسـتگاه های خدمات رسان که تحت 
نظـارت وزارتخانه هـای متعـدد هسـتند بایـد شـرایط را تسـهیل 
کننـد و درک خـود را در خصـوص فشـارهای وارد شـده بـه ایـن 

صنعـت بـاال ببرنـد.
کید بر این که باید سیاسـت حمایتی و تسـهیل شـرایط  جوکار با تأ
بر گردشـگری واقـع شـود، بیـان کـرد: صاحبـان این صنعـت باید 
حمایت شـوند و با این حمایت، می توان از فشـارهای کمرشـکن 

ناشـی از تعطیلی هـای کرونا کاسـت.

اصالحات در وزارت میراث
وزیر میراث فرهنگـی گفت: در جلسـه هیئـت وزیـران، آیین نامه 
پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها تصویب 
و اساسنامه صندوق توسعه صنایع دسـتی، احیا و بهره برداری از 
کن تاریخی اصاح شـد. به گزارش مهر، علی اصغر مونسان با  اما
اعام ایـن خبـر افـزود: هیئـت وزیـران در راسـتای معرفـی، ترویج 
و آمـوزش میراث فرهنگـی ناملمـوس )معنـوی(، حمایـت هرچه 
بیشـتر از این میراث در قالب قوانین و مقررات کشـور و نیز تقویت 
ظرفیـت کارگـروه ملـی میراث فرهنگـی ناملمـوس، بـا پیشـنهاد 
وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی مبنـی بـر 
تصویب آیین نامه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و 
روستاها با مشارکت شوراهای اسامی، شهرداری ها و دهیاری ها 

موافقـت کرد.
وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی افـزود: بـر 
اسـاس این آیین نامه، ایـن وزارتخانه موظف اسـت بـا همکاری 
دسـتگاه های عضـو کارگـروه ملـی میراث فرهنگـی ناملمـوس بـه 
برنامه ریـزی، ارائـه سـازکار اجرایـی، تصویـب الگـوی مشـارکت، 
نظـارت، پایـش و روزآمدسـازی آن از طریـق کارگـروه فـوق اقـدام 

کنـد.
او گفـت: همچنیـن دسـتگاه های اجرایـی موظفنـد ادارات و 
نهادهـای تابعـه خـود را در سـطح اسـتانی بـا هـدف معرفـی و 
ترویـج میراث فرهنگـی ناملمـوس فعـال کـرده و اقدامـات الزم را 
بـا همـکاری و نظـارت وزارت میراث فرهنگی به انجام برسـانند.

مونسـان ادامـه داد: عـاوه بـر ایـن، در راسـتای بومی سـازی 
مشـارکت و تقسـیم کار محلی بیـن دسـتگاه ها بـا هـدف معرفی و 
ترویـج میراث فرهنگـی ناملمـوس در سـطح شهرسـتانی، وزارت 
مزبور موظف است با همکاری وزارت کشور و دیگر دستگاه های 
عضـو کارگـروه ملـی، کارگـروه مشـارکت در پاسـداری از میـراث 
ناملمـوس شـهرها و روسـتاها را بـه ریاسـت فرمانـدار شهرسـتان 

مربـوط و بـدون توسـعه سـاختار اداری تشـکیل دهـد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دسـتی یادآور شد: این 
کارگروه انجام وظایفی چون شناسایی، برنامه ریزی و هماهنگی 
برای برگزاری آیین های سنتی، هنرهای نمایشی و مراسم ویژه 
کـزی بـرای حمایت،  میراث فرهنگـی ناملمـوس، اختصـاص مرا
ترویـج و توسـعه مهارت هـای مرتبـط بـا صنایع دسـتی سـنتی، 
حمایت از اسـتادکاران هنرهای سنتی و حامان میراث فرهنگی 

ناملموس )گنجینه های زنـده بشـری( و … را بر عهـده دارد.
او همچنین به دیگر مصوبه روز چهارشـنبه هیئت وزیران اشـاره 
کـرد و ادامـه داد: هیئـت وزیـران به منظـور تأمیـن نظـر شـورای 
نگهبـان، بـا همـکاری معاونـت حقوقـی رئیـس جمهـوری و 
وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی، بـه اصـاح 
اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیا و 

کـن تاریخـی و فرهنگـی اقـدام کـرد. بهره بـرداری از اما
مونسـان بـه سـابقه تشـکیل ایـن صنـدوق اشـاره کـرد و گفـت: 
ایـن صنـدوق بـه اسـتناد بنـد »ز« مـاده ۱۱۴ قانـون برنامـه چهارم 
توسـعه به منظور تعییـن و اعطـای مجـوز کاربـری و بهره بـرداری 
کن تاریخی در ۱۳۸۴ تشـکیل  مناسـب و خردمندانه از بناها و اما
شـد و متعاقب آن به اسـتناد ماده ۸ قانون حمایت از هنرمندان، 
اسـتادکاران و فعـاالن صنایع دسـتی و به منظـور حمایت، توسـعه 
و ترویـج صنایع دسـتی و تشـویق و تکریـم فعـاالن صنایع دسـتی 
کن  و فـرش دسـتباف از صنـدوق احیـا و بهره بـرداری از بناهـا و اما
فرهنگی تاریخـی بـه صنـدوق توسـعه صنایع دسـتی و فـرش 
کن تاریخـی و فرهنگی تغییر  دسـتباف و احیا و بهره بـرداری از اما
نام یافت و در جلسه هیئت وزیران، اساسنامه این صندوق با در 

نظر گرفتـن نظـرات شـورای نگهبـان بـه تصویب رسـید.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بر اساس 
ایـن اصاحیـه، وظایـف و اختیـارات صنـدوق بـا رعایـت قوانیـن 
و مقـررات مربـوط و موازیـن شـرعی تعریـف می شـود. ازجملـه 
ایـن وظایـف، می تـوان بـه تعییـن و اعطـای مجـوز کاربـری و 
کـن تاریخی و فرهنگی کشـور،  بهره برداری مناسـب از بناهـا و اما
کن تاریخی در اختیار صندوق  گذاری بهره برداری از بناها و اما وا
به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت بخش غیردولتی داخلی 
و خارجـی و نیـز عضویـت در سـازمان ها و نهادهـای بین المللـی 

مرتبـط بـا موضـوع فعالیت هـای صنـدوق، اشـاره کـرد
مونسـان افزود: عـاوه بر ایـن، مدیرعامـل می تواند با مسـئولیت 
خود، بخشـی از اختیارات خـود را به هر یـک از مدیـران و کارکنان 
گـذار کنـد. ضمـن اینکـه منابـع  مـورد وثـوق و امیـن صنـدوق وا
مالی صنـدوق بـا رعایـت مـاده )۸( قانون حمایـت از هنرمنـدان، 
اسـتادکاران و فعـاالن صنایع دسـتی تعریـف می شـود؛ همچنیـن 
بـر اسـاس ایـن اصاحیـه، منابـع مالـی صنـدوق بـا رعایـت بنـد 
»ت« مـاده ۱۰۰ قانـون ششـم توسـعه و مـاده ۸ قانـون حمایـت از 
هنرمنـدان، اسـتادکاران و فعـاالن صنایع دسـتی مصـوب ۱۳۹۶ 
تأمین می شود؛ ضمن این که در اساسنامه صندوق در خصوص 
وظایف هیئت مدیره، اتخـاذ تصمیم دربـاره ایجاد مؤسسـات یا 
شـرکت های وابسـته بـرای تحقـق اهـداف صنـدوق بـه صندوق 

گـذار شـده اسـت.  وا

سد انحرافی آبشار که در شرقی ترین نقطه شهر اصفهان قرار بود احداث شود، قصد داشت آب را در پشت خود جمع کرده 
گون توزیع شـود؛ اما یک اشـکال وجود داشـت: وقتی این سـد  و به صورت یک دریاچه درآورد تا از آنجا بین کانال های گونا

ساخته می شد، آب آن قدر باال می آمد که بخش عمده ای از پایه های پل شهرسـتان به زیر آب می رفت .  

عبدالمهدی رجایی
نویسندهوتاریخپژوه

وقتــی بــه بازدیــد پــل تاریخــی شهرســتان 
ــد، می بینیــد پــل  در شــرق اصفهــان بروی
بــر روی یــک دریاچــه قــرار گرفتــه اســت 
و رودخانــه از جایــی آن ســوتر می گــذرد. 
ــا ایــن شــرایط وجــود  از خــود می پرســید ب
پــل دیگــر چــه فایــده ای داشــته اســت؟ 
ــرده  ــه مســیر خــود را عــوض ک ــا رودخان آی
اســت؟ ایــن فراینــد در چــه زمانــی اتفــاق 
افتــاده اســت؟ بــه دســت بشــر بــوده یــا 
آن کــه به طــور طبیعــی ایــن تغییــر مســیر 

اتفــاق افتــاده اســت؟ 
مجموعــه اســنادی کــه در زیــر می آیــد 
بــه مــا نشــان می دهــد، داســتان بــه 
یعنــی  آن طرف تــر،  کیلومتــر  صدهــا 
غــرب، بازمی گردد؛وقتــی ســد زاینــده رود 
ح هایــی بــرای آبیــاری  احــداث و طر
بهتــر شــرق اصفهــان بــه وســیله ســازمان 
آب منطقــه ای ریختــه شــد. یکــی از آن ها 
کــه در اوایــل دهه پنجــاه صــورت گرفت، 
ایجــاد یــک ســد انحرافــی بــه نــام ســد 
انحرافــی آبشــار بــود. ایــن ســد کــه در 
شــرقی ترین نقطــه شــهر اصفهــان قــرار 
بــود احــداث شــود، قصــد داشــت آب را 
در پشــت خــود جمــع کــرده و به صــورت 
یــک دریاچــه درآورد تــا از آنجــا بیــن 
شــود؛  توزیــع  گــون  گونا کانال هــای 
امــا یــک اشــکال وجــود داشــت: وقتــی 
ایــن ســد ســاخته می شــد، آب آن قــدر 
کــه بخــش عمــده ای از  بــاال می آمــد 
پایه هــای پــل شهرســتان بــه زیــر آب 
می رفــت و خطــر غرق شــدگی ایــن پــل 
را تهدیــد می کــرد. چــه بایــد می کردنــد؟ 
میــان ســازمان آب منطقــه ای و اداره کل 
کــه درواقــع اداره کل  فرهنــگ و هنــر 
میــراث فرهنگــی امــروز باشــد، مکاتباتــی 
صــورت گرفــت و حتــی کار به اســتانداری 
اصفهان، وزارتخانه هــای مربوط و دربار 
هــم کشــیده شــد. تعــداد ایــن نامه هــا 
بســیار زیــاد اســت. مــا در اینجــا چنــد مورد 
از آن هــا را کــه در واقــع بخشــی از تاریــخ 
پــل شهرســتان هســتند، بازنویســی کرده 
و بــر اســاس آن هــا داســتان را بازگویــی 
می کنیــم. راســتش مــن االن درســت 
نمی دانــم آن ســد انحرافــی کــه قــرار بــود 
ســاخته شــود، بــه کجــا رســیده اســت؛ 
امــا بــرای مــن سرنوشــت و سرگذشــت 
یــک بنــای تاریخــی مشــهور و چندهــزار 
مهــم شهرســتان،  پــل  یعنــی   ســاله، 

 است.

اولین زنگ خطر
ــار در آذر ۱۳5۱ اشــراقی، مدیــرکل   اولین ب
فرهنگ و هنر اســتان اصفهــان، نامه ای 
بــه اســتاندار اصفهــان نوشــت و از ایــن 
کــه شــرکت آب منطقــه ای در  طرحــی 
ــرد.  ــود، اعــام خطــر ک حــال اجــرای آن ب
تاریــخ در  کــه  نامــه  از   بخش هایــی 

 ۱۳5۱/۹/۱۹ نوشــته شــده بدیــن قــرار 
اســت: »در حــال حاضــر و بــدون در نظــر 
گرفتــن هیچ گونــه حفاظتــی، ســازمان 
آب منطقــه ای اصفهــان اقدام بــه ذخیره 
آب پشــت ســد )در شــرق پــل تاریخــی 
شهرســتان( کــرده اســت کــه تهدیــدی 
انکارناپذیــر برای پل تاریخی شهرســتان 
ع حفاظــت و  به شــمار می آیــد. موضــو
نگاهــداری پــل تاریخــی شهرســتان از 
بــدو شــروع کار ســازمان آب منطقــه ای 
ح و توافق هایــی هــم  اصفهــان مطــر
بــرای طــرز اجــرا بــه عمــل آمــده اســت. 
اینــک جــواب ســازمان آب منطقــه ای 
اصفهــان کــه "انجــام مطالعــات حفاظت 
کــره بــوده  پــل شهرســتان در دســت مذا
بــه  برنامــه  تأییــد ســازمان  از  پــس  و 
موقــع اجــرا گــذارده می شــود"، بــه هیــچ 
عنــوان نمی توانــد حافــظ پــل تاریخــی 
آن کــه  مخصوصــا  باشــد؛  شهرســتان 
ســازمان آب منطقــه ای اصفهــان با فشــار 
ح خــود  تمــام مشــغول پیاده کــردن طــر
بــوده و بــه زودی هــم خاتمــه خواهــد 
یافــت. بــا در نظــر گرفتــن مراتــب بــاال 
بــه  غیرقابل جبرانــی  لطمــه  چنانچــه 
پــل تاریخــی شهرســتان وارد شــود، چــه 
مقــام و تشــکیاتی جواب گــو خواهــد 
بــود؟ آیــا قابــل جبــران هســت یــا خیــر؟ 
معلــوم نیســت. اداره کل فرهنــگ و هنــر 
اســتان اصفهــان پیــرو اعامــات قبلــی، 
بــا در نظــر گرفتــن پیشــرفت کار و وضــع 
فعلــی، وظیفــه خــود می دانــد رســما اعام 
خطــر بنمایــد کــه پــل تاریخــی شهرســتان 
اصفهــان در معــرض تهدیــد قــرار گرفتــه 
اســت. خواهشــمند اســت بــه نحــوی کــه 
صــاح و مصلحــت می داننــد، دســتورات 
شـــایـــستــــه امــــر بــــه ابــاغ فرماینــد.« 
نامه نگاری هــای زیــادی انجــام شــد و 

باالخــره خبر بــه تهران و دفتــر مخصوص 
شــاه رســید. وزیــر آب و بــرق یــک مــاه بعــد 
ناچــار شــد ایــن نامــه را بــه دفتــر مذکــور 
نوشــته و اعــام کنــد کــه آمــاده تعامــل 
 و همــکاری بــا وزارت فرهنــگ و هنــر 

است. 
نامــه وزیــر آب و بــرق چنیــن اســت: 
»در پاســخ بــه گــزارش وزارت فرهنــگ 
و هنــر دربــاره حفاظــت از پــل تاریخــی 
شهرســتان بــه اســتحضار می رســاند: 
ــی  ــار تاریخ ــی از آث ــه یک ــتان ک ــل شهرس پ
قدیــم ایــران اســت، در شــش کیلومتــری 
شــرق اصفهــان واقــع شــده و دو ســاحل 
زاینــده رود را بــه یکدیگر متصل می ســازد 
ــاده  ــران پی ــال حاضــر از طــرف عاب و در ح
و دوچرخه ســوار و موتورسیکلت ســوار 
می گیــرد...  قــرار  اســتـــفـــــاده  مــــورد 
پایــاب  دوونـــیــــم کیلومتری  ایـــنــــک 
پــل شهرســتان، روبــه روی رودخانــه 
در  آبشــار  انحرافــی  ســد  زاینــده رود، 
دســت ســاختمان اســت تا آب زاینــده رود 
ذخیره شــده در ســد شــاه عباس کبیــر را 
بــه کانال هــای شــبکه جدیــد آبیــاری 
اصفهــان ســوار کنــد. پــل شهرســتان در 
داخــل مخــزن پشــت ایــن ســد انحرافــی 
قــرار گرفتــه و بــا شــروع بهره برداری از ســد 
انحرافــی آبشــار، ســطح آب تــا نزدیکــی 
تکیــه گاه قوس هــای آن بــاال خواهــد آمــد 
و نظــر بــه اهمیــت تاریخــی و باســتانی 
پــل، بنــا بــه توصیــه وزارت فرهنــگ و 
هنــر تصمیــم گرفتــه شــد بــرای حفاظــت 
آن اقدامــات فنــی و اساســی معمــول 
شــود. بــرای حفاظــت پــل شهرســتان 
راه حل هایــی بــه نظــر می رســد؛ ازجملــه، 
بــاالآوردن مجموعه پــل، یعنــی روســازی 
آن، متشــکل از قوس هــای آجــری بــه 
در  چینــی  ســنگ  پایه هــای  انضمــام 
وضعیــت خــود و بــه میــزان معینــی بــه 
نحــوی کــه در جریان ایــن اقدام بــه هیچ 
یــک از اجــزای پــل لطمــه و آســیبی وارد 
نیایــد. بــرای اجــرای ایــن امــر مهندســان 
مشــاور دکتــر کــورس در نظــر گرفتــه شــده 
بــا دفتــر مهندســان  کــرات الزم  و مذا
مشــاور مذکــور بــه عمــل آمــده... ضمنــا 
شــرحی بــه وزارت فرهنــگ و هنــر ارســال 
و درخواســت شــد نمایندگان آن وزارت را 
تعییــن فرماینــد تــا بــه معیــت نماینــدگان 
وزارت آب و بــرق بــه محــل عزیمــت و 
از نزدیــک دربــاره برنامــه اساســی کار 
بــرق«  و  آب  وزیــر  کننــد.  اظهارنظــر 
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دارد. 
ع باالبــردن پــل در اوایــل دهــه  موضــو
کمــی عجیــب بــه نظــر  پنجــاه، شــاید 
آیــد. بــا ســطح فنــاوری آن روز ایــن کار 
پذیــرد؟  انجــام  چگونــه می توانســت 
معلــوم نیســت ایــن راه حــل بــه ذهــن چــه 

کســی آمــده اســت؟

چهار راه حل پیشنهادی
یــک مــاه بعــد وحیــدی، وزیــر آب و بــرق، 

ایــن نامــه را بــه دفتــر مخصــوص فرســتاد 
ح شــده بــود  و راه حل هایــی را کــه مطــر
یــادآور شــد. »طبــق بررســی های اولیــه بــا 
بهره بــرداری از ســد انحرافــی آبشــار کــه 
حــدود ۶۰۰متــری پایــاب پل مــورد بحث 
قــرار دارد، ســطح آب دریاچــه ایجادشــده 
تــا محــل پاطــاق )نقطــه اتــکای طــاق 
بــه پایه هــا( بــاال خواهــد آمــد و جهــت 
حفاظــت پــل، چهــار راه حــل مشــروحه 

زیــر به نظــر می رســد:
رودخانــه  موجــود  وضــع  حفــظ   .۱
و ســد انحرافــی؛ ضمــن تقویــت پــی و 
پایه هــای پــل بــه وســیله تزریــق ســیمان 
مزیــت  حفاظتــی.  عملیــات  ســایر  و 
عمــده ایــن راه حــل هزینــه ناچیــز آن در 
راه حل هاســت.  ســایر  هزینــه   مقابــل 
2. باالبــردن مجموعــه پــل ضمــن حفــظ 
وضع موجــود رودخانــه و ســد انحرافی در 
ایــن راه حــل طبــق نظــر وزارت فرهنــگ و 
هنــر مجموعــه پــل در حــدود ۱/5 الــی 2 
ــطح  ــه س ــد و در نتیج ــد آم ــاال خواه ــر ب مت
پــل بــه همیــن میــزان باالتــر از ســاحل 
ــرار گرفتــه و منظــره  ــه ق دو طــرف رودخان
فعلــی بــه کلــی تغییــر و مفهــوم و ارزش 
واقعــی آن از بیــن خواهــد رفــت؛ ضمنــا 
عــاوه بــر اشــکاالت اجرایــی، هزینــه 
ع خــاص کار،  مربوطــه بــا توجــه بــه نــو
ــال  ــره احتم ــوده و باالخ ــنگین ب ــیار س بس
موفقیــت انجــام چنیــن طرحــی بســیار 
ضعیف و امــکان انهــدام پل وجــود دارد.

۳. انحــراف مســیر رودخانــه بیــن پــل و 
ســد انحرافــی آبشــار و حفاظــت پــل بــه 
کــی در پایاب  وســیله احداث ســدهای خا
ــه  ــل هزین ــن راه ح ــه در ای ــر چ ــراب. گ و س
مربوطــه نســبتا زیــاد اســت، ولــی اجــرای 
آن بــه لحــاظ فنــی امکان پذیــر بــوده و 
نظــر اصلــی یعنــی حفاظــت پــل کامــا 

تأمیــن خواهــد شــد.
۴. تثبیــت ســطح آب دریاچــه در حــدود 
۱/5 الــی 2 متــر پایین تــر از رقــم پــروژه 
بــه  از آب موردنیــاز  و پمپــاژ قســمتی 
کانال هــای اصلــی. در ایــن حالــت بــدون 
آن کــه در وضــع موجــود پــل تغییــری 
داده شــود، ســطح آب تــا ارتفــاع ۱/5 
الــی 2متــری پاطــاق پــل تثبیــت خواهــد 
شــد. اجــرای ایــن راه حــل بــه لحــاظ 
فنــی بامانــع بــوده و هزینــه اولیــه آن 
نســبت بــه راه حــل ســوم کمتــر خواهــد 
ــرف  ــتلزم ص ح مس ــر ــرای ط ــی اج ــود؛ ول ب
هزینــه مســتمر پمپــاژ در تمامــی دوران 

بهره بــرداری خواهــد بــود.
بــه منظــور بررســی راه حل هــای فــوق 
آقــای  جنــاب  حضــور  بــا  جلســه ای 
اســتاندار اصفهــان، نماینــدگان وزارت 
آب و بــرق و فرهنــگ و هنــر، مهندســان 
مشــاور دکتــر کــورس و مهندســان مشــاور 
آبیــاری  ح  طــر تهیــه  مأمــور  ســوکراه 
زاینــده رود تشــکیل و پــس از بحــث و 
بــه  تصمیم هایــی  کافــی  تبادل نظــر 
ح زیــر اتخــاذ شــد: راه حــل اول یعنــی  شــر
تقویــت پــی و پایه هــای پــل بــه علــت 

این کــه پایه هــا در داخــل دریاچــه قــرار 
گرفتــه و تنهــا طــاق پــل بیــرون از آب 
اســت، مــورد قبــول نماینــدگان وزارت 
فرهنــگ و هنــر واقع نشــد. دربــاره راه حل 
دوم، یعنــی باالبــردن مجموعــه پــل، 
بــه علــت عــدم اطمینــان از موفقیــت 
اجــرای کار و ســایر اشــکاالت مذکــور در 
فــوق، مــردود شــناخته شــد و بدیــن 
ترتیــب تنهــا دو راه حــل آخــری، یعنــی 
ــه و پاییــن آوردن  انحــراف مســیر رودخان
ســطح آب در دریاچــه، مــورد قبــول اجــرا 
تشــخیص داده و مقــرر شــد مهندســان 
مشــاور ســوکراه ظرف بیســت روز بــه تهیه 
ح اولیــه دو راه حــل اخیــر و بــرآورد  طــر
مقدماتــی مربوطــه اقــدام و نتیجــه را 
اعــام دارنــد تــا مناســب ترین راه حــل 
انتخــاب و اقدامــات بعــدی در زمینــه 
ح نهایــی و اجــرای کار بــه عمل  تهیــه طــر
آیــد. وزیــر آب و بــرق« ایــن نامه نیــز تاریخ 

۱۳5۱/۱۱/22 را دارد.
ایــن چهــار راه حــل از ایــن جهــت مهــم 
کــه بدانیــم هــرگاه یــک بنــای  اســت 
تاریخــی بــه ظاهــر بــرای توســعه شــهر 
مانعــی ایجــاد کــرده اســت، بــه عنــوان 
اولیــن و آخریــن راه حــل بــه ســراغ انهــدام 
تاریخــی  بنــای  برداشــتن  میــان  از  و 
نباشــیم؛ کاری کــه متأســفانه در دهــه 
هفتــاد راجع بــه حمــام خســرو آغــا صورت 

 . فــت گر
به هرحــال ایــن چهــار راه حــل و دالیــل رد 
شــدن دو تــا از آن هــا روشــن اســت و نیــاز 
بــه توضیــح نــدارد. باالخــره از میــان دو 
راه حــل باقــی مانــده، وزارت فرهنــگ و 
هنــر راه حــل انحــراف مســیر رودخانــه را 
پذیرفــت، راه حلــی کــه بــه نظــر درســت 
کــه از کجــا می تــوان تصــور  می آمــد؛ چرا
تاطم هــای  و  تحــوالت  در  کــه  کــرد 

دائمــی پمپــاژ  ع  موضــو رو،   پیــش 
صــورت  همیشــه  دریاچــه  پشــت  آب 
می گرفــت و همــه مطمئــن می بودنــد 
 کــه آب دریاچــه تــا بــه خرابــی پــل بــاال 

نمی آمد.

موافقت با انحراف رودخانه
ســرانجام درخردادمــاه۱۳52 مهــرداد 
ــه  ــن نام ــر، ای ــگ و هن ــر فرهن ــد، وزی پهلب
را بــه وحیــدی، وزیــر آب و بــرق، ارســال و 
اعــام کــرد راه حــل انحــراف آب رودخانه 
ع او اســت:  مــورد تأییــد وزارت متبــو
ح هــای  »کارشناســان ایــن وزارت طر
ــاور  ــان مش ــه مهندس ــنهادی موسس پیش
کــه  کــورس و شــرکت ســوکراه را  دکتــر 
هرکــدام چندیــن راه حــل پیشــنهاد و 
جهــات مختلــف هریــک بررســی شــده 
اســت، مــورد مطالعــه قــرار داده و راه حــل 
مجــاورت  در  رودخانــه  مســیر  تغییــر 
پــل شهرســتان، بــا ایجــاد یــک کانــال 
کــی  خا ســد  دو  احــداث  و  انحرافــی 
کوچــک را کــه در گــزارش شــرکت ســوکراه 
ح موسســه  به عنــوان دومیــن و در طــر
دکتــر کــورس چهارمیــن راه حل پیشــنهاد 
شــده اســت، بهتریــن راه حــل تشــخیص 
دادنــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن راه حــل 
کلیــه شــرکت کنندگان در  مــورد تأییــد 
جلســه متشــکله در اســتانداری اصفهــان 
و از نظــر ایــن وزارت نیــز تنهــا راه قابــل 
پــل  کامــل  از جهــت حفاظــت  قبــول 
تاریخــی شهرســتان اســت، خواهشــمند 
اســت دســتور فرماینــد هرچــه زودتــر 
ح مزبــور فراهــم  مقدمــات اجــرای طــر
شــود... ضمنــا بــا توجــه بــه اختافــی کــه 
دربــاره طــول کانــال و فاصلــه آن تــا پــل 
شهرســتان در پیشــنهادهای دو موسســه 
مذکــور وجــود دارد، پیشــنهاد موسســه 
مهندســان مشــاور دکتر کــورس که ضمن 
آن طــول کانــال در حــدود یــک هــزار متــر 
و فاصلــه آن تــا پــل تقریبــا یکصــد متــر 
پیــش بینــی شــده، و بــا جریــان مــداوم 
ــه در بســتر  ــر در ثانی ــه مقــدار 5۰۰ لیت آب ب
و  محیط زیســت  رودخانــه،  قدیمــی 
حالــت طبیعــی آن حفــظ خواهــد شــد، 
مــورد تأییــد ایــن وزارت خواهــد بــود. 
وزارت فرهنــگ و هنــرـ  مهــرداد پهلبــد« 

تاریــخ نامــه ۱۹ / ۳ / 52 اســت.
ســرانجام هــم خبــر بــه رئیــس دفتــر شــاه، 
یعنــی معینیــان، رســید کــه قضیــه حــل 
و فصــل شــد. در ایــن نامــه معلــوم شــد 
کــه اجــرای پــروژه انحــراف رودخانــه 
بــه همــان شــرکتی ســپرده شــده کــه در 
حــال اجــرای ســد انحرافــی بــوده اســت. 
ایــن نامــه بــه تاریــخ ۱۳5۳/۹/۱۳ از 
ســوی وزیــر نیرو بــه معینیان ارســال شــد: 
ح اجرایی مربــوط به انحــراف کامل  »طــر
کثــر طغیــان کــه  آب زاینــده رود بــرای حدا
مــورد تأییــد وزارت فرهنــگ و هنــر قــرار 
گرفتــه، توســط مهندســان مشــاور دکتــر 
کــورسـ  ســوکراه آمــاده شــده و اجــرای 
آب منطقــه ای  ســازمان  طــرف  از  کار 
اصفهــان بــه شــرکت ســایبر، پیمانــکار 
ــبکه  ــار و ش ــی آبش ــد انحراف ــاختمان س س
آبیــاری شــرق اصفهان، اباغ شــده اســت 
و پــس از تهیــه مقدمــات امــر، کارهــای 
اجرایــی بافاصلــه شــروع خواهــد شــد. 
طبــق برنامــه پیش بینــی شــده عملیــات 
مربــوط تــا پایــان شــهریورماه ۱۳5۴ و 
هــم زمــان بــا اتمــام کارهــای ســاختمانی 
شــبکه آبیــاری شــرق اصفهــان خاتمــه 
خواهــد یافــت. وزیــر نیــرو« تاریــخ نامــه 

۱۳5۳/۹/۱۳ اســت.

پایان سخن
امــروز کــه بــه شــرق اصفهــان می رویــم 
و پــل تاریخــی شهرســتان را به خوبــی 
می بینیــم، درمــی یابیــم کــه پــل زیبــای 
شهرســتان بــر روی یــک دریاچــه خشــک 
شــده قــرار گرفتــه اســت. پرســش هایی 
در ذهــن ایجــاد می شــود کــه ماجــرا از 
چــه قــرار اســت و چــرا ایــن پــل از مســیر 
اصلــی رودخانــه دور افتــاده اســت. مــا در 
یادداشــت بــاال بــا اســتناد بــه نامه هــای 
ــاز گفتــه و قضیــه را بازگــو  اداری علــت را ب
کردیم. بخشــی از تاریخ پل شهرســتان را 
از خــال کاغذهــای پنجاه ســاله بیــرون 
کشــیدیم و البتــه درس هایــی نیــز بــرای 
ــه  ــن ک ــم: ای ــرون آوردی ــروز از دل آن بی ام
نــه توســعه را فــدای آثــار تاریخــی کنیــم و 

نــه بالعکــس.

ماجرایجداییپلشهرستاناززایندهرود
سرنوشت پل شهرستان از روی اسناد تاریخی

هرگاه یک بنای 
تاریخی به ظاهر برای 

توسعه شهر مانعی 
ایجاد کرده است، 

به عنوان اولین و آخرین 
راه حل به سراغ انهدام

 و از میان برداشتن
 بنای تاریخی

 نباشیم

 سد انحرافی آبشار که در 
شرقی ترین نقطه شهر 
اصفهان قرار بود ایجاد 
شود، قصد داشت آب 
را در پشت خود جمع 
کرده و به صورت یک 

دریاچه درآورد تا از آنجا 
گون  بین کانال های گونا

توزیع شود
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اخبار روز

 ذوالفقارنسب 
مدیر امور تیم های ملی می شود؟

 
مربی پیشـین تیم ملی فوتبـال ایـران می گوید هنوز به پیشـنهاد 
فدراسـیون فوتبال برای قبول پیشـنهاد مدیریت امـور تیم های 
ملی پاسخ نداده است. فدراسیون فوتبال ایران با وجود انتخاب 
مجتبـی خورشـیدی بـه عنـوان سرپرسـت تیم ملـی بزرگ سـاالن 
ایران، تصمیم دارد بخش ویژه ای را برای مدیریت امور این تیم 
و همچنین تیم هـای پایه در نظـر بگیـرد. از این رو شـهاب الدین 
عزیزی خـادم رئیـس فدراسـیون فوتبال بـه بیژن ذوالفقارنسـب 
مربـی پیشـین تیـم ملـی ایـران در جـام جهانـی ۱۹۹۸ فرانسـه 
کره  پیشـنهاد پذیرش این عنوان را داده است؛ موضوعی که مذا

ذوالفقارنسب با مدیران فدراسیون را نیز به همراه داشته است.
بیـژن ذوالفقارنسـب دربـاره ایـن موضـوع گفـت: صحبت هایـی 
کـرات ادامـه دارد. بایـد تمـام جوانب را  صورت گرفتـه اسـت و مذا
بررسی کرد تا بتوان مثمر ثمر بود. مربی پیشین تیم ملی فوتبال 
ایران ادامـه داد: قرار اسـت هـم برای تیم ملـی بزرگ سـاالن و هم 
تیم های پایـه کار تدوین شـده ای صـورت گیـرد؛ اما هنـوز چیزی 
نهایی نشـده اسـت. هر زمان این موضـوع به نتیجه الزم رسـید، 

بـه جزئیـات آن می پـردازم./ مهر

 آزمایش دوپینگ 
ربطی به فدراسیون فوتبال ندارد

ح شـدن  رئیـس کمیتـه پزشـکی فدراسـیون فوتبـال دربـاره مطر
موضـوع دوپینـگ ورزشـکاران فوتبـال توضیحاتـی را ارائـه داد.

ع  طـی روزهـای گذشـته اخبـار و مطالـب فراوانـی دربـاره موضـو
ح شـد. مباحثـی  دوپینـگ فوتبالیسـت ها در رسـانه ها مطـر
مبنـی بـر اینکـه فدراسـیون فوتبـال ماننـد سـابق از بازیکنـان 
نمونه هـای دوپینـگ جمـع آوری نمی کنـد. همچنیـن اخبـاری 
در این خصوص منتشـر شـد که آزمایشـگاهی که قبال تست های 
دوپینـگ بـرای آن ارسـال می شـد، از آلمـان بـه قطـر تغییـر یافتـه 
است. در همین رابطه رئیس کمیته پزشـکی فدراسیون فوتبال 
کنش به این موضوع اعالم کرد که نمونه گیری از ورزشکاران  با وا
بـرای انجـام تسـت های دوپینـگ سال هاسـت کـه از وظیفـه 
ج شـده و ایـن کار بر عهده سـتاد مبـارزه با  فدراسـیون فوتبال خـار
دوپینگ است. دکتر توحید سـیف برقی در این خصوص گفت: 
تمام امـور مرتبط با بحـث دوپینگ شـامل نمونه گیـری از تیم ها 
و مدیریت نتایج تا سال 20۱5 -20۱4 زیر نظر فدراسیون فوتبال 
بود؛ ولی بعد از آن بر اسـاس صالحدید مدیران ارشـد فدراسیون، 
کنون این مسـئولیت بـر عهده سـتاد مبارزه بـا دوپینـگ )نادو(  تا
قرار گرفته اسـت. از آن سـال، فدراسـیون فوتبال در هیچ بخشی 
از روند کنتـرل دوپینگ شـامل انتخـاب تیـم، انتخـاب بازیکن، 
نمونه گیـری و مدیریـت نتایـج، بـر اسـاس قانـون آژانـس جهانـی 
مبـارزه بـا دوپینـگ و نیـز قوانیـن مبـارزه بـا دوپینـگ فیفـا 202۱ 
دخالتـی نـدارد. رئیـس کمیتـه پزشـکی افـزود: نهایتـا مسـئولیت 
انتخاب تیم هـا، بازیکنـان، مدیریـت نتایـج، مجازات هـا و تمام 
کیـد می کنـم  بحث هـای حقوقـی بـر عهـده نادوسـت و دوبـاره تأ
فدراسـیون فوتبـال هیـچ مسـئولیتی در ایـن خصـوص نـدارد. او 
تصریـح کـرد: تنهـا زمانـی کـه تسـت یـک بازیکـن فوتبـال مثبـت 
اعالم می شـود، نماینده پزشـکی فدراسـیون فوتبال به جلسـات 
دعوت می شـود که معموال خود من در نشسـت های نـادو حضور 
ع  پیـدا می کنـم. فدراسـیون فوتبـال بـر اسـاس قانـون و موضـو
 تضـاد منافـع، حـق دخالـت در امـور مرتبـط بـا دوپینـگ را نـدارد.

 ورزش سه

برخورد زشت سادیو مانه با کلوپ
پـس از پیـروزی 4 بـر 2 لیورپـول برابـر منچسـتریونایتد، سـادیو 
مانـه، سـتاره لیورپـول کـه بسـیار عصبانـی بـود، حاضـر نشـد بـا 

یورگـن کلـوپ، سـرمربی قرمزهـا، دسـت بدهـد!
لیورپـول موفـق شـد در اولدترافـورد بـا گل هـای دیوگـو ژوتـا، 
رابـرت فیرمینـو )دو گل( و محمـد صـالح منچسـتریونایتد را 4 
بـر 2 شکسـت دهـد تـا همچنـان امیـد بـه رسـیدن بـه رده ای در 
تاپ فـور و حضـور در چمپیونزلیـگ در فصل بعد داشـته باشـد.
سـادیو مانـه در نیمـه دوم به عنـوان بازیکـن تعویضی بـه زمین 
رفـت؛ امـا پـس از پایـان بـازی اصـال از ایـن موضـوع راضـی نبود؛ 
مخصوصـا کـه موفـق بـه گلزنـی هـم نشـده بـود و حاضر نشـد با 
کلوپ که برای خوش و بش به سمت او رفته بود دست بدهد.
سـرمربی آلمانـی لیورپـول پـس از بـازی در حالـی کـه از نتیجـه 
کسب شـده بسـیار خوشـحال بود به زمیـن رفت و بـا تعـدادی از 
بازیکنان خودش و همچنین بازیکنان منچستریونایتد دست 

داد؛ امـا سـادیو مانـه اصـال روی خوشـی به کلوپ نشـان نـداد.
در صحنـه ای کـه شـکار دوربین هـای تلویزیونـی هـم شـد، 
کلـوپ دسـتش را بـه سـوی مانـه دراز می کنـد؛ امـا در مقابـل 
سـتاره سـنگالی بـا کـج خلقـی و عصبانیـت از او رو بـر می گردانـد 
تـا سـرمربی آلمانـی حیـرت زده بـر جـا بمانـد. مانـه سـپس در 
حالـی کـه بـا ناراحتـی سـرش را تـکان مـی داد، مـچ بنـد خـود 
را بـه زمیـن کوبیـد و بـه رختکـن رفـت. بـه نظـر می رسـید کـه 
مانـه از اینکـه از ابتـدا بـه زمیـن نرفتـه و کلـوپ دیوگـو ژوتـا را بـه 
جـای او از ابتـدا بـه زمیـن بـازی فرسـتاد و فرصـت گلزنـی پیـدا 
نکـرده، در حالـی کـه ژوتـا، فیرمینـو و محمـد صـالح هـر سـه 
گلزنـی شـدند، بـه شـدت عصبانـی   در ایـن بـازی موفـق بـه 

بود.
هـواداران لیورپـول در شـبکه های اجتماعـی بـه شـدت از ایـن 

بی احترامـی مانـه انتقـاد کرده انـد.
پـس از پایـان بـازی امـا یورگـن کلـوپ دربـاره ایـن برخـورد بیـن 
خـودش و مانـه گفـت کـه مشـکلی نیسـت و همـه چیز بینشـان 

خـوب اسـت.
کلوپ گفت: »نه، هیچ مشکلی نیسـت. من دیروز آخر وقت در 
انتهای تمرین تصمیـم گرفتم که دیوگـو بازی کند. پسـرها به 
این تصمیمات عادت دارند. من معموال تصمیماتم را توضیح 
می دهم؛ امـا وقتی بـرای این کار نبـود. همه چیز بیـن ما خوب 

اسـت.«/ ورزش سه

خارج از گود

 بهترین تغذیه 
برای ورزشکاران نوجوان

 اعتراض باشگاه ذوب آهن
گهانی  به یک تغییر نا

 قهرمانی مربی اصفهانی
 در تبریز

نوجـوان شـما چـه فوتبالیسـت باشـد یـا 
دیگر رشـته ها ماننـد بسـکتبال و والیبال 
را دنبـال کنـد، نیـاز بـه قـدرت و سـرعت 
بـرای تمریـن و مسـابقه دارد؛ امـا نـکات 
مهمـی در تغذیـه ورزشـکاران نوجـوان 

وجـود دارد کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد.
غذاهـای  و  زیـاد  شـکر  و  چربـی  نبایـد 
ناسـالم بـه بـدن قهرمانـان جـوان وارد 
شود و نوجوانان ورزشـکار پسر بین ۳000 
کیلوکالـری در روز و دختـران  تـا 4000 
کیلوکالـری در روز  بیـن 2200 تـا ۳000 

نیـاز دارنـد.
این میزان کالری باید با کیفیت مناسب 
و از میوه هـا و سـبزی های تـازه، غـالت 
کامـل، لبنیـات کم چـرب، گوشـت های 
مغزهـای  و  روغن هـا  و  چربـی  بـدون 
سـالم تأمیـن شـود. بهتـر اسـت صبحانـه 
متشـکل از غـالت کامـل، شـیر کم چـرب، 

میـوه تـازه ماننـد مـوز یـا آب میـوه خانگـی 
بـادام  کـره  )ماننـد  مناسـب  چربـی  و 
باشـد.  آب پـز  غ  تخم مـر یـا  زمینـی( 
همچنیـن چنانچـه نوجـوان در دوران 
مدرسـه ورزش می کنـد، بهتـر اسـت از 
مصـرف تنقـالت بـی ارزش، مـواد غذایی 
خ شـده و آب میوه هـای صنعتـی در  سر

مدرسـه بپرهیـزد.
نیـز  ورزشـکار  نوجوانـان  ناهـار  وعـده 
خ شـده  کمتریـن میـزان مـواد سر بایـد 
و گوشـت های پرچـرب را داشـته باشـد 
و بـه جـای آن بهتـر اسـت از حبوبـات، 
غ گریل شـده، سـاالد  گوشـت لخـم، مـر
سـبزی ها و روغن هـای سـالم اسـتفاده 
کـرد. همچنیـن در وعده شـام اسـتفاده از 
کارونی یا پاسـتا با آرد  غالت کامل مثل ما
کامـل یـا نـان کامـل بـه همـراه مقادیـری 
گوشت یا سویا یا سایر منابع پروتئینی در 

کنـار سـبزی ها می توانـد مناسـب 
در  اسـت  بهتـر  همچنیـن  باشـد؛ 

طـول روز میان وعده هـای سـالم مثـل 
میوه، سـبزی ها، ماسـت های میـوه ای، 
شـیرمیوه یـا پاپ کورن هـای کم چـرب در 

دسـترس نوجوانـان باشـد.
گـروه غذایـی  کربوهیـدرات مهم تریـن 
و  اسـت  ورزشـکار  نوجوانـان  بـرای 
در  شـده  ذخیـره  سـوخت  به عنـوان 
عضـالت یکـی از مهم تریـن سـوخت های 
ورزشـکار در هنـگام مسـابقه یـا تمریـن 
بـوده و پـس از ورزش نیز برای بازسـازی و 
ریکاوری عضالت بسیار مهم است و تنها 
منبع سـوختی بـدن بـرای حـرکات قدرتی 
شـدید ماننـد یـک اسـتارت دویـدن، یـک 
پرتـاب )اسـلم دانـک( بسـکتبال یـا یـک 

آبشـار والیبـال، کربوهیـدرات اسـت.
نوجوان بـرای سـاخت و تقویت عضالت 

بایـد از منابـع مناسـب و سـالم پروتئینـی 
اسـتفاده کند؛ برای مثال گوشـت لخم، 
گوشـت بوقلمـون، انـواع  غ،  سـینه مـر
کم چـرب،  شـیر  غ،  تخم مـر ماهـی، 
پنیـر غیرخامـه ای و ماسـت کم چـرب از 
کیفیـت  بهتریـن منابـع پروتئین هـای با
هسـتند. همچنیـن حبوبـات بـه ویـژه 
لوبیـا و عـدس نیـز منابـع خـوب پروتئین 
هسـتند و بهتر اسـت در هر وعـده غذایی 
از منابـع  مـورد  یـا چنـد  یـک  نوجـوان 
غذایـی پروتئینی یادشـده وجود داشـته 
باشـد، بدین ترتیب رشد عادی نوجوان 
و همچنیـن تقویـت و رشـد عضـالت او 

بهبـود می یابـد./ ایسـنا

شطرنج  فدراسیون  انتخاباتی  مجمع 
ملی  کادمی  آ سالن  محل  در  خرداد   ۱2
المپیک برگزار خواهد شد و این درحالی 
است که پیش از این قرار بود انتخابات این 
فدراسیون در سال گذشته برگزار شود که به 
ع کرونا این برگزاری به تعویق  دلیل شیو
که دو تیم سایپا و  افتاد. مشخص شده 
پرسپولیس به عنوان نماینده باشگاه ها در 

مجمع انتخاباتی حضور دارند و این درحالی 
است که در گذشته تیم ذوب آهن قرار بود 
در انتخابات حضور داشته باشد. حذف 
گهانی نام ذوب آهن باعث ایجاد شائبه  نا
شده و اعتراض این تیم را به همراه داشته و 
باشگاه ذوب آهن به حذف نام این باشگاه 
از مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج 

اعتراض کرده است./ ایسنا

برتــر  لیــگ  رقابت هــای  دهــم  هفتــه 
ــدار پیگیــری  ــزاری چنــد دی ــا برگ فوتســال ب
شــد کــه در تأثیرگذارتریــن بــازی تیــم مــس 
ســونگون بــه مصــاف تیــم کــراپ الونــد 
ــر یــک ایــن تیــم  ــا نتیجــه هفــت ب رفــت و ب
کــه بــرای تکــرار  را شکســت داد. مســی 
قهرمانــی در لیــگ برتــر بــه پیــروزی نیــاز 
داشــت در ایــن دیــدار کوبنــده ظاهر شــد و با 

کســب پیــروزی پــرگل برابــر حریــف عنــوان 
ــار  ــر را بــرای چهارمیــن ب قهرمانــی لیــگ برت
بــه خــود اختصــاص داد. ســرمربیگری تیم 
مــس را علیرضــا افضــل، مربــی اصفهانــی 
بــر عهــده دارد. تیــم فوتســال گیتی پســند 
اصفهــان نیــز بــا کســب 20 امتیــاز پــس از 
مــس ســونگون 22 امتیــازی به عنــوان 

نایب قهرمانــی رســید. / مهــر

از ورزش چه خبر؟ 

 سهراب و شبی
 که قلب ما شکست

سـهراب مـرادی کـه بـرای حضـور در آخرین 
در  توکیـو  المپیـک  گزینشـی  تورنمنـت 
مسـابقات وزنه بـرداری گزینشـی المپیـک 
در کلمبیـا شـرکت کـرده اسـت، در حرکـت 
نخسـت یک ضرب موفق به مهار وزنه ۱۷0 
کیلوگرمـی شـد؛ امـا داوران مهـار وی را خطـا 

تشـخیص دادنـد.
 او در حرکـت دوم ایـن وزنـه را مهـار کـرد کـه 
مورد قبول داوران واقع شد؛ اما از ناحیه مچ 
دسـت دچار آسـیب دیدگی شـد تا حضورش 
گـر قـرار گیـرد.  بـرای حرکـت سـوم در اماوا
مصدومیت مـچ دسـت در نهایـت مـرادی را 
از زدن حرکت سوم یک ضرب منصرف کرد 
تـا وی بـا مهـار ۱۷0 کیلوگـرم در جایـگاه دوم 
این حرکت قـرار گیـرد. در حرکت یک ضرب 
وزنه بـردار ونزوئالیـی بـا مهـار ۱۷۳ کیلوگـرم 
در جایـگاه نخسـت قـرار گرفـت. مـرادی امـا 
بعـد از آنکـه روی حرکـت دوم یک ضـرب 
مصـدوم شـد از ادامـه مسـابقه انصـراف داد 
تـا هیـچ امتیـازی از ایـن گزینشـی بـه دسـت 
نیـاورد. پیـش از شـروع ایـن رقابت هـا قـرار 
گزینشـی بـرای سـهراب  بـود امتیـاز ایـن 
مـرادی جایگزیـن مسـابقات قهرمانی آسـیا 
در تاشـکند شـود و مـرادی در صـورت مهـار 
۳۸۸ کیلوگرم در مجموع می توانست باالتر 
از رسولبکوف قرقیز مدعی بهترین ورزشکار 
قـاره کهـن باشـد؛ امـا مصدومیـت راه وی را 

سـد کـرد و درنهایـت دارنـده مـدال طـالی 
وزنه بـرداری المپیـک ریـو رسـما المپیـک 

توکیـو را از دسـت داد.
بـا  زودهنگاهـی  وداع  حالـی  در  مـرادی 
المپیـک توکیـو داشـت کـه در دسـته ۹۶ بـا 
۱۸۶ کیلوگرم در یک ضـرب و 4۱۶ کیلوگرم 
شـمار  بـه  جهـان  رکـورددار  دوضـرب  در 
مـی رود. یکـی از امیدهـای مـرادی نامـه 
درخواسـتی ایـران بـرای جایگزینـی ایـن 
مسـابقات بـا مسـابقات گزینشـی سـوئیس 
بـود کـه ایـن میان بـر نیـز راه سـهراب را بـه 
توکیو همـوار نخواهد کـرد؛ چـون وی امتیاز 
ع مسـابقات کلمبیـا را کسـب نکـرد  مجمـو
و عمـال بـا ۳0۸۹ امتیـاز در رده 25 جـدول 
برترین مدعیان حضور در توکیو قرار خواهد 

گرفـت. 
ایـن جـایـگــاه شــایــــد بـا تغییـر و تحـوالت 
سیسـتم گزینشـی دچار نوسـان شـود؛ اما در 
رسیدن مرادی به عنوان بهترین وزنه بردار 
کنـون  کهـن تأثیـری نـدارد؛ چـون ا قـاره 
وزنه بـردار قرقیـز باالتـر از وی قـرار دارد و 
شـانس رسـیدن مـرادی بـه او صفـر اسـت.

بـا حـذف مـرادی و انصـراف رسـتمی از 
مسابقات، تیم ایران در دسته ۹۶ کیلوگرم 
گر  نماینده ای در توکیو نخواهد داشت. اما ا
نامـه درخواسـتی فدراسـیون به فدراسـیون 
کنـش مثبـت مسـئوالن  بین المللـی بـا وا
فدراسـیون بین المللـی وزنه بـرداری مواجه 
کیانـوش در جمـع برترین هـا قـرار  شـود، 
خواهـد گرفـت و بـه همـراه کاروان ایـران به 

توکیـو خواهـد رفـت.
خ ندهد توفیـق اجباری  گر ایـن اتفـاق ر امـا ا
تـا  هـاشـمــی خواهـد شـد  نــصـیــب علـی 
به عنـوان نماینـده ایـران در توکیو در دسـته 
۱0۹ کیلوگـرم بـه روی تختـه بـرود. در ایـن 
دسـته نماینـدگان قدرتمنـدی از چیـن، 
ازبکسـتان و ارمنسـتان حضـور دارنـد و 
شـانس هاشـمی بـرای رسـیدن بـه سـکو 

در پایین تریـن سـطح اسـت.
در صـــورت حـــذف رســمــی کـیــــانوش 
رسـتمی از المپیـک توکیـو، راه بـرای 
و  چینـی  ئائـو  تیـان  قدرت نمایـی 
فـارس البـاخ قطـری در دسـته 
خواهـد  بـاز  کیلوگـرم   ۹۶

ایرنـا شـد./ 
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ع و همه گیری ویروس کرونا،  پیش از شیو
رقابت های انتخابی کسب سهمیه المپیک 
بیشتر رشته های تیمی به انجام رسیــد 
بسـکـتـبـال  و  والـیـبـال  ملی  تیم های  و 
در  شرکت  جواز  شدند  موفق  کشورمان 
این رویداد را به دست بیاورند. تیم ملی 
والیبال کشورمان که برای اولین بار در 
المپیک ریو جزو تیم های حاضر در این 
رویداد بود، در مسابقات انتخابی المپیک 
توکیو توانست برای دومین بار متوالی 
فرصت شرکت در این رقابت ها را به خود 

اختصاص دهد.
تیم ملی بسکتبال ایران نیز که سابقه دو 
دوره شرکت در المپیک را دارد، با کسب 
سهمیه المپیک دست به کار بزرگی زد و 
یکی از تیم های راه یافته به توکیو لقب 
گرفت. با توجه به راهیابی تیم های ملی 

والیبال و بسکتبال کشورمان به المپیک 
توکیو، دورنمای ورزش اصفهان، حضور 
پرتعداد ورزشکارانش در این تیم ها و 
حضور در کاروان ورزشی کشورمان است 
که در ادامه مروری بر وضعیت دو تیم 

خواهیم داشت.

اولین لیست آلکنو
کــشـورمــان  با اینکه تیم ملی والــیـبـال 
دومین دوره حضور در المپیک را پشت 
سر می گذارد؛ اما مدال آوری این تیم دور 
از دسترس نیست و مسئوالن فدراسیون 
ع را  نیز در برنامه ریزی هایشان این موضو
مدنظر داشته اند. در المپیک ریو، صرف 
حضور تیم ملی در المپیک و قرار گرفتن 
برای  رشته  این  برترین های  جمع  در 
جامعه ورزش پذیرفتنی بود؛ اما برای 
روی  بزرگ تری  وظیفه  توکیو  المپیک 
گرفته و به خدمت  دوش این تیم قرار 
گرفتن والدیمر آلکنو به عنوان یک مربی 
ح و کارنامه دار در المپیک، اقدامی  مطر

در مسیر تحقق این هدف به شمار می آید. 
پس از تأخیرهای چند باره که در ورود این 
سرمربی روسی به ایران وجود داشت، در 
نهایت در روزهای پایانی فروردین این 
خ داد و آلکنو درتمرینات تیم ملی  اتفاق ر
که در جریان بود، حضور یافت. پیش از 
حضور آلکنو، لیست بازیکنان تیم ملی 
با نظر مسئوالن فدراسیون معرفی شد؛ 
اما پس از کمتر از یک ماهی که این مربی 
بر عملکرد بازیکنان نظارت داشت، ۱۷ 
بازیکن برای حضور در لیگ ملت های 
غفور،  امیر  که  شدند  انتخاب  والیبال 
مسعود غالمی و محمدجواد معنوی نژاد 
لیست  این  در  اصفهان  نماینده  سه 
هستند. میالد عبادی پور، رضا عابدینی، 
سعید معروف، سیدمحمد موسوی، پوریا 
صابر  حضرت پور،  محمدرضا  فیاضی، 
کاظمی، علی اصغر مجرد، علی شفیعی، 
میثم صالحی، محمدطاهر وادی، آرمان 
بردیا  و  اسفندیار  امیرحسین  صالحی، 
سعادت دیگر ملی پوشانی هستند که برای 

حضور در لیگ ملت های انتخاب شده اند. 
انتخاب سه اصفهانی در ترکیب تیم ملی 
والیبال، اتفاق خوبی است که باید به فال 
ع مهم تر اینجاست  نیک گرفت؛ اما موضو
که این سه بازیکن با عملکردی که در جام 
ملت ها به نمایش می گذارند، نظر سرمربی 
تیم ملی برای قرار گرفتن در ترکیب نهایی 

اعزامی به المپیک را جذب کنند.

یک اصفهانی در لیست 
یکی بیرون لیست

باید  که  کشورمان  بسکتبال  ملی  تیم 
برای حضور در المپیک آماده شود، قبل 
انتخابی  سوم  پنجره  رویداد،  این  از 
کاپ آسیا 202۱ را پیش رو داشته و باید 
برای این مسابقات آماده شوند. مهران 
اسامی  ملی،  تیم  سرمربی  شاهین طبع 
۱۸ بازیکن را اعالم کرده که نکته جالب 
توجه بازگشت ارسالن کاظمی به تیم ملی 
است؛ اما برخالف اردوهای قبلی، نامی 
از محمد ترابی دیده نمی شود. از زمانی 

که شاهین طبع سرمربیگری تیم ملی را 
برعهده گرفت، با توجه به اختالف نظری 
که در لیگ باشگاهی با کاظمی پیدا کرده 
بود، این بازیکن بلندقامت را به اردوهای 
ع  این موضو که  تیم ملی دعوت نکرد 
نگرانی هایی را ایجاد کرده بود. کاظمی 
که سابقه بازی در بسکتبال آمریکا را دارد، 
ایرانی  بازیکنان  کیفیت ترین  با از  یکی 
است که حضورش در تیم ملی عالوه بر 
را  استان  بسکتبال  می توانست  اینکه 
صاحب نماینده کند، به سود بسکتبال 
به  اما شاهین طبع  بود؛  نیز  ایران  ملی 
نشان  تمایلی  بازیکن  این  از  دعوت 
اردوی  برای  بااین حال،  نمی داد؛ 
کاظمی به تیم ملی دعوت شده  آینده 
و انتظار می رود با رفع سوءتفاهم های 
ایجادشده، این ملی پوش اصفهانی در 
 لیست نفرات اعزامی به المپیک نیز جای 

بگیرد. 
نکته دیگر لیست تیم ملی، عدم دعوت از 
محمد ترابی، ملی پوش جوان اصفهانی 

است که طی سال های گذشته پای ثابت 
اردوهای تیم ملی بوده اما برای این اردو 
به تیم ملی دعوت نشده و کادر فنی نیز 
کنون در این باره اظهار نظری نکرده  تا

است.
متین آقاجان پور، روزبه ارغوان، پویان 
جالل پور، محمد جـــمشـــیـــدی، حامـــــد 
حــدادی، مـــحـمـــــد حســـــن زاده، حــامـــد 
مــایــک  داورپــنـــاه،  سعید  حسین زاده، 
رستم پور، نوید رضایی فر، آرون گرامی پور، 
رسول مظفری، ساالر منجی، صمد نیکخواه 
بهرامی، بهنام یخچالی، سینا واحدی 
ملی پوشان  دیگر  یوسف وند  محمد  و 

دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.
بازیکن  سه   200۸ پکن  المپیک  در 
اصفهانی در ترکیب نهایی تیم ملی حضور 
داشتند و فرصت شرکت در این رویداد 
بزرگ را به دست آوردند، برای المپیک 
توکیو بعید است این تعداد نماینده داشته 
باشیم؛ اما می توانیم به حضور یک یا دو 

بازیکن اصفهانی دل ببندیم.

اصفهانی ها چه 
شرایطی دارند؟!

مروری بر وضعیت تیم های ملی والیبال و بسکتبال  در آستانه المپیک
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تخمیــن زده شــده اســت کــه در 85 درصــد افــراد تــا 65 ســالگی آرتــروز وجــود دارد امــا از ایــن تعــداد تنهــا در 60 درصــد 
از آن هــا نشــانه های بیمــاری یافــت می شــود.

تندرستی

ناهار بی ناهار!

حاال که ماه رمضان تمام شده است و در آن موقع روزه داران 
ناهـار نمی خوردنـد، بهتـر اسـت ایـن عـادت تـرک نشـود و 
همچنـان از صـرف ناهـار چشم پوشـی شـود. ایـن توصیـه 
حکیـم حسـین خیراندیـش، پـدر طـب ایـران اسـت کـه در 

ادامـه بـه علـل آن می پـردازد.

دو وعده کافی است
بـر خـاف تصـور رایـج کـه ناهـار خـوردن را ضـروری و باعـث 
تقویـت بـدن می داننـد، بایـد گفـت ناهـار نخـوردن باعـث 

قـوت بـدن می شـود.
 در شـبانه روز دو وعـده غـذا کافـی اسـت ایـن در حالـی اسـت 
کثـر  کـه ضـرورت سـه وعـده و در عیـن حـال پرخـوری عامـل ا

بیماری هاسـت.
کثر افرادی که کار فکری  بهتر اسـت بدانید اطبای سـنتی و ا
می کننـد و نیـاز به انـرژی زیـادی دارنـد، یک تـا دو وعـده غذا 

می خورنـد.

ناهار از دیدگاه طب سنتی
در طـب سـنتی اسـامی وعده هـای اصلـی غـذا، صبح و شـب 

اسـت و ناهـار نداریم.
ناهـار نخـوردن و به جـای آن اسـتراحت قیلوله باعـث ایجاد 
سـامتی و تناسـب انـدام می شـود و برعکـس شـام نخوردن 

موجـب زیـان بـرای بـدن خواهد شـد.
در قـرآن هـم آمـده در بهشـت مومنـان بـا دو وعـده غـذای 
صبـح و شـب پذیرایـی می شـوند: و لُهـْم ِرْزقُهـْم فی هـا ُبکـَره 
ا/ روزی آنـان بامـدادان و شـامگاهان اسـت. )سـوره  وعشـًیّ

مبارکـه مریـم/ آیـه ۶۲(
خـدا در مهمانـی خـود در مـاه رمضـان هـم دو وعـده صبـح و 

شـب بـه مـا غـذا می دهـد و ناهـار نداریـم!
امـام جعفر صـادق علیـه السـام خطـاب به فـردی که از سـوء 
هضـم و درد معـده شـکایت داشـت، فرمودنـد: فقـط اول روز 
و اول شـب بـه تغذیـه بپـرداز و میـان صبحانـه و شـام چیـزی 

نخـور کـه مایـه فسـاد بـدن اسـت.
گـر شـخصی دچـار ضعـف می شـود، چـاره کار ناهارخـوردن  ا
کـه شـام فوایـد  نیسـت بلکـه بایـد شـام را خـوب بخـورد. چرا
بسـیاری دارد و تـرک آن باعـث ضعـف شـدید بـدن می شـود. 
شـام در اسـام مهم تریـن وعـده غذایی اسـت و هر موقـع بعد 

از مغـرب خـورده شـود، شـام محسـوب می شـود.
بـه هـر حـال شـام وعـده غذایـی بسـیار مهمـی اسـت کـه بـه 
هیچ عنـوان نبایـد ترک شـود. فقـط باید حداقل سـه سـاعت 

تـا زمـان خـواب فاصلـه داشـته باشـد.

علت مضر بودن وعده ناهار
یکـی از علـل نهـی ناهـار در طـب اسـامی زمـان آن اسـت کـه 
هضـم غـذا بـرای بـدن در ایـن زمـان دشـوار اسـت، هرچـه به 
سـمت اذان ظهـر می رویـم، قـدرت هضـم کمتـر می شـود و 

دلیـل دیگـر نیـاز دسـتگاه گـوارش بـه اسـتراحت اسـت.
طـب جدیـد می گویـد هضـم معـده حـدود شـش سـاعت و 
روده حـدود سـه سـاعت اسـت. پـس از آن تـازه بـه هضـم 
کبـدی می رسـیم. پـس بیـن دو وعـده بایـد حـدود ۱۰ سـاعت 

فاصلـه باشـد.
در ضمـن وعـده غذایـی ظهـر، بلغـم و سـودا را در بـدن زیـاد 
می کنـد و سـبب غلظـت خـون می شـود. عـاوه بـر ایـن، 
گرم ترین زمان در طول روز، ظهر اسـت که باید در آن ساعت 
بدن سـرد و خنـک شـود، در نتیجه صـرف غذا موجـب تمرکز 
خـون در دسـتگاه گـوارش می شـود و انـرژی زیـادی از دسـت 
مـی رود. بنابرایـن بایـد انـرژی بـدن در ایـن سـاعت از خـواب 

قیلولـه تأمیـن شـود.
امـا خوابـی کـه در وعـده بعدازظهـر بـه علـت مصـرف ناهـار و 
خسـتگی حاصـل از فعالیـت روزانـه اسـت، دارای عـوارض 
شدید مانند کوفتگی بدن، سـردرد، بی حالی، بی حوصلگی 
و... اسـت و عمومـا بعـد از بیـدار شـدن نیـز تـا مدتـی کسـل 

. هسـتند

معنای ناهار
دهخـدا کلمه »ناهـار« را چنیـن معنا می کنـد: »نا« بـه معنای 
نهی و سـلب کردن اسـت، آهار: به معنای خـورش و غذا و در 
کل ناهـار بـه معنـای غـذا نخـوردن اسـت. پـس وقتـی گویند 
وقـت ناهـار اسـت، یعنـی وقـت نخـوردن اسـت. بـه عباراتـی 

زمانـی کـه نخـوردن موجـب سـامتی بدن می شـود.

مزایای حذف تدریجی وعده ناهار
تـرک وعـده نهـار بـه تناسـب انـدام، حفـظ تعـادل مـزاج و 
رفـع بیماری هـا کمـک می کنـد و در صـورت حـذف تدریجـی 
موجـب تقویت کلـی بـدن، ایجاد نشـاط، جوانی، طـول عمر 

و... می شـود.
مزایای دیگر حذف ناهار بدین قرار است:

 افزایش سیستم ایمنی بدن
پیشگیری از چاقی

پیشگیری و درمان چربی خون
پیشگیری و درمان قندخون و دیابت

پیشگیری و درمان کبدچرب
 پیشگیری از ضعف حافظه و درمان ضعف حافظه

پیشگیری از غلبه دم و درمان کمکی در مهار غلبه دم
پیشـگیری از فشـار زیـاد بـه معـده و درمـان کمکـی جهـت 

کسازی معده پا
پیشـگیری از ابتـا بـه بیماری هـای مختلـف قلبـی ماننـد 

انسدادها، ضعف عضات و درمان کمکی آن

راه حل برای حذف تدریجی ناهار
کم کـردن فاصلـه زمانـی بیـن صبحانـه و شـام یـک روش 

خوب برای حذف ناهار است. 
مثـا صبحانـه در فاصلـه ۹ تـا ۱۰ صبـح صـرف شـود )بـه مـرور 
زودتـر صـرف شـود( و شـام بعـد از اذان مغـرب، بـا کمتریـن 
فاصلـه زمانـی صـرف شـود کـه تقریبـا ۳ تـا 4 سـاعت قبـل از 

خـواب اسـت.

تندرستیبهداشت

لیال کهالنی
دبیر سرویس سبک و سالمت

هـر چنـد امـروزه بـا افزایـش بیمـاری آرتـروز 
روبـه رو هسـتیم؛ امـا بهتـر اسـت بدانیـد کـه 
نقـش تغذیـه و به خصـوص ورزش و تحرک 
در کاهـش ابتـا بـه ایـن بیمـاری را نبایـد 
دسـت کم گرفـت. توضیحاتـی کـه در زیـر بـا 
نظر تعـدادی از متخصصیـن و کارشناسـان 

آمـده اسـت، گویـای ایـن ادعاسـت.

عالئم و راهکار درمانی
دکتر علیرضـا منجمـی، متخصص طب 
فیزیکی: آرتـروز شـایع ترین التهاب مفصلی 
اسـت کـه در آن غضـروف مفصلـی آسـیب 
دیـده و تخریـب می شـود و بدیـن ترتیـب 
اسـتخوان نزدیـک مفصـل تغییراتـی پیـدا 
کرده و برجسـتگی های کوچک اسـتخوانی 

در اطـراف آن بـه وجـود می آیـد.
تخمیـن زده شـده اسـت کـه در 85 درصـد 

افـراد تـا ۶5 سـالگی آرتـروز وجـود دارد امـا 
از ایـن تعـداد تنهـا در ۶۰ درصـد از آن هـا 
نشـانه های بیمـاری یافـت می شـود و در 
بقیه عائـم دیـده نمی شـود. از ایـن رو، باید 

مراقـب بـود.
درد  آرتـروز:  هشداردهنــــــده  عالئـم   
یکنواخت یا متناوب در یک مفصل، وجود 
سـفتی در یـک مفصـل پـس از برخاسـتن از 
بسـتر یا نشسـتن طوالنی مدت، وجـود تورم 
یـا سـفتی در یـک یـا چنـد مفصـل، احسـاس 
یـا صـدای ساییده شـدن دو  خش خـش 

اسـتخوان بـر روی یکدیگـر اسـت.
 باید توجه داشـت که تمام بیماران مبتا به 
آرتروز دچار درد نمی شوند و تنها در یک سوم 
افراد دارای شـواهد رادیولوژیـک آرتروز دچار 

درد یا سایر نشانه های بیماری هستند.
یـا  بیمـاری شـامل درمـان دارویـی  ایـن 
مداخله های دیگری همچون درمان های 

حمایتـی مکانیکـی اسـت.
 در آرتـروز زانـو، اسـتفاده از زانوبنـد یـا عصـا در 

هنـگام راه رفتـن مفیـد اسـت.

اسـتفاده از گرمـای موضعـی قبـل از ورزش 
کمپـرس سـرد پـس از آن و  و به کارگیـری 
نیـز آرام سـازی می تواننـد بـه تسـکین درد و 
التهـاب کمـک کننـد. گرمـا اغلـب به شـکل 
مرطـوب، التهـاب را کاهـش و گـردش خون 
را بهبود می بخشد.همچنین کاهش وزن، 
فشار وارد بر مفصل را کم می کند و پیشرفت 

آرتـروز را بـه تأخیـر می انـدازد.

نقش ورزش در درمان آرتروز
دکتـر ژیـال خـداداد، متخصـص تربیـت 
بدنی: ورزش از درمان های مهم در کاهش 
ابتـا بـه ایـن بیمـاری اسـت و تحقیقـات 
ع را بـه اثبـات رسـانده  زیـادی ایـن موضـو

اسـت.
جالـب اسـت بدانیـد نتایج بررسـی ها نشـان 
داده اسـت کـه ورزش موجـب کاهـش درد و 
بهبود عملکرد فیزیکی می شود و مؤثرترین 
رژیم هـای ورزشـی تمرین هـای هـوازی و یـا 
مقاومتی هستند و در صورت امکان، ورزش 
به صورت پیاده روی و شنا توصیه می شود. 

تمرین هـای مقاومتـی نیـز موجـب تقویـت 
عضـات مرتبـط بـا مفصـل مبتـا اسـت. 
تقویت کـردن در حالـی کـه بیمـار، زانوهـا را 
در برابـر مقاومـت خـم یـا بـاز می کنـد، مؤثـر 

واقـع می شـود.
همچنین ورزش های هـوازی آبی و تمرین 
مقاومـت در آب اغلـب بهتـر از تمرین هـای 
تحمـل وزن ماننـد دویـدن یـا اسـتفاده از 

تردمیـل تحمـل می شـوند.
بهتـر اسـت هـر بیمـار بـرای تعییـن رژیـم 
ورزشـی مخصوص خود به فیزیوتراپیسـت 
مراجعـه کنـد و سـپس تمرین هـای توصیـه 

شـده را در منـزل انجـام دهـد.

نقش تغذیه در پیشگیری و 
درمان

ویـدا رحیمـی، کارشـناس تغذیـه و رژیـم 
درمانـی: عـاوه بـر ورزش هـای مناسـب و 
اصولی، نقش تغذیه را هم برای پیشگیری 
نظـر مـد  بایـد  بیمـاری  ایـن  درمـان   و 
 قـرار داد. اسـتفاده از یـک رژیـم متعـادل و 
کـه غنـی از  تقریبـا گیاهـی )حـاوی فیبـر( 
میوه هـا و سـبزیجات تـازه، ماهـی، دانه هـا 
و غـات سـبوس دار و سویاسـت، بـه مقـدار 
التهـاب  کاهـش  در  مؤثـر  قابل توجهـی 

اسـت. مفاصـل 
کسـیدان ها و اسـیدهای چرب امگا ۳   آنتی ا
که در مـواد غذایی نظیر ماهی، گردو و سـویا 

موجود اسـت، التهابات را کاهش و خشکی 
و درد را تخفیـف می دهد.

مصرف منظم سبزیجات و میوه ها، به ویژه 
میوه های غنی از ویتامین C  شـامل کیوی، 

هلو، سـیب و پرتقال، گیاس، آلبالـو، انگور 
و انواع توت ها و همچنین سبزیجاتی نظیر 
جعفـری، شـاهی،کرفس، کلم پیچ و هویج 

دارای اهمیت اسـت.
 ویتامیـن E موجـود درجوانـه گنـدم، کلـم 
بروکلی و انواع مغزهـا نظیر گردو، بـادام و... 
نیـز بـرای افـرادی کـه آرتـروز دارنـد، بسـیار 

مناسـب اسـت.
غات کامل شامل ُجوی دوسر، محصوالت 
برنـج  سـبوس دار،  گنـدم  از  تهیه شـده 
قهوه ای، ارزن و جو نیز به تجربه ثابت شده 
اسـت که در بهبود عائم آرتروز مؤثر هستند 
و ادویه جاتـی ماننـد زردچوبـه و زنجبیـل، 

زعفـران هـم خاصیـت ضـد التهابـی دارد.
همچنیـن اسـفناج، زغال اختـه، آلوهـا و 
ریـواس می توانـد در کاهـش عائـم و درد 

آرتـروز مؤثـر باشـد.
امـا در مصـرف برخـی از مـواد غذایـی بایـد 
احتیـاط کـرد. یعنـی بایـد آن هـا را حـذف یـا 

کاهـش داد.
مصـرف چربی هـای اشـباع نظیـر پیـه گاو، 
گوشـت قرمـز، فرآورده هـای گوشـتی مثـل 
سوسـیس و کالباس و جگر و نیز روغن های 
خ شـده  هیدروژنـه، غذاهـای پرچـرب و سـر
تهدیـدی بـرای مفاصـل و درد و التهابـات 
اسـت. بـه طـور کلـی، گوشـت قرمـز، لبنیات 
کثـر  غ، الـکل، قهـوه، ا پرچـرب، تخم مـر
شـیرینی جات و غذاهـای شـور مضـر اسـت.

درمان آرتروز با ورزش 
و تغذیه مناسب

بیعالمتیآرتروزدربرخیازافراداحتیاطبیشتریمیطلبد

نحوه صحیح خوابیدنحساسیت پوست های حساس
خوابیدننادرستبرعضالتفشارواردمیکندراهکارهاییبرایپیشگیریازآلرژیپوستی

اغلب ما حدود هشـت سـاعت از شـبانه روز 
را در حالـت خوابیـده بـه سـر می بریـم، امـا 
گـر وضعیـت صحیحـی در هنـگام خـواب  ا
نداشـته باشـیم، فشـارهای زیـادی روی 
مفاصـل و عضـات مـا وارد خواهـد شـد و 
چـه بسـا زمینه سـاز تغییر شـکل نیز بشـود، 
بـه همیـن منظـور نظـر دکتـر عبدالکریـم 
و  فیزیوتراپـی  متخصـص  کریمـی، 
درمان هـای غیرجراحـی سـتون فقـرات از 
انگلسـتان و عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه 
علوم پزشـکی اصفهان را جویا شـدیم تا در 

ایـن زمینـه راهنمایـی کنـد.

وضعیت های نادرست 
خوابیدن

اینگونـه  شـکم:  روی  خوابیـدن   ▪
خوابیـدن موجـب افزایـش قـوس کمـری 
و اختـال در تنفـس می شـود، فـرد مجبـور 
اسـت کـه صـورت خـود را بـه یـک سـمت 
گـردن  بچرخانـد و عضـات یـک سـمت 
در حالـت کشـیده و سـمت دیگـر در حالـت 

کوتـاه شـده قـرار می گیرنـد. 
گر فـرد بافاصله بعـد از خوردن  همچنین ا
غذا بخوابد و خوابیدن او رو به شکم باشد 
این شیوه خوابیدن می تواند در هضم غذا 

اشکاالتی بوجود آورد. 
ضمنـا بسـیاری از افـراد خوابیـدن رو بـه 
شـکم را از عوامـل ایجادکننـده درد گردن، 
سـرگیجه  و  سـردرد  دسـت،  بی حسـی 

می داننـد. سـعی کنیـد هرگـز روی شـکم 
حـاد  کمـردرد  دلیـل  بـه  گـر  ا نخوابیـد، 
یـک  کار هسـتید، حتمـا  ایـن  از  گزیـر  نا
بالـش کوچـک زیـر شـکم یـا تنـه قـرار داده 
 و یـک پـا را کمـی خـم کنیـد و بالـش زیـر سـر

 نگذارید.
خوابیدن بـه پهلـو: در صورتـی که فرد 
روی سـطح نرم بخوابد، بدن در داخل آن 
سـطح نرم فـرو مـی رود و در طول خـواب در 
یک وضعیت نادرسـت قرار می گیرد. تکرار 
ایـن حالـت می توانـد دردهـای عضانـی و 
مفاصل را به دنبال داشته باشد و منجر به 
بروز تغییرشکل در ستون فقرات می شود. 
همچنیـن اسـتفاده از بالـش کوتـاه  یـا بلنـد 
نیـز عـوارض مشـابهی را بـه دنبـال خواهـد 

داشت.
گـر فـردی روی  خوابیـدن بـه پشـت: ا
سـطح کامـا سـفت یـا نـرم بخوابـد و یـا از 
بالـش بلنـد اسـتفاده کنـد بـا ناراحتی هـای 
عضانی و مفصلی به ویژه در ناحیه گردن 

مواجه خواهد شد.

 وضعیت های درست خوابیدن
توصیـه می شـود از تختخواب هـای خوب 
را  زیـر  مـوارد  بنابرایـن  کنیـد.  اسـتفاده 

کـرد: می تـوان توصیـه 
گر تختخوابی تشک فنری دارد، بهتر   ا
است که آن تشـک روی یک سطح چوبی 
قرار گیـرد. زیـرا ماهیت فنرها طوری اسـت 

کـه بـه مـرور زمـان شـل می شـود و روی 
تشـک فرورفتگـی بـه وجـود مـی آورد و بـه 
همین علـت باید همیشـه آن هـا را بازرسـی 

کرد.
 تختخواب ها باید مطابق با قوس های 
بدن سـاخته شـوند و در صورت لزوم باید از 
حمایت کننده هایـی نظیـر بالش اسـتفاده 
کـرد. افـرادی کـه روی زمیـن می خوابنـد، 
بهتر اسـت کـه از دو عدد پتو اسـتفاده کنند 
و روی زمین سـفت نخوابنـد و بالـش مورد 

استفاده نرم باشد.
 خوابیـدن بـه پهلـو: فـرد بایـد بالشـی 
اسـتفاده کنـد کـه مهره هـای گردنـی را در 
امتـداد مهره هـای پشـتی نگـه دارد، ایـن 
بالش نباید کوتاه تر یا بلندتر باشـد. زیرا هر 
دو حالـت مشـکاتی را بـرای ناحیـه گـردن 

ایجاد خواهد کرد.
 افـرادی کـه دارای لگـن پهنـی هسـتند، 
بخصـوص خانم هـا بایـد بیـن دو پایشـان 
بالشـی قـرار دهنـد تـا از اعمال کشـش روی 
عضـات ران جلوگیری کنـد. همچنین در 
ایـن افـراد بـرای حفـظ مهره هـای کمـری 
در وضعیت درسـت یـک بالـش کوچک در 

پهلـو قـرار گیـرد.
مـورد  بالـش  بـه پشـت:  خوابیـدن 
اسـتفاده بایـد طـوری باشـد کـه فشـاری به 
عضات و مهره های گـردن اعمال نکند و 
آن هـا را در یک وضعیت درسـت نگهداری 

کند به طوری که قوس گردنی حفظ شود.

گـر دارای پوسـتی حساسـی هسـتید، بـه  ا
شـما توصیه می کنیم از نظرات دکتر محمد 
علـی نیلفـروش زاده، متخصـص پوسـت 

اسـتفاده کنیـد.
یکی از اصطاحات پرکاربرد در حوزه سامت 
پوسـت و مـو، پوسـت های حسـاس اسـت. 
پوسـت حسـاس پوسـتی اسـت کـه نسـبت 
بـه پوسـت های معمولـی بیشـتر بـه بـاد، 
نـور خورشـید، سـرما و محصـوالت آرایشـی 
بهداشـتی و حتـی هورمون هـا، کم خوابـی 
کنـش نشـان می دهـد و در  و آلودگـی هـوا وا
مواجهه با این عوامل ملتهب شده و رنگش 

قرمـز یـا قهـوه ای می شـود.

انواع پوست های حساس
دسـته  چهـار  بـه  حسـاس  پوسـت های 
کنش پذیر  طبیعی، حسـاس بـه محیـط، وا
نـازک تقسـیم می شـوند. پوسـت های  و 
هسـتند  ژنتیکـی  معمولـی،  حسـاس 
گزمـا،  و می تواننـد بـا مشـکاتی از جملـه ا

روزاسـه و پسـوریازیس همـراه شـوند.

عوامل حساسیت زا
پوست های حساس به عوامل محیطی در 
اثـر مواجهه بـا عوامـل محیطـی از جملـه نور 
آفتاب، دود سـیگار، آلودگی هـوا و هر چیزی 
کـه در تماس با پوسـت باشـد، بـروز می کند و 

با سـوزش همـراه اسـت.
افـرادی کـه پوسـت های حساسـی دارنـد 

و  رنـگ  شـوینده،  مـواد  صابون هـا،  بـه 
کنش نشـان  رایحه های این محصوالت وا
کنش با خارش، خشکی و  می دهند. این وا

قرمـزی پوسـت همـراه می شـود.
 بـه همیـن دلیـل افـرادی کـه پوسـت های 
ع  نـو هـر  از  نمی تواننـد  دارنـد  حساسـی 
پوستشـان  از  مراقبـت  بـرای  محصولـی 

کننـد. اسـتفاده 
کنش پذیـر در اثـر اسـتفاده  پوسـت های وا
از محصـوالت مراقبـت از پوسـت و مـو قرمـز 
و ملتهـب می شـوند و احتمـال بـروز جـوش 
روی آن ها وجـود دارد و در نهایت با افزایش 
سـن، پوسـت بـه طـور طبیعـی نازک تـر و 

تحریک پذیـر خواهنـد شـد.

توصیه
علـل  و  درجـه  شـدت،  کـه  آنجـا  از 
حساسـیت های پوسـتی متفـاوت اسـت، 
افراد بهتر است از محصوالت آرایشی حاوی 
رنـگ و اسـانس اسـتفاده نکننـد. همیـن 
قانـون در رابطـه بـا محصـوالت شـوینده، 
صابون و پودرهای لباس شویی هم صادق 

. سـت ا
محصـوالت  مصـرف  از  بایـد  افـراد  ایـن 
حـاوی سـولفات ها، الیه بردارهایـی ماننـد 
گلیکولیک، اسید سالیسیلیک، رتینوئیدها، 
ضدآفتاب هـای  و  الـکل  ایزوپروپیـل 

کننـد. شـیمیایی پرهیـز 
شسـتن بیـش از انـدازه پوسـت نیـز می تواند 

پوسـت حسـاس را تحریـک کنـد و باعـث 
خشـکی بیـش از انـدازه آن شـود.

از  اسـت  الزم  پیشـگیری  بـرای 
ک کننده هـای مایـم بـه جـای صابون ها  پا
و اسکراب ها استفاده کرد. این افراد باید به 
دنبـال محصوالتی باشـند کـه از سـد دفاعی 
پوسـت مراقبـت کـرده و آن را تغذیـه کنـد.
گلیسـیرین، اسـید هیالورونیـک و کـره شـیا 
رطوبت و نرمی پوسـت را باال برده و به دلیل 
داشتن سرامیدها و اسیدهای چرب، چربی 

روی پوسـت را تقویـت می کنند.
کـه پوسـت حساسـی  بهتـر اسـت افـرادی 
دارنـد، آرایـش نکننـد یـا اینکـه می تواننـد 
برای آرایـش از مواد معدنـی و محصوالتی بر 
پایه سـیلیکون که برای این نوع پوسـت ها 
مناسـب اسـت، اسـتفاده کننـد. همچنیـن 
نباید از محصوالت آرایشی ضد آب استفاده 
کرد و برای پاک کردن آرایش نیز باید حتما از 
ک کننده های مخصوص کمـک گرفت. پا
افـرادی کـه پوسـت های حساسـی دارنـد، 
بایـد بـرای چشـم ها بـه جـای خـط چشـم 
مایـع، از مـداد چشـم اسـتفاده کننـد. زیـرا 
خط چشم های مایع عمدتا حاوی التکس 

هسـتند و محرک انـد.
گفتنـی اسـت تمـام افـراد بایـد بـه مـدت 
و  آرایشـی  محصـوالت  مانـدگاری  زمـان 
تاریـخ انقضـای آن توجـه داشـته باشـند. 
زیـرا محصـوالت تاریـخ گذشـته می توانـد 

زمینه سـاز آلـرژی و حساسـیت شـود.

 ویتامین E موجود 
 درجوانه گندم،

 کلم بروکلی و انواع 
 مغزها نظیر گردو، 

 بادام و... نیز
 برای افرادی که آرتروز 
دارند، بسیار مناسب 

است
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رویداد

 چهره ماندگار اصفهان 
بر اثر ابتال به کرونا درگذشت

دکتـر حسـین یقینـی، چهـره مانـدگار علمـی و هنـری اصفهـان، 
شامگاه چهارشـنبه بر اثر ابتال به بیماری کووید ۱۹ درگذشت. به 
گزارش ایرنا، حسـین یقینی که دکترای داروسـازی و کارشناسی 
تاریخ و ادبیات فارسی و سابقه تدریس رشته های هنر و معماری 
را در دانشگاه ها داشت، در  ۷۸ سالگی درگذشت. او با بیش از ۵۰ 
سال سابقه تدریس از مقطع دبستان تا دانشگاه دارای آثار علمی 
و هنـری مانـدگار فراوانی ازجمله دیوارنگاره های مهمان سـرای 
عباسی، سالن دانشکده داروسازی و تعداد زیادی از مکان های 
خصوصـی در اصفهان اسـت.او در عرصـه نگارگـری و نقاشـی 
نیز آثاری از جمله پوستر شیخ الرئیس ابوعلی سینا، زکریای رازی 
و دکتر محمـد قریـب را در کارنامه هنـری خـود دارد؛ همچنین در 
بخـش تالیفـات علمـی، مهم تریـن اثـر او دانشـنامه پنـج جلـدی 
»داروسـازی و داروخانـه داری در اصفهـان« اسـت کـه بـه عنـوان 

کتاب سـال جمهوری اسـالمی ایـران در ۱۳۹۵ انتخاب شـد.
فرزنـد حسـین یقینـی اظهـار داشـت: این چهـره مانـدگار علمـی و 
هنری پـس از ابتـال بـه بیمـاری کوویـد۱۹، شـامگاه چهارشـنبه 
بیسـت ودوم اردیبهشـت جـاری، در بیمارسـتان الزهـرا)س( 
اصفهـان درگذشـت. امیـد یقینـی بـا بیـان اینکـه پـدرم به عنـوان 
پژوهشـگر علمـی و اصفهان شـناس دارای آثـار و فعالیت هـای 
کتاب، هنـر،  بسـیاری در زمینه هـای مختلـف ماننـد تألیـف 
موسیقی، معماری و  آیینه کاری بود، افزود: مراسم تشییع پیکر 
او روز شـنبه سـاعت ۹ صبـح از درب دانشـکده پزشـکی دانشـگاه 

علـوم پزشـکی اصفهان برگـزار خواهـد شـد.
حسـین یقینی اول اردیبهشـت ۱۳۲۲ در محله چهارسـو مقصود 
اصفهان به دنیا آمد و دوران دبسـتان و متوسطه را در دبیرستان 
صارمیه گذراند.از جمله آثار هنری او در عرصه گرافیک می توان 
بـه طراحـی آرم هـای دانشـگاه اصفهـان، سـازمان نظام پزشـکی 
و شـرکت تعاونی درمانگران اصفهان اشـاره کـرد. او همچنین در 
زمینه هنـر چـوب و آیینه بری تعـداد زیـادی اثـر از قبیل اسـلیمی، 

گره هـای توخالی و توپـر و آیینـه بـری را در کارنامه خـود دارد.
مجموعـه عکس های آثـار تاریخـی اصفهـان، عشـایر مرتبـط 
بـا ایـن دیـار و مشـاغل از یاد رفتـه اصفهـان نیـز از  دیگر آثـار 
برجامانـده از ایـن چهـره مانـدگار علمـی و هنـری اسـت. از ایـن 
پژوهشـگر اصفهان شـناس در اسـفند سـال ۹۵ در مراسـمی بـا 
حضور رئیس جمهور در اختتامیه بیسـت وچهارمین دوره جایزه 
جهانی کتاب سـال برای تألیـف کتاب»دانش نامه داروسـازی و 
داروخانـه داری در اصفهـان« تجلیل شـد.این کتاب که با شـش 
سال زحمت حسین یقینی نوشـته شـده حاوی اسـناد، مدارک و 
عکس های نفیس و گران بهایی درباره تاریخ طب و داروسـازی 

اصفهـان اسـت.
کنـون حـدود یکصـد هـزار  کرونا تا ع ویـروس  از ابتـدای شـیو
بیمـار دارای عالئـم کرونـا در بیمارسـتان های اسـتان اصفهـان 
 بسـتری شـده که حـدود ۱۰هـزار نفـر از آن ها جـان خـود را از دسـت 

داده اند.

خبرخوان

 صدور  ۱۴۰۱ شناسنامه برای فرزندان
 با مادر ایرانی و پدر خارجی

کنــون بــرای  ســخن گوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور گفــت: تا
یک هــزار و ۴۰۱ نفــر از فرزنــدان حاصــل از ازدواج مــادر ایرانــی بــا 
پــدر خارجــی در کشــور شناســنامه صــادر و تحویــل داده شــد. 
ســیف اهلل ابوترابــی در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: متقاضیــان 
دریافــت تابعیــت ایرانــی حاصــل از ازدواج مــادر ایرانــی و پــدر 
خارجــی بــرای جلوگیــری از هرگونــه سوءاســتفاده در داخــل 
ج از کشــور به کنســولگری های  کشــور به اســتانداری ها و در خار

ــد. ــه کنن ــران مراجع ای
او خاطــر نشــان کرد: هرگونــه ثبت نــام بــرای ارائــه اطالعــات 
مشــموالن قانون اعطای تابعیت بــه فرزندان حاصــل از ازدواج 
زنــان ایرانی بــا مــردان خارجی بــرای دریافــت شناســنامه، فقط 
از طریــق اســتانداری ها و کنســولگری ها خواهــد بــود؛ بنابرایــن 
ــر تعریــف شــده مثــل  ســایر اقدامــات از طریــق جایگاه هــای غی

کافی نت هــا و غیــره مــورد تأییــد نیســت.
او بــا بیــان اینکــه ســازمان ثبــت احــوال کشــور در فراینــد اجــرای 
قانــون اعطــای تابعیــت بــه فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان 
ایرانــی در پایــان راه قــرار دارد، گفــت: متقاضیــان دریافــت 
تابعیــت ایرانــی زیــر ۱۸ ســال، براســاس قانــون اعطــای تابعیت 
بــه فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی، 
توســط مــادر و متقاضیــان بــاالی ۱۸ ســال خودشــان می تواننــد 
اقــدام کننــد. ســخن گوی ســازمان ثبــت احــوال اعــالم کــرد: 
در ثبــت احــوال ســند هویتــی مــادر بررســی و احــراز می شــود 
و بعــد از تأییــد و تصویــب کمیســیون اتبــاع کــه بــه مــا اعــالم 
می شــود،  بــرای صــدور تابعیــت مراحــل انجــام خواهــد شــد.
ابوترابــی افــزود: مصوبــه »اعطــای تابعیت بــه فرزنــدان حاصل 
از ازدواج زنــان ایرانی با مــردان خارجــی« ۱۳ خــرداد ۱۳۹۹ ابالغ 

شــد و الزم االجر اســت.
گفتنی اســت؛ بحــث اولیه دربــاره اعطــای تابعیــت بــه فرزندان 
دارای مــادر ایرانــی و پــدر غیــر ایرانــی بــه ســال ۸۵ و مجلــس 
ح در دوره هــای هشــتم و نهــم  هفتــم بــاز می گــردد. ایــن طــر
مجلس تغییراتی پیدا کرد و در نهایت توســط شــورای نگهبان 
رد شــد. در ۱۳۹۷ دولــت دوازدهــم الیحــه ای را بــه مجلــس 
فرســتاد تــا بــه موجــب آن فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان 
ایرانــی بــا مــردان غیرایرانــی بتواننــد شناســنامه ایرانــی دریافت 
کننــد. ایــن الیحــه موافقــان و مخالفانــی داشــت و هــر کــدام 
ل های خــاص خــود را داشــتند؛ تــا آنکــه ســرانجام  اســتدال
کنون  شــورای نگهبان آن را در مهر مــاه ۹۸ تصویب کــرد و هم ا

ــت.  ــده اس ــی ش ــاز اجرای ــز وارد ف نی
معــاون اول رئیس جمهــوری ۱۳خردادمــاه ســال گذشــته 
آیین نامــه اعطــای تابعیــت ایــران بــه فرزنــدان حاصــل 
از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی را بــرای اجــرا بــه 
وزارتخانه هــای کشــور، اطالعــات و امورخارجــه و معاونــت 
حقوقی رئیس جمهوری ابالغ کرد و بعد از آن هیئــت وزیران در 
اجــرای قانــون اصــالح قانــون تعییــن تکلیــف تابعیــت فرزنــدان 
حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی، آیین نامــه 
اجرایــی نحــوه اعطــای تابعیــت بــه افــراد مشــمول ایــن قانــون 

را تصویــب کــرد. 
براســاس ایــن آیین نامــه، هــر زن ایرانــی کــه بــا مــرد غیرایرانــی 
ازدواج کــرده و در نتیجــه ایــن ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ ســال 
باشــد و هــر فــردی کــه از مــادر ایرانــی و پــدر غیرایرانــی متولــد 
شــده و بیش از ۱۸ ســال تمــام داشــته باشــد، می توانــد متقاضی 

اعطــای تابعیــت بــرای فرزنــدش باشــد.

هشـتگ من_یک_رزیدنتـم و هشـتگ های دیگری بـا مضمـون خودکشـی در دوران رزیدنتی و خودکشـی دسـتیاران پزشـکی 
و خودکشـی رزیدنـت پزشـکی در روزهای گذشـته در فضـای مجـازی گل کـرد؛ درسـت زمانی که چهاردانشـجوی دسـتیاری 

پزشـکی در کمتـر از دو هفتـه خودکشـی کردند.

لیال مقیمی
خبرنگار

هشتگ من_یک_رزیدنتم و هشتگ های 
دیگـری بـا مضمـون خودکشـی در دوران 
رزیدنتـی و خودکشـی دسـتیاران پزشـکی 
و خودکشـی رزیدنـت پزشـکی در روزهـای 
کـرد؛  گل  مجـازی  فضـای  در  گذشـته 
آن هم درسـت زمانی که چهاردانشـجوی 
کمـــتـــر از دو  دســتــیـــاری پــزشـــکی در 
هـــفـــتـــه خودکشـــی کردنـد. مرگ هـای 
زنجیـره ای ایـن دانشـجویان و راه اندازی 
تـا  شـد  باعـث  مختلـف،  هشـتگ های 
رزیدنت هـا و سـختی کار آن هـا بیشـتر از 
هـر زمـان دیگـری در معـرض توجـه قـرار 
گیـرد و دانشـجویان رشـته های مختلـف 
دسـتیاری پزشـکی و تمـام کسـانی کـه از 
دور و نزدیـک بـا مشـکالت و مشـقت های 
کت ننشینند و  کاری آن ها آشنا بودند، سا
دراین باره سخن بگویند و علت خودکشی 
چهـار دسـتیار پزشـکی را هـم اتفاقـا همین 
سختی ها و فشارهای ناشی از کار بدانند. 
کاربـری نوشـت: »هـر حقوقـی رزیدنـت 
درخواسـت کنـد، ایـن پاسـخ را می شـنود 
کـه رزیدنـت دانشجوسـت! امـا زمانـی کـه 
دچار قصـور پزشـکی شـود، دیگر دانشـجو 
نیست و پزشـک محسوب می شـود و باید 
دیـه بپـردازد.« کاربـر دیگـری هم نوشـت: 
»رزیدنت از دو میلیون حقوقی که دریافت 
می کند، باید هزینه بیمه مسئولیت بدهد 
کنـد.«  کار  تـا بتوانـد بـرای بیمارسـتان 
تـا  اعتراض هـای توییتـری باعـث شـد 
شـوراهای صنفـی دانشـجویان بیـش از ۹ 

دانشـگاه علوم پزشـکی کشـور نیـز دسـت 
بـه قلـم شـده و بـا ارسـال نامـه ای بـه وزیـر 
کنـش بـه خودکشـی چهـار  بهداشـت در وا
تـن از دسـتیاران پزشـکی شـهر تهـران در 
هفته هـای اخیـر، خواسـتار رسـیدگی بـه 
وضعیـت آن هـا شـوند. بـه گـزارش ایسـنا 
در ایـن نامـه آمـده اسـت: »ازدسـت دادن 
و  وقـت  سـال ها  کـه  کشـور  نخبـگان 
سـرمایه، صـرف تربیـت هـر کـدام از آنـان 
ک اسـت کـه  می شـود، فاجعـه ای دردنـا
طـی دو سـال گذشـته به رغم هشـدارهای 
شـورای صنفـی هرگـز حتـی ترمیـم قوانین 
اسـتثماری و دسـتورالعمل های زورگویانه 
علیـه دسـتیاران پزشـکی بـا وجود سـادگی 
آن؛ در اولویت هـای وزارت بهداشـت قـرار 
نگرفـت. خودکشـی سـریالی دسـتیاران 
پزشـکی، انصـراف دسـته جمعـی یـا کـوچ 
کشـورهای بیگانـه  ناخواسـته آنـان بـه 
ناشـی از عوامـل متعـددی چـون حقـوق 
تضییـع شـده آن هـا در بیمارسـتان ها، 
بدرفتـاری و بی توجهـی برخـی اسـتادان 
ُپـر  کشـیک های  ممتـاز،  به اصطـالح 
تعـداد، فشـار کاری و روحـی بـاال و حقـوق 
ح هـای  غ طر ناچیـز اسـت. آن هـا زیـر یـو
اجبـاری و تعهدهـای بی پایـان، بـا حقوق 
تحقیرآمیـز ماهیانـه دومیلیـون تومـان و 
ده ها شب کشـیک سـنگین و طاقت فرسا 
مچالـه شـده اند. بـر ایـن اسـاس، وزیـر 
بهداشـت، روسـای دانشـگاه ها، روسـای 
تابعـه،  بخش هـای  و  بیمارسـتان ها 
پیـش از معاونـت در قتـل پزشـکان جـوان 
بعـدی، انصراف یا کـوچ اجباری ایشـان از 
کشـور بـه قیـد فوریت بـا تشـکیل جلسـه در 
حضـور نماینـدگان ایشـان جهت رفـع این 

قوانیـن و احیـای حقـوق انسـانی ایشـان 
گام بردارنـد.«

چرا مهاجرت نکنیم؟
دریـــافـــــت  فــشـــردگـــی  شـــیــفــت هــــا، 
حداقـل حقـوق بـدون هیـچ مزایایـی، 
در  به ویـژه  بـاال،  کار  حجـم  همچنیـن 
نداشـتن  و  دولتـی  بیمارسـتان های 
کار  بیمـه، تنهـا بخشـی از سـختی های 
رزیدنت هاسـت کـه آن هـا را تحـت فشـار 
قـرار داده و عرصـه را برایشـان تنـگ کرده 
اسـت. شـیدا کـه دانشـجوی دسـتیاری 
پزشکی سال سـوم در رشـته جراحی قلب 
اسـت و در ایـن سـال ها شـاهد عزیمـت 
ج  خـار بـه  هم کالسـی هایش  از  برخـی 
از کشـور بـوده، می گویـد کـه در برخـی از 
کشـورها مثل آلمان، رزیدنت ها با شرایط 
بسـیار بهتـر و درآمـد مکفـی می تواننـد 
زندگـی کننـد. زمانـی کـه چنیـن امکانـی 
برای آن ها وجـود دارد، طبیعی اسـت که 
شـرایط بهتـر را بـرای ادامـه کار انتخـاب 
کنند: »تعداد شـیفت ها بسـیار زیاد است؛ 
شـاید حـدود ۱۵ شـیفت کاری ۳۰سـاعته 
در مـاه. محدودیتـی بـرای تعـداد شـیفت 
وجود ندارد و باید به طورکلی بیمارسـتان 
کاور شـود. ایـن شـیفت ها به ویـژه بـرای 
اتـاق  در  مجبورنـد  کـه  رزیدنت هایـی 
کننـد، فشـرده تر  عمـل نیـز حضـور پیـدا 
در  درحالی کـه  اسـت؛  طاقت فرسـاتر  و 
کشـورهای دیگـر رزیدنت هـا معمـوال ۲۴ 
سـاعت شـیفت هسـتند و بعـد از آن آف.«

دوام آوردن سخت است
دوش  بـه  بیمارسـتان  کار  بـار  تمـام 

معاینـه  و  ویزیـت  از  رزیدنت هاسـت؛ 
برخـی  انجـام  و  ترخیـص  تـا  گرفتـه 
عمل هـای جراحـی: »بـه خاطـر همیـن 
آمــــوزش دیــــدن و  بـــرای  فــرصــتـــی، 
یادگرفتـن و مطالعه کـردن وجـود نـدارد. 
از نظـر امکانـات و تسـهیالت هـم اوضـاع 
نیسـت؛  مطلـوب  چنـدان  رزیدنت هـا 
مثـال درحالی کـه بایـد در پاویون هـا یـک 
اتـاق در اختیـار آن هـا قـرار گیـرد، فقـط 
یـک تخـت بـه آن هـا اختصـاص پیـدا 
وضعیـت  هـم  خــوابـــگاه ها  می کنــــد. 
چنـدان مسـاعدی ندارند.« شـیفت های 
کار بـاال، امـا حقـوق  پی درپـی و حجـم 
انـدک! یکـی دیگـر از رزیدنت هـا می گویـد 
کـه دسـتیاران پزشـکی بیمـه نمی شـوند 
و چهـار یـا پنـج سـالی کـه در بیمارسـتان 
مشـغول بـه کار و آمـوزش هسـتند، جـزو 
کاری آن هـا حسـاب نمی شـود.  سـابقه 
حقوقشـان هـم به  رغـم اینکـه امسـال 
افزایـش داشـته بـه دومیلیـون و۹۰۰ هـزار 
گر کسی  تومان رسـیده اسـت.« بنابراین ا
آمادگـی روحـی و جسـمی بـرای ورود بـه 
ایـن شـغل نداشـته باشـد، ممکـن اسـت 
نتوانـد دوام بیـاورد و عطـای مانـدن را به 
لقایـش ببخشـد؛ مثـل سـعید، رزیدنـت 
رشته بیهوشی، که در سال سوم انصراف 
داد؛ درحالی کـه فقـط یـک سـال دیگـر بـه 
پایـان تحصیلـش مانـده بـود: »فشـار بـه 
قـدری رزیدنت هـا را اذیـت می کنـد کـه 
برخـی طاقـت تحمـل آن را ندارنـد. کار 
زیـاد و حقـوق انـدک اجـازه نمی دهد یک 
رزیدنت زندگی معمولی داشـته باشـد؛ به 
همین دلیـل مجبور می شـود بـه کارهای 
دیگـر روی آورد؛ یعنـی سـختی کار باعـث 

تغییـر ماهیـت پزشـک می شـود. رزیدنت 
از همه طرف ضربه می خورد؛ از یک سـو، 
باید نگران تأمین هزینه های زندگی اش 
باشد و از سوی دیگر، فشردگی کار، روح و 
روان او را مـورد آزار و اذیـت قـرار می دهـد. 
او فشـار روحـی بسـیاری را تحمـل می کند 
کار اسـت. از سـوی  و همـه زندگـی اش 
گـر متأهـل هـم باشـد، مشـکالت  دیگـر، ا
چنـد برابـر می شـود. درک شـرایط کاری 
کار راحتـی  کنارآمـدن بـا آن  رزیدنـت و 

 نیسـت و زمینه سـاز مشـکالت خانوادگـی
 است.«

نظام پزشکی از رزیدنت ها 
حمایت نمی کند

ماجـرا، امـا بـه اینجـا نیـز ختـم نمی شـود؛ 
سـال  ارتوپـدی  رزیدنـت  علـی،  بلکـه 
سـوم، بـه محدودیت هـای دیگـری هـم 
اشـاره می کنـد؛ مثـال اینکـه »۷۰درصـد 
رزیدنت هـا بـا سـهمیه قبـول می شـوند 
و تنهـا ۳۰درصـد دیگـر بـدون سـهمیه. 
پـس از اینکـه رزیدنـت بـه دانشـگاه وارد 
شـد، باید تعهداتـی را بدهد؛ بـرای مثال، 
۲۰ سـال خدمـت  کارمنـد زیـر  بایـد دو 
گـر زیـر بـار ایـن همـه  ضامـن او شـوند کـه ا
کار و فشـار مشـکلی بـه وجـود آمـد، آن هـا 
ع  ضمانـت پرداخـت کننـد. ایـن موضـو
باعـث می شـود خیلی هـا همـان ابتـدای 
دیگـر،  سـوی  از  دهنـد.  انصـراف  کار 
دانشـجوهای انصرافـی باید به دانشـگاه 
گر  خسـارت پرداخـت کننـد؛ یعنـی حتـی ا
دانشـجویی به هـر دلیلـی فوت هـم کرد، 
خانـواده او بایـد بـه دانشـگاه خسـارت 
هـم  اساسـی  مشـکل  کننـد!  پرداخـت 
ایـن اسـت کـه حقـوق رزیدنـت بـا شـرایط 
اقتصـادی موجـود، هم خوانـی نـدارد و 
بچه هـا مـدام واهمـه دارنـد کـه آن هـا را 
کشـیک اضافه نگـه دارند یا تحصیلشـان 
کـه در  طـول بکشـد؛ به ویـژه آن هایـی 
رشته های جراحی دار تحصیل می کنند. 
برخـی از هم کالسـی هایم بـه خاطـر درآمد 
اندکشـان ترجیـح دادنـد انصـراف داده 
کشـیک  عمومـی  پزشـک  به عنـوان  و 
دسـت  بـه  بیشـتری  درآمـد  تـا  بدهنـد 
آورنـد.« محمـد، رزیدنـت دیگـری کـه در 
سـال اول یکـی از رشـته های پرطرفـدار 
گالیـه از عـدم  تحصیـل می کنـد نیـز بـا 
حمایت هـای نظام پزشـکی می گویـد کـه 
ایـن سـازمان به رغـم اینکـه از رزیدنت هـا 
هزینه عضویت دریافـت می کند، آن ها را 
مـورد حمایت خـود قـرار نمی دهـد: »فقط 
کافی است اتفاقی بیفتد و دست رزیدنت 
بـه کسـی بخـورد؛ آن وقـت اسـت کـه این 
سازمان فرد را مواخذه و سرزنش می کند؛ 
مناطـق  نـام  بـه  سـهمیه ای  همچنیـن 
محـروم در نظـر گرفته انـد کـه فـرد بایـد 
تعهد بدهد حدود ۱۲ سال در این مناطق 
ج شـدن از  مشـغول به کار شـود و حق خار
کشور را هم ندارد. انتخاب جایی که قرار 
اسـت فرد طبابت کند هم دست خودش 
نیسـت؛ درحالی کـه ممکن اسـت پزشـک 
بسـته بـه روحیـه خـود بخواهـد محلـی 
کـرد، انتخـاب  کار خواهـد  کـه در آن  را 
ایـن مشـکالت دست به دسـت  کنـد.«  
همـه داده تـا رزیدنت ها از شـرایط موجود 
خـود خسـته و افسـرده شـوند.  محمـد 
شـریفی مقدم، دبیـر کل خانـه پرسـتاران 
اجتماعـی  آسـیب های  دربـاره  ایـران، 
ناشـی از کار کادر درمـان بـه تجارت نیـوز 
کادر درمـان بـه  می گویـد: »بسـیاری از 
کـم  حقـوق  زیـاد،  کاری  فشـار  دالیـل 
کار بـا آسـیب های  و اسـترس ناشـی از 
اجتماعـی زیـادی مواجـه می شـوند.« او 
می گویـد: »بـا تجربـه سـال های کاری و 
مواجهـه بـا رزیدنت هـا می گویـم کـه قشـر 
بسـیار مظلومـی هسـتند. آن هـا اسـترس 
بـاالی ناشـی از مسـئولیت جـان مـردم و 
فشـار کاری زیـاد را متحمـل می شـوند. 
برخـی از آن هـا را بـه بیمارسـتان های 
خصوصـی هـم می برنـد؛ بـدون پرداخـت 
گـر اعتراضـی هم کنند اسـتاد  هزینه ای. ا

نمـره قبولـی بـه آن هـا نمی دهـد.«

#من_ یک_ رزیدنت_ بودم
رزیدنتهادرگفتوگوبااصفهانزیباازکارزیادودرآمدناچیزمیگویند

کار زیاد و حقوق اندک 
اجازه نمی دهد یک 

رزیدنت زندگی معمولی 
داشته باشد؛ به همین 
دلیل مجبور می شود به 
کارهای دیگر روی آورد؛ 
یعنی سختی کار باعث 
تغییر ماهیت پزشک 

می شود

 آمار کرونای اصفهان؛ ۲۴ اردیبهشت
 ۳۸ فوتی و  ۴۱۸ ابتالی جدید

کسیژن  انفجار کپسول ا
 در اصفهان

 آزادی ۱۳۷ زندانی
 در ماه رمضان

سـخن گوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان روز گذشـته از ابتـالی ۴۱۸ نفـر بـه کرونـا خبر 
کـز درمانـی تحـت  داد. آرش نجیمـی اظهـار کـرد: از ایـن تعـداد بیمـار جدیـد ۱۷۶ نفـر در مرا
پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شـدند؛ همچنین در این بازه زمانی ۲۳۷ 
کز درمانی ترخیص شـدند. او همچنیـن تصریح کرد: ۳۱۶ بیمار در  بیمار بهبود یافته از مرا
بخش مراقبت هـای ویژه نگهـداری می شـوند. نجیمـی آمـار مرگ ومیر بیماران مشـکوک 
به کرونا طی ۲۴ سـاعت اخیر در اسـتان اصفهان را ۳۸ نفـر اعالم کرد و گفـت: از این تعداد 

۲۶ نفـر فوت شـده مثبـت کرونا بوده اسـت.

مدیـر مرکـز حـوادث و فوریت هـای پزشـکی اصفهـان اعـالم کـرد: حادثـه انفجـار کپسـول 
کسـیژن اصفهـان سـه مصـدوم بـه جـا گذاشـت. غفـور راسـتین  کـز ا کسـیژن در یکـی از مرا ا
اظهـار کـرد: سـاعت ۱۹ و ۲۱ دقیقـه )پنجشـنبه،۲۳ اردیبهشـت( حادثـه انفجـار در مرکـز 
کسـیژن پـارس در میـدان اسـتقالل اتفاق افتـاد. او با اشـاره بـه اعزام سـه کـد ۱۱۵ به محل  ا
حادثـه گفـت: در ایـن حادثـه سـه مـرد ۴۵ سـال دچـار آسـیب شـدند. دو نفـر از مصدومـان 
دچـار آمپوتـه پـا و سـوختگی و یـک مصـدوم ترومـا هـر دو پـا شـد کـه هـر سـه بـه بیمارسـتان 

امیـن اصفهـان منتقـل شـدند.

مدیـرکل زندان هـا و اقدامـات تأمینـی و تربیتـی اسـتان اصفهـان از آزادی ۱۳۷ زندانـی 
جرائم غیرعمد )شـامل شـش زن و ۱۳۱ مـرد( در مـاه رمضان امسـال خبر داد و گفـت: مبلغ 
کل بدهـی زندانیـان آزادشـده در اسـتان ۲۹۹میلیـارد و ۷۲۵میلیـون ریـال بـود. محمـود 
ضیایی فـرد در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: جمـع کل گلریزان هـای رمضان امسـال ۲۱۲ 
میلیـارد و ۴۱۳میلیـون ریـال بـود. او افـزود: مبالـغ جمـع آوری شـده در گلریزان هـای مـاه 
رمضان امسـال شـامل ۱۱۷میلیارد و ۳۶۰میلیون ریال وصولی، پنج میلیاردو۶۱۳میلیون 

ریـال چـک و ۸۹میلیـارد و ۴۴۰میلیـون ریـال تعهـدات بـود.
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 اردیبهشت 
اصفهان توتستان است

مرضیه شیرعلیان
نویسنده

شـیرین ترین خاطرات من زیـر درخت های توت اصفهان شـکل 
گرفته، شـهرهای دیگر را نمی دانم ولی اردیبهشـت ها، اصفهان 
توتسـتان می شـود. آسـفالت ها و پیاده روها از توت های افتاده و 
له شده زیر قدم های عابران، لک می شـود و غیر ممکن است که 
در طـول مسـیر، چنـد تـا پسـربچه را آویـزان بـه درختـی یـا درحـال 
تـکان دادن آن نبینـی.آن روزهـا اردیبهشـت کـه می شـد، چـادر 
شـب به دسـت با دوسـتانم دنبال درخت های تنومنـدی بودیم 
که جـای پـا داشـته باشـد و بشـود باالیش رفـت. من همیشـه یک 
گوشـه چادرشـب را می گرفتـم و ریـزش سـفید و شـیرین توت هـا را 

ذوق زده تماشا می کردم.
 گاهـی وسـط کار، دمپایـی آن کسـی کـه بـاال رفته بـود تـوی چادر 
شب می افتاد و ما خنده کنان دمپایی را دوباره باال می انداختیم.

 بعضـی وقت هـا هـم یکـی از بچه هـا با دیـدن توت درشـت سـفید 
یـا سـیاهی، دسـت از دلـش می رفـت و بـرای برداشـتنش، چـادر را 
گر  ول می کـرد. آن وقت همه توت ها از سراشـیبی سـر می خـورد و ا
بـا بـاال آوردن زانـو و آرنـج، گوشـه را نمی گرفتیـم تمـام زحماتمـان 

بـه هـدر می رفـت.
بعد از تقسیــــــــم عادالنه توت ها، کیسه و سطل نیمه پرشده مان 
را برانـداز می کردیـم و از فکـر اینکـه بـا دیدنشـان، خانواده مـان 

خوشـحال می شـدند احسـاس غـرور می کردیـم.
امـا گاهـی هـر چـه می کردیـم، آن سـطل و کیسـه جـز چنـد ردیـف 
تنـک و خالـی چیـزی نداشـت. آن وقـت خودمـان نمی خوردیـم 
و هرچـه خانـواده اصـرار می کـرد چـرا نمی خـوری؟ آب راه افتـاده 
دهانمـان را قـورت می دادیـم و می گفتیـم آن قـدر خـورده ام کـه 

دارم می ترکـم!
کیـف و عینـک  امـا حـاال بـا ایـن ظاهـر عصـا قـورت داده و 
خاطـرات  آن  دوبـاره  می شـود  چطـور  پروفسـوری،  ح  طـر
را زنـده کـرد؟ کجـا آن رفقـا را پیـدا کنـم و اصـا آن چادرشـب 
کار  بـه  مشـغول  اردیبهشـت ها  فقـط  کـه  کجاسـت  سـفید 
گنجـه تـوی  اجبـاری اش  درمرخصـی  سـال  بقیـه  و   بـود 

 به سر می برد؟
تـوت سـفیدی جلـوی پایـم مـی افتـد، تـازه، سـفید و تپـل! بـدون 
توجـه بـه سـرو وضعـم، خـم می شـوم و بـرش مـی دارم. بـه انـدازه 

تمـام خاطـرات اردیبهشـتی ام، شـیرین اسـت.

عکس روز داستان 
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 ابتکار اتاقک مطالعه
کش  در پارک های مرا

احـداث اتاقک های مخصـوص مطالعه در 
کـش برای  پارک هـا اقـدام جدیـد وجالب مرا
تشـویق بـه مطالعـه شـده اسـت.به گـزارش 
کـش، اتاقک های  خبرگزاری کتـاب، در مرا
مخصـوص مطالعـه در برخـی از پارک هـا و 
فضاهـای سـبز در کازابانـکا، بزرگ تریـن 
شـهر ایـن کشـور احـداث شـده تـا عـاوه بـر 
اینکه مردم را با کتاب و کتاب خوانی آشـتی 
دهـد، بهانـه و راهی مؤثـر بـرای تـرک اعتیاد 
بـه گوشـی های هوشـمند و اینترنـت باشـد.

کشی ها کتاب نمی خوانند یا کمتر کتاب  مرا
می خواننـد و خرید کتـاب جـزو اولویت های 
کشـی بـه  مهـم بسـیاری از شـهروندان مرا
شـمار نمـی رود؛ عـاوه بـر اینکـه فضاهایـی 
کـه فعالیت هـای فرهنگـی در آن صـورت 
می گیرد، انگشت شمار هستند.عبدالمالک 
الکحیلـی، معـاون رئیـس گـروه فرهنگـی 
و ورزشـی کازابانـکا، دربـاره احـداث ایـن 
کـش می گویـد:  اتاقک هـا بـه خبرگـزاری مرا
ح  در چارچوب برنامه هـای گروهی  این طـر
مربـوط بـه تشـویق بـه مطالعـه از طریـق 
احداث 16 اتاقک مخصوص کتاب خوانی 
میان مجموعه ای از پارک ها در سـطح شهر 
اجـرا شـده اسـت.فضاهای عمومـی مثـل 

هسـتند  بهترین مکان هایـی  از  پارک هـا 
کـه می تواننـد بـرای تشـویق بـه مطالعـه 
مـورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد؛ زیـرا مـردم از هـر 
گروه سـنی بـرای تفریـح و اسـتراحت بـه این 
مکان هـا سـر می زننـد. عـاوه بـر اینکـه ایـن 
طرح تاشی بود برای دورکردن گوشی های 
کشـی و نزدیـک  گوشـمند از شـهروندان مرا
کـردن آن هـا بـه مطالعـه.« او دربـاره روش 
حفـظ و نگهـداری از کتاب هـای موجـود 
در ایـن اتاقک هـا خاطرنشـان کـرد: »همـه 
کـه وارد ایـن فضـا می شـوند،  اشـخاصی 
مسئول حفظ و نگهداری از کتاب ها هستند 
و این خود اقدامی در راستای دادن احساس 
مسـئولیت به شـهروندان و اعتماد بـه آن ها 
احتمالـی  شـدن  گـم  از  جلوگیـری  بـرای 
کتاب ها است. عبداهلل شیخ، منتقد هنری 
کـش ایـن  و پژوهشـگر زیبایی شناسـی از مرا
ابتـکار عمـل را از همـه معیارهـا و جوانـب 
مثال زدنـی دانسـت؛ زیـرا درکنـار اینکـه بـا 
اشـاعه ارزش هـای کتاب خوانـی درجامعـه 
و در فضاهـای عمومـی بـه تحکیـم برخـی 
کمـک می کنـد،   از ویژگی هـای فرهنگـی 
حـال و هـوای جدیـدی نیـز بـه پارک هـای 

می بخشـد. عمومـی 

  فناوری 

اپل یک میلیون برنامه اپ استور را حذف کرد

شرکت اپل می گوید در سال ۲۰۲۰ و در راستای حفاظت از امنیت 
کاربران، نزدیک به یک میلیون اپلیکیشن خطرناک یا آسیب پذیر 
ع این برنامه ها  را از اپ استور خود حذف کرده است.از مجمو
۴۸ هزار مورد حاوی قابلیت های مخفی یا اعام نشده بوده اند. 
همچنین 1۵۰ هزار برنامه به علت ارسال هرزنامه یا گمراه کردن 
کاربران با هدف خرید اقام مختلف، حذف شده اند.همچنین 
۲1۵ هزار برنامه نیز به این علت حذف شده اند که بیش از نیاز 
خود داده های خصوصی کاربران را جمع آوری می کردند یا از 
این داده ها سوءاستفاده می کردند.اپل همچنین در سال ۲۰۲۰، 
حساب کاربری ۴۷۰ هزار توسعه دهنده برنامه های مختلف را 
حذف کرده و به علت نگرانی از تقلب و کاهبرداری از ثبت نهایی 
حساب کاربری ۲۰۵ هزار توسعه دهنده خودداری کرده است.اپل 
می گوید رویه های بررسی حساب های کاربری توسعه دهندگان 
همکار با اپ استور را تقویت کرده تا در عرض کمتر از یک ماه 
حساب های متخلف را شناسایی و حذف کند. بررسی های این 
شرکت نشان می دهد برخی حساب های مذکور تنها با هدف تقلب 
و کاهبرداری ایجاد شده اند.این شرکت با استفاده از پروتکل های 
نظارتی خود جلوی سوءاستفاده بیش از ۳ میلیون کارت اعتباری 
ع حدود 1.۵ میلیارد دالر نقل و انتقال مالی  را گرفته و در مجمو

متقلبانه در اپ استور را معلق کرده است.

جمع آوری اطالعات کاربران واتس اپ 
آلمان ممنوع شد

یک سازمان ناظر بر حریم خصوصی در آلمان جمع آوری اطاعات 
گزارش  کرد. به  کاربران واتس اپ توسط فیس بوک را منع 
خبرگزاری مهر، یوهانس کاسپار کمیسیونر حفاظت از اطاعات 
هامبورگ اعام کرد دستور ممنوعیت اضطراری سه ماهه صادر 
شده که به فیس بوک اجازه نمی دهد اطاعات شخصی کاربران 

واتس اپ را برای مقاصد خود فراوری کند.
در بیانیه وی آمده است: هدف از صدور این دستور حفاظت از 
حقوق و آزادی میلیون ها کاربر در سراسر آلمان است. هدف ما 
جلوگیری از ضرر و خسارتی است که همراه چنین فرایندی به 
وجود می آید.این درحالی است که فیس بوک در اوایل سال 
جاری از طریق ارائه آپدیتی به کاربرانش اعام کرد اطاعات آن ها 
را جمع آوری می کند و در صورتی که آن ها با این امر موافقت نکنند، 
حساب کاربری آن ها تا 1۵ می غیر فعال می شود. اما پس از خروج 
ناگهانی کاربران این پیام رسان، فیس بوک سعی کرد در این باره 
شفاف سازی کند و حتی چند روز قبل اعام کرد حساب های 
کاربری افرادی که با آپدیت جدید موافقت نکرده اند را تا پایان 
مهلت تعیین شده محدود نمی کند و به کاربران چند هفته دیگر 
فرصت می دهد.درهمین راستا نگرانی ها درباره غیر فعال شدن 
حساب کاربرانی که تا 1۵ می با شرایط واتس اپ موافقت نکنند 
گذشته  سبب شد، این سازمان ناظر بر حریم شخصی ماه 
فرایندهایی را آغاز کند.دفتر کاسپار اعام کرد آپدیت جدید که به 
فیس بوک اجازه می دهد به انبوهی از اطاعات کاربران دسترسی 
یابد، بسیار گسترده و غیرشفاف است.از سوی دیگر، واتس اپ 
هرگونه ارتباط این آپدیت با فرایند گسترش جمع آوری اطاعات 
در فیس بوک را رد و اشاره می کند آپدیت مذکور فقط به پیام های 

میان کاربران تجاری و مشتریان محدود است.

 تولید کوچک ترین تراشه جهان
 برای تزریق به بدن

محققان دانشگاه کلمبیا موفق به تولید کوچک ترین سیستم 
تک تراشه ای جهان شدند که با استفاده از سوزن قابل تزریق 
به درون بدن است. به گزارش خبرگزاری مهر، از این سیستم 
می توان در وهله اول برای اندازه گیری دمای بدن و نیز انجام 
بررسی های گسترده تر علمی و پزشکی استفاده کرد.پیش از این 
کسیژن بدن یا  ایمپلنت های مجهز به حسگر برای کنترل سطح ا
وضعیت سیگنال های عصبی تولید شده بودند، اما آن ها حاوی 
اجزای مختلفی بوده و از راه بلعیدن وارد بدن می شدند. اما این 
کامل است تنها  سیستم جدید تک تراشه ای که دارای مدار 
کمتر از ۰.1 میلیمتر مکعب مساحت دارد.بنابراین سیستم مذکور 
ابعادی به اندازه گرد و غبار دارد و حتی از کوچک ترین رایانه دنیا 
نیز کوچک تر است که ۰.۳ میلیمتر مکعب مساحت داشت. تراشه 
این سیستم تنها با استفاده از میکروسکوپ قابل مشاهده است. 
سیستم یادشده یک مبدل پیزوالکتریک را در خود جای داده 
که به عنوان یک »آنتن« برای دریافت برق و نیز برقراری ارتباط 
بی سیم عمل می کند.سیستم مذکور همچنین دارای یک حسگر 
حرارتی برای اندازه گیری دمای محیط اطراف است و لذا می توان 
از آن برای کنترل آنی دمای بدن استفاده کرد. از این محصول 
می توان در آینده با نصب حسگرهای جدید برای اندازه گیری فشار 
خون، سطح قند خون و بررسی سیستم تنفسی بدن استفاده کرد.

نادر رفیعی 

     افقی
1 - ساحل دریا - فایده - ایما

ج ج و مر ۲ - شاخه درخت - ویتامین انعقاد خون - هر
۳ - حرف ندا - اثری از ایوان کلیما - عید ویتنامی ها

۴ - از سرداران نامی افراسیاب - مسابقه اتو مبیل رانی
۵ - شن وارونه - از اثارموسیقی اپرا گونه

کی - نی زدن 6 - زمینه موسیقی - دانه خورا
۷ - اثـــری از محمـــد رضایـــی راد - نـــام پیشـــین کشـــور 

مجارســـتان
۸ - مزه خرمالو - همه، آقای آلمانی

9 - رهبـــر ارکســـتر اتریشـــی کـــه از 19۰۸ تـــا 19۳۵ مدیـــر 
اپـــرای ویـــن بـــود - دریـــای ترکیـــه

1۰ - وارد شدن
11 - متد بی سر - امر از زدودن - رمق آخر

1۲ - مقابل سرما - مارکی بر خودرو - حیوان بارکش
1۳ - فعل - امر به نوشتن - محبوب من

1۴ - دفاع فوتبال - خیزابه - انر - فتنه
1۵ - تازه ساخته شده - گستردنی

     عمودی
1 - پشـتیبان - واحـد بـزرگ بـرای مصـرف الکتریسـیته 

- نخـوت
۲ - از تقسیمات ارتشی امپراتور روم - چماق کلفت

۳ - سودای ناله - قاب سنگ - باران اندک
۴ - نشانه مفعولی - تلخ - باد سرد - درخت انگور

۵ - واحد پول کرواسی - از آثار ارسکین کالدول
6 - نشاط، شادمانی - چرک - مفرد وجنات

۷ - پسر - ترور درهم - زندگی کن
۸ - لوبیا - ولیکن - فحش

کـه دانـه اش را بـو می دهنـد و می خورنـد -  گلـی   - 9
سـاختن اسـتوار 

1۰ - کیف التین - پنبه دانه - پایین، زیر
11 - خاندان - برابر ومساوی - ترساندن

1۲ - شوید - شوهر خواهر - اثری از نیما یوشیج
1۳ - از باشـگاه های معتبر اتریـش در جام های اروپایی 

- الکتریسیته
1۴ - سطح - تکرار حرف دوازدهم -

 عامل وراثت - مشک
1۵ - بافتن - گریبان لباس - آزاده - کلمه پرسشی
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 زندگی نوشت

گـر در جهـان راهـی یافـت می شـد کـه آِب رفتـه را بـه جـوی بازگردانـد، ارزش داشـت کـه بـه خطاهـای گذشـته خـود  ا
بیندیشـیم؛ ولی به راسـتی گذشـته را باید از آن گذشتگان دانسـت؛ گذشـته از آن گذشـتگان اسـت و آینده از آن توست. 
کنون  مادام کـه از آِن توسـت، نگهـش دار و افـکارت را، نـه روی آزاری که در گذشـته رسـانده ای، بلکـه روی کمکی کـه ا

می توانـی انجـام دهـی، تمرکـز کـن!
آتل لیلیام وینچ، خرمگس

 آینده
 از آن توست

عکس از   حمیدرضا نیکومرام


