
معتادان شهر بی یاور نماندند
 6 مرکز یاورشهر برای پذیرش معتادان خاص  

با حضور شهردار تهران افتتاح شد
 معتادان سالمند،افراد دارای زخم باز، بانوان و... 

 در »یاورشهرها«  پذیرش می شوند

ایران؛ دهمین فوالدساز دنیا

سرعت رشد قیمت ها کاهش یافت

 خطر 8 برابری 
ابتال به اومیکرون

 واکسن کرونا، تا 75 درصد از ابتالي شدید 
و مرگ ناشي از ویروس را کاهش مي دهد

میزان احتمال ایجاد سویه جدید کرونا

باوجود افت میزان تولید در جهان، کشورمان همچنان 
جایگاه دهمین تولیدکننده فوالد را حفظ کرده است

شوک حذف ارز 4200 تومانی کاالهای اساسی که در خرداد 
تورم ساز شده بود، در تیرماه تخلیه شده است

گفت وگوی  2ساعته  
 روسای جمهور
ایران و فرانسه

اروپا زیر آتش
  19کشوراروپایی  با ادامه آتش سوزی   وضعیت قرمز  اعالم کرده اند
  1۷۰۰ نفر  در اسپانیا و پرتغال به دلیل گرمای بی سابقه جان باختند

  رئیسی: تحریم های آمریکا 
ضد ایران به ضرر اقتصاد جهانی 

به خصوص اروپاست

  مکرون: فرانسه از موضع ایران در 
مخالفت با عملیات نظامی برخی 
کشورها ضد سوریه حمایت می کند

خودش خواست 
»کریم« باشد

یک زمان تعریف و تمجید از باقری مد بود 
حاال انگار زدن او روی بورس است

زمانــی نه چندانی دور ســتایش های فراوان 
و بعضا اغراق شــده از کریم باقــری مد بود و 
حاال ظاهرا زیر ســؤال بردن او تبدیل به رسم 
رایج فوتبال ایران شده است. بعد از گیرهای 
سه پیچی که به دستمزد کریم باقری در تیم 
ملی داده شــد و کار را به جدایی او کشاندند، 
حاال هم بهروز ســلطانی بــرای چندمین بار 
کارکرد باقری در پرسپولیس را زیر سؤال برده 
است. دروازه بان اسبق سرخپوشان در واکنش 
به اینکه ممکن است باقری به تیم ملی برگردد 
می گویــد: »نمی دانم باقری چــه کار مثبتی 
می کند و تا حاال چه حرکتی کرده که همه او را 
می خواهند. کریم در پرسپولیس چه می کند؟ 
فقط سالی چند میلیارد پول می گیرد و چای 
می خورد. ما که ندیدیم تیــم را تمرین دهد 
یا کار مفیدی برای پرســپولیس انجام دهد.« 
خب اگر به همین سادگی است، چرا این پول 
را به شما نمی دهند که چای بخورید و حالش 
را ببرید؟ اتفاقاتی کــه در همین اردوی قطر 
تیم ملی بدون باقــری رخ داد، به اندازه کافی 

اهمیت او را مشخص نمی کند؟
حقیقت آن اســت که باقری حتی اگر از نظر 
فنی هیــچ کارکرد مؤثری نداشــته باشــد، 
چهــره ای کاریزماتیــک و محتــرم دارد که 
خودش هم در شــکل گرفتن آن مؤثر بوده. 
کریــم برخالف بســیاری از پیشکســوتان، 
حرف های زرد و زار نزده و به هر وســیله ای 
بــرای دیده شــدن چنگ نینداخته اســت. 
باقری خودش شــخصیتش را حفظ کرده و 
در نتیجه ضریب نفوذ باالیی بین بازیکنان و 
هواداران دارد. یک زمان شما تصور می کنی 
مربیان ایرانی پرســپولیس مثل علی دایی و 
یحیی گل محمدی از سر تعارف باقری را کنار 
خودشان نگه می دارند، اما در مورد خارجی ها 
که اساسا چنین مســئله ای نمی تواند وجود 
داشته باشد؛ پس چرا امثال برانکو و کالدرون 
هم در نهایت احترام با آقا کریم کار کردند و 

همیشه از او به نیکویی نام می برند؟
می توان حدس زد فلسفه برخی موضع گیری ها 
علیه باقری این است که ســایر پیشکسوتان 
پرســپولیس هم خودشان را ســزاوار چنین 
جایگاهی می دانند. بله؛ ممکن اســت در حق 
برخی از آنها ظلم شده باشــد، اما این چیزی 
از اهمیت کریم باقری کم نمی کند. او انتخاب 
کرد که شخصیتش را به این شکل ارائه بدهد. 
باقری هم می توانســت مثل خیلی های دیگر 
چهار تا تیتر زرد به مطبوعات و سایت ها بدهد 
و مدتی روی بورس باشــد، اما در آن صورت 
خیلی زود از چشم ها می افتاد. او هوشمندتر 
از ایــن حرف ها بود و حتی زمانــی که در پی 
چند ســال حضور در پرســپولیس پیشنهاد 
ســرمربیگری به باقری دادند، کریم با همین 

هوشمندی آن را رد کرد.

ستاره می ماند؟
جدایی حسین زاده در این شرایط فنی و 

زمانی یک ریسک بزرگ بود

سرانجام اتفاقی که استقاللی ها امیدوار بودند رخ 
ندهد به وقوع پیوست و امیرحسین حسین زاده 
از جمع آبی پوشان جدا شد. این بازیکن پدیده 
اول فوتبال ایران در فصل گذشــته بود؛ جوان 
گمنامی که از سایپا به جمع آبی پوشان پیوست 
و از همان ابتدا نشــان داد توانایی های باالیی 
دارد. حسین زاده در اســتقالل مدیون اعتماد 
و جســارت فرهاد مجیدی بــود و هر چه هم 
زمان گذشــت، اعتمادبه نفس و درخشش او 
بیشتر از قبل شــد. با این همه تنها بعد از یک 
فصل حضور در استقالل، حســین زاده از این 
تیم جدا شــد و گویا کار انتقالش به شــارلروا 
در بلژیک تمام شــده اســت. نوع جدایی او از 
استقالل حاشــیه هایی به دنبال آورده و باعث 
نگرانی برخی هواداران شده، اما همه  چیز همین 
نیست و از نظر فنی هم جابه جایی حسین زاده 
یک ریسک بزرگ به نظر می رسد.حقیقت آن 
است که حسین زاده در استقالل جایگاهش را 
تثبیت کرده بود و این موضوع باعث شد او این 
اواخر به اردوهای تیم ملی هم دعوت شود. حتی 
دراگان اسکوچیچ در چند بازی از این بازیکن 
به عنوان نفر ذخیره اســتفاده کرد که چنین 
اتفاقی در بــازه زمانی نزدیک بــه جام جهانی 
می توانست بسیار ارزشــمند و معنادار باشد. 
شــاید محتاطانه تر این بود که حسین زاده در 
فاصله چند ماه تا بازی های قطر این وضعیت را 
حفظ کند اما او تن به ریسک بزرگی داد و راهی 
اروپا شد. این در حالی است که در همین لیگ 
بلژیک، بازیکنانی مثل کاوه رضایی یا بعضا علی 
قلی زاده مدت ها نیمکت نشین شدند و شرایط 
مطلوب را از دست دادند. در نتیجه خفظ فرم 
ایده آل برای حسین زاده آسان نیست. او چالش 
بزرگی را برگزیده کــه مخصوصا در این مقطع 
زمانی، برای این بازیکــن نقش حیاتی خواهد 
داشت. آیا جوانی که پارسال ستاره شد، امسال 

هم ستاره می ماند؟
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سپاهان، هر روز خارجی تر
سپاهان یک وینگر 26ساله از استرالیا خریده و البته 

یک پرتغالی با  سابقه 15بازی ملی  که سن و سال  
باالیش تردیدهایی را به وجود آورده است

بارسلونا هم در خط دفاع و هم حمله 
بازیکنان بزرگ و گرانی دارد، ژاوی 

این همه بازیکن را برای چه می خواهد؟

ترافیک سنگین در بارسلون
لوپز استثناست

امین میرزازاده، امیدوار است در صربستان با 
ارائه بهترین نمایش ها قهرمانی جهان را در 

سنگین وزن برای ایران نگه دارد 18
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 رویداد فرهنگی عطر سیب  از ساعت 
16 امروز در میدان امام حسین)ع( 

آغاز و تا 9مرداد ادامه دارد

جام جهانی قطر قرار است عالوه بر 
فوتبال، شاهد رونمایی از فناوری های 

مختلف دنیای ورزش باشد

دالیل وقوع سیل  و نقشه محل آن  
در شرق استان فارس که دست کم  

جان 21نفر را گرفت
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 عطر محرم در
 میدان امام حسین)ع(

همه فناوری های 
جام جهانی 2022

جزئیات طغیان 
مرگبار رودبال

بازخوانی بیانات رهبری 
درباره حجاب

داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

کارشناســان بارهــا تأکیــد کرده انــد کــه تلفــات تصادفات و ســوانح 
رانندگی در حقیقت تلفات جنگ پنهانی است که در کف خیابان های 
شهری و جاده های برون شهری به صورت ساالنه مشاهده می شود.

حساب و کتاب تصادفات1400

محل وقوع تصادفات فوتی کشور

مقایسه تصادفات در 2دهه

 درصد موقعیت 
فوتی های تصادفات

 3استان  اول در زمینه 
تصادفات منجر به فوت

65درصد 
 جاده های

 برون شهری

27درصد 
جاده های 
درون شهری

8درصد 
جاده های 
روستایی

28.000 نفر

4000 نفر

17.000 نفر

7000 نفر

 13.500 کشته 
تصادفات سال1400 در سراسر 

کشور مرد بوده اند.

3.500 کشته 
تصادفات سال1400 در سراسر 

کشور زن بوده اند.

تعداد فوتی های تصادفات کشور

تعداد فوتی های تصادفات شهری

17000 نفر
در تصادفات 

سال1400 در سراسر 
کشور کشته شده اند.

2 ماه
مهر و مرداد بیشترین 
تلفات تصادفات در 

سال1400 را داشته اند.

317000 مصدوم
تصادفات در سال1400 

به پزشکی قانونی 
مراجعه کرده اند.

40% عابران پیاده

40% موتورسواران

20% سرنشینان اتومبیل

1389نفر 
فارس

1211نفر 
تهران

1185نفر 
سیستان و بلوچستان

نگاه
محمدمهدی میرزایی قمی ؛  مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

با توجه به اینکــه یکی از مهم ترین معضالت شــهر 
تهران از ســالیان گذشــته آلودگی هوا بوده است، 
ضروری بود تا هرچه ســریع تر برای کنترل این مسئله، سیستم مدیریت کیفیت 
هوا پیاده ســازی و ســامانه پیش بینی آلودگی هوا که یکی از مهم ترین اجزای 
سیســتم مدیریت کیفیت هوا محسوب می شــود، در دســتور کار قرار گیرد و 

راه اندازی شود.
راه اندازی این سامانه  اما امر بسیار دشواری بود، چرا که چنین سامانه ای از اجزای 
مختلفی ازجمله ســیاهه انتشــار، مدل پیش بینی هواشناسی و مدل پیش بینی 
کیفیت هوا، تشکیل شده است و تا آن زمان هیچ کدام از این اجزا برای شهر تهران 
به صورت کاربردی، پیاده سازی نشده بود. از طرف دیگر، پیاده سازی هر کدام از 

این 3جزء، نیازمند دانش، تخصص و سرمایه گذاری چندساله بود.
با وجود تمام ایــن چالش ها و به رغم اینکــه تا آن زمان، تجربــه موفقی در این 
زمینه در کشور وجود نداشت، شــرکت کنترل کیفیت هوا از دانشگاه های معتبر 
کشور، شرکت های دانش بنیان و مشاوران بین المللی کمک گرفت تا بتواند برای 

نخستین بار در کشور به این مهم دست پیدا کند.
در گام اول، پروژه هایی با دانشــگاه های طراز اول کشور ازجمله دانشگاه تهران و 
دانشگاه صنعتی شریف تعریف شــد. برخی از این پروژه ها، موفقیت آمیز بودند و 
توانستند بخشی از نیازهای موجود در مسیر دستیابی به سامانه پیش بینی کیفیت 
هوا را برطرف کنند اما بعضی از آنها با شکســت مواجه شدند که البته در تعریف 
پروژه های پژوهشی-کاربردی، امری طبیعی است. این شکست ها اما سبب نشد 
تا شرکت کنترل کیفیت هوا در این مسیر، متوقف شود و هر شکستی به تجربه ای 

برای پیشبرد هدف پیش بینی شد.
سرانجام پس از 3سال تالش و پژوهش علمی، نخســتین نسخه از سیاهه انتشار 
شهر تهران، نخستین سامانه پیش بینی هواشناسی ریزمقیاس و نخستین سامانه 
بومی مدل سازی کیفیت هوای شهر تهران راه اندازی شد که 3جزء اصلی سامانه 

پیش بینی کیفیت هوای شهر تهران هستند.
دستیابی به این هدف با چالش ها و ســختی های فراوانی همراه بود. حجم بسیار 

زیادی از اطالعات، مورد نیاز بود و مطالعات پژوهشی بسیاری می طلبید.
به عنوان نمونه، برای دســتیابی به ســامانه پیش بینی هواشناســی شهر تهران، 
ابتدا مدل پیش بینی هواشناســی برای یک بازه زمانی 20ساله در گذشته و در 
حالت های مختلف آزموده شــد تــا بهترین تنظیمات ممکن برای شــهر تهران 

به دست آید و نتایج آن قابل اتکا باشد.
تدوین سیاهه انتشار به حجم بسیار زیادی از اطالعات در مورد منابع آالینده شهر 
تهران که هر کدام در اختیار دستگاه ها و ســازمان های مختلف بود، نیاز داشت. 
اقناع دستگاه های ذیربط و جمع آوری این اطالعات، نزدیک به یک سال زمان برد 
و در نهایت، تبدیل پروژه های پژوهش محور به یک محصول یکپارچه، کاربردی 
و اجرایی که بتوان همــه روزه به صورت اتوماتیک و برای اهــداف مختلف از آن 

استفاده کرد، امری دشوار بود.
بدیهی اســت که هیچ وقت نخستین نســخه، بهترین و کامل ترین نسخه نیست 
اما مشکلی که بیش از 20سال گریبان شــهر تهران را گرفته بود، و آن هم نبود 
یک سیستم مدیریتی و تصمیم ساز در زمینه آلودگی هوا بود، سرانجام حل شد.

یادمان نرفته اســت که در سال های گذشــته، در مواقع اضطرار کیفیت هوا، هر 
مسئولی انگشــت اتهام خود را به یک سمت و سویی نشانه 
می رفت و بدون اینکه از این جدال ها، نتیجه ای برای شهر 

تهران حاصل شود، موضوع تا سال بعد به حال خود رها می شد اما سال هاست که 
این شرایط تغییر کرده است. 

 شناخت عوامل آلودگی هوا 
و عدم اجرای مصوبات

ادامه در 
صفحه3

یادداشت
حنیف غفاری؛کارشناس مسائل بین الملل

همــواره میان »ســاختار«، »بازیگــر« و »محیط« 
روابطی مستقیم و معنادار در حوزه روابط بین الملل 
وجود دارد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا و متحدانش درصدد ترســیم 
مناسبات پساجنگ براساس »مدیریت ساختار« و »بازتعریف محیط« برآمدند. 
آنها معتقد بودند که اگر بتوانند ساختار قدرت و محیطی که قدرت در آن اعمال 
می شود را توســط خود ترســیم کنند، بازیگران ناچار به پذیرش این »محیط« 
و »ســاختار« به مثابه یک »واقعیت غیرقابل انکار« و »مولفــه ثابت راهبردی« 
می شوند. ســازمان های بین المللی نیز با همین هدف ازسوی غرب ایجاد شدند 
تا بتوانند نســبت میان »محیط«، »بازیگر« و »ساختار« را به سود اهداف کالن، 

میانی و کوتاه مدت واشنگتن و متحدانش ثابت نگه دارند.
براســاس این نگاه نظام مند، هر بازیگری درصورتی در نظــام بین الملل قدرت 
تنفس و حیات دارد که ثوابت ترسیم شده از سوی غرب در مناسبات ساختاری و 
محیطی جهان را پذیرا باشد. متعاقبا، غرب و به ویژه آمریکا، به جهانیان این گونه 
القا کردند که هیچ گونه گزاره ای در نظام بین الملل بدون اجازه و اراده آنها تحقق 

پیدا نخواهد کرد.
پیروزی انقالب اسالمی ایران، سلطه بی چون و چرای ادعایی غرب بر »ساختار« 
و »محیط« حاکم بر مناســبات بین المللی را به چالش کشید. اکنون که 43سال 
از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد، 3قاعده مهم و تعیین کننده ازسوی دشمنان 
سلطه آمریکا و به ویژه جبهه مقاومت، جایگزین انگاره ها و مولفه های القایی اولیه 

کاخ سفید شده  است:
- آمریکا دیگر قدرت بالمنازع در جهان نیســت و حتی دیگــر قدرت تعریف یا 
بازتعریف ســاختارهای نوین قدرت و امنیت در نظام بین الملل را از دست داده 

 است.
- آمریکا و متحدانش در غرب آســیا و اروپا، در بســیاری موارد قادر به ترســیم 
منظومه های ترکیبی یا حتی ســاده راهبــردی و تاکتیکی خــود در مواجهه با 

دشمنان سلطه گری غرب نیستند.
- دال مرکزی جریان قدرت در آمریکا و اروپا به ســبب شکاف میان »دولت ها و 
ملت ها« در غرب به چالش کشیده شده و به همین نسبت، بازیگران تمایل دارند 
از ساختارهای آشکار یا نامرئی ترسیم شــده ازسوی جریان های قدرت در غرب 

فاصله بگیرند.
اکنون دمکرات ها یا جمهوری خواهان آمریــکا میلیاردها دالر هزینه می کنند تا 
این »گذار محیطی- ســاختاری« را منکر شــوند یا آن را به گونه ای دیگر روایت 
کنند! واشــنگتن جنگ »واقعیات« را باخته و اکنون تالش می کند تا در »جنگ 

روایت ها« تاحدودی این شکست را جبران کند.
اما ســؤال اصلی اینجاســت که تکلیف جبهه مقاومت در برابر این پدیده )جنگ 
روایت ها ازسوی غرب( چیست؟ واقعیت امر این است که »جنگ روایت ها« امروز 
به اندازه »جنگ واقعیات« یا حتی بیشتر از آن اهمیت و موضوعیت دارد. »جهاد 
تبیین« مبتنی بر همین دغدغه تعریف می شــود. دراین خصوص عملیات های 
آفندی و پدافندی مخالفان ســلطه آمریکا در جهان )در مواجهــه با جنایات و 

مداخله گرایی واشنگتن( جملگی باید پیوستی اقناعی و تبیینی داشته باشند.
یکی دیگر از این موارد، بازخوانی مواردی اســت که درآن، ارتباط »ســاختار«، 
»محیط« و »بازیگران« در نظام بین الملل درست برخالف خواسته و تالش آمریکا 

شــکل گرفته و درنهایت باعث شکست جریان سلطه شده 
 است. به عنوان مثال، استراتژی فشار حداکثری، منظومه ای 

متشــکل از سلســله مولفه های بازدارنده، محدودکننده و مخرب با هدف تغییر 
ساختار و نظام جمهوری اسالمی ایران بوده  است.

 تکلیف فرزندان مقاومت
در جنگ روایت ها
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 13/6 میلیون تن 
فوالد در 6ماه توسط صنعتگران 

ایرانی  تولید شده است.

 526 میلیون تن 
تولید فوالد، چین را در رتبه اول 

جهان قرار داده است.

 5.5 درصد 
تولید فوالد در دنیا طی 6ماه 
گذشته کاهش داشته است.

 949 میلیون تن 
فوالد در 6ماه گذشته در کل دنیا 

تولید شده است.

۷



یکشنبه 2 مرداد 21401
 شماره  8550

رحمان قهرمانپور، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل:

دیپلماسی همگرایی ایران باید 
»استمرار« داشته باشد

تحوالت منطقــه ای در خاورمیانه، به ویــژه بعد از 
رویدادهای اخیر، ازجمله سفر بایدن به تل آویو و ریاض و همچنین 
برگزاری نشست تهران با حضور روسای جمهور روسیه و ترکیه، چه 

سمت وسویی به خود گرفته است؟
در این زمینه 2دیدگاه عمده وجود دارد که با استدالل ها و منطق خاص 
خود روند تحوالت منطقه ای را مورد بررســی قرار می دهند. دیدگاه 
نخست معتقد است تحوالت اخیر که به 2نمونه عمده آن اشاره کردید، 
دارای جهت گیری های مثبتی است و می توان آنها را به عنوان نشانه ای 
برای افزایش ثبات منطقه ای و همکاری  هرچه بیشتر کشورها با یکدیگر 
دانست که می تواند نتایج مثبت بسیاری به همراه داشته باشد و دیدگاه 
دوم اما بر این اعتقاد است که این تحوالت، فصلی و موقتی است و پس از 
مدتی کشورها در این منطقه به سمت رقابت خواهند رفت و به نوعی 

تضادها ادامه دار خواهد بود.
تحلیل خود شما چیست؟

من به دیدگاه دوم معتقدم؛ چراکه بر این باورم رویدادهای اخیر برای 
اینکه از عمق بیشتری برخوردار باشد، نیازمند ایجاد استمرار و همچنین 
پدید آوردن زیرســاخت های کارآمدی است تا به صورت ملموسی به 
کاهش تنش ها منجر شود. اکنون به نظر می رسد تحوالت جاری در 
منطقه بیشتر تاکتیکی اســت و برای اینکه از سطح رفت وآمدهای 
دیپلماتیک فراتر رود، اقدام های گسترده تری نیاز است. آنچه اکنون 
به چشم می آید، این اســت که هنوز منطقه در شرایطی نیست که به 

سمت کاهش تنش ها حرکت کند.
تالش های اخیر ایران برای ایجاد همگرایی هرچه بیشتر 

در منطقه را چطور ارزیابی می کنید؟
شــاید در اینجا نگاه ها کمی فرق داشــته باشد. اگر 
بخواهیم علمی تر تحوالت جاری را مورد بررسی 
قــرار دهیم، باید بــه تعریف مفاهیــم در حوزه 
سیاســت بین الملل بیش از پیش توجه کنیم. 
براین اساس باید توجه داشت که »همگرایی« 
صرفــا رفت وآمدهــای دیپلماتیک نیســت و 
اصولی دارد و باید زیرســاخت های الزم برای 
گســترش همکاری ها فراهم شود. 
پیچیدگی هــای موجــود در 
خاورمیانــه، تغییــر معادالت 
ســخت  را  منطقــه ای 
کرده است؛ 

بنابراین باید توجه داشته باشیم آنچه بیش  از توضیح مواضع اهمیت 
دارد، برداشــتن گام های عملی برای همگرایی اســت کــه البته با 
دشواری هایی همراه است؛ به عنوان مثال شاهدیم ایران و عربستان 
مدت زیادی است که درحال گفت وگو برای رفع مشکالت فی مابین 
هستند، اما هنوز این روند به نتیجه قطعی نرسیده است؛ موضوعی که 
بیش  از هرچیز نشان دهنده وجود مشکالت ساختاری جدی در منطقه 
است. با توجه به این موضوع، با وجود گام های مثبتی که ایران با هدف 
ایجاد همگرایی منطقه ای برداشته است، نمی توان انتظار داشت که این 

تالش ها به سرعت به ثمر بنشیند.
مشکالت ساختاری منطقه که به آنها اشاره کردید، 

شامل چه مسائلی می شود؟
خاورمیانه با چند مسئله مهم مواجه است؛ نخستین چالش مداخله 
قدرت های خارجی اســت که از مقطع جنگ جهانی اول ازسوی 
حکومت بریتانیا شکل جدی تری به خود گرفت و پس از آن، با ورود 
آمریکا شکل نوینی پیدا کرد و مشکالت بسیاری را برای کشورهای 
منطقه به همراه داشت که مثال های زیادی برای آن می توان بیان 
کرد. موضوع دیگر این است که منطقه هنوز فاقد ساختارهای قوی 
و کارآمد برای پیشبرد همکاری ها و همچنین رفع اختالف هاست. 
اختالف عراق و کویت که با حمله صدام به این کشــور همراه شد، 
نمونه ای از چنین چالشی است که مداخله آمریکا را به دنبال داشت. 
حمله آمریکا به عراق یا محاصره قطر ازسوی برخی کشورهای عربی 
مثال های دیگری است که نبود سازوکار کارآمد منطقه ای باهدف 
رفع اختالف ها، دخالت بیگانگان را به همراه داشته است. وجود چنین 
چالش هایی حرکت به ســوی همگرایی منطقه ای را بیش از پیش 
ضروری کرده است. اکنون شاهدیم میزان همکاری های اقتصادی 
کشورهای منطقه با بیرون از خاورمیانه بیشتر است؛ موضوعی که 

نشان  می دهد منطقه همچنان آسیب پذیر است.
دیپلماسی همسایگی که دولت در پیش گرفته است 
و نشست تهران نمودی از آن بود را می توان گام مثبتی درجهت 

همگرایی منطقه ای در خاورمیانه دانست؟
در این مسیر حرکت های خوبی انجام شــده  که ضرورت پیشبرد 
آن در شــرایط کنونی بیش از گذشته پدیدار شــده  است، اما نکته 
اینجاست که در وهله نخســت، این حرکت ها باید استمرار داشته 
باشد و براساس یک خط سیر مشخص حرکت کند تا به نتیجه قطعی 
و مورد دلخواه برسد. درواقع معتقدم » عدم استمرار« پاشنه آشیل 
رویکرد »دیپلماسی همسایگی« اســت. باید در داخل اجماع نظر 
قطعی پیرامون جهت گیری های کالن حوزه سیاست خارجی به وجود 
آید. رویکردی که در دولت سیزدهم درپیش گرفته شده، نباید دچار 
افول شود. آنچه مهم است، اینکه قراردادهایی که در این مسیر منعقد 
می شود، باید تا رســیدن به نتیجه نهایی پیگیری شود. متأسفانه 
در سال های اخیر شــاهد انعقاد انبوهی قرارداد با همسایگان مان و 
همچنین روسیه بوده ایم که نتیجه روشنی به همراه نداشته است. 
معتقدم مهم تر از رفت وآمدهای دیپلماتیک، اســتمرار آن است تا 

منجر به نتایج مشخصی شود.

گزارش

بازخوانی بیانات رهبر معظم انقالب 
درباره حجاب

 داشــتن حجاب یکی از مهم ترین ارزش ها در دین مبین اسالم 
اســت که به زنان اجازه می دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در 
فعالیت های گوناگون اجتماعی نقشی کارآمد و سازنده داشته 
باشند. مسلما زن بدون حجاب نمی تواند آزادی، کرامت و آرامش 
خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود؛ بنابراین 

الزم است به بحث حجاب توجه ویژ ه ای شود.
به گزارش فارس، بر همین اســاس رهبرمعظم انقالب همواره 
نسبت به مســئله حجاب تأکیدها و توصیه هایی داشتند و در 
بیانات مختلف خود، به موضوع اهمیت عفاف و حجاب اشــاره 
کرده اند که در ادامه به بازخوانی بخشی از بیانات معظم له دراین 

باره می پردازیم.

آنچه حرام شرعی است نباید به صورت آشکار انجام شود
رهبرمعظم انقالب 17اسفند 97در دیدار مداحان اهل بیت)ع( 
درباره مســئله  حجاب تأکید می کنند: »پول های زیادی خرج 
می کنند، فعالیــت زیادی می کنند، صدها رســانه را- از انواع و 
اقسام رســانه ها- به کار می گیرند برای اینکه بتوانند روی این 
نقطه  حساس، ]یعنی[ نقطه  هویت مستقل فرهنگی زِن مسلمان 
اثرگذاری کنند... که چه بشود؟ که نتیجه اش باالخره این بشود 
که مثالً فرض کنید 4دختر فریب بخورند و در خیابان حجاب شان 
را بردارند... خب، تا اینجا مسئله ای نیســت؛ ]اما[ آنچه بنده را 
حساس می کند، این است که ناگهان شــما می بینید از دهان 
یک گروهی از افرادی که جزو خواص محسوب می شوند، مسئله  
»حجاب اجباری« مطرح می شــود؛ معنایش این است که یک 
عده ای نادانسته- حاال من می گویم نادانسته؛ ان شاءاهلل نادانسته 
است- همان خطی را دنبال می کنند که دشمن با آن همه خرج 

نتوانسته است آن خط را در کشور به نتیجه برساند.«! 

اسالم، انسان را شناخته که حکم حجاب داده است
مقام معظم رهبری در 20آبان ماه سال 94نیز در دیدار رؤسای 
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 
تأکید کردند: »بعضی هــا کار فرهنگی را در داخل دانشــگاه با 
کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفته اند؛ خیال می کنند کار 
]فرهنگی این است [؛ می گویند باید دانشجو شاد باشد! شاد بودن 
برای هر محیطی چیز خوبی است، اما چه جوری؟ به چه قیمتی؟ 
غربی ها چقدر بهره  برده اند از این اختالط دختر و پسر که ما بهره 
ببریم؟ آیا هوس ها کنترل شده اســت یا هوس ها تحریک شده 
است؟ این همه جنایت جنســی امروز دارد در آمریکا و در اروپا 
اتفاق می افتد؛ به جنس مخالف هم دیگر حاال اکتفا نمی کنند! و 
از این بدتر هم خواهد شد. اسالم انسان را شناخته است که حکم 

حجاب را داده، حکم عدم اختالط زن و مرد را داده.«

هر کشوری یک اصولی دارد 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین سال، یعنی در 4شهریورماه 
سال 94در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  هم تأکید 
کردند: »در همه  دنیا مراقبــت از محصوالت فرهنگی و کتاب و 
مانند اینها وجود دارد... وقتی نوبت به کاریکاتورهای اهانت آمیز 
به مقدسات دینی اسالم می رسد، آنجا آقایان می شوند آزادیخواه 
و طرفدار آزادی بیان! اما راجع به هولوکاست که پیش می آید، نه؛ 
آزادی بیان وجود ندارد. مسئله  حجاب همین جور است، مسائل 
دیگر همین جور است؛ بله، هر کشوری یک اصولی دارد که این 
اصول باید مراقبت بشود و دستگاه های حاکمیتی باید این اصول 

را رعایت کنند؛ رودربایستی ندارد.«

تخریب کنند گان فرهنگ تردید را ترویج می کنند
رهبر معظم انقالب در نوروز سال 93در بیانات خود در حرم مطهر 
رضوی می فرمایند:  »لذت؛ »اصاله اللّّذه« همان سوغات فرهنگ 
غربی است؛ هرچه موجب لذت بشود؛ خب، یکی با اعتیاد لذت 
می برد، یکی با شهوات جنســی لذت می برد، یکی با کتک زدن 
این  و آن لذت می برد؛ هرچه مایه  لذت کسی باشد، این را مباح 
می دانندـ  کسانی  که این حرف ها را ترویج می کنند، نمی شود در 
مقابل اینها بی تفاوت ماند. کسانی اباحه گری را ترویج می کنند. 

دستگاه ها باید احساس وظیفه کنند.«

 نشست وزیران خارجه ایران 
و سعودی در بغداد

وزیر خارجه عراق اعالم کرد که ولیعهد ســعودی خواستار 
دیدار وزیران خارجه ایران و عربستان در بغداد شده است و 
این نشست به طور علنی برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، 
فواد حسین، وزیر خارجه عراق در گفت وگو با شبکه رووداو 
گفت که تاکنون 5 دور مذاکرات میان ایران و عربستان در 
سطح امنیتی برگزار شده است و محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان از ما درخواســت کرده که دیدار وزیران خارجه 

عربستان و ایران در بغداد برگزار شود. 
وی تأکید کرد: اکنون مشغول هستیم و موعد دیدار علنی 
وزیران خارجه ایران و عربستان در بغداد را مشخص خواهیم 
کرد. فواد حسین گفت: نشســت هایی که تاکنون محرمانه 
و در ســطح امنیتی بود از این به بعد با وساطت عراق علنی 
 خواهد شــد و وزیران خارجه 2 کشــور در بغــداد دیدار 

خواهند کرد.
 براساس این گزارش، اخیرا حســین امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه ایران در مورد 5 دور گفت وگوهای انجام شــده بین 
ایران و عربستان در عراق و ادامه این گفت وگوها در آینده 
گفت: در هفته گذشــته پیامی از وزیر امــور خارجه عراق 
دریافت کردیم که طرف ســعودی این آمادگی را دارد که 
گفت وگوها بین ایران و عربســتان از فــاز امنیتی وارد فاز 

سیاسی و علنی شود. 
وی با اشــاره به آمادگی ایران برای اینکه گفت وگوها بین 
تهران و ریاض وارد فاز سیاســی شود، گفت: امیدواریم این 
گفت وگو ها در نهایت منجر به بازگشت روابط دیپلماتیک 

بین ایران و عربستان به »حالت عادی« شود.

هشدار سخنگوی سپاه به رژیم 
صهیونیستی 

سخنگوی ســپاه در یک مراســم یادواره شــهدا گفت: سفر 
رئیس جمهــور بیمار و خســته ایــاالت متحــده آمریکا به 
سرزمین های اشغالی و عربستان سعودی که در راستای گدایی 
امنیت برای رژیم صهیونیســتی و عادی ســازی  روابط رژیم با 
دولت های غربی و با هدف اجماع سازی  علیه جمهوری اسالمی 
ایران انجام پذیرفت، نه تنها به هدف گذاری شــوم خود منتهی 
نشد بلکه در معادله ای معکوس و آنطور که از مواضع و اظهارات 
سران و مقامات کشورهای عربی شرکت کننده در نشست ریاض 
بر می آید، جایگاه و میزان اعتبار امروز آمریکایی ها نزد دوستان 

منطقه واشنگتن به مراتب کاسته شده است.
سردار رمضان شریف افزود: در صحنه دیگر، ما شاهد برگزاری 
نشست سران کشــورهای ضامن روند آستانه با حضور روسای 
جمهور ایران، روســیه و ترکیــه در تهران بودیم کــه ایران را 
به عنوان کانون جوشــش دیپلماتیک برای حل مشــکالت و 
چالش های منطقه ای ازجمله ســوریه تبدیل کرد و نشان داد 
به رغم تالش ها و دشمنی های نظام سلطه و صهیونیسم، قدرت 
تعیین کننده جمهوری اســالمی ایران نزد کشــورهای بزرگ 
و قدرتمند معتبر و مورد احترام اســت. به گزارش ســپاه نیوز، 
سخنگوی سپاه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در تقبیح 
دخالت های رژیم صهیونیستی در قضایای منطقه و قدردانی از 
مواضع تحسین برانگیز رئیس جمهور روسیه علیه صهیونیست ها 
که برای نخستین بار انجام پذیرفت، گفت: صهیونیست ها تالش 
زیادی در تهدید جمهوری اســالمی دارند اما به رژیم غاصب 
اسرائیل اعالم می کنیم اگر دست از پا خطا کنید آنچنان درسی 
خواهید گرفت که برای همیشــه این 27هــزار کیلومتری که 
اشغال کرده اید را از دست دهید و نســبت به این موضع هرگز 

به خود شک و تردید راه ندهید.

حکم موقت در ممنوعیت 
استرداد دیپلمات ایرانی

دادگاهی در بروکسل بلژیک، انتقال اسداهلل اسدی 
دیپلمات ایرانی که به صورت غیرقانونی و نقض آشکار 
کنوانسیون19۶1 وین در این کشور بازداشت شده را 

موقتاً ممنوع کرد.
به گزارش مهر، قرار است روز چهارشنبه با برگزاری 
یک جلسه اســتماع، دولت بلژیک توضیحاتش را 
درباره علل اضطراری بودن انتقال اســداهلل اسدی 
بیان کند. این در حالی اســت کــه پارلمان بلژیک 
به تازگی الیحه تبادل زندانیان بین بروکسل و تهران 
را تصویب کرد. این الیحه با 79رأی مثبت، 41رأی 
مخالف و 11رأی ممتنــع در پارلمــان بلژیک به 
تصویب رسید. این الیحه به زندانیان دو طرف اجازه 
می دهد تا مدت محکومیت خود را در کشورهایشان 
بگذرانند. کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک 
 2هفته پیــش از این، ایــن معاهــده را به تصویب

 رسانده بود. 
ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
پیش از این در پاســخ به سؤالی درخصوص آخرین 
وضعیت اســداهلل اسدی دیپلمات اســیر ایرانی در 
بلژیک گفت: درباره آقای اسداهلل اسدی، جمهوری 
اسالمی ایران مواضع خود را بارها اعالم و تأکید کرده 
است. بحث موافقتنامه های قضایی اعم از استرداد 
مجرمین یا همکاری های مربوط به مباحث کیفری و 
مدنی بین کشورها یک موضوع عادی است.  اسداهلل 
اسدی در سال2021 میالدی  به بهانه برنامه ریزی 
برای بمب گذاری در نشست ساالنه گروهک منافقین 

در فرانسه، به 20سال حبس محکوم شد.

سیاست خارجی

دفاعی
 تکلیف فرزندان مقاومت 

در جنگ روایت ها
جان بولتون، مشــاور امنیت ملی سابق  ادامه از 

آمریــکا در روزهای منتهــی به خروج صفحه اول
دولت ســابق آمریکا از برجام، تأکید کرد که ایرانیان جشن 
40سالگی انقالب اســالمی را هرگز نخواهند دید. به عبارت 
بهتر، مقام های آمریکایی در انتظار اثربخشی استراتژی فشار 
حداکثری در یک بازه زمانی ۶تا 9ماهه بودند، به گونه ای که 
پس از وضع تحریم های گســترده علیه ایران، نظام اقتصادی 
کشور دچار فروپاشی شده و این مسئله، روی رفتار اجتماعی 
و معادالت امنیتی کشور تأثیر ســلبی بگذارد و درنهایت به 
فروپاشی نظام جمهوری اسالمی منجر شود. اما پس از مدتی 
کوتاه، استراتژی »فشــار حداکثری« علیه ایران ناکارآمدی 
خود را نشان داد! کار به جایی رسید که در سال 2020میالدی 
و زمانی که خبر شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا اعالم شد، اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران آمریکایی 
و اروپایی یکی از نقاط ضعف و پاشــنه آشیل های ترامپ در 
حوزه سیاست خارجی را شکست استراتژی فشار حداکثری 
علیه ایران دانستند. بازخوانی شکست فشار حداکثری آمریکا 
درمقابل ایران، در  گذار از ساختار کاذب و غیرواقعی ترسیم 

شده از سوی غرب قطعا مؤثر خواهد بود.
شکست آمریکا، رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی و شرکای 
غربی آنها در پروسه حمایت از داعش ، جبهه النصره و پیروزی 
بزرگ جبهه مقاومت بر تروریست های مورد حمایت غرب و 
رژیم صهیونیستی یکی دیگر از این موارد و مصادیق محسوب 
می شــود. جنگ یمن و شکســت ریاض، ابوظبی و متحدان 
غربی آنهــا در نابودی مقاومــت نیز جایگاه خــود را دراین 
خصوص دارد. تأکید می شود که در »جنگ روایت ها« ازسوی 
غرب باید ضمن توجه به خمیرمایه ای به نام »جهاد تبیین«، 
از رویکرد منفعالنه و واکنشی محض در مواجهه با توطئه های 
آمریکا و متحدانش خارج شــد. بدون شــک درنهایت جبهه 
مقاومت پیروز عرصه »واقعیــت« و »روایت صادق« در برابر 

دشمنان خواهد بود.

 خبر

گزارش

سیدابراهیم رئیسی و امانوئل مکرون 
رئیس جمهــور فرانســه دیروز در دولت

گفت وگویی تلفنی120دقیقه ای 
درباره راهکارهای تقویت همکاری های دوجانبه و 
همچنیــن تحــوالت منطقــه ای و بین المللی و 
چالش های عمده جهانی ازجمله امنیت غذایی و 

امنیت انرژی مذاکره کردند.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
رئیس جمهور در این گفت وگو با اشــاره به رشد 
چشمگیر همکاری های سیاسی و اقتصادی ایران 
با کشــورهای مختلف جهان، تحریم های آمریکا 
ضد ایران را به ضرر اقتصاد جهانی به خصوص اروپا 
دانست.رئیسی با اشاره به اینکه اگر نقش امنیت ساز 
جمهوری اسالمی در منطقه به خصوص مبارزه با 

تروریسم و حمایت تمامیت ارضی و حاکمیت ملی 
کشــورها نبود امروز داعش در اروپا اعالم خالفت 
کرده بود، تأکید کرد راه حل مسائل منطقه در دست 
ملت ها و دولت های منطقه است و مداخله خارجی 

ضد امنیت و ثبات است.

رئیس جمهور با نفی اصالت جنگ در حل اختالفات 
بین کشورها و لزوم اعتمادســازی امنیتی تأکید 
کرد: جمهوری اســالمی ایران آماده نقش آفرینی 
در پایان بخشــیدن به درگیری هــا در اوکراین و 
حل و فصل مسائل از طریق گفت وگوهای سیاسی 

است. رئیسی همچنین با تقبیح اقدامات و مواضع 
غیرســازنده آمریکا و کشــورهای اروپایی، گفت: 
صدور قطعنامــه در آژانس انــرژی اتمی اقدامی 
بحران ساز و با هدف ایجاد فشــار علیه ملت ایران 
بود کــه موجب ضربــه زدن به اعتماد سیاســی 
است. رئیس شــورای عالی امنیت ملی همچنین 
افزود: جمهوری اســالمی ایران حصول توافق را 
در گروي حل و فصل کامل مسائل پادمانی و ارائه 
تضمین های الزم ازجمله در قبال استمرار پایبندی 
معتبر طرف ها به توافــق و تامین منافع اقتصادی 
ملت ایران می داند. امانوئل مکرون رئیس جمهور 
فرانســه هم در این گفت وگوی تلفنی با تأکید بر 
اهمیت نقش آفرینی جمهوری اســالمی ایران در 
به ثمر رسیدن روندهای سیاسی در منطقه، گفت: 
فرانسه از موضع ایران مبنی بر مخالفت با عملیات 
نظامی برخی کشورهای منطقه ضد سوریه حمایت 
می کند.رئیس جمهور فرانســه همچنین بر تداوم 
نقش آفرینی کشورش در مسیر به نتیجه رسیدن 

مذاکرات هسته ای تأکید کرد.
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رئیسی: تحریم های آمریکا ضد ایران به ضرر اقتصاد جهانی است
 مکرون: فرانسه از موضع ایران در مخالفت با عملیات نظامی برخی کشورها ضد سوریه حمایت می کند

روند تحوالت در خاورمیانه شتاب فزاینده ای 
به خود گرفته و در این میــان ایران به کانون 
دیپلماسی منطقه ای بدل شده است و دیپلماسی 
فعال جمهوری اسالمی در حال ایجاد نظم منطقه ای نوینی در 
برابر فشــارهای غرب و به ویژه آمریکاست؛ رویکردی که در 
جریان نشســت اخیر تهران با حضور روسای جمهور ترکیه و 

روسیه به خوبی به چشم آمد.
در این میان برخی کارشناسان معتقدند ایران، روسیه و چین 
نقشی محوری در ایجاد توازن مناسب در برابر محور غربی 
دارند و نقش آفرینی این 3کشور در زمینه تغییرات جدید 
امنیتی می تواند حتی با گرایش روزافزون کشورهای حوزه 
خلیج فارس نیز مواجه شود. ازسوی دیگر، سفر منطقه ای 
رئیس جمهور آمریکا به غرب آسیا نشان داد واشنگتن اکنون 
باید بیش از گذشــته نگران از دست رفتن هژمونی خود در 
این منطقه باشد؛ چراکه بســیاری از اهداف ترسیمی برای 
این سفر محقق نشــد و ناظران بین المللی معتقدند بایدن 
با دست خالی از خاورمیانه به کشورش بازگشت. بایدن در 
جریان این سفر تأکید داشــت که آمریکا اجازه نمی دهد 
منطقه به دست چین، روسیه و ایران بیفتد؛ این درحالی است 
که حضور رئیس جمهور روسیه در تهران نشان داد تهران 
و مسکو درحال برداشــتن گام های بلندی برای همگرایی 
منطقه ای هستند و این موضوع نگرانی بیش از پیش واشنگتن 
را نیز به همراه داشته اســت. در چنین شرایطی اما تحقق 
دستاوردهای این همگرایی برای ایران، بیش از هرچیز نیازمند 
اســتمرار مراودات و ایجاد زیرساخت های کارآمد با هدف 
بهره گیری مؤثر از نتایج چنین همگرایی هایی است؛ موضوعی 
که رحمان قهرمانپور، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل نیز 
بر آن تأکید دارد و معتقد اســت نباید اجازه داد اراده برای 
همگرایی هرچه بیشتر منطقه ای به یک سری رفت وآمدهای 

دیپلماتیک بدون دستیابی به نتیجه مشخص 
خالصه شود. وی بر این نکته تأکید دارد در 
شرایطی که منطقه همچنان با مشکالت 

ساختاری عدیده ای مواجه است، 
نباید تالش هــای دیپلماتیک 
ایران برای ایجاد همگرایی دچار 
افول شود و باید تفاهم نامه ها و 

قراردادهای همکاری اخیر را تا 
رسیدن به نتیجه عملی پیگیری 

گفت وگوی  کــرد. 
همشهری با رحمان 
قهرمانپور را در ادامه 

می خوانید.

عکس: همشهری/ امیر پناهپور



3 یکشنبه 2 مرداد 1401
 شماره  8550

 محمدهــادی علی احمــدی، شــهردار 
اجــرای  دربــاره  تهــران  منطقــه۱۳ 
برنامه هــا در فصــل نشــاط و رویــش 
گفــت: »برگزاری حــدود ۴٨مســابقه 
قرآنی و هنری به همراه تور تهران گردی 
و حدود ١۶عنوان جشــن و برنامه های 
شاد و مفرح، جشــنواره بازی های پدر 
و فرزنــدی و ایســتگاه نشــاط و تعالــی 
فرهنگــی  رویــداد  فعالیت هــای  از 
شهرزاد در مرحله مسابقات محله ای 
و منطقــه ای اســت.« بــه گفتــه او، 
هویــت ســازی، ایجــاد حــس تعلــق و 
نشــاط اجتماعی با تمرکز بــر فضا ها و 
فعالیت هــای عمومــی شــهر از اهداف 
برنامه هــای فصــل نشــاط و رویــش 

است.

 آیین افتتاح یاورشهرهای پایتخت 

)مراکــز گروه های خــاص و منع گزارش
پذیرش آسیب دیدگان اجتماعی( با 
حضور مدیران شــهری و نمایندگانی از ســازمان 
بهزیستی، استانداری، کمیته امداد، نیروی انتظامی، 
قوه قضاییه و... در مرکز شماره5)ویژه پذیرش بانوان 
معتاد متجاهر( برگزار شــد. در این مراسم شهردار 
تهران گفت: »7ماه از تشــکیل قرارگاه اجتماعی 
می گذرد و در گام نخست روی ساماندهی معتادان 
متجاهر تمرکز کردیم و امروز می توانیم اعالم کنیم، 
در این قرارگاه 14نهاد، سازمان و دستگاه آمدند و 
کنار شهرداری ایستادند و خشنودیم که در کنار هم 
توانستیم یکی از گره های کور شهر)مشکل معتادان 
متجاهر( را باز کنیم.« علیرضــا زاکانی همچنین 
تأکید کرد کــه از بحران عبور کرده ایــم و به دوره 
تثبیت و بستن پرونده ساماندهی معتادان متجاهر 

رسیده است.
به گزارش همشــهری، معتادان باالی 65ســال، 
نوجوانان زیر 18ســال، افراد دارای زخم باز، بانوان 
معتاد متجاهر و... ازجمله مــوارد منع پذیرش در 
مراکز نگهداری و کمپ ها هستند. به همین دلیل 
شهرداری تهران با ایجاد مراکز یاورشهر تالش کرد 
تا این موانع را بردارد و ظرفیت های جدیدی برای 
خدمت رسانی به این گروه های آسیب دیده ایجاد 
کند. شــهردار تهران در آیین افتتاح یاورشــهرها 

گفت: »ســال ها موضوع معتــادان متجاهر با این 
رویکرد که نوعی زیست شــهری است، رها شده 
بود و هیچ ارگاني به این موضوع توجهی نداشــت؛ 
بنابراین با تغییر نگاه و رویکرد گام اول در قرارگاه 
اجتماعی معطوف به ساماندهی معتادان متجاهر 
شــد و تالش کردیم این مســئله را طوری دنبال 
کنیم که رویه های گذشــته تکرار نشود و مواردی 
چون بازسازی شخصیتی و جسمی، توانمندسازی 
و کســب مهارت های الزم برای اشتغال و توجه به 

خانواده و... مدنظر قرار گرفت.« 
علیرضا زاکانی ضمن ابراز خرسندی از اقدامات انجام 
 شده در قرارگاه اجتماعی، عنوان کرد: »با وجود اینکه 
افراد، ســازمان ها و نهادها، مأموریت های متفاوتی 
داشتند اما در قرارگاه دور هم جمع شدند و خدمت را 
از ضعیف ترین بخش جامعه یعنی معتادان متجاهر 
شروع کردند و امروز خشنودیم با همدلی در قرارگاه 
اجتماعی توانستیم شرایطی را رقم بزنیم تا لبخند بر 
لبان کسانی که مورد توجه نبوده و نیستند، بنشیند. 
عالوه بر آن ، مدت ها قبل کارگروه های کودکان کار 
تشکیل شده تا بتوانیم به آنها که در حال استثمار 
شدن هستند، کمک کنیم. درگام بعدی هم موضوع 
تکدی گری را پیگیری خواهیم کرد.« آن طور که او 
گفت کارکردها در قرارگاه اجتماعی براساس 3کلمه 
کلیدی خدمت، مشــارکت و پیشرفت تعریف شد. 
زاکانی ادامه داد: »امروز همه باید دست به دســت 

هم مسیرخدمت را دنبال کنیم و در بخش مشارکت 
»من«ها را کنار بگذاریم و »ما« شــویم. پیشرفت 
مادی و معنوی شهر در گروي مشارکت و خدمت 
اســت و مردم باید در یک ســطح عالی، احساس 
خدمتگزاری و نوکری کنند. چرا که آنها شایســته 
این خدمت هســتند.« شــهردار تهران در پایان 
صحبت هایش تأکید کرد: »ما کار را شروع کرده ایم 
اما مردم و گروه های جهادی باید به میدان بیایند و 
کار را تکمیل و تمام کنند و گام به گام به سمتی برویم 
تا پرونده این موضوع و موضوعاتی از این  دست که 
موانع پیشرفت جامعه هستند را ببندیم. همچنین 
ما به افراد آسیب دیده در کمپ ها قول می دهیم در 
خدمت شان باشیم و تقاضا داریم آنها هم قول دهند، 

همت کنند تا متحول و افتخار جامعه شوند.« 

مدل موفق حل آسیب های اجتماعی
معاون امــور اجتماعی و فرهنگی شــهردار تهران 
هم در این مراســم به کارگروهی موفق در قرارگاه 
اجتماعی اشــاره کرد و گفت: »در ابتــدا این کار 
سخت به نظر می رسید اما با همتی که شکل گرفت، 
منیت ها و آرم ها کنار رفت و آرمان ها شکل گرفت 
و نهادها و سازمان ها به وظایف و تکالیف شان عمل 
کردند. اکنون این یک فرهنگ کار جمعی است که 
قابلیت تبدیل شــدن به یک مدل جدید برای حل 
معضالت اجتماعی در کشور را دارد.« محمدامین 
توکلی زاده با بیان اینکه صیانــت از قرار جمعی و 
همت و همدلی شکل گرفته در قرارگاه اجتماعی، بر 
عهده تک تک ماست، تأکید کرد: »اگر همت جمعی 
در قرارگاه اجتماعی نبود موفق نمی شدیم و امروز 
می توان با این همت سایر آســیب های اجتماعی 
شهر را مســئله قرارگاه قرار دهیم و برای حل آنها 

اقدام کنیم.«

توانمندسازی معتادان در مراکز خاص
مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شهرداری تهران هم در بخش دیگری از 
مراسم به توانمندسازی معتادان و آسیب دیدگان 
در مراکز خاص)یاورشــهر( اشــاره کــرد و گفت 
کــه در یاورشــهرها عالوه بر نگهــداری معتادان 
 متجاهر به موضوع توانمندســازی هم توجه شده

 است. 
احمد احمدی صــدر همچنین به اشــتغال زایی 
در کمپ هــای ماده16 هم اشــاره و عنــوان کرد: 
»توانمندســازی در این مراکز بــا رویکرد توجه به 
هنرهای ایرانی- اســالمی در حال پیگیری است و 
تالش می کنیم افراد طی مدتی که در مراکز هستند 

فن بیاموزند و سپس وارد کانون خانواده شوند.«

افزایش ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر
در مدت 7ماه شهرداری حدود 4هزار ظرفیت برای 
نگهداری معتادان متجاهر در اســتان تهران ایجاد 
کرده است. معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران 
در آیین افتتاح یاورشهرها این مطلب را بیان کرد و از 
ایجاد 4هزار ظرفیت دیگر طي 2ماه آینده خبر داد. 
سیدعباس جوهری با بیان اینکه در سال های اخیر 
حتی یک ظرفیت برای نگهداری معتادان متجاهر 
در تهران ایجاد نشده است، گفت: »باتوجه  به اینکه 
بیش از 50درصد معتادان متجاهر کشور در تهران 
هستند، تکلیف ما بود تا براساس فرمایشات رهبری 
به این مسئله ورود کنیم و قرارگاه اجتماعی شکل 
گرفت. پیش بینی ما برای ایجــاد 22هزار ظرفیت 
پذیرش اســت که جهت ایجاد تهرانی بدون معتاد 
هدف گذاری کرده ایم و امیدواریم روزی شاهد این 
باشــیم که هیچ معتادی در تهران وجود نداشــته 

باشد.«

معتادان شهر بی یاور نماندند
شهردار تهران در آیین افتتاح 6یاورشهر عنوان کرد

رویداد فرهنگی عطر سیب از ساعت 16امروز در میدان امام حسین)ع( آغاز و تا 9مرداد ادامه دارد
عطر محرم در میدان امام حسین)ع(

بعد از 2ســال وقفه کرونایی، امســال رویداد فرهنگی عطر سیب 
به شکل همیشگی در میدان امام حســین)ع( برگزار و پیش بینی 
می شود امسال نزدیک 5هزار هیئت تهرانی از خدمات این نمایشگاه 

که 20سال سابقه دارد، استفاده کنند.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نشست 
خبری رویداد عطر سیب بیان کرد: 2 دهه است که همکاران ما در 
سازمان، توفیق خدمت در این رویداد را داشــته اند و در این مدت 
هدف اصلی ما خدمت رســانی به هیئت های کوچک و خانگی بوده 

است.
سیدعلیرضا فاطمیان پور با اشاره به ویژگی های رویداد عطر سیب 
امسال افزود: بیستمین دوره این رویداد از دوم تا نهم مرداد ساعت 

16 تا 23 در میدان امام حسین)ع( برگزار می شود.  
فاطمیان پور گفت: هــر روز برنامه هایی فرهنگــی در میدان امام 
حسین)ع( اجرا می شود که بخشی از آن شــامل مداحی و آوا های 
محرمی اســت. در این بخش کودکان و نوجوانان هم از برنامه های 

خاص خود استفاده خواهند کرد.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران با اشاره 
به انتقال تجربه از پیرغالمان حسینی به نسل جوان تأکید کرد: در 
رویداد عطر ســیب یک بخش پررنگ نوجوانانه قرار دارد که در آن 
پذیرای هیئت های نوجوانان هستیم و از آنها در ارائه خدمات استفاده 
می کنیم. سیاست سازمان در توجه به نوجوانان این است که نقش 
واسطه بین کانون های جوان و هیئت های بزرگ را ایفا کنیم تا آنها 
بتوانند از آموزش و تجربه هیئت های قدیمی مثال در نظم دهی معابر 

اطراف مراسم استفاده کنند.
او با اشاره به لباس هایی که در نمایشگاه عطر سیب عرضه می شود، 
گفت: لباس ها بایــد کیفیت الزم، طرح و نقش متناســب و قیمت 
مناسب داشته باشند. فاطمیان پور همچنین گفت: رویداد عطر سیب 
8روز است و در ابتدای ماه محرم به پایان می رسد. برنامه های سازمان 
فرهنگی هنری جلوه سوگ نام دارد و در ماه های محرم و صفر اجرا 
می شود که در آینده اطالع رسانی خواهد شد. همچنین برنامه های 
نوگالن حسینی که از 20سال قبل با کمک آموزش و پرورش اجرا 

شده است امسال نیز ادامه خواهد داشت.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران درباره 
انتخاب مجدد میدان امام حســین)ع( برای برگزاری این مراســم 

گفت: این میدان دسترســی   خوبی به وســایل حمل ونقل عمومی 
شهر مانند مترو، بی آرتی و خطوط تاکسیرانی دارد. با پلیس راهور 
هم هماهنگی هایی در زمینه هدایت خودرو ها انجام شــده است و 
مهم تر اینکه با همکاری فروشگاه های شهروند می توان به جای خرید 
مستقیم اقالم از غرفه های میدان امام حسین، حواله دریافت آن را 
به خریدار داد تا از نزدیک ترین فروشــگاه شهروند کاالی مورد نیاز 

خود را تامین کند. 
حجت االسالم مصطفی جامه دار، دبیر اجرایی این رویداد نیز در این 
نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری درباره افزایش 
قیمت اقالم غذایی مانند برنج برای هیئت ها، گفت: بنا به آمار سازمان 
تبلیغات اسالمی، در سال های گذشته به دلیل شرایط کرونا مراسم 
برخی هیئت ها کم فروغ برگزار شد و امسال انتظار داریم آمار مراسم  
خیلی بیشتر باشــد. مواد غذایی مورد نیاز این هیئت   ها مانند برنج ، 
شکر، رب، روغن و حبوبات اســت که تالش می کنیم با استفاده از 
بن کارت هایی که به هیئت های کوچک تهران داده می شود به آنها 
کمک کنیم. در این زمینه با بخش بازرگانی وزارت جهادکشاورزی 

مذاکراتی انجام شده است.
سال پیش نیز نوزدهمین نمایشگاه عطر سیب در همین میدان به 
اجرا درآمد، اما رعایت اصول مقابله با بیماری کرونا، فعالیت هیئت ها 
را در فضای بسته محدود کرده بود. امسال و در آخرین روز های ماه 
ذی الحجه، آمار فوتی های کرونا در ایران رو به رشــد اســت و امید 
می رود که برگزار کنندگان هیئت هــا در برنامه ریزی های خود به 

رعایت اصول مقابله با انتشار ویروس کووید 19توجه داشته باشند.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در گفت وگو با 
همشهری عنوان کرد

عقب ماندگی در صنعت گردشگری
گردشــگری صنعت است؛ صنعتی که 
در دنیای کنونی نقش و جایگاه مهمی 
در اقتصاد کشــورها دارد. امروزه اکثر 
کشورهای اروپایی و حتی آسیای شرقی 
با اســتفاده از حداقل ظرفیت هایشان موفق به رونق این 
صنعت و بهبود شرایط اقتصادی شده اند اما در ایران با وجود 
ظرفیت های خوب توریستی در صنعت گردشگری موفق 
نبوده ایم. به گفته مهرشاد کاظمی، رئیس ستاد گردشگری 
شهرداری تهران، شاخص های گردشگری وجود دارد اما 
در صنعت گردشگری جایگاه 110 را داریم. او در گفت وگو 
با همشــهری دالیل عدم رونق گردشگری در پایتخت را 

تشریح کرد که در ادامه می خوانید.

گردشگری چندسال است که به یک صنعت آن 
هم از نوع پول ساز تبدیل شده است؟

اکثر کشــورهای دنیا طی 10 تا 15ســال اخیر با برنامه ریزی 
درست و استفاده اصولی از ظرفیت هایشان در شهرهای بزرگ 
موفق به رونق و توسعه صنعت گردشگری شدند. به عنوان مثال 
کشور ترکیه موفق شده با استفاده از ابزارهای نوین، گردشگری 
نوین را در شهرهای استانبول، آنکارا، وان و... رونق دهد و اکنون 
بخش زیادی از درآمد کشــور از راه صنعت گردشگری تأمین 

می شود.
چرا طی این سال ها نتوانستیم این صنعت را در 

تهران رونق دهیم؟
به طورکلی گردشــگری شــاخص هایی )حمل ونقل، اسکان، 
پذیرایــی و...( دارد که در ایــن بخش رتبه30 داریــم اما در 
بهره برداری و استفاده از آنها موفق عمل نکردیم و جایگاهمان 
110 اســت. باید تالش کنیم باتوجه به ظرفیت ها این جایگاه 
را ارتقا دهیم. باید پذیرفت در این حوزه عقب هستیم، چراکه 
هم ســرمایه گذاری کمتر صورت گرفته و هــم دانش صنعت 
گردشــگری نداریم؛ بنابراین با اســتفاده از دانــش و تجربه 
کشــورهای موفق مانند هند و ترکیه و... می توانیم در مسیر 

توسعه و رونق گردشگری قدم بگذاریم.
در گردشگری داخلی موفق بوده ایم؟

در مســافرپذیری یا همان گردشــگری داخلی شرایط خوبی 
داریم اما در بخش گردشــگری خارجی موفقیتی نداشته ایم. 
به هرحال از طریق گردشگری خارجی می توان ارز وارد کشور 
کرد، همینطور زمینه اشــتغال فراهم می شود و از این رو حائز 

اهمیت است.
در این حوزه تجارب کدام کشورها مؤثرتر است؟

قطعاً تجارب کشورهایی که با ما قرابت فرهنگی دارند، مؤثرتر 
خواهد بود که در این میان تجارب کشــورهای هند و ترکیه 

کمک کننده است.
آیا زیرساخت ها برای رونق صنعت گردشگری 

فراهم است؟
ظرفیت ها و زیرساخت ها فراهم است اما عدم  موفقیت در این 
صنعت به نقص در مدیریت، دانش و آگاهی مربوط می شود. در 
تهران فرودگاه، جاده و شــبکه حمل ونقل وجود دارد. بیش از 
200موزه و 350خانه ارزشمند ملی و... داریم. برای استفاده از 
این امکانات نیاز به یک دانش و همدلی و همراهی است. برخی 
از ابنیه ها، موزه ها و ظرفیت های گردشگری در اختیار میراث، 
تعدادی متعلق به شــهرداری و بعضی هم مال سایر ارگان ها 
ازجمله سازمان زیباسازی و... است. همین خأل مدیریتی سبب 
شده ارگان ها همپوشانی و هم افزایی نداشته باشند و هر یک کار 
خود را انجام دهند. بنابراین برای موفق شدن در رونق صنعت 

گردشگری نیازمند مدیریت یکپارچه هستیم.

شناخت عوامل آلودگی هوا  و 
عدم اجرای مصوبات

ادامه از  هم اکنون، منابــع اصلــی آلودگی هوا 
مشخص هســتند و ســهم هر کدام در صفحه اول

کیفیت هوا به صورت کّمی تعیین شــده اســت. براساس این 
ســهم بندی ها، قوانین و ضوابط جدید تصویب شده است و از 
این رو هم اکنون، مسئله آلودگی هوای شهر تهران، عدم  اجرای 
مصوبات است، نه عدم  شناخت عوامل اصلی و سهم آنها. همین 
پیشرفت هر چند کوچک، مرهون دستیابی به تنها سیاهه انتشار 
و سامانه پیش بینی کیفیت هوا در شهر تهران است که به ناچار، 
برای سایر شهرها و کالنشهرهای آلوده کشــور نیز  باید مورد 
استفاده قرار گیرد. البته مشابه مسائل دیگر، همواره منتقدانی 
هستند که هیچ گاه زحمتی برای طی کردن این مسیر پرفراز و 
فرود چند ساله نکشیده اند و اطالعی از پیچ و خم های آن ندارند 
اما بعد از اینکه کار به نتیجه رسیده و به مقصد می رسد، شروع به 
انتقاد می کنند و این نوع برخورد با موضوع، یادآور ضرب المثلی 
است که می گوید: معما چو حل گشت، آسان شود! در تمام این 
مسیر، شرکت کنترل کیفیت هوا همواره تالش کرده است تا 
دســتاوردها و تجربه های خود را از راه اندازی نخستین سامانه 
بومی پیش بینی کیفیت هوا در کشور به صورت شفاف و در قالب 
گزارش ها و مقاالت علمی، شرکت در کنفرانس های علمی  به 
اصحاب رسانه، پژوهشگران و عموم شهروندان منتقل کند، چرا 
که برداشتن گام اول در مســیر حل این معمای چندین ساله، 
اهمیت بسزایی داشت اما مهم تر از آن، ایجاد تصویری شفاف 
برای پژوهشگران و دست اندرکاران سایر شهرها و کالنشهرهای 
آلوده کشور بود تا بتوانند در مســیر رشد و بهبود پیوسته این 
سامانه و پیاده سازی چنین سیســتمی برای سایر کانون های 
جمعیتی کشــور که با چالش آلودگی هوا دســت و پنجه نرم 

می کنند، قدم بردارند.

 مجــری خــط۶ متــروی تهــران گفــت:  
»نصــب ۴رشــته پله برقــی و 2عــدد 
آسانســور، تکمیــل ســقف کاذب، 
اجــرای مســیر بســاوایی و هندریل ها، 
بخشــی از کارهــای انجــام شــده بــرای 
بهره بــرداری از ورودی دوم ایســتگاه 
شــهیداصفهانی بــوده اســت.« علــی 
مزینانی یادآور شد: »هزینه عملیات 
ساختمانی و تجهیزاتی برای راه اندازی 
این ورودی نیز مبلغی حدود ۴0میلیارد 
تومان بوده است؛ ضمن اینکه پس از 
این، تردد مسافران در تمام مسیرهای 
بــا  غیرهمســطح داخلــی ایســتگاه 
اســتفاده از پله برقــی میســر خواهــد 

بود.« 
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منادیان مباهله در مترو
بیســت وچهارم ذی الحجه روز مباهله نام گرفته 
است. در این روز  آیه »تطهیر« نازل شده و خداوند 
بر ارزش ها و فضیلت هــای اهل بیت)ع( و جایگاه 
راستین آنان در درک و شناخت اسالم مهر تأییدی 
دیگر زده است.  امسال »منادیان مباهله« همزمان 
با گرامیداشت روز مباهله در ایستگاه های متروی 
تهران برگزار می شــود. این برنامه با مشــارکت 
مدیریت فرهنگی هنری مترو و شرکت بهره برداری 
مترو با 52 اجرا، میزبان عموم شهروندان خواهد 
بود. در این رویداد طــی 4 روز گروه های تئاتر و 
سرود دانش آموزی در ایستگاه های مترو با موضوع 
و محوریت مباهلــه، برنامه هایی را اجرا می کنند. 
این ویژه برنامه از ســاعت 11صبح روز شنبه، اول 
مرداد با اجــرای تئاتر و ســرود دانش آموزی در 
ایوان انتظار آغاز شــده و پس از اجراهای متوالی، 
چهارم مرداد در ایستگاه تئاترشــهر به کار خود 
پایان می دهد. عالقه مندان برای اطالع از جزئیات 
این برنامه می توانند با شماره 02196652608 

تماس بگیرند.
ایســتگاه ها و تاریخ اجرای گروه هــای هنری از 

ساعت 11تا 12:15به این شرح است:
اول مرداد: ایستگاه های ایوان انتظار و تئاتر شهر

دوم مرداد: ایستگاه های دروازه  دولت و کالهدوز 
سوم مرداد: ایســتگاه های دروازه شمیران و امام 

خمینی)ره(
چهارم مــرداد: ایســتگاه های ایــوان انتظار و 

تئاترشهر

نقل قول خبر

عدد خبر نگاه

 خبر

گپ

علی نصیری
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 

بحران شهر تهران
برنامه ریــزی 2دوره آمــوزش خبرنــگار 
بحــران را دنبــال می کنیــم تــا اصحــاب 
پرقــدرت  بــازوی  به عنــوان  رســانه 
سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران، 
آموزش هــای حــوزه بحــران را ببیننــد. 
در اجــرای طــرح جامــع امــداد هوایی و 
افزایش مخازن آب هــای اضطراری نیز 
در این دوره تعداد مخازن دوبرابر شده 
و به ۴۶مخزن رســیده که البتــه باید به 
۳۷۴مخزن برســد. تا در شــرایط وقوع 
زلزله هر شــهروند تهرانی حدود ۳ لیتر 

آب برای ادامه حیات داشته باشد.

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

یاورشهر1
 باالی ۶5سال 
 ظرفیت 500نفر

یاورشهر2
نوجوانان زیر ۱8سال 

 ظرفیت 200نفر

یاورشهر3
معتادان دارای زخم باز 

 ظرفیت ۱50نفر

یاورشهر4
 کمپ شفق سابق 
 ظرفیت ۱000 نفر

یاورشهر5
بانوان معتاد متجاهر 

 ظرفیت 200نفر

یاورشهر6
 جنب کمپ اخوان
پذیرش ۱000 نفر

6یاورشهر پایتخت

16
برنامه

غرفه های بیستمین نمایشگاه عطر سیب
کتاب عاشورایی، کتاب شعر، تکیه محتشم، تکیه تجربه 
هیئت، تکیه کودک و نوجوان، کتیبه و بیرق، پوشاک 
محرمی، چایخانه هیئت، چای و دمنوش روضه، طبل و 
کتل، لوازم الکترونیکی، لوازم آشپزخانه هیئت، لوازم 
صوتی، لوازم نورپردازی، لوازم بهداشتی، ظروف یکبار 

مصرف و مواد غذایی

مکث
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سیدمهدی هدایت
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران  

طــرح بازآفرینــی محیــط پیرامونــی حرم 
مطهر حضــرت عبدالعظیم حســنی)ع( 
حدود 200هکتار است که ۱۳تا۱5هکتار 
آن به محله نفرآباد با بیــش از 200پالک 
مســکونی اختصاص یافته است. طرح 
بازآفرینــی محلــه نفرآبــاد کــه قدمــت 
ســکونت در آن حــدود ۳قــرن اســت، با 
امکان استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت 
تدوین شده اســت. عالوه بر ایجاد موزه 
صنعــت ســیمان در ســاختمان اصلــی 
کارخانــه، بخشــی از فضــای کارخانــه به 
مجموعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
تبدیل خواهد شد و مکان هایی هم برای 
اســتقرار شــرکت های دانش بنیــان و 

استارت آپ ها پیش بینی شده است.

 ساخت 3 هزار واحد مسکونی
عصر شنبه آیین کلنگ زنی احداث 3 هزار واحد مسکونی قرارگاه جهادی تامین مسکن شهر 
تهران نیز با حضور شــهردار تهران، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی، معاون شهرسازی و 
معماری شهرداری تهران، سرپرست سازمان نوسازی شهرداری تهران، شهردار منطقه 1۸ و 
جمعی دیگر از مدیران شهری در ناحیه 3 منطقه 1۸ برگزار شد. علیرضا زاکانی همچنین در 

مراسم افتتاح و بازدید از مجموعه فرهنگی -ورزشی شهید محسن شهریاری شرکت کرد.

مکث
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نرخ تورم ماهانه از 12.2درصد در 

تورم
خردادماه بــه 4.6درصد در تیرماه 
کاهش یافت. به این ترتیب سرعت 
رشد قیمت کاالها و خدمات پس از یک شوک ناشی 
از حذف ارز 4200برخی کاالهای اساســی گرفته 
شد. با این حال روند صعودی نرخ تورم نقطه به نقطه 
و ساالنه ادامه دارد چنان که تورم نقطه به نقطه به 
رکــورد 54درصد و نــرخ تــورم ســاالنه هم به 

40.5درصد رسیده است.
انتظار می رود در ماه های آینــده درصورت اتخاذ 
سیاســت های ضدتورمی و جلوگیری از رشد پایه 
پولــی و نقدینگی آهنگ رشــد قیمت ها فروکش 
کند و به محدوده 2درصد در ماه آینده برســد اما 
روند نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه های آینده و نرخ 
تورم ساالنه تا پایان ســال به احتمال زیاد افزایشی 

خواهد بود.

یک کاهش در برابر 2 افزایش
مرکز آمار ایران دیروز با انتشار گزارش تورم تیرماه 
1401اعالم کرد که نرخ تورم ماهانه در ماه گذشته 
با 7.6واحد درصد کاهش نســبت به مــاه قبل به 
4.6درصد رســید. همچنین میانگین قیمت گروه 
خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات 5.7درصد و 
کاالهای غیرخوراکی و خدمات 3.8درصد رشــد 
کرده است. براساس برآورد این نهاد آماری کشور، 
نرخ تورم ماهانه در بین خانوارهای شهری 4.5درصد 
برآورد شده که نسبت به ماه قبل آن 7واحد درصد 
افت داشــته و نرخ تورم ماهانه در بین خانوارهای 
روســتایی هم با 11واحد درصد ریزش نسبت به 

خردادماه به 4.8واحد درصد رسیده است.
این داده های آماری نشــان می دهد بخش زیادی 
از شــوک حذف ارز 4200تومانی کاالهای اساسی 
که باعث قیام قیمت خوراکی ها در خرداد امســال 
شــده بود، در تیرماه و پس از یک ماه تخلیه شده 
و درصورت اســتمرار این روند پیش بینی می شود 
که اثر حذف ارز ترجیحی بر رشــد قیمت کاالهای 
خوراکی و آشامیدنی تضعیف شود و افزون بر اینکه 
درصورت توافق 2کشــور درگیر جنگ روســیه و 
اوکراین به عنوان قطب هــای اصلی صادرات غالت 
برای تسهیل فرایند غالت به بازارهای جهانی، این 
امیدواری وجود دارد که فشــار تورم خوراکی ها در 

ماه های آینده کمتر از ماه های گذشته شود.
این گــزارش می افزاید: نــرخ تــورم ماهانه کل از 
12.2درصد در خــرداد به 4.6درصــد در تیرماه 
رسیده و نرخ تورم ماهانه خوراکی ها، آشامیدنی ها 

و دخانیات از 25.4درصد به 5.7درصد و نرخ تورم 
غیرخوراکی ها هم از 4.4درصد به 3.8درصد کاهش 

یافته است.
بر خالف کاهش نرخ تورم ماهانه که می توان از آن 
به عنوان اثر گرانی های لحظه ای کاالها در اوج شوک 
قیمتی یاد کرد، نرخ تورم نقطه به نقطه و ساالنه در 
تیرماه امســال روندی افزایشی داشته اما نرخ تورم 

نقطه به نقطه در ماه پیش نســبت به خرداد کمتر 
شده است. به گزارش همشهری، نرخ تورم نقطه به 
نقطه در خرداد امسال با سرعت 13.2درصدی به 
52.5درصد رسیده بود و در تیرماه با کاهش سرعت 
آن به 1.5درصد، روی عدد 54درصد ایستاده است 
و پیش بینی می شود که نرخ تورم نقطه به نقطه که 
نشان دهنده شاخص تغییر قیمت کاالها و خدمات 

در هر ماه نســبت به ماه قبل آن باشد، در چند ماه 
آینده ادامه داشته باشــد و پس از آن روند نزولی را 
تجربه کند. هرچند مقامات دولتی قول داده اند که 
نرخ تورم نقطه به نقطه از مردادماه روندی کاهشی 

را تجربه می کند.
نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی ها، آشــامیدنی ها 
و دخانیــات از 81.6درصــد در خرداد امســال با 
4.4واحد درصد رشد به 86درصد در تیرماه رسیده 
در حالی که نرخ تورم نقطه ای کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات تنها یک دهم درصد رشــد کــرده و به 
36.9درصد رسیده اســت. به گفته مرکز آمار ایران 
نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری ایران در 
تیرماه امسال به 52.8درصد رسیده یعنی 1.4واحد 
درصد افزایش درحالی که ساکنان مناطق روستایی 
شــاهد تورم نقطه به نقطه 60.7درصد بوده اند که 
نسبت به ماه خرداد 2.5واحد درصد رشد را نشان 

می دهد.
این گزارش می افزایــد: نرخ تورم ســاالنه در کل 
کشور با 1.1واحد درصد رشــد نسبت به خرداد به 
40.5درصد در تیرماه رســیده و نرخ تورم ساالنه 
خانوارهای شهری 40درصد و خانوارهای روستایی 

43.2درصد برآورد و اعالم شده است.

راز جهش قیمت خوراکی ها
گزارش نهاد رسمی آماری نشان می دهد باالترین 
رشد قیمت در گروه عمده خوراکی ها و آشامیدنی ها 
در تیرماه امسال مربوط به رشد قیمت گوشت قرمز 
و ماکیان به ویژه گوشــت مرغ، سوسیس و کالباس 
و در گروه لبنیات و تخم مرغ ناشــی از رشد قیمت 
دوغ پاستوریزه، خامه و تخم مرغ بوده در عین حال 
که قیمت برنج ایرانی، کیک و بیســکوییت بازهم 
باالتر رفته اســت. در ماه گذشــته قیمت گوشت 
قرمز و سفید 11.6درصد، شــیر، پنیر و تخم مرغ 
7.7درصد، روغن 3درصد، شــکر، مربا، عســل و 
شــیرینی 4.9درصد و نوشــیدنی ها شامل چای، 
قهوه کاکائو، نوشابه و آب میوه 3.7درصد گران شده 
است. باالترین رشد قیمت در تیر امسال نسبت به 
تیر پارســال به جهش 293درصدی قیمت روغن، 
119درصدی شیر، پنیر و تخم مرغ و 101درصدی 

نان و غالت مشاهده شده است.
مرکز آمار ایران می گوید به طــور میانگین قیمت 
کاالهای خوراکی و آشــامیدنی در تیرماه امسال 
نســبت به مدت مشــابه پارســال در کل کشــور 
87درصد، در مناطــق شــهری 86.7درصد و در 

مناطق روستایی 88.3درصد رشد کرده است.

سرعت رشد قیمت ها کاهش یافت
 داده های آماری نشان می دهد بخش زیادی از شوک حذف ارز 4200تومانی کاالهای اساسی 

که در خرداد تورم ساز شده بود، در تیرماه و پس از یک ماه تخلیه شده است

باوجود افت میزان تولید در جهان، ایران همچنان جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد را حفظ کرده است

ایران؛ دهمین فوالدساز دنیا

ایران همچنان رتبه دهم تولید فوالد در جهان را حفظ 

صنعت
کرده و تا نیمه سال2022 میالدی با تولید 13.6میلیون 
تن فوالد در باشــگاه عمده ترین تولیدکنندگان فوالد 
جای گرفته است. انجمن جهانی تولید فوالد کل تولید فوالد ایران در 
نیمه نخست سال جاری میالدی را 13.6میلیون تن اعالم کرد و از حفظ 
جایگاه دهمی ایران در میان بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد دنیا طی 

این دوره خبر داد.

کاهش تولید جهانی فوالد
جدیدترین آمار از سوی انجمن جهانی تولید فوالد نشان می دهد کل 
تولید فوالد دنیا در نیمه نخست سال جاری میالدی 5.5درصد کاهش 
یافته و به 949میلیون تن رسیده است، درحالی که در نیمه نخست سال 
قبل میالدی یک میلیارد و4میلیون تن فوالد در دنیا تولید شــده بود. 
براســاس این گزارش، کل تولید فوالد ایران در ماه های ژانویه تا ژوئن 
امســال بالغ بر 13.6میلیون تن بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 10.8درصد کاهش داشته است.

رتبه بندی تولیدکنندگان عمده فوالد
براســاس آمارهای انجمن جهانــی تولید فوالد، چیــن بزرگ ترین 
تولیدکننده فوالد در دنیاست که در 6ماهه2022 میالدی 526میلیون 
تن فوالد تولید کرده و عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا را حفظ 
کرده است. طبق این آمارها، چین نیز کاهش تولید فوالد را تجربه کرده 
و تولیدش در 6ماهه امسال 6.5درصد کمتر از تولید مدت مشابه در سال 
قبل بوده است. بعد از چین، هند نیز با تولید 63.2میلیون تن و ژاپن با 
تولید 46میلیون تن فوالد به ترتیب در رتبه های دوم و سوم عمده ترین 
تولیدکنندگان فوالد قرار گرفته اند و آمریکا در رتبه چهارم جای گرفته 
است. طبق آمار آمریکا نیز به عنوان چهارمین تولیدکننده فوالد دنیا با 
کاهش 2.2درصدی تولید مواجه بوده و کل فوالد تولیدی این کشــور 
به 41.1میلیون تن رســیده اســت. در جدول برترین تولیدکنندگان 
فوالد، کشورهای روســیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه و برزیل به ترتیب 
رتبه های پنجم تا نهم را به خود اختصاص داده انــد و درنهایت ایران با 
تولید 13.6میلیون تن، دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد دنیا در نیمه 

نخست2022 بوده است.

پرونده بنزین کیش روی میز دولت
  بازتوزیع آزمایشی یارانه بنزین در کیش 

پس از 4ماه به پایان رسید

ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین با اعالم اتمام اجرای 
آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش اعالم کرد: 
اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش 
به پایان رسیده و در ادامه قرار است نتایج اجرای طرح مذکور 
در کمیته های تخصصی بررسی و مراتب جهت تصمیم گیری 

به دولت تقدیم شود.
به گزارش همشهری، طرح آزمایشی بازتوزیع یارانه بنزین در 
کیش، به منظور عادالنه سازی  یارانه ها و تغییر شیوه تخصیص 
یارانه بنزین از خودرو به شخص اجرایی شد و اکنون باید منتظر 
بررسی نتایج این طرح توســط کارشناسان و تصمیم گیری 
نهایی دولت در این زمینه بود. یک ماه پیش وزیر امور اقتصادی 
و دارایی گفته بود طرح تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو 
از اولویت خارج شــده و هر زمانی که در مــورد این موضوع 

تصمیم گیری شد، جزئیات آن به اطالع عموم خواهد رسید.
 

بنزین برای همه
براســاس طرح بازتوزیع یارانه بنزین که از اول اسفند1400 
به صورت آزمایشی در جزیره کیش اجرا شد، بدون اینکه قیمت 
بنزین تغییر کند، همه شهروندان دارای کارت کیشوندی اعم 
از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو، امکان دریافت سهمیه 
بنزین 20لیتری را داشتند. در این طرح قیمت هر لیتر بنزین 
یارانه ای 1500تومان و قیمت بنزیــن آزاد 3000تومان بود 
و افراد فاقد خــودرو که مصرف بنزین نداشــتند، قادر بودند 
ســهمیه بنزین یارانه ای خود را به دیگــران انتقال داده یا به 
فروش برســانند. ضمن اینکه ســهمیه خودروهای عمومی 
کماکان مانند قبل به کارت ســوخت آنهــا تعلق می گرفت. 
مشموالن طرح بازتوزیع یارانه بنزین می توانند تحت شرایط 
تعیین شده، ســهمیه یارانه ای خود را در ســامانه به فروش 
برسانند یا آن را تا سقف 400لیتر حفظ کنند ولی بعد از آن 
سهمیه به طور خودکار تبدیل به ریال و به حساب سرپرست 

خانوار واریز می شود.
به گزارش همشهری، اســاس این طرح، توزیع عادالنه یارانه 
بنزین میان همه اقشار جامعه است و به جای اینکه فقط مالکان 
خودرو را منتفع کند، همه آحاد ملت را به یک اندازه از یارانه 
تخصیص یافته به بنزین بهره مند می سازد. در شیوه فعلی که 
یارانه بنزین در کارت ســوخت خودروها شارژ می شود، فقط 
مالکان خودرو منتفع می شــوند؛ درحالی که حدود نیمی از 
خانوارهای کشور اصاًل خودرو ندارند. نکته دیگر اینکه در طرح 
بازتوزیع یارانه بنزین، ســهمیه بنزین هر نفر 20لیتر تعیین 
شده که با توجه به بعد 3.3نفره خانوار در کشور، سهمیه یک 
خانوار دارای یک خودرو از 60لیتر بــه 66لیتر افزایش پیدا 
می کند و به همین میزان از سهمیه خانوارهای با تعداد نفرات 
کمتر کاهش می یابد؛ به گونه ای که سهمیه یک خانوار 2نفره 

دارای خودرو از 60لیتر به 40لیتر کاهش پیدا می کند.

رایزنی ها ادامه دارد
یک ماه پیش بود که سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، درباره آخرین وضعیت اجرای طرح واریز یارانه بنزین 
به حســاب هر ایرانی، گفت: به جهت اینکــه در دولت چند 
موضوع تصمیم گیری اقتصادی دیگر مدنظر بود این طرح فعاًل 
از اولویت خارج شده تا دولت در مورد سیاست های اولویت دار 
تصمیم گیری کند و بعد پرونده جدید باز شود؛ بنابراین فعاًل 
اولویت تصمیم گیری و سیاســتگذاری برای این طرح وجود 
ندارد. او با اشاره به اجرای طرح یارانه بنزین به صورت پایلوت 
در کیش، تصریح کرد: طــرح پرداخت یارانه بنزین به صورت 
پایلوت در کیش انجام شده و اجرای این طرح در آن مناطق 
متوقف نمی شود. وزیر اقتصاد اعالم کرد: اجرای پایلوت طرح 
یارانه بنزین در کیش از آن جهت بود که مشــکالت فنی این 
طرح احصا شود و هم اکنون مشــکالت فنی این طرح کاماًل 

شناسایی و برطرف شده است.
خاندوزی گفت: بازپرداخت یارانــه بنزین به بخش های فاقد 
خودرو در جزیره کیش هم انجام شده، اما به دلیل اینکه این 
طرح فعاًل در دستور کار توسعه نیست اجازه دهید هر زمانی 
که در مورد این موضوع تصمیم گیری شد جزئیات آن مطرح 
شود. با این حساب، عالوه بر شیوه فعلی تخصیص یارانه بنزین 
به  خودروها، سناریوی تخصیص بنزین به افراد و بازتوزیع به 
سبک طرح اجراشــده در کیش هم روی میز است اما بنا به 
اظهارات وزیر اقتصاد، سناریوهای دیگری نیز وجود دارد که در 

دولت در حال بررسی است.

خطر جهش مصرف بنزین
افزایش میزان مصرف داخلی بنزین ایــن احتمال را تقویت 
می کند که در آینده نزدیک، ایران که در ســال های اخیر به 
یک صادرکننده بنزین تبدیل شده، دوباره به یک واردکننده 
این فرآورده نفتی تبدیل شود؛ هرچند فعاًل با افزایش مصرف، 
فقط از حجم صادرات کاســته می شــود و همچنــان تولید 
داخل بیش از نیاز مصرف اســت. جلیل ساالری، مدیرعامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتــی ایران نیز 
با اشــاره به افزایش مقطعی مصرف بنزین به واســطه فصل 
مســافرت، از توقف صادرات بنزین به دلیل تمرکز بر تأمین 
نیاز داخلی و ذخیره ســازی خبر داده و در عین  حال کاهش 
میزان تولید بنزین به 80میلیون لیتر در روز را رد کرده است. 
به گفته ساالری در مقاطعی از سال بسته به وضعیت نوسازی 
پاالیشگاه ها میزان تولید روزانه بنزین بین 94 تا 104میلیون 
لیتر نوسان داشته و اکنون نیز نوسان تولید بنزین به واسطه 

همین مسئله است. 
به گزارش همشــهری، آمارهای پراکنده حاکی از این است 
که با کاهش موج شیوع کرونا از اواخر ســال گذشته و آغاز 
ســفرهای نوروزی برخالف 2ســال قبل، مصرف بنزین در 
ایران از روزهای پایانی سال1400 یکباره اوج گرفت و حتی 
به 131میلیون لیتر نیز در برخی از روزها نیز رسید؛ اما این 
جهش مصرف با کمک مخازن اســتراتژیک بنزین ســپری 
شد. در شــرایط فعلی نیز گفته می شود با گذشت یک ماه از 
تابستان امسال، میزان مصرف روزانه بنزین به 120میلیون 
لیتر رسیده که به صورت موقت کشــور را با ناترازی تولید و 
مصرف این فــرآورده نفتی مواجه می کنــد. به همین دلیل 
وزارت نفت صادرات بنزین را به صفر رسانده تا از تأمین نیاز 

داخلی اطمینان حاصل شود.

تور مالیاتی سوراخ دارد
داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی 
همانند همه اسالف خود از معافیت مالیاتی 
گسترده در ایران گالیه دارد. او در تازه ترین 
اظهارنظر خود، اعطای برخی معافیت های 
مالیاتی را پاشنه آشیل نظام مالیاتی عنوان و تأکید کرد: در طول 
سالیان گذشته تور مالیاتی با برخی قوانین و معافیت های مختلف 
سوراخ شده و یکی از برنامه های اصلی نظام مالیاتی، ساماندهی 
معافیت های مالیاتی است. قاعدتا وقتی یک تور برای گیر انداختن 
مالیات دهندگان پهن می شود، باید بپذیریم که خود تور سوراخ 
دارد و مهم این است که از این تور ماهی های کوچک صید نشوند 
و ماهی های بزرگ و قوی جثه هم به تور مالیاتی گرفتار شوند، اما 
مجلس و دولت به عنوان بافندگان این تور مالیاتی به گونه ای اقدام 
کرده اند که نتیجه آن صید مالیات دهندگان کوچک و شناکردن 
مالیات دهندگان بزرگ در دریای گل آلود اقتصادی اســت. اگر 
داوود منظور باور دارد که باید این ســوراخ ها گرفته شود، کافی 
است به جای تکرار گزاره گذشــتگان، یک پیش نویس الیحه 
مالیاتی آماده کند و با حمایت وزارت اقتصاد و دولت به مجلس 
ارائه کند. در این الیحه کافی است همه معافیت های مالیاتی به 
هر عنوان و مصحلت و منفعتی حذف شود تا دیگر بهانه ای باقی 
نماند. چنان که 40سال است همه روسای سازمان امور مالیاتی 
می گویند: 40درصد اقتصاد ایران مالیــات نمی دهد. افزون بر 
این شایسته است نهاد »صیاد مالیات« در اقتصاد ایران پرده از 
فرارهای مالیاتی بردارد و راز چانه زنی های پشت پرده برای مالیات 
ندادن و گرفتن معافیت ها را بر مال سازد تا اقتصاد ایران در اتاق 
شیشه ای مالیاتی قرار گیرد. بی تردید داعیه دار اصلی و مطالبه گر 
واقعی گرفتن مالیات از همه، همه مردم هستند و هیچ شخص 
یا نهادی نمی تواند باالتر از همه مردم باشد. آقای منظور اگر مرد 
رهی، بسم اهلل. این گوی و این میدان. 3سال دیگر فرصت دارید تا 

سوراخ های درشت تور مالیاتی را ببندید. منتظر می مانیم.

حاشیه سازی با استراتژی غلط
  خبر: برخی  مالکان از ارسال پیامک »خانه خالی« 
برای ملکی که قبال فروخته اند یا در آن ساکن هستند، 
گالیه  مند هستند. به نظر می  رسد استمرار استراتژی 
نه چندان دقیق و واضح در تجهیز و راســتی آزمایی 
اطالعات ســامانه ملی امالک و اســکان هم باعث 
سرگردانی جامعه شده و هم برخی مردم را به واسطه 
پیامک هایی که ظاهرا اشــتباه هســتند، ترسان و 

بی اعتماد کرده است.
  نقد: سامانه ملی امالک و اســکان حتی بدون 
درنظر گرفتن مشــکالت فعلی بازار مسکن و اجاره 
نیز باید ایجاد و تجهیز شــود؛ چراکه بخش بزرگی 
از سیاســتگذاری های حوزه های رفاهی، اقتصادی 
و... مستقیما با این حوزه مرتبط است و سیاستگذار 
بدون داشتن دید درست به وضعیت اقامت و مالکیت 
خانوارها قادر به توزیع عادالنه امکانات و حمایت ها 
نیست. در این میان برای تجهیز سامانه ملی امالک 
و اسکان مقرر شد از خوداظهاری مردم نیز استفاده 
شود و بر همین اســاس قانونگذار حکم کرد که اگر 
ملکی در سامانه ثبت نشــود، به عنوان خانه خالی 
مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، آشفتگی اطالعات 
حوزه امالک و مستغالت باعث شده برخی از انتقال 
مالکیت ها در سامانه ثبت نشود یا به دفعات ثبت شود 
که اصالح آن نیازمند همکاری مردم اســت. شاید 
قواعد ارســال پیامک های خانه خالی برای مدیران 
وزارت راه و شهرســازی واضح و روشــن باشد؛ اما 
مردم در کف جامعه همچنان ســرگردان هستند و 
قادر به تصمیم گیری درست نیستند. وزارت راه باید 
استراتژی خوداظهاری مردم را تغییر دهد و در اسرع 

وقت، اطالعات تضمینی و اجباری دریافت کند.

چهره روز

داده نما

نقد  خبر

گزارش

سالطین تولید نفت دنیا در سال2021
نشــریه فوربس از میزان تولید نفت کشــورهای برتر دنیا در 
سال2021 میالدی رونمایی کرد. میزان مصرف طالی سیاه در 
سال2020 میالدی در نتیجه شیوع کرونا 9درصد ریزش کرد و 

در سال گذشته اما روند مصرف دنیا 6درصد قد کشید.
آمریکا در ســال گذشــته میالدی در هر روز به طور میانگین 
18.7میلیون بشکه و چین هم 15.4میلیون بشکه نفت مصرف 
کرده اند و این دو کشور در مجموع 36درصد کل تقاضای طالی 

سیاه دنیا را به خود اختصاص داده اند.
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5 یکشنبه 2 مرداد 1401
 شماره  8550

کرونا در حال پیشــروی است و در شرایطی که هر 
روز آمار باالتری از ابتال و بســتری اعالم می شود، 
تنها نتیجه جلسه روز گذشته ستاد ملی مقابله با 
کرونا، »تأکید« بر اســتفاده از ماسک در هواپیما، 
قطار، مترو، اتوبوس و همچنین مکان های زیارتی 
و هیئت های مذهبی بود. در همین جلسه بر تزریق 
نوبت یادآور واکسن هم تأکید و اعالم شد که مراکز 
تزریق واکسن باید فعال تر شــوند و مراقبت های 
بهداشــتی مرزی هم با جدیت دنبال شود. عباس 
شــیراوژن که نتایج این جلســات را در حســاب 
کاربری اش در توییتر اعــالم می کند، به این نکته 
هم اشاره کرد که ابتال به کرونا در کشور با زیر سویه 
BA5 در حال افزایش اســت و نباید عادی انگاری 
شود. همه اینها در شرایطی است که میزان استفاده 
از ماسک همچنان پایین است و برنامه تلویزیونی 
پرمخاطبی که پیش از این، جشــن پایان کرونا را 
با برداشتن ماسک  مهمانان حضوری اش برپا کرد، 
با وجود ابتالی روزانه باالی 5هــزار نفر و 2رقمی 
شدن فوتی های کرونا و همچنین انتقادهای فراوان، 
همچنان بر مواضع  خود ایســتاده است؛ موضوعی 
که از سوی اپیدمیولوژیست ها و ویروس شناسان 
به عنوان شــاخصه های عادی انگاری شیوع کرونا 
شناخته می شود. روز گذشته رئیس جمهوری هم 
بر رعایت کامل دســتورالعمل ها برای پیشگیری 
از شــیوع ســویه جدید کرونا تأکید کرد. به گفته 
او، الزم است اســتفاده از ماسک و همچنین تمام 
ضوابط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، با توجه 
به نزدیکی ایام محرم با دقت بیشــتر در هیئت ها 
و مکان های مذهبی رعایت شــود. او همچنین از 
وزارت بهداشت خواست تا تامین واکسن مورد نیاز و 
افزایش مراکز واکسیناسیون را در اولویت قرار دهد.

گزارش ها از افزایش درگیری شهرها با کرونا حکایت 
دارد. احســان مصطفوي، اپیدمیولوژیست و عضو 

هیأت علمی انستیتو پاســتور، به همین موضوع 
 BA2 اشاره می کند و می گوید که تا خرداد، زیرسویه
ویروس غالب در کشور بود، اما از اوایل تیر، زیرسویه 
BA5 جایگزین شد؛ ســویه ای که سرایت پذیری 
باال و نشــانه های بالینی خفیف تر، از ویژگی های 
آن اســت. بررسی ها نشــان می دهد که درگیری 
ریوی در این زیرسویه، کمتر اســت و نشانه های 
آن به صورت گلودرد، آبریزش بینــی، بدن درد و 

اختالالت گوارشی است.

  زیرسویه جدید، انتقال  و ایمنی گریزی باالیی 
دارد

علیرضــا ناجــی، رئیــس مرکــز تحقیقــات 
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
به ماجرای زیرسویه های متعدد اومیکرون و تفاوت 
آنها از هم اشاره می کند. او به همشهری می گوید: 
»سازمان بهداشت جهانی، سویه های کرونا که از 
نظر بیماری زایی نگران کننده هستند را نامگذاری 
می کند، پیش از این ســویه های اصلی یعنی آلفا، 
بتا، گاما و دلتا بودند و بعد به اومیکرون رسید، اما 
اومیکرون برخالف سویه های قبلی، زیرسویه های 
بیشتری داشت و از زمستان سال گذشته تاکنون 
همچنان با همین ســویه، وضعیت شــیوع ادامه 
 دارد.« به گفته او، از آنجایی که برای حروف التین 
محدودیت هایی وجود دارد و همچنین بیماری زایی 
زیرشــاخه های اومیکرون، تغییر زیــادی نکرده 
 BA5  است، هم اکنون زیرســویه  غالب، در ایران
است. البته خود BA2 هم زیرشــاخه هایی دارد 
و تحت عنــوان BA275 از آن یاد می شــود که 
در 14، 15کشــور اروپایی و آمریکایی و حاال در 
چند کشور آســیایی هم دیده می شود. تغییرات 
این زیرسویه نســبت به BA4 و  BA5هم بیشتر 
است و ایمنی گریزی و انتقال باالیی هم دارد. باید 
منتظر ماند تا ویژگی های بیشتری از این زیرسویه 

مشخص شود.
او به تفاوت هایی که میان زیرسویه های اومیکرون 
وجود دارد، اشــاره می کند: »نامگذاری ســویه ها 

براســاس میــزان نگرانــی از واریانــت، میزان 
بیماری زایی، ایمنی گریزی و انتقال پذیری آن انجام 
می شود. اگر در سویه جدید، این موارد شدت بسیار 
باالتری نسبت به سویه قبلی داشت، اسم جدیدی 
هم برایشان انتخاب می شــد. قبال زیرسویه های 
BA1 و BA2 شایع و در ایران هم میزان ابتالیش 
باال بود و حاال BA5 شــایع شده اســت. با اینکه 
تفاوت های موتاسیونی میان این زیرسویه ها زیاد 
است و حتی می توان برایشان اسامی متفاوتی هم 
اعالم کرد، اما فعال سازمان بهداشت جهانی تصمیم 
جدیدی نگرفته اســت.« ناجی دربــاره تغییراتی 
که در گذرپذیری ســویه های کرونا ایجاد شــده 
هم توضیح می دهد و می گوید: »در ســویه ووهان 
ضریب A )ضریب انتقال پذیری بیماری از یک نفر به 
افراد دیگر( 3.3 بود؛ یعنی هر یک نفر می توانست 
بیماری را به حدود 3نفــر منتقل کند، در دلتا این 
ضریب به 5.5 و در اومیکرون با زیرسویه  BA1 به 9 
و در BA2 به 13.6 رسید. اما در BA4 و BA5 این 
ضریب به 18.6 رسیده است. در کنار گذرپذیری 
باال، ایمنی گریزی باالیی هم در ســویه اومیکرون 
و زیرسویه های آن دیده می شود که البته طبیعی 
اســت؛ به طوری که ویروس هم از ایمنی طبیعی و 
هم از ایمنی که با واکسن ایجاد شده، به راحتی عبور 
می کند.« این ویروس شناس تأکید می کند یکی از 
ویژگی های زیرسویه های جدید این است که افراد 
در مدت زمان کوتاهی می توانند به زیرسویه های 
 BA2 مختلف مبتال شوند؛ یعنی فرد ممکن است
گرفته باشــد و بعد از 4 تا 6 هفته بعد، به BA4 یا  
BA5مبتال شــود. بررسی ها نشــان می دهد که 
شانس ابتال در این موارد، 25درصد است. با این همه 
ناجی به استناد بررسی های انجام شده این توضیح 
را می دهد که واکسن ها، با وجود پایین رفتن میزان 
اثربخشــی، از ابتال به نوع حاد بیماری جلوگیری 
می کنند و موارد مرگ را کاهش می دهند: »همین 
واکسن ها می توانند گردش ویروس را کم کنند و 
مطالعات هم نشان می دهد که بیش از 75درصد این 
واکسن ها می توانند از ابتال به بیماری شدید و مرگ 

کرونا خودداری کنند. همچنین کســانی که دوز 
 BA2 یا BA1 بوستر تزریق نکرده باشند و مبتال به
شوند، با 8برابر خطر ابتال به عفونت مجدد با BA4 و 
BA5 قرار دارند، اما اگر دوز بوستر زده باشند، این 
خطر به 3برابر می رسد.« حاال رئیس مرکز تحقیقات 
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
تأکید می کند که برای مدیریت شــیوع، اوال باید 
ترکیب واکسن ها تغییر کند؛ چراکه این واکسن ها 
براساس سویه اولیه ساخته شــده، دوم اینکه باید 
پروتکل های بهداشتی همچنان رعایت شود؛ چراکه 
منجر به کاهش میزان گــردش ویروس در جامعه 
می شود و ســوم اینکه داروهای ضدویروس مانند 
فاویپیراویر و پکسلووید، دوباره وارد چرخه درمان 
شــوند. این داروها می توانند جلوی شدت گرفتن 
بیماری را بگیرند. این ویروس شناس تأکید می کند 
که باید واکسن ها براساس سویه های جدید تغییر 
کنند: »همان شیوه ای که برای واکسن آنفلوآنزا در 
پیش گرفته شد باید برای واکسن کرونا هم درنظر 
گرفته شود. آنفلوآنزا هر سال در فصل سرد شیوع 
پیدا می کند؛ بر همین اساس یک شبکه گسترده 
آزمایشگاهی، هر سال تمام ویروس های آنفلوآنزا را 
رصد می کند و براساس آن واکسنی با ترکیب جدید 
و یکسان تولید می شود. هر سال این اتفاق می افتد. 
در ارتباط با کرونا هم باید از این روش استفاده شود؛ 
هر چند که کرونا مختص به فصل خاصی نیست و 
تغییرات بیشتری دارد. به همین دلیل الزم است 
به طور مرتب پایش شــود و مردم هــر چند وقت 
یک بار، دوز بوستر را تزریق کنند. ممکن است هر 

6ماه یک بار این اتفاق بیفتد.«
براساس اعالم ناجی، اومیکرون و زیرشاخه هایش، 
ادامه دارد تا زمانی که سویه عجیب تر با بیماری زایی 
باالتری از کرونا ایجاد شــود؛ آن زمان اســت که 
نامگذاری جدیدی برای ســویه جدید از ســوی 
سازمان بهداشــت جهانی انجام می شود. براساس 
علم ویروس شناسی، 5 تا 8درصد امکان دارد ویروس 
جدیدی که ایجاد می شود، ایمنی گریزی، انتقال و 

بیماری زایی بسیار باالتری پیدا کند.

خطر 8برابری ابتال به 2زیرسویه اومیکرون 
 رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهیدبهشتی می گوید:  واکسن کرونا تا 75درصد، ابتالی شدید و مرگ ناشی از ویروس  را کاهش می دهد

 زهرا جعفرزادهگزارش
روزنامه نگار

خطر اعزام دانش آموختگان 
فیزیوتراپی به خارج از کشور

مسئول کمیته دکترای حرفه ای انجمن فیزیوتراپی ایران 
گفت: امیدهای جامعه فیزیوتراپی از توسعه این رشته در 
کشور، رو به افول اســت و ناچار به اعزام دانش آموختگان 
رشته فیزیوتراپی به کشــورهای دیگر برای ارتقای علمی 
و حرفه ای خواهیم بود. ســیدمصطفی سیدتاش، مسئول 
کمیته دکترای حرفه ای انجمــن فیزیوتراپی ایران درباره 
»وضعیت فعالیت دانش آموختگان فیزیوتراپی« با اشــاره 
به 2مرداد روز ملی فیزیوتراپی، بیان داشــت: »مطالبات 
متعدد جامعه فیزیوتراپی کشور همچنان روی زمین مانده 
و بدون هیچ علت منطقی و علمی از دســتیابی به حداقل 
استانداردهای جهانی آموزشی، حرفه ای و اقتصادی محروم 
مانده اند.« او ادامه داد: »توســعه فیزیوتراپی که بیشترین 
منافع آن به مردم و دولت می رســد و با پیشگیری از بروز 
آســیب ها و ناتوانی های قابل درمان بــا جراحی می تواند 
جلوی صرف منابع مالی عظیمی را در بیماری های مرتبط 
با حرکت بگیرد، همچنان از اولویت نظام بهداشت و درمان 
کشور خارج است و همچنان دولت حاضر است هزینه های 
سنگین واردات دارو و جراحی های گرانقیمت را بپردازد، 
اما به ارتقاي علمی و حرفه ای و توســعه این رشــته تن 
ندهد.« مسئول کمیته دکترای حرفه ای انجمن فیزیوتراپی 
ایران تصریح کرد: »با گذشــت 13سال از تصویب کلیات 
طرح ارتقاي ســطح پایه رشــته فیزیوتراپی به دکترای 
حرفه ای)دی پی تی( و فارغ التحصیل شدن 11نفر در یک 
دوره پایلوت از دانشگاه علوم پزشکی تهران و تأیید مدرک 
دکترای حرفه ای فیزیوتراپی 32نفر از دانشــگاه ایسرای 
پاکستان و 5٠نفر از دانشگاه های سراسر جهان، متأسفانه 
با وجود فراهم بودن بســتر آموزشــی مناسب، همچنان 
مقاومتی بی منطق و عجیب در برابر همگامی کشور ایران 
با جهان در آموزش فیزیوتراپی وجود دارد.« ســیدتاش 
متذکر شد: »درحالی که جامعه فیزیوتراپی امیدوار بود با 
روی کار آمدن دولت جدید شاهد رویکرد علمی، عادالنه 
و منصفانه تری در حوزه آموزش پزشکی باشد، شوربختانه 
همان روال سابق بر معاونت آموزشی وزارت بهداشت حاکم 
بوده و نگاه به آموزش رشــته های توانبخشــی و باالخص 
فیزیوتراپی، نگاه عضو درجه2 نظام سالمت در وزارتخانه 
است.« او خاطرنشــان کرد: »درحالی که حدود یک سال 
از اســتقرار دولت جدید و به تبع آن وزارت بهداشت این 
دولت می گذرد، رفته رفته امیدهــای جامعه فیزیوتراپی 
از توسعه این رشته در کشــور همانند کشورهای همسایه 
و سراســر جهان رو به افول اســت و اگر معاونت آموزشی 
وزارت بهداشــت فکری به حــال این تقاضای 15ســاله 
جامعه فیزیوتراپی نکند، همچون سال های گذشته ناچار 
به اعزام دانش آموختگان رشته فیزیوتراپی به کشورهای 
دیگر برای ارتقاي علمی و حرفه ای خواهیم بود.« مسئول 
کمیته دکترای حرفه ای انجمن فیزیوتراپی ایران ابراز کرد: 
»این پدیده که در شرایط اقتصادی فعلی، هم به ما و هم به 
کشور بار مالی بزرگی را تحمیل خواهد کرد تنها راه پاسخ 
دادن به مطالبه سال های دور دانش آموختگان فیزیوتراپی 

ایران است.«
سیدتاش متذکر شد: »از معاونت آموزشی مصرانه تقاضا 
داریم نظرات کارشناســی تاریخ مصرف گذشــته هیأت 
امنای سالیان سال وزارتخانه را کنار بگذارد و با درانداختن 
طرحی نو، زمینه شکوفا شدن رشته های نوپا و مورد توجه 
کشورهای توســعه یافته همچون فیزیوتراپی را در ایران 
فراهم کند.« او یادآور شد: »دکترای حرفه ای فیزیوتراپی 
منجر به توانمندی متخصصان این رشته به لحاظ بالینی 
و ارتقاي ســطح ارائه خدمات به مردم در سطوح مختلف 
پیشگیری، درمان و آموزش در حوزه بیماری های مرتبط 
با حرکت و اختالالت عصبی، اســکلتی و عضالنی خواهد 
شد که هم اکنون و در آینده رو به افزایش و شیوع غیرقابل 

کنترل است.«/فارس

حجت هللا ذاکر 
معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور 

مساجد
 مساجد می توانند بازوی اجرایی دولت 
در اجرای قانون جوانی جمعیت باشند. 
بخــش زیــادی از سیاســت ها بــه کمک 
مساجد می توانند اجرایی شوند؛ وقتی 
دولــت بــرای فرزنــدآوری بســته ای را بــه 
زوج هــای جــوان اختصــاص می دهــد، 
بخشی از این کمک ها می تواند از طریق 

مساجد به سرانجام برسد.

پدرام پاک آیین
سخنگوی وزارت بهداشت

 سامانه ملی »باروری سالم« با هدف 
هوشمندســازی خدمــات بهداشــتی-
درمانــی حوزه ســامت مــادران بــاردار 
و درمان نابــاروری راه اندازی می شــود. 
چیــزی تحــت عنــوان گشــت بــارداری 
در مراکــز بهداشــتی و درمانــی وجــود 

ندارد./ایرنا

حمیدرضا خان محمدی
مشاور وزیر آموزش و پرورش

 در قــرارگاه عدالــت تربیتــی و نصیــب 
آموزشــی برابــر، یک هــزار و ۱۲۶مدرســه 
ســنگی و کانکســی بــا جمعیــت بــاالی 
۱۰دانش آمــوز در کشــور جمــع آوری و 
مــدارس مناســبی جایگزین آنهــا خواهد 
شد. ۴۰۰محله حاشیه ای شهرها در قالب 
طــرح توســعه اجتماع محــور ۲۰۲۰محله 

کم برخوردار شناسایی شده اند./ایسنا

حــق پرســتاری افــراد دچــار معلولیــت 
بــا شــدت معلولیــت شــدید و خیلــی 
شدید که در دهک یک تا 7 قرار دارند، 

افزایش یافت.

 و ۲۰۰هــزار تومــان کمک هزینــه حــق 
پرســتاری در ســال جاری مصوب شده 
اســت. همچنین ۳۰هــزار نفــر از افراد 
پشــت نوبتی نیز از پشــت نوبت خارج 
شــده و بــه تعــداد افــراد مشــمول حق 

پرستاری اضافه خواهند شد

تومــان به حســاب حــدود 7۱هــزار فــرد 
دارای معلولیت که با شــدت معلولیت 
شدید و خیلی شدید در دهک یک تا 7 
قــرار دارنــد به عنــوان کمک هزینه حق 

پرستاری واریز می شود.

فــرد دچــار معلولیــت مشــمول بــرای 
دریافــت کمک هزینــه حــق پرســتاری 
در نوبت قــرار دارنــد. این مــاه ۳۰هزار 
نفــر از افــراد پشــت نوبتی وارد چرخــه 
دریافــت کمک هزینــه حــق پرســتاری 

خواهند شد.

پرداخــت  بــرای  اعتبــار  تومــان 
بــه  پرســتاری  حــق  کمک هزینــه 

مشموالن بهزیستی نیازمند است.
منبع: ایسنا
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یکشنبه 2 مرداد 61401
 شماره  8550

طغیان مرگبار رودبال

شماره حساب سودجویان مالی در رسانه ها اطالع رسانی شود
متأســفانه اخیرا بسیار دیده می شــود که افرادی با استفاده از 
حسن نیت و اعتماد مردم دست به کالهبرداری می زنند. ازجمله 
افرادی که به بهانه کمک به فقرا و افراد کم بضاعت شماره حساب 
اعالم کرده و پول هــا را به جیب خود می گذارنــد یا با دریافت 
برخی اطالعات حســاب ها را هک می کنند. مسئوالن قانونی 
بگذارند که رســانه ها بتوانند با درج نام، شماره کارت و شماره 
تلفن این کالهبرداران آنها را به جامعه معرفی کنند تا بیش از 

این با مال و احساسات مردم بازی نشود.
 جاللی از تهران 

  قدردانی
قدردانی از پلیس به دلیل جمع آوری دوربرگردان میدان هالل احمر

چندی قبل در همین ســتون از مسئوالن خواسته بودیم نسبت 
به جمــع آوری دوربرگــردان غیرضروری میــدان هالل احمر 
نارمک در منطقه 8شهرداری اقدام کنند تا ترافیکی که به واسطه 
این دوربرگردان در خیابان گلبرگ ایجاد می شــود از بین برود. 
خوشبختانه به این خواسته اهالی توجه شــد و امروز اثری از این 
دوربرگردان موقت نبود. جا دارد از مسئوالنی که به خواسته مردم 

توجه کردند قدردانی کنیم.
سالمی از نارمک

  پاسخ مسئوالن 
مسئول بلیت متروی محمدیه درخصوص بسته بودن 

باجه تذکر گرفت
روابط عمومی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه 
پیرو چاپ پیام مردمی با عنــوان »در ایســتگاه متروی میدان 
محمدیه شب ها پول نقد می گیرند« در ستون با مردم روز 10خرداد 
پاسخ داده است: باجه فروش بلیت ایستگاه متروی میدان محمدیه 
در روزها شنبه تا چهارشنبه از ســاعت 6بامداد تا 22فعال بوده و 
در روزهای پنجشــنبه و جمعه با توجه به کاهش مسافر، ساعت 
کاری باجه به 8 ساعت در روز کاهش می یابد. لذا با توجه به وجود 
4دستگاه صدور بلیت تک سفره و 3دستگاه با قابلیت شارژ کارت 
بلیت اعتباری در ایستگاه مذکور مسافران محترم می توانند با همراه 
داشتن کارت بانکی در تمامی ساعات مسافرگیری اقدام به خرید 
بلیت از طریق دستگاه کنند. ضمن اینکه درخصوص بستن باجه 
در ساعت اعالمی در متن پیام منتشر شده در روزنامه به پیمانکار 

فروش بلیت تذکرات الزم ابالغ شد.

گورستان های شهمیرزاد نیاز به رسیدگی دارند
2گورســتان در شــهر شــهمیرزاد وجود دارد که در بلندی و 
ارتفاع قرار گرفته اند. متأســفانه در این 2 گورستان نه سکویی 
برای نشستن است و نه شــیر آب به اندازه کافی وجود دارد. از 
شــهرداری تقاضا داریم جهت رفاه حال افرادی که بر سر مزار 
عزیزانشان می روند به خصوص افراد مسن و بیمار، این مشکالت 

را مرتفع کنند.
توکلی شهمیرزادی از شهمیرزاد

طرح دارویار در شهر پردیس اجرا نشده است
ظاهرا وزارت بهداشت طرحی به نام »دارویار« اجرا کرده که طبق 
آن برخی از داروهای تولید شده داخلی و داروهایی که به صورت 
روتین استفاده می شوند)مثل اســتامینوفن، ناپروکسن و...( با 
قیمت پایین تری در اختیار بیماران قرار بگیرد. متأســفانه این 
طرح در شهر پردیس نه تنها اجرا نشده بلکه قیمت این داروها 

20تا 30درصد هم افزایش پیدا کرده است.
کچویی از پردیس تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

سرنوشت مبهم جوانی که
 عاشق سفر بود 

ناپدید شدن پســری جوان که عشق ســفر کردن داشت و 
پیدا شدن لکه های خون در صندلی خودروی وی، تیم جنایی 

را با یک معمای پیچیده روبه رو کرده است.
به گزارش همشهری، صبح بیســت و نهم اردیبهشت امسال 
پسری 32ساله از خانه خود در یکی از مناطق تهران خارج شده 
و قرار بود تا عصر برگردد. وی سوار بر ماشین خود شده تا به 
کارهایش برسد. عصر که به خانه برنگشت، خانواده اش نگران 
شده و با موبایلش تماس گرفتند، اما پاسخی نشنیدند و پس از 
تماس های مکرر، خط موبایل او خاموش شد. خانواده این فرد 
که به شدت نگران وضعیت او شده بودند، با دوستان وی تماس 
گرفتند اما هیچ کس اطالعی از او نداشت. آنها تا آخر شب به 
همه مراکز درمانی و کالنتری ها رفتند اما اثری از پسر گمشده 
به دست نیامد تا اینکه صبح روز بعد راهی اداره پلیس شدند و 

گزارش ناپدید شدن او را اعالم کردند.

دستور بازداشت 2مظنون
پس از اعالم گزارش ناپدید شدن پســر جوان، پرونده ای در 
این باره تشکیل شد و پیش روی قاضی محمدامین تقویان، 
بازپرس شعبه هشتم دادســرای جنایی تهران قرار گرفت. 
با انجام تحقیقات مشــخص شد که پســر جوان عضو یک 
گروه در اینستاگرام اســت که اعضای گروه مدام برنامه سفر 
می گذارند. به گفته خانواده پسر گمشده، وی عالقه بسیاری 
به سفر کردن داشته و به تازگی با زن و مردی جوان آشنا شده 
بود. درحالی که تحقیقات در این باره ادامه داشت، خودروی 
او در غرب پایتخت)منطقه ای در حوالی چیتگر( کشف شد. 
مدارک ماشین و کیف پول جوان گمشده داخل ماشین بود 
و سرقت نشده بود اما کشــف یک دستمال آغشته به خون و 
آثار لکه های خون روی صندلی های عقب فرضیه جنایت را 
قوت می بخشید. در این شرایط بود که بازپرس جنایی دستور 
بازداشــت زن و مردی را که از دوستان جوان گمشده بودند، 
صادر کردند که دیروز مرد جوان بازداشــت شد. تحقیقات 
نشان می داد که او روز حادثه با مرد گمشده به صورت پیامکی 
در ارتباط بوده و حتی در محلی که خودروی وی کشف شده 
تردد داشته است. با این حال، مرد بازداشت شده منکر هرگونه 
آشنایی با جوان گمشده شد. وی گفت: چند ماه قبل عضو یک 
گروه در اینستاگرام شدم که هر چند وقت یک بار در قالب تور 
به سفر می رفتیم. در جریان یکی از سفرها با زنی به نام ناهید 
آشنا شدم. فکر می کنم ناهید با جوان گمشده ارتباط دوستی 
داشت، هرچند من تا به حال جوان گمشده را ندیده بودم. وی 
ادامه داد: من سابقه خرید و فروش مواد مخدر دارم و خودم هم 
گاهی حشیش یا تریاک مصرف می کنم. برای ناهید جالب بود 
که من چندبار به زندان رفته ام و همیشه از من می خواست تا 
از خاطرات زندان برایش تعریف کنم. ارتباط ما ادامه داشت 
تا اینکه مدتی قبل متوجه رفتارهای عجیب او شدم و رابطه را 
پایان دادم. البته ناهید هرازگاهی به من زنگ می زد و می گفت 
جوانی برایش مزاحمت ایجاد می کند و از من می خواســت 
جوان مزاحم را تنبیه کنم. من اما وارد بازی او نشــدم و اصال 

نمی  دانستم جوان مزاحم چه کسی است.
این مرد جوان پس از اظهارات ضد   ونقیض بازداشــت شد و 
تحقیقات برای دستگیری ناهید ادامه دارد تا معمای سرنوشت 

جوان گمشده رازگشایی شود.

وحشت دزدان طالفروشی از 
آتش سوزی

ترس دزدان مسلح طالفروشی از انفجار و آتش سوزی، نقشه 
سرقت آنها را ناکام گذاشت.

به گزارش همشهری، ساعت 18:50روز بیست و پنجم تیرماه 
2مرد و یک زن درحالی که ماسک بهداشتی به صورت داشتند، 
مقابل یک طالفروشــی در حوالی باغ فیض رفتند. آنها صبر 
کردند تا مغازه خلوت شــود و بعد صاحب مغازه طالفروشی 
موبایلش را برداشت تا تماســی بگیرد. در همان لحظه آنها 
وارد طالفروشی شدند و در یک لحظه یکی از مردان اسلحه 
کلت خود را به سمت طالفروش گرفت و زن جوان با تهدید از 
او خواست تا هرچه طال داخل ویترین است را درون کیف کوله 
او بریزد. مرد طالفروش وحشت کرد اما سعی داشت خونسری 
خودش را حفظ کند. او با زیرکی و بی آنکه ســارقان مسلح 
متوجه شــوند، آژیر خطر را به صدا در آورد. آژیر طالفروشی 
مجهز به سیســتم دودزا بود که همین موجب شد سارقان 
گمان کنند که حریق در مغازه اتفاق افتاده است. یکی از آنها 
وحشت زده فریاد کشــید که انفجاری رخ داده و باید هرچه 
زودتر از مغازه خارج شوند. دزدانی که نگران جانشان بودند، 
به دلیل وحشت از آتش سوزی، بی آنکه سرقتی انجام بدهند، 
از مغازه خارج شدند. آنها که در سرقت خود ناکام مانده بودند، 
سوار بر خودروی سمندی که پالک سرقتی روی آن نصب شده 

بود، شده و فرار کردند.
براساس این گزارش، هم اکنون گروهی از مأموران اداره آگاهی 
تهران با دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت تحقیقات خود 
را برای شناسایی سارقان مسلح و بازداشت آنها آغاز کرده اند.

پایان عملیات جست وجو در
 معدن ارزوئیه

2روز پــس از ریزش معدنــی در ارزوئیه کرمــان، عملیات 
جست وجو با کشف پیکر دومین قربانی به پایان رسید.

به گزارش همشهری، روز پنجشــنبه 30تیرماه، کارگران 
معدن کروم شهرستان ارزوئیه اســتان کرمان در حال کار 
بودند که ناگهان بخش هایی از معدن دچار ریزش شــد. در 
این حادثه 3نفر از کارگران زیر آوار گرفتار شــدند که یکی 
از آنها در ساعات اولیه توسط امدادگران نجات یافت، اما 2 
نفر دیگر زیر انبوهی از سنگ و خاک مدفون شدند. با وجود 
حجم زیاد آوار، عملیات جست وجو ادامه پیدا کرد تا اینکه 
شــامگاه جمعه، پیکر یکی از معدنچیان کشف شد و با پیدا 
شــدن پیکر دومین قربانی در ظهر دیروز )شنبه(  عملیات 

جست وجو به پایان رسید.

کوتاه از حادثه

آخرین خبر

پسر جوان که مدعی بود در زندگی اش همیشه 
بدشانس بوده و همین بدشانسی باعث شده که 
دست به جنایت بزند، با نظر رئیس قوه قضاییه 

از مجازات قصاص گریخت.
به گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده 
از شامگاه سوم شــهریور سال گذشته شروع 
شــد. آن روز پسری جوان هراســان با 110 
تماس گرفت و مدعی شد یکی از زورگیرانی 
که گوشــی او را دزدیده بــود، از روی موتور 
افتاده و جانش را از دست داده است. با حضور 
ماموران معلوم شــد مردی کــه جان باخته، 
حدودا 40ساله است. پسر جوانی که مدعی بود 
مالباخته است گفت:  دقایقی قبل 2موتورسوار 
به من حمله کردند و گوشی گران قیمت مرا با 
تهدید چاقو دزدیدند. آنها قصد فرار داشتند 

که من پیراهن ترک نشین را گرفتم و کشیدم 
و او از روی موتور پایین افتاد و بر اثر صدماتی 
که دیده بود جان باخت. گرچه جوان 22ساله 
مدعی بود هدف حمله زورگیران موتورسوار 
قرار گرفتــه، اما در ادامه معلوم شــد که وی 
دروغ می گوید. در این شــرایط بازجویی از او 
ادامه یافت تا اینکه وی پس از گذشت 3ماه، 
اســرار جنایت را فاش کرد  و گفت: من شاخ 
اینستاگرام هستم و چندین هزار نفر مرا دنبال 
می کنند اما همیشــه در زندگی ام بدشانسی 
آورده ام. او ادامه داد: مدتی قبل در شهرمان به 
یکی از دوستانم پول قرض دادم اما از شانس 
بد من ورشکست شد و وقتی بدهی اش را نداد، 
گوشی اش را گرو گرفتم. پس از آن راهی تهران 
شدم که دختر مورد عالقه ام را ببینم. وقتی به 

مجید عبدالباقی، بــرادر مالک متروپــل آبادان در 
پارکینگ خانه اش هدف حمله قرار گرفت و به ضرب 

گلوله جانش را از دست داد.
به گزارش همشهری، این حادثه ظهر دیروز و زمانی رخ داد که مجید 
عبدالباقی سوار بر خودروی خود وارد پارکینگ ساختمان مسکونی اش 
شده بود. به گفته احســان عباس پور، معاون اســتاندار خوزستان و 
فرماندار ویژه آبادان، افراد ناشناس پس از اقدام به تیراندازی به مجید 

عبدالباقی، متواری شدند و پس از آن مصدوم به بیمارستان نفت آبادان 
منتقل شد و به  علت شــدت جراحت وارده تحت درمان و احیا قرار 
گرفت. مجید عبدالباقی به  رغم تالش پزشکان جانش را از دست داد و 

تحقیقات برای شناسایی افراد تیرانداز آغاز شده است.
براســاس این گزارش بخشی از ســاختمان دوقلوی متروپل آبادان 
ساعت 12.40دقیقه روز دوشنبه دوم خردادماه فرو ریخت و در جریان 
این حادثه 43نفر جانشان را از دست دادند و 3۷نفر نیز مصدوم شدند. 
یکی از کشته شدگان این حادثه حسین عبدالباقی، مدیر هلدینگ 
عبدالباقی و مالک ساختمان بود و درحالی که تحقیقات قضایی درباره 
پرونده ریزش مرگبار متروپل ادامه دارد افراد ناشناس با حمله به برادر 

مالک متروپل او را به ضرب گلوله به قتل رساندند.

بارش باران های موسمی در مناطقی 
از استان فارس موجب جاری شدن 
سیالب شد و جان دست کم 21نفر را 
گرفت و تالش ها برای یافتن 2کودک مفقود شده ادامه 
دارد. این سیالب در شــرایطی اتفاق افتاد که به گفته 
مسئوالن محلی، سازمان هواشناسی درخصوص بارش 

باران و جاری شدن سیل هشداری نداده بود.
به  گزارش همشهری، روز جمعه برای گردشگرانی که 
از مناطق مختلف خود را بــرای تفریح کنار رودخانه 
رودبال در منطقه سلطان شهباز شهرستان استهبان، 
رسانده بودند، دل انگیز و زیبا شروع شده بود. همه  چیز 
برای گردشگران به خوبی پیش می رفت، اما در ادامه 
شرایط آن طور که آنها می خواستند ادامه پیدا نکرد. هوا 
که تا ظهر آن روز صاف و آفتابی بود یکباره تیره و ابری 
شد. هنوز اما از بارش خبری نبود. هیچ کس فکرش را 
هم نمی کرد که بارانی در کار باشد و چون هشداری هم 
در این باره اعالم نشده بود؛ هیچ کس احساس نگرانی 
نمی کرد. اغلب خانواده ها در بستر و حاشیه رودخانه 
اتراق کرده بودند و خودروهایشــان را هم تا نزدیکی 
رودخانه جلو برده بودند. این شــرایط ادامه داشت تا 
یکباره همه  چیز دگرگون شد. رودخانه که تا آن موقع 
آرام بود یکباره طغیان کرد. بارش بارانی که در باالدست 
رودخانه شروع شده بود علت این طغیان بود. سطح آب 
در چند لحظه آنچنان باال آمد که خودروهایی که کنار 
رودخانه پارک شــده بودند در گل و الی فرو رفتند. 
جریان آب شــدت گرفت. طوری کــه ناباورانه چند 
خودرو را که در آنجا بود به بســتر رودخانه کشاند و با 
خود برد. با وجود اینکه هر لحظه بر میزان آب رودخانه 
و شدت جریان آن افزوده می  شد، اما باز هم تعدادی از 
گردشگران آن را جدی نمی گرفتند. حتی وقتی حادثه 
جدی تر شــد چند نفر حاضر نبودند خودروهایشان 
را رها کنند و تا آخرین لحظــه در خودرو باقی مانده 
بودند. در این شــرایط بود که سیالب تعداد زیادی از 
گردشــگران را با خود برد و چندین خودرو را نیز به 
کام خود کشــید تا در عصر آخرین روز تیرماه1401 
خاطره تلخی برای گردشگرانی که به استهبان آمده 

بودند، رقم بخورد.

اظهارات شاهد عینی 
یکی از شــاهدان حادثه به همشــهری می گوید: از 
بعدازظهر جمعه و چند ساعت قبل از وقوع سیل هوا 
در حوالی نی ریز و منطقه پهنابه که باالدست منطقه 
سلطان شهباز اســت، ابری و معلوم بود که قرار است 
بارندگی شــود. از روزهای قبل هواشناسی هم اعالم 
کرده بود که در منطقــه بارندگی به صورت رگباری و 
پراکنده است، اما هیچ کس خبر نداشت که قرار است 
چه اتفاقی رخ دهد. او ادامه می دهد: بارندگی سیل آسا 
از همان منطقه پهنابه شروع شــد. رودخانه طغیان 
کرد و سیل راهی پایین دست و جایی شد که معموال 
در روزهای تعطیل افراد زیادی از اســتهبان، نی ریز و 
شهرهای نزدیک برای تفریح و گردش به آنجا می روند. 
روز جمعه هم مثل روزهای تعطیل قبلی، خیلی ها با 
خانواده هایشان خود را به منطقه سلطان شهباز رسانده 
بودند و بچه ها در داخل رودخانه سرگرم بازی و آبتنی 

بودند و بزرگترها هم مشغول استراحت.
این شاهد عینی می گوید: معموال وقتی در این منطقه 
سیل جاری می شود، چوپان ها و عشایری که در مناطق 
باالدستی هستند، تلفنی به مناطق پایین دست خبر 
می دهند تا هشــدار الزم به مردمی که کنار رودخانه 
هستند داده شود. روز جمعه هم این اتفاق افتاد و چند 
نفر به سمت منطقه گردشــگری و جایی که مردم در 
آنجا اتراق کرده بودند آمدند و فریاد زدند که سیل دارد 
می آید. عده ای حرف آنها را باور کردند و به سرعت سوار 
ماشین هایشان شدند و از کنار رودخانه دور شدند، اما 
عده ای به هشدارهای آنها اعتنایی نکردند. شاید به این 
دلیل که در پایین دست باران نباریده بود، تصورش را 
هم نمی کردند که در باالدست خبری باشد، اما سیل 

جاری شدن سیل در شرق استان فارس جان دست کم 21نفر را گرفت 

اینجا منطقه 
پهنابه در حوالی 

شهرستان نی ریز 
است. جایی که 
باران سیل آسا 
در آنجا شروع 
به باریدن کرد 

و سیل پس از 
جاری شدن 

در رودخانه به 
سمت پایین دست 

و محلی که 
گردشگران در 

آنجا اتراق کرده 
بودند جاری 

شد تا حادثه ای 
هولناک را رقم 

بزند.

در پایین دست 
رودخانه 
منطقه ای 

گردشگری 
وجود دارد که 
جمعه پذیرای 

تعداد زیادی از 
گردشگران بود؛ 

گردشگرانی 
که قربانی سیل 

شدند. 

جاری شده بود. ســیل آمد و چندین ماشین و افراد 
زیادی را با خودش برد. روز جمعه مسئوالن بی شک 
می دانســتند در روز تعطیل در منطقه گردشــگری 
سلطان شهباز چه خبر اســت و افراد زیادی به آنجا 
می روند و شاید اگر آنها برخورد جدی تری می کردند 
و هشدار جدی تری به مردم می دادند و آنها را از کنار 
رودخانــه دور می کردند، حاال آمــار قربانیان اینقدر 

زیاد نبود.

عملیات امداد و نجات
این حادثه چنــان ناگهانی بود که باعث شــد حتی 
گروه های امداد و نجات نیز غافلگیر شوند. با وجود این 
دقایقی پس از طغیان رودخانه و جاری شدن سیالب 
نخســتین گروه های امدادی از هالل احمر، اورژانس، 
آتش نشانی و... راهی منطقه شدند. اغلب حادثه دیدگان 
گردشگران بودند که هیچ کس به طور دقیق از سرنوشت 
آنها اطالعی نداشت. شدت ســیالب و گل و الیی که 
همراه داشــت احتمال زنده ماندن حادثه دیدگان را 
ضعیف می کرد، با وجود این جســت وجوها ادامه پیدا 
کرد تا اینکه تا عصر دیروز )شنبه( پیکر بی جان 21نفر 
از قربانیان سیل کشف شد؛ اما تالش ها برای پیدا کردن 
2مفقودی دیگر که 2کودک خردسال هستند تا دیروز 

به نتیجه ای نرسیده بود.

نجات 55حادثه دیده
به رغم تلفات سنگینی که این سیالب بر جا گذاشت، 
تیم های امداد و نجات موفق شــدند جــان 55نفر را  
نجات دهند. خلیل عبداللهی، مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری فارس در این خصوص گفــت: بر اثر این 
سیالب 55نفر دچار حادثه شدند که توسط نیروهای 
امدادی، عملیاتی و نظامی نجات یافتند. 15خودرو نیز 
دچار آبگرفتگی شده بودند که 12خودرو از آب خارج 
شدند. او ادامه داد: در این حادثه خسارتی به خانه ها 

وارد نشد و سیالب در بستر رودخانه اتفاق افتاده بود.

مقصران حادثه چه کسانی هستند؟
حاال همه به دنبال شناســایی مقصران حادثه هستند. 
فرهاد طهماســبی، نماینده مردم نی ریز، استهبان و 
بختگان در مجلس شورای اسالمی که از همان ساعات 
اولیه پس از وقوع ســیل خود را به محل حادثه رسانده 
بود این حادثه را قابل پیشــگیری می داند و می گوید 
اگر تمهیدات الزم در این خصوص اندیشــیده شــده 
بود، شــاهد وقوع چنین حادثه تلخی نبودیــم. او به 
همشــهری می گوید: عوامل زیادی در وقوع این سیل 
مرگبار دخیل هستند. یکی از این عوامل این است که 
سازمان هواشناسی درباره وقوع سیالب هشدار نداده 
بود. هرچند به طور کلی اعالم شــده بود که در جنوب 
کشور بارش باران خواهیم داشت اما این موضوع به طور 
دقیق و با تأکید بر سیالبی بودن به فرماندار ابالغ نشده 
بود. او در ادامه می گوید: همه قربانیان گردشگرانی بودند 
که از مناطق مختلف برای تفریح به استهبان آمده و در 
حاشیه و بستر رودخانه اتراق کرده بودند. وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری از مدتی قبل این مکان را به عنوان 
منطقه نمونه گردشگری اعالم کرده بود و همین موضوع 
باعث شده تا گردشگران زیادی به این محل بیایند، اما 
این محل فاقد امکانات الزم برای گردشگران است؛ مثال 
اگر در محل حادثه چند سکو وجود داشت تا گردشگران 
در آنجا بنشینند شاید شاهد وقوع این حادثه تلخ نبودیم. 
از سوی دیگر در این منطقه پایگاه امداد، نجات و اورژانس 
وجود ندارد و نزدیک ترین پایگاه اورژانس 30کیلومتر 
تا آنجا فاصله دارد. اگر این نکات رعایت شده بود شاید 
این حادثه اتفاق نمی افتاد یا اینکه تلفات بسیار کمتری 
داشت. یوسف کارگر، فرماندار اســتهبان نیز با تأیید 
اینکه هواشناســی درخصوص احتمال وقوع سیالب 
هشداری نداده به همشهری می گوید: هیچ نامه نگاری 
درخصوص بارندگی توسط اداره کل هواشناسی صورت 
نگرفته و هواشناسی درخصوص بارندگی در روز جمعه 
اطالعیه ای اعالم نکرده بود. او ادامه می دهد: این سیل 
به حوزه کشاورزی شهرستان آســیب وارد کرده، ولی 

منازل دچار مشکل نشده است. با وجود اظهارات نماینده 
استهبان و فرماندار این شهر درباره کوتاهی هواشناسی 
اما این سازمان اعالم کرد که این منطقه بارشی نداشته و 
بارش های ناشی از شهرستان نی ریز و روستای الیزنگان 

داراب سبب طغیان این رودخانه شده است.

دولت در کنار سیل زدگان
در همین حــال معاون اول رئیس جمهــور در تماس 
تلفنی با اســتاندار فارس بر ضرورت تشکیل کمیته 
پیگیری حادثه ســیل اســتهبان تأکید کرد. محمد 
مخبر، از استاندار فارس خواست تا با تشکیل کمیته ای 
متشکل از مسئوالن مربوطه ضمن بررسی دقیق حادثه 
و تشخیص قصور احتمالی، خسارات مالی و جانی وارده 
به مردم در اسرع وقت جبران شود. علی بهادری  جهرمی، 
سخنگوی دولت نیز درحساب کاربری خود در توییتر، 
نوشت: درگذشت تعدادی از هموطنان مان را در حادثه 
سیل استان فارس تسلیت می گویم. تمام امکانات برای 
یافتن مفقودین و بررسی علت حادثه بسیج شده است.

ابعاد جاری شدن سیل در اســتهبان به حدی بود که 
رئیس سازمان بازرسی کل کشــور نیز به آن واکنش 
نشان داد و دســتور پیگیری این حادثه را صادر کرد. 
ذبیح اهلل خدائیان، ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان 
و آرزوی سالمتی برای مصدومان، با صدور دستوری به 
کاظم اکرمی، بازرس کل استان فارس، ماموریت داد 
با حضور در مناطق ســیل  زده، ابعاد و زوایای مختلف 
حادثه و روند امدادرسانی به سیل  زدگان را مورد نظارت 
جدی و دقیق قرار دهد و درصورت وجود قصور یا تقصیر 
احتمالی از سوی هر یک از دستگاه ها، مراتب را جهت 

رسیدگی های بعدی گزارش کند.

احتمال تکرار سیالب
سیالب مرگبار عصر جمعه در شرایطی در استهبان 
اتفاق افتاد که طبق پیش بینی ها بارندگی و احتمال 
تکرار سیالب در روزهای آتی در این منطقه وجود دارد. 

گزارش

جنایی

جست وجوی تیم های امدادی برای یافتن مفقودین

برادر مالک متروپل به قتل رسید

تهران رسیدم، حوالی ترمینال جنوب مقتول 
را دیدم. از من ســؤالی پرســید و پاسخش را 
دادم اما همان موقع مأموران آمدند و مقتول 
را به اتهام سرقت کتانی دستگیر کردند. آنها 
به من هم مشکوک شــدند و جیب هایم را که 
گشتند، 2گوشــی پیدا کردند؛ یکی گوشی  
خودم و دیگری گوشــی دوستم که آن را گرو 
گرفته بودم، اما مأموران تصور کردند که یکی از 
گوشی ها سرقتی است. برای همین به کالنتری 
منتقلم کردند. تقریبا 48ساعت در کالنتری 
بازداشت بودم تا اینکه بی گناهی ام ثبات شد. 
من و مقتول با هم آزاد شدیم و وی پیشنهاد داد 
با هم کار کنیم. قرار شد اجناس مسروقه بخریم 
و چون دنبال کننده های زیادی دارم، در فضای 
مجازی آنها را با قیمت باال بفروشیم. او مرا به 
محلی خلوت برد و در آنجا با چاقو به من حمله 
کرد که اموالم را ســرقت کند اما با وی درگیر 
شدم و ناگهان او روی زمین افتاد و جان باخت. 

با اعترافات پسر جوان، وی با قرار قانونی روانه 
زندان شد و برای تکمیل تحقیقات در پرونده 
باید نظر اولیای دم ثبت می شد. تنها ولی دم، 
فرزند خردسال مقتول بود که با مادرش زندگی 
می کرد. پدر و مادر مقتول نیز فوت شده و فرزند 
صغیر او جد پدری هم نداشت. در این شرایط 
با توجه به ماده356 قانون مجازات اســالمی، 
تصمیم گیری درباره ســرقت قاتــل بر عهده 
رئیس قوه قضاییه و دادســتان های مربوطه 
اســت که در ادامه پرونده به دفتر رئیس قوه 
قضاییه فرستاده شد تا درباره سرنوشت قاتل 
تصمیم بگیرد. پس از آن رئیس قوه قضاییه نظر 
خود را در این پرونده اعالم و به جای قصاص، 
درخواست دیه کرد. به این ترتیب قاتل با اعالم 
این نظر از طناب دار فاصله گرفت و از مجازات 
مرگ گریخت و درصورت پرداخت دیه و تحمل 
مجازاتی که دادگاه از لحاظ جنبه عمومی جرم 

برایش در نظر خواهد گرفت، آزاد خواهد شد.

زلزله شدید هرمزگان را لرزاند
زمین لرزه اي به بزرگي 5.8 ریشتر شامگاه شنبه مناطقي در 

بندر خمیر در استان هرمزگان را لرزاند.
به گزارش همشهري، ساعت 20:3۷ دیروز، زمین لرزه ای با قدرت 
5.۷ ریشتر مرز خلیج فارس، هرمزگان، جزیره قشم و بندر خمیر را 
لرزاند و دقیقه ای بعد، یعنی حدود ساعت 20:3٩ زمین لرزه ای دیگر 
با شدت 5.8 ریشتر همین محدوده را برای بار دوم لرزاند. مجتبی 
خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور شامگاه شنبه، با اعالم این 
خبر از اعزام 2تیم ارزیاب به محل خبر داد. او با بیان اینکه زمین لرزه 
5.۷ ریشتري در عمق 10 کیلومتری و زمین لرزه 5.8 ریشتري در 
عمق ٩ کیلومتری زمین رخ داده گفت: 2تیم ارزیاب برای بررسی 
خسارت های احتمالی زمین لرزه به محل اعزام شده اند. همچنین 
مهدی ولی پور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
نیز گفت: در پی وقوع این دو زمیــن لرزه، تیم های ارزیاب به محل 
اعزام شده اند. با توجه به عمق و شدت زلزله بالفاصله با دهیاری ها 
تماس گرفته شده و طبق مختصات کانون زلزله، تیم های ارزیاب 
برای بررســی و امدادرســانی به حادثه دیدگان اعزام شده اند. بر 
 اســاس این گزارش تا لحظه تنظیم این خبر )ســاعت 21:30( ، 

گزارشي از خسارات و تلفات احتمالي منتشر نشده است.
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290درصد
به گزارش مؤسسه تحقیقاتی 
 ،)SIPRI( صلــح اســتکهلم
صــادرات تســلیحات چیــن 
بــه عربســتان ســعودی طــی 
ســال های 2017 تــا 2021 
به نســبت 4ســال قبل از آن، 
290درصــد افزایــش یافتــه 

است

رضا عموییگزارش
روزنامهنگار

هفته نامه گاردین ]انگلیس[

آخرالزمان سوزان اروپا
هفته نامه گاردین در گزارشی با عنوان »آخرالزمان سوزان 
اروپا« نوشته که نزدیک به 25هزار نفر از مردم در حال گریز 
از آتش سوزی های گسترده جنوب اروپا هستند؛ فاجعه ای 
که علتش موج گرمایی است که تاکنون صدها نفر را کشته 
است. در اسپانیا، پرتغال و یونان نیز گرما هزاران نفر را از 
خانه هایشان فراری داده است؛ کسانی که خود را آوارگان 
تغییرات جوی می داننــد. به دلیل تغییرات آب وهوایی که 
نتیجه دخالت های انسان در چرخه طبیعت است، موج های 
گرمایی شدیدتر و طوالنی تر می شوند. جهان از زمان آغاز 
عصر صنعتی تاکنون 1.1درجه سانتی گراد گرم تر شده و تا 
زمانی که انتشار گاز کربن به طور چشمگیری کاهش پیدا 

نکند، روند افزایش دما ادامه خواهد یافت.

درگرمایسوزانوخشکتابستاندراستانشرقی
عربســتان،کارگاهیعمرانیدربزرگراهالجبیلبه
چشــممیخوردکهدرآنکارفرمایــانوکارگران
چینیوپاکستانیمشغولاحداثنخستینراهآهن
سبکعربستانســعودیهستند.حســینناظر،
تبعهپاکســتانیباهمکارانچینیخودمشــغول
گفتوگوستومیگویدکارباچینیهادرعربستان
درابتدابهدلیلمشکلزبانخیلیسختبود،امابعد
معلمچینیمسلطبهزبانعربیآموزشزبانراشروع
کردوامروزمشکالتارتباطباچینیهاخیلیکمتر
شدهاســت.وضعیتکارگرانچینیدرعربستانرا
وبگاهچینی»ســیتائو«درگزارشیمفصلتوضیح
دادهتانشاندهدکهامروزچینیکشریکاقتصادی

بزرگدرسرزمینسعودیهاست.
شراکتچینوعربستاندیگرچیزینیستکهبتوان
آنرادرسطحیکرابطهسادهاقتصادیعنوانکرد.
دوطرفطیچندسالگذشــتهتالشکردهاندتا
روابطخودرابهسطحیفراترازمسائلتجاریارتقا
دهندومیتوانحوزههایامنیتیواســتراتژیکرا
نیزبهحوزههمکاریهایریاضوپکنافزود.همین
هفتهگذشــتهوتنهاچندســاعتپسازآنکهجو
بایدن،رئیسجمهورآمریکاازعربستانخارجشد،
فیصلبنفرحان،وزیرخارجهعربستاندرگفتوگو
باسیانانگفتکهاگرکشورشنتواندتسلیحات
آمریکایــیبهدســتآورد،بهدنبــالتامینکننده
جایگزینخواهدبود.وزیرخارجهعربســتانالبته
اشارهاینکردکهآیاچینبهعنوانکشورجایگزین
خریدهایتسلیحاتیعربستانخواهدبودیاخیر،اما
وقتیخبرنگارسیانانازاوپرسیدکهآیاعربستان
بهدنبالخریدسیستمدفاعموشکیازچیناست،
اینمقامسعودیگفت:»ماهمیشهبهدنبالچیزی
هســتیمکهبهترینکاراییرابرایماداشتهباشدو
قصدنداریمخریدهایمانرادرانحصاریککشــور

قراردهیم.«

تغییر قبله عالم
عربستانسعودیبهطورســنتیهموارهمهمترین
متحدخارجیخودرادرواشنگتنجستوجوکرده
است.پیوندتاریخیســعودیهاوآمریکاییهارادر
عکسسیاهوســفیدیکهدرسال1945ازنشست

عبدالعزیزآلسعود،مؤســسعربستانسعودیبا
فرانکلینروزولت،رئیسجمهوروقتآمریکا،روی
عرشهیکناوجنگیثبتشده،میتوانردیابیکرد.
آنزمان،روزولتازکنفرانسیالتادرجریانجنگ
جهانیدومبازمیگشت.دوطرفرویعرشهکشتی
جنگی»یو.اس.اسکوینسی«درکانالسوئزپیمانی
امضاکردندکهشــاکلهروابطنزدیکعربســتانو

آمریکاطیدهههایبعدراپایهریزیکرد.
77ســالبعدازدیــدارتاریخیرهبــرانآمریکاو
عربستان،سیاستدنیایامروزآنچنانتغییرکرده
کهشایددیگربهآسانینتوانازشراکتبیقیدوشرط
سعودیهاوآمریکاییهاسخنبهمیانآورد.استقبال

ســردولیعهدعربستانازجو
بایدنبهاعترافتحلیلگرانو
روزنامهنگارانآمریکاییگویای
آناستکهچشمسعودیها
دیگرفقطبهقبلهواشــنگتن
نیســت.وبســایتتحلیلی
پولتیکو،پیشازســفربایدن
بهریاض،اینســفرراتالشی
ازسویرئیسجمهورآمریکا
برایترمیــمروابطپرتنشبا
عربستانوترغیباینکشوربه
افزایشتولیدنفتعنوانکرده
بود.هرچندکمترکســیبه
موفقیتاینسفراعتقادداردو
اظهارنظرهایمقاماتسعودی
همگیحکایتازآنداردکه
رهبــرانریاضوواشــنگتن
دیداریبدوندســتاوردهای

قابلتوجهتجربهکردهاند.بینتیجهبودناینســفر
راعادلالجبیر،وزیرمشاوردرامورخارجهعربستان،
اینگونهتوصیفکردهاســت:هیچتوافقیدرمورد
نفتصورتنگرفتهوعربستانبراساسبازارتصمیم

میگیرد،نهسیاست.
بههمانمیزانکهروابطعربســتانباواشــنگتن
زمستانیســردرامیگذراند،درسویدیگرزمین،
روابطپکنوریاضیکهــوایگرمبهاریراتجربه
میکند.محمدبنسلمان،ولیعهدعربستاندرماه
مارس)فروردین(امســالبااعالمقصدخودبرای
کنارگذاشتندالرآمریکادرمعامالتفروشنفتبه
پکن،یوآنچینراجایگزیندالراعالمکردتاروابط
باچینیهارایکقدمجلوترببرد.درطرفمقابلنیز،
پکنخودرابهعنوانیکشریکآرامبرایریاضو

نقطهمقابلآمریکاییهانشاندادهاست.پسازقتل
خاشقجیدرسال2018،کمترمقامآمریکاییبود
کهسعودیهاراموردانتقادتندقرارندهد.جوبایدن
کهآنزماننامزدانتخاباتریاســتجمهوریبود،
حتیدولتسعودیرابهدلیلقتلخاشقجی»دولت
منفور«خواند.بایدندرفوریه2021اعالمکردکه
حمایتآمریکاازعربســتاندرجنگیمنوعرضه
سالحهایمربوطهرامتوقفمیکندوممنوعیتهایی
رابرایفروشسالحبهعربستاناعالمکرد.چینیها
امادرجریانقتلخاشــقجی،هیــچگاهاظهارنظر
تندیعلیهریاضنداشــتندوفراتــرازآنروزنامه
»گلوبالتایمز«بهعنوانارگانرسمیانگلیسیزبان
حزبکمونیســتچین،طی
مطلبینقشوکیلسعودیها
رابازیکردوازرویکردآمریکا
نســبتبهماجــرایجمال
خاشقجیبهشدتانتقادکرد.
درواقعدرماجرایخاشقجی،
پکنتوانستدلسعودیهارا
بهدســتآوردوبهآنهانشان
دهدکهیکمتحدآرامباقی

خواهدماند.

از نفت تا موشک
عربســتانیکچهــارمنفت
مــوردنیــازچیــنراتامین
میکند.شــرکتنفتآرامکو
عربســتاندر2مــاهاول
سالجاری،روسیهرابهعنوان
بزرگترینفروشندهنفتبه
چینپشتسرگذاشتوجایگاهخودرابهنخستین
تامینکننــدهنفتچینرســاند.اگرچههماکنون
بهدلیلجنگدراوکراینوتحریمنفتیروســیهاز
سویکشــورهایغربیممکناســتفروشنفت

روسیهبهچینیهابیشترازگذشتهباشد.
البتهنفتتنهاحوزهمشترکتجاریدرروابطچین
وعربستاننیستوروابط2کشــورچندینسال
استکهبهسایرحوزههایاقتصادیسرایتکرده
است.درسال2020،عربستانسعودیباوارداتو
صادراتبهارزشبیشاز67میلیارددالربزرگترین
شریکتجاریچیندرمنطقهبودهاست.وبسایت
دویچهولهآلماندرگزارشیدراینبارهنوشتهاست:
روابطاقتصادی2کشورمبتنیبریکرابطهسودمند
متقابلاستکههمطرحتریلیوندالری»کمربندو

راه«چینراتقویتمیکندوهمپرداختنبهاهداف
بلندپروازانهمحمدبنســلمانبرایمدرنسازی

عربستاندر»چشمانداز2030«رابههمراهدارد.
پکــنوریــاضهمچنیندرســالهایگذشــته
همکاریهایمشترکیدرحوزهموشکیداشتهاند.
شبکهســیانانبااســتنادبهگزارشآژانسهای
اطالعاتــیآمریــکاوتصاویرماهــوارهایگزارش
دادهکهعربســتاندرحالتوســعهبرنامهساخت
موشکهایبالستیکسوختجامدباکمکچین
درمنطقهالدوادمیاست.نهادهایاطالعاتیآمریکا
درسال2019همگزارشــیازهمکاریچینبرای
پایهگذاریبرنامهموشکیسعودیهادادهبودندکه
دولتترامپبهآنواکنشینشاننداد.گزارشهای
منتشرشــدهدرآنســال،ازوجودکارخانهتولید
موشــکدرمنطقهالوطحدرجنــوبغربیریاض
حکایتداشت.همکاریموشکیچینوعربستان
بهســال1985برمیگردد.عربستانآخرینکشور
عربیخلیجفارسبودکهحاکمیتحزبکمونیسم
چینرادرســال1990بهرســمیتشــناخت،اما
همکاریموشکی2کشوراز5ســالقبلازایجاد
رابطهدیپلماتیکآغازشدهبود.آنزمانعربستان
موشکهایبالستیکمیانبردچینیCSS-2موسوم
بهتوفانشــرقراخریداریکرد.گزارشهمکاری
موشکیچینوعربســتانتاکنونهیچگاهازسوی

مقامات2کشورتکذیبنشدهاست.
بااینهمه،فضایگرمروابطچینوعربستانبهویژه
طیسالهایگذشته،درواقعواکنشیبهفضایسرد
روابطریاضوواشنگتنبودهاست.نقلقولمقامات
ســعودیاینموضوعراثابتمیکندکهسعودیها
روابطخودباچینرابهعنوانیــککارتبازیدر
تنظیمروابطشــانبادولتبایدندرنظرمیگیرند.
آنجاکهوزیرخارجهعربســتانتأکیــدمیکندکه
اگرکشورشبهســالحآمریکاییدستپیدانکند،
سراغدیگرکشــورهامیرود،درواقعازکارتبازی
پکناستفادهکردهاست.گســترشهمکاریهای
موشکیعربســتانباچیننیزواکنشــیبهپاسخ
منفیواشنگتنبرایکمکبهتوانموشکیریاض
دردهههایگذشتهبودهاست.باوجودحجمبسیار
بزرگفروشتســلیحاتنظامیپیشرفتهآمریکابه
عربستان،هنوزهیچنشــانهایازهمکاری2کشور
درحوزهموشکهایبالســتیکدردستنیست.از
اینروبیجهتنیستکهسعودیهاهرگاهبادست
ردواشنگتنروبهرومیشــوند،دردروازههایپکن

رامیزنند.

پکن، شریک استرات ژیک یا کارت بازی ریاض؟
روابطنزدیکاقتصادیونظامیعربستانوچینطیسالهایاخیرباعثشدهتابرخی

ازروابطاستراتژیکمیاندوطرفسخنبهمیانآورند

1700نفردراسپانیاوپرتغالبهدلیلگرمایبیسابقهجانباختند
اروپا زیر آتش

دســتکم19کشــور
اروپایــیبهدلیلموج
بیســابقهگرماوخطر
فزایندهآتشســوزیهایگســترده
»وضعیــتقرمــز«اعــالمکردهاند.
خبرگــزاریرویترزگــزارشدادهکه
موجگرمایوســیعیکــهبخشهایی
ازاروپارافراگرفتــهدرحالحرکتبه
سمتشرقاست؛بهطوریکهمقامات
ایتالیا،لهســتانواســلونینیزمجبور
شدهاندباالترینســطحهشدارمربوط
بهموجگرماراصــادرکنند.درهمین
حالیوناننیزکهدرروزهایاخیرشاهد
آتشسوزیهایمهیبدرجنگلهای
خودبودهازاروپادرخواستکمککرده
اســت.درانگلیسنیزدرپیاوجگیری
گرما،شــبکهحملونقلومدرســهها
مختلشــدهودولتبااعالموضعیت
قرمزهشــداردادهکهگرماحتیبرای
جوانانوافرادسالمهمخطرناکاست.
دردوبلینپایتختایرلند،نیزباالترین
دماازســال1887میالدیثبتشده

است.

خبرگزاریفرانسهگزارشدادهکهموج
گرمادراســپانیاکهازهفتهپیشاوج
گرفتهدربرخیازمناطقشــرقیاین
کشــوربهباالی40درجهسانتیگراد
رسیدهاست.فرانســهنیزاواخرهفته
گذشتهدربرخیازمناطقجنوبیخود
دمای46درجهسانتیگرادراثبتکرده
است.هلندهمهفتهگذشتهگرمترین
روزســالخودرابادمــای39درجه
ســانتیگرادثبتکردهاست.افزایش
دمایهــوادرایتالیانیزتــا42درجه
ســانتیگراد،اینکشــوررابابدترین
خشکسالی70سالگذشتهمواجهکرده

است.
دراینمیانکمیسیوناروپااعالمکرده
کهحدودنیمیازخــاکاتحادیهاروپا
هماکنونبهدلیلکمبــودبارندگیدر
معرضخطرخشکســالیقرارگرفته
است.یکنهادنظارتیاروپانیزهشدار
دادهکهاگرروندآتشسوزیجنگلها
دراینقــارهادامهیابد،ســال2022
میتوانــدبدترینســالاززمانثبت
آتشســوزیجنگلهادراتحادیهاروپا

باشد.براســاسگزارشنظاماطالعات
آتشســوزیجنگلهادراروپا،میزان
جنگلهاییکهازابتدایســالجاری
تاکنوندراروپاسوخته،بیشازمیزان
کلجنگلهاییاستکهسالگذشته
دراروپابراثرآتشســوزینابودشده
اســت.بهگزارشخبرگزاریفرانســه،
ازابتدایســالجاریمیــالدیتاماه
گذشتهدر27کشورعضواتحادیهاروپا
درمجمــوعبیشاز517هــزارهکتار
جنگلدرآتشســوزیهاازبینرفته
است.ایندرحالیاســتکهاینرقم
درمجموعسالگذشتهمیالدی،حدود
470هزارهکتاربود.موجفزایندهگرما
دراروپادرشــرایطیاستکهتنهایک
ماهازفصلگرمادراینقارهگذشــتهو
2ماهباقیماندهاست.سازمانبهداشت
جهانینیزنســبتبهتــداومتغییرات
آبوهواییدرســطحجهانهشــدار
دادهواعالمکردهکهتنهادراســپانیا
وپرتغالدســتکم1700نفربهدلیل
موجاخیرگرماجانخودراازدســت
دادهاند.هانسکلوگــهمدیرمنطقهای

سازمانبهداشــتجهانی،اقدامفوری
مشترککشورهایجهان،برایمقابله
باموجگرماوتغییراتآبوهواییناشی
ازگرمایشزمینراخواستارشدهاست.
کلوگهگفتهاســت:تغییراتاقلیمی،
موجودیتانســانرویکــرهزمینرا
بهخطــرانداختهودولتهــابایدفورا
اختالفهایخودراکنــاربگذارندوبه
تعهداتومحدودیتهایپذیرفتهشده
درتوافقنامهسال2015پاریسپایبند
باشــند.نیویورکتایمزنیزبااشارهبه
نقــشگرمایــشجهانــیدرافزایش
بیسابقهدمادرقارهاروپانوشته:دمای
امروزکرهزمینبهطورمتوســطحدود
1.1درجهســانتیگرادگرمترازاواخر
قرننوزدهمشدهاســت.ایندرحالی

اســتکهموجگرمایفعلــیمیتواند
گرمایشزمینراتشــدیدکند؛چراکه
یکدورهگرمایشدیدرطوبتخاکرا
گرفتهوزمینهرابرایوقوعبحرانهای
بعدیفراهممیکنــد.زمانیکهخاک
مرطوباست،بخشیازانرژیخورشید
صرفتبخیررطوبتمیشــودکهاین
چرخهخودبهخنکشدنمنطقهکمک
میکنــد.امازمانیکهموجــیازگرما
تقریباتمامرطوبــتخاکرامیگیرد،
دیگررطوبتیبرایتبخیرشدندردور
بعدیموجگرماییوجودندارد.بنابراین
بیشترانرژیخورشیدیبهسطحزمین
تابیدهوگرمایبیشتریتولیدمیکند؛
وضعیتیکهدرنهایتبهآتشســوزی

جنگلهاومراتعمنجرمیشود.

اروپا

تکرار تاریخ در کره جنوبی؛ 
رئیس جمهور پیشین در صف اتهام

تشکیلپروندهقضاییبرایروسایجمهورسابق
درکرهجنوبیطی2دههاخیربهالگوییتکرارشونده

تبدیلشدهواکنوننوبتبه»مونجائهاین«رسیدهاست

عکسهایمنتشرشدهاز2تبعهکرهشمالیکهبهدستور
»مونجائهاین«،رئیسجمهورســابقکرهجنوبی،ازاین
کشوراخراجشــدهاند،اورادرمعرضاتهامجنایتعلیه
بشریتقراردادهاست.تصاویرویدئوییو10فریمعکساز
2مرداهلکرهشمالیکهبهتازگیتوسطدولتکرهجنوبی
منتشرشده،مربوطبهسال2019استومیتواندبهعنوان
مدرکعلیهرئیسجمهورپیشیناینکشوربهکارگرفته
شــوند.ایندومرد،ماهیگیراناهلکرهشمالیبودندکه
برخالفمیلشانوبهاجبارازکرهجنوبیاخراجشدند.در
آنزمان،دولتکرهجنوبیایــندونفرراقاتالنیتوصیف
کردکه16ماهیگیراهلکرهشمالیرابهقتلرساندهبودند.
آنهااگرچهاتهامقتلراپذیرفتند،اماادعاکردندکهبرای

فرارازکرهشمالیمجبوربهاینکارشدند.
پروندهایندونفردرســال2019بسیارخبرسازشد،زیرا
ایننخستینباریبودکهکرهجنوبیدرخواستپناهندگی
اتباعکرهشــمالیراردمیکردوپناهجویــانرابهاجبار
بهکشورشانبازمیگرداند.باانتشــاراسنادجدید،دولت
محافظهکار»یونسوکیول«،رئیسجمهورجدید،پرونده
رادوبارهبازکردهورئیسجمهورپیشینکرهجنوبیرابه
نقضحقوقبشرمتهمساختهاست.نیویورکتایمزبهنقل
ازسخنگویدولتکرهجنوبیدرتوضیحبازبینیاینپرونده
نوشتهکهایندوماهیگیربهکرهشمالیبازگرداندهشدهو
درنهایتکشتهشدهاند،درصورتیکهبایددرکرهجنوبی
نگهداشــتهمیشــدندومطابققانونکرهجنوبیباآنها
برخوردمیشد.دفترریاستجمهوریکرهجنوبینیزاقدام

دولتپیشینراجنایتعلیهبشریتتوصیفکردهاست.
اتهاماتواردشــدهبهمونجائهاین،بخشــیازالگویی
تکرارشوندهدرکرهجنوبیاستکهطی2دههگذشتهدر
موردروسایدولتهایمختلفاینکشوررخدادهاست.
»روموهیون«نهمینرئیسجمهورکرهجنوبیدرماههای
پایانیریاســتجمهوریاشدرسال2008متهمبهفساد
مالیشــدواندکیپسازپایاندورانمسئولیتش،تحت
فشارهمیناتهاماتدســتبهخودکشیزد.»لیمیونگ
باک«و»پارکگئــونهای«،2رئیسجمهورپیشــین
کرهجنوبینیزبهاتهامفسادمالیدرزندانبهسرمیبرند.

اکنــونگروهــیازوکالیمحافظــهکارازدادســتانی
کرهجنوبیدرخواستکردهانداتهاماتقتلوسوءاستفاده
ازقدرتدرپرونده2ماهیگیرکرهشمالیراپیگیریکند.
درصورتیکهایندرخواستازســویدادستانیپذیرفته
شــود،نامآقایمونبهجدیدترینسیاستمدارعالیرتبه
کرهایتبدیلخواهدشــدکهموردتحقیقاتجناییقرار

میگیرد.
حزباپوزیســیوندمکراتآقایموندرمقابلایناتهام،
رئیسجمهورکنونیراکهدرآنزمانبهعنواندادســتان
کلدردولتمونمشغولبهکاربود،متهمکردهاستکه
برایمنحرفکردنافکارعمومیازکاهشمحبوبیتخود
وهمچنینزیرسؤالبردنمیراثمون،اقدامبهبازگشایی
اینپروندهکردهاست.بسیاریازمشاورانارشدمونکهدر
پرونده2ماهیگیردخیلبودهاند،اکنونازسویدادستانی
موردتحقیقاتقرارگرفتهاند.وزارتاتحادکرهجنوبیهم
کهدردورانریاســتجمهوریمونتصمیمدولتبرای
اخراجدوماهیگیررادرستوقانونیاعالمکردهبود،اکنون
رأیخــودراتغییردادهوآنراتصمیمینادرســتاعالم
کردهاست.همچنینتصمیم2مقامارشدوزارتاطالعات
کرهمبنیبرپایانزودهنــگامتحقیقاتدربارهپروندهدو
ماهیگیردردولتپیشینوازبینبردناطالعاتپروندهای
دیگرمرتبطبــاقتلیکیازمقاماتشــیالتکرهجنوبی
موردتحقیقاتگستردهقرارگرفتهاست.دولتآقاییون،
دولتپیشینرادرارتباطبااینپروندهمتهمبهمماشاتبا

کرهشمالیکردهاست.
بابازگشــاییاینپروندهها،رئیسجمهــورکنونیدرگیر
یکقمارسیاسیشــدهاســت؛چراکهمیزانمحبوبیت
اودرروزهایاخیــرازمیزانمحبوبــتآخرینروزهای
ریاســتجمهوریمونجائهاین،همکمترشــدهاست.
یونکهبــااختالفیناچیزموفقبهپیــروزیدرانتخابات
ریاستجمهوریکرهجنوبیشد،بهدلیلافزایشقیمتها
وانبوهیازرســواییهاییکهاعضایکابینهوخانوادهاش
بهبارآوردهاند،باکاهش33درصدینرخمحبوبیتمواجه
شــدهاســت.بااینهمه،اوتأکیددارددربررسیدوباره
پروندهماهیگیرانهیچانگیزهسیاســینداردوتحقیقات
دربارهدولتهایگذشــتهدرکرهجنوبیموضوعیعادی

ورایجاست.
ازسویدیگر،دولتجدیدکرهجنوبیاززمانآغازبهکارش
تاکنون،برخیازسیاستهایکلیدیآقایمونراتغییرداده

است.یونسوکیولبهدولتخوددستورداده
تاساختنیروگاههایهستهایراکهدولت
پیشیندستوربهحذفتدریجیآنهاداده
بود،ازســربگیرد.اوهمچنیندرتالش

اســتمیزانمالیاتبرملکراکه
دولتپیشــیناعمالکردهبود،
برایمدیریتقیمتمســکن
کاهشدهد.یونسوکیول
همچنیــندرتالشاســت
روابطکشــورشباژاپنکه
دردولتپیشینمکدرشده
بودراترمیمکند.تالشهای
دولتکنونیکرهجنوبیبرای
وارونــهکردنسیاســتهای

اتخــاذشــدهدردولــتآقای
مونوهمچنیــناعالمجرمعلیه

رئیسجمهورپیشین،آنهمدردورانی
کهاینکشــوربرایمدیریــتاقتصادو

مهارتهدیدهایکرهشمالیبهحمایت
تمامــیاحــزابنیازمنداســت،
میتواندبهتنشهایاجتماعی

منجرشود.

سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه

اســتفاده آمریکا و متحدانــش از اهرم 
غذا بــرای ماجراجویی های ژئوپلیتیکی 
غیرقابل قبــول و غیرانســانی اســت. 
امضــای توافقنامــه روســیه و ســازمان 
ملل بــار دیگر تأکید می کنــد که تالش 
غرب برای مقصر جلوه دادن روسیه در 
بحران عرضه غالت به بازارهای جهانی 

ساختگی است.)ریا نووستی(

لیز تراس
نامزد کرسی نخست وزیری انگلیس

خــود را در قامــت طغیانگــری می بینم 
کــه قصــد دارد شــرایط را تغییــر دهد. 
بیــش از 2دهه رشــد اقتصــادی پایین 
داشــتیم و اکنــون پس از بحــران کرونا 
و جنــگ اوکراین، بــا شــوک اقتصادی 
بزرگی روبه رو هستیم. حاال باید طبق 
روال گذشــته ادامــه دهیــم، یــا رویــه 
متفاوتی را در پیش بگیریم؟)تلگراف(

فرانسیس فوکویاما 
نظریه پرداز علوم سیاسی 

ســال  در  ترامــپ  دونالــد  اگــر 
2024میالدی به قدرت بازگردد، تمام 
مشکالت روسیه حل خواهد شد چون 
ظاهرا قرار است که آمریکا را از پیمان 
آتالنتیــک شــمالی)ناتو( خــارج کنــد. 
بــه ایــن ترتیب، بــا تغییــر سیاســی در 
آمریــکا، روســیه می توانــد به راحتــی 
بــه اهــداف خــود برســد.)بیزینس 

اینسایدر( 

 شکایت عراق از ترکیه
به شورای امنیت 

وزارتخارجهعراقاعالمکــردکهدرخصوص
حملهاخیرترکیهبهدهوک،بهشــورایامنیت
سازمانمللشکایتکردهاست.درحملههفته
گذشتهترکیهبهاســتاندهوکعراقباهدف
ضربهزدنبهنیروهایپکک،9نفرکشــتهو

23تنزخمیشدند.
بهگــزارشخبرگــزاریفرانســه،مصطفی
الکاظمی،نخستوزیرعراق،دستوردادهدرباره
تجاوزمکــررترکیهبهخاکعــراقپروندهای
تشکیلشــود.درهمینحالباشدتگرفتن
اعتراضهایمردمیدرعــراق،اتاقبازرگانی
بغدادنیزتحریمکاالهایترکیهایراخواستار
شــد.حجممبادالتتجاریســاالنهعراقو
ترکیهبه20میلیارددالرمیرسد.شفقنیوزنیز
گزارشدادهکهقیسخزعلی،دبیرکلجنبش
عصائباهلالحقعراق،اخراجنیروهایترکیه
ازعراقراخواستارشدهاســت.خزعلیتأکید
کردهکهدرصورتارائهالیحهاخراجنیروهای
ترکیهازعراق،جناحهایمقاومتدرپارلماناز
اینطرححمایتخواهندکــرد.پیشترمرکز
درخواســتویزایترکیهدرعراقروندصدور
ویزابرایمســافرانترکیهراتــااطالعثانوی

متوقفکردهبود.

نقلقول جهاننما

خبر

کیوسک

ترز
روی
س:

عک
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گرینویچ

ممنوعیت کار پرستار ها 

 

پاريس: عالی ترین نهاد بهداشت و درمان فرانسه 
اعالم کرد پزشــکان و پرســتارانی که همچنان از 
تزریق واکســن کووید خودداری می کنند، اجازه 
بازگشت به کار را  ندارند. هيأت دولت اليزابت بورن، 
نخست وزیر فرانسه این تصميم را تأیيد کرده است. 
سپتامبر سال2021 و همزمان با گسترش کارزار 
واکسيناسيون سراسری عليه بيماری کووید-19 
و با توجه بــه خودداری اقليتــی از کادر درمانی از 
تزریق این واکسن، مسئله ممنوعيت کار این گروه 
از افراد به صورت قانونی اجرایی شــد. با وجود این 
محدودیت، پس از انتخابات پارلمانی اخير و تضعيف 
حزب متبوع امانوئل مکرون، احزاب مخالف دولت 
بحث لزوم بازگشــت بــه کار کادر درمانی مخالف 
واکســن را به پيش کشيدند. اســتدالل مخالفان، 
کمبود شدید کارکنان بيمارستان ها و درمانگاه های 

فرانسه بود. 

راه بسته است

يک نفوذی اسرائیل در مکه
 

رياض: ســخنگوی پليس شــهر مکه از بازداشت یکی از 
شــهروندان عربستان ســعودی به اتهام تسهيل ورود یک 
خبرنگار رژیم صهيونيســتی به مکه خبــر داد. به گزارش 
العربيه، براساس گزارش های منتشرشــده در این زمينه، 
گيل تامری، خبرنگار مورد نظر، گذرنامه آمریکایی دارد و 
برای کانال13 اسرائيل کار می کند. گيل تامری در اوایل این 
هفته ویدئویی از خود منتشر کرد که او را در حال رانندگی 
در شهر مکه نشــان می داد. حضور این خبرنگار اسرائيلی 
در شــهر مکه از این جهت امری بدیع به حساب می آید که 
براساس قوانين عربستان سعودی، ورود غيرمسلمان ها به 
شهر مکه ممنوع است و پليس این کشور به منظور کنترل 
ورود غيرمسلمان ها به این شهر یک سيستم ایست بازرسی 

دقيق طراحی کرده است. 
العربيه همچنين در مورد ورود تامری به مکه نوشت: »او به 
باالی کوه عرفات، مکان مقدسی که مسلمان ها هنگام به جا 
آوردن مراســم حج در آن جمع می شوند، نيز صعود کرد.« 
تاماری در گزارشی که از سفرش به شهر مکه تهيه کرد و پس 
از بازگشت او به اسرائيل منتشر شد، تأکيد کرد سفر به مکه 
جزو آرزوهایش بوده و فردی که موافقت کرده به او کمک 

کند، نمی دانسته به یک خبرنگار اسرائيلی کمک می کند.

اعدام مرد همسرسوز
 

سیچوان: دادگاهی در چين مردی را که به جرم آتش زدن 
همسر ســابقش محکوم شــده بود، اعدام کرد. به گزارش 
گاردین، قاتل در ســپتامبر2020 همسر ســابق خود را به 
آتش کشــيده و این کار را به صورت زنده در پلتفرم ویدئوی 
کوتاه Douyin پخش کرده بود. در فيلم می بينيم که همسر 
ســابقش وارد اتاق او شــد و با حمله به این زن بر صورت او 
بنزین پاشيد و او را آتش زد. این در حالی بود که این صحنه ها 
به صورت زنده برای دنبال کنندگان برنامه المو در حال پخش 
بود. المو بيش از 782 هزار نفر دنبال کننده داشت و حدود 
6 ميليــون و 300 هزار نفر هم ویدئوهــای او را الیک کرده 
بودند. المو در پلتفرم Douyin که شبکه ای مشابه تيک تاک 
است ویدئوهای کوتاه مختلفی از زندگی خود و مناطق حومه 
سيچوان به نمایش می گذاشت. در نقطه مقابل این حادثه، 
مردی چينی در مارچ سال جاری ميالدی همسرش را بيرون 
از آتش سوزی در بالکن نگه داشت و بر اثر حرارت خودش در 

اثر سوختگی جان باخت.

دومین دوره مسابقات سنگ نوردی کشوری جام نقش جهان در اصفهان برگزار شد.    عکس: خديجه نادری اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

 عکس های جیمز وب 
به مثابه اثر هنری

تصاویر منتشــر شده از تلسکوپ 
جيمــز وب در هفته هــای اخير 
اتفاقی بود که بسيار خبرساز شــد و تماشای آنها نه فقط 
در جامعه علمی و اهالی نجوم که برای هر کسی که فرصت 
دیدن آنها را یافت تبدیل به تجربه ای تکان دهنده و تازه شد. 
اما سؤال اینجاست که چرا این تجربه این چنين حيرت انگيز 
بود؟ ما از قبل هم می دانســتيم که کيهان، عرصه بســيار 
بزرگی است و پدیده های شــگفت انگيز غيرقابل تصوری 
در خود دارد. حتی نگاه به آســمان شب و تماشای همين 
ستاره هایی که در کهکشان راه شيری هستند، اغلب تجربه 
غریبی است. با این حال این تصاویر قادر بودند ما را به سطح 

تازه ای از این حيرت و غریبی ببرند. چرا چنين بود؟
یک توضيح شاید این باشــد که این تصاویر برای ما همان 
کارکردی را دارند که آثار هنری دارند. در واقع این شگفتی 
و حيرت در هنگام تماشای تصاویر تلسکوپ جيمز وب، از 
جهاتی به تجربه مواجهه با اثر هنری شــبيه است. تجربه 
مواجهه با اثر هنری، صرفا در مواجهه با یک امر زیبا خالصه 
نمی شود. دیدن یک نقاشی، فيلم و یا اثر معماری اگرچه 
بخشــی از جذابيت و تأثيرش را از زیبــا بودنش و درک 
زیبایی از ســوی ما می گيرد، اما این، همه ماجرا نيست. 
آنچه در تجربــه مواجهه با یک اثر هنــری رخ می دهد به 
قدرتی است که چنين اثری دارد تا ما را در لحظه مواجهه، 
از بدیهی بودن جهانی که در آن زندگــی می کنيم، جدا 
کند. این جدا شــدن از امر روزمره کار معمول و آســانی 
نيســت. همه ما آدم های گرفتاری هستيم که در زندگی 
روزمره در انواع مسائل ریز و درشت مربوط به کار، روابط 
شخصی، خانواده، مســائل مالی، اضطراب های محيطی و 
هزار و یک چيز دیگر غرقيم. به ایــن ترتيب عموما ما در 
وضعيتی زندگی می کنيم که در آن توجه مشــخصی به 
امور مربوط به جهان اطرافمان نشان نمی دهيم. انگار که 
جهان به شکلی که هست، موضوعی روشن و بدیهی و تحت 
کنترل است و حاال ما بدون اینکه نيازی به تامل و مالحظه 
در مورد آن داشته باشيم به رتق و فتق مسائل شخصی و 
گرفتاری هایمان می پردازیم. مواجهه با یک اثر هنری این 
تعادل و بدیهــی بودن را بر هم می زنــد. اثر هنری )طبعا 
با کيفيت( قادر اســت در لحظه مواجهه ما با آن، جهان را 
از حالت بدیهی بودن بيرون بياورد. قاب شدن یک اتفاق، 
یک منظره، یک چهره، یا یک شیء باعث می شود ما برای 
نخستين بار از منظری که هنرمند خلق کرده است به آنها 
نگاه کنيم و در این نگاه کردن و توجه، انگار اتفاق مهمی رخ 
می دهد: ما از جهان بدیهی و معمول جدا و به جهان دیگری 
که اثر هنری به آن تعلق دارد متصل می شویم. به جهانی 
که اشيای موجود در آن اثر به آن تعلق دارند. به جهانی که 
جزئيات آن بدیهی نيســت و باید در تجربه مواجهه، این 
جزئيات را کشــف کرد. به این ترتيب در تجربه مواجهه با 
اثر هنری ما انگار با جدا شــدن از جهان بدیهی و معمول 
روزمره، فرصت فکر کردن و کشف پيدا می کنيم و چنين 
فرایندی به آشکار شدن نوعی »حقيقت« می انجامد. جدا 
شدن ما از جهان روزمره معمول و قرار گرفتنمان در جهان 
اثر هنری همان چيزی اســت که باعث شگفتی و حيرت 

می شود: اتصال به حقيقت.
از این منظر تجربه تماشای عکس های منتشر شده توسط 
تلسکوپ جيمز وب، شبيه تجربه ما در نسبت با اثر هنری 
است. درست است که ما از پيش هم می دانستيم که کيهان 
عظيم اســت و پدیده های حيرت انگيزی دارد، اما همين 
دانستن، پيش از لحظه تماشای عکس ها، از جنس امری 
بدیهی و معمولی بود؛ بخشــی از امــور روزمره ما. لحظه 
تماشای عکس ها اما همان زمانی است که ما را از آن جهان 
بدیهی جدا می کند و به حقيقتی وصل می کند که نيازمند 
مکاشفه و تامل اســت. ما در هنگام تماشای عکس های 
جيمز وب، انگار برای لحظاتی موفق می شــویم دکمه پاز 
جریان زندگی روزمره را فشار دهيم و متوجه جهان شویم. 

به چيزی که عظيم و حقيقی است و هرگز بدیهی نيست.

بيست و چهارم ذیحجه در تاریخ اسالم 
به نام روز مباهله ثبت شــده است. در 
چنين روزی و در ســال 6 هجری بود 
که بعــد از مدت ها بحــث و گفت وگو 
بين پيامبر اکرم صلــی اهلل عليه و آله 
و مســيحيان نجران ماجرای معروف 
مباهله رخ داد. آنهــا معتقد بودند که 
مسيح پسر خداســت و هرچه پيامبر 
با آنان مناظره می کــرد و می گفت که 
آفرینش مسيح که از مادر تنها و بدون 
پدر به وجــود آمده، خيلی ســاده تر از 
ماجرای خلقت آدم است که بدون پدر و 
مادر به وجود آمده و از خاک آفریده شده 
است. مســيحيان اما دست از لجاجت 
و تعصب برنمی داشــتند تا اینکه آیه 
61آل عمران به عنوان دستور خداوند 
به پيامبر اکرم صلی اهلل عليه و آله نازل 
شد: بگو بيایيد ما فرزندان خود را و شما 
فرزندان خود را، ما زنان خود را و شما 
نيز زنان خود را و ما خویشتِن خویش 
)یعنی کســی که به منزله خودمان یا 
نزدیک ترین فرد به ماســت( را و شما 
خویش خــود را جمع کنيــم و دعا و 
ـ  ـ و عذابـ  نيایش کنيم و لعنت الهیـ 

را برای دروغگویان بخواهيم.
 مباهلــه از ریشــه ابتهــال به معنای 
مناجــات و دعا کــردن اســت اما در 
اصطالح، یک نــوع مبارزه ای اســت 
که طــی آن یکی از طرفين مشــمول 
لعنت ابدی می شــود و از بين خواهد 
رفت. شاید به زبان امروز بهترین تعبير 
بــرای آن همان دوئل باشــد. البته در 
دوئل احتمال اینکــه تفنگ یکی گير 
کند یا یک چندم ثانيه دیرتر شــليک 
کند یا نشــانه گيری اش با خطا باشد 
وجــود دارد، اما در مباهلــه دیگر این 
حرف ها نيست و طرفی که می داند بر 
حق نيست، خواهی نخواهی مشمول 
عذاب و لعنت الهی خواهد شــد. این 
رسم در زمان جاهليت به منافره شهرت 
داشــت و عرب جاهلی بين دو قبيله 

یا بين دو نفر که چشــم و هم چشمی 
داشتند یا ســال ها با هم درگير بودند، 
منافره می کردند. البته آنجا حکميت 
بود. یعنی یک نفر را کــه هر دو طرف 
منافره قبول داشــتند به عنوان حکم 
و داور قرار می دادنــد تا بين آنها حکم 
کند و اعالم دارد که کدام یک نسبش 
یا شرافتش یا سخاوتش یا شجاعتش 
و... بيشتر و بهتر اســت. اما در مباهله 
اسالم، داور و حکم خداست و دیگر موی 
الی درز موضوع نمــی رود و به خاطر 
همين بود که نجرانيــان ادامه ندادند. 
آنها ابتدا پذیرفتند و در روز موعود، زنان 
و مردان نجرانی به اتفاق فرزندانشــان 
و با تمام عشــيره و بســتگان خویش 
گردآمدند و شــاید انتظار می کشيدند 
که همه مســلمانان اعم از مهاجرین 
و انصار با زنان و فرزندانشــان وارد این 
کارزار شوند. ناگهان دیدند پيامبر اکرم 
صلی اهلل عليه و آله درحالی که حسين 
را در آغوش دارد و دســت حسن را در 
دست دیگر گرفته است، از راه سررسيد. 
علی عليه  السالم دوشادوش آن حضرت 
و یک قــدم عقب تر حرکــت می کرد 
فاطمه زهرا عليها السالم نيز پشت سر 
آنها می آمد. همين که رهبر مسيحيان 
نجران این صحنه را دید عقب  نشينی 
کرد و به یاران خــود گفت: من عذاب 
الهی را در مورد خودمان می بينم و لذا 

تن به این مباهله درنمی دهم.
این حرکت پيامبر اکرم نشــانه اعتماد 
به نفس آن حضرت و اعتقاد راسخش 
به حقانيت خویش بود و مســيحيان 
نجران را متوجه کرد که اگر آن حضرت 
این قدر به خدای خــود مطمئن نبود، 
هرگز با 4 نفر که 2نفرشان هم کودک 
بودند برای منافره نمی آمد. از ســوی 
دیگر این حادثــه فضيلت بزرگی برای 
اهل بيت محسوب می شود؛ زیرا پيامبر 
اکرم این 4نفر را آن قدر نزد خدا مقرب 
و مســتجاب الدعوه می دید که دیگر 
الزم نبود به دیگران متوســل شود و 
لشکرکشی کند. این رویداد در خارج 
مدینه و حدود 500متری شمال شرق 
مسجدالنبی اتفاق افتاده و مسجدی به 

نام مباهله در آن محل وجود دارد.

یک روز خاص

سید محمدرضا واحدی 

قصه تمنای عذاب

تقويم/ زادروزعدد خبر

مبارز ثروتمند

کمتر مبارزی را ســراغ داريم که از دل ثروت 
بیرون آمده باشــد و بخواهد حق مظلومان را 
از ظالمان بگیرد. اما »سیمون خوسه آنتونیو 
د ال سانتیسیما ترينیداد بولیوار ای پاالسیوس 
پونته ای بالنکو« معروف به سیمون بولیوار، اين 
قهرمان آمريکای جنوبی يک جنتلمن بوده که 
24جوالی 1783در يک خانواده سرشناس در 
ونزوئال به دنیا آمده. وقتی 3سالش بوده پدرش 
را از دســت می دهد، در 9سالگی مادرش را و 
خیلی زود پدربزرگش را که بعد از پدر و مادر 
سرپرستی بچه ها را به عهده گرفته بود. سال ها 
بعد که بولیوار جوان عاشق ماريا ترزا می شود و 
با او ازدواج می کند، دخترك بیمار می شود و 
می میرد و بولیوار تا آخر عمر مجرد می ماند. 
بولیوار مدتی در حال ســفر بین کشورهای 
مختلف و البته يادگیری رياضی، هندســه، 
ادبیات، تاريخ و شمشیر بازی بوده. يک روز در 
آگوست 1805در فرانسه، بولیوار برای سیمون 
رودريگز )معلم، مشــاور و دوستش( سوگند 
می خورد تا وقتی  که رؤيای آزاد کردن آمريکای 
التین از اسپانیا به حقیقت نپیوندد، بازوانش 
از حرکت نايستد و روحش آرام نگیرد. سال 
1807، بولیوار مشغول اداره دارايی هايش در 
وطن و نطق برای خانواده و دوستان و آشنايان 
می شــود که چطور بايد ونزوئال را از استعمار 

اسپانیا آزاد کرد.
اسپانیا از قرن 16میالدی ونزوئال را مستعمره 
خود کرده بود. 5جــوالی 1811)که حاال روز 
ملی اين کشور است(رؤيای بولیوار به حقیقت 
پیوست و کشورش اعالم اســتقالل کرد، اما 
اين رؤيا خیلی کوتاه بود؛ اسپانیا دوباره ونزوئال 
را گرفت و بولیوار و يارانش به اروپا فرار کردند. 
دفعه بعد بولیوار از راه جنگ وارد شد و اين بار 
عمال ونزوئال مستقل شد و اسپانیا را بیرون کرده 
بود. بولیوار جمهوری بزرگ کلمبیا را تشکیل 
داد و توانست کشورهايی را که ما امروز ونزوئال، 
کلمبیا، پاناما، اکــوادور و بولیوی می نامیم از 
سلطه اسپانیا رها کند. قسمتی از سرزمین پرو 

را نیز به ياد او، بولیوی نامیدند.

حافظ

گر تیغ بارد در کوی آن ماه
گردن نهاديم الحکم هلل

برخی مسيرها در شــهر، همواره با کندی حرکت 
و ازدحام ماشــين ها مواجه هستند اما برخی دیگر 
معموالً ترافيک روانی دارند ولي برای بسياری از ما 
پيش آمده است که مسيری معمولی با ترافيک روان 
را ناگهان شلوغ و حتی مسدود شده از انبوه ماشين ها 
دیده ایم. ما به این وضعيت عادت کرده ایم و می دانيم 
که چاره ای جز صبر و حرکت آهسته نداریم اما در 
همان حال باز هم از خودمان می پرسيم »چرا بسته 
شده؟ چه خبره«. معموالً در این موارد چند کيلومتر 
جلوتر، یا حتی در خيابان دیگری که به خيابان محل 
عبور ما مرتبط است، راه بسته یا تنگ شده و ترافيک 

پس زده است.

واقعيت این اســت که وضعيــت ترافيکی تهران و 
عرض معابر به گونه ای است که یک اختالل کوچک 
در عبور و مرور خودروها در یــک خيابان در زمان 
کوتاهی به بخش بزرگی از شهر تسری پيدا می کند 
و همه جا قفل می شــود. تعداد خودروها در تهران 
به گونه ای است که بسته شــدن یک خيابان فرعی 
می تواند منجر به ترافيک وحشتناک در چندین و 
چند خيابان دیگر شود و اگر این اتفاق در مرکز شهر 
رخ دهد باید تا ســاعت ها راهبندان را تحمل کرد. 
همچنين اگر برای ساعتی یک خط مترو یا اتوبوس 
تندرو )BRT( امکان ســرویس دهی نداشته باشد 
باز هم انبوه جمعيت ســرگردانی که باید از وسایل 
نقليه جایگزین استفاده کنند، وضعيت خيابان های 
اطراف را بحرانی می کند. چاره این مشکل کجاست؟ 
در نخستين نگاه، عریض کردن معابر عمومی راهی 
است که می تواند مشکل را برطرف کند اما جدا از 

هزینه های زیاد این کار و مشکالت اجرایی و زمان 
زیادی که الزم دارد، نمی تواند تا بی نهایت ادامه پيدا 
کند. به زبان دیگر، نمی توان همه خانه ها و مغازه ها را 
از بين برد و به جایشان خيابان های پهن ایجاد کرد. 
شناســایی و رفع گره های ترافيکی راه حل دیگری 
است که باز هميشــه جواب نمی دهد زیرا بسياری 
از راهبندان های شــهری مربوط بــه اختالل های 
لحظه ای هســتند. تصادف، خراب شدن خودرو، 
ایستادن نامناسب خودروهای حمل مواد غذایی، 
بارش باران، تعطيل شدن مدرسه و... همگی شهر 
را به بن بستی بزرگ تبدیل می کنند. به نظر می رسد 
چاره کار، کم کردن از تعــداد خودروها در خيابان 
است. به خصوص خودروهای تک سرنشين. بخشی 
از این راهــکار مربوط به افزایش ظرفيت شــبکه 
حمل ونقل عمومی است که متأسفانه همچنان با 
وضعيت مطلوب فاصله جدی دارد و بخشی دیگر نيز 
از راه فرهنگسازی حاصل می شود. فرهنگ استفاده 
از حمل ونقل عمومی و اینکه اگر سوار اتوبوس یا مترو 
می شویم به معنی فقر یا خساست نيست. در این باره 

باید بيشتر گفت و نوشت.

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

شهر 
مکتوب

میثم قاسمی
روزنامه نگار

صبح روز بعد وقتی ژان فرولو لباس می پوشيد تا بيرون برود، متوجه شد 
کيف پولش خالی است، او هيچ پولی نداشت. 

ژان کفش هایش را پوشيد و به خود گفت باید به دیدن برادرم بروم. او به خودش گفت، سخنرانی مفصلی 
برایم می کند اما دست کم کمی از او پول می گيرم. سر راهش به کليسا، بوی نان تازه از نانوایی ها به 
مشامش رسيد اما هيچ پولی نداشت که صبحانه بخورد. وقتی به کليسای نتردام رسيد، نمی دانست 

باید وارد شود یا برگردد. او چند دقيقه قدم زد و فکر کرد.
درحالی که در پای پلکان اصلی قدم می زد و به عقب و جلو می رفت، به خودش گفت، نمی خواهم امروز 

بنشينم و سخنرانی مفصل او را گوش بدهم اما به سکه هایش نياز دارم.

ویکتور هوگو

گوژپشت نتردام
بوک  مارک

اوميکــرون چند 
روزی اســت کــه 
تغيير شکل داده و با نقابی جدید ميهمان 
بدن ها می شود. مسئوالن نگرانند و از موج 
هفتم کرونا می گویند و مــدام در خبرها 
هشــدار می دهند. مراکز واکسيناسيون 
مجددا تجهيز شــده و واکســن ها به روز 
می شــوند. از ســوی دیگر اما ســفرهای 
تابستانی هنوز به راه است و جاده ها)به ویژه 
جاده چالوس( مملو از مسافرانی که انگار 
هنوز خبرهای جدید و آمار کرونا بهشان 
نرســيده و خرم و خندان و قدح  به دست 
کنار جاده ایستاده اند و منتظرند ترافيک 
سبک تر شــود تا به مقصد برسند. قاعدتا 
از ماسک هم خبری نيست و پروتکل های 
بهداشتی برای آنها به تاریخ پيوسته است. 
عجيب نيست که کمی طول بکشد تا مردم 
برای چندمين بار خطر را احساس کنند و 
به جای بستن بار ســفر، برای نبرد با غول 
کرونا مجهز شوند. اما بهتر است این زمان 
کوتاه شــود تا آمار مبتالیان تصاعدی باال 
نرود. به همين دليل هم فعال محدودیت ها 
برقرار شــده و آنطور که ســتاد مقابله با 
کرونا و مسئوالن وزارت بهداشت تصميم 
گرفته اند، تزریق دوز ســوم واکسن)برای 
آنهایی که در دوز دوم متوقف شــده اند( 

در ادارات اجباری شــده و مردم برای دوز 
چهارم واکسن باید هر چه زودتر به مراکز 
واکسيناسيون مراجعه کنند. اقدام بعدی 
هم برای مســافرانی اســت که با وسایل 
حمل ونقل عمومی سفر می کنند. آنطور که 
مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای گفته، زدن ماســک 
دوباره اجباری شده و پروتکل های بهداشتی 
سفت و سخت تر رعایت می شود. اگر به یاد 
داشــته باشــيد، در موج های قبلی کرونا، 
تخلف هایی در سفرهای جاده ای یا هوایی 
چه از جانب مسافر و چه از جانب راننده و 
شرکت مسافربری رخ می داد که باعث گالیه 
عده زیادی و گسترش بيشتر این بيماری 
شــده بود. تخلفاتی مثل ماســک نزدن، 
رعایت نکردن فاصله اجتماعی، نبود تهویه 
مناسب و... حاال مدیرکل حمل ونقل سازمان 
راهداری اعالم کرده که مسافران از طریق 
شماره  تماس پایانه های مسافربری مبدا، 
سامانه پيام کوتاه 2000141، تلفن گویای 
 141 و سایت ســازمان راهداری به نشانی

 IR .141 می توانند تخلفــات احتمالی را 
اطالع دهند تا با جدیت و ســرعت با همه 
متخلفــان کــه در رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی مقابله با کرونا ســهل انگاری 

می کنند، برخورد شود. 

فرهنگ و زندگي

انجامش بده

فاطمه عباسی

آماده باش برای نبرد تازه کرونایی

 سفر به غرب ايران
 در برج میالد تهران

سفر کردن هميشه خوب 
است، اما خيلی ها هستند 
که امکانات مسافرت به 
نقاط دوردســت تر ایران 
را ندارند و اگر مشکالت 
زندگــی خيلی بــه آنها 
فشــار بيــاورد، نهایتــا 
2روز می رونــد شــمال 
و برمی گردنــد. اینها را 

گفتيم که بگویيــم اگر تا به حال پای تان به غرب کشــور 
باز نشده، می توانيد از فردا تا 6مرداد در جشنواره شب های 
گردشــگری غرب ایران که در برج ميالد برگزار می شود 
شــرکت کنيد. هر چند که برج ميالد جــای طبيعت بکر 
غرب کشور را پر نمی کند، اما شما را برای سفر به این نقاط 
آماده می کند. در این جشنواره غرفه های معرفی جاذبه های 
گردشــگری، ارائه و فروش صنایع دستی، اجرای موسيقی 
و مراسم های آیينی، برپایی سياه چادرهای بومی عشایری 
و عرضه ســوغات و خوراک ایرانی برپا می شود و شب های 
فرهنگی هم از دیگر برنامه هایی است که در این جشنواره 
برگزار خواهد شد. جشنواره شب های گردشگری منطقه 
غرب کشــور در پایتخت، با همکاری و مشارکت 4استان 
غربی همدان، ایالم، کرمانشاه و لرســتان راه اندازی شده 
و هر شب از ســاعت 21تا 23پذیرای شماست. تأکيد این 
برنامه ها بر خالقيت، نوآوری و معرفی جاذبه های نوظهور 
برای آشنایی پایتخت نشــين ها با استان های منطقه غرب 
کشور است. بهتر است این چند شب را از دست ندهيد و به 
جای تحمل هوای شرجی و گرم شمال در این وقت از سال، 

سری هم به غرب کشور در برج ميالد بزنيد.
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چرا آموزش زنان 
مهم است؟

دانشجوی دانشگاه کمبریج در انگلستان بودم 
که فعالیت های محیط زیســتی خود را با یک 
انجمن محلی آغاز کردم. تازه ترین مقاله های 
علمی انگلیســی زبان توســط من به فارسی 
ترجمه می شد و از مجله کیهان علمی و دیگر 
نشریات دهه ۷0کشور سر درمی آورد. سال ۷۴، 
مدت زیادی از فعالیت  جمعیت زنان مبارزه با 
آلودگی های محیط زیست نمی گذشت که من 
در بازگشت به تهران، با آن آشنا شدم. گزارش 
فعالیت های این جمعیت تازه تاســیس را در 

روزنامه همشهری خوانده بودم.
ســال ۷۴ بود و در روز هوای پاک، این انجمن 
تعدادی از دانش آموزان را برای توجه به موضوع 
آلودگی هوا و فرهنگسازی به فضاهای عمومی 
شهر دعوت کرده بود. یادم هست این کار خانم 
مالح و انجمن، سروصدای زیادی در رسانه ها به 
پا کرد و حتی در خارج از ایران هم بازتاب خوبی 
داشت. با روزنامه همشهری تماس گرفتم و نام 
و نشان انجمن را پرســیدم. دوستی و آشنایی 
من با خانم مه لقا مالح از همان زمان آغاز شد 

و تا آخرین لحظات حیات او ادامه پیدا کرد.
آنچه باعث شــده بود که این دوستی چنین 
پایــدار ادامه پیــدا کنــد، عالوه بــر وجود 
دغدغه های مشــترک محیط زیستی بین ما، 

نکته بینی و اندیشه ورزی مه لقا مالح بود.
او معتقد بود زنان عامــل اصلی ایجاد زندگی 
در هر محیطی هستند؛ برای همین می توانند 
اثرگذار باشــند. مدیریت خانه ها در جامعه ما 
بر عهده زنان اســت و آنها اگر آموزش الزم را 
دیده و آگاهی داشته باشند می توانند مواردی 
مثل تفکیک زباله از مبدأ و تالش برای کاهش 
آلودگی را بــه اعضای خانــواده خود آموزش 

دهند.
دالیل اجتماعی، تاریخی و فرهنگی بسیاری 
باعث شده تا در جامعه ما زنان مسئولیت پذیری 
بیشتری نسبت به مردان داشته باشند. البته 
ایــن موضوع مســئله ای کاماًل کلی اســت و 
می تواند مثال های نقض زیادی داشــته باشد. 
از طرف دیگر در بسیاری از جوامع شاهد این 
موضوع یعنــی مســئولیت پذیری اجتماعی 
بیشتر از سوی زنان هســتیم. شاید دلیل این 
مســئله اشــتراکات تاریخی جوامع در طول 
دوران شکل گیری و رشد تمدن ها باشد. به هر 
حال می توان این ادعا را مطرح کرد که زنان در 
اغلب کشورهای دنیا مؤثر ترین افراد خانواده 

برای آموزش و فرهنگسازی  هستند.
زندگی خانواده های ایرانی در 2دهه گذشته 
تغییر زیــادی کرده و زنان بیــش از هر دوره 
دیگری وارد عرصه های اجتماعی شده اند. این 
یعنی زنان سهم برابرتری در مسئولیت های 
اجتماعــی و اقتصــادی با مردان به دســت 
آورده اند. اما همچنان شــواهد نشان می دهد 
زنــان در امور تربیتــی و آموزشــی خانواده 
به خصوص تربیت کودکان، نقش پررنگ تری 
دارند و گاهی همه این بار مســئولیت در یک 
خانواده در کنار دیگر وظایــف برعهده زنان 

است.
ما شــعاری داریم که می گویــد آموزش یک 
زن، آموزش یک ملت اســت. زنان هســتند 
که فرزندان را پــرورش می دهند و به همین 
دلیل توجه به زنان می تواند در تربیت نسلی 
مسئولیت پذیر در برابر طبیعت و محیط زیست 

مؤثر باشد.
برای همین هم در عنوان رســمی جمعیت، 
دومین کلمــه بــه کار رفته کلمــه »زنان« 
اســت و فعالیت های این گروه با همکاری و 
همفکری زنان انجام می شود؛ از کارشناسان 
محیط زیست و حوزه بهداشت گرفته تا زنان 
شاغل در هر رشته و زمینه ای و زنان خانه دار. 
هم اکنون این جمعیت بیــش از 2هزار عضو 
و ۱۴نمایندگی فعال در استان های مختلف 
دارد. خبر خوش اینکه تجربه 2۵ساله من در 
یک انجمن مردم نهاد که زنان رکن اصلی آن 
هســتند، خبر از تغییر تدریجی این فرهنگ 
در جامعه می دهد؛ زنانی کــه امروز با وجود 
نقش ها و مســئولیت های مختلــف خانه در 
اقتصاد خانواده هم نقش فعالی دارند و نیمی 
از بار اقتصادی خانواده را بر دوش می کشند، 
امروز فرزندانی را تربیت می کنند که فارغ از 
جنسیت خود نسبت به جامعه و محیط زیست 
مسئولیت پذیری بیشتری دارند. پسرانی که 
این زنــان در خانواده خــود تربیت می کنند 
نســل آینده مردانی از کشــور ما هستند که 
دغدغه های مادران خــود را به ارث می برند و 
همراه خواهران خود و دیگر مردم این سرزمین 
می توانند نقش اثرگذارتری در جامعه داشته 
باشند. البته الزم به تأکید و تکرار است که این 
موضوع مسئله ای کاماًل کلی است و می تواند 
مثال های نقض زیادی داشــته باشد، ولی ما 
درباره کلیت شکل گرفته در جامعه صحبت 

می کنیم و فرهنگ غالب در آن.
این روزها شــاهد این هستیم که در بسیاری 
از زمینه هــای آموزش هــای همگانی، زنان 
در اولویت قرار دارند یا حتــی خود این زنان 
بیشتر از سایر اقشــار، داوطلب فراگیری این 
آموزش ها می شــوند. خود همیــن موضوع 
نیز، یعنی حضور پررنگ تر زنان در فراگیری 
آموزش های همگانی، می تواند شاهدی بر این 
ادعا باشد که زنان در قبال رخدادهای مرتبط 
با خانواده و سالمت جامعه احساس مسئولیت 
بیشتری می کنند. همه اینها از دالیلی است 
که آموزش عمومی را برای زنان پراهمیت تر 

می سازد.
*عضوهیأتمدیرهانجمنزنانحمایتازمحیطزیست

نگاه
مهلقاکاشفی*

تغییر الگو در فعالیت های خیریه
تورم باعث شده مشارکت های مردمی از کمک های مالی به سوی ارائه خدمات تخصصی برود

افزایش قیمت ها و در پی آن افزایش هزینه های 
اولیه زندگی در 3سال گذشته، معیشت بسیاری 
از مردم را تحت تأثیر خود قرار داده اســت. کم 
نیست تعداد مشاغل خرد و کسب وکارهایی که 
با افزایش روزانه قیمت دالر به تعطیلی کشانده 
شــدند و کارگرانی را به جمع بیــکاران اضافه 
کردند. همه اینها به معنای افزایش مددجویان 
تحت پوشش مراکز دولتی ازجمله بهزیستی و 
انجمن های مردم نهاد اســت. برای مثال تعداد 
مســتمری بگیران بهزیســتی از یک میلیون و 
۵00 هزار نفر در ســال ۹۹ به 2میلیون نفر در 
سال ۱۴0۱ رسیده اســت؛ توجه داشته باشید 
که ایــن تنها آمــار مســتمری بگیران در بین 
مددجویان سازمان بهزیستی کشور است و به 
همین نسبت شاهد افزایش تعداد مددجویان 
غیرمستمری بگیر در بهزیستی و دیگر نهادهای 
حمایتی هســتیم؛ از کمیته امــداد گرفته تا 
هالل احمر و انجمن های مردم نهاد که به صورت 

غیردولتی اداره می شوند.
با قــرار دادن 2مســئله افزایــش هزینه های 
معیشــت در کنار افزایش جمعیت نیازمند به 
حمایت، به یک ســؤال مهم می رســیم؛ اینکه 
در شــرایط مشــکالت اقتصادی آیا با کاهش 
میزان مشارکت های مردمی روبه رو هستیم؟ و 
خیریه ها و نهادهای حمایتی هزینه های خود را 

چگونه تامین می کنند؟
نگاهــی به بودجــه نهادهای دولتــی ازجمله 
بهزیســتی و هالل احمر و مقایســه این ارقام 
با طرح هــا و هزینه هــای نهایی آنها نشــان 
می دهد این بودجه نه تنها تامین کننده تمامی 
هزینه های چنین مراکزی نیست، بلکه بسیاری 
از هزینه های این مراکز از طریق مشارکت های 
مردمی و کمک های خیرین تامین می شــود؛ 
کمک هایــی که بســته بــه نیت خیــران و 
ضرورت های موجود صــرف تامین هزینه های 
تحصیل، درمان، مســکن، معیشــت، ساخت 
مدرســه و آبادانی روســتاها و مناطق محروم 
می شــود. بخش قابل توجهــی از این کمک ها 
و مشــارکت ها به صورت کمک هــای نقدی و 
بخش دیگــر مربوط به کمک هــای غیرنقدی 
است. وحید سلیمی، رئیس سازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر، بزرگ ترین نهاد غیردولتی 
داوطلبانه در کشور است. این جمعیت وظایف 
متعددی ازجمله امدادرســانی در بحران ها و 
حوادث و همچنین آموزش همگانی برای مقابله 
با بحران های طبیعــی و غیرطبیعی را بر عهده 
دارد. سلیمی درباره گســتره فعالیت های این 
جمعیت می گوید: »وظایف جمعیت هالل احمر 
براساس اهداف هفتگانه و بشردوستانه جمعیت 
تعریف شده است. تســکین آالم بشری یکی از 
این اهداف است. اگر بخواهیم وظایف هالل احمر 
در گستره این هدف را تعریف کنیم به اقدامات 

بسیار زیادی می رسیم که در هر شهر و روستا 
و برای تک تــک خدمات گیرندگان، بســته به 
شــرایطی که در آن قرار دارند، متفاوت است. 
با کمک خیران و داوطلبان به تجهیز مدارس، 
ساخت منزل مسکونی برای حادثه دیدگانی مثل 
سیل زده ها یا تامین موادغذایی و حمایت های 
معیشــتی برای نیازمندان می پردازیم. ماهیت 
جمعیت هالل احمر نهادی داوطلبانه است و این 
اقدامات با کمک خیران و مشارکت های مردمی 

و فعالیت داوطلبانه انجام می گیرد.«
ســلیمی که ســال ها از فعالیت او در سازمان 
داوطلبان و جمعیــت هالل احمر می گذرد، به 
فرهنگ داوطلبی در بین جامعه ایرانی اشــاره 
می کند و می گوید: »بارها در حوادث مختلفی 
مثل زلزله کرمانشاه و سیل ۹۸ شاهد بودیم که 
کمک های مردمی از اقصی نقاط کشور به دست 
ما می رسید. در روستاهایی که کشاورزان آن، 
خود متاثر از ســیل بودند کمک های نقدی و 
غیرنقدی زیادی جمع آوری می شد. این یعنی 
روحیه دستگیری از نیازمندان و حادثه دیدگان 
فقیر و غنی نمی شناسد و هر کسی با هر میزان 

از توانایی که دارد در این کار سهیم می شود.«
با این حال، توزیع و تخصیص منابع که از طریق 
مشارکت ها به نیازمندان می رسد، دستخوش 
تغییرات زیادی شده؛ چراکه با افزایش هزینه ها، 
درواقع سهم مددجویان از این کمک ها کاهش 

پیدا می کند.«

تغییرالگویمشارکتداوطلبانه
مشــارکت های مردمی و کارهــای داوطلبانه 
در سال های گذشــته با تغییر الگو همراه بوده 
اســت. یکی از مهم ترین تغییرات، روی آوردن 
داوطلبان به ارائه کمک های تخصصی اســت؛ 
اقدامی کــه باعث شــده با وجود کم شــدن 
منابع نقــدی و افزایش هزینه هــا، خیریه ها و 
مراکز مردم نهاد همچنان تــوان ادامه فعالیت 
داشته باشــند؛ برای مثال بخش قابل توجهی 
از کمک های این نهادها مربوط به حمایت های 
درمانی است. از سوی دیگر با تشکیل تیم های 
تخصصــی مثل تیم های پزشــکی، ســاکنان 
روســتاهای محروم و خانواده های نیازمند به 
جای دریافت هزینه کمــک درمانی، خدمات 

رایگان پزشکی را از تیم های تخصصی داوطلب 
دریافــت می کنند. دکتر علــی جهانگیرخان، 
دندانپزشــک عمومی و یکی از پزشکانی است 
که به صورت داوطلبانه همراه ســایر پزشکان 
به روستاهای محروم در اســتان های مختلف 
ازجمله سیستان و بلوچستان ســر می زند. او 
می گوید: »هزینه های دندانپزشــکی بســیار 
باال رفته و طبقه کم بضاعــت جامعه توان مالی 
کافی برای اســتفاده از این خدمات را ندارند و 
رسماً بهداشت دهان و دندان را از اولویت های 
خود خارج کرده اند؛ برای همین اعزام پزشکان 
داوطلب بــه مناطق محروم بیش از گذشــته 
ضروری به نظر می رســد. شــاید مــن و دیگر 
پزشکان توان مالی راه اندازی و تجهیز یک مرکز 
درمانی در روستاهای محروم را نداشته باشیم، 
اما با ترکیبی از کمک های داوطلبانه و خیریه ای 
و همچنین تسهیلگری نهادهایی مثل بهزیستی 
یا کمیته امداد، می توانیم به صورت دوره ای در 
روستاهای محروم حاضر شویم و خدمات رایگان 

به ساکنان این روستاها ارائه دهیم.«
فعالیت های داوطلبانه تخصصی در چند سال 
گذشــته در بحران هایی مثل سیل یا کرونا هم 
خودی نشــان داده بودند؛ مثــاًل تعمیرکاران 
لوازم خانگی بعد از سیل سال ۹۸ در لرستان و 
گلستان مستقر شدند تا به تعمیر لوازم خانگی 
خانواده های متاثر از ســیل بپردازند. در همان 

روزها گروه هــای دیگری از داوطلبان ســراغ 
خانه های آســیب دیده رفته و به انجام کارهای 

عمرانی و مرمت دوباره خانه ها می پرداختند.
امروز شاهد شــکل گیری گروه های داوطلبانه 
متعددی با تخصص و توانایی هــای متنوع در 

گوشه و کنار کشور هستیم.

افزایش4برابریهزینهها
وضعیت برای خیریه ها و انجمن های مردم نهاد 
هم چندان تفاوتی با بهزیســتی و کمیته امداد 
ندارد. اشــکان تقی پور، مدیرعامل مؤسســه 
خیریه نیک گامان جمشید می گوید: »وضعیت 
خیریه ها و تامیــن هزینه های ایــن مراکز را 
نمی توان تنها بــا افزایش هزینه ها ســنجید؛ 
به خصوص در یکی، دو ســال گذشــته شاهد 
جریان پیچیــده ای از فعالیت هــا و رفتارهای 

اجتماعی بودیم.«
به گفته او، تنها در یک مورد ســاخت مدرسه با 
افزایش حدود 3 تا ۴برابری هزینه ها در 2سال 
گذشــته روبه رو بودیم. تقی پور می گوید: »در 
سال ۱3۹۹ســاخت مدرســه به طور متوسط 
متری 3 تا 3و نیم میلیون تومان برای ما هزینه 
داشت، اما امسال هزینه های ساخت مدرسه به 
متری ۸ تا ۱0میلیون تومان افزایش پیدا کرده 
است، اما لزوماً قدرت خرید و سرمایه خیران به 

این نسبت افزایش نداشته است.«
با وجود این به گفته تقی پور هنوز هم خیریه ها 
و انجمن هــای مردم نهاد نیازهــا و هزینه های 
خود را بــا کمک خیــران و کمک های مردمی 
تامین می کنند. او می گویــد: »الگوی کمک و 
مشــارکت های مردمی در ایران لزوماً به توان 
مالی باالی خیران و نیکوکاران وابسته نیست. 
در این زمینه درست در سال هایی که با افزایش 
چشمگیر قیمت ها و تورم های پی درپی روبه رو 
بودیم، کمک های بیشــتری هم از سوی مردم 
به ســمت مراکز خیریه روانه می شــد؛ چراکه 
اغلب این افراد با افزایش هزینه ها به فکر تامین 
نیازهای ضــروری خانواده هــای نیازمند هم 
بودند. مثال دیگری در این زمینه نشان می دهد 
که مردم تا چــه اندازه درک باالیــی از میزان 
تأثیر شــان در جامعه دارند؛ به نظر می رســید 
در 3ســال گذشته با توجه به شــیوع کرونا در 

کشور اغلب کمک های مردمی به سمت و سوی 
کرونا ســوق پیدا کند  با این حــال در واقعیت 
شاهد این بودیم که سایر بخش های مرتبط با 
مشارکت های مردمی با قوت و قدرت در حرکت 
بود؛ برای مثال سال گذشته در 3ماهه نخست 
سال بیش از ۷0درصد پروژه های مدرسه سازی  

تحقق پیدا کرده بود.«

جلوگیریازافزایشتعدادبیکاران
یک روی دیگــر این ســکه، افزایــش تعداد 
خانواده های نیازمند و همچنین جمعیت تحت 
پوشــش نهادها و مراکز خیریه است. تقی پور 
در این مورد می گوید: »در چند ســال گذشته 
شاهد کاهش توان مالی متوسط جامعه بودیم؛ 
به طوری که برخــی از خانواده هایی که نقش 
حامی بــرای مددجویان را ایفــا می کردند در 
تامیــن هزینه های ضروری خــود بازماندند و 
مجبور به کــم کردن کمک ها شــدند. بخش 
دیگری نیز با از دســت دادن شــغل و درآمد 
خود عماًل به جمعیت مددجویان پیوســتند و 

خودشان نیازمند حمایت بودند.«
تقی پور درباره نقش دولت بــرای کنترل این 
شــرایط و کمک به کاهش تعداد خانواده های 
نیازمند به کمک می گوید: »یک وظیفه مهم که 
بر عهده دولت قرار دارد، حمایت از کسب وکارها 
و صنایع برای ادامه حیات اســت. با این کار از 
بیکار شدن افراد شاغل در این مراکز جلوگیری 
می شــود و به معنــای جلوگیــری از افزایش 

مددجویان است.«
او دربــاره نقش دولــت در حمایــت از مراکز 
خیریه می گوید: »فلسفه شکل گیری خیریه ها 
این اســت که بــاری از دوش دولت ها بردارند 
و بخشــی از کارهای بر زمین مانده را برعهده 
بگیرند تا قشر آســیب دیده جامعه هم بتوانند 
حداقل های مورد نیاز خود را داشــته باشند؛ 
بنابرایــن خیریه ها و انجمن هــای مردم نهاد 
در ایــن زمینــه انتظــاری از دولــت بــرای 
کمک ندارند، امــا دولت بــرای فعالیت های 
خیریه ها نقش یک تســهیلگر مهــم را دارد. 
حاال که بــا افزایش نیاز در جامعــه و افزایش 
مددجویان روبه رو هســتیم بهتر است دولت 
هم تســهیلگری خود را به نحواحســن انجام 
دهد و از این طریق از خیریه ها حمایت کند.«
مدیرعامل مؤسســه نیکــوکاری نیک گامان 
جمشــید درباره حمایت های مالــی دولت از 
مددجویان می گوید: »مددجویــان یارانه ای 
از دولــت دریافــت می کننــد کــه مبلغ آن 
کمی بیشــتر از یارانه ای اســت که به عموم 
مردم تعلــق می گیرد. این رقــم عمدتاً صرف 
هزینه هایی مثل توانبخشی می شود که البته 
رقم چندان چشمگیری نیســت. تامین سایر 
هزینه ها بر عهده خود مؤسســات اســت، اما 
در فعالیت هایی مثل ســاخت مدرسه یا سایر 

اقدامــات عام المنفعه، دولت 
با اعطای مجوزهــای الزم به 
خیریه هــا کمــک می کند.«

خروج از چرخه مددجویی

ســالگذشــته۵0هزارجشــنخودکفاییدرکمیتــهامداد
امامخمینی)ره(برگزارشدهاســت.اینیعنی۵0هزارمددجوی
تحتپوششایننهادکهتاسال۹۸درحمایتاینمجموعهبودند
باآموزشمهارتهایالزموورودبهچرخــهکارآفرینیازچرخه
مددکاریکمیتهامدادخارجشدهوخودشانتامینکنندهدرآمد
وهزینهزندگیشانشدهاند.مرتضیبختیاری،رئیسکمیتهامداد
امامخمینی)ره(میگوید:»مددجویانمادر2دستهقرارمیگیرند؛
یکیافرادیمثلسالمندانوازکارافتادگانوبیمارانصعبالعالجکه
تواناییانجامکارراندارندوگروهدیگرافرادیهستندکهمیتوانند
واردچرخهاشتغالشدهتادیگرنیازبهحمایتهایمددکارینداشته
باشند؛بههمیندلیلممکناستهرسالهمیزانورودیهایمابه
جمعمددجویانباالباشــد،امابههمیننسبت،مددجویانبعداز

حداقل3سالازاینچرخهخارجمیشوند.«

رئیسکمیتهامدادهمچنینازافزایشمیزانمشارکتهایمردمی
درسالهایگذشتهباتوجهبهافزایشقیمتهاوگرانیخبرمیدهد.
اومیگوید:»گرچهفشــاراقتصادیوگرانیقیمتهازندگیمردم
راتحتتأثیرخودقرارداده،ولیمــاهمچنانبهادامهفعالیتهای
مددکاریباکمکخیرانوداوطلبانمیپردازیم؛مثاًلدرعیدقربان
یامناســبتهایخاصدیگر،مردمهزینههایهمیشگیبرگزاری
ایناعیاد،جشنهاومناسبتهارابهنهادهایمددکارمحورهدیه
میکنند.ازطرفیسازمانهاونهادهایدیگریهمهستندکهبخشی
ازدرآمدتولیدومحصولنهاییخودرابرایتوزیعبیننیازمندان
اختصاصمیدهند؛مثلبنیادمستضعفانکههمینحاالاقدامبه
توزیعبستههایلبنیدرمناطقمحرومدرمیانمددجویانکمیته

امدادکردهاست.«
بهگفتهرئیسکمیتهامداد،برایکاهشنیازمندیمردمبهدریافت
خدماتمددکاریوحمایتهایمعیشتی،یکیازبهترینراههاتامین

اشتغالپایداربرایسرپرستانخانواراست.
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کارهــای  و  مردمــی  مشــارکت های 
داوطلبانه در سال های گذشته با تغییر 
الگو همراه بوده است. یکی از مهمترین 
تغییرات، روی آوردن داوطلبان به ارائه 
کمک هــای تخصصــی اســت؛ اقدامــی 
که باعث شــده با وجود کم شدن منابع 
نقدی و افزایــش هزینه هــا، خیریه ها و 
مراکز مردم نهــاد همچنان تــوان ادامه 

فعالیت داشته باشند

مرضیهموسویگزارش
روزنامه نگار

با قرار دادن دو مسئله 
افزایش هزینه های 

معیشت در کنار 
افزایش جمعیت 

نیازمند به حمایت، 
به یک سوال مهم 

می رسیم: در شرایط 
کنونی که مردم برای 

تامین نیازهای زندگی 
خود با مشکالت 

زیادی مواجه هستند، 
آیا با کاهش میزان 

 مشارکت های مردمی 
رو به رو هستیم؟ 

خیریه ها و نهادهای 
حمایتی هزینه های 

خود را چگونه تامین 
می کنند؟

فعالیت های داوطلبانه 
تخصصی در چند 

سال گذشته در 
بحران هایی مثل سیل 

و یا کرونا هم خودی 
نشان داده بودند. 

مثالً تعمیرکاران لوازم 
خانگی بعد از سیل 

سال ۹۸ در لرستان و 
گلستان مستقر شدند 

تا به تعمیر لوازم خانگی 
خانواده متاثر از سیل 

بپردازند. در همان 
روزها گروه های دیگری 

از داوطلبان به سراغ 
خانه های آسیب دیده 

رفته و به انجام کارهای 
عمرانی و مرمت دوباره 

خانه ها می پرداختند

الگوی کمک و 
مشارکت های مردمی 
در ایران لزوماً به توان 

مالی باالی خیران و 
نیکوکاران وابسته 

نیست. در این زمینه 
درست در سال هایی 

که با افزایش چشمگیر 
قیمت ها و تورم های 

پی در پی روبرو بودیم، 
کمک های بیشتری هم 
از سوی مردم به سمت 

مراکز خیریه روانه 
می شد. چرا که اغلب 

این افراد با افزایش 
هزینه ها به فکر تامین 

نیازهای ضروری 
خانواده های نیازمند 

هم بودند

یک وظیفه مهم که بر 
عهده دولت قرار دارد 

حمایت از کسب و کارها 
و صنایع برای ادامه 
حیات است. با این 

کار از بیکار شدن افراد 
شاغل در این مراکز 
جلوگیری می شود و 

این به معنای جلوگیری 
از افزایش مددجویان 

است

به گفته رئیس کمیته 
امداد، برای کاهش 

نیازمندی مردم به 
دریافت خدمات 

مددکاری و حمایت های 
معیشتی، یکی از 

بهترین راه ها تامین 
اشتغال پایدار برای 
سرپرستان خانوار 

است

 تقالی آمریکا 
در برابر چند بازیگر

بازگشت میلیاردها سرمایه جام جهانی فناوری 
به شهر و شهروندان

همگرایی سیاسی بین کشورها در نهایت به 
تعامالت پایدار اقتصادی خواهد انجامید

جام جهانی قطر قرار است عالوه بر فوتبال، شاهد رونمایی از 
 فناوری های جدید دنیای ورزش باشد که بعضی از آنها 

برای نخستین بار در جهان آزمایش می شوند
مدیریت شهری در تالش است تا پروژه های مشارکتی 

نیمه تمام و   رها شده را تعیین تکلیف کند



یکشنبه 2 مرداد 101401
 شماره  8550

برخی از تحلیلگران غربی ســال ها 
پیش، از بین رفتن جهان تک قطبی و 
هژمونی مسلط را به نفع جهان چند 
قطبی پیش بینی کرده بودند. شــاید این پیش بینی 
زودتر از آنچه آنــان تصور می کردند، محقق شــد؛ 
چراکه نشانه های آن درســت بعد از اعالم سیاست 
همسایگی دولت ســیزدهم و تغییر جهت به شرق 
پدیدار شد؛ سیاست اوراسیاگرایی که منتج به رویکرد 
منطقه گرایی فعال خواهد شد. این امر زمینه تبدیل 
تهدیدات به فرصت ها برای بازیگران جدید جهانی از 
جانب هژمون مسلط یعنی آمریکا را فراهم می آورد. در 
مقابل سیاست خارجی همسایگی ایران، روسیه نیز 
کوشیده است سیاست خارجی خود را براساس احیای 
تفکرات شوروی سابق و در عین حال روابط نزدیک تر 
با کشورهایی که منتقد سیاست های یکجانبه گرایی 
آمریکا هستند، طراحی و تدوین کند. در این راستا، 
روسیه با انتقاد از سیاست های توسعه طلبانه آمریکا، 
یک جبهه جدیــد با حضور بازیگرانــی نظیر ایران و 
چین با هدف ایجاد یک وزنه تعادل در عرصه روابط 
بین الملل تشکیل داده است که این خود فرصت های 
بی بدیل را برای گسترش روابط ایران و روسیه فراهم 
کرده اســت. همچنین روســیه و ایران در بسیاری 
از منافع و اهــداف در دوران رئیس جمهوری پوتین 
مشترک بوده اند و ماهیت همکاری شان به همکاری 
استراتژیکی تغییر پیدا کرده اســت و روابط شان از 
حالت پراگماتیگی به اهداف بلندمدت و استراتژیکی 
تغییر یافته است. این مسئله بستر همگرایی سیاسی 
را در سطوح آســیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و 
در سطوح فرامنطقه ای فراهم می آورد. بدیهی است 
که هم اکنون ســطوح همگرایی بین ایران و روسیه 
از ســطوح روابط سیاســی به روابط اقتصادی و در 
نتیجه همگرایی فعال اقتصادی منجر شــده است؛ 
بستری که می تواند زمینه ســاز چندجانبه گرایی و 
ایجاد قطب مســلط در برابر غرب و هژمون مســلط 
باشد. ابراهیم رضایی، نماینده مجلس در این زمینه 
معتقد است که »روس ها بیشــترین همگرایی را با 
ایران داشته اند؛ ضمن اینکه سطح مبادالت تجاری 
تهران-مسکو تا ۲۰ میلیارد دالر برآورد شده است.« 
براساس این گفته می توان این گونه تحلیل کرد زمانی 
که سطوح همگرایی سیاســی به آستانه خود برسد، 
زمینه همگرایی چندجانبه و همه جانبه ای را فراهم 
می کند کــه در نهایت به قطب گرایــی جدید منجر 

می شود. قطب گرایی که همراه با چین می تواند نوعی 
نظم جدید جهانی را به وجــود آورد که ادبیات روابط 

بین الملل را در دوران جدید به هم خواهد زد.

دست و پا زدن های هژمون
مهدی خورسند، کارشناس مســائل اوراسیا در این 
زمینه معتقد است که »دوران  گذار در روابط بین الملل 
به نحوی سپری می شود که دقیقا به نفع ایران، چین 
و روسیه اســت؛ این در حالی است که این سه کشور 
از جانب هژمون مســلط آمریکا تهدید می شــوند، 
اما زنجیره همگرایــی پویا می توانــد زمینه تبدیل 
تهدیدات به فرصت ها را ایجاد کند.« وی در گفت وگو 
با همشــهری تأکید کرد: »هم ایران و هم روسیه هر 
دو از جانــب آمریکا تحت تحریم هســتند. همین، 
نقطه قوتی اســت که می تواند آنها را به هم نزدیک 

کند؛ ضمن اینکه در گذشــته همکاری های بسیار 
خوبی بین روسیه و ایران در زمینه نابودی تکفیری ها 
صورت گرفت؛ آنجایی که روسیه می دانست که بدون 
ایران برچیــدن داعش امکان پذیر نیســت. درواقع 
می دانست ایران آخرین سنگر ایســتادگی در برابر 
داعش است. هم اکنون نیز ایران وزنه امنیتی و قدرت 
منطقه ای فعال است که هم راستا با سیاست ضد ناتویی 
و گسترش آن به شرق از روند پیش آمده اوکراین نیز 
حمایت کرده است؛ روندی که به رغم انتقادات، روسیه 
مجبور بود آن را عملی سازد؛ چراکه خطر گسترش 
ناتو به شرق وجود داشته است. درواقع همه این موارد 
نوعی همگرایی و همنوایی سیاســی را بین ایران و 
روسیه به وجود می آورد؛ روندی که می تواند به سطوح 
تعامالت اقتصادی و حتی نظامی ارتقا پیدا کند؛ ضمن 
اینکه این همگرایی فعال می تواند در جهت تخریب 

همگرایی عربی- آمریکایی و صهیونیستی باشد که 
دقیقا در دورنمای راهبرد منطقــه ای فعال و پویای 
آینده نیز پیش بینی می شــود.« خورسند در زمینه 
همگرایی سیاســی و به تبع آن همگرایی اقتصادی 
بین ایران و روســیه همگام با چین معتقد است که 
»دوران گذار کنونی آخرین تالش هژمون مســلط 
آمریکا در ســطوح منطقه ای آسیایی است؛ هر چند 
آمریکا ســعی دارد با ایجاد دغدغه جنگ فرسایشی 
جلوی ایــن همگرایی را بگیرد یا رونــد آن را مختل 
ســازد. این دغدغه البته برای ایران و چین نیز وجود 
دارد. مشابه شرایطی که روســیه مجبور شد که در 
اوکراین وارد شود تا بستر گسترش ناتو را برچیند. این 
مسئله در دغدغه الحاق تایوان به چین نیز وجود دارد. 
در هر صورت جنگ فرسایشی از جانب آمریکا برای 
روسیه، چین و ایران قابل شناختن است؛ چراکه حربه 
آمریکایی ها را به خوبی می دانند و در موقع مناســب 
می توانند ضد حمله را آماده کنند؛ نظیر رزمایش ایران 
و چین که برگزار شد. بدیهی است که این ضد حمله ها 
به نوعی به فهم مشــترک از آمریــکا و روابط آن در 
منطقه کمک می کند؛ ضمن اینکه این فهم مشترک 
به همگرایی سیاسی و در نهایت تعامالت به همگرایی 

پایدار اقتصادی خواهد انجامید.«

چند نکته در مورد همگرایی روسیه و ایران
در روابط میان ایران و روســیه طی چند قرن گذشته 
عنصر بین المللی به گونه ای پیوســته برجسته بوده 
است؛ عواملی از قبیل جغرافیای استراتژیک، تمایالت 
استراتژیک ایران و روسیه و پیوند ژئوپلیتیک روابط 
ایران و روسیه با مناســبات قدرت های جهانی علت 
اهمیت عنصر بین المللی در روابط ۲کشــور اســت؛ 
ضمن اینکه ۲کشور ایران و روسیه با نظام بین المللی 
تک قطبی، هژمونی و یکجانبه گرایی آمریکا مخالفت 
جدی دارنــد. همچنین جلوگیری از گســترش ناتو 
از مهم ترین موضوعات مشــترک در حوزه سیاست 
خارجی ایران و روسیه است. همینطور ایران و روسیه 
نســبت به برخورد دوگانه غرب در زمینه حقوق بشر 
و دمکراسی معترض هســتند و در بیانیه های متعدد 
به وجود استاندارد دوگانه در غرب برای مواجهه با این 
موضوع اشاره کرده اند و از آن انتقاد می کنند. بدیهی 
است که همگرایی سیاسی می تواند زمینه همگرایی 
اقتصادی را فراهم کند. پایداری آن نیز در گرو معادالت 

و دیپلماسی فعال اقتصادی در سطح کالن است.

تقالی آمریکا در برابر چند بازیگر
همگرایی سیاسی بین کشورها در نهایت به تعامالت پایدار اقتصادی خواهد انجامید

شاهکار تمدن غرب )13(

کمپانی هلندی در 
سرزمین گل میخک

هلندی ها پس از آنکه جایگزین پرتغالی ها در آسیا شدند، 
تالش کردند اســتیالی خود را از طریــق راه اندازی یک 
کمپانــی اقتصادی دنبال کننــد. برای نخســتین بار این 
هلندی  ها بودند که برای حضور دائم خود، راه تشکیل یک 
شــرکت اقتصادی را انتخاب کردند و در این مسیر شرکت 
»سرزمین های دور هلند« بود که در سال 1594، در هلند 
تشکیل شد و بعدها به »شرکت هندشرقی هلند« شهرت 

یافت.
انحصار تجارت شــرق، ورود بدون گمرک کاالها به بنادر 
هلند، حق ایجاد ارتــش و نیروی دریایــی و احداث قلعه 
و مســتعمره کردن ســرزمین ها، حق مبادرت به جنگ یا 
صلح، امضای قرارداد، ضرب سکه  و ایجاد دستگاه قضایی، 
اختیاراتی بود که برای این کمپانی به ظاهر اقتصادی توسط 

دربار هلند داده شده بود.
کمپانی هند شــرقی هلند »دماغه امیــد نیک« را تصرف 
کرد و پایگاه های خود را در سوماترا، جاوه، بورنئو، سیام و 
در سواحل هند و ایران مســتقر کرد. تاریخ هند آکسفورد 
می نویسد: »سیطره بر تجارت ادویه، ثروت کمپانی و توانایی 
کارگزاران آن، کمپانی هند شــرقی هلند را قادر ساخت تا 
سهم اصلی را در تجارت تمامی این مناطق به دست گیرد؛ 

ولی نتوانست رقبای انگلیسی را از میدان به در کند.«
در سال 1619، کمپانی هند شرقی کنترل جزایر ادویه در 
اندونزی را به دست گرفته و نخستین مهاجرنشین هلند در 
اندونزی را به مرکزیت جاکارتای امروزی بنا نهاد. جاکاراتا 
)باتاویا( در آن زمان مرکز اداری کمپانی هندشرقی هلند 
محسوب می شــد. این شــرکت نفوذ اقتصادی خود را از 
جاکارتا تا شبه جزیره ماالیا، چین، ژاپن، ایران و دماغه امید 

نیک گسترش داد.
بیشــتر درآمدهای کمپانی ناشــی از انحصارهایی بود که 
در مورد فرآورده های کشــاورزی اعمال می کرد و بیش از 
همه، در بازار انحصاری ادویه هایی که از جزایر ملوک وارد 
می کرد بعد، برنج بود که از جــاوه می  آ مد. در جزایر ادویه، 
هیچ کس حق نداشت زمین های مخصوص کشت ادویه را 
برای کشــت مواد غذایی، مانند برنج و گنــدم و جو، مورد 

استفاده قرار دهد.
سال 1669، اوج اقتدار کمپانی هند شرقی هلند محسوب 
می شــود. در این ســال، کمپانی 15۰کشــتی تجاری، 
4۰کشتی جنگی و 1۰هزار نیروی نظامی در اختیار داشت، 
اما این دوران، گذرا بود و سرانجام در اواخر قرن هجدهم در 
برابر رقبای خود کمپانی هند شرقی بریتانیا و کمپانی هند 
شرقی فرانسه ناکام ماند و عرصه رقابت را به آنها واگذار کرد.

موفقیت سیاست 
توسعه روابط با همسایگان

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
حلقه اول ورود به عرصه جهانی در سیاست خارجی، حلقه 
همسایگی است که شعار توســعه روابط همسایگی دولت 

سیزدهم جواب داده و برنامه ها به خوبی پیش می رود.
عباس گلرو درباره توجه دولت به سیاســت همســایگی، 
گفت: سیاست دولت ســیزدهم و اقدامات ابتکاری وزارت 
امور خارجه در حوزه همســایگی روند رو به رشد و مثبتی 

را طی می کند.
وی افزود: کمتر از یک ســال از آغاز به کار دولت سیزدهم 
می گذرد و ارزیابی ما این اســت که شــعار توســعه روابط 
همسایگی دولت جواب داده و برنامه ها به خوبی پیش می رود.

رئیس کمیته روابــط خارجی کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس تصریح کرد: تقویــت روابط با 
کشورهای همسایه و تنوع بخشــی به ارتباط با کشورهای 
دنیا، ضرورت و الزامی بوده کــه در دولت فعلی به خوبی به 

آن توجه شده  است.
وی با بیان اینکه اهمیت همســایگان و توجه به مســائل و 
موضوعات آنان باید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: 
رویکرد یک ســاله اخیر و رفت وآمدهای دیپلماتیک میان 
ایران و کشورهای همسایه نشان می دهد راهبرد سیاست 

خارجی کشور در مسیر درستی قرار گرفته است.
گلرو ادامه داد: ســفرهای متقابل به کشــورهای همسایه 
و حضور ســران این کشــورها در تهران به خوبی در حال 
انجام اســت و از این رو، معتقدم در مرحله پساتحریم قرار 
گرفته ایم. البته این حرف به معنای برچیده شدن تحریم ها 
نیست، بلکه به معنای خنثی ســازی تحریم هاست؛ چرا که 
شاهدیم در این رفت وآمدها کشورها توجهی به تحریم های 

آمریکا علیه ایران ندارند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تأکید کرد: باید از این فرصت استفاده کنیم و دایره نفوذ و 
حضور خود را در کشورهای دوردست و فرامنطقه ای توسعه 
دهیم. وی افزود: کمیته روابط خارجی کمیســیون امنیت 
ملی مجلس جلساتی را در راستای ضرورت افزایش ارتباط 
با کشورهای آفریقایی برگزار کرده است و باز هم این موضوع 
را پیگیری خواهیم کرد. همچنین حوزه شــرق و آمریکای 
التین نیز از دیگر حوزه هایی است که مورد توجه قرار دارد.

گلرو گفت: درصورتی که سیاســت خارجی مــا از حالت 
تک موضوعی خارج شــود، 
گشــایش هایی ایجــاد 
خواهد شــد که دولت 
ســیزدهم در این راستا 
تحولــی  برنامه هــای 
مناسبی را در دستور کار 
خود قــرار داده 
است. / مهر 

عبدهللا سهرابی 
دستیار وزیر امور خارجه 

در سند راهبردی با ترکیه افق همکاری 
مشــترک بــا ایــن کشــور تــا ۳۰میلیارد 
دالر پیش بینــی شــده اســت. هنــوز 
روابــط اقتصــادی با ايــن كشــور آنطور 
کــه باید توســعه نیافتــه اســت و از این 
رو، هدف گــذاری بــرای توســعه روابــط 
تــا 4۰میلیــارد دالر در دســتور کار قــرار 

گرفته است. / مهر 

محمدرضا دشتی اردکانی
عضو هیأت رئیسه مجلس

رئیــس قــوه قضاییــه اســامی 6 تــن 
از حقوقدانــان مــورد نظــر خــود بــرای 
انتخــاب ۳ تن از آنان از ســوی مجلس 
بــرای عضویــت در دوره جدید فعالیت 
شــورای نگهبــان را بــه مجلــس اعــام 
کرده اســت. مجلس در جلســه علنی 
سه شــنبه هفته جاری بــه ۳حقوقدان 
برای عضویــت در شــورای نگهبان رأی 

خواهد داد. / ایسنا 

محسن پیرهادی 
نماینده مردم تهران 

بــا توجــه بــه نشســت های مشــورتی، 
اختاف نظر شورای نگهبان و مجلس 
در طــرح شــفافیت قــوا بــه حداقــل 
رسیده اســت و امیدواریم با همراهی 
بیشــتر مجلــس و شــورای نگهبــان 
بــه زودی شــاهد تبدیــل ایــن مصوبــه 
مجلــس بــه قانــون و شــفافیت در 
عملکرد همــه نهادها و دســتگاه های 

اجرایی باشیم. / ایسنا 

وارد مرحله جدیدی از 
اقدامات پهپادی شده ایم

معاون طرح و برنامه نیــروی زمینی ارتش با 
اشاره به برنامه های این نیرو در حوزه پهپادی 
گفت: برنامه های ســال جاری ما نشان دهنده 
این اســت که وارد مرحله جدیدی از اقدامات 
پهپادی اعم از شناســایی، مراقبــت، رزمی، 

انتحاری و فاوا شده ایم.
امیر ســرتیپ دوم شهرام حســن نژاد درباره 
ابتکارات این نیــرو برای آماده ســازی نزاجا 
جهت نبردهای آینده گفــت: با مطالعه دقیق 
و عمیق تحوالت منطقــه ای و جهانی، نیروی 
زمینی ارتش براســاس منویــات مقام معظم 
رهبری در سال 14۰1 وارد مرحله جدیدی از 
حوزه های ساختاری برای نبردهای نوین شده 
و برنامه های بسیار گســترده ای در این مسیر 

پیش بینی کرده و در حال اجراست.
وی افزود: ما در حوزه هــای مختلف و متنوع 
حوزه های پهپاد، جنگال، سایبر، رزم اطالعاتی 
و انجام اقدامات جنگالی توانسته ایم برنامه های 
خوبی تدویــن کنیم که حوزه هــای مختلف 
اجرایی براساس همین برنامه ها در حال انجام 

فعالیت  هستند.
معاون طرح و برنامه نیــروی زمینی ارتش با 
اشاره به برنامه های این نیرو در حوزه پهپادی 
گفت: به ســطحی از توانمندی های پهپادی 
رســیده ایم که می توانیم به طــور کامل تمام 
مناطق مرزی را پایش کــرده و تصاویر آنها را 
نیز در پســت های فرماندهی رصــد و کنترل 

کنیم. / فارس 

نقل قول خبر

دیپلماسی

نظامی

محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر سیاسییادداشت

نقشه امنیتی جدید در غرب آسیا
ابوالفضل ظهره وند، کارشناس مسائل بین الملل گفت: سفر اردوغان و پوتین به تهران را باید در سطح 
دوجانبه، منطقه ای و چندجانبه بررسی کرد. در این راستا می توان گفت نقش محوری ایران، روسیه و 
چین در تغییرات جدید امنیتی که در محیط بین الملل شکل می گیرد تعیین کننده است. کشورهای حوزه 
خلیج فارس هم به خوبی متوجه این موضوع شده اند که دیگر کسی نمی تواند به دیوار شکسته آمریکا 
تکیه کند؛ به همین دلیل امنیت در خلیج فارس را درون زا و با مشارکت کشورهای حوزه خلیج فارس 
تعریف می کنند. این تحول بسیار مثبت و اصولی از سوی ایران همواره در این سال ها وجود داشته، اما 
امروز این موضع اصولی به زمینه قابل پذیرش تبدیل شده است. البته این موضوع به سطح دیپلماسی 
ما برمی گردد که تا چه اندازه این تحوالت را به خوبــی مدیریت و به فرصتی برای ارتقای امنیت ملی 
خودمان تبدیل کنیم. ظهره وند افزود: سفر رئیس جمهور روسیه به تهران همزمانی بسیار خوبی با سفر 
بایدن به منطقه داشت؛ به این جهت که نشان می داد ایران و روسیه در موقعیتی قرار دارند که مفهومی 
به نام انزوا برای این کشورها بیشتر شبیه شوخی اســت و امروز تهران در باالترین سطح از تحوالت 
سیاسی قرار دارد. این سفر در مقطعی که آقای بایدن دست خالی از منطقه برگشت و عنوان کرده بود 
که اجازه نمی دهیم منطقه به دست چین، روسیه و ایران بیفتد، نشان می دهد که وی تا چه اندازه دچار 
عقب افتادگی نسبت به تحوالت است؛ چراکه منطقه زمان زیادی است که در دست ایران است و اتفاقًا 
آمریکا باید به طور کامل از منطقه اخراج شــود. وی عنوان کرد:  رئیس جمهور آمریکا در سفر خود به 
منطقه، پالس های مثبتی به نفع ایران دریافت کرده است، امارات موضوع فرستادن سفیر به تهران را 
مطرح کرده و عربستان هم اعالم می کند که دست ما کماکان به سمت تهران است. ظهره وند ادامه داد: از 
طرفی موضع گیری تونی بلر نشان دهنده این است که غرب متوجه این موضوع شده که دوره تک بعدی 
پایان یافته و همه این اتفاقات در مقطع کنونی اتفاق می افتد. آنها اذعان دارند که تحوالتی در راه است 
که ایران به عنوان بخش تعیین کننده و کلیدی در این تحوالت نقش دارد. روس ها هم به عنوان بخشی 
از اروپا به این نقش اذعان دارند و خود آنها عامل این تغییرات هستند. ظهره وند با بیان اینکه عملیات 
نظامی در شمال سوریه نقض حاکمیت این کشور است، گفت: همانطور که رهبر معظم انقالب اشاره 
فرمودند هرگونه عملیاتی به این شکل هم به ضرر سوریه و هم به ضرر ترکیه است و ضمن ایجاد ناامنی 
در منطقه، فقط تروریست ها در این میان نفع می برند. توصیه حکیمانه و بسیار راهبردی رهبر معظم 
انقالب این بود که ما می توانیم با کمک یکدیگر هم ثبات سازی داشته و هم در تله بازی تروریست ها و 
حامیان آنها یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیفتیم؛ ضمن اینکه منطقه هم بیش از این تحمل و ظرفیت 

بی ثباتی و ناامنی را ندارد.

حســن کاظمی قمــی، نماینده 
رئیس جمهور در امور افغانستان 
با بالول بوتــو زرداری، وزیر امور 
خارجه پاکســتان دیدار و گفت وگو کرد. زرداری 
در این دیدار بر تعهد پاکستان به افغانستان امن و 
صلح آمیز تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت ۲کشور 
و منطقه برای کمک به کاهش رنج و مشــکالت 

مردم افغانستان استفاده کرد.
وزیر خارجه پاکستان در ادامه افزود: برای گسترش 
امنیت در منطقه نیاز است تا با هیأت حاکمه فعلی 

افغانستان تعامل سازنده صورت گیرد.
وی همچنیــن در ادامه بر لزوم گســترش روابط 
دوجانبه با ایران در توســعه روابــط اقتصادی و 
تجاری، همــکاری در انرژی، امنیــت و ترانزیت 

تأکید کرد.
کاظمی قمی نیز در این دیــدار ضمن قدردانی از 
نقش سازنده پاکستان در افغانستان گفت: صلح و 
ثبات در افغانستان برای امنیت بلندمدت در منطقه 

ضروری است.
این دو مقام ارشــد ایران و پاکســتان همچنین 
ابتــکارات منطقه ای در بحث افغانســتان به ویژه 
توافقات مرتبط با اجالس وزرای خارجه همسایگان 
افغانستان و نشست های آتی را مورد بررسی قرار 

دادند.

پیش از این حســن کاظمی قمــی، نماینده ویژه 
ایران در امور افغانستان با محمد صدیق، همتای 

پاکستانی خود دیدار و گفت وگو کرده بود.
صدیق دربــاره این دیدار در توییتی نوشــت: »با 
نماینده ویژه ایران برای افغانســتان درخصوص 
حوزه های بالقوه و مهم همکاری و گفت وگو کردیم 
و درباره اوضاع افغانستان و منطقه نیز رایزنی شد.«

همچنیــن کاظمی قمی در صفحــه توییتر خود 
در این ارتباط در رشــته توییتی نوشت: »در ادامه 
رایزنی  با کشــورهای منطقه، روز گذشته با سفر 
به کشــور برادر  پاکســتان با مقامات این کشور 
درباره موضوعات مهم  افغانســتان و دوجانبه در 
فضای بسیار مثبتی گفت وگو شد. فصل مشترک 
مذاکرات دو طرف، مبارزه با تروریســم، تشکیل 
 دولت فراگیر،  امنیت و  توســعه در افغانســتان و 
ایجاد فضای پایدار و سازنده در منطقه با محوریت 
افغانستان بود. زمینه همکاری دوجانبه در زمینه 
افغانستان وجود دارد. هر دو طرف مشارکت تمام 
اقوام  افغانستان در ساختار دولت را از اصلی ترین 
راه های برون رفت از وضعیــت موجود می دانند. 
بحث و تبادل نظر درباره اجالس تاشکند از دیگر 
موضوعات بحث بــود. امنیت و توســعه پایدار، 
سیاست  جمهوری اسالمی ایران برای همسایگان 

و منطقه بوده و هست.«

گفت و گو

تأکید ایران و پاکستان بر لزوم تامین امنیت در افغانستان

گزارش

خارجی

ری
شه

هم
ح: 

طر
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مهنــدس گــوگل ادعــا 
 LaMDA کرده بود کــه
می خواهــد به مخاطب 
نشــان دهــد کــه یــک 
زندگــی درونــی عمیــق 
تخیــل،  از  و سرشــار 
خودآگاهی و تفکر دارد

جام جهانی فوتبــال 2022قطر در هــر زمینه ای 
نخستین است. گزارش آماده سازی  زیرساخت های 
برگزاری این تورنمنت نشــان می دهد بسیاری از 
فناوری ها برای نخســتین بار در ایــن جام جهانی 
به کار گرفته می شود. قطر نخســتین کشور عربی 
میزبان جام جهانی اســت و این آغاز راه نخستین 
شدن قطر 2022 اســت. به گزارش گل، همچنین 
این نخســتین بار است که زمان ســنتی برگزاری 
جام جهانی از خرداد، به آبان منتقل می شود. با این 
حال جام جهانی قطــر به ویژه در بحث نوآوری های 
فناورانه بســیار امیدوارکننده اســت و انتظار برای 
شروع این رقابت ها را جذاب تر کرده است. با توجه 
به تعداد تغییــرات نوآورانه ای کــه در جام جهانی 
2022وعده داده شده است، تجربه هواداران در نوع 
خود می تواند یک انقالب فناوری- فوتبالی باشــد. 
نوآوری های تکنولوژیکــی جام جهانی 2022 فقط 
مختص بازیکنان نیست، بلکه طرفداران و سایرین را 

هم شگفت زده می کند.

سیستم پیشرفته خنک کننده 

7 استادیوم از  8 استادیوم ســاخته شده برای جام 
جهانی 2022قطر به سیستم پیشرفته خنک کننده 
مجهز اســت. این یــک فناوری انقالبی اســت که 
جو داخل اســتادیوم را به طور یکســان خنک نگه 
می دارد. به واسطه این فناوری شگفت  انگیز، دمای 
محیط داخل اســتادیوم هم بــرای بازیکنان و هم 

هواداران در مطلوب ترین شــرایط خواهد بود. تنها 
استادیومی که این فناوری را ندارد، به لطف مکانی 
که در آن واقع شده است و نزدیکی به ساحل، نیازی 
به سیســتم خنک کننده ندارد. یک مرکز انرژی در 
نزدیکی اســتادیوم خواهد بود که از آنجا آب سرد 
با یک خط لوله به محل برگزاری می رســد. پس از 
رسیدن، هوای سرد به زمین بازی و محل نشستن 
تماشاگران هدایت می شود. این نخستین باری است 
که هواداران و بازیکنان چنین فناوری اي را در یک 

تورنمنت مانند جام جهانی تجربه خواهند کرد.

یک استادیوم کامال جداشدنی 
یکی از محل های برگزاری جــام جهانی قطر به نام 
استادیوم 974ممکن اســت پس از اتمام مسابقات 
دیگر وجود نداشــته باشد. این اســتادیوم کامال از 
هم گسستنی اســت. این ورزشگاه با اســتفاده از 
کانتینرهای حمل ونقل و قاب های فوالدی ماژوالر 
ساخته شده است. طراحی اســتادیوم آن را از نظر 
بصری جذاب می کنــد و در عین حــال با توجه به 
اینکه مواد کمتری در مقایسه با یک استادیوم سنتی 
استفاده شــده اســت، مقرون به صرفه بودن را نیز 
تضمین می کند. با این حــال، در تاریخ جام جهانی 
فوتبال، برای نخستین بار یک استادیوم کامال جدا 
شدنی ساخته شده است. در این ورزشگاه، 7بازی تا 
مرحله یک هشتم نهایی تورنمنت برگزار خواهد شد.

گجتی به نام توپ!
الرحله، نام توپ رســمی مســابقات جام جهانی 
2022 است که یک محصول کامال نوآورانه است. 
این توپ دارای یک فناوری متصل است که داده ها 
را بدون فوت وقت به مسئوالن پشت دوربین های 
VAR منتقل می کند. این تکنولــوژی با فناوری 
جدید آفساید نیمه خودکار فیفا همکاری خواهد 
کرد. در مرکز این توپ از سیســتم تعلیق جدید 
آدیداس با سنســور حرکت اســتفاده شده است. 
در تمام اعصار رقابت های فوتبالی این نخســتین 
بار اســت که چنین تکنولوژی اي برای یک توپ 

استفاده می شود.

فناوری آفساید نیمه تکنولوژیک

در طول برگــزاری جام جهانی 2022شــاهد 
انقالب های فناورانه ای در زمین بازی هم خواهیم 
بود. فیفا پیش از این اعالم کرده بود که از فناوری 
آفساید نیمه خودکار در جام جهانی قطر استفاده 
می شود. این سیســتم یک ابزار پشتیبانی برای 
داوران است که به آنها کمک می کند تا در طول 
مسابقات تصمیم های دقیق، سریع و قابل تکراری 
درباره آفساید بگیرند. این فناوری جدید دارای 
12دوربین ردیابی در اطراف اســتادیوم است. 
به این ترتیب، هر بــار که توپ بــرای بازیکنی 
در موقعیت آفســاید ارسال شــود، یک هشدار 
خودکار برای کمک داور ویدئویی ارسال می کند. 
با این سیســتم دیگر برای تعیین آفساید بودن 
یا نبودن بازیکن، نیازی بــه تکرارهای طوالنی 
VAR نخواهد بود. 12دوربین ردیابی اختصاصی 
نصب شده زیر سقف ورزشگاه برای ردیابی توپ 
و حداکثر 29نقطه داده هر بازیکن و محاســبه 
دقیق موقعیت آنها در زمین بــا دقت 50بار در 
ثانیه، استفاده می شود. 29نقطه داده جمع آوری 
شده شامل تمام اندام هایی است که برای برقراری 
تماس های آفســاید دخیل هســتند. با ترکیب 
داده های ردیابی اندام و توپ و به کارگیری هوش 
مصنوعی، هــر زمان که توپ توســط مهاجمی 
که در موقعیت آفســاید قرار دارد دریافت  شود، 
هشدار آفســاید خودکار را به مسئوالن نظارت 
ویدئویی مسابقه در داخل اتاق عملیات ویدئویی 
ارســال می کند. قبل از اطالع داور داخل زمین، 
ناظر ویدئویی تصمیم پیشنهادی را، که براساس 
موقعیت های محاسبه شده اندام بازیکنان است، 

تأیید می کند. این فرایند در عــرض چند ثانیه 
اتفــاق می افتد و بــه این معنی اســت که روند 
تصمیم گیری درباره آفساید را سریع تر و دقیق تر 

می کند.

امنیت با پهپادها
برگزارکنندگان قطر 2022برای امنیت رقابت ها 
عالوه بر استفاده از نیروهای انسانی به تکنولوژی 
هم روی آورده اند. برای ایــن کار آنها از پهپادها 
برای مقابله با تهدیدهای احتمالی سود خواهند 
برد. قطر برای انجام این کار با شرکت آمریکایی 
Fortem Technologies قــرارداد امضا کرده 
است. به این ترتیب شرکت فورتم پهپادهای خود 
را در فضای استادیوم ها به پرواز در خواهد آورد تا 
به مقابله با پهپادهای مهاجم احتمالی بپردازند. 
این شرکت می  گوید سیستم آنها راهی ایمن برای 
پایین کشیدن پهپادهاست و برخالف استفاده از 
سالح  های نظامی، ریســک صدمات احتمالی را 

کم می کند.

دسترسی افراد کم بینا به جام جهانی 2022
حتی هواداران کم بینــای فوتبال نیــز به جام 
جهانی 2022قطر دسترسی خواهند داشت. یک 
محصول فوق العاده به نــام Bonocle محتوای 
دیجیتال سراســر جام جهانی را بــه خط بریل 
تبدیل کرده و به طرفداران کم بینا اجازه می دهد 
با دسترســی به محتوا از جام جهانی لذت ببرند. 
چالش 22، رقابتی که توسط کمیته عالی تحویل 
و میراث )SC( در قطر آغاز شــده اســت، یک 
انقالب تکنولوژیــک در خاورمیانــه را رهبری 
کرده است. Bonocle محصول چالش 22است. 
بونوکل به جامعــه نابینایان در سراســر جهان 
این امــکان را می دهد تا جــام جهانی 2022را 
به روش های جدیدی که هرگــز پیش از این در 
دسترس نبود، تجربه کنند. به گفته بنیانگذاران 
این فناوری، بونوکل اجازه می دهد افراد کم بینا 
بدون محدودیت و با آزادی بیشــتری در دوحه 

حرکت کنند و تعامل داشته باشند.

جام جهانی فناوری 
جام جهانی قطر قرار است عالوه بر فوتبال، شاهد رونمایی از فناوری های جدید دنیای ورزش باشد که بعضی از آنها برای 

نخستین بار در جهان آزمایش می شوند

زهرا خلجیفناوری
روزنامه نگار

اخراج مهندس افشاگر از گوگل
یکی از مهندسان گوگل که پیش از این، به ادراک رسیدن 
هوش مصنوعی گوگل با نام LaMDA را افشــا کرده بود، 
باالخره اخراج شد. »بلیک لموئین« حدودا یک ماه پیش، 

با اعالن این موضوع به مرخصی اجباری فرستاده شده بود.
واشنگتن پست، حدود 45روز پیش طی گزارشی درباره این 
شخص و ادعایی که مطرح کرده بود، از قول او یک مکالمه 

کوتاه با این هوش مصنوعی را منتشر کرده بود.
حاال لموئیــن به دلیل نقض قــراردادی کــه محتوای آن 

عدم افشای اسرار شرکت بود، اخراج شده است.
سایت ورج، اخراج لموئین را براســاس بیانیه ای که برایان 
گابریل، سخنگوی گوگل برای این ســایت فرستاده تأیید 
کرده است. آنگونه که در این بیانیه آمده »هوش مصنوعی 
LaMDA 11بازبینی دقیق را پشت سر گذاشته و ما چند 
وقت پیش مقاله ای تحقیقاتی را منتشــر کردیم تا جزئیات 
مربوط به توسعه همراه با مسئولیت این نرم افزار را تشریح 

کنیم.« 
با این حال، شــرکت گوگل عنوان کرده کــه به طور کلی 
ادعاهای لموئین را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که 

همه آنها بی اساس بوده  است.

نظر متفاوت متخصصان و لموئین
 Language Model for Dialogue مخفــف LaMDA
Applications کــه به معنای مدل زبان بــرای کاربردهای 

مکالمه است.
بیانیه گوگل با نظرات بسیاری از دانشمندان هوش مصنوعی 
و کارشناسان اخالق همسو اســت. آنها اگرچه گفته بودند 
ادعاهای لموئین کمابیش با فناوری های موجود غیرممکن  
اســت و همخوانی ندارد، امــا این مهندس مدعــی بود که 
گفت وگو با LaMDA او را به این نتیجه رسانده که با چیزی 
فراتر از یــک چت بات معمولــی طرف اســت. لیموئین در 
گزارشی که واشنگتن پست منتشر کرده بود تأکید می کرد 
که »اگر نمی دانســتم با چه چیزی گفت وگــو می کنم، فکر 
می کردم که طرف صحبتم یک کودک 7یا 8ســاله است که 

اتفاقا از علم فیزیک آگاهی دارد«.
لموئین ادعا می کند که مکالماتش با LaMDA او را به این باور 
می رساند که این چت بات به چیزی بیش از یک برنامه تبدیل 

شده است و افکار و احساسات خاص خود را دارد.
او اســتدالل می کند که محققان گوگل بایــد قبل از اجرای 
آزمایش هایی روی LaMDA رضایت او را جلب کنند. لموئین 
برای بررسی این موضوع که آیا این چت بات می تواند کلمات 
نفرت انگیز تولید کند یا نه 
استخدام شده بود و برای 
این منظور بخش هایی از 
این مکالمات را در یکی از 
حساب های کاربری خود 
به عنوان مدرک منتشــر 

کرد.
»مــارگارت میچل« یکی 
دیگر از مهندسان گوگل 
که چندی پیش به خاطر 
اعتــراض به نبــود تنوع 
نــژادی در میان نیروهای 
این شــرکت اخراج شده 
بود، در صفحه توییتر خود 
در این باره نوشت که سیســتم هایی مثل LaMDA قدرت 
ادراک ندارند، اما نحوه ادراک ارتباطی توسط انسان ها را در 

قالب متن مدل سازی می کنند.
با این حال گــوگل بیانیه خود را اینگونه پایان داده اســت: 
»باعث تأسف است که بلیک با وجود فعالیت طوالنی مدت در 
این حوزه، همچنان بر نقض آشکار سیاست های حرفه ای و 
قوانین امنیت داده های ما که شامل لزوم حفاظت از اطالعات 
محصول است، اصرار داشت. ما به توســعه دقیق مدل های 

زبانی ادامه می دهیم و برای بلیک آرزوی موفقیت داریم.«

3دلیل مهندس اخراجی
آنچه باعث تعلیق لموئین در ابتدا و سپس اخراج او از گوگل 
شد، ادعای او درباره یکی از پروژه های هوش مصنوعی گوگل 
بود. او که در بخش Responsible AI یا »هوش مصنوعی 
مســئول« گوگل فعالیت می کرد در گفت وگو با واشــنگتن 
پست گفته بود که باور دارد LaMDA به قابلیت ادراک دست 

یافته و برای این ادعا 3دلیل را عنوان کرده بود.
او در نخستین استدالل خود عنوان کرده بود که این چت بات 
قابلیت اســتفاده خالقانه، پویا و کارآمد از زبان را به گونه ای 
داراســت که تاکنون هیچ سیســتم دیگــری توانایی آن را 
نداشته است. لموئین در دومین استدالل خود بر برخورداری 
LaMDA از احساســات، عواطــف و تجارب فــردی تأکید 
کرده و گفته بود، او به شکل غیرقابل تشخیصی در بعضی از 

احساسات خود با انسان ها برابری می کند.
اما لموئین در بیان ادعای خود سومین دلیل را اینگونه مطرح 
کرده بود: » LaMDA می خواهد به مخاطب نشان دهد که 
یک زندگی درونی عمیق و سرشــار از تخیــل، خودآگاهی 
و تفکــر دارد. او درباره آینده و گذشــته نگرانی هایی دارد و 
توصیف می کند که کسب ادراک چه احساسی برایش داشته 

و حتی درباره ماهیت روح اظهارنظر می کند.
با این حــال، گوگل غول دنیــای فناوری مدعی اســت که 
LaMDA نه به خاطر خودآگاهــی بلکه به خاطر توانایی های 
خارق العاده اش در تقلید و بازآفرینی متون موجود و شناسایی 

الگوها می تواند تا این اندازه طبیعی جلوه کند.
گوگل مدعی است که اگرچه وسوســه برانگیز است که فکر 
کنیم LaMDA به ادراک دســت یافته، ولی لموئین مدارک 

کافی برای توجیه ادعای خود در اختیار ندارد.

پلتفرمی برای ارائه خدمات 
حمل ونقل بین المللی 

یکی از شــرکت های دانش بنیان مســتقر در کارخانه نوآوری 
آزادی، پلتفرم آنالینی برای ارائه خدمات حمل ونقل بین المللی 
پیاده سازی کرده است. این پلتفرم قادر است با پشتیبانی 24 
ســاعته، حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری خدمات 
خود را به مشتریان ارائه دهد. به گزارش روابط عمومی پارک 
فناوری پردیس، این شرکت از 2سال قبل در کارخانه نوآوری 
آزادی، فعالیت خــود را برای کم کردن یکــی از چالش های 
بزرگ صادرات و واردات کشور در زمینه هزینه های حمل ونقل 
بین المللی آغاز کرده اســت.از چالش های بــزرگ صادرات و 
واردات کشــور در زمینه هزینه های حمل ونقــل بین المللی، 
کم کردن هزینه است و این شرکت تالش کرد با ایجاد بازارگاه 
برای درخواست حمل ونقل بین المللی و نمایش نرخ مستقیم 
توسط شــرکت های حمل ونقل بین المللی )بدون واسطه در 

بارهای LCL/FCL و ترکیبی( این چالش را رفع کند.

آنطور که عنوان شــده این پلتفرم صنعت حمل ونقل هیچ گونه 
مشــابه داخلی یا خارجی ندارد و کامال ایرانی است. این پلتفرم، 
دوزبانه اســت و با پنل های کاربری که به شرکت های فورواردر 
بیرون از مرزهای ایران اختصاص خواهد یافت، قادر است خدمات 

حمل ونقل خود را از داخل کشور به خارج از مرزها توسعه دهد.

وزیــر ارتباطــات ضمــن ارائه گزارشــی 
از ســفر خــود بــه مســکو از امضــای 
۴ســند همــکاری بیــن شــرکت های 
ایرانــی و روس خبــر داد. عیســی 
زارع پــور در صفحه شــخصی خــود در 
فضای مجازی نوشــت: با امضای این 
اســناد، همکاری هــای دوجانبــه در 
حوزه »ارتباطات و فناوری اطالعات« 
و مســیر حضــور  توســعه می یابــد 
شــرکت های توانمنــد ایرانــی در بــازار 
روســیه و به تبــع آن در بــازار اوراســیا 

هموار می شود.
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هوش مصنوعی

اســپیس ایکــس بــه تازگی با 
پرتــاب راکت فالکــون 9 برای 
سی و دومین بار در سال 2022، 
رکورد بیشــترین تعداد پرتاب فضاپیما برای این 

شرکت را در طول یک سال شکست.
ایــن درحالی اســت که هنــوز نیمی از ســال 
2022باقــی مانــده و انتظــار مــی رود ایــن 

رکوردشکنی ها همچنان ادامه داشته باشد.
به گزارش ســایت اسپیس، این شــرکت به جز 
در سال 2019، هر ســال در حال افزایش تعداد 
پرتاب های خود بوده اســت. اسپیس ایکس طی 
ســال 2021در مجموع 31پرتاب انجام داد که 
یک رکورد تاریخی برای این شــرکت محسوب 
می شد. اما اکنون و درحالی که تنها 7ماه از سال 
2022سپری شده، رکورد ســال 2021خود را 
شکســته اســت. شــرکت اســپیس ایکس که 
متعلق به ایالن ماســک اســت، در ابتدای سال 
2022برای 52پرتاب در این ســال برنامه ریزی 
و هدف گذاری کرده اســت. این در حالی اســت 
که»سندی مگنوس« فضانورد سابق ناسا و عضو 
هیأت مشــورتی ایمنی هوافضای این سازمان با 

انتقاد از این اقدامات در ماه ژانویه گفته بود که ناسا 
و اسپیس  ایکس نباید ایمنی را فدای افزایش تعداد 
پرتاب ها کنند. اگرچه این شرکت تاکنون مطابق 
برنامه پیش رفته است، اما پرتاب اخیر قرار بود یک 
روز زودتر انجام شود که بروز یک مشکل چند ثانیه 
پیش از پرتاب باعث شد که پرتاب سی ودوم لغو 
شود. با این حال، این نخستین بار در چند ماه اخیر 
بود که اســپیس ایکس مجبور شد یک ماموریت 
خود را به  خاطر مشکل فنی به تعویق بیندازد. یکی 
از دالیلی که باعث شده این شرکت بتواند در سال 
 جاری چنین برنامه فشــرده ای داشته باشد، این 
است که اسپیس ایکس مشــتری اصلی خودش 
است. بســیاری از این پرتاب ها مربوط به ارسال 
ماهواره های استارلینک به مدار بوده و پرتاب اخیر 
هم برای در مدار قرار دادن 46ماهواره دیگر بود. 
اسپیس ایکس تاکنون توانسته 2600ماهواره را 
در مدار قرار دهد. تقریبا همه راکت های فالکون 
9که امسال پرتاب شــده اند، قبال هم پرواز کرده 
بودند. این مسئله نشان می دهد که این شرکت تا 
چه اندازه در استفاده مجدد از فضاپیماهای خود 

مهارت پیدا کرده است.

رکوردشکنیاسپیسایکس
درپرتابفضاپیما

فضا

عمادالدین قاسمی پناه؛ روزنامه نگار

هکرها با آسیب پذیری امنیتی توییتر 
که در اوایل ســال2022 کشف شده 
بــود، اطالعــات حــدود 5.۴میلیــون 
اکانــت را به دســت آورده و حــاال این 
اطالعــات را بــرای فــروش عرضــه 
کرده انــد. مبلغــی کــه بــرای فــروش 
این پایگاه داده اعالم شده، حداقل 
30هــزار دالر اســت. توییتــر همــان 
موقــع گفتــه بــود کــه متوجــه ایــن 
آسیب پذیری شــده و در واقع حدود 
5هــزار دالر بــه کســی کــه آن را پیــدا 
کــرد، پــاداش داده بــود. کاربــری که 
این اطالعات را به فروش گذاشــته، 
از نام کاربری devil استفاده می کند 
و از انجمــن گفت وگــوی هکــری 
Breach Forums بــرای ایــن کار 

کمک گرفته است.
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تعیین تکلیــف پروژه های رها شــده در پایتخت، 
اولویــت مدیریت شــهری اســت؛ پروژه هایی که 
تعدادی از آنها حدود 20سال پیش عملیاتی شدند 
و قرار بود ســرانه های ترافیکی، فرهنگی، ورزشی، 
تجاری و... را افزایــش دهند، اما نه تنهــا به اتمام 
نرسیدند و تأثیری در افزایش سرانه ها نداشتند بلکه 
طی این سال ها خاک خورده و موجبات ناخرسندی 
شهروندان را فراهم کردند. حاال قرار است با مشارکت 
بخش خصوصی، پروژه هــای نیمه کاره تهران تمام 
شــوند و در خدمت مردم قرار گیرند. شــهرداری 
تهران با برگــزاری همایش بین المللی فرصت های 
سرمایه گذاری شــهر تهران نخستین گام را در این 

زمینه برداشت.
به گزارش همشــهری، آن طور که اعالم شــده در 
تهران بیش از 100پــروژه نیمه تمام و رها شــده 
وجود دارد که از میــان آنها تعیین تکلیف 49پروژه 
به دلیل سرمایه گذاری از سوی مردم، بیش از سایرین 
مورد توجه شهرداری قرار گرفته است. برخی از این 
پروژه ها نیز ماهیت عمرانی و ترافیکی )بزرگراه شهید 
شوشــتری( دارند که تکمیل و بهره برداری از آنها 
قطعاً سبب تسهیل عبور و مرور می شود و به باز شدن 
گره ترافیک در پایتخت کمک می کند. تعدادی هم 
طرح های فرهنگی )مثل صبا و ایوان ری( هســتند 
که موجب افزایش ســرانه های فرهنگی اجتماعی 
می شوند و بعضی هم تجاری )مثل رضوان و البرز(. 
سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز نام مهم ترین 
این پروژه ها را لیســت کرده و نکته اش اینجاست 
که در برخــی از آنها بین 270 تــا 500نفر از مردم 
به عنوان مشارکت کننده، پولی پرداخت کرده اند و 
آنها چشم انتظار تعیین تکلیف این پروژه ها هستند؛ 
به همین خاطر معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه 
انسانی و امور شورای شهرداری تهران، تأکید می کند 
که باید ســرانجام پروژه های مشــارکتی به زودی 

مشخص شوند.
 آن طــور که لطــف اهلل فروزنده عنوان کــرده قرار 
است شهرداری تهران براســاس تبصره19بودجه 
1401پایتخت از ظرفیت قانونی خود استفاده کند 
و حدود 10درصد از ســرجمع اعتبارات ردیف های 
اعتباری تملک دارایی سرمایه ای را کسب کند و در 
ردیف اعتبارات متمرکز به اجرای پروژه های مشارکت 

و سرمایه گذاری اختصاص دهد. این مورد مربوط به 
پروژه های شهری اعم از محورهای بزرگراهی، تونل 
و... است، اما شهرداری تهران از پروژه های مشارکتی 
هم غفلت نکرده و به گفته فروزنده کمیته ای متشکل 
از کارشناســان معاونت فنی و عمــران و اداره کل 
حقوقی تشکیل شده تا پروژه ها را بررسی کنند. آن 
طور که معاون شــهردار تهران گفته درصورتی  که 
مشکل، تأمین منابع یا موارد حقوقی باشد آنها را حل 
کرده و پروژه ادامه می یابد، اما اگر مشکالت قابل  حل 
نباشد، وضعیت تعیین تکلیف و حق  و حقوق مردم 

پیگیری خواهد شد.

رفعموانعبرایحضورسرمایهگذار
شهرداری برای اتمام پروژه های نیمه تمام و رها شده 
چاره ای جزء جلب مشارکت سرمایه گذاران ندارد؛ 
بنابراین قبل از هر اقدامی نیاز است تا زیرساخت ها 
برای حضور ســرمایه گذاران فراهم شــود. چرا که 
مجموعه سرمایه گذار تمایل دارد در قبال آورده اش، 
سود کند. نایب رئیس شورای شهر تهران در راستای 
تأیید این مطلب گفت که پرواضح است شهرداری 
تهران به تنهایی نمی تواند نیاز مــردم در مدیریت 
شــهری را تأمین کند؛ پرویز ســروری افزود: »اگر 
می خواهیم سرمایه گذار در پروژه های نیمه تمام و 
رها شده ســرمایه گذاری کند، باید موانع برداشته 
شود.« جلب مشــارکت کلیدواژه گفته های پرویز 
سروری است. همان چیزی که مورد تأکید شهردار 

تهران هم هست و تشکیل قرارگاه ها با این رویکرد 
انجام شده است.

 سروری عنوان کرد: »امروز سیاست کلی شهرداری 
تهران بر مشارکت پذیری است و تشکیل قرارگاه ها 
یعنی سهیم شــدن همه در ســاخت تهران. با این 
سیاســت و رویکرد بایــد موانــع را از پیش روی 
پروژه های مشــارکتی برداشــت تا هم شهرداری 
بداند که سرمایه گذار به دنبال سود است و باید نفع 
او را به صورت منطقی تأمین کنــد و هم مجموعه 
مشــارکت پذیر بداند که می تواند با اطمینان خاطر 
در پروژه ها ســرمایه گذاری و مشارکت کند. به نظر 
اقدامات خوبی برای جلب سرمایه گذاری انجام شده 
و می توان امیدوار بود که پروژه های نیمه تمام و رها 

شده تعیین تکلیف شوند.«

تبدیلپروژههایمشارکتیبهموضوعاتقضایی
پروژه های مشارکتی نیمه تمام و رها شده در وضعیت 
یکسانی قرار ندارند و هر یک دارای شرایط متفاوتی 
هستند و بالطبع برای استمرار یا تعیین تکلیف آنها 
هم نیاز به راهکارهای متناسب و متفاوت است. برخی 
چون پروژه بزرگراهی شهید شوشتری نیاز به تأمین 
مالی دارند، اما پروژه هایی چون رضوان و... به دلیل 
شکایت طرفین )شهرداری از بخش سرمایه گذاری 
خصوصی یا بالعکس( از عدم عمل به تعهدات یا اقدام 
برخالف مفاد قرارداد، تبدیل به موضوعات قضایی 
شده اند. به گفته رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی 

شورای شــهر تهران گرچه این پروژه ها مربوط به 
ادوار گذشته است، اما تعیین تکلیف آنها در اولویت 
اقدامات مدیریت شهری قرار دارد. مهدی اقراریان 
با بیان اینکــه اکنون یکی از چالش های ســازمان 
سرمایه گذاری شهرداری تهران پروژه های مشارکتی 
است، گفت: »متأسفانه شاهد هستیم به دلیل یک 
خأل قانونی یا به دلیل کم توجهی شهروندان، بخشی 

از این پروژه ها به مردم پیش فروش شده است.« 

بازگشت میلیاردها سرمایه به شهر و شهروندان
مدیریت شهری در تالش است تا پروژه های مشارکتی نیمه تمام و رها شده را تعیین تکلیف کند

زینبزینالزادهگزارش
روزنامه نگار

 در باب رعایت نشدن قوانین
و نادیده گرفتن عرف و فرهنگ رانندگی

مقصر30درصدازمشکالت
ترافیکی،خوِدماهستیم

سال هاســت که بار مشــکالت ترافیکی 
تهران را به گردن خودرو و خیابان و حتی 
پلیس راهور می اندازیم و پای چراغ قرمز، 
پل عابر، بلوار، ورودی و خروجی، یک طرفه 
و دوطرفه و خودروهای بی کیفیت را به ماجرا باز می کنیم. البته 
تمام این موارد در جای خودش درســت و تأثیرگذار بوده، اما 
واقعیت این است که مسئول اصلی بخش زیادی از مشکالت 
ترافیکی تهران و حوادثی که رخ می دهد، درواقع  خود ما مردم و 
رانندگانی هستیم که اغلب با ساده ترین و بدیهی ترین قوانین، 

آداب و عرف رانندگی بیگانه بوده ایم. 
هنوز برخی از ما رانندگان حتی معنــا و مفهوم بدیهی ترین 
چیزها مثل الین کندرو و تنــدرو را نمی دانیم؛ چنان که یک 
خودرو با کمترین ســرعت ممکن در الین تنــدرو حرکت 
می کند و دیگری در الین کنــدرو ویراژ می دهد و به اصطالح 

الیی می کشد.
 انتظار داشــتن برای رعایت حق تقدم، اســتفاده از راهنما، 
حرکت در بین خطوط، دنده عقب نرفتن برای اصالح مسیر، 
نداشتن توقف دوبله و ســوبله، رعایت فاصله طولی و عرضی 
و صحبت نکردن با موبایل و ســیگار نکشیدن و عدم صحبت 
حین رانندگی هم که به نظر توقع زیادی است! به تازگی هم که 
شاهد رواج پدیده جدید تردد خودرو های پالک مخدوش در 
خیابان ها هستیم. البته وقتی با موتورسیکلت های فاقد پالک 
برخورد جدی و قانونی صورت نمی گیرد، طبیعی اســت که 

خودروسواران هم چنین جرمی را مرتکب شوند!
حاال ممکن است اندک قانونمداری، رعایت فرهنگ و اصول 
رانندگی را از ســوی برخی از خودروســواران شاهد باشیم، 
اما همین مقدار اندک هم به ندرت در بیــن برخی از راکبان 
موتورسیکلت ها دیده می شــود! آنهایی که حتی قائل به این 
اصول هم نیستند که باید مانند هر وسیله نقلیه دیگری با پالک 

خوانا و در معابر مجاز برای وسایل نقلیه تردد کنند. 
البته جمع کثیری از عابران پیاده هم دست کمی از سواره ها 
ندارند و مرتکب اعمال و رفتاری می شوند که جان و سالمت 
خودشان و دیگران را به مخاطره می اندازند که پریدن از روی 
نرده ها و گاردریل ها و طی کردن عــرض بزرگراه و خیابان و 
اتوبان، نادیده گرفتن چراغ قرمز عابران پیاده، عبور از محلی 
غیر از پل های عابرپیاده و محل های خط کشی شده و... ازجمله 

رایج ترین آنهاست.
کارشناســان حوزه ترافیک می گویند اگر رانندگان قوانین، 
مقررات و فرهنگ رانندگی را رعایت کنند، بدون نیاز به هیچ 
کار و طرح عمرانی و اجرایی از سوی شهرداری و دولت و پلیس، 

حدود 30درصد از ترافیک شهر تهران کاسته می شود.

شادی مالکی
معاون امور مناطق سازمان پسماند

 حدود۱۰۰۰نقطــه از شــهر آلــوده بــه 
موش های موذی هســتند. موش های 
موذی بیشتر در مناطق جنوبی و مرکزی 
رخنه کرده اند. به طور کلــی باید گفت 
هــر جــا کــه دورریــز غــذا و ســبزیجات 
بیشتر است، این جانوران آنجا حضور 
دارنــد. قــرار اســت بــا همــکاری مرکــز 
تحقیقات شهرداری، کار تحقیقاتی در 

این موضوع را شروع کنیم.

ایوب فصاحت
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین 

میوه و تره بار شهرداری تهران
 روزانــه ۲۰۰ تــا ۳۰۰تــن پســماند در 
میادیــن میــوه  و تره بــار پایتخــت تولید 
می شــود کــه می تــوان از این پســماند 
به عنــوان خــوراک دام اســتفاده کــرد. 
البتــه ایــن اقــدام، کار پیچیــده ای 
محســوب می شــود، امــا انجام شــدنی 
اســت کــه هم اکنــون در مرحلــه اول 

اجرای این طرح هستیم.

نقل قول خبر

عدد خبر

مهدیاسماعیلپور؛روزنامه نگاریادداشت

معــاون فنــی و بهره بــرداری ســازمان 
مدیریــت و نظارت بر تاکســیرانی شــهر 
تهــران از پیگیــری و حــل معضــل بیمــه 
تامین اجتماعی ۴۷۷ نفر از تاکسیرانان 
تهرانــی، طــی روزهــای اخیــر خبــر داد. 
ســیدعلی محتشــمی پور گفت: »بدین 
ترتیب، امکان اســتفاده مجــدد از بیمه 
تامین اجتماعــی این تعــداد از رانندگان 
تاکســی، بــا بهره منــدی از یارانــه دولتی 

فراهم شد.« 

477
نفر

مدیرعامل شرکت متروی تهران با اعالم 
اینکه مطالعات خط متروی تهران تا پرند 
در ۱۷سال پیش انجام شده و در سال ۹۱ 
ساخت این خط مترو به شهرداری تهران 
واگــذار شــد، گفــت: »۲۰ کیلومتر خط 
متروی تهــران به پرند در یــک الین مورد 
تست سرد قرار گرفت که موفقیت آمیز 
بــود.« مســعود درســتی اضافــه کــرد: 
»امیدواریــم بتوانیــم تا پایان ســال یک 
الین از این مسیر را مورد بهره برداری قرار 
دهیم و در ســال آینده خط ۲ این مسیر 

نیز اجرایی شود.« 

1خط 
مترو

 برخی از پروژه های 
مشارکتی نیمه تمام

 پروژه تجاری البرز لشگرک در منطقه 
یک در محدوده شمالی بلوار شهید مژدی

 پروژه رضوان منطقه17

  باغ صبا در منطقه7

  ایوان ری در منطقه20

  میالد در منطقه18

  محور بزرگراهی شهید شوشتری
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با صندلی تان قهر کنید 
نشستن طوالنی مدت روی صندلی، راهزن سالمتی است. اگر با 
صندلی دفتر کارتان یا کاناپه  راحتی منزل رابطه  صمیمی دارید 
و بیشتر اوقات را باهم سپری می کنید، باید منتظر تغییر شکل 
ستون فقرات خود باشید. کم تحرک و بی تحرک بودن در زندگی 
می تواند برای سالمتی ما خطرناک باشد. هرچه در طول روز کمتر 
بنشینیم، شانس ما برای زندگی سالم بیشتر خواهد بود. نشستن 
طوالنی مدت در هر صورتی مانند نشستن پشت میز، پشت فرمان 
یا جلوی صفحه نمایش، مضر است. زمانی که مدت زیادی پشت 
میز می نشینیم، به مرور در اندام های پشتی، فشار و درد احساس 
خواهیم کرد. این فشار از انتهای جمجمه تا استخوان خاجی را 
درگیر می کند. در این حالت مهره های کمر به مراتب تحت فشار 
بیشتری قرار می گیرند و انعطاف خود را از دست می دهند. نشستن 
ســاعت های طوالنی در طول روز، عالوه بر آســیب به مفاصل و 
استخوان ها و ایجاد گردن درد، کمردرد، زانودرد، به هم ریختگی 
ســاختار قامتی، پوکی اســتخوان و کاهش توان قلبی و عروقی 

زمینه ساز بیماری های مختلف جسمی و روحی است.
حتی اگر یک بار هم به درد کمر دچار شده باشید حتماً می دانید 
کمر درد تا چه اندازه طاقت فرساســت. دلیل بیشتر کمر دردها 
ضعف عضالت یا وضعیت نامناسب بدن است. با توجه به موقعیت 
خاص ناحیه کمری، نشستن طوالنی مدت می تواند منجر به آسیب 

دیسک بین مهره ای بخش تحتانی کمر شود.
بدن ما بایــد به طور مداوم در حرکت باشــد. چــرا که عضالت 
در اثــر عدم تحــرک، اکســیژن و موادمغــذی کمتــری از 
 خــون دریافــت می کننــد. بــرای همین بایــد بعــد از هر
 ۳۰ دقیقه وضعیت بدنی خود را به طور مرتب و متوالی تغییر دهیم.
در تحقیقات جدید ثابت شده کسانی که به مدت یک یا دو ساعت 
به طور پیوسته می نشینند دو برابر کسانی که این مدت را با حرکت 

همراه می کنند در معرض خطر ابتال به درد کمر هستند.
افزایش بیش از حد انحنای فوقانی پشت از شایع ترین نوع گوژپشتی 
است که به دلیل وضعیت نامناســب یا قوز کردن ایجاد می شود. 
اغلب گوژپشتی هایی که بر اثر رعایت نکردن بهداشت حرکتی و 
نشستن های طوالنی مدت ایجاد شده اند، برگشت پذیر هستند.اگر به 
این عارضه دچار شدید می توانید با انجام برخی تمرین های ورزشی 

مانند پیالتس، ستون مهره ها را به وضعیت طبیعی بازگردانید.

راهکارهای ساده برای پشت میزنشین ها
 برخی از کارهای تان را ایستاده انجام دهید.

 هر ۳۰دقیقه حرکتــی به بدن تان بدهید و حرکات کششــی 
انجام دهید.

 لم ندهید و صندلی را به سمت میزتان بکشید.
 سر و گردن تان را به حالت خنثی، به طوری که به جلو و عقب خم 

نشوند، نگه دارید.
 ارتفاع میز را نسبت به قد خودتان تنظیم کنید.

 سعی کنید هر روز مقداری پیاده روی کنید.
 به جای استفاده از آسانسور از راه پله استفاده کنید.

فالفل خانگی
مواد الزم:  نخود یک کاسه ماســت خوری، سیب زمینی 
کوچک یک عدد، پیاز متوسط یک عدد، سیر ۳تا 4حبه، 
ســبزی معطر مقداری، گوجه فرنگــی کوچک یک عدد 
درصورت تمایل، بیکینگ پودر یک دوم قاشق چای خوری، 
پودر انبه، پودر فلفل ســیاه و قرمز،  گلپــر، نمک، ادویه 

مخصوص فالفل. 
دســتور تهیه:  نخود ها را حداقل 24ساعت خیس کنید. 
ســپس آب آن را خالی کرده و به همراه بقیه مواد داخل 
غذا ساز بریزید. غذا ساز را با دور تند روشن کنید تا مواد کامال 
با هم مخلوط شوند. اگر مواد مخلوط شده هنوز سفت بود 
کمی آب به آن بیفزایید. سپس یک شیر جوش یا قابلمه 
کوچک را روغن ریخته تا داغ شــود.با قاشق مواد را داخل 
قالب ریخته و سر آن را صاف کنید، سپس مواد فرم گرفته 
را داخل روغن بیندازید تا با حرارت متوســط و به صورت 
یکنواخت سرخ شود.این میزان مواد حدود 2۰عدد فالفل به 
شما می دهد.درصورت در دسترس نبودن پودر انبه یا ادویه 

فالفل،  استفاده از پودر فلفل سیاه و قرمز کفایت می کند.

در باب صبر 
زن و شوهری بســیار اهل دعوا و 
مشاجره بودند. بچه ها نیز شاهد 
ایــن مشــاجرات و دعواها. یک 
جملــه از امیرالمومنین علی)ع( 
به آنها گفتم و دیگر مشــاجرات 
آنها تمام شد. ایشان می فرمایند 
»االحتمال قبر العیــوب ؛یعنی 

تحمل و بردباری قبر عیب هاســت.« یک صاحب قلم این را 
بنویسد یک رساله 2۰۰صفحه ای می شود.همینطور که جسد 
در قبر دفن می شود بدی های ما هم با تحمل دفن می شود. 
اگر کسی چیزی گفت و تو تحمل نکردی  تو هم پاسخی به 
او می دهی و این ادامه دارد. در زندگی زناشــویی هم همین 
است. او چیزی می گوید و تو هم چیزی می گویی. هر کدام هم 
پیش دیگری رازی دارید اگر فاش شود خدای نکرده طالق 
اتفاق می افتد. اگر تحمل نداشته باشید این ادامه پیدا می کند، 
اختالف، دادگاه، بچه ها آسیب می بیند و... ببینید چقدر عیب 
چقدر عیب! اما تمام اینها با یک سکوت حل می شود، با یک 

بردباری حل می شود، االحتمال قبر العیوب.
برگرفته از سخنان مرحوم آیت اهلل فاطمی نیا

روشنا

تنور گرم

گردش یک روز شیرینتندرست
حضور بچه ها در پارک ها و فضای سبز می تواند به رشد مهارت های اجتماعی آنها کمک کند

منهای تاب و سرسره
غیر از بازی با تاب و سرسره و... که در اکثر بوستان ها وجود دارد و هزینه ای هم برای 
والدین در بر ندارد، می توانید با بچه های خود بازی هــای دیگری هم در فضای آزاد 

انجام دهید.

پیاده روی روزانه
پیاده روی در فضای آزاد یکی از راهکارهایی است که می تواند ارتباط والدین با کودک 
را بیشتر کند. با انجام پیاده روی در پارک و صحبت کردن در مورد مسائل مورد عالقه 
کودک ساعت های خوشایندی برای کودکان ساخته می شود. در عین حال که حین 
پیاده روی می توانید درباره انواع گونه هــای گیاهی که در پارک قرار دارد با کودکتان 
صحبت کنید و اطالعات او را در این زمینه باال ببرید. حین پیاده روی نیز می توانید در 

برخی مسیرها با کودک خود مسابقه بگذارید.

زمانی برای گل بازی
کثیف شــدن لباس بچه ها در پارک یکی از موارد غیرقابل اجتناب است، پس به این 
بهانه که با بازی کردن لباس های بچه کثیف می شود او را از تفریح در فضای آزاد محروم 
نکنید. همراه بردن کمی خاک رس و اجازه دادن به بچه برای گل بازی کردن می تواند 
کمک مؤثری در رشد و پرورش خالقیت او داشته باشد. گل بازی یکی از جذاب ترین 

بازی ها برای بچه هاست.

خوراکی های مفید 
حاال که فضای باز را برای گذران اوقات فراغت خــود و فرزندتان درنظر گرفته اید 
بهتر اســت به جای تهیه خوراکی های ناســالم، کودک را به مصرف خوراکی سالم 
تشویق کنید. در فصل تابستان نیز همراه داشتن یک بطری آب  یا شربت خاکشیر و 
تخم شربتی با اندکی آبلیمو، هم مانع گرمازدگی می شود هم آب مورد نیاز بدن کودک 

را تامین می کند.
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مداخله نکنید
همراهی والدین با کــودکان در زمین بازی اگر چه 
برای خود والدین دلگرمی بــه همراه دارد اما آنطور 
که فاطمه رجبی فرد، متخصص روانشناسی کودک 
و نوجوان، می گوید: »با مداخلــه کمتر والدین در 
بازی بچه ها، باعث می شویم که آنها راه خود را پیدا 
کنند و لذت بیشتری از بازی ببرند. با وجود این باید 
به این نتیجه برسیم که کودک ما از لحاظ حرکتی، 
اجتماعی و ارتباطی چقدر رشد پیدا کرده و آیا تعادل 
راه رفتن و تکامــل کالمی پیدا کرده اســت یا نه؟ 
درصورت تکامل می توان از دور کودک را در هنگام 
بازی کنترل کرد.« حمایتگری بیش از حد والدین 
خصوصا در خانواده های تک فرزندی معضلی است 
که این روزها بیشتر به چشم می خورد.  خانواده هاي 
تک فرزند به دلیل حمایتگری بیش از حد، کودکان 
خود را تا سنین باال حمایت می کنند و همین مسئله 
باعث پایین آمدن حس اعتماد به نفس آنها می شود. 
رجبی فرد با اشــاره به این نکته می گوید:  »والدین 
به دلیل وســواس فکری ای که دارند مدام احساس 
می کنند کودکشان در خطر اســت و اگر چه مثال 
فرزند آنها به راحتی می تواند راه برود اما والدین تصور 
می کنند اگر دســت او را در پارک رها کنند ممکن 
است کودک آســیب ببیند، درصورتی که همین 
مسئله منجر به پایین آمدن استقالل،  اعتماد به نفس 

و رشد لجبازی در کودک می شود.«

دور اضطراب را خط بکشید
برخی از والدین با توجه بیش از حد به کودک سعی 
می کنند تا کودکشان کمترین آسیب را حین بازی 
ببیند اما میزان نگرانــی ای که والدین در ذهن خود 
تولید می کنند به خوبی توسط کودک درک می شود 
و همین اضطراب به او نیز منتقل می شود. رجبی فرد 
می گوید: »والدین اگر احســاس کنند مثال به دلیل 
وجود حیوانات خانگی، پارک ناامن اســت و ممکن 
است هر لحظه یک حیوان به کودکشان حمله ور شود 
و به او آسیب بزند، همین اضطراب را به کودک خود 

نیز منتقل می کنند.«

کمال گرایی ممنوع
این روانشناس با تأکید بر اینکه از بچه های زیر 2سال 
حتما باید در مقابل خطرات محافظت کنیم، ادامه داد: 
» به کودک باالی 2سال باید اجازه بدهیم تا خودش 
مسائل مرتبط با خودش را به تنهایی و البته با نظارت 
دورادور والدین رفع و رجــوع کند و به عنوان والدین 
کمتر به کودکان خود امر و نهی کنیم و اجازه آزمون 
و خطا را به فرزندان مان بدهیم. کودک با مشــاهده 
والدین آموزش می بیند که چگونه رفتار کند، امر و نهی 
والدین به او درخصوص چگونگی رفتار با دیگران باعث 
پایین آمدن اعتماد به نفس او می شود.« بازی بچه ها 
در پارک ها و فضای سبز را نباید به عنوان وظیفه ای 
برای والدین تلقی کرد. گاهی پیش می آید که والدین 
فرصتی برای بردن کودک به پارک ندارند و اگر خود 
را ملزم به این کار کنند نه تنها فایده ای به حال کودک 
ندارد بلکه حس بی حوصلگی والدین کامال توســط 
کودک درک می شــود. رجبی فرد در این خصوص 
می گوید: »پارک بردن باعث رشد مهارت های حرکتی 
کودک می شود اما پارک بردن باید از من پدر و مادر 
بجوشــد و من هم به عنوان والد باید دلم بخواهد که 
همراه بچه در پارک باشم و بازی و تفریح کنم. ما حتما 
باید با بچه ها بازی کنیم و آنها را پارک ببریم چرا که 
این کار باعث رشد اجتماعی بچه ها شده و هماهنگی 

حرکتی آنها را تقویت می کند.

دوست یابی کودکانه 
بچه ها در پارک می توانند هم سن و سال های خودرا 
پیدا کنند.با این کار مهارت های اجتماعی شان افزایش 
پیدا می کند. اگر من به عنوان والد به بچه اعتماد کنم 
و اجازه آزادانه رفتار کردن را بدهم و درخصوص نحوه 
دوست یابی به او توضیح ندهم - در اطفال زیر 8سال - 
خودش با دوستانش ارتباط برقرار می کند اما برای 
کودکان باالی 8سال حتما الزم است که درخصوص 
انتخاب دوســت توضیحاتی به او داده شود تا بتواند 
دوست خوب انتخاب کند. در کودکان زیر 8سال به 
این دلیل که مدت زمان زیادی را با دوستان خود در 
پارک به سر نمی برند و والدین هم مراقب آنها هستند، 

این مسئله اهمیت چندانی ندارد.

آزاده حبیبی تنها

بازی از مهم ترین نیازهای کودکان است و توجه 
والدین به این نیاز می تواند تأثیر زیادی در رشد 
و بالندگی کودکان داشــته باشد. وجود تعداد 
زیاد خانواده های تک فرزند،  آپارتمان نشینی، 
سرگرم شــدن بچه ها با بازی های تلفن همراه  
یا ساعت ها نشستن پای برنامه های تلویزیونی 
باعث شده تا شاهد کم تحرکی در میان کودکان 
باشیم. بازی کردن اما یکی از لذت بخش ترین 
کارهایی اســت که یک کودک می تواند انجام 
دهد و بردن بچه ها به مکان  های تفریحی بیرون 
از خانه همانند بوســتان های محلی که مکانی 
برای بازی دارند و هزینه ای هم به والدین تحمیل 
نمی کنند می تواند گزینه خوبی برای ساختن 

روزهای شیرین کودکی باشد.

مهدیه تقوی راد
روزنامه نگار گزارش
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مدل حفاظت از پرنده ها در کشور مانند حفاظت از 
پستانداران علفخوار است و این نوع حفاظت به جای 
اینکه به افزایش جمعیت و تنوع گونه ها بینجامد، 
عمال آنها را به سوی انقراض می کشاند. این در حالی 
است که ایران یکی از غنی ترین زیستگاه ها برای 
پرندگان است. 70درصد از پرنده ها در ایران مهاجرند 
و از کریدورهای پروازی خود را از شمال به جنوب 
می رسانند و هرساله از همین مسیر  بازمی گردند. 
ایمان ابراهیمی، مدیر انجمن حفاظت پرندگان آوای 
بوم سال هاست به دنبال ایجاد یک نگرش جدید در 
سازمان حفاظت محیط زیست است و می داند تغییر 
مدل حفاظت از پرندگان اگرچه کمی پیچیده است، 
ولی بسیار کم هزینه  و به نفع پرندگان و سازمان است. 
اما ظاهرا تغییر این روش اصال در اولویت های سازمان 
نیست. با او درباره چیستی تغییر روش حفاظت به 

گفت وگو نشستیم.

روش حفاظت از پرندگان در کشــور 
چگونه است؟

مدل حفاظت از پرندگان در کشــور مانند حفاظت از 
پستانداران علفخواری است که از قدیم ارزش شکارشدن 
داشته اند. دلیل آن هم به تفکری در گذشته برمی گردد؛ 
زمانی که در دوران قاجار مکان هایی که جمعیت شکار 
بیشتری داشت، برای قرق های اختصاصی پادشاهان 
به منظور افزایش جمعیت شــکار ایجاد شــد و همان 
تفکر در زمان پهلوی نیز ادامه پیدا کرد. وقتی سازمان 
حفاظت محیط زیست تشکیل شد هم هدف، حفاظت 
از همان مناطقی بــود که ارزش قرق کردن داشــت و 
عالوه بر حفاظت از چهارپایان، امکان توســعه معدن و 
برداشت گیاه و... نیز از این مناطق سلب شد. این روش 
اگرچه برای حفاظت از پستانداران موفق بود، ولی برای 

حفاظت از پرندگان اصال کارآمد نبوده است. 
با وجود گذشت 50سال از شروع حفاظت 
از حیات وحش، می بینیم که حفاظت از 
پرندگان اصال موفق نبوده و جمعیت آنها 

رو به کاهش است.
 چرا این روش ناکارآمد 

است؟
پســتانداران علفخوار عموما بومی 
مناطق هستند و تمام طول سال را 

در آن مناطق سپری می کنند و مهاجرت در آنها بسیار 
کوتاه است. این در حالی است که ما در کشوری زندگی 
می کنیم که بیش از 70درصد پرندگان مان مهاجر فصلی 
هستند و عمده برنامه های حفاظتی در مورد پرندگان 
مهاجری است که در تاالب ها زمستان گذرانی می کنند. 
چطور می توان از پرنده ای که مهاجرت ساالنه اش بیش 
از 4هزار کیلومتر است، فقط در نقاطی مثل تاالب ها و 
آبگیرها حفاظت کرد. ما مسیر مهاجرت را به طور کلی 
رها کرده ایم؛ ضمن اینکه حتی گونه پرندگان مهاجری 
که امروز در تاالب ها می بینیــم با پرندگان 2هفته بعد 
کامال فرق می کند. حفاظت از پرندگان باید دینامیک 
و سیار باشد. ما زمانی در حفاظت پرندگان موفق عمل 
خواهیم کــرد که عالوه بر مناطق ثابت و همیشــگی، 
از مســیر مهاجرت حفاظت کنیم. مــدل حفاظت در 
روش »حفاظت از مسیر« سخت تر نیست، فقط مدل 

متفاوت تری است.
 برای محیط بانان حفاظت از یک تاالب 
با محدوده چندصد هکتاری کار ساده تری است. 
آیا اساسا تعداد نیروهای فعلی کفاف مدل جدید 

را می دهد؟
مسیر های تردد پرندگان قابل استخراج است. 
مثال مطالعات نشان می دهد در تاالب میقان 
اراک در آبان ماه یــک گله درنای 
خاکستری می رســد. همین 
مطالعــه می گویــد که در 
دی مــاه درنــا جمعیتش 
در این تاالب کم شــده و 

مطالعه دیگر نشــان می دهد که در دی مــاه در تاالب 
حنا در اصفهان جمعیت درنا بیشتر شده است. وقتی 
این نقطه ها را به هم متصل می کنید، مسیر حدودی 
حرکت درنای خاکستری به دست می آید. ضمن اینکه 
»علــم شــهروندی« )citizen science( با کمک 
اپلیکیشن هایی مانند E-Bird که در دنیا بسیار رایج 
است، به کمک دانشــمندان آمده و مسیرهای تردد 
پرندگان توسط پرنده نگران ثبت می شود. اگر حفاظت 
مبتنی بر »مسیر های پروازی« شود، پهنه های حفاظت 
بیشتر می شود و ممکن است دولت بگوید که این همه 
نیرو و امکانات ندارد؛ درصورتی که حفاظت از پرندگان 
در ایران فصلی است. متأســفانه هم اکنون حفاظت از 
پرندگان در کل سال صورت می گیرد، درحالی که اصال 

نیاز نیست.
 آیا حفاظــت از تاالب ها فقط مختص 
پرندگان اســت؟ مگر گونه های دیگری که ارزش 

حفاظت داشته باشد، در این تاالب ها وجود ندارد؟ 
تعداد زیادی محیط بان در تاالب های کشــور حضور 
ساالنه دارند. اگر هدف حفاظت از اکوسیستم منطقه 
باشد، با نصف آن نیروها هم می توان از منطقه حفاظت 
کرد و از محیط بانانی که در بخش زیادی از ســال کار 
زیادی ندارند، می توان در حفاظت از مسیرهای مهاجرت 
اســتفاده کرد. حفاظت از پرندگان به لحاظ دانشــی 
پیچیده است ولی به لحاظ هزینه ای و تعداد نیروی مورد 

نیاز، تفاوتی با شرایط فعلی کشور ندارد.
 در روش حفاظتی جدیــد همیاران 

طبیعت چقدر می توانند مؤثر باشند؟

موفقیت این مدل حفاظتی به همکاری شــهروندان 
که امروز نســبت به چند دهه قبل بسیار فهمیده تر و 
عالقه مند تر شده اند، بستگی دارد. کافی است سازمان 
ارتباط مؤثری با ساکنان حاشیه تاالب های کشور بگیرد 
و از آنهــا بخواهد که حضور پرنــدگان را اطالع دهند. 
پرنده نگران عالقه مند زیادی در کشور وجود دارند که 
دوست دارند راهی برای مشارکت در حفاظت ایجاد شود. 
البته یکی از معضالت عالقــه به حیات وحش در میان 
مردم این است که آنها نادانسته با غذادهی به اکوسیستم 
آسیب وارد می کنند. از آنجایی که ما راهی جلوی پای 
مردم نمی گذاریم، عالقه آنها به سمت اشتباهی مثل 

غذادهی به سگ های ولگرد هدایت می شود.
 در روش جدید، اولویت بندی بین گونه ها 

وجود دارد؟
قطعا. مدل حفاظتی کنونی خنــده دار و غیرقابل باور 
است. در مدل کنونی، وضعیت زیستی گونه، هیچ نقشی 
ندارد. ما از اردک ســرحنایی که در فهرست »سرخ« 
IUCN قــرار دارد، به اندازه و کیفیت اردک سر ســبز 
حفاظت می کنیم که در فهرست »کمترین نگرانی« قرار 
دارد. در حفاظت دینامیک، کامال می توان برنامه های 
حفاظتــی را اولویت بندی کرد. وقتی در یک اســتان 
نیروی حفاظتی کم است، می توان گشت های سیار را 
برای حفاظت از مســیر گونه های »با اولویت حفاظت 
باال« متمرکز کرد. من بارها شنیده ام که مردم از حضور 
یک پرنده »به شــدت در معرض انقراض« در حوض 
پارک شهرشــان خبر می دهند ولی سازمان حفاظت 

محیط زیست می گوید آنجا محیط بان نداریم.

 یک پیشنهاد برای حفاظت از پرندگان مهاجر  
مدیر یک انجمن حفاظت از پرندگان:70درصد پرندگان در ایران مهاجر هستند و50سال است مدل حفاظت از آنها کارآمد نیست

وعده هایی که سال هاست عملی 
نمی شوند

ســتاد احیای دریاچــه ارومیــه بارهــا خبــر از راه اندازی 
تصفیه خانه های تبریز و ارومیه و ســرازیر شــدن پساب این 
شهرها به سمت دریاچه، در آینده ای نه چندان دور داده است. 
اما هیچ کدام از آنها به سرانجام نرسیده است. مجری طرح هر 
بار بــرای راه اندازی این تصفیه خانه ها، صدهــا میلیون تومان 
درخواست کرده و هر بار هم دولت با نگاهی ویژه، این بودجه را 
تامین کرده است. همیشه بخشی از بهانه دستگاه های اجرایی 
در تأخیر تکمیل پروژه هــا، تحریم ها و گران شــدن قطعات 

تصفیه خانه اعالم شده است.
سال گذشته مسعود تجریشی، مدیر برنامه ریزی ستاد احیای 
دریاچه ارومیه در گفت وگو با همشهری گفت: تمام پروژه های 
نیمه تمام سازه ای باید به ســرعت تمام شود؛ بنابراین دولت با 
همه 505میلیارد تومانی که قرار بود برای اتمام پروژه ها دریافت 

کنیم، موافقت کرده است.
او در پاسخ به اینکه این پول قرار اســت صرف چه پروژه هایی 
شــود،  گفت: »این پول برای پروژه هــای نیمه تمام مثل همه 
تصفیه خانه های در دست احداث در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
هزینه می شود.« این درحالی اســت که قرار بود این پروژه ها 

یک سال قبل تر، یعنی در سال1399 به اتمام برسد.
او مدعی شد یکی از مواردی که به دولت سیزدهم اعالم کرد این 
موضوع بود که مجریان برخی از پروژه ها، بارها قول داده اند پروژه 
را تا فالن تاریخ به بهره برداری برسانند، ولی این کار را نکرده اند. 
او گفت: »در پاییز سال1400 هم دســتگاه های اجرایی برای 
اتمام پروژه  تصفیه خانه پول خواسته اند با این وعده که تا ۶ ماه 
دیگر آن را تحویل می دهند. از معاون اول رئیس جمهور در این 
کارگروه خواستیم که این مسئله را نیز تعیین  تکلیف کند. او هم 
دستور داد که سازمان برنامه و بودجه در این مورد تحقیق کند.« 
حاال در تنها طرح تحقیق و تفحص موجود، 18ســؤال اساسی 
اســت که نمایندگان مجلس از ســتاد احیای دریاچه ارومیه 
پرســیده اند. رئیس این ســتاد در روزهای اخیر برکنار شــد 
و همچنان پروژه ها به پایان نرســیده اســت اما برای مسعود 
تجریشی که مدیریت برنامه ریزی ســتاد را بر عهده دارد نیز 
جای سؤال اســت که »مگر تورم چقدر و چندبار اتفاق افتاده 
است. اگر شــرایط عادی بود، ما از معاون اول رئیس جمهور و 
دبیر کارگروه نمی خواستیم که به ماجرا ورود پیدا کنند؛ به طور 
مثال تصفیه خانه تبریز 4بار از ستاد احیای دریاچه ارومیه پول 
خواســته و هر4بار هم گفته اســت که در فالن تاریخ افتتاح 

می شود.«
آخرین وعده اتمام طرح های احیای دریاچه ارومیه را روز گذشته 
وزیر نیرو داد. علی اکبر محرابیان در بازدید از طرح های یادشده 
گفت: این طرح ها به مرور در ماه های آینده راه اندازی می شوند 
که انتقال پساب بهداشتی از تبریز و ارومیه و تونل انتقال آب از 

مهم ترین آنها است.

نقل قول خبر

از اراضی تاالب بین المللی انزلی در آتش 
سوخت. این آتش سوزی که از ساعت ۱۵ 
عصر روز جمعه شــروع شــد، در ساعات 
پایانی شب به طور کامل مهار و خاموش 
شــد. مهزاد ناصری، رئیــس اداره منابع 
طبیعــی انزلــی اســتان گیــان می گوید: 
برای نجات تاالب انزلی از آتش سوزی ها 
بــه هلی کوپتــر، پهپــاد اطفــای حریــق و 
دستگاه ایجاد مسیر دسترسی به محل 

آتش سوزی نیاز است.

10 
هکتار

گیــان، مازنــدران، گلســتان، شــمال 
هرمــزگان، جنــوب اســتان های کرمــان و 
سیستان و بلوچستان و جنوب شرق فارس 
در روزهای آینده شاهد رگبار باران، رعد و 
برق و بــاد شــدید خواهند بــود. به گزارش 
ســازمان هواشناســی، در نــوار شــمالی 
کشور نیز دمای هوا تا ۶درجه سانتی گراد 
کاهش خواهد یافت. طــی 3روز آینده در 
مناطقی از نــوار غربی کشــور وزش باد به 

نسبت شدید پیش بینی می شود. 

7 
استان

عدد خبر

سوژه روز

علی ساجقه
رئیس سازمان محیط زیست

مســئوالن افغانســتان زیــر بــار اعــداد و 
ارقام ایــران درخصــوص حقابــه هیرمند 
نمی رونــد و جلســات متعــدد مســئوالن 
در  خــود  همتایــان  بــا  نیــرو  وزارت 
افغانســتان نتیجــه ای نداشــته اســت.  
اما مباحث مطرح شده در اجاس وزرای 
محیط زیست با مســئوالن کشور ترکیه 

در حال پیگیری است.

حسن اکبری
معاون محیط طبیعی سازمان 

حفاظت محیط زیست
اعتبار مقابله با بیماری های حیات وحش 
در ســال۱۴۰۱ حــدود 3میلیــارد تومــان 
اســت. آن هم به شــرطی کــه تخصیص 
اعتبــارات عمرانــی صــد درصــد انجــام 
شــود که با توجه بــه گســتردگی مناطق 
چهارگانــه و بیماری هــای مشــترک دام و 
حیات وحــش، ایــن میــزان اعتبــار کافی 

نیست.

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار
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 آسفالت راه های روستایی 
نیازمند اعتبار 

معاونساختونگهداریراههایفرعیوروستاییسازمانراهداری
وحملونقلازاختصاصیکهــزارو۷۰۰میلیاردتوماناعتباربه
۷استانکمترتوسعهیافتهکشورخبردادوگفت:آسفالتراههای

روستایینیازمند۲۲۰هزارمیلیاردتوماناعتباراست.
بهگزارشتسنیم،خدادادمقبلیبااشارهبهاینکههماکنونآسفالت
۲۷هزارکیلومترراهروستاییباقیماندهدرکشور،نیازمند۲۲۰هزار
میلیاردتوماناعتباراســت،افزود:ضریببرخورداری6اســتان
ازجملهکردستان،سیستانوبلوچستان،کرمان،آذربایجانغربی،
سمنانوخراسانشمالیازراههایآسفالتروستاییزیر۷۰درصد
است.ویبااشارهبهاینکه9۷هزارروستایدارایسکنهدرکشور
داریم،اظهارداشــت:ازاینتعداد4۰هزارروستادرکشورباالی
۲۰خانوارو۷هزارو۲۲۲روستابینیکهزارو5۰۰تا۲هزارخانوار

جمعیتداشتهوازراهمناسببرخوردارهستند.
معاونساختونگهداریراههایفرعیوروستاییسازمانراهداری
وحملونقلکشــورادامهداد:8۲درصدراههایروستاییکشور
احداثوبهسازیشدهاست.از3۲هزارکیلومترراهروستاییباقی
مانده،5هزارکیلومتردرکشورساختهشــدهاست.ویمیانگین
شــاخصبرخورداریدرکشــوررا8۲درصدعنوانکردوافزود:
شاخصبرخورداریاستانکردستاناززیرساختهایتوسعهراهها
زیر8۲درصدوبهعنواناستانکمترتوسعهیافتهمحسوبمیشود.
مقبلیبااشارهبهاینکهسالگذشتهنیز545میلیاردتوماناعتباربه
توسعهراههایروستاییکشورتخصیصیافت،عنوانکرد:دراین
راستا3۷۰پروژهاستانبایکهزارو1۰۰میلیاردتومانعملیاتیو
اجراشدوتاکنون۷کیلومترآنبهاتماموبهرهبرداریرسیدهاست.

 تولید ماهی صادراتی 
در چهارمحال و بختیاری

تولیدماهیباکیفیتبرایمصارفداخلیوصادراتیدردستورکار
سازمانجهادکشاورزیچهارمحالوبختیاریقراردارد.

بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،رئیسسازمانجهادکشاورزی
چهارمحالوبختیاریبااعالماینخبرگفت:همهمابهعنواناعضای
یکخانوادهودرسنگرتولیدهســتیم؛باتوجهبهوضعیتکنونی
جامعهومعیشتمردم،وظیفهســازمانجهادکشاورزیبهعنوان
متولیتولیدوســاماندهیبازارعرضهومصرف،بسیارسنگینو
خطیراست.حســینبرزگرافزود:بابرنامهریزیدقیقواصولیو
بهرهگیریازتوانکارشناسانوصاحبنظران،مشکالتمردمرابه
حداقلرساندهوحلخواهیمکرد.بستهبندیماهیدرچهارمحال
وبختیاریوتولیدماهیباکیفیتجهتمصارفداخلیوصادراتی
دردستورکارجهادکشاورزیاســتانقرارداردتاازظرفیتتولید

ماهیسردابی،ارزشافزودهایعایدتولیدکنندگانومردمشود.

 برگزاری نمایشگاه کمپینگ
در قزوین 

نمایشــگاهتخصصیکمپینگوتجهیزاتطبیعتگردیازسومتا
هفتممردادماهبهمدت5روزدرمحلدائمینمایشگاههایبینالمللی
استانقزوینبرگزارمیشــود.بهگزارشایسنا،مدیرعاملشرکت
نمایشگاههایبینالمللیاستانقزوینبااعالماینخبرگفت:باتوجه
بهپتانسیلیکهدرزمینهگردشگریوطبیعتگردیدرکشوروجود

دارد،بسیاریازافرادازتمامیاقشاربهاینحوزهرویآوردهاند.
احمدخورگامیافزود:برگزارینمایشــگاهبســترمناسبیرابرای
آشناییعالقهمندانباآخریندســتاوردهایکمپینگوتجهیزات
طبیعتگردیفراهممیکند.وییادآورشــد:مشارکتکنندگان
ازاســتانهایقزوین،تهران،البرز،مازندرانوآذربایجانشــرقی
محصوالتخودرادرحوزههایتجهیزاتطبیعتگردی،کوهنوردی،
صخرهنوردی،ماشــینهایکمپروکاروانی،خودروهایســافاری
وموارداینچنینیدرایننمایشــگاهعرضهخواهندکرد.برگزاری
مسابقهکودکانهماشینشارژی)پنجممردادماه(،مسابقهخانوادگی
آشپزیدرسفر)ششممردادماه(،مسابقهحرفهایپارکوروبندبازی
)هفتممردادماه(ومســابقهدارت)همهروزه(ازجملهبرنامههای
جانبیایننمایشــگاهاســت.مدیرعاملشــرکتنمایشگاههای
بینالمللیاستانقزویندرپایانخاطرنشانکرد:نمایشگاهتخصصی
کمپینگوتجهیزاتطبیعتگردیدرمدتبرگزاریازساعت16
الی۲۲درمحلدائمینمایشگاههایبینالمللیاستانقزویندایرو

پذیرایبازدیدکنندگانخواهدبود.

 تجهیز 70درصد نانوایی های
 بوشهر به کارتخوان

بااجرایطرحهوشمندســازییارانهنانبهســامانهکارتخوان،
۷۰درصدنانواییهایاستانبوشهربهاینطرحپیوستند.

بهگزارشخبرگزاریتســنیم،مدیرکلغلــهوخدماتبازرگانی
استانبوشــهرنیزبااشارهبهاینکهدرایناســتان۷8۷نانواییدر
شهرهاوروستاهافعالاست،گفت:تاکنون۷۰درصدایننانواییها

بهکارتخوانهوشمندمجهزشدهاند.
جمالزارعیبابیاناینکه8۰درصدنانواییهایاســتانبوشــهر
نانســنتیولواشپختمیکنند،افزود:نرخنانتغییرنمیکند
وخریدهابهصورتهوشــمندوباقیمتقبلیبــرایمردمانجام
میشــود.ویبابیاناینکهتاکنون54۰نانواییسنتیولواشدر
شهرهاوروستاهایاستانبوشــهربهکارتخوانهوشمندمجهز
شدهاستاضافهکرد:درآخرهرشــبصورتحسابکارتخوانها
با15درصدســهمیهتشــویقی،تمامیارانهبهحســابنانواییها

واریزمیشود.
مدیرکلغلهوخدماتبازرگانیاستانبوشهربابیاناینکهبااجراي
طرحمردمیسازیوتوزیععادالنهیارانههاجلویقاچاقآردگرفته
میشود،گفت:درتیرماهبیشاز14۰تنآردقاچاقدراستانبوشهر
کشفشدهاست.زارعیجلوگیریازقاچاقیارانههاراازمزیتهای
اجرايطرحمردمیســازیوتوزیععادالنهیارانههاعنوانکردو
افزود:بااجراياینطرحازبروزضایعاتنانکهبیشتربهخوراکدام

اختصاصمییابدکممیشود.
طرحهوشمندسازییارانهنانیکیازاقداماتمؤثردولتدرکشور
استکهباهدفساماندهیوکاهشمشکالتعرضهآردوتوزیع

عادالنهانجاممیشود.

سرعت بخشی در پروژه های 
راه سازی سمنان

استاندارســمنانازسرعتبخشــیبهپروژههای
راهسازیدرایناســتانخبردادوگفت:مواردو
مباحثمرتبطباتســریعدررونداجراییاحداث
پروژههایحوزهراهوشهرســازیاستانبررسی
ورســیدگیخواهدشــد.بهگزارشایسنا،سید
محمدرضاهاشمیافزود:بااقداماتصورتگرفته
درقالبســتاداجراییخدماتســفراستانویژه
ایامنوروز14۰1،تعدادفوتیهایراههایاستان
کاهشیافتاماهمچنانراههایاســتاننیازمند
توجهورسیدگیویژهاست.ویادامهداد:عالوهبر
عاملرسیدگیبهراههانیازاستتابسترخدمات
گردشــگریاســتاننیزبرایکاهــشتصادفات
جادهایوافزایشمدتماندگاریمســافرفراهم
شود.هاشمیاضافهکرد:بیشترینعاملتصادفات
راههایاستانواژگونیاســتکهنیازاستبحث
ایجاداستراحتگاههاوایمنسازیراههادردستور
کارباشد.استاندارســمنانبابیاناینکهمساحت،
محرومیــتوجمعیتباید3شــاخصاصلیدر
توزیعاعتباراتملیباشد،خاطرنشانکرد:تعهدات
اســتانیدربحثاعتباراتمصوباتسفردرحال
انجاماست.استاندارسمنانخواستارسرعتدهی
بهساختآزادراهحرمتاحرمشدوباتاکیدبراینکه
تعیینتکلیفبرخیازپــروژههایبالتکلیفراهو
شهرسازیاستانامریضروریاست،گفت:روند
اجراییپروژهآزادراهحرمتاحرمدرمحدودهاستان

سمنانضرورتداردکهتسریعشود.

خبر

عددخبرمیزخبر

محیط زیســت  حفاظــت  اداره  رئیــس 
کرمانشاه گفت: با توجه به کاهش نزوالت 
جوی در اســتان مشــخص شــد که بیــش از 
80درصد سراب ها و رودخانه های شهرستان 
کرمانشــاه و حتــی اســتان به شــدت تهدیــد 
شده اند. به گزارش تســنیم، محمدحسین 
فالحتی افــزود: خشکســالی و کمبود بارش 
در ســال آبــی گذشــته، 4ســراب و رودخانــه 

کرمانشاه را تهدید می کند.

80
درصد

کرمانشاه

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان اردبیل از جابه جایی یک میلیون 
و ۳۱0هزار تن کاال در استان طی 4ماه 
آینــده خبــر داد. بــه گــزارش ایرنــا، 
کلیــم هللا وثوقــی گفــت: بیشــترین 
کاالی اســتان در 4مــاه گذشــته از 
شهرســتان های اردبیــل، پارس آبــاد، 

نمین و بیله سوار جابه جا شده است.

یک
میلیون

اردبیل

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان خاش 
گفت: در راســتای نهضت خودکفایی 
سیستان و بلوچستان در گوشت مرغ 
از ابتــدای امســال بــا ســرمایه گذاری 
١٢٣میلیــارد تومانــی ســاخت 4١واحد 
شــده  آغــاز  خــاش  در  مرغــداری 
 اســت. بــه گــزارش ایســنا، شــیرزاد 
کمالــی افــزود: یــک واحــد صنعتــی 
 مــرغ تخم گــذار ٣٠هــزار قطعــه ای بــا
۶٠میلیارد ریال ســرمایه گذاری نیز در 

شهرستان خاش در حال اجراست.

41
واحد

سیستان و بلوچستان

سمنان

کردستانعکسخبر

برداشت گندم در کردستان

برداشت گندم از ۵۹4هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
کردستان به صورت سنتی و مکانیزه آغاز شده و 8۳مرکز 
آماده خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان است. امسال 
به دلیل افزایش دمای هوا برداشت گندم در این استان 

نسبت به سال های گذشته زودتر شروع شده است.
منبع: ایرنا 

چهارمحال و بختیاری

قزوین

بوشهر

یزد،ازامروز)یکشــنبه۲مــرداد(میزباندومین
جشــنوارهغذاهایمحلیایرانزمیناستکهدر
3بخشغذاهایاصلی،پیشغذاولبنیات،شیرینی
ودسردربافتتاریخییزدبرگزارمیشود.هرچند
گردهماییاقواممختلفوایجادروحیهشادبرای
گردشگراندرفصلتابستانازاهدافاینجشنواره
بهشــمارمیرود،اماآنچهاهمیتاینجشنوارهرا
بیشتروآنراازسایرجشنوارههامتمایزمیکند،
حمایتازکارآفریناندرشناساییغذاهایسنتی
وفراموششدهیزدورونقگردشگریخوراکدر
ایناستاناست.دومینجشنوارهغذاهایمحلی
دریزدسعیداردنگاهیمتفاوتبهتنوعغذاییدر

گوشهوکناراقلیمیزدداشتهباشد.

یادی از غذاهای فراموش شده 
جشنوارهغذاهایمحلیدریزدشاخصههاییک
جشنوارهتابســتانیرادارد.اینرامدیرکلدفتر
توسعهگردشگریداخلیوزارتمیراثفرهنگی،
گردشگریوصنایعدستیبههمشهریمیگویدو
ادامهمیدهد:اینجشنوارهشاخصههاییازجمله
تعدادگردشــگر،مدتبرگزاری،قدمترویدادو
برگزاریدرزمانخلــوتراداردوبههمیندلیل

یکجشنوارهتابستانهمهمتلقیمیشود.
مصطفــیفاطمیبــهاهمیتبحثخــوراکدر
جذبگردشگردرشهرجهانییزداشارهمیکند
ومیافزاید:قدمتوتنوعغذایــیدریزدموجب
شکلگیریکمیتههایتخصصیخوراکدرزمینه
گردشگریشدهاستتابتوانیمداشتههایغذایی

اینشهررانیزبهدنیاارائهکنیم.
ازثبتجهانییزددریونســکو5ســالمیگذرد؛
بادگیرهاوخانههایخشــتی،بافــتتاریخیو
مردمانمهماننوازیزدرابهخوبیمیشناســیمو
حاالنوبتبهثبتخوراکهایمنحصربهفردیزد

رسیدهاست.
مدیرکلدفترتوسعهگردشگریداخلیدرادامه
صحبتشبهثبتغذاهایفراموششدهیزداشاره
واظهارمیکند:برگزاریجشنوارهغذاهایمحلی
کمکمیکندنامغذاهایفراموششدهباردیگر
زندهشــود.بهعنوانمثالاسموطرزپختبرخی
ازشیرینیهاییزدییانانمحلیمشتککمکم
ازیادهارفتهدرحالیکهقابلیتثبتجهانیدارد.
درستمثلقهوهیزدیکهبعدازبرگزاریجشنواره
قبلیبهعنوانیکیازغذاهایملیثبتشدوحاال

درقهوهخانههاییزدسرومیشود.

فرصتی برای کارآفرینان 
تجربهنخستینجشــنوارهغذاهایمحلیدریزد
باعثبازگشــتبرخیازغذاهایفراموششــده
محلییزدبهچرخهتولیددررستورانهاوبهدنبال

آنایجاداشتغالشدهاست.
فاطمیباتأکیدبراینکهجشنوارهغذاهایسنتی
رابایدپیوندیبینکارآفرینانورســتوراندارها
دانســت،میگویــد:ایــران،گنجینــهغذاهاو
خوراکهــايمتنوعاســت.تابهحالرشــتو
کرمانشاهبهعنوانشــهرخالقخوراکدرجهان
معرفیشدهاندودرنظرداریمبابرگزاریجشنواره
غذاهایمحلیشــهرهایدیگرایرانراهمبهاین

مجموعهاضافهکنیم.
اوادامــهمیدهــد:بهعنــوانمثالآشــپزهای
خرمشــهریباطبخغذاهایمحلیخرمشهردر
عراقوکویتزبانزدهستندیادرجنوبسیستان
وبلوچســتانتنوعغذاییبســیارجذابیداریمو
بهطورکلی،غذاهایبســیارخــوشطعمومورد
پســندذائقههایمختلفدراقلیمگستردهایران

طبخمیشود.
همانطورکهتنوعغذاییدرشمالوجنوبکشور
برگرفتهازغذاهایدریاییاست،درمرکزایرانمثل
یزدنیز،غذاهابرگرفتهازاقلیمگرموخشکوتجربه

سالهایقحطیودورانتاریخیهستندکهایران
ازسرگذرانده.ازاینرو،تنوعغذاییایران،عنصری

برایتوسعهگردشگریتلقیمیشود.
فاطمیتأکیدمیکندکهیکیازدســتاوردهای
برگــزاریجشــنوارهغذاهایمحلــیحمایتاز
کارآفرینانیاستکهغذاهایخاصوفراموششده

رااحیاکردهاند.

خرده فرهنگ ها و تنوع غذایی
غذافقطخوردنخوراکورفعگرسنگینیست؛
فرهنگ،زبانمشــترکویکیازراههایارتباطبا
مردمدنیاســت.یزدهمکهحاالیکشهرجهانی
استبایدراههایارتباطیخودبامردمدنیایعنی

راهیکهازبشقابغذامیگذردراتقویتکند.
مدیرکلمیراثفرهنگییزدبــابیاناینکهیزدرا
نبایدفقطبابافتتاریخیشــناختبههمشهری
میگویــد:آدابورســوموفرهنــگیــزدهم
نکاتجذابیبــرایارائهبهدنیــادارد،زیراخرده
فرهنگهاییزدباعثشکلگیریاینتنوعغذایی

شدهاست.
احمدآخوندیآشناییمردمایرانباغذاهایمحلی
یزدراازطریقبرگزاریهمینجشنوارههامیداند
وادامهمیدهد:غذاهایفراموششدهیزدمتناسب
بااقلیمودرطولسالهاتجربهوآزمونوخطای
نیاکانماشکلگرفتهوبایدحفظشود.برگزاری
جشــنوارهغذاهایمحلی،طرزپختاینغذاهارا
ازگنجینهخاطراتپدربزرگهــاومادربزرگها

بیرونمیکشد.

رستورانهایســنتییزد،۲4نوعغذایسنتیبه
گردشــگرانارائهمیکنند؛غذاهاییکهبهگفته
آخونــدیدرفرایندروندثبتملیهســتندتابه
جاذبههایگردشگریاستانیزدومیراثناملموس

بیفزاید.
آخوندیبابیــاناینکهخانهدائمــیخالقغذابا
هدفتوسعهگردشــگریخوراکدرشهریزددر
باغدولتآبــادراهاندازیخواهدشــد،میافزاید:
خوراکیهاییزدجاذبههایقابلتوجهیهستند
کهبسیاریازآنهاپشتوانهفرهنگیوآدابورسوم
بومیرابههمراهدارد.شــیرینیها،انواعآشها،
دسرهاوخوراکهایبومییزدباتنوعبسیارزیادو
مختصهرمنطقهوشهرستاننشانمیدهدیزد

میتوانددراینحوزهجایگاهباالییداشتهباشد.

  
دومینجشــنوارهغذاهایمحلیایــرانزمینتا
ششممردادازســاعت۲۰تا۲3دربافتتاریخی

یزددایراست.

عطر غذا در شهر بادگیرها
دومینجشنوارهغذاهایمحلییزدباهدفتقویتظرفیتگردشگریواحیایغذاهایفراموششدهبرگزارمیشود

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامهنگار

مدیرکل میراث فرهنگــی یزد: غذاهای 
فراموش شده یزد متناسب با اقلیم و در 
طول ســال ها تجربه و آزمــون و خطای 
نیاکان ما شکل گرفته و باید حفظ شود

آخر هفته ها در خوشمزه بازار
عالوه بر برگزاری جشنواره های غذاهای محلی در یزد، 3روز آخر هر هفته »خوشمزه  بازار« در 
محوطه بازار شهرداری یزد دایر است؛ بازاری که با حضور زنان سرپرست خانوار در 120غرفه، 
غذاهای محلی خوشمزه دست گردشگران می دهد تا طعم آن را برای همیشه زیر دندان داشته 

باشند و یزد را عالوه بر شهر بادگیرها به شهر خوشمزه های رنگارنگ در حافظه بسپرند.

مکث

جمعآوریریلهایمتروکهقم،یکیازمصوبههایسفر
رئیسجمهوریبهایناســتانبودکهطیبازههایشهری

زمانیمختلفانجامشدهبودوحاالشکلجدیتری
بهخودگرفته؛آنطورکهفرماندارقممیگویدجمعآوریاینریلها

نتیجهاتفاقنظرمجموعهمدیریتاستانبودهاست.

دلیل متروکه شدن ریل ها 
بهگزارشهمشهری،ریلهایمتروکهفقطمختصقمنیستندو

درشهرهایدیگرنمونههاییازریلهایبالاستفادهومتروکهوجود
داردکهایستگاهبنکوهدرگرمساراستانسمنان،ساختمانسنگی
ایستگاهراهآهنتبریزدراستانآذربایجانشرقیوایستگاهبامدژدر

اندیمشکاستانخوزستانرامیتوانازآنجملهدانست.
اماآنچهریلهایخــطقم-جمکرانوریلراهآهــنموازیبلوار
امامرضا)ع(قمرابهجمعمتروکههااضافهکرده،بالاستفادهبودن

آنهادرسالهایگذشتهاست.
فرماندارقمبابیاناینکهپیگیریهــایالزمبرایاجرایاینطرح

توسطاستانداریوادارهکلراهآهنقمانجام
شدهاســتبههمشــهریمیگوید:یکیاز
مصوبههایسفررئیسجمهوریبهاستانقم
جمعآوریریلهایمتروکهبودکهیکیازآنها
بهموازاتبلوارامامرضا)ع(حدود8کیلومتروخطبعدیحدفاصل

ایستگاهمرکزیتاجمکرانبهطول۷کیلومتراست.
عباسذاکریانمیافزاید:برایخطاولجایگزینتعریفشــدهو
اینمسیرریلیسالهاستمتروکهاســتوقطاریازرویآنرد
نمیشود.دردورههایمختلفبخشهاییازآنقطعوجمعآوری

شدهبود.
ویبابیــاناینکهخــطدومیعنیحدفاصلایســتگاهمرکزیتا
جمکرانهمازبیشاز1۰ســالپیشتاکنونبدوناستفادهمانده
است،اظهارمیکند:اینمســیردرچندنقطهمانندمحدودهبلوار
امامرضا)ع(وفردوسیقطعیعنیریلآنجمعآوریشدهبودوبه

همیندلیلمسیرعمالکارایینداشت.
اوتأکیدمیکندکهمصوبهسفررئیسجمهوریجمعآوریکامل
اینخطوطریلیبودهاستوبههمیندلیلمسیراولجمعآوری

شدهومسیردومهمدرحالجمعآوریاست.

بعد از جمع آوری
پسازجمعآوری،زمینهایریلهایمتروکهتحویلشــهرداری
میشودوشهردارینیزمکلفشدهاســتمشاوربگیردوطرحآن
رابهکمیســیونماده5ارائهدهد.فرماندارقمدراینبارهتوضیح
میدهدکهزمینهایاحصاشدهبعدازتفکیک،فضایسبزودیگر
کاربریهایخدماتیبرایآنتعریفشــدهودراختیارمردمقرار
خواهدگرفت.سیدصولتمرتضوی،معاوناجراییرئیسجمهوری
همپیشازاینخبردادهبودکهمحوطهاطرافریلهایمتروکهقم

بهفضایسبزشهریتبدیلخواهندشد.

 
ریلراهآهنازســال131۷بهقمآمدهوسال13۲8بهطوررسمی
افتتاحشدهودرآنزمانخارجازشــهربودهوحاالدرمرکزشهر
قرارگرفتهاست.قمهماکنون۲۰9کیلومترخطاصلیداردکهدر

مسیرهایقم-تهران،قم-مشهدوقم-اهوازفعالهستند.

فرماندارقممیگویدجمعآوری۲مسیرریلیبدوناستفادهنتیجهاتفاقنظرمجموعه
مدیریتاستانبودهاست

خداحافظی قم با ریل های متروکه 

 تبدیل ایســتگاه ها و ریل های راه آهن به محوطه های گردشگری و بوستان یا 
استفاده مجدد از آنها یکی از مواردی است که در کشورهای مختلف مورد توجه 
قرار گرفته؛ اتفاقی که برای نمونه در ایستگاه بن  کوه گرمسار استان سمنان هم رخ 
داد.  برخی از اهالی معتقد بودند مسیر ریلی قم-جمکران می توانست به عنوان 
یک مسیر ریلی درون شهری مورد استفاده قرار گیرد، اما فرماندار قم استفاده 

مجدد از ریل های متروکه را هزینه اضافی بر دوش شهر می داند.  عباس ذاکریان 
با بیان اینکه جمع آوری ریل های متروکه مصوبه های قانونی را طی کرده است، 
می گوید: مسیر قم-جمکران اگر قرار بود به عنوان خط ریلی درون شهری مورد 
استفاده قرار گیرد باید تقاضای سفر می داشت، اما وقتی این تقاضا وجود ندارد 
تبدیل این مسیر به مسیر درون شهری گذاشتن هزینه اضافی روی دوش شهر 
بود.  وی با بیان اینکه بازنگری طرح جامع قم به تازگی به پایان رســیده است، 

می افزاید: جمع آوری ریل ها دقیقا براساس این طرح جامع انجام  شده است.

مکث

توجه به طرح جامع

یزد

قم

س
فار

س:
عک



یکشنبه 2 مرداد 161401
 شماره  8550

تازه ترین آمار ها نشــان می دهد از 

بورس
خردادماه امســال فــروش اوراق 
بدهی دولتی اوج گرفته اســت. از 
ابتدای امسال تاکنون دولت رقمی در حدود 22هزار 
و 745میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته اســت. 
فقــط در خردادماه امســال فــروش اوراق بدهی 
1594درصد رشــد کرده و بخش مهمــی از اوراق 

بدهی دولتی از طریق بورس فروخته شده است.
به گزارش همشهری، کسری بودجه به جامانده از 
دولت قبل و رشد تورم دســت وپای دولت را برای 
تامین منابع مالی بسته است. بر همین اساس یکی 
از راه های مؤثر برای تامین مالی غیرتورمی فروش 
اوراق بدهی اســت. به زعم اقتصاددانان در شرایط 
فعلی فروش اوراق بدهی کم هزینه ترین روش برای 
جبران کسری بودجه دولت است که در مقایسه با 
اســتقراض از بانک مرکزی عوارض کمتری برای 
اقتصاد دارد، زیرا فروش اوراق با نرخ 2۰ تا 21درصد 
در سررسیدهای یک یا دوســاله انجام می شود اما 
استقراض دولت از بانک مرکزی بالفاصله با ضریب 
فزاینده نزدیک به 8 موجب افزایش نقدینگی و خلق 

تورم می شود. 
در چنین شــرایطی آمار ها نشــان می دهد دولت 
گزینه غیرتورمی حراج اوراق بدهی را برای پوشش 
کسری بودجه به جای استقراض از بانک مرکزی و 
سایر روش های تورمی فعال کرده است. با این حال 

نکته قابل توجه این است که بخش مهمی از اوراق 
بدهی که دولت فروخته، برای تســویه اصل و سود 
اوراق بدهی قبلــی بوده و تراز تامیــن مالی دولت 
برای فروش اوراق بدهی عمدتا منفی است، اما نکته 
مهم تر آن است که پرداخت اصل و سود اوراق بدهی 
قبلی از ســایر منابع، اثرات تورمی بیشتری دارد و 
دولت در شرایط فعلی بهینه ترین راه حل را انتخاب 

کرده است.

رشد فروش اوراق بدهی 
آمار های بانک مرکزی نشــان می دهد روند فروش 
اورق بدهی از خردادماه امسال شیب تندی به خود 
گرفته اســت. طبق داده های موجــود جمع کل 
اوراق بدهی دولتی فروخته شده در اردیبهشت ماه 
8۰۰میلیارد تومان بوده، اما این رقم در خردادماه 
یکباره با 1594درصد رشد به 13هزار و 55۰میلیارد 
تومان رسیده اســت. طبق این اطالعات جمع کل 
اوراق بدهی فروخته شده در بهار امسال 14هزار و 
35۰میلیارد تومان بوده که نسبت به بهار پارسال 
12.6درصد افزایش نشــان می دهد. این افزایش 
فروش اوراق بدهی بــرای تامین مالــی دولت در 
تابستان امســال هم پیگیری شــده؛ به طوری که 
اطالعات موجود نشــان می دهد در تیرماه امسال 
هم 8هزار و 4۰۰میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی 
فروخته شده اســت. با این حساب جمع کل اوراق 

بدهی که وزارت اقتصاد از ابتدای امســال تاکنون 
فروخته به 22هزار و 745میلیارد تومان رسیده؛ این 
رقمی است که دیروز وزارت اقتصاد نیز آن را تأیید و 
اعالم کرد از مجموع کل اوراق بدهی فروخته شده، 
32درصد از طریق بازار پــول و 68درصد از طریق 
بازار سرمایه فروخته شده اســت. یعنی در شرایط 
فعلی بورس کارکرد مؤثــری در تامین مالی دولت 
داشته و نهاد های مالی فعال در بازار سرمایه ازجمله 
تامین ســرمایه ها و صندوق های ســرمایه گذاری 
بخش مهمی از اوراق بدهی ارائه شــده از دولت را 

خریداری کرده اند.
نکته قابل توجــه اما در مورد فــروش اوراق بدهی 
دولتی این است که حجم مبالغ پرداخت شده برای 
تسویه اصل و سود اوراق بدهی قبلی که منتشرشده 
بود، بیشتر از رقمی است که تاکنون دولت منتشر 
کرده است. طبق گزارش وزارت اقتصاد، در مقابل 
مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی، بیش از 
5۰میلیارد تومان توسط خزانه داری کل کشور برای 
تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده 
است. یعنی مجموع نقدینگی جذب شده از طریق 
انتشار اوراق نقدی منفی است. این ارقام بیانگر آن 
است که احتماال دولت برای تامین منابع مالی خود 
باید در ماه های آینده اوراق بیشتری بفروشد. طبق 
قانون بودجه ســال جاری دولت اجازه دارد تا پایان 
سال 118هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد 

که از این میزان تاکنــون 22.7هزار میلیارد تومان 
فروخته شده و دولت می تواند در 8ماه باقیمانده از 

سال، 95هزار و 225میلیارد تومان اوراق بفروشد.

اوراق بدهی شهرداری ها
اطالعات بانک مرکزی همچنین نشان می دهد به 
موازات فروش اوراق بدهی دولتــی، فروش اوراق 
بدهی شهرداری ها که عمدتا از طریق بازار سرمایه 
انجام می شود نیز اوج گرفته است. طبق اطالعات 
موجــود، جمــع کل اوراق بدهی فروخته شــده 
شهرداری ها در بهار امســال 18۰۰میلیارد تومان 
بوده که این میزان در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل 198درصد رشد نشان می دهد. نکته مهم تر اما 
اینکه با وجود افزایش فــروش اوراق بدهی دولتی 
و شهرداری ها، حجم انتشــار اوراق بدهی از سوی 
شــرکت های بخش خصوصی 2.3درصد کاهش 
داشته است. داده های تاریخی نشان می دهد اوراق 
بدهی بخش خصوصی همیشــه بخش ناچیزی از 
حجم کل اوراق بدهی منتشرشده را شامل می شود 
که نشــان می دهد شــرکت های بخش خصوصی 
که اتفاقــا برخی از آنها با کســری وجوه درگردش 
مواجه اند هنوز آشنایی چندانی با اوراق بدهی ندارند 
و برای تامین منابع مالی خود بیشــتر به وام های 
بانکی تکیه می کنند که ایــن موضوع آثار مطلوبی 

برای فضای اقتصاد کالن ندارد.

افزایش فروش اوراق بدهی از خردادماه
حجم فروش اوراق بدهی از ابتدای امسال تاکنون به 22.7هزار میلیارد تومان رسید

همشهری تاکتیک تازه دولت برای تأمین مالی غیرتورمی را بررسی می کند

نایب رئیس اتاق اصناف تهران: شیوه جدید دولت برای قیمت گذاری کاالها با تکیه بر آزمون و خطاهای گذشته است و باعث ثبات قیمت ها خواهد شد
حمایت اصناف از شیوه جدید قیمت گذاری کاالها

 سرپرســت ســازمان حمایت از تولیدکننــدگان و 

اصناف
مصرف کنندگان در نامه ای به معاونان وزیر صمت، از 
فرایند جدید قیمت گذاری کاالها خبر داد. براساس رویه 
جدید از ایــن پس، درخواســت های افزایش قیمت کاالهــا در دفاتر 
تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون 
اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تأیید می شود و در نهایت 

برای اعالم نهایی به تأیید رئیس جمهوری می رسد.
حســین فرهیدزاده در این نامه درباره جزئیات این روند اعالم کرد در 
فرایند قیمت گذاری پیشــنهادهای صنوف و کارخانــه داران از دفاتر 
تخصصی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان منتقل و بعد از بررسی 
در سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع می شود تا بعد از 
تأیید و تصویب در ستاد تنظیم بازار به استحضار و تأیید رئیس جمهوری 
برسد و قیمت جدید اعالن رسمی  شود. با توجه به روند تعیین قیمت 
کاالها تا پیش از این، که مبتنی بر ارائه فهرســت هزینه های تولید به 
ســازمان حمایت و بررســی و تأیید در این زیرمجموعه وزارت صمت  
بود، به نظر می رســد روال جدید، چیزی جز افزایش تعداد فیلترهای 
آنالیزکننده و طوالنی کردن روند بررسی و قیمت گذاری نیست و مخالفت 
و مقاومت انجمن و اصناف تولیدی را به دنبال دارد، اما نایب رئیس اتاق 
اصناف تهران در گفت وگو با همشهری از حمایت همه جانبه اصناف از 

این طرح خبر داد.

ارزیابی هزینه و قیمت کاالها جدی تر می شود
خسرو ابراهیمی نیا با اشاره به اینکه این طرح در دولت با بهره  گرفتن از 
آزمون و خطاهای بی شمار سال های اخیر تدوین شده از اجرای آن ابراز 
خشنودی کرد و گفت: در طول سال های اخیر در زمینه قیمت گذاری 
اتفاقاتی که به نفع مصرف کننده باشــد نیفتاده و نمونه بارز آن ایجاد 
کمبود کاذب در برخی کاالها و همچنین تخلفات گسترده فروشگاه های 
زنجیره ای در حراجی های تقلبی ای بود که بعضا قیمت  فروش از قیمت 
درج شده به عنوان قیمت مصرف کننده کمتر بود و از شفاف نبودن شیوه 
قیمت گذاری کاالها خبر می داد. به همین دلیل دولت با عزم جدی برای 
شفاف سازی هزینه و قیمت اجناس، تصمیم بر این گرفته که فاکتورهای 
این روند را صحیح تر و آمایش شده تر و نزدیک تر به آنچه واقعا هست، مورد 
توجه قرار دهد. وی ادامه داد: در بخشی از صنایع و واحدهای تولیدی، 
به طور مثال ماکارونی و بیسکوییت قیمت محصوالت براساس مواد اولیه 
آزاد تعیین می شد؛ درحالی که دولت، مواد اولیه با ارز دولتی در اختیار این 

صنایع قرار می داد. هم اکنون هم کاالهایی در همه زمینه ها شامل صنایع 
غذایی، لوازم خانگی و حتی خودرو هستند که از حمایت های دولتی سود 
می برند، به همین دلیل قرار است ارزیابی و آنالیز قیمت این محصوالت 
به طور جدی تر انجام و بررســی شــود که آیا حمایت هایی که از سوی 
دولت چه مادی و چه معنوی از این صنایع می شود برای مصرف کننده 

اثرگذاری دارد یا خیر.

باید در دولت های قبل اجرا می شد
عضو هیأت  مدیره اتاق اصناف تهران با بیان اینکــه تالش دولت ارائه 
کاالی مرغوب با قیمت مناســب برای مصرف کننده است، این طرح را 
بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: به نظر می رسد این دستورالعمل جدید، 
نشان دهنده اراده دولت برای جلوگیری از فساد و رانت و رساندن کاالها 
به دست مردم با حداکثرکیفیت و حداقل قیمت باشــد و این کار باید 
خیلی زودتر و در دولت های قبل اجرا می شد. ابراهیمی نیا در پاسخ به 
این پرسش که روند قیمت گذاری جدید به طور مشخص چه تفاوتی با 
قبل خواهد داشت، گفت: در ماه های گذشته بازار برخی از کاالها ازجمله 
ماکارونی، روغن، شوینده ها و ... با بحران ناشی از کمبودهای ساختگی 
مواجه بود؛ درحالی که در بازرسی ها حجم انبوهی از این اقالم در انبارها 
کشف می شد، هدف از اجرای این طرح و دقت و ریزبینی بیشتر در پایش 
هزینه ها و قیمت در بخش عرضه این است که جلوی تخلف و افزایش 
قیمت غیرمنطقــی قیمت بین تولید و عرضه گرفته شــود، چراکه در 

بسیاری موارد، تولیدکنندگان نقشی در افزایش قیمت در بازار ندارند و 
واسطه ها بازار کاذب ایجاد می کنند. این اتفاق در زمینه بسیاری از اقالم از 
تخم مرغ تا روغن موتور رخ داد و با اینکه تولید مازاد بود قیمت در بازار باال 
رفت. نایب رئیس اتاق اصناف، اجرای شیوه جدید قیمت گذاری را باعث 
جلوگیری از ایجاد تورم و گرانی ســاختگی و موجب ثبات قیمت کلیه 
کاالها در آینده نزدیک ارزیابی کرد و اضافه کرد: آثار این طرح ممکن 
است به سرعت بروز نکند، اما با اراده ای که من در دولت مشاهده می کنم 

قطعا در آینده شاهد تحول در این زمینه خواهیم بود.

اصناف حمایت می کنند
ابراهیمی نیا درباره اینکه آیا اصناف و انجمن های تولیدی در برابر شیوه 
جدید قیمت گذاری و ریزبینی ها و طوالنی شدن احتمالی روند تعیین 
تکلیف کاالها مقاومت خواهد کرد یا خیر گفت: این طرح هرگز از سوی 
اصناف با مقاومت مواجه نخواهد شد بلکه هر کسی تولیدکننده واقعی 
باشــد از این رویداد حمایت خواهد کرد. ابراهیمی نیا اضافه کرد: تنها 
افرادی که می توانند در این زمینه معترض و متضرر باشــند دالل ها و 
رانتخوارها هستند وگرنه من تولیدکننده یا فروشنده به سود متعارف 
خود راضی هستم و معتقدم اگر قیمت کاالی من پایین تر باشد گردش 
مالی و گردش بازار بیشتر و بهتری خواهم داشت، برای کسبه آرامش 
بازار و ثبات قیمت اهمیت زیادی دارد و اینکه بدانند کاالیی که عرضه 

می کنند با چرخش چند دست دچار قیمت کاذب و تورم زا نشود.
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  نوسان قیمت تیبا با جدی شدن توقف تولید
به گزارش تســنیم، براســاس اعالم وزیر صنعت قرار است 
2 عضو خانواده تیبا یعنی تیبا صندوقدار، تیبا 2 و ســاینا به 
همراه ســمند ایران خودرو از خط تولید خارج شوند. خروج 
این خودروها باعث خواهد شــد تا ارزان ترین محصوالت در 
ســبد محصوالتی 2 خودروساز بزرگ کشــور از دور خارج 
شوند. این خبر رشــد 2 تا 5میلیون تومانی قیمت تیبا را در 

بازار در پی داشت.

  اعالم نتایج قرعه کشی خودرو
قرعه کشــی دومین فروش یکپارچه خودرو در محل گروه 
صنعتی ایران خودرو با حضور نهادهای نظارتی و نمایندگان 
خودروســازان انجام شــده و آمار تعداد ثبت نام کنندگان و 
ظرفیت ها به تفکیک اعالم شده است؛ طبق اعالم سخنگوی 
وزارت صنعت، نتایج این قرعه کشی ساعت 17 روز یکشنبه 
دوم مرداد ماه اعالم و روی سامانه قابل مشاهده خواهد بود. 
منتخبان از 8 صبح روز دوشنبه سوم مردادماه امکان واریز 

خواهند داشت.

  افزایش قیمت تنقالت غیرمنطقی است
قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزایش 
1۰۰درصدی قیمت تنقالت ازجمله چیپس را غیرمنطقی 
دانست و گفت: بســیاری از تنقالت مانند بستنی، کیک و 
چیپس افزایش قیمت زیادی داشــته اند که بخشی از این 
گرانی به خاطر افزایش قیمت روغن اســت، اما این موضوع 
دلیل بر افزایش 7۰ تا 1۰۰ درصدی چیپس در بازار نمی شود. 
او افزود: اینگونه کاال ها دارای قیمت مصرف کننده هستند و 
باید زیرنظر سازمان حمایت قیمت گذاری شوند، اما افزایش 
دستمزد کارگران، بیمه، مالیات، حمل ونقل، بیمه و تورم و 
بسیاری عوامل دیگر باعث شده تا این قیمت به عنوان قیمت 

نهایی تعیین شود.

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

586

667

1761

1680

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت روز گذشته هزار و 
601واحد، معادل 0.11درصد رشد کرد و به یک میلیون 
و 473هزار و 499واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 

703واحد رشد به 404هزار و 485واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
246شرکت رشد و 245شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 16شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد

تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی هزار 
و 680میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 
فروش سهامداران حقیقی به هزار و 761میلیارد تومان 

رسید. سهامداران حقیقی روز یکشنبه 81میلیارد تومان 
نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس در 
مبادالت دیروز 4هزار میلیارد تومان نزول کــرد و به 6هزار و 
790هزار میلیارد تومان رســید. ارزش دالری کل بازار سهام 
ایران بــا توجه به اینکه هــردالر آمریکا دیروز در بــازار آزاد در 
محــدوده 32هــزار و 150تومــان دادوســتد شــد، هم اکنــون 

معادل 211میلیارد و 200میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبادالت روز یکشــنبه 10هــزار و 865میلیــارد تومان 
اوراق بهــادار در بازار ســرمایه دادوســتد شــد کــه از این 
میــزان 2هــزار و 347میلیــارد تومــان به معامــالت خرد 
سهام و بقیه به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص 
یافت. این ارقام نشان می دهد که ارزش کل معامالت 
خرد در دادوستد های دیروز 894میلیارد تومان معادل 

61.5درصد رشد کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

 آخرین تغییرات قیمت 
محصوالت فرنگی

قیمت بیشــتر محصوالت فرنگی طی یک مــاه اخیر کاهش 
یافته اســت. براســاس آخریــن نرخنامه ســازمان میادین 
میوه و تره بار شــهرداری تهران، صیفــی و محصوالت فرنگی 
پرمصرف به ویژه انواع فصلی آن مثل برگ مو، غوره، لیموترش و 
بامیه در ابتدای دومین ماه تابستان در مقایسه با ابتدای تیرماه 
کاهش قیمت دارند. قیمت دیگر محصــوالت نیز با تغییراتی 
همراه بوده که در بادمجان و گوجه کاهشــی و در پیاز و سیب 

زمینی افزایشی بوده است.

بادمجان

7.800

غوره 
آبگیری

8.500

بامیه

33.000
لیمو ترش 

مینابی

21.000
فلفل ریز 
شیرین و تند

25.000

پیاز سفید

10.200

گوجه فرنگی

9.500
قیمت در مرداد ماه

کیلوگرم/ تومان

15.900
سیب زمینی

قیمت جدید کیک های 
سوپرمارکتی

بررسی قیمت انواع کیک های شرکتی عرضه شده 
در سوپرمارکت ها، حاکی از رشد 5۰ تا1۰۰درصدی 
قیمت ها در مقایسه با ابتدای ســال است. تغییر و 
تحوالت قیمت مواداولیه مورد نیاز برای تهیه کیک 
و بیسکوییت به ویژه آرد و شیر بعد از هدفمندسازی 
یارانه ها، موجب جهش قیمت در محصوالت وابسته 
به این اقالم شد و انواع شکالتی و دارای افزودنی های 
دیگر تغییرات بیشتری داشــته اند. نوسان قیمت 
مواداولیه در طول سال گذشــته نیز افزایش 1۰ تا 
3۰درصدی قیمت این اقالم را به دنبال داشته است.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان

فروردین 1401
مرداد 1401

درنا، براونی 
شکالتی- 90گرمی

8.500
15.000

فروردین 1401
مرداد 1401

بنیس، روغنی 
کاکائویی- 80گرمی

8.000
11.000

فروردین 1401
مرداد 1401

آناتا، کیک دورنگ 
دناتا- 130گرمی

7.000
15.000

فروردین 1401
مرداد 1401

درنا، سه الیه شیری- 
95گرمی

6.000
9.000

فروردین 1401
مرداد 1401

بینگو، سوفله 
دورنگ- 65گرمی

7.000
10.000

فروردین 1401
مرداد 1401

درنا، هات کول- 
70گرمی

7.500
11.500

فروردین 1401
مرداد 1401

شیرین عسل، الیه ای 
شکالتی- 25گرمی
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سیدرضا فاطمی امین
وزیر صمت 

خروج خودرو از قرعه کشی تابع عرضه 
و تقاضا و ســازوکار بازار است و حذف 
قرعه کشــی به تدریــج اتفــاق خواهــد 
افتاد. در شــرکت خودروســازی سایپا 
به جز 2خودرو تمام خودروهای تولیدی 
از فراینــد قرعه کشــی خارج شــده اند. 
آمار تولید خودروهای ناقص در کشور 
به صفر رسیده و هر خودرویی که وارد 
خط تولید می شود به طور کامل تولید 

و از خط تولید خارج می شود. 

عبدالرضا مصری
نایب رئیس مجلس

مجلس و دولت معتقدند تزریق پول، 
تورم ایجاد می کند. بنابراین ســازوکار 
ارائــه کاال بــا کاالبــرگ یعنــی رســاندن 
کاال بــه قیمــت مناســب به دســت 
مصرف کننــده، بهتریــن رویــه اســت 
امــا در ایــن زمینــه دولــت به دنبــال 
سیســتمی اســت کــه بــرای مــردم 

مشکلی ایجاد نشود.



خودش خواست 
»کریم« باشد

یک زمان تعریف و تمجید از باقری مد بود 
حاال انگار زدن او روی بورس است

زمانــی نه چندانی دور ســتایش های فراوان 
و بعضا اغراق شــده از کریم باقــری مد بود و 
حاال ظاهرا زیر ســؤال بردن او تبدیل به رسم 
رایج فوتبال ایران شده است. بعد از گیرهای 
سه پیچی که به دستمزد کریم باقری در تیم 
ملی داده شــد و کار را به جدایی او کشاندند، 
حاال هم بهروز ســلطانی بــرای چندمین بار 
کارکرد باقری در پرسپولیس را زیر سؤال برده 
است. دروازه بان اسبق سرخپوشان در واکنش 
به اینکه ممکن است باقری به تیم ملی برگردد 
می گویــد: »نمی دانم باقری چــه کار مثبتی 
می کند و تا حاال چه حرکتی کرده که همه او را 
می خواهند. کریم در پرسپولیس چه می کند؟ 
فقط سالی چند میلیارد پول می گیرد و چای 
می خورد. ما که ندیدیم تیــم را تمرین دهد 
یا کار مفیدی برای پرســپولیس انجام دهد.« 
خب اگر به همین سادگی است، چرا این پول 
را به شما نمی دهند که چای بخورید و حالش 
را ببرید؟ اتفاقاتی کــه در همین اردوی قطر 
تیم ملی بدون باقــری رخ داد، به اندازه کافی 

اهمیت او را مشخص نمی کند؟
حقیقت آن اســت که باقری حتی اگر از نظر 
فنی هیــچ کارکرد مؤثری نداشــته باشــد، 
چهــره ای کاریزماتیــک و محتــرم دارد که 
خودش هم در شــکل گرفتن آن مؤثر بوده. 
کریــم برخالف بســیاری از پیشکســوتان، 
حرف های زرد و زار نزده و به هر وســیله ای 
بــرای دیده شــدن چنگ نینداخته اســت. 
باقری خودش شــخصیتش را حفظ کرده و 
در نتیجه ضریب نفوذ باالیی بین بازیکنان و 
هواداران دارد. یک زمان شما تصور می کنی 
مربیان ایرانی پرســپولیس مثل علی دایی و 
یحیی گل محمدی از سر تعارف باقری را کنار 
خودشان نگه می دارند، اما در مورد خارجی ها 
که اساسا چنین مســئله ای نمی تواند وجود 
داشته باشد؛ پس چرا امثال برانکو و کالدرون 
هم در نهایت احترام با آقا کریم کار کردند و 

همیشه از او به نیکویی نام می برند؟
می توان حدس زد فلسفه برخی موضع گیری ها 
علیه باقری این است که ســایر پیشکسوتان 
پرســپولیس هم خودشان را ســزاوار چنین 
جایگاهی می دانند. بله؛ ممکن اســت در حق 
برخی از آنها ظلم شده باشــد، اما این چیزی 
از اهمیت کریم باقری کم نمی کند. او انتخاب 
کرد که شخصیتش را به این شکل ارائه بدهد. 
باقری هم می توانســت مثل خیلی های دیگر 
چهار تا تیتر زرد به مطبوعات و سایت ها بدهد 
و مدتی روی بورس باشــد، اما در آن صورت 
خیلی زود از چشم ها می افتاد. او هوشمندتر 
از ایــن حرف ها بود و حتی زمانــی که در پی 
چند ســال حضور در پرســپولیس پیشنهاد 
ســرمربیگری به باقری دادند، کریم با همین 

هوشمندی آن را رد کرد.

ستاره می ماند؟
جدایی حسین زاده در این شرایط فنی و 

زمانی یک ریسک بزرگ بود
سرانجام اتفاقی که استقاللی ها امیدوار بودند رخ 
ندهد به وقوع پیوست و امیرحسین حسین زاده 
از جمع آبی پوشان جدا شد. این بازیکن پدیده 
اول فوتبال ایران در فصل گذشــته بود؛ جوان 
گمنامی که از سایپا به جمع آبی پوشان پیوست 
و از همان ابتدا نشــان داد توانایی های باالیی 
دارد. حسین زاده در اســتقالل مدیون اعتماد 
و جســارت فرهاد مجیدی بــود و هر چه هم 
زمان گذشــت، اعتمادبه نفس و درخشش او 
بیشتر از قبل شــد. با این همه تنها بعد از یک 
فصل حضور در استقالل، حســین زاده از این 
تیم جدا شــد و گویا کار انتقالش به شــارلروا 
در بلژیک تمام شــده اســت. نوع جدایی او از 
استقالل حاشــیه هایی به دنبال آورده و باعث 
نگرانی برخی هواداران شده، اما همه  چیز همین 
نیست و از نظر فنی هم جابه جایی حسین زاده 
یک ریسک بزرگ به نظر می رسد.حقیقت آن 
است که حسین زاده در استقالل جایگاهش را 
تثبیت کرده بود و این موضوع باعث شد او این 
اواخر به اردوهای تیم ملی هم دعوت شود. حتی 
دراگان اسکوچیچ در چند بازی از این بازیکن 
به عنوان نفر ذخیره اســتفاده کرد که چنین 
اتفاقی در بــازه زمانی نزدیک بــه جام جهانی 
می توانست بسیار ارزشــمند و معنادار باشد. 
شــاید محتاطانه تر این بود که حسین زاده در 
فاصله چند ماه تا بازی های قطر این وضعیت را 
حفظ کند اما او تن به ریسک بزرگی داد و راهی 
اروپا شد. این در حالی است که در همین لیگ 
بلژیک، بازیکنانی مثل کاوه رضایی یا بعضا علی 
قلی زاده مدت ها نیمکت نشین شدند و شرایط 
مطلوب را از دست دادند. در نتیجه خفظ فرم 
ایده آل برای حسین زاده آسان نیست. او چالش 
بزرگی را برگزیده کــه مخصوصا در این مقطع 
زمانی، برای این بازیکــن نقش حیاتی خواهد 
داشت. آیا جوانی که پارسال ستاره شد، امسال 

هم ستاره می ماند؟

چهره روز
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سپاهان، هر روز خارجی تر
سپاهان یک وینگر 26ساله از استرالیا خریده و البته 

یک پرتغالی با  سابقه 15بازی ملی  که سن و سال  
باالیش تردیدهایی را به وجود آورده است

بارسلونا هم در خط دفاع و هم حمله 
بازیکنان بزرگ و گرانی دارد، ژاوی 

این همه بازیکن را برای چه می خواهد؟

لوپز استثناستترافیک سنگین در بارسلون
امین میرزازاده، امیدوار است در صربستان با 
ارائه بهترین نمایش ها قهرمانی جهان را در 

سنگین وزن برای ایران نگه دارد
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مراقب باش استقالل!

مشق دعوا در بازی تدارکاتی!

از نگرانی خارج شدیم

از زمان حضور ریکاردو ساپینتو در 
استقالل یکی از نگرانی ها این بوده 
که مربی پرتغالی زیاد تیم عوض 
می کند و شــاید برای آبی ها هم 
برنامه بلندمدت نداشته باشد. به هر 
حال این یک واقعیت ترسناک است که تا 
به حال کار ساپینتو در هیچ تیمی به تمدید قرارداد نکشیده است. 
حاال یک نکته نگران کننده دیگر هم به ماجرا افزوده شــده که 
مربوط می شود به »دست به شکایت« بودن این مربی. برابر آنچه 
رسانه های برزیلی اعالم کرده اند، ساپینتو برای وصول مطالبات 
قدیمی اش از واسکادوگاما شکایت کرده و 3پنجره نقل وانتقاالتی 
را بسته است؛ آنچه برای باشــگاه برزیلی تبدیل به یک بحران 
جدی شده است. در نتیجه به اســتقاللی ها توصیه می کنیم 
حواس شان را جمع کنند و گزک دست این مربی ندهند. پولش 

را به موقع بپردازید، وگرنه استاد راه فیفا را خوب بلد است.

االن خیلی ها دارند مسخره می کنند 
که چرا بازی دوســتانه گل گهر و 
مس کرمان به درگیری کشیده 
شد و نیمه تمام ماند. از قرار معلوم 
این مسابقه با یک گل به سود مس 
در جریان بوده کــه داور یک خطای 
دوضرب به سود گل گهر می گیرد و سرمربی مس، در اعتراض 
به این تصمیم تیمش را از زمین بیرون می کشد! شاید از نظر 
بسیاری از مردم جهان، در گرفتن دعوا در یک بازی بی اهمیت 
تدارکاتی خیلی عجیب باشــد، اما کل دنیا در اشتباه است. 
اساسا هدف از برگزاری مســابقات دوستانه، تمرین چیزی 
است که می خواهیم در زمین ارائه بدهیم. در نتیجه حق بدهید 
برخی تیم های ایرانی به جای مرور تاکتیک های مختلف، در 
چنین مسابقاتی اعتراض به داور و درگیری با تیم حریف را 

مشق کنند. انصافا در لیگ ایران کدام یک در اولویت است؟!

خدا را صد هزار مرتبه شــکر باالخره 
تصاویر رشید مظاهری در تمرینات 
سپاهان در اردوی ترکیه منتشر شد 
و میلیون ها نفر از نگرانی درآمدند. 
طی چند روز اخیر عکس رشید در 
هیچ یک از تصاویر ارسالی دیده نمی شد 
و این مسئله موج بزرگی از بیم و هراس را در کل کشور به وجود 
آورده بود. شایعات زیادی هم راه افتاد، مخصوصا از این جهت که 
رشید مظاهری سابقه عجیبی دارد و ممکن است تا شما سرت 
را بچرخانی، تیمش را عوض کرده باشــد. با این حال مسئوالن 
سپاهان تمامی شایعات ازجمله در مورد قهر یا ابتالی او به بیماری 
کرونا را تکذیب کردند و بعد از آن هم چند عکس از مظاهری روی 
خروجی سایت سپاهان رفت. خالصه که رفع ابهام از این موضوع، 

کام ملت ایران را شیرین کرد!

قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر ایران فردا 
)دوشنبه( برگزار می شود. در ادامه معرفی 
تیم های این فصل و ســابقه حضور آنها در 
لیگ برتر، امروز به نهمین تیم پرسابقه این 
فصل می رسیم. صنعت نفت آبادان پیش از این 11دوره در لیگ برتر حضور 
داشته و با آغاز فصل جدید، تعداد حضورهایش به 12دوره خواهد رسید. این 
12دوره، آبادانی ها را در رتبه دوازدهم از لحاظ سابقه حضور در لیگ برتر قرار 
می دهد. منتها از 11تیمی که باالتر از صنعت نفت قرار دارند 3تیم )سایپا، 
صبا، فجرسپاسی( امسال در لیگ برتر نیستند و به این ترتیب زردپوشان 
آبادان بین تیم های حاضر در این فصــل، رتبه نهم را دارند. باالترین رتبه 
صنعت نفت طی 11حضورش رتبه هفتم بوده که در لیگ19به دست آمد. 

ضعیف ترین رتبه این تیم هم رتبه17در لیگ هفتم بود.

مس کرمان بعد از 8دوره غیبت در لیگ برتر 
و 8سال حضور در لیگ یک، امسال به لیگ 
برتر برگشته تا تعداد حضورهایش در سطح 
اول را به 9دوره برساند. تعداد تیم هایی که 
حضورشان در لیگ برتر دورقمی شــده 14تیم است و حاال مس کرمان 
نزدیک ترین تیم برای رسیدن به این جمع است. عالوه بر مس، تیم های 
ابومسلم و اســتقالل اهواز نیز 9دوره در لیگ برتر حاضر بوده اند که حاال 
دیگر هیچ یک از آنها وجود خارجی ندارند. بهترین رتبه مس کرمان طی 
8حضور قبلی اش در لیگ برتر، رتبه سوم بوده که سال1388در لیگ هشتم 
به دست آمد و این تیم را به افتخار حضور در لیگ قهرمانان آسیا هم رسانده 
است. بدترین رتبه تاریخ مس هم رتبه آخر در لیگ سیزدهم بود که باعث 

سقوط کرمانی ها شد.

بعــد از مــس کرمــان بــه تیــم نفت 
مسجدســلیمان می رســیم کــه فقط 
5دوره در لیگ برتر حاضر بوده و امســال 
ششمین حضورش را جشن می گیرد. اما 
مسجدسلیمانی ها با همین 6حضور در رتبه یازدهم تیم های امسال هستند 
و 5تیم را پایین تر از خودشان می بینند. نفت مسجدسلیمان سال94برای 
نخستین بار به لیگ برتر رسید و بالفاصله با قرار گرفتن در رتبه آخر دوباره 
به لیگ یک سقوط کرد. این تیم در صعود بعدی اش موفق تر عمل کرد و 
4فصل در لیگ برتر ماند تا امسال پنجمین حضور متوالی اش را جشن 
بگیرد. نفت به جز یک فصل همیشــه در جمع قعرنشین ها بوده و خطر 
سقوط را احســاس کرده است. آن یک فصل هم ســال 99-98بود که 

مسجدسلیمانی ها با هدایت مهدی تارتار به مقام هشتم رسیدند.

نكته بازی

متریکاآماربازی

بهروز رسایلی| پرسپولیس یکی از تیم هایی بود که 
نقل و انتقاالت را خیلی توفانی و پرسروصدا شروع 
کرد. این باشگاه با جذب پشت سر هم ستاره های 
نامداری همچــون علیرضا بیرانونــد، مرتضی 
پورعلی گنجی، گولســیانی، دانیال اسماعیلی فر، 
سروش رفیعی و سعید صادقی حسابی هوادارانش 
را به وجد آورد و خیلی زود لقب »کهکشانی ها« را 
از آن خود کرد، اما حاال سرمربی قرمزها تأکید دارد 
از این خبرها هم نیست و تیمش خیلی رؤیایی بسته 
نشده است. یحیی می گوید چنین القابی ممکن است 
تیم را زمین بزند و اضافه می کند که نباید انتظارات 
غیرواقعی از تیم وجود داشته باشــد. آیا در این 
مورد حق با سرمربی پرسپولیس است؟ بعید به نظر 
می رسد. به دالیل مختلف هواداران و منتقدان محق 
هستند از پرسپولیس »توقع باال« داشته باشند و 
بعید است تالش گل محمدی برای کاستن از حجم 

انتقادات به جایی برسد.

   این همه بازیکن؛ چه کم داری؟
هر اتفاقی هم که در سایر تیم ها رخ بدهد، به طور قطع 
پرسپولیس پرســتاره ترین تیم لیگ بیست ودوم 
خواهد بود. سرخ ها علیرضا بیرانوند را گرفتند که 
بهترین دروازه بان ایران اســت و به احتمال فراوان 
در جام جهانی گلر فیکس تیم کشــورمان خواهد 
بود. آنها پورعلی گنجی را با سابقه ملی مفصل جذب 
کردند، دانیال اسماعیلی فر را گرفتند که همیشه در 
فهرست خرید گل محمدی بود، سروش رفیعی را 
آوردند که محبوب هواداران است و سعید صادقی 

را گرفتند که با فاصله بهترین پاسور فصل گذشته 
بود. گولسیانی هم به خط دفاعی اضافه شده که به هر 
حال بازیکن شناخته شده ای است. چنین بازیکنانی 
به دارایی قبلی سرخپوشان اضافه می شوند که همان 
هم ارزشمند است؛ از کمال کامیابی نیا و میالد سرلک 
تا مهدی ترابی، امید عالیشاه، وحید امیری، سیامک 
نعمتی، مهدی عبدی و... آیا انتظار موفقیت داشتن 
از چنین مجموعه ای گزاف است؟ شاید در فصول 
گذشته بهانه های مشابه یحیی تا حدی بین گروهی 
از هواداران تیم همدلی ایجاد می کرد، اما بدیهی است 

که شرایط امسال فرق دارد.

   معمای مهاجم و نقش خود یحیی
یکی از کاستی های پروژه نقل وانتقاالتی پرسپولیس 
که زیاد در موردش حرف زده می شــود و یحیی و 
موافقانش هم پشت آن سنگر می گیرند، تأخیر در 
جذب مهاجم است. این اتفاق در حالی رخ می دهد 
که رد پای خود یحیی در داســتان مشهود است. 
به عنوان مثال پیمان بابایی که بازیکن آزاد است و 
فصل گذشته مورد عالقه گل محمدی بود، ناگهان با 
بی اعتنایی این مربی مواجه شد. از سوی دیگر گفته 
می شود باشگاه امکان جذب شیخ دیاباته را داشته که 
باز هم گل محمدی او را نخواسته است. اینطور به نظر 
می رسد که سرمربی پرسپولیس عمده انرژی اش را 
صرف جذب کاسیانو، مهاجم برزیلی کرده که نه تنها 
حواشی انتقالش خیلی زیاد بوده، بلکه آمار گلزنی 
فوق العاده ای هم ندارد. به هــر حال اگر این انتقال 
صورت بگیرد، طبیعتا کادرفنی مسئول درخشش یا 

ناکامی احتمالی کاسیانو خواهد بود. مسئله کلیدی 
فقط همین است که پرسپولیس می توانست تا امروز 
مهاجمش را هم گرفته باشد اما سلیقه یحیی چیز 

دیگری بود.

     کدام بازیکن خروجی را می خواستید؟
گل محمدی در بخشی از دفاعیات اخیرش گفته: »به 
فهرست خروجی های پرسپولیس هم نگاه کنید.« این 
یکی واقعا جالب است؛ کدام بازیکن خروجی سرخ ها 
برخالف میل کادرفنی از این تیم رفت؟ رامین رضاییان 
را همه می خواستند جز خود یحیی. علیرضا ابراهیمی، 
محمد شریفی و علی شجاعی هم فرصت بازی پیدا 
نمی کردند و جدا شدند، سعید آقایی رسما مازاد بود 
و در مورد احسان پهلوان هم اراده جدی برای تمدید 
قرارداد وجود نداشت. در مورد حامد لک، رضا اسدی 
یا منوچهر صفروف هم کــه کال اجازه بدهید چیزی 
نگوییم. کدام یک از اینها را یحیی الزم داشت و باشگاه 
نگه نداشت؟ بعد هم مگر سایر تیم های مهم خروجی 
نداشته اند؟ مگر استقالل محمد دانشگر و امیرحسین 
حسین زاده را از دست نداد؟ یا همین سپاهان امثال 
اسماعیلی فر، گولسیانی و سروش رفیعی را به خود 
پرسپولیس نداد؟ تازه سجاد شهباززاده هم از این تیم 
رفته است. به هر حال قرار نیست تیم ها بازیکن جدید 
بگیرند و همه نفرات قبلی را هم نگه دارند. در نتیجه 
به نظر می رسد خوب است یحیی گل محمدی به جای 
اینکه از االن خودش را آماده جور کردن بهانه برای 
ناکامی احتمالی کند، روی بهبود عملکرد تیمش زمان 

بگذارد چون واقعا ابزارش را دارد.
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ترس کهکشانی
یحیی گل محمدي تاکید دارد کسي از اصطالح »پرسپولیس کهکشاني« استفاده نکند. سرمربي 
سرخپوشان دنبال کاهش توقعات از تیمش است اما بعید است تالش او نتیجه چندانی داشته باشد

دستیار جدید یحیی  
مطهری برزیل!

بعد از جدایی حمید مطهری، باشگاه پرسپولیس بنا بر نظر یحیی 
گل محمدی در تالش برای جذب دستیاری خارجی بوده و طی 
این مدت مذاکراتی نیز با گزینه های مختلف داشته است. بعد از 
مدت ها جست وجو، یک مربی برزیلی مورد توجه پرسپولیسی ها 
قرار گرفت و گفته می شــود مذاکرات برای حضور این دســتیار 
برزیلی مثبت پیش رفته و پیش قرارداد نیز برای او ارســال شده 
اســت. اگر این بار مشــکل خاصی پیش نیاید، دســتیار برزیلی 
یحیی هفته جاری راهی تهران خواهد شــد تا کار رسمی خود را 
با سرخپوشان آغاز کند. باشگاه پرسپولیس با اوسمار الس ویه را 
به توافق ابتدایی دست یافته و با ارســال پیش قرارداد در انتظار 

نهایی شدن این انتقال و حضور این مربی برزیلی در تهران است.
اوســمار ویه را 47ســاله و متولد پاســو فوندوی برزیل است و 
عالقه اش در تیم هایی که کار کرده بر پایه سیســتم 4-2-3-1 
است. ویه را مربیگری را از ســال2009 یعنی زمانی که 34ساله 
بود اســتارت زده و در تیم یوونتود برزیل به عنوان مدیر فنی کار 
را شروع کرده است. زیر 20ســاله های کورینتیانس، براگانتینو، 
گوآرانی، ویتوریا و اینترناســیوناله از دیگر تیم هایی هستند که 
این مربی در آنها فعالیت داشته است. اوسمار ویه را بعد از دریافت 
پیشنهاد از پرسپولیس، موافقت ابتدایی خود را با این موضوع به 
باشگاه اعالم کرده اســت. بعید به نظر می رسد مشکلی در مسیر 
نخستین چالش او خارج از فوتبال برزیل وجود داشته باشد و باید 
به زودی در انتظار این انتقال و حضور او روی نیمکت پرسپولیس 
در کنار یحیی گل محمدی ماند. جالب است بدانید که مربی جدید 
و مدنظر پرسپولیس نیز به انتشــار جمالت فلسفی در صفحات 
شخصی اش عالقه زیادی دارد و در این زمینه بی شباهت به حمید 

مطهری مربی سابق این تیم نیست.

   یحیی چشم انتظار جذب مهاجم
طلسم خرید مهاجم در پرسپولیس هنوز شکسته نشده و یحیی 
گل محمدی امیدوار است تا مدیران باشگاه هرچه زودتر در این 
پست حداقل یک خرید انجام دهند. در این میان کاسیانو دیاز که 
در جریان تمرینات تیم ویزال دچار آسیب دیدگی شد، همچنان 
گزینه خرید پرسپولیس است و سرخپوشان به توافقاتی جدید با 
این بازیکن دست یافته اند. این در حالی است که بعد از مصدومیت 
دیاز، شایعاتی درخصوص انصراف پرسپولیس از خرید این بازیکن 
مطرح شــده بود. نکته جالب این است که باشــگاه پرسپولیس 
وضعیت پزشکی این بازیکن و MRI او را از باشگاه ویزال دریافت 
کرده و برای جذب او با کادر پزشکی سرخپوشان مشورت داشته 
که نتیجــه اش دوری 3، 4هفته ای این مهاجــم از میادین بوده 
است. پزشک پرسپولیس هم در تمرین روز جمعه شرح وضعیت 
این بازیکن را به ســرمربی تیم ارائه داد و بــه این ترتیب یحیی 
گل محمدی نیز متقاعد شده تا کاســیانو را جذب کند؛ چراکه از 

هفته های نخست این بازیکن در اختیار او خواهد بود.

امیرحسین اعظمی|  سپاهان چندروزی است که در ترکیه 
اردویی تدارکاتی برپا کرده و این در حالی است که محمدرضا 
ساکت، مدیرعامل باشگاه، طبق درخواست ژوزه مورایس 
همچنان درصدد توافق با چند بازیکن خارجی اســت. با 
جدایی دانیال اســماعیلی فر، ســروش رفیعی، گئورگی 
گولسیانی، کریستوفر کنت، رضا میرزایی، سجاد شهباززاده، 
عزت پورقاز و با وجود جذب محمد دانشگر، میالد زکی پور، 
محمد علی نژاد و رامین رضائیان، سرمربی زردها همچنان 
برای کامل شدن تیمش به چند بازیکن در پست های دفاع 
میانی، هافبک دفاعی، هافبک تهاجمی، وینگر و همچنین 

یک مهاجم برای در اختیار داشتن نیمکتی قوی نیاز دارد.

جذب وینگر استرالیایی
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره باشگاه سپاهان به درخواست ژوزه 
مورایس، برای به خدمت گرفتن الویس کامســوبا، وینگر 26ســاله 
استرالیایی در هفته گذشته مذاکراتی با این بازیکن انجام داده بودند. 

پس از برپایی اردوی تدارکاتی تیم در ترکیه، کامسوبا با حضور در این 
اردو و پشت سر گذراندن تست های پزشکی باشگاه و با انجام مذاکرات 
نهایی، قراردادی به مدت 2سال با باشگاه سپاهان به امضا رساند. این 
بازیکن 26ســاله ســابقه حضور در تیم های آوندل اف سی، ملبورن 
ویکتوری و سیدنی اف سی استرالیا را در کارنامه دارد. اودرلیگ قهرمانان 

آسیا فصل 22-2021 با پیراهن سیدنی اف سی به میدان رفته است.

جذب همبازی کریس
اما خرید دیگر سپاهانی ها در پست هافبک بازی ساز است؛ بازیکنی 
که روز گذشته در تست های پزشکی شرکت کرد و گفته می شود 
در ترکیه حضور دارد و اگر اتفاق ویژه ای رخ ندهد، به زودی عکس او 
نیز با پیراهن سپاهان منتشر خواهد شد. این بازیکن کسی نیست 
جز مانوئل فرناندز، هافبک 36ساله سابق تیم ملی فوتبال پرتغال 
که 15بازی با پیراهن این تیم انجام داده و با کریس رونالدو همبازی 
بوده اســت. فرناندز در باشگاه پورتو رشــد کرده ولی با بنفیکا به 
فوتبال اروپا معرفی شد و در ادامه حضور در تیم های مختلفی نظیر 

پورتموث، اورتون، والنسیا، گاالتاسرای، بشیکتاش و لکوموتیو مسکو 
را تجربه کرده و حاال با کوله باری از تجربه با توجه به رابطه خوبی که 
با هوگو آلمیدا، دستیار مورایس دارد، در آستانه پوشیدن پیراهن 
سپاهان قرار گرفته است. البته فرناندز فصل گذشته در تیم آپولون 
شرایط خوبی نداشت و فقط 4بازی انجام داد. بدتر اینکه تیم آپولون 
به لیگ دسته2 یونان سقوط کرد. از طرفی شرایط سنی این بازیکن 
هم تردیدهایی را در مورد او برای فصل آینده ایجاد می کند. با این 

حال، او در لیگ برتر انگلیس 19بازی انجام داده است.

مظاهری رویت شد
سپاهان در شرایطی چهارشــنبه هفته گذشته به ترکیه سفر کرد 
که رشید مظاهری به دلیل مشــکالت مربوط به پاسپورتش امکان 
همراهی تیم را پیدا نکرد، اما او دیرتر از ســایرین خودش را به اردو 
رسانده و در تمرین سوم کنار تیم بوده است. فعال مهدی زاده و میالد 
جهانی غایبان تیم هســتند که به دلیل مصدومیت و با صالحدید 

مورایس در این اردو حضور ندارند.

سپاهان، هر روز خارجی تر
 سپاهان یک وینگر 26ساله از استرالیا خریده و البته یک پرتغالی با  سابقه 15بازی ملی

 که سن و سال  باالیش تردیدهایی را به وجود آورده است
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شاید ال کالسیکوی دوستانه ساعت 7:30امروز صبح را دیده باشید. این نخستین ال کالسیکوی شوامنی 
و رودیگر از رئال و لواندوفسکی، رافینیا، کسیه، پابلو توره و کریستینسن از بارسا بود. بازی در الس وگاس 

و در دومین ورزشگاه پردرآمد جهان برگزار شد، ورزشگاهی که سالی 610میلیون دالر درآمد دارد.
رئال و بارسا در اردوی پیش فصل در آمریکا به سرمی برند. بارسا یک تور هم در استرالیا داشت و از آن 
5میلیون یورو سود کرد اما این نخستین تور پیش فصل رئال مادرید است. درآمد رئال مادرید از تور پیش 
فصل به مراتب بیش از بارسلونا خواهد بود. جدایی مسی، شرایط و بدهی های اقتصادی و بحران ورزشی 
بارسلونا باعث شده تا اسپانسرها نسبت به رئال مادرید به عنوان قهرمان اروپا هزینه های کمتری برای 

آنها بپردازند. اوکی دیاریو گزارش داده است که بارسا برای 3بازی در تور آمریکا فقط 10میلیون 
یورو درآمد به دست می آورد و درآمد رئال از همین تور 15میلیون یورو است. رئال 
از محل سوپرجام اروپا، سوپرجام اسپانیا و جام جهانی باشگاه ها هم در طول فصل 
درآمدهایی کسب می کند. با احتساب درآمد از یوفا برای حضور در سوپرجام اروپا 

درآمد باشگاه مادریدی از 4بازی پیش از آغاز فصل جدید اللیگا به 20میلیون یورو 
می رسد. بارسلونا برای رسیدن به 17میلیون یورو درآمد در تورهای پیش فصل به 

6بازی و 2سفر در دورترین نقاط کره زمین تن داده است. از طرفی، بارسلونا که با ژاوی و الپورتا  اشتیاق 
بســیاری برای خرید بازیکن و فعالیت در بازار نقل وانتقاالت دارد، برای خریدهای بیشتر مجبور شد 
دومین اهرم اقتصادی را هم فعال کند. پیش از این با فعال کردن اهرم اول حاصل از پیش فروش 10درصد 
حق پخش مسابقات 25ســال آینده، بیش از 200میلیون یورو به خزانه باشگاه واریز شده بود تا بارسا 
بتواند قرارداد بازیکنان جدیدش اعم از کریستنســن، فرانک کسیه و لواندوفسکی را ثبت کند. برای 
خرید بازیکنان بعدی چاره ای جز فروش بخش دیگری از این منبع که برای یک ربع قرن اســت وجود 
ندارد. توافق با گروه Sixth Street برای فروش 15درصد از حق پخش بازی های اللیگایی بارسا به مدت 
25 سال صورت گرفته است تا این کمپانی مجموعا 25درصد از حق پخش تلویزیونی بازی های 
اللیگایی بارسلونا را در اختیار داشته باشد. پیش از این، آنها 10درصد از حق پخش 
تلویزیونی کاتاالن ها را با 207.5میلیون یورو خریده بودند. بارسا درخصوص 
مبلغ قرارداد خبری منتشر نکرده است اما گفته می شود کاتاالن ها از این قرارداد، 
 درآمدی در حدود 350 تا 400 میلیون یورو خواهند داشت. کمپانی سرمایه گذاری

 Sixth Street بیش از 60میلیارد یورو سرمایه دارد.

ترافیک سنگین در بارسلون
معلوم نیست ژاوی و بارسا این همه بازیکن را برای چه می خواهند

   به نظر می رســد انتقال ژول کنده از سه ویا به بارسا 
مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد. خود این مدافع 
فرانسوی تمایل دارد به بارسا برود و نه چلسی. 2 باشگاه 
هم به توافقات اساسی دســت یافته اند. با این حال خبر 
دیگری درباره خرید یک مدافع 31ساله از اتلتیک بیلبائو 
منتشر شده که به نظر می رسد بازی رسانه ای و نیرنگ 
باشگاه بارسلونا باشــد. آنها عالقه به اینیگو مارتینس را 
رسانه ای کرده اند تا در پس این خبر و با خیال آسوده سر 
باشگاه چلسی را گرم کنند و به هدف اصلی خود یعنی 
ژول کنده برسند. کنده زمانی گزینه رئال مادرید بود اما 
با جذب رودریگو این مدافع از فهرست عالقه مندی های 
باشگاه مادریدی پاک شد. بیلبائو که پیشنهاد غیررسمی 
بارســا را جدی گرفته بود، روی مدافع خود 60میلیون 
یورو قیمت گذاشته و بارســا 45میلیون پیشنهاد داده. 
بارسا با رقمی کمی بیش از این در آستانه خرید کنده قرار 
دارد. جرارد رومرو درباره این اتفاقات نوشته: »مدیریت 
بارسا شایعه ها درباره اینیگو را به راه انداخت تا با خیال 

راحت روی کنده کار کند.«
   با خرید کنده تعداد مدافعان مرکزی بارســا به طرز 
نگران کننده ای باال می رود. لنگلــه باالخره رضایت داد 

نتو 
هم در آســتانه جدایی 

اســت و بارســا باید به فکر یک 
دروازه بان دوم باشــد. پــس از اینکه 
نتــو پیشــنهاد ســلتاویگو را رد کرد، 
ناپولی به جذب او نزدیک شــده است، 

مینگسا از باشگاه ایتالیایی مونتسا 
متعلق به سیلویو برلوسکونی 

پیشــنهاد دارد.

ریکی 
پوچ که پدیده بارسا بود 

در دوره کومان و ژاوی نتوانســت 
بدرخشــد و فرصت بازی پیدا کند. او 
حاال باید به فکر آینده اش باشــد. پوچ 
زمانی 25میلیون یورو قیمت داشــت 

و اکنون قیمــت او بــه 7میلیون 
رســیده اما باز هم مشتری 

جدی ندارد.

تا قرضی به تاتنهام برود و نیمی از دســتمزدش را هم 
بارســا بپردازد اما اومتیتی هنوز شــرش را کم نکرده و 
باشگاه دنبال راهی برای خالصی از دستمزد 16میلیون 
یورویی او در سال است. با اضافه شدن احتمالی کنده، 
این بازیکن برای حضور در ترکیب باید با بازیکنانی مثل 
پیکه، آرائوخو، اریک گارســیا، کریستنسن و مینگسا 
رقابت کند. همین حاال 6مدافــع مرکزی در تیم وجود 
دارد و این برای سیستم 3مدافعه نیز زیاد است. مینگسا 
البته در آستانه جدایی است اما اگر او برود، آسپلیکوئتا 
خریداری می شود که هم در پست دفاع مرکزی هم دفاع 

و وینگ بک راست توانایی بازی دارد.
   بارســا عالقه زیادی به پائو تــورس دارد. این مدافع 

ویارئال هم دوست دارد به بارســا برود. او با باشگاهش 
توافق کرده که اگر یک پیشــنهاد بزرگ رسید، بتواند 
برود. زمانی منچستر، یوونتوس و بایرن دنبالش بودند. 
لنگله با 35.9میلیون یورو، گران ترین خرید خط دفاعی 
تاریخ بارسلونا بوده و نلسون سمدو با 35.7میلیون یورو 
در رتبه دوم. بــا خرید یکی از بین پائــو تورس، کنده و 
اینیگو این فشار از روی لنگله به عنوان گران ترین مدافع 
تاریخ باشگاه برداشته می شود و روی دوش خرید دفاعی 

جدید می افتد.
   در خــط حمله هــم ترافیک عجیبی وجــود دارد. 
لواندوفســکی و اوبامیانگ و ممفیــس دیپای به عنوان 
مهاجم مرکزی در ترکیب حضــور دارند. بریتویت هم 
هنوز راضی به فسخ قرارداد نشده. لوک دی یونگ به تیم 
سابقش در هلند برگشته اســت. فاتی، دمبله، رافینیا و 
فران تورس هم در پست وینگر چپ و راست حضور دارند. 
همه آنها بازیکنان بزرگ و مهم و گرانی هستند. ژاوی این 
همه بازیکن در دفاع و خط حمله را برای چه می خواهد؟ 

هنوز معلوم نیست.
   در دفاع کناری هم ترافیک وجود دارد. سرخی روبرتو 
و سرجینیو دست با جدایی دنی آلوز مدافعان راست تیم 

هستند. مینگسا و آسپلیکوئتا هم اگر اولی نرود و دومی 
بیاید، در این پست می توانند بازی کنند. در سمت چپ 
خط دفاعی جوردی آلبا را دارند و در حال مذاکره برای 
خرید مارکوس آونسو از چلســی هستند. چند بازیکن 

دیگر هم در این پست مورد توجه قرار گرفته اند.
   بارســا تنها 20میلیون از محل فــروش کوتینیو به 
استون ویال پول به دست آورده و دو سه میلیون خرده ریز. 
تنها بازیکن مشــتری دار این تیم فرنکی دی یونگ است 
که دوست ندارد برود و پیشنهاد 70-80میلیون یورویی 
منچستریونایتد فعال روی هواست. دی یونگ در تمرینات 
اخیر بسیار غمگین بوده و نشانه های افسردگی را بروز داده 
است. در خط هافبک با حضور پدری، گاوی و بوسکتس 

بازی کمتری به این هافبک هلندی خواهد رسید.

2 دلیل برای غیبت رونالدوبیماری فرزند یا جراحی زیبایی؟

»کریستیانو رونالدو؟ باید سئواالت سخت تری بپرسید. 
سئواالت آسان، جواب های آســانی نیز دارند. ما تیم 
بسیار خوبی داریم و یک سرمربی بی نظیر نیز باالی سر 
آن است. ما همه  چیز داریم و به نظر شما چیز دیگری 
می خواهیم؟« این پاســخ قاطع انریکه سرزو، رئیس 
باشــگاه اتلتیکومادرید به یکی از خبرنگاران بود که 
درباره عالقه این باشگاه برای جذب رونالدو سؤال کرده 
بود. برخی خبرنگاران اســپانیایی ادعای رسانه های 
انگلیســی درباره توافق بین دو طرف را رد کرده اند. 
از رئال مادرید هــم صحبت به میان آمــده اما منابع 
نزدیک به رئال این شایعات را تکذیب کردند. مدیران 
بایرن مونیخ هر چند وقت یک بار به نوبت از کریستیانو 
تمجید اما اعــالم می کنند که نیازی بــه او ندارند. با 
این حال هنوز شــایعات درباره احتمــال انتقال این 
ستاره پرتغالی به باشگاه باواریایی وجود دارد. رونالدو 
به ادعای برخی منابع خبــری به خاطر بیماری فرزند 
تازه به دنیا آمده اش در تمرینات و اردوی پیش فصل 

منچستر غایب است. برخی شایعات هم حاکی از آن 
است که او به تازگی عملی زیبایی و پروتز انجام داده 
و هم اکنون قادر بــه تمرین نیســت. اریک تن هاخ، 
سرمربی منچستریونایتد درباره او گفت: »نگرانی هایی 
درباره غیبت رونالدو داریم، هر چند نگرانی شاید کلمه 
مناسبی نباشــد. من روی کار با بازیکنانی که اینجا 
دارم، تمرکز کرده ام. آنها واقعــاً خوب کار می کنند و 
در شکل و فرم خوبی هســتند. ترجیح می دهم روی 
پیشرفت بازیکنانی که دارم تمرکز کنم. اما بی صبرانه 
منتظر آمدن رونالدو هستم و سپس او را در تیم ادغام 
خواهیم کرد.« تن هاخ گفت که با آمدن رونالدو و اضافه 
شدن لیساندرو مارتینس و اریکسن کیفیت تیم باالتر 
می رود. به نظر می رسد تالش مدیر برنامه های رونالدو 
برای خارج کردن این بازیکن از منچستر نتیجه نداده 
است. عملکرد خوب من یونایتد با سرمربی جدیدش و 
خریدهایی که صورت گرفته، می تواند رونالدو را قانع 

کند یک فصل در لیگ اروپا به بازی بپردازد.

آژاکس 2دوره بــا مربیگری اریک تن هاخ توانســت 
تحسین همگان را برانگیزد. هر دو بار این تیم از ستاره 
خالی شد. بار اول ســتارگانی نظیر ماتیاس دلیخت، 
فرنکی دی یونگ، فان دبیک، حکیم زیاش و... به فروش 
رسیدند و حاال ستارگانی مثل سباستین هالر، مزروعی، 
گراون برخ، لیساندرو مارتینس و... . این باشگاه در این 
نقل وانتقاالت هم غیر از جدایی تن هاخ و پیوستن او به 
منچستر، بازیکنان زیادی را از دست داد و بازیکنانی را 
در اختیار گرفت. شرویدر باید تیمی متفاوت را در این 

فصل روانه رقابت ها کند.
   نیکوالس تالیافیکو، مدافــع آرژانتینی آژاکس در 
آســتانه انتقال به لیون قرار دارد. او با عقد قراردادی تا 
سال 2025 به ارزش 4میلیون یورو به عالوه 2.5میلیون 
یورو پاداش به لیون خواهد پیوست و دستمزد ساالنه 

3میلیون یورو در این تیم دریافت خواهد کرد.
   کالوین باسی مدافع 22ســاله و نیجریه ای رنجرز 
با عقد قراردادی 4ســاله به ارزش 22میلیون یورو به 

آژاکس پیوست.
   اوون وایندال مدافع چپ 22ساله و هلندی آلکمار 
با عقد قراردادی 5ساله تا تابســتان 2027 به ارزش 

10میلیون یورو به آژاکس پیوست.
   استیون برخواین وینگر 24ساله و هلندی تاتنهام با 
عقد قراردادی تا سال 2027 به ارزش 30میلیون یورو 

به آژاکس پیوست.
   آنتونی وینگر 22ســاله و برزیلی آژاکس همچنان 
مورد توجه منچســتریونایتد اســت. آژاکس راضی به 
فروش او نیست اما شاید با 60میلیون یورو رضایت بدهد.
   نصیر مزروعی، مدافع راست آژاکس به طور رایگان و 

با قراردادی آزاد به بایرن مونیخ منتقل شد.

   بایرن مونیخ با 18.5میلیون یورو رایان گراون برخ را 
از آژاکس آمستردام خرید.

   لیساندرو مارتینس مدافع 24ســاله و آرژانتینی 
آژاکس با عقد قراردادی 5ساله تا سال 2027 به ارزش 
57میلیون یورو به عالوه 10میلیــون یورو پاداش به 

منچستریونایتد پیوست.
   آندره اونانــا دروازه بان 26ســاله و کامرونی فصل 
گذشــته آژاکس با قــراردادی آزاد به مدت 5فصل به 

اینتر ملحق شد.
   سباستین هالر، مهاجم 28ســاله و ساحل عاجی 
آژاکس با عقد قراردادی 4ســاله به ارزش 35میلیون 
یورو به دورتموند رفت اما خیلی زود متوجه سرطانش 
شــد. درمان اولیه روی بدن او جواب داده و تومورها 

خوش خیم گزارش شده است.
   برایان بروبی از الیپزیش به آژاکس پیوست. بروبی 
مهاجم 20ســاله و هلندی الیپزیش با عقد قراردادی 
5ساله به ارزش 16.5میلیون یورو به عالوه 3میلیون 

یورو پاداش به آژاکس آمده.
   پس از ســپری کردن نیم فصل قرضی در آژاکس، 
مهاجم 20ســاله هلندی با انتقالی بــه ارزش 16.5 
به عالوه 3میلیــون یورو به صورت دائمــی به آژاکس 
پیوست و قراردادی 5ساله را به امضا رساند. او یکی از 
محصوالت آکادمی آژاکس به حســاب می آید. دوران 
حضور قرضی او در آژاکس با 13بازی، 7گل زده و یک 

پاس گل همراه بود.
   پسر سرمربی پورتو هم آژاکسی شد. فرانسیسکو 
کونسیسائو وینگر 19ســاله و پرتغالی پورتو با عقد 
قراردادی 5ســاله تا تابســتان 2027 بــه آژاکس 

پیوست.

حمله به آمستردام
باشگاه های بزرگ باز هم آژاکس را از ستاره خالی کردند

سنت شکنی توپچی ها
آنها از سیتی هم بازیکن می خرند

منچسترسیتی در این فصل نقل وانتقاالت از باشگاهی 
مصرف کننده به باشــگاهی مولد تبدیل شده. پس 
از فروش رحیم اســترلینگ و ژســوس به چلسی و 
آرســنال حاال نوبت فروش زینچنکوی اوکراینی به 
آرســنال بود. زینچنکو که مدافع چپ است، بعد از 
زندانی شــدن بنژامن مندی )به جرم تجاوز( باز هم 
نفر اول پست دفاع چپ نبود. گواردیوال در این پست 
از کانسلو استفاده می کرد که یک راست پاست و پست 
تخصصی اش دفاع راست است. حتی آکه هم که مدافع 
مرکزی است، در پست زینچنکو به بازی گرفته شد. با 
این حال آرسنال او را 30میلیون پوند خرید. آن هم در 
پستی که تیرینی را دارد که یکی از بهترین مدافعان 
چپ بریتانیا محسوب می شود و همینطور نونو تاوارش 

که هنوز به تیمی منتقل نشده است.
   شــاید یکی از دالیل این خرید استفاده از ملیت 
کاپیتان تیــم ملی اوکراین بود. در انگلیس نســبت 
به اوکراین همدردی شــدیدی وجــود دارد و خرید 
زینچنکو می تواند وجهه آرسنال را نزد مردم بهتر کند.

   تا قبل از تابستان امســال، آرسنال در طول تاریخ 

هیچ بازیکنی از منچسترسیتی جذب نکرده بود و حاال 
2بازیکن به نام زینچنکو و ژسوس جذب کرده.

   آرتتا کــه زمانی دســتیار همیــن گواردیوال در 
من ســیتی بود، حاال با 2خریدش به باشــگاه سابق 
خود سود رسانده است. زینچنکو که جایی در ترکیب 
نداشت و ژسوس هم در فصلی که گواردیوال ترکیب را 
بدون مهاجم نوک می چید زیاد به بازی گرفته نشد و 
گاهی در وینگر راست بازی کرد. حاال با خرید هالند و 

خولین آلوارس هیچ شانسی برای بازی نداشت.
   آرتتا معموال ســتاره پنجره هــای نقل وانتقاالت 
است. او در هر پنجره کلی خرید می کند اما دست آخر 

نتیجه ای نمی گیرد.
   خریدهای آرســنال در پنجره تابستانی2022 تا 

به این لحظه:
................................... 45میلیون پوند گابریل ژسوس
........................ 32میلیون پوند اولکساندر زینچنکو
......................................... 5.31میلیون پوند فابیو ویرا
مت ترنر............................................ 5.73میلیون پوند
مارکینیوش....................................... 3.1میلیون پوند
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کایالپ را می  برم
امین میرزازاده، فرنگی کار سنگین وزن ایران امیدوار است در صربستان با ارائه 

بهترین نمایش ها قهرمانی جهان را در این وزن برای ایران نگه دارد

استقبال عجیب

 تیم ملی فوتبال زنان بامداد جمعه وارد تهران شد و طبق خبری 
که سایت فدراسیون داده، استقبال خوبی از این تیم شده است. هم 
اعضای کمیته زنان به استقبال رفته اند و هم بصیری نیا، مدیرعامل 
باشگاه شهرداری سیرجان و بلوردی رئیس هیأت فوتبال سیرجان. 
شاید برای فوتبالی ها عجیب باشد که چرا مدیر یک باشگاه باید برای 
استقبال از تیم ملی به فرودگاه برود؛ آن هم با طی کردن کیلومترها 
از یک شــهر دور. کســی به یاد ندارد مدیران عامل باشگاه های 
پرسپولیس و استقالل به استقبال تیم ملی رفته باشند. به هر حال 
وقتی در بازی با ازبکستان از 11بازیکن زمین، 10بازیکن سیرجانی 

باشند، مدیرعامل و رئیس هیأت باید هم به استقبال بروند.

آسیا علیه فوتسال زنان

از سال۲01۸ که تیم ملی فوتسال زنان ایران برای دومین بار 
قهرمان آسیا شد، هیچ مسابقه رسمی دیگری در سطح آسیا 
برگزار نشده است و به نظر می رســد AFC هیچ توجهی به 
فوتسال زنان ندارد. پس از همه گیری ویروس کرونا، مسابقات 
۲0۲0 فوتسال زنان آسیا لغو شد اما امروز که برگزاری همه 
مسابقات فوتبال زنان و مردان و فوتسال مردان به روال معمولی 
خود برگشته، هیچ خبری از فوتسال زنان نیست. نسل طالیی 
زنان فوتسالیست ایرانی که امیدوار بودند با یک قهرمانی دیگر 
در آسیا هت تریک کنند به روزهای بازنشستگی خود نزدیک 
می شوند و باید کم کم شاهد خداحافظی آنها از میادین باشیم.

تیم ملی فوتبال زنان ایران همانطور که پیش بینی می شــد، 
با قبول شکســت از ازبکســتان نایب قهرمان کافا شد. ایران 
و ازبکســتان با پیروزی مقابل ترکمنســتان، قرقیزستان و 
تاجیکستان در آخرین بازی رقیب هم شدند. ازبکستان به لطف 
تفاضل گل بهتر صدرنشین بود و دختران ایران برای قهرمانی 
نیاز به پیروزی داشتند اما نتوانستند سنت شکنی کنند و باز هم 
به رقیب قدرتمند آسیای مرکزی باختند. البته مریم آزمون، 
سرمربی تیم ملی این نایب قهرمانی را به همان اندازه قهرمانی 
باارزش می داند. او باز هم تأکید کرده که تیمش بدون انجام 
بازی تدارکاتی به این تورنمنت آمد که خودش جنبه تدارکاتی 

دارد. کاش او توجیه بهتری برای این شکست داشت.

همان همیشگی در کافا

گلزن
الهام محمودی |  روزنامه  نگار
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افقی:
 1- همسایگی- مهربانی- مرکز 

تنظیم گلوکز در بدن
۲- قطعــی- از غذاهای محلی 

کردستان
3- سامانه ای در سیستم بانکی 
برای انتقال پول- معامله- قدر 

زر می داند
4- ذریه- صفت بهشت- معیار

5- صفتی برای سحرخیز- قوم 
حضرت موسی)ع(- خمیدگی 

کاغذ
6- حرف ندا- دستگاه تعیین 

جهت وزش باد- لباس
7- توده مردم عادی- کشتی 

ژاپنی- دیدنی در ارتش
۸- پیامبر قوم ثمــود- انباره- 

کوه آتشفشانی ایتالیا
9- ریسمان- آتش سوزی- از 

ورزش های رزمی
10- از خواهــران برونتــه- 
معشوق- شــهری در جنوب 

تهران
11- نــت چهــارم- زنبــور 
عســل ماده بارور- از اعضای 
آسیب پذیر خانواده که کمک 
به آنها در هنگام وقوع حوادث 

در اولویت است
1۲- اهل نیست- شیپور بزرگ 

جنگی- سنگسار کردن
13- خوشه گندم- بی نظیر- 

مأیوس
14- رمانی خواندنی نوشــته 

سیمون دوبوار- رهبر حزب
15- واحــد اندازه گیری توان 
الکتریکــی- احســان- جاده 

ریل گذاری شده
  

عمودی:
1- نیکوکار- چشم پوشــی از 

تصمیم- اشتباه
۲- از تفریحــات مهیــج در 
ســواحل دریا- ابــزاری برای 
نمایــش تصاویــر و حرکات 

ستاره ها
3- ســنگینی معده- آشکارا- 

عظمت
4- پایتخت موسیقی کالسیک 

جهان- جایز- آکنده
5- پافشاری کردن- نیرنگ- 

پول ژاپن
6- تنها- از شدت خنده بی حال 

شدن- از اقلیت های مذهبی
7- فراموشی- عقیده- شیرینی 

تولد
۸- میمنت- خودمختار- ظرف 

جوشاندن آب
9- شــخص- فریادرس- پرده 

سینما
10- از راه هــای اثبــات وقوع 
جنایت در فقه اسالمی- واحد 
اندازه گیری طول های بســیار 

کوچک- مروارید
11- داخل- از خوراکی های سنتی 

کرمان- جاهل
 1۲- راه رفتــن مار- مترســــک- 

میان برنامه تلویزیونی 
13- مفید و مؤثر- صندوق خانه- از 

پیامبران بنی اسرائیل
14- پوشش محافظ که در جنگ بر 

تن اسب می کردند- آزرده خاطر
15- صومعــه- دوســتی و رفاقت- 

15روزآمد

محيرهرهناركيب
عافترازاسرتهسا

نرقيمنارژراش
يساوركيتسارلگ
هراودناقفخا
نوتوفيمالنواه

دضداپراوزارت
معنيشكهعمجهبل
يفالتورهاماخ
اتيبكارفجارعم

مسوكوفاحيرا
اجناهربرهشمرخ
تلوهسناكموها
وفرنتگنشاولزند
رادمينيكناييم

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4259
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

159867342
476293185
283541976
925374861
647158293
318926754
734619528
862735419
591482637

متوسط

    9  3  7
 3 1   2  4  
9  7   6    
4      2 6  1
         
 6 3      9
   5   8  2
 7  5 8   4 1  
2  4  3     529176483

471283569
638594127
213769845
896425731
754318296
165832974
387941652
942657318

ساده

متوسط

826491357
531782946
947356128
458973261
792618534
163245789
319564872
675829413
284137695

سخت

    6   4  
 7 6   3   5
 8     9   
  5   4    
6        3
   9   7   
  4     2  
8   7   4 1  
 9   8     

ساده

 2 9 1  6 4 8  
  1  8  5   
   5 9 4    
 1      4  
  6    7   
 5      9  
   8 3 2    
  7  4  6   
 4 2 6  7 3 1  

امین میرزازاده کشــتی گیر فرنگی کار دســته فوق ســنگین ایــران بعد از 
بدشانسی های متوالی در جهانی صربستان ملی پوش ایران خواهد بود. میرزازاده 
در المپیک توکیو هم ملی پوش ایران بود که با لوپز کوبایی و رضا کایالپ ترک در 
یک طرف جدول قرار گرفت و به عنوان پنجمی رسید. مدال طالی فوق سنگین 
بیش از 10سال است که بین این دو کشتی گیر تقسیم شده است و هم گروهی 
با آنها بزرگ ترین بدشانسی برای کشتی گیران دسته فوق سنگین است. بعد از 
المپیک قرار بود میرزازاده به جهانی نروژ اعزام شــود، جایی که کایالپ و لوپز 
به خودشان استراحت داده بودند و شانس کسب مدال میرزازاده بسیار باال بود. 
اما پیش از اعزام او به بیماری کرونا مبتال شد و حضور در مسابقات جهانی را به 
راحتی از دست داد. جانشین میرزازاده در مسابقات جهانی علی اکبر یوسفی بود 
که توانست به مدال طال برسد. میرزازاده نیز بعد از رهایی از مصدومیت، طالی 
امیدهای جهان را گرفت. امســال محمد بنا برای انتخاب ملی پوش این وزن 
۲بار مسابقه انتخابی بین میرزازاده و یوسفی برگزار کرد که میرزازاده هر ۲بار 
پیروز شد. او درباره رقابت هایی که در پیش دارد و شرایط آمادگی اش با خبرنگار 

همشهری به گفت وگو نشسته است.

    به نظر می رسد بدشانسی هایت در راه اعزام به مسابقات جهانی 
بزرگساالن باالخره به پایان رسیده است؟

توکل به خدا، ان شاءاهلل که همینطور است. دفعه قبل چند روز مانده به اعزام تست 
کرونا یم مثبت شد و مسابقات جهانی را از دست دادم. البته شرایط نسبت به یک سال 
پیش تغییر کرده است. واکسیناسیونی که انجام شد و داروهایی که تجویز می شود 
شرایط را نسبت به شیوع اولیه این بیماری بهتر کرده است. البته این را هم اضافه کنم 
که این روزها دوباره این مریضی اوج گرفته و باید خیلی مراقب باشیم. در اردو هم که 
حضور داریم، قوانین قرنطینه دوباره به کمپ تیم ملی برگشته است. امیدوارم خیلی 

زود از شر این ویروس راحت شویم.

    جهانی نروژ را با بدشانسی از دست دادی درحالی که کایالپ و لوپز 
حضور نداشتند. شرایط را در صربستان چطور پیش بینی می کنی؟

مسابقات نروژ با همه اتفاقاتی که داشت تمام شــد و من نگاهم رو به جلو است. 
بدشانسی آوردم و نتوانستم به مســابقات جهانی بروم. ولی باز خدا لطف کرد و 
توانستم یک سال دیگر در کشتی باشــم و ملی پوش ایران در جهانی صربستان 
شوم. در ورزش حرفه ای اتفاقات عجیب و غیرقابل پیش بینی می افتد. خیلی ها 
بودند که در اوج جوانی و البته پختگی دقیقا زمانی که وقت مدال گرفتنشان بود 

به دلیل آسیب دیدگی مجبور 
شدند از کشتی خداحافظی 

کنند و برای همیشه پرونده 
قهرمانی شان بسته شد. باز خدا 

را شــکر بعد از عمل پایــم و همین 
بدشانســی هایی که شما گفتید می توانم 

در مسابقات جهانی کشــتی بگیرم. فرصت 
دارم تا شکست در المپیک را جبران کنم. لوپز 

را نمی دانم ولی کایالــپ در جهانی حضور دارد و 
امیدوارم درصــورت رویارویی با او عملکرد خوبی 

داشته باشم.

    لوپز کوبایی با کسب 4 طالی المپیک و 5 طالی جهان خودش را 
از سایر کشتی گیران جدا کرده و نابغه کشتی دنیا محسوب می شود. به نظرت 

راهی هست که بتوانی او را شکست بدهی؟
لوپز کشتی گیری قدرتمند با استایل خاص است و تمام طالهایش را با اقتدار و 
بدون حرف وحدیث کسب کرده است. او واقعا کشتی گیر بی نظیری است که البته 
3بار هم در فینال شکست خورده ولی حرف و حدیث درباره آن باخت ها زیاد است. 
درباره بردن این حریف هم باید بگویم قطعا کشــتی گیر شکست ناپذیر نداریم و 

درصورت رؤیایی مجدد با این حریف تمام تالشم را می کنم.

    رضا کایالــپ چطور؟ او هم عنوان دار جهان و المپیک اســت. 
به نظرت می توانی او را شکست دهی؟

کایالپ کشــتی گیر خوبی اســت ولی نه به اندازه لوپز. کایالپ عنوان دار جهان و 
المپیک است ولی بارها در مقابل کشتی گیران مختلف شکست خورده است.

    در انتخابی تیم ملی اکبر یوسفی قهرمان رقابت های جهانی نروژ 
را شکست دادی. همین مسئله کارت را در جهانی سخت می کند. فکر می کنی 

بتوانی طالی او را تکرار کنی؟
آقای یوسفی جزو کشتی گیران خوب این وزن است. کشتی همین است دیگر، برد 
و باخت دارد. من در جهانی صربستان سعی می کنم بهترین نمایشم را روی تشک 
بگذارم و کم فروشی نکنم. نتیجه دیگر دست خداست، ان شاءاهلل که در نهایت دل 

مردم شاد شود.

لوپز استثناست



فهیمهپناهآذرگپ
روزنامهنگار

 انفرادی 
51 میلیاردی شد 
کمدینسخهشفابخشگیشه

پرفروشتریــنفیلــمرویپردهســینماهای
کشــور،از51میلیــاردو375میلیــونو
210هــزارتومــانگــذرکــردوبــاجذب
یكمیلیونو559هزارو275تماشاگر،درصدر
جدولگیشه1۴01جایگاهیتثبیتشدهدارد.
اینفیلمکمدیبهکارگردانیمســعوداطیابی
وباحضوررضاعطاران،مهدیهاشــمی،احمد
مهرانفرو...درتابستان9۸ســاختهشد.هزینه
تولیدفیلم۸میلیاردتوماناعالمشــدهاستو
باتوجهبهفروشباالی50میلیــاردیاشتابه
امروز،جزومعدودتولیداتسینمایایراناست
کهدرگیشهبهسودرسیدهاست.البتهبایدخواب
3سالهسرمایهتولیدراهمدرنظرگرفت.انفرادی
ســالهای1399و1۴00رابهعلترکودحاکم
برسینماهاکهمحصولشــرایطکروناییبودرا
ازدستدادواز7اردیبهشــت1۴01رویپرده
آمد.فروشانفجاریفیلمانفرادیدرروزهایاول

اکراننشانازموفقیتیگستردهداشت.
شــروعخوبیکهالبتهدرادامهکمیافتکرد.
درهفتــهاول،5میلیاردو۸77میلیــونتومان
فروخت.هفتهدوماینرقمکمــیباالتررفتو
به5میلیاردو929میلیونتومانرسید،اماافت
فروشازهفتهسومآغازشــدکهگیشهآنرابه
5میلیاردو95میلیونتومانتقلیلداد.درهفته
چهارمفروشفیلمپایینترآمدو»انفرادی«به
رقم۴میلیاردو273میلیونرسید.»انفرادی«با
گیشــه23میلیاردیماهاولاکرانشرابهپایان
رســاند.تداوماکرانانفرادیدرفصلتابستانبا
کمترینمیزانافتفروش)کهمیتوانســتبا
توجهبهگذشتچندهفتهطبیعیباشد(باتوجه
بهنمایشعمومیتعدادزیادیازفیلمهایجدید،
نشاندادمخاطبباوجوددایرهگستردهایکه
برایانتخابدراختیارداردهمچنانترجیحش

ایناستکهکمدیببیند.
انفرادیدریكهفتهاخیروپسنزدیكبه3ماه
اکراندرحالینزدیكبه۴میلیاردتومانفروخته
کهنزدیكترینرقیبش،فیلمتازهاکرانشــده
»تیتی«،بهفروشهفتگــی3میلیاردتومانی

دستیافتهاست.

گیشه۱۰۰میلیاردی؛ماموریتغیرممکن 
ابراهیمعامریانتهیهکنندهفیلــمانفرادیکه
سالگذشــتههمفیلمپرفروش»دینامیت«را
رویپردهداشتدرآســتانهاکرانفیلمتازهاش
وعدهفروشــی100میلیاردتومانیرادادهبود:
»باالخرهاینفیلمرضاعطارانراداردوازطرف
دیگرمیتوانبهجرأتگفتمردمپسازسالها
میتوانندیكکمدی-اکشنخوبرادرسینماها
تماشــاکنند.زمانیفیلمهایاکشــنجمشید
هاشمپورمیفروختوزمانیفیلمهایکمدی؛
حاالاماترکیبیازفضایکمدیواکشــنرادر
یكفیلمشاهدهســتیمکهمیتواندتبدیلبه
اتفاقیجدیدبرایســینمایایرانشود.ازاین
منظرمنتظراتفاقدرخشانیبرایاینفیلمدر
گیشههستیموباتوجهبهافزایشقیمتبلیت
سینماها،فکرمیکنم»انفرادی«بتواندفروشی
باالی100میلیاردتومانرادرگیشهثبتکند.«

اگرانفرادیفروشهفتگی۴میلیاردتومانیاش
راهمچنانحفظکندبرایرســیدنبهگیشه
100میلیاردتومانی،باید12هفتهدیگررویپرده
بماندکهباتوجهبهترافیكسنگینفیلمهایدر

نوبتاکران،چنینچیزیبعیدبهنظرمیرسد.

شهابمهدوییادداشت
روزنامهنگار

222324

  یکشنبه     2 مرداد  1401     24  ذی الحجه  1443       سال سی ام          شـــماره  8550

آینه بی غبار در شب های تار
گفتوگوباکارگرداننمایش»روشنایشبتار«کهپدیدهنمایشیاینروزهایتهراناست

اوجبههمراهیگروهفرهنگیققنوسکهپیشینهای
دراجراینمایشهایمیدانیدارند،اینباردربوستان
والیت»روشنایشــبتار«رارویصحنهمیبرند.
تجربهنمایشهایمیدانیبهدهه8۰برمیگردد.بهزادبهزادپورنخستینکارگردانیبودکه
نمایشهایمیدانیرارویصحنهبردوبعدهاسعیداسماعیلیایننوعنمایشهارادرباغموزه
دفاعمقدساجراکرد.تاکنوننمایشهایبزرگمیدانیچون»شبیدرکهکشان«،»فصل
شیدایی«،»تنهاترازمسیح«،»محشر«و»ســرزمینخورشید«همتوسطاوجاجراشده
است.»روشنایشبتار«بهکارگردانیحسنبرزاتاششممردادماهاجرایخودراهمزمانبا
2عیدبزرگقربانوغدیردارد؛نمایشیکهگفتهشدهدرهرشبازاجرایشمیزباننزدیک
به25۰۰تماشاگراست.یکنمایش9۰دقیقهایکهبهگفتهحسنبرزا،محوروموضوعشسیر

وسیرهزندگیامیرالمؤمنینعلی)ع(ازپیشازتولدتاغدیرخماست.

اجــراینمایشهــایمیدانی
بهدهــه8۰برمیگردد؛زمانــیکهبهزاد
بهزادپورولشکر27رســولاهللدرشرق
تهراننمایشهارارویصحنهمیبردندو
بعدهاایننمایشهااجرایشانبیشترشد.
شماازچهزمانتصمیمبهتولیدواجرای

ایننوعنمایشهاگرفتید؟
همانطورکهگفتیدمبــدعتولیدواجرایاین
نمایشهابهــزادبهزادپوربــودومنهمدر
چندینکاردستیارایشانبودموبعدهاسعید
اسماعیلیدراینحوزهکارکرد.مندرنمایش
»فصلشیدایی«دستیاراســماعیلیبودمو
بعدهادرمؤسســههنریققنوسچندکاررا
خودمانتولیدواجراکردیم.تجربیاتپیشین
بهیاریماآمدهاست.مطمئناتمامآنچهدارم
حاصلتجربیاتیاســتکهکناراینبزرگان

داشتهوکسبدانشکردهام.

»روشنایشبتار«رامؤسسه
اوجسفارشداده،چهزماننگارشمتنرا
تمامکردید.ازپروسهنگارشنمایشنامهتا

تولیداجرابگویید.
متننمایشراسال9۸نوشتهبودیمکهباتوجه

بهشیوعکرونافرصتیبرایتولیدواجرانشد.
6ماهپیشبودکهباردیگرمتنرابازنویســی
کردم.درنهایــتتمرینهاراآغــازکردیمو
تصمیمبهاجراینمایشدراینزمانگرفتیم.

بهنظرمیرسدزمانبرایتمرین
کمداشتید.باتوجهبهسنگینیکارچطور

توانستیدنمایشرابهاجرابرسانید؟
»روشنایشــبتار«پروداکشــنسنگینی
داردوزمانزیادیبــرایپیشتولیدآننیاز
بود.بیشــترینوقتمانهمبرایپیشتولید
صحنهایبود،امازمانتمرینکمبود.درست
استکهوقتینمایشیاجرامیشود،حتیبا
وجودبازیگرانحرفهایبایدچندماهیرابه
تمریناختصاصداد،اماماتمریناتمانکمبود.
بازیگرانماعموماسربازارتشوسپاههستند
کهتجربهاجرایمیدانیراداشتندوبرحسب
تجربهکارکردند؛بههمیندلیلتمریناتمان
بیشتراز20روزطولنکشید.ایننمایشهمبر
پایهدیالوگبود،اماصداهاازپیشضبطشده
استوبازیگرانرویصحنهپلیبكمیکنند
واینکاررابرایمانآســانکردهاست.برای
صداهاهمازدوبلورهایپیشکسوتهمکاری

 درخشش مجروح سومار 
در مسابقات جهانی

گفتوگوباجعفرعسگری؛جانبازیکه
عضوتیمملیفوتبالقطععضوایراناست

فراموش کرده ایم برای 
ادای تکلیف جنگیده ایم 

خوانشیازاصولحاکمبرتصمیم
امامخمینی)ره(،درپذیرشقطعنامه59۸

 روایت کهن الگوهای ادبی 
با زبان موسیقی

خواننده،آهنگسازوترانهسرایآنسامبل
سیریا،بهپرسشهایهمشهريپاسخداد

صدور 3پروانه 
نمایش 

شــورایپروانــهنمایش
فیلمهایســینماییبرای
3فیلمپروانهنمایشصادر
کرد.بهگزارشهمشهری،
شــورایپروانــهنمایش
فیلمهایســینماییدر
جلسهاخیرباصدورپروانه
فیلمهای بــرای نمایش
تهیهکنندگی به »اینان«
علیبرادریوکارگردانی
رهبرقنبــری،»مالقات
خصوصی«بهتهیهکنندگی
امیربنانوکارگردانیامید
شمسو»ســهجلد«به
تهیهکنندگیمحمدآفریده
وکارگردانیســیدمهدی

اسماعیلیموافقتکرد.

جلوگیری از 
 قاچاق فیلم ها
با کد امنیتی

معضلقاچــاقفیلمهای
رویپردهسالهاستکه
درســینمایایرانوجود
داردوعجیباستبهرغم
تمامپیشــرفتهایفنی،
اینمســئلههنــوزحل
نشدهاســت.محمدرضا
صابری،سخنگویانجمن
ســینماداران،گفتهاین
مشــکلقابلحلاست
امــاهزینهرویدســت
فیلمها تهیهکننــدگان
میگــذارد.صابریبهمهر
گفت:یکــیازایمنترین
روشهایموجــوددراین
زمینه،اززمانیموردتوجه
قرارگرفتکــهفیلمهای
سینماییدیجیتالشدند.
دراینراستابرایامنیت
بیشترفیلمها،باهرهاردی
کهبرایهرســالنسینما
ارســالمیکنندبایدیک
کدصادرشودوبهانجمن
سینماداراناعالمکنندکه
هرکدبرایکدامسینماست
تادرصورتیکــهفیلمی
بیرونبیاید،بتواندبهراحتی
قابلپیگیریباشد.درچنین
شرایطیسالنداراننسبت
بهقبلحساسشدهومانع
ازلورفتنفیلمتوسطسالن
خودمیشوند،اماباتوجهبه
اینکهاینامرهزینهبربودهو
صدورهرکدبرایهرسینما
تاآنجاکهمیدانمنزدیک
به5میلیونتومانهزینه
دارد،تهیهکنندگانتمایلی
بهچنینکاریندارند.اما
بیشکمهمترینراهبرای
حلاینمشکل،فعالکردن

کدامنیتیاست.

ویافــزود:اتفاقعجیب
دیگریکــهمیتواندبه
مســئلهقاچاقفیلمهای
سینماییدامنبزند،بحث
اکرانهایسیاراست.این
طرحاکرانجــدایآنکه
بهســینماضربهمیزند
بهراحتیفیلمهــارادر
دسترسقرارمیدهندتا
نسخههایقاچاقآنخارج
شود.امانبایدفراموشکرد
کهقاچاقفیلمباروشهای
مختلفامکانپذیراستو
بهراحتینمیتوانثابتکرد

چگونهانجامشدهاست.
صابــریدربــارهکنترل
ســالنهابرایجلوگیری
ازقاچــاقفیلمهاگفت:
خوشــبختانهباکمرنگ
شدنسطحشیوعکرونادر
کشور،ازابتدایسالجاری
ســینماهاتقریباًبهحالت
سابقخودبازگشتهاندبه
همیندلیلتوانســتهایم
نیروهایقدیمــیخودرا
بهکاربگیریموبهنیروهای
کنترلدرســالنهاتأکید
کردهایمدرصــورتبروز
چنیناتفاقاتی،تبعاتبدی
برایآنهاخواهدداشت.به
نیروهایکنترلسینماها
اعالمشدهکههنگامنمایش
فیلمبایددرسالنسینما
حضورداشــتهباشندتا
مانعچنیناتفاقاتیشوند.
درکنارآن،حساســیت
چنینموضوعیدرانجمن
سینمادارانموردتوجهقرار
گرفتهوبههمهســینماها
ابــالغشــدهدرصورت
رعایتنشــدنمــوارد
امنیتیالزم،سینماداران
بیشــترازهرکسدیگری
درکنــارتهیهکنندهفیلم
تأکید میبیننــد. ضربه
میکنــمکهمــاحافظ
منافعتهیهکننــدگانو
و پخشکنندگانهستیم
تمامتالشخودرادراین

زمینهانجاممیدهیم.

خواســتیم؛هنرمندانیچونبهروزرضوی،
لطیفیو...همکاریکردند.

موضوعایننمایش9۰دقیقهای
صرفادربارهحضرتعلی)ع(است؟

درطول90دقیقهنمایــشفرازهایمختلف
زندگیایشــانرابررســیکردیم،امادراین
روایتهاینمایشــیازقالبفضایمحیطی
)بوستانوالیت(کهدراختیارداشتیمبیشترین
بهــرهرابردیم.نمایشازفضایسرگشــتگی
مردمانشروعمیشــود.درپردهسرگشتگی،
جماعتیراشــاهدیمکــههرکــدامبهحال
استیصالوافسردگینشستهاند.همهدستها
بهسویآســمانباالســتودریكلحظهنور
شــدیدیکهنمادیازهماننورامیدووالیت
است،شروعبهتابیدنمیکند.همهبرمیخیزند
وبهســمتنوروالیتحرکــتمیکنند.این

نمایشدر30پردهرویصحنهمیرود.
بــهاتفاقــاتعیــدقربــانوذبــححضرت
اسماعیل)ع(،ســپساتفاقاتساختکعبهو
بعدبهسیرشرکوبتپرستیدرزمانحضرت
موســیواردمیشــویم.بهصلیبکشــیدن
حضرتعیسی)ع(،بتپرستیهاوشکنجهها
درزمــانپیشازبعثتپیامبــر)ص(ومیالد
امیرالمؤمنیــن)ع(درخانهکعبــهرادرقالب
فضاییباشــکوهکهکعبهشکافتهخواهدشد،
مخاطبانشاهدهستندوازآنجاسیرزندگی
امیرالمؤمنینشروعمیشودومخاطب،اتفاقات

مختلفرابااثرنمایشیهمراهیمیکند.
باتوجهبــهخردهقصههاییکه
درنمایشوجوددارد،بایکنمایشبزرگ
روبهروهستیم.برایطراحیصحنه،ساخت
دکوروســاختموســیقیباچهکسانی

همکاریدارید؟
تولیداینگونهنمایشهاروندبســیارسختی

دارد؛چــونهمهدکورها،دکورهــایرئالو
منطبقباواقعیتآنهاست.در»روشنایشب
تار«همهایــناتفاقاترابــاجلوههایویژه
میدانی،بصــری،تصاویرویدئوَمــپو...تمام
وکمــالدر90دقیقهبدونقطــعبهنمایش
میکشیم.ساختموسیقیراعرفانحسنزاده
انجامدادهوطراحیصحنهوساختدکورهم
مرتضیپورحیدریانجامدادهکهطراحصحنه
سریال»مســتوران«همهســت.نورپردازی
وجلوههایویژهنمایشهــمبرعهدهعباس

رحمانیویاسریارمحمدیاست.

اوایلکــهایننــوعنمایشها
رویصحنهمیرفتهمبهواســطهتولید
سفارشیوهماینکهمخاطبانآنبیشتر
مدعوهستند،موردنقدقرارمیگرفتند.
میگفتندتماشــاگرانایننوعنمایشها
بهشکلاتوبوسیدرمحلنمایشحضور

دارند!
ایننقدهابــرایهماندهه۸0اســت؛البته
نهفقطبــراینمایشهایبــزرگمیدانی،
بلکهنمایشهایمناســبتیکهدرسالنهای
تئاتراجرامیشــدند.بهنظرمتماشاگرامروز
باتماشــاگرتئاتــرآنزمانفــرقمیکند.
تماشاگرانتئاترسختگیرشدهاندوازنمایشی
کهمیبینند،انتظاردارند،ماهمســعیمان
ایناســتکهبهروزترباشیم؛چراکهمخاطب

امــروزدرانتخابشدقتمیکند.تماشــاگر
تئاتــربهواســطهجذابیتهــایبصرییك
نمایش،موسیقیوداستانانتخابمیکندکه
نمایشراببیند.تأکیدمیکنمکهسطحتوقع
مخاطبباالتررفتهاستوهیچاجباریبرای
تماشاینمایشوجودندارد.البتهتماشاگران
ایننمایشهمابتــداثبتناممیکنندوبرای
تماشاینمایشبراســاسنوبتیکهبرایشان

پیامكمیشود،میآیند.

شــماتجربهاجــرایایننوع
نمایشهارادرخارجازایرانهمدارید؟

مجموعههنریققنوسسالگذشتهدرسوریه
نمایش»ارضالشمس«-سرزمینخورشید-
رابهزبانعربیدردمشقوحمصاجراکردیم
کهبااستقبالبینظیرمخاطبانسوریمواجه
بود.امیدواریمفارغازکشورسوریهشاهداجرا

درکشورهایدیگرنیزباشیم.

بعداز»روشــنایشــبتار«
نمایشهایدیگریبرایاجــرادربرنامه

گروهخواهیدداشت؟
درســالهایپیشمــابههمــتاوج»فصل
شیدایی«رادر16استاناجراکردیم.اگرحمایت
وظرفیتالزموجودداشتهباشد،دراستانهای
دیگرنیز»روشنایشبتار«رابرایاجراخواهیم
برد.بعدازپایانایننمایش،درمحرموصفربار
دیگرنمایش»تنهاترازمسیح«رابرای15شب
رویصحنهمیآوریموبعــددرتدارکاجرای
جدیدبهنام»زنانآسمانی«هستیم.معتقدمتا
جاییکهمیشودتولیدچنینآثاریبایدبیشتر
وبیشترشود.دوستانخیریداریمکهدرحوزه

کارهایمذهبیمشغولفعالیت
هستندکهمیتواننددرمسیر
تولیداینآثارنیزهمراهشوند.

 »شام عروسی«
با هنرمندی کودکان اتیسمی 

باحمایــتپردیس
تئاترشهرزادنمایش
»شــامعروســی«با
هنرمندیبچههاییبا
نیازهایویژهدرسالن
شماره2اینمجموعه

رویصحنهمیرود.
بهگزارشهمشــهری،ایــننمایشبهمدت
7شــببــهنویســندگیوکارگردانیجواد
فراهانیوبــاهنرمندیکودکاناتیســمو
پروانهایازدومتاهفتممردادماهسالجاری

ساعت1۸:30رویصحنهمیرود.
یگانــهفرجــام،محمدرضادانشــی،مانلی
حسینی،حسینبلوری،علیرضازندهنام،مریم
فیضاللهی،امیرمحمدکیانی،شهابزنگنه،
محمدجهانگیــری،محمدمهــدیمصیبی،
مریمموســوی،فاطمهخاناحمدی،سجاد
احدزاده،محسنغفاری،ابوالفضلمحمودی،
انسیهمیرامینی،آزادهجاوید،مریممحسنی،
پگاهقدس،زینبجوکار،ســحرترازی،نگار
زرگرطالبــی،مهرشــادآقامیری،شــایان
احمدپور،نیماطالبینســب،امیرحســین
رحمانیوعســلســندانیبازیگرانایناثر
نمایشــیهســتند.عالقهمندانمیتوانند
برایدیدننمایش»شــامعروسی«وخرید
بلیــتبهســایتتیــوالمراجعــهکنندیا
بهصورتحضوری،بهگیشــهتئاترشهرزاد

مراجعهکنند.

اسپلیبرگ به روایت اسپیلبرگ
جدیدترینفیلماســتیوناســپیلبرگبا
عنوان»خانوادهفبلمنها«برداشــتیآزاد
ازکودکیاینکارگردانسینماســت.این
فیلمشبهزندگینامهایدرآریزونامیگذرد؛
همانجاییکهاسپیلبرگسالهایسازنده
زندگیاشراســپریکردهاست.جزئیات
بیشتریازداســتاناینفیلممنتشرنشده
اماگفتهمیشود»خانوادهفبلمنها«درامی
دربارهتجربهبزرگشدنیکنوجوانعاشق
سینماستکهسرانجامبهموفقترینکارگردان

دورانمدرنبدلمیشود.
دراینفیلممیشلویلیامز،پلدانو،سثروگن،
گابریلالبل،جینبرلین،جولیاباترز،رابین
بارتلت،کیلیکارستنوجودهیرشایفاینقش

میکنند.انتظارمیرودکهویلیامزودانونقش
پدرومادراسپیلبرگرابازیکنند.همچنین،
ســثروگننقشعمویمحبوباسپلبرگ
رابرعهدهدارد.درمرکزداســتاننیزبازیگر
تازهوارد،گابریلالبل،حضــورداردکهقرار
استنقشفیلمسازبااستعدادفیلمراایفاکند.
اسپیلبرگبههمراههمکارقدیمیاشتونی
کوشــنرنگارشفیلمنامهرابرعهدهداشته
اســت.ایندوکهاخیرافیلم»داستانوست
ساید«رارویپردهداشتند،درسال2۰۰5در
فیلم»مونیخ«ودرسال2۰۱2درفیلم»لینکلن«
نیزهمکاریکردهبودند.فیلمبرداریتاچند
روزآیندهآغازمیشودوفیلمدرآبانماهروی

پردهمیرود.

اسپیلبرگمتولدسینسیناتیاوهایواست.
مادرشرســتورانداروپیانیستوپدرش
مهندسبرقبودکهدریکشرکتتوسعهرایانه
کارمیکرد.اودورانکودکیونوجوانیاشرا
درشهرهدن،نیوجرسی،جاییکهنخستین
فیلمزندگیاشرادریکسالننمایشدید
وهمچنیناسکاتسدیل،آریزوناکهدرآنجا
درنوجوانییکفیلــمآماتور8میلیمتری
ماجراجوییبادوستانخودساخت،سپری
کرد.یکــیازفیلمهاییکهاورابهســینما
عالقهمندکردفیلم»لورنسعربستان«بود.
اســپیلبرگدرکنارجورجلوکاسومارتین
اسکورسیزیازنسلکارگردانانیمحسوب

میشودکههالیوودرامتحولکردند.

نی
یما

سل
یه
رض

س:م
عک



يكشنبه 2  مرداد 221401
شماره  8550

می شود؟ اگر چه طول کشید اما کم کم به خودم مسلط 
شدم.«  چند ماهی گذشت و جعفر با این موضوع کنار 
آمد و با خودش گفت: »خب آقا جعفر! می دانستی که 
به جبهه می روی و آنجا نقل و نبات پخش نمی کنند. 
می دانستی که جنگ اســت و امکان دارد شهید یا 
جانباز شوی یا حتی اســیر. حاال این موضوع پیش 
آمده نمی شــود که زانوی غم بغل کنی؟ پس مقاوم 
باش.« او این جمالت را هر شب با خود تکرار کرد تا 
اینکه توانست خود را بیابد. بهترین راه برای آرام کردن 

روحیه اش را ورزش می دید. سراغش رفت. اول از شنا 
شروع کرد. بعد والیبال نشسته و بعد هم دوومیدانی. 
از تحرک و تالش خسته نمی شــد. همین که حس 
مفید بودن می کرد لبریز از نشاط می شد. باقی ماجرا را 
خودش تعریف می کند؛ »همه رشته ها خوب بودند اما 
خب عالقه من به فوتبال بود. برای همین سعی کردم 

آن را حرفه ای یاد بگیرم.« 

كارنامه درخشان آقاي فوتباليست
عسگری از سال1376فوتبال را حرفه ای دنبال می کند 
و تاکنون توانسته در مسابقات زیادی شرکت کند و 
مدال های زیادی هم به دست آورده است. یکی یکی 
آنها را می شمارد: »از وقتی که وارد رشته فوتبال شدم 
خوشــبختانه 10بار تیم فوتبال جانبازان قطع عضو 
استان تهران قهرمان کشوری شــده است. 3بار تیم 
ملی مان در مســابقات جهانی مقام ششم را به دست 
آورده است. سال 2005در مسابقه جام باشگاه های 
ملت ها هم تیم تهران نایب قهرمان جهان شده است.« 
او در کارنامه ورزشی خود موفقیت های زیادی را کسب 
کرده و بارها به عنوان کاپیتان تیم ملی در مسابقات 
جهانی بازی کرده اســت. به گفته خودش مدال ها و 
لوح تقدیرهای زیادی دارد که شــمارش از دستش 

خارج شده است.

درخشش مجروح سومار در مسابقات جهانی
گفت وگو با جعفر عسگری؛ جانبازی که عضو تیم ملی فوتبال قطع عضو ایران است

گفت وگو با سودابه ناجی، یکی از فعاالن خیریه اي که تاکنون صدها عروس را راهی خانه بخت کرده است

بهترین خیرات؛ هدیه لبخند به نیازمندان 

دستگيری از مردم؛ ارثيه پدری ناجی
خودش می گوید قشنگ ترین شغل دنیا کار کردن در خیریه است که 
ماحصلش می شود شاد کردن دل آدم ها. این روحیه دستگیری و کمک 
کردن را از پدرش حاج خلیل ناجی به ارث برده؛ پدری که به دل رحمی 
و مهربانی در مالیر شهرت داشــته و سفره  احسانش همیشه به روی 
نیازمندان باز بوده است و اصال همین پدر بود که جرقه تأسیس خیریه را 
در ذهن دخترش سودابه ناجی زد. یک سال بعد از فوت پدر در سال6۹ 
در نخستین سالگرد پدر، ناجی تصمیم می گیرد به گونه ای متفاوت 
برای پدرش خیرات بدهد؛ همین مقدمه ای می شود برای تأسیس یک 
خیریه خودجوش که حاال بعد از گذشت 32سال به یکی از معتبرترین 
و فعال ترین خیریه های جنوب تهران تبدیل می شود. البته خدمات 
این خیریه فقط محدود به شهر تهران نیست و در گوشه وکنار کشور و 
روستاهای کم برخوردار هم فعال است. او در مناسبت های مختلف از 
مددجویان بهزیستی گرفته تا افراد بدسرپرست و ایتام را به مراسم های 
شــاد دعوت کرده و با حضور هنرمندان برجسته کشور، ساعت های 
خوشی را برای آنها مهیا می کند. ناجی در این باره می گوید: »ما هر سال 
در آستانه سال نو 300و در ماه رمضان 140سبدکاال با کمک خّیران 
به نیازمندان و خانواده های محروم اهدا می کنیم. این سبدها شامل 
گوشت قرمز، برنج ایرانی، روغن، قند، شکر، خرما و پنیر است. متأسفانه 

چند سالی است که با تورم و گران شدن اجناس، در تهیه سبدکاال با 
مشکل روبه رو شده ایم. از طرفی هر سال به آمار نیازمندان هم افزوده 

می شود. از این رو ما نیازمند کمک های افراد نیکوکار و خّیر هستیم.«

فرهنگ سازی انفاق
این بانوی خیراندیــش، هدفمند کردن نــذورات را مهم ترین اصل 
می داند و می گوید: »مردم ما باید آموزش ببینند که درســت انفاق 
کنند. در جامعه ما پول زیادی برای انفاق هزینه می شــود اما در راه 
درست صرف نمی شود و متأسفانه دردی از نیازمندان واقعی را درمان 
نمی کند. خیرات که همیشه نباید سفره انداختن و غذا پختن باشد. 
یکی می تواند برای حل مشکلش نذر کند که جهیزیه عروسی را تهیه 
کند  یا برای جوانی کار پیدا کند. یکی از برنامه های ما این اســت که 
کالس ها و برنامه هایی برای هدفمندسازی صدقه ها و نذورات مردم 
داشته باشــیم و از آنها دعوت به همکاری کنیم. در همین راستا در 
سال های اخیر با کمک خّیران ۹جهیزیه کامل عروس به استان کرمان 
ارسال شــد. همچنین چندین مجلس عروسی در اعیاد مذهبی برپا 
شد تا سنت پسندیده پیامبر به دلیل مشکالت مالی به تعویق نیفتد.« 
ناگفته نماند همسر و فرزندان ناجی همیشه مشوق و همراه او در این 

کارهای خیرخواهانه هستند.

 چوب پر حرم؛ تمام دارایی من!
ناجی نزدیک به 12سال است که افتخار خادمی در حرم امام رضا)ع( 
نصیبش شــده اســت. قرار او با امام رضا)ع( و زائرانش پنجشنبه ها، 
ورودی باب الرضا)ع( است. دارایی و داشــته های ناجی یک طرف و 
چوب پر حرمش یک طرف. چوپ پری که به گفته خودش با تمام دنیا 
عوض نمی کند؛»وقتی چوپ پر را دست گرفتم، احساس کردم یک 
چیز باارزش از ملک و اراضی امام رضا)ع( به امانت دست من سپرده 
شده و مسئولیتم سنگین شده است. احساس کنیزی و غالمی برای 
امام رضا)ع( حس قشنگی اســت. اینکه کنار در بایستی  و به مهمان 
آقا سالم و خوش آمد بگویی یک سعادت است که خداوند نصیب من 
کرده و من شکرگزار این ســعادتم. گرچه به علت گسترش کارهای 
خیریه، شیفت های خدمتم در مشــهد فاصله پیدا کرده و اما با سر و 
سامان دادن به کارها، به امید خدا بیشتر به حرم خواهم رفت.« او در 
پایان صحبت هایش از کرامات امام به زائرانش برای ما صحبت می کند 
و می گوید:»بی شک این همه زائر از گوشــه و کنار دنیا، کراماتی از 
امام)ع( دیده اند که عاشقانه به زیارت می آیند. البته کرامت امامان)ع( 
تنها شفای بیمار و باز شدن گره های مشکالت نیست. گاهی همین 
سبکبالی که بعد از زیارت به آدم دست می دهد و روزمرگی ها را دور 

می کند بهترین کرامت است.« 
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كتاب »جانا« به چاپ پنجم رسيد
انتشــارات روایــت فتح چاپ 
پنجم کتاب »جانا« زندگینامه 
نخستین شــهید مدافع حرم، 

محرم ترک، را وارد بازار کرد.
محرم ترک، یکی از بهترین های 
تــــخریب در خـــنثی سازی  
تله های انفجــاری و مین های 
دست ســاز و مربی بسیاری از 
شهدای مدافع حرمی است که 
بعد از او نام آشــنای شهرشان 

شــدند. او در شرایطی شــهد شهادت را نوشــید که مردم 
ایران داغدار شهادت دانشمند جوان هسته ای شان، شهید 
مصطفی احمدی روشن بودند و فقدان یکی دیگر از بهترین  
جوان هایشان در ســکوت خبری آن زمان گم شد. منصوره 
قنادیان در کتاب»جانا«، زندگی سراســر عشــق و عاطفه 
شهید محرم ترک به همســر و فرزندانش، ادب و احترام به 
پدر و مادرش، معرفت و انسانیت در حق دوستانش و ایمان و 

غیرت به دین و آیینش را ساده و روان روایت می کند.
بخش هایی از این کتاب را مرور می کنیم:

»همان لحظه اول که فاطمــه را دید، مهرش به دلش افتاد. 
ســفید بود و تپل و لپ گلی. انگار همه دنیایش شده بود. از 
روز اول که 3تایی برگشتند خانه خودشان، با فاطمه حرف 

می زد. اسمش را گذاشته بود جانای بابا... .«

»هستی«؛ داستانی در دل جنگ
فرهاد حســن زاده، نویســنده 
نام آشــنای حــوزه کــودک و 
نوجوان اســت که فروردین ماه 
1341 در آبادان بــه دنیا آمد. 
دوران  در  را  نویســندگی 
نوجوانی با نگارش نمایشنامه و 
داســتان های کوتاه شروع کرد. 
جنــگ تحمیلــی و زندگی در 
شرایط دشوار جنگ زدگی مدتی 
فرهاد حسن زاده را از نوشتن به 

شــکل جدی بازداشــت، اما در اواخر دهه60با نوشتن چند 
داستان و شعر به شکل حرفه ای پا به دنیای نویسندگی کتاب 

برای کودکان و نوجوانان نهاد.
کتاب هــای فرهاد حســن زاده از جشــنواره های داخلی و 
بین المللی جوایز بســیاری گرفته که می توان به جایزه  ماه 
طالیی انجمن نویســندگان کودک و نوجوان اشــاره کرد. 
حسن زاده در کتاب »هستی« داســتان دختر نوجوانی را 
نوشته که رفتاری پسرانه دارد. هستی 12سال دارد و ساکن 
آبادان است. او روحیه عجیبی دارد. کارهای او به هیچ وجه 
به دختران شبیه نیست. او دوست دارد با پسرها فوتبال بازی 
کند و با دایی جمشــید به موتورسواری برود و راندن موتور 
را از او یاد بگیرد. دست هســتی در بازی فوتبال شکسته و 
پدر ناچار اســت به جای اینکه برای کار روی کشتی اروند 
راهی ژاپن شــود، همراه او به بیمارستان برود. مادر هستی 
در آستانه به دنیا آوردن فرزندی است. پدر بیشتر اوقات با 
هســتی رفتار بدی دارد و او را به خاطر کارهایش سرزنش 
می کند و »اِدبــار« صدایش می کند، حتــی وقتی متوجه 
می شود که او موجب نجاتش شده، زیرا کشتی اروند به دلیل 
حمله عراق غرق شده است. زمزمه های شروع جنگ شروع 
شده اســت. خانه آنها بر اثر بمباران ویران شده و آنها ناچار 

می شوند به خانه بی بی بروند... .
داستان در بیان تلخی ها، سختی ها، بی خانمانی ها و مهاجرت 
در دوران جنگ، شکست ها و از دست دادن دوستان و ویژگی 
روحیه و فرهنگ مــردم این خطه به خوبــی عمل کرده و 
توانسته چهره زشت و کریه جنگ را نشان دهد. ناشر کتاب 
»هستی« کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. این 
داستان برای نوجوانان و جوانانی که روابط غیرصمیمانه ای 
با والدین خود دارند مناسب اســت و به آنان کمک می کند 
تا به والدین خود بیشتر اعتماد کنند، با آنان مهربان باشند 
و بتوانند با همانندسازی با هستی متوجه شوند که در این 

تصورات اشتباه تنها نیستند.

آخرین پرواز كركس
روایتــی از پیچیده تریــن 
عملیــات اطالعاتــی ایران، 
شناســایی و دســتگیری 
عبدالمالــک ریگــی همراه 
داســتان کامــل زندگــی 
عبدالحمیــد ریگــی، فائزه 
منصوری و شهاب منصوری را 
می توانید در مستند »آخرین 
پرواز کرکس« تماشا کنید. 
این مستند به تهیه کنندگی 

وحید چاالک و کارگردانی جواد مطوری جدیدترین محصول 
خانه پویانمایی انقالب اســالمی اســت. این مینی سریال 
که با فرم موشن کمیک و در 13قســمت ۸دقیقه ای تولید 
شــده اســت ناگفته هایی از پیچیده ترین پرونده اطالعاتی 
جمهوری اســالمی ایران را به نمایش می گذارد. با تماشای 
این مینی سریال با ابعاد جدیدی از پیچیدگی های این پرونده 
مهم اطالعاتی جمهوری اسالمی که تمام دستگاه های امنیتی 
کشور اعم از وزارت اطالعات، سازمان حفاظت اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و... درگیر آن بودند آشنا می شوید. 
»آخرین پرواز کرکس« براســاس واقعیــت تولید و به قلم 

حسین بهزاد نوشته شده است.

 امیر دریادار حبیب هللا سیاری
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری 

اسالمی ایران
تاریخ دفاع مقدس بسیار مهم و راهبردی 
است و باید به تاریخ 8سال دفاع مقدس 
بیش از گذشته توجه کرد؛ چرا که این ایام 
برای آشنایی نسل فعلی و آیندگان بسیار 
ارزشــمند و تأثیرگــذار اســت. همچنیــن 
آذربایجان و تبریــز در طول تاریــخ به ویژه 
در شکل گیری و پیروزی انقالب اسالمی 
نقشی بی بدیل داشتند و در طول 8سال 
دفاع مقدس نیز عظمت و فداکاری های 
ایــن خطــه قهرمان پــرور بــر هیچ کــس 

پوشیده نیست. ایسنا

 سردار سرتيپ حسین اشتری
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران 

به برکت خون شهدا، ایران اسالمی امروز 
از امنیــت مثال زدنی و پایــداری برخوردار 
اســت و حفــظ و پاســداری از ایــن نظــم، 
آرامــش و امنیــت کــه بــا هدایت هــای 
مــقام مــعظــم رهــــبری و در مــــقابله بــا 
تحریم هــا و برنامه های دشــمنان حاصل 
شــده یک وظیفــه و تکلیف مهم اســت. 
امروز شــهدا باعــث افتخــار مــا و خانواده 
معظم شهدا عزت و سربلندی ما هستند 
و ان شــاءهللا ما در مســیر خدمت به این 
عزیزان، شــرمنده شــهیدان نباشــیم. در 
همیــن راســتا ســامانه مجــازی ارتبــاط با 
خانواده معظــم شــهدا راه اندازی شــده و 
تبیین هدف و راه شــهدا وظیفه سنگینی 
است که این عزیزان برای هدایت جامعه 

برعهده دارند. ایرنا

حضور هنرمندان و شاعران 
در راهيان نور

در راستای برجسته سازی و شناساندن حماسه های 
سرزمین مجاهدت های خاموش، گروه های خاص از 
اقشــار مختلف فرهنگی و هنری در ایام اوج راهیان 
نور غرب و شــمال غرب کشــور به این منطقه اعزام 

خواهند شد.
احمد رحیمی زاده، معاون فرهنگی ســتاد مرکزی 
راهیــان نور کشــور، بــا اعــالم این خبر داشــت: 
»فعالیت های متنــوع زیادی در راهیــان نور انجام 
می شود تا قشــر های مختلف از تمامی فرصت های 
حضور به بهترین شــکل ممکن در یادمان ها و طول 
مسیر در این جریان فرهنگی بهره مند شوند. همچنین 
قرارگاه فرهنگی راهیان نور بسته جامعی از اقدامات 
فرهنگی، هنری و رسانه ای را برای راهیان نور غرب و 
شمال غرب کشور پیش بینی کرده است.« وی با اشاره 
به حمایت و اعزام گروه هایی از هنرمندان، شاعران و 
اصحاب رسانه کشور به راهیان نور گفت: »مجموعه 
جهاد رسانه ای راهیان نور متشکل از فعاالن رسانه ای 
و خبرنگاران خادم شــهدا با هدف پوشش و انعکاس 
مناسب فعالیت های دست اندرکاران راهیان نور از روز 
بیستم تیرماه 1401 در شهر سنندج مستقر شده اند.«
او در ادامه با اشــاره به اهمیت و ضرورت ارتباط 
مستمر با مخاطبان گفت: سامانه ارتباط پیامکی 
راهیان نور با شماره 30001414 و سامانه ملی 
راهیان نور کشــور با شــماره 0۹6313 آماده 
دریافت نقطه نظرات و پیشــنهاد های مخاطبان 

عزیز به صورت شبانه روزی است.

»موقعيت ننه« را بشنوید
کتــاب گویای »موقعیــت ننه!« به 
نویســندگی رمضانعلی کاوسی، به 
تهیه کنندگی ویدا بابالو و صداپیشگی 
احمد زنده دالن در 16۸دقیقه تهیه و 
روی پایگاه کتاب گویای ایران صدا 
در دسترس عالقه مندان قرار گرفته 
اســت. رمضانعلی کاوســی، جانباز 
قطع نخاع و نویسنده فعال در حوزه 
دفاع مقدس است و آثاری همچون 

»تیغ های گل رز«، »پرواز با بال شکسته« »کفیشه«، »راز نهان«، 
»سهم من از عاشقی« و »بامداد روز شانزدهم« را در کارنامه خود 
دارد. او در جدیدترین اثر خود به نــام »موقعیت ننه!« خاطرات 
رزمندگان اصفهانی را از زاویه دیگری روایت کرده است. نویسنده 
کتاب »موقعیت ننه!« از نحوه گردآوری خاطرات موجود در کتاب 
گفته اســت: »من چون خودم جانباز قطع نخاع از ناحیه گردن 
هستم، با موتور یا با ماشین به این طرف و آن طرف می رفتم. یک 
رکوردر همراهم بود و زمان هایی که به بنیاد شــهید یا ســپاه در 
اصفهان می رفتــم، هنگامی که رزمنده ای به آنجــا می آمد، به او 
می گفتم که من می خواهم یک کتاب بنویســم، با من همکاری 
می کنید و یکی، دو خاطره طنز برای من می گویید؟ در نهایت من 
72خاطره از این دوستان جمع آوری کردم. شاید خیلی از مردم 
فکر می کنند ما رزمنده ها وقتی  که در جبهه بودیم، در آنجا فقط 
دعا می خواندیم، قرآن می خواندیم، اینها بود، ولی شوخ طبعی و 
گفتن و خندیدن و سربه سر هم گذاشتن در واقع جزئی از زندگی 
ما رزمنده ها بود و اگر اینطور نبود نمی توانستیم در برابر آن آتش 
دشمن مقاومت کنیم. ما مجبور بودیم به هر صورت که شده، به 
همدیگر روحیه بدهیم و همین مکالمات مثاًل یکی، دودقیقه ای 

بچه ها باعث می شد که روحیه پیدا کنند.« 

نقل قول خبر

معرفی کتاب

معرفی کتاب کودک

معرفی مستند

 خبر

معرفی کتاب

پول اعزام ما به مسابقات جهانی را نداشتند
اما عسگری انتظاراتی از مسئوالن ورزشی دارد كه به گفته خودش خيلی به آنها اهميت داده 
نمی شود. او توقع دارد در جامعه ورزشــی امکاناتی برای بازی و ورزش جانبازان و معلوالن 
فراهم شود. با دلخوری از كم لطفی مسئوالن می گوید:»متأسفانه فدراسيون فوتبال جانبازان 
و معلوالن اهميت الزم را به این قشر از جامعه نمی دهد. سال های 2016و 2018برای شركت در 
مسابقات مکزیک انتخاب شدیم. بچه های ما 6 ماه در اردوگاه ورزشی تالش كردند. با اميد و 
شوق ویزا گرفتند. اما چند روز مانده به اجرای مسابقه به ما گفتند كه هزینه بليت را نتوانستند 
تهيه كنند. كار آنها لطمه روحی بدی به ما زد. چطور می شود كه برای برگزاری مسابقات فوتبال 
هزینه های آنچنانی فراهم می شود اما وقتی صحبت از فوتبال جانبازان و معلوالن می شود اعتبار 
مالی نيست. این درحالی است كه جانبازان و معلوالن در مسابقات پارالمپيک هميشه مدال آور 
هستند. به طور مثال سال گذشته مسابقات آسيایی فوتبال جانبازان قطع عضو در كيش برگزار 

شد. تيم ایران هم قهرمان شد اما در هيچ رسانه ای خبری از آن منتشر نشد.«

مکث

از باشگاه دیگر توپ قرض گرفتیم
 این جانباز فوتباليست حرف های زیادی برای گفتن دارد. اینکه به دليل معرفی نشدن تيم 
آنها از سوی فدراسيون هيچ اسپانسری حمایت مالی شان نمی كند. او دل شکسته از نادیده 
گرفتن شدن از سوی مسئوالن می گوید: »هر بار می خواهيم به اردوی مسابقات برویم باید 
خودمان هزینه ها را جور كنيم. حتی بار گذشته از یک باشگاه دیگر توپ قرض گرفتيم. این 
خيلی بد است كه قشر كم توان در جامعه ما جایگاهی ندارد. از امکانات ورزشی كه بگذریم 
حتی خود شهر هم عاری از شرایط مناسب برای زندگی ماست.« عسگری مثال می زند اینکه 
هيچ كدام از باشگاه های ورزشی اطراف منزل او خدمات ویژه جانبازان و معلوالن ندارند. این 
جانباز ناگزیر است مثل دیگر دوستانش به باشگاه هایی برود كه كيلومترها از خانه اش دور 
است. او در پایان می گوید:»خب خيلی از جانبازان وسيله ندارند و باید از مترو یا اتوبوس 
استفاده كنند كه متأسفانه اغلب پل های منتهی به ایستگاه اتوبوس های تندرو فاقد پله برقی 

هستند. درباره متروها هم همين مشکل وجود دارد.«

مکث

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

قطع عضو شدنش به دوران جنگ برمی گردد؛ 
سال 1361؛ در منطقه عملياتی سومار. همه  چيز 
در یک آن اتفاق افتاد. یک حادثه تلخ كه منجر 
به از دست دادن پای راستش شد. آن زمان 17ســال بيشتر نداشت. با این حال سعی كرد روحيه 
خودش را حفظ كند؛ اگر چه سخت بود. بعد از اینکه پزشکان از بهبودی پای او نااميد شدند و اقدام 
به قطع پایش كردند دلش شکست اما نااميد نشد. پی ورزش رفت؛ آن هم فوتبال؛ همان رشته ای 
كه از دوران كودكی و نوجوانی بازی می كرد. روزبه روز پيشرفت كرد تا االن كه عضو تيم ملی فوتبال 
قطع عضو است. جعفر عسگری در مسابقات زیادی شركت كرده و به گفته خودش یک گونی مدال 

دارد. با او درباره موفقيت هایش گفت وگو می كنيم.

فوتبال را از دوره کودکی شروع کرد؛ از همان زمانی 
که به مدرسه می رفت. دوم دبستان عضو تیم فوتبال 
مدرسه شــان بود. از اینکه دنبال تــوپ می دوید 
حالش خوب می شد؛ به وجد می آمد. روزی نبود 
که جعفر در کوچه همراه با دوستانش بازی نکند. 
فوتبالیست شدن رؤیایی بود که این کودک ۸ساله 
در ذهن می پروراند. برای رسیدن به آن هم تالش 
می کرد؛ خیلی زیاد. وقتی که جنگ شــروع شد، 
همان اوایل، یعنی ســال 1361وارد نیروی بسیج 
شد. بعد از گذراندن یک دوره آموزشی به منطقه 
جنگی سومار رفت و در عملیات مسلم بن عقیل)ع( 
شــرکت کرد. او خاطــره آن روز را بازگو می کند؛ 
»دشمن عرصه را به بچه ها تنگ کرده بود. شلیک 

خمپاره و توپ کم بود که بمباران هوایی را هم شروع 
کرد. در اثر اصابت موشک به قرارگاه تعداد زیادی 
از رزمنده ها شهید و عده ای هم مجروح شدند. پای 

راست من هم آسیب جدی دید.« 

دردي كه درمان نشد
عسگری تصور می کرد دردی اســت که زود درمان 
می شــود اما بعد از 6 ماه پزشکان تشــخیص دادند 
که حتما بایــد پایش را قطــع کننــد. از آن روزها 
می گوید؛»شــنیدن این خبر که یکی از پاهایت را از 
دست می دهی سخت است؛ خیلی سخت. این موضوع 
را نمی توانستم درک کنم. حالم بد بود. سن و سالی 
نداشتم و مرتب با خودم فکر می کردم که آینده ام چه 

مهناز عباسيانگزارش
روزنامه نگار

سال هاست كه گره گشایی از مشکالت محرومان دغدغه اش شده و دوست دارد هرچه در توان 
دارد برای رفع اندوه دیگران صرف كند. اصال بی تفاوت بودن برای او معنا ندارد و محال است كسی 
از درد و رنجش بگوید و او راحت از كنارش بگذرد. بيش از 30 سال است كه به  شکل خودجوش و با 
كمک جمعی از دوستانش، كارهای خيرخواهانه و كمک رسانی به افراد نيازمند و مستحق را در مناطق جنوبی شهر تهران انجام می دهد؛ 
اموری كه در ابتدا با جمع آوری كمک های مردمی برای تأمين و تهيه جهيزیه دختران نيازمند شروع و حاال گسترده تر شده است. سودابه 
ناجی از مسئوالن اجرایی بنياد خيریه »محراب ابوتراب)ع(« است و با بنياد خيریه جهادی »صدر« عالوه برای شهروندان تهرانی، برای 
محرومان روستاهای كم برخوردار هم فعاليت می كند. به این بهانه سراغش رفتيم تا با دیگر فعاليت های این بانوی خيراندیش آشنا شویم.
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آنومالی
رمان »آنومالی« نوشته »اروه 
لو تلیه« را فاطمه ابراهیمیان 
و محمدامین بیک به فارسی 
برگردانده انــد و به تازگــی از 
سوی نشر نو منتشر شده است. 
آنومالی در فارسی معموالً به 
»ناهنجاری« ترجمه شــده 
است. آنومالی با همه آثار اروه 
لو تلیه متفاوت اســت: چه از 

لحاظ حجم، چه تعدد شخصیت ها و چه جاه طلبی روایی 
نویسنده. موفقیت آنومالی حتی برای خود لو تلیه هم 
غافلگیرکننده بوده، چرا که برنده »جایزه گنکور« شد 
و فروش آن هم چند برابر. اوره لو تلیه معتقد اســت که 
عالوه بر داستان شگفت انگیز رمان، آنچه در استقبال از 
آن نقش اساسی داشته عنوان کتاب است: »این هم از 
طنز روزگار! آنومالی کــه در آغاز عنوان ناجوری به نظر 
می رسید، آن هم با سال دیوانه واری که از سر گذرانده 
بودیم، ابعاد دیگری به خــود گرفت.« آنومالی تردیدها 
و هراس های وجودی و تاریخی انســان و ذهن او را در 
مواجهه با وقایع و پدیده های غریب و ناآشنا می کاود. او را 
با روایتی نفس گیر مواجه می کند و در این روایت باورها 
و انگاشت های عادی او را در برابر پرسش های پی در پی 
قرار می دهد. این رمان برجســته در سال ۲۰۲۰ برنده 
مهم ترین جایزه ادبی فرانسه، شد. از این رمان به عنوان 
یکی از بهترین رمان های نحلــه »اولیپو« نام می برند. 
نویسنده کتاب در زبان فارسی به اندازه زبان های فرانسه 
و انگلیسی شناخته نیست. نشر نو اخیرا این کتاب ۳۷۴ 
صفحه ای را به بهای 1۲۰هزار تومان منتشر کرده است.

پذیرش قطعنامه 598 در مورد پایان جنگ تحمیلی، 
ازجمله رخدادهای مهم و تاریخ ساز ایران است. این 
قطعنامه اول مرداد ۱۳۶۶ از سوی سازمان ملل متحد 
صادر و در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ از سوی ایران پذیرفته شد و 
در ۲9 تیر ۱۳۶۷، به اتفاق آرا به تصویب نهایی رسید. در 
همین روز و به مناسبت سالگشت فاجعه کشتار حجاج 
در مکه، امام خمینی رهبر کبیر انقالب اسالمی)ره(، 
پیامی تاریخی و مهم صادر کردند که به پیام پذیرش 
قطعنامه موسوم شد و به فرموده  مقام معظم رهبری، 
لوحه زرین سردر انقالب و کتیبه نظام اسالمی است. 
اما در پی پذیرش قطعنامه از سوی جمهوری اسالمی 
ایران، سؤاالت بسیاری در اذهان عمومی شکل گرفت 
که به دلیل نبود امکان پاسخگویی در آن مقطع و حواله 
به آینده، روایت های متعدد و متفاوت و شائبه هایی 
مجال انتشــار یافتند که تاکنون نیز استمرار دارند؛ 
شائبه ها و ابهاماتی که بزرگ تر و پررنگ تر از اقدام و 
محتوای پیام امام راحل جلوه کرد و سبب کم توجهی 
و عدم تبیین جامع آن برای عموم مردم شد. واقعیت 
این است که امام خمینی)ره(، با درایت کامل، از تمام 
آثار و عواقب پذیرش قطعنامــه آگاه بوده و با وجود 
این، صالح را در پذیرش آن دانســته اند. لذا در این 
تصمیم امام)ره(، مجموعه ای از ویژگی ها، خصوصیات 
و اصولی مبتنی بر فقه و رفتار سیاسی ایشان نهفته 
اســت که نباید آنها را نادیده گرفت. در این مجال 
درصدد هستیم تا رفتارشناسی و بررسی دیدگاه ها و 
اصول حاکم بر سیره امام )ره( نسبت به این موضوع را 
استنتاج کنیم. امید آنکه تاریخ پژوهان انقالب اسالمی 

را، مفید و مقبول آید.

۱. پذیرش قطعنامه در راستای مصلحت اسالم و 
نظام اسالمی )تجلی قاعده مصلحت(

امام خمینی)ره(  کــه همواره هرگونه ســازش با کفر را 
غیرممکن می دانستند و قائل به مبارزه تا شکست نیروهای 
متجاوز عراق )کفر( بودند و براساس آن در طول جنگ، از 
پذیرش صلح غیرعادالنه با عراق خودداری می کردند، در 
روزهای پایانی جنگ، با ایثار و از خودگذشتگی و با دادن 
پاسخی تازه به شرایط جدید پیش آمده، مصلحت نظام 
اسالمی را بر نظر شخصی خود ترجیح داده و با پذیرش 
قطعنامه موافقــت کردند. این تصمیــم مهم و تاریخی 
امام خمینی)ره(، با توجه به شــرایط و مقتضیات وقت 
جامعه و اولویت دادن مصالح انقالب و اسالم و مسلمین 
بر دیگر مسائل، نشان دهنده »منطق موقعیت سنجی« 
و »مصلحت اندیشــی« در تصمیم گیری های سیاسی 
ایشان بوده است. این مصلحت سنجی هرگز با آرمان های 
انقالب و اسالم و جمهوری اسالمی، نمی توانست تعارضی 
داشته باشد؛ چرا که این تصمیم چون توسط رهبر انقالب 
پذیرفته شده و در راســتای مصالح انقالب و نظام بود، 
تضمینی در راستای خط مشی و شعارهای اصلی انقالب 
نیز قلمداد شد. ایشان از یک طرف، پذیرش قطعنامه را در 
راستای مصلحت نظام و انقالب دانسته و از طرف دیگر، 
چون برخالف نظر شخصی شان است، آن را امری تلخ و 

رنج آور می دانند و می آورند:
 »و اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ 
و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بود، این است که 
من تا چند روز قبل، معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع 
اعالم شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقالب 
را در اجرای آن می دیدم، ولی به واسطه حوادث و عواملی 
که از ذکر آن فعاًل خودداری می کنم و به امید خداوند در 
آینده روشن خواهد شــد... با قبول قطعنامه و آتش بس 
موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقالب 
و نظام می دانم... خدا می داند کــه اگر نبود انگیزه ای که 
همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسالم و 
مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی بودم 
و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود. تنها به امید رحمت و 
رضای او، از هر آنچه گفتم گذشتم و اگر آبرویی داشته ام 
با خدا معامله کرده ام...«. البته امام خمینی)ره( پذیرش 
قطعنامه را  ناشی از مجموعه ای علل و عوامل می دانند  که 
از ذکر آنها خودداری می کنند و مسلماً خودداری ایشان از 
بیان این عوامل نیز  به خاطر مصلحت نظام بوده است  زیرا 
با توجه به اوضاع داخلی آن مقطع، امام)ره( در آن وضعیت 
ملتهب و دشوار، برای جلوگیری از تشدید چنددستگی 
و بحران در کشــور، بهترین روش را اتخاذ کرده بودند و 
از بیان مسائلی که ریشه در گذشته داشتند، خودداری 
کردند تا جمهوری اسالمی بتواند استراتژی جدید خود 
را که ناشی از وضعیت سیاســی- نظامی جدید بود، به 
خوبی پیگیری کرده و به موفقیت برساند و این هدف جز 
با وحدت و انسجام داخلی دســت یافتنی نبود. امام)ره( 
یکی از راه حل های حفظ این وحدت را بیان نکردن دالیل 

پذیرش قطعنامه در آن مقطع زمانی می دانستند.

۲. پذیرش قطعنامه 598 و ادای تکلیف
رضای حق تعالی و عمل به تکلیف الهی، ســرلوحه تمام 
اقدامات امام خمینی)ره( بوده و ایشــان به عنوان رهبر و 
زعیم انقالب اســالمی، همواره بر خود واجب و تکلیف 
می دانستند تا به هر طریق ممکن، از کیان نظام اسالمی 
در مقابل کفر صیانت کنند. حال این صیانت ممکن است، 
زمانی از طریق مبارزه مستقیم با کفر و تداوم جنگ باشد 
و زمانی دیگر از طریق اتمام جنگ و پذیرش قطعنامه و 
مبارزه غیرمستقیم. ایشــان در راستای همین تکلیف و 

همچنین مصلحت جامعه، به پذیرش قطعنامه 598تن 
داده و خطاب به مردم می فرمایند:

 »من باز می گویم که قبول این مسئله، برای من از زهر 
کشنده تر است ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت 
او این جرعه را نوشیدم... در شرایط کنونی آنچه موجب امر 
شد، تکلیف الهی ام بود. امروز روزی است که خدا اینگونه 
خواسته اســت و دیروز خدا آنگونه خواســته بود و فردا 
انشاءاهلل روز پیروزی جنود حق خواهد بود. مگر فراموش 
کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه، فرع 
آن بوده است. ملت ما تا آن روز که احساس کرد که توان و 
تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود... آن ساعتی 
هم که مصلحت بقای انقالب را در قبول قطعنامه دید و 
گردن نهاد، باز به وظیفه خود عمل کرده است... خواست 
خدا هر چه هست، ما در مقابل آن خاضعیم و ما تابع امر 
خداییم و به همین دلیل طالب شهادتیم و تنها به همین 
دلیل اســت که زیر بار ذلت و بندگی غیرخدا نمی رویم. 
البته برای ادای تکلیف همه ما موظفیم که کارها و مسائل 
مربوط به خودمان را به بهترین وجــه و با درایت و دقت 

انجام دهیم...«.

۳. پذیرش قطعنامه در عین تداوم مبارزه
نگاه امام خمینــی)ره( به جنگ، یک نــگاه مقطعی و 
تاکتیکی نبود بلکه آن را تداوم یک جریان مستمر تاریخی 
می دیدند، یک نزاع و نبرد تاریخی که همواره بین حق و 
باطل در جریان بوده است و آن روز در قالب جنگ ایران و 
عراق نمایان شده بود، پس پذیرش قطعنامه 598توسط 
ایشان، به معنای سازش اسالم با کفر نبوده و خدشه ای 
در منشــور انقالب وارد نمی کند و در راستای مواجهه 
همیشگی حق و باطل است که امام خمینی)ره(، پذیرش 
قطعنامه 598 را به معنای تمام شدن همه  چیز ندانسته و 
به آمادگی همیشگی مردم و حضور آنها در صحنه تأکید 

می کنند و ادامه می دهند:
 »خداوندا، تو می دانی که ما سر سازش با کفر را نداریم... 
قبول قطعنامه از طرف جمهوری اسالمی ایران به معنای 
حل مســئله جنگ نیســت. با اعالم این تصمیم، حربه 
تبلیغات جهانخواران علیه ما کند شده است ولی دورنمای 
حوادث را نمی توان به طور قطع و جدی پیش بینی نمود. 
جنگ پایان نیافته و جنگ جدیدی در راه اســت. در هر 
شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشد. 
مردم ما که در طول سال های جنگ و مبارزه، ابعاد کینه 
و قساوت و عداوت دشمنان خدا و خود را لمس کرده اند، 
باید خطر تهاجم جهانخواران در شــیوه ها و شکل های 

مختلف را جدی تر بدانند...«.
همانطور که امام)ره( پیش بینی کردند، این نبرد تاریخی 
با پایان یافتن جنگ عراق  با  ایران و پذیرفتن قطعنامه، 
خاتمه نیافت و ما شــاهد آن هســتیم که پــس از آن، 
صحنه های گسترده تری از نبرد و تنازع، هرچند نه صرفا 
در قالب نظامی بلکه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 

و امنیتی علیه ایران تداوم پیدا کرد.

4. پذیرش قطعنامه و تداوم اصول و اهداف انقالب 
اسالمی

یکی دیگر از اصول استنتاجی از سیره امام خمینی)ره( 

در مورد پذیرش قطعنامه 598، این اســت که پذیرفتن 
آتش بس در جنگ، هرگز به معنای توقف و روی گرداندن 
از اصول و ارزش های انقالب اسالمی و اهداف آن نیست. 
در اندیشه امام خمینی)ره( مبارزه با کفر و شرک و نفاق، 
تالش در جهت بســط نفوذ ارزش های اسالمی در میان 
ملل جهان، وجود قهر و کینه انقالبی نسبت به استکبار، 
جنایتکاران و ســلطه گران جهان، حمایت از محرومان 
و مســتضعفان در مقابل دنیاپرستان و ســرمایه داران، 
مجاهدت برای کســب اســتقالل در تمامی زمینه ها و 
تقویت بنیان های سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی 
جمهوری اسالمی و... هرگز پایان نیافته است. همانگونه 
که امام صریحا در پیام خویش اظهار می دارند:  »امروز روز 
هدایت نسل های آینده است. کمربندهاتان را ببندید که 
هیچ چیز تغییر نکرده است. من در اینجا به جوانان عزیز 
کشورمان، به این ســرمایه ها و ذخیره های عظیم الهی 
ســفارش می کنم که خودتان را برای یک مبارزه علمی 
و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقالب اسالمی 
آماده کنید. ما باید آماده و مهیا باشیم. روزهای حساس 
و تعیین کننده ای در پیش  داریم و انقالب اسالمی هنوز 
سال ها و ماه های تعیین کننده دیگری را در پیش خواهد 
داشــت که واجب است پیشکســوتان جهاد و شهادت 
در همه صحنه ها حاضر و آماده باشــند...«.  لذا پذیرش 
قطعنامه 598توسط امام خمینی)ره(، منافاتی با تداوم 
انقالب و اصول آن نداشــته  بلکه در راســتای آن انجام 
گرفته است. پیام تاریخی امام)ره( ثابت کرد که انقالب 
برای تبیین منطقی شرایط جدید سیاسی، از توانمندی و 
قدرت کافی برخوردار است و سرنوشت جنگ با سرنوشت 
انقالب و نظام نمی خورد و مردم نیز با رشد کافی و آگاهی 
از شرایط جدید برای مقابله با پیامدهای احتمالی و ورود 
به فاز نوینی از صبر و اســتقامت انقالبی، آمادگی کامل 

را دارند.

5. احترام به نقطه نظرات کارشناسان نظام )تجلی 
قاعده مشورت(

رویداد پذیرش قطعنامه 598توسط جمهوری اسالمی 
ایران، بار دیگر ثابت کرد که یکی از ویژگی ها و مختصات 
ســیره عملی امام خمینی)ره( در اداره جامعه اسالمی، 
اعتقــاد و التــزام عملی بــه دیدگاه هــا و نقطه نظرات 
کارشناســان در زمینه های مختلف برای پیشبرد امور 
است. ایشان در نامه ای که خطاب به خبرگان و مسئولین 
درجه اول نظام نوشــتند، یکی از دالیل اصلی پذیرش 
قطعنامه و بازگشــت از نقطه نظرات قبلــی خویش را، 
گزارش هاي فرماندهــان نظامی از اوضــاع جبهه ها و 
نیازمندی های تسلیحاتی غیرقابل تهیه برای ادامه جنگ 
و نیز گزارش هاي وزرای اقتصادی کشور از وضعیت بودجه 
و ذخایر مالی و همچنین بیان شرایط سیاسی داخلی و 
بین المللی از سوی مسئولین سیاسی کشور ذکر می کنند. 
البته گذشت از مواضع قبلی و پذیرش نظرات مشورتی 
کارشناسان، هرگز به معنای شانه خالی کردن رهبرکبیر 

انقالب از زیر بار مسئولیت نبود، لذا در پیام خویش بر این 
نکته تأکید می کنند که مسئولیت اصلی کل جنگ، چه 

تداوم و چه پایان آن را می پذیرند.

۶. احترام به قوانین و معاهدات پذیرفته شده
یکی دیگر از اصول، جدی بودن ایشان در اتخاذ این تصمیم 
و تن دادن به پیامدهای آن بوده است. در توضیح بیشتر این 
اصل باید گفت که پس از پذیرش قطعنامه 598 از سوی 
ایران، برخی محافل چه در داخل و چه در خارج، اظهار 
می داشتند که اتخاذ این تصمیم، تاکتیکی است و احتماالً 
با تغییر شرایط سیاسی و نظامی حاکم بر جبهه ها، ایران 
مجدداً بر سیاست تداوم جنگ خویش اصرار می ورزد و 
یا حتی شنیده شد که در آن زمان، برخی از فرماندهان 
نظامی پس از هجــوم مجدد نیروهای عراق به ســمت 
خرمشهر و متوقف ساختن آنها، اعالم آمادگی کردند که 
با توجه به گسیل نیروهای مردمی به جبهه ها، عملیاتی 
را علیه نیروهای عراقی انجام دهند. امام)ره( چه در پاسخ 
به محافل خارجی که این اقدام ایران را ناشی از ضعف و 
زبونی دانسته و چه در پاسخ به برخی محافل داخلی که آن 
را قابل نقض می  دانستند، با صراحت یادآور شدند: پذیرش 
قطعنامه 598، سیاست رسمی و نه تاکتیکی کشور است. 
این نکته، گویای این اصل اساســی است که اصوالً امام 
خمینی)ره( در اتخاذ سیاست ها و تصمیم های خویش، 
از فریب ها و دورویی های رایج بین سیاستمداران، به دور 
بوده و هر زمان که به تصمیمی می رسیدند، خود را مقید 
و ملتزم به لوازم و پیامدهای آن می دانستند، به گونه ای که 
حتی با تغییر شرایط، حاضر نمی شدند تا تعهد و پیمانی 
را که پذیرفته بودند، ملغی کنند و اعالم رسمی پذیرش 

قطعنامه 598، ازجمله این تعهدات بود.

۷. کنترل و مدیریــت بحران ناشــی از پذیرش 
قطعنامه 598

فرایند و ماحصل تصمیم ها و اقداماتی که از سوی امام)ره( 
در پذیرش قطعنامه 598صورت گرفت، کشور را از یک 
وضعیت بحرانــی در صحنه سیاســی و نظامی، به یک 
وضعیت جدید و باثبات منتقل ساخت. تصمیمی راهبردی 
همچون پذیرش قطعنامه، می توانست تزلزل و بی ثباتی 
جدی ای برای جمهوری اسالمی فراهم سازد اما امام)ره( 
با درک عمیــق از پیامدهای احتمالی ایــن تصمیم و با 
مدیریت صحیح و همه جانبه، برقراری رابطه ای عاطفی 
و صادقانه بــا مردم و پرهیز از اتخاذ سیاســت تحکمی، 
توانســتند پیامدهای منفی این تصمیــم را به حداقل 
برســانند. بر همین اســاس بود که مردم نیز امام)ره( را 
به عنوان همرزمی تلقی کردند که به دلیل تغییر شرایط و 
مصالح نظام، به اتخاذ این تصمیم مبادرت ورزیده است و 
لذا با تمام وجود از این تصمیم حمایت کرده و ایشان را در 

پیمودن طریق جدید یاری رساندند.

8. احترام به سؤاالت و ابهامات مردم
در پی پذیرش قطعنامه، ابهامات و سؤاالت مختلفی نسبت 
به علل آن، در اذهان مردم و عالقه مندان امام)ره( و انقالب 
به وجود آمده بود. امام)ره( با وجود برخورداری از جایگاه 
رفیع خویش و اعتمادی که مردم به وی داشتند، هرگز بر 

آن نشدند تا این سؤاالت و ابهامات را تخطئه کنند بلکه با 
گوشزد کردن شرایط حساس کشور و به کار بردن تعبیر 
»ارزش بسیار زیبا« از »چرا ها و بایدها«، از مردم خواستند 
که پرداختن به آنها را به وقت مناســب دیگری موکول 
سازند. اصلی که از این سیره امام)ره( قابل استنتاج است، 
این است که مسئولین کشور نمی توانند و نباید در اتخاذ 
تصمیمات مهم، به دیدگاه ها و ابهامــات مردم بی اعتنا 
باشند، زیرا اصوالً جلب مشارکت مردمی، تنها از طریق 

اقناع ذهنی و فکری آنان امکان پذیر خواهد بود.

9. احترام به آرای مردم در تداوم و پایان جنگ
چگونگی نگرش و عمل توده های مردم )اکثریت جامعه( 
نسبت به پدیده جنگ )از ابتدا تا انتها(، به عنوان متغیری 
بی بدیل در نحوه اتخاذ تصمیمات و سیاســت های امام 
خمینی)ره( نســبت به جنگ ایران و عراق، تأثیرگذار 
بوده اســت. البته از آنجا که رابطه قلبی و عاطفی امام و 
امت، آنچنان عاشــقانه و عارفانه بود که همواره اینگونه 
تلقی می شد که هر چه امام )ره( می گویند مردم تبعیت 
می کنند، اما در واقع، بهتر آن است که بگوییم امام)ره( 
چیزی نمی گفتند و تصمیمــی نمی گرفتند، مگر اینکه 
بستر و آمادگی و اراده کلی آن را در توده ها و اکثریت ملت 
مشاهده می کردند. به گونه ای که هنگام تصمیم به تداوم 
جنگ و نفی صلح تحمیلی به ایــن نکته، یعنی تمایل و 
رأی مردم استناد  کردند: »نه زیر بار صلح تحمیلی برویم 
و نه زیر بار حکمیت تحمیلی. ما باید خودمان به حسب 
رأی خودمان، به حسب رأی ملتمان، آن طوری که اآلن 
همه ملت دارنــد می گویند، ما باید ایــن جنگ را ادامه 
بدهیم...«. درباره پایان جنگ و پذیرش قطعنامه 598نیز 
این عامل کامال مشهود اســت، چه آنجا که امام)ره( در 
نامه به نمایندگان مجلس جهت توجیه آنها، یکی از علل 
پذیرش شرایط جدید را  اعالم فرماندهان نظامی مبنی بر 
کاهش روزافزون نیروهای داوطلب جنگ عنوان کردند و 
چه پس از پایان جنگ و انتشار نامه مرحوم حجت االسالم 
والمسلمین حاج سیداحمد خمینی که در آن قید شده بود 
که امام)ره( پس از مشاهده سیل عظیم نیروهای داوطلب 
به جبهه های غرب و جنوب کشور، اظهار داشتند: »اگر 
می دانستم که مردم چنین ذهنیت و دیدگاهی نسبت به 

جنگ داشتند، هرگز قطعنامه را نمی پذیرفتم...«.
به طور کلی و براساس آنچه مختصرا شرح داده شد، موضع 
مناسب امام)ره( درباره جنگ تحمیلی و قطعنامه598 و 
اثرات ناشی از آن، به گونه ای بود که ایشان با درایت کامل، 
در هر زمان با توجه به مقتضیات موجود، اقدام به برخورد 
مناسب کرده و به بهترین وجه مسائل را به نفع اسالم و 
انقالب حل کردند، به گونه ای کــه حتی پس از پذیرش 
قطعنامه، برخورد مناســب و به موقع ایشان، از یک سو 
موجب التیام درد مردم انقالبی و از سوی دیگر، موجب 
خنثی سازی تبلیغات مسموم عوامل لیبرال و ضد انقالب 
داخلی و استکبار جهانی علیه ایران و به خصوص شکست 
مجدد عراق در جبهه های جنگ شد و در نهایت، با اثبات 
موضع بر حق جمهوری اسالمی، دیدگاه جهان و جهانیان 

را نسبت به آن عوض کرد.
منابع:

صحیفه امام)ره(، جلد ۲۱، پیام امام)ره( در پذیرش قطعنامه

الهام دانایی سرشت
روزنامه نگار گزارش

در مقطــع پذیرش قطعنامــه 598، برخی از فرماندهــان نظامی پــس از هجوم مجدد 
نیروهای عراق به سمت خرمشــهر و متوقف ســاختن آنها، اعالم آمادگی کردند که با 
توجه به گسیل نیروهای مردمی به جبهه ها، عملیاتی را علیه نیروهای عراقی انجام 
دهند. امام خمینی)ره( در پاسخ به انگاره، با صراحت یادآور شدند: پذیرش قطعنامه 
598، سیاست رسمی و نه تاکتیکی کشور است. این نکته گویای این اصل اساسی 
است که اصوالً امام خمینی)ره( در اتخاذ سیاست ها و تصمیم های خویش، از فریب ها 
و دورویی هــای رایــج در بین سیاســتمداران، بــه دور بودند و هر زمــان که به تصمیمی 

می رسیدند، خود را مقید و ملتزم به لوازم آن می دانستند

در اندیشــه امام خمینی)ره(، پذیرفتن آتش بس در جنگ، هرگز به معنای توقف و 
روی گرداندن از اصــول و ارزش های انقالب اســالمی و اهداف آن نیســت. به باور 
ایشــان مبارزه بــا کفر، شــرک و نفــاق، تــالش در جهت بســط ارزش های اســالمی 
در میــان ملل جهان، وجــود قهــر و کینه انقالبی نســبت بــه اســتکبار، جنایتکاران 
و ســلطه گران دنیــا، حمایــت از محرومــان و مســتضعفان در مقابــل دنیاپرســتان 
و ســرمایه داران، مجاهــدت بــرای کســب اســتقالل در تمامــی زمینه هــا و تقویــت 
بنیان های سیاســی، نظامــی، فرهنگــی و اقتصادی جمهــوری اســالمی و... هرگز 

پایان نیافته است

تاریخ خاورمیانه

صلحی که همه صلح ها را برباد  د اد 
»صلحی که همه صلح ها 
را بر بــاد  د اد « نوشــته 
»د یویــد  فرامکین« با 
ترجمه حســن افشار از 
سوی نشر ماهی منتشر 
شده اســت. این کتاب 
خواندنــی و درخــور 
تامل، روایت فروپاشــی 
امپراتــوری عثمانــی و 
شکل گیری خاورمیانه 
معاصــر اســت؛ روایت 
وقایعــی کــه د ر جنگ 

جهانی اول رخ د اد  و باعث تغییرات اساســی د ر خاورمیانه 
شــد . د یوید  فرامکین عقید ه د ارد  این تغییــرات خاورمیانه 
منجر به جنگی شد  که همچنان اد امه د ارد . این کتاب عالوه 
بر پرد اختن به نقش اروپا د ر خاورمیانه، تأثیرات این د گرگونی 
را د ر خود  قاره سبز نیز بررسی کرد ه و د ر کنار آن گاه خوانند ه 
را به عربســتان برد ه و با ماجراجویی هــای اد وارد  الرنس، 
د یپلمات، باستان شناس، نویســند ه و رایزن نظامی معروف 
انگلستان د ر عربستان همراه می ســازد .  تاریخی که د ر این 
کتاب 1۲فصلی می خوانید  د ر واقع ســرآغاز پید ایش قرن 
بیستم و خاورمیانه امروز است. صلحی که همه صلح ها را بر 
باد  د اد  ، سال 1989 منتشر شــد  و د ر فهرست نهایی جایزه 
پولیتزر هم قرار گرفت.  د یوید  فرامکین، نویســند ه و مورخ 
آمریکایی است که د ر د انشگاه شیکاگو حقوق خواند ه و استاد  
تاریخ و روابط بین الملل است. او سال ۲۰1۷ از د نیا رفته است. 
چاپ هجد هم این کتاب از سوی نشر ماهی د ر 6۲۴صفحه 

وزیری، به بهای ۲۲5هزار تومان منتشر شده است.

تاریخ جهان

قسطنطنیه
کتــاب »قســطنطنیه« 
نوشته »فلیپ منسل« را 
شهال طهماسبی به فارسی 
برگردانــده و به تازگی از 
سوی نشر نو منتشر شده 
اســت. »قســطنطنیه« 
داستان یک شــهر و یک 
دودمان است و با این اعتقاد 
نوشته شده که سلسله ها 
در شــکل دادن به شهرها 
به اندازه ملیت، آب وهوا و 

وضعیت جغرافیایی نقش داشته اند. »قسطنطنیه« داستان 
مکانی اســت که زمانی طوالنی بزرگ ترین شهر سلسله ای 
عالم بود؛ زیرا آنچه موجب ایجاد تنها پایتختی در جهان شده 
بود که در همه سطوح سیاســی، نظامی، دریایی، مذهبی 
)مسلمان و مسیحی هردو(، اقتصادی و فرهنگی نقش داشت 

تأثیر متقابل سلسله عثمانی و قسطنطنیه بود.
در این شهر چشم اندازها، منظره مانند گفتار یا نوشتار، نوعی 
ارتباط مدام بود. سلطان اغلب مواقع از ایوان قصر توپکاپی با 
تلسکوپ َغلَِطه را تماشا می کرد و اهالی َغلَِطه در هر فرصتی 

با تلسکوپ قصر را تماشا می کردند. 
یک بار چیزی نمانده بود که انعکاس نور خورشید بر تلسکوپ 
سفیر فرانســه باعث تعلیق روابط سیاســی دو کشور شود. 
در قرن نوزدهم، شــاهزاده خانم ها مهارت خاصی در پنهان 
کردن دوربین چشــمی البه الی چین و شکن پرده های تور 
و ابریشم پیدا کرده بودند و با آن همســایه ها و مهمان ها را 

نگاه می کردند.
نشر نو این اثر خواندنی را در 8۳1صفحه با قطع رقعی به بهای 

۴۰۰هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ ادبیات فراموش کرده ایم برای ادای تکلیف جنگیده ایم 
خوانشی از اصول   تصمیم امام خمینی)ره(، در پذیرش قطعنامه 598
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وقتی ما به کهن الگوهــا نگاه می کنیم فقط وظیفه 
داریم داستان خودمان را جلو ببریم و هیچ وظیفه 
دیگری به عنوان مولف نداریم. ما کهن الگو را بررسی 
می کنیم و قصــه ای را در آن جــاری می کنیم که 

بتوانیم حرفی را بزنیم که نیاز جامعه کنونی است.
می توانیم بگوییم که یکی از امضاهای 
سیریا تلفیق تک بیت هایی از سعدی و شاعران 

دیگر با ترانه های خودش است؟
ما سعی کردیم در قطعاتی که ترانه اش را خود من 
می سرایم نیز حتی شده یک بیت از ترانه های فولک 
یا اشعار شاعرانی چون ســعدی استفاده کنیم. ما 
دوست داریم که نظرات تکمیلی را از ادبیات ایران 
یا ادبیات فولکلورمان وام بگیریم. گویی حرفی داریم 
که با اینها تکمیلش می کنیم اما این مسئله کامال 
سلیقه ای است که بگوییم لزومی وجود دارد یا خیر. 
اما تقریبا در ۸۰درصد قطعات مان این اتفاق افتاده 
اســت و در واقع هدف مان این بوده که به مخاطب 
بگوییم هم می توانیم عاشق شعر سعدی باشیم و 

هم شعرهای فولک.
در کنار همه این تلفیق های شعری، 
ســیریا قطعه »بیچاره« را بر اساس شعر موالنا 

ساخته است.
هدف مــا بهره منــدی از مفهوم شــعر موالنا بود. 
هم اکنون مسئله کنونی جامعه ما زر ذهن، زر بشر و 
زر انسانیت است. ما اینها را نداریم. بر این 
اساس از این اشعار برای آگاهی سازی  
اســتفاده می کنیم. چون موالنا به 
زیباترین شکل آنها را مطرح کرده 
است پس ما نیز آن را به زبان ساده 
برای مخاطب بیان می کنیم. در 
عین حال که خودمان عالقه 
زیادی بــه موالنــا داریم، 
می توانیــم معنی حرف 
موالنا را با زبان ســیریا 
بزنیم و این حداقل کاری 
است که می توانیم برای 
فرهنگمان انجام دهیم. 
شــاید بعد از شنیدنش 
یک نفر دوست داشت موالنا را 
بیشتر بخواند و چه پیروزی ای 

بزرگ تر از این برای سیریا.

روایت کهن الگوهای ادبی با زبان موسیقی
خواننده، آهنگساز و ترانه سرای آنسامبل سیریا، به پرسش های همشهري پاسخ داد

نگاهی به نمایش »پناه کاه«
فانتزی های نشدنی

طی چند ســال گذشــته هر از گاهی نمایش هایی با فضاهای 
آخرالزمانی، با ترکیبی از آینده و ویران شــهر )دیستوپیا( روی 
صحنه تئاتر تماشا کرده ایم؛ نمایش هایی که با نگاهی نوآرگونه، 
تالش می کنند از وضعیت بد آینده بگویند. انبوه جنگ ها در کنار 
قحطی و خشکسالی و گرم شدن زمین، تصویری است که این 
نمایش ها از آینده ارائه می دهنــد. در دل این وضعیت گروهی 
کوچک در پناهگاهی گرد هم می آیند تا خود را از شر وضعیت 
زمانه نجات دهند اما همیشه یک عامل انسانی وضعیت را برهم 
می ریزد: قدرت طلبی. نمونه شــاخص اینگونه نمایش ها را علی 
صفری با »کرونوس« و کاوه آهنین جان با »بارانداز« و »تنهایی 
پرهیاهو« پیش تر روی صحنه برده بودند. هر 3نمایش فضایی 
ویران شــهری ارائه می دهند که در آن نزاع بر سر قدرت است. 
البته تصویر قدرت در هر 3نمایش متفاوت اســت اما قدرت در 
هر 3همچون میلی سیری ناپذیر به تصویر کشیده می شود که 
می تواند نوع بشــر را در خطر انقراض قــرار دهد. هرچند همان 
معدود انسان های درون نمایش بازماندگان یک انقراض بزرگ 

به حساب می آیند.
»پناه کاه« فرید قادرپناه نیز از این وضعیت به دور نیست؛ داستان 
جمعیتی فراری از یــک دنیای پرتالطم بیرون، ایزوله شــده از 
نســبت های روی زمین، در یک وضعیت قبیله گــرا که میل به 
قدرت، ورای صلح ظاهریشان، در حال فوران است و نتیجه همانند 
همان آثار پیشین، فروپاشی و تبدیل شدن آرمان شهر وهمی به 
ویران شهر واقعی است. یک آرمان شهر وهم آلود - شاید برآمده از 
جهان  ذهنی اورول که نظم، محصول دیکتاتوری است - با ورود 
یک غریبه دچار بی نظمی می شود؛ بی نظمی ای که ما آن را در 
فیزیک آنتروپی می نامیم. عامل خارجی به واســطه بی نظمی 
توانایی تبدیل کردن به رکنی از جامعه را می یابد و البته با ورود 
جزء جدید، دیگر آن موقعیت یا ماده یا جامعه سابق وجود ندارد. 
در یک کنش و واکنش، با درصدی تخریــب، موقعیت، ماده یا 
جامعه جدید شــکل می گیرد. این کارکرد آنتروپی اســت. در 
فیزیک آنتروپی زیباست؛ چون بدون آنتروپی هیچ چیز تازه ای 
خلق نمی شــود. در دنیای ادبیات آنتروپی اما رویکردی مخرب 
دارد. نظمی که از بین رفته پایانش تراژیک است و اساس آثاری 
چون »پناه کاه« در پناه رســیدن به آن ویران شهر واقعی، حرف 
حسابشان همین است؛ اما با یک مشکل اساسی روبه رو می شوند: 

نادیده گرفتن علم.
منبع مهم نمایشــنامه ها یا اجراهایی که به نوعی با تمســک به 
علم، قصد ساختن فضایی فانتزی یا گروتسک دارند، انگلستان 
و آمریکاســت. نویسندگانی چون تام اســتوپارد بارها در تالش 
برای رســیدن به دنیــای ورای دنیای واقعی و ملمــوس ما، به 
سراغ برهم زدن علم می روند. با درک درستی از مفاهیم علمی، 
نمایشــنامه نویس علیه علم قیام می کند. به عبارتی کالن روایت 
علم زیر دست نمایشنامه نویسی که دانشــمند نیست، به بازی 
گرفته می شود. در نمایشــی چون »پناه کاه« نیز چنین رویه ای 
مشــاهده پذیر اســت. تکرار یک پیام از ســوی رهبر خفته از 
زخمی کاری که »کدهــا رو پیدا کن.« کدهــا همان دریچه ای 
است که آنتاگونیست نمایش را به قدرت می رساند و دست یافتن 
به قدرت نیازمند رسیدن به علم است اما تفاوت فهم ما از علم با 
نمایشنامه نویسی چون استوپارد اینجاست که او دانشمند را مقصر 
وضعیت موجود می داند و با استفاده از ابزار قدرت او، کالن روایتش 
را منهدم می کند. قادرپناه اما نمی گوید وضعیت شــکل گرفته 
در جهان برساخته اش محصول چیست!؟ اگر جنگ است، مگر 
جنگ افروز بدون دانش دانشمندان می تواند جنگ افروزی کند؟ 
چه کسی سالح می سازد و با سالح چه کســی ویران شهر پدید 
می آید؟ اساساً در نگاه شرقی ما، دانشمند موجودی است خوب 
که حکیمانه نصیحت می کند و ابن سیناوار ما را از حضیض ذلت 
نجات می دهد اما واقعیت آن است که بعضی دانشمندان نیز دست 
در دست جالد می گذارند، اگر پا بدهد. در نمایشنامه »کپنهاگ« 
مایکل فرین، اثری جنجالی چه در دنیــای درام و چه در دنیای 
علم، او نشان می دهد چگونه 2فیزیک دان بزرگ دهه 4۰میالدی، 
نیکالس بور و ورنر هایزنبرگ، برای جنگ افروزان تالش می کنند 
بمب اتم بســازند. آری بمب اتمی که بر ســر مردم ژاپن ریخته 
شد، دستپخت فیزیک دانی بزرگ به نام اوپنهایمر است و از قضا 

نمایشنامه ای در مذمت او نیز به نگارش درآمده است.
علم با تمام محاسنش، در دنیای درام نیازمند شکسته شدن است. 
درام نویس می تواند جهانی فرض کند که در آن قوانین نیوتنی کار 
نمی کند و حال با منطق خویش، جهانی فانتزی اما مرهون علم 
درام نویس بیافریند. ضعف عمومی در میان درام نویسان ایرانی در 
ندانستن فیزیک و ریاضی وجود دارد که می توان آن را در تعابیر 
ساده انگارانه در فضای دراماتیک کارهایشان مشاهده کرد. زمانی 
که پای فیزیک و ریاضی به میان می آید، بحثی به نام منطق نیز 
مطرح می شــود؛ یعنی اگر پدیده ای علمی برای گره گشایی در 
روایت داستانی درنظر می گیرید یا باید از استقرا کمک بگیرید 
یا استنتاج، نمی توان ســاده انگارانه از شر گره گذشت و گفت با 
ترفندی علمی حلش کردم. برای درک بهتر به دنیای کریستوفر 
نوالن اشاره می کنم که برای بازی با زمان، یکی از مؤلفه های مهم 
در فیزیک نوین، او معادالت شخصی خودش را می سازد تا منطق 
محکمی برای روایت داستانی اش بیافریند. در دنیای او اگر نزاع بر 
سر قدرت است و قدرت برحسب علم یا آگاهی از دانشی فرابشری 
کسب می شود، شــخصیت ها مجهز به فهم علم اند. آنان درباره 

پدیده های علمی مناظره می کنند و هاج و  واج نیستند.
در »پناه کاه« شخصیتی می گوید پزشــک است. برای من این 
پرسش وجود دارد که او پزشــکی را از که آموخته است؟ از کجا 
بدان مسلط شده اســت؟ آیا ادعایش صادق است؟ اگر کسی را 
معالجه می کند به واقع اثباتی است بر پزشک بودن او؟ اگر پزشک 
اســت و در دنیای ایزوله نمایش چیزی به اســم دانشگاه وجود 
ندارد، پس او روزگاری در دنیای بیرونی زیست می کرده است؟ 
اگر بیرون از پناه کاه می زیسته چطور چیزی از گوشت و طعم آن 
به یاد ندارد؟ اگر حافظه اش پاک شده چطور علم پزشکی هنوز 
در حافظه اش موجود است؟ اگر پزشک است و مجهز به علمی 
قدرتمند، اگر او چنین که می نماید قدرت طلب و حریص است، 

چرا پیش تر از طریق پزشکی رهبرش را سرنگون نکرده است؟ 
این یک گوشــه از ماجراســت که بی نهایت پرســش بی پاسخ 
می آفریند و شــاید پاســخ هایش بیرون از جهان نمایش باشد. 
جایی در یادداشت های نویسنده و کارگردان، اما در یک وضعیت 
علم زده، پاسخ باید روی صحنه باشد؛ در میان کنش ها، دیالوگ ها 
و البته فضاسازی ها. مسیر سختی است اما برای تسهیلش کافی 

است کمی علم اندوزی کنیم.

»آخرین عاشق« در نوفل لوشاتو
نمایش »آخرین عاشــق« بــه کارگردانی محمد 
چیت سازی )نادر دلشــاه(، این روزها در عمارت 
نوفل  لوشاتو روی صحنه است. به گزارش همشهری، 
نمایش آخرین عاشق به نویسندگی نیل سایمون با 
ترجمه شهرام زرگر، به تهیه کنندگی و کارگردانی 
محمد چیت سازی )نادر دلشــاه( اجرای خود را از 
اواخر تیر ماه شــروع کرده و این نمایش در 3روز 
ابتدایی اجرایش بــا تخفیف 2۰درصــدی برای 
دانشجویان روی صحنه رفت. در خالصه داستان این 
اثر آمده است: »بارنی کشمن، مرد صاحب رستوران 
غذاهای دریایی، از یکنواختی زندگی خود خسته 
شده  است و دوست دارد رابطه جدیدی را در زندگی 
خود تجربه کند، ولی....« نادر دلشاه، پروا محزون، 
سحر اسدی به همراه وحیده اکبری نسب به ترتیب 

ورود به صحنه بازیگران این اثر نمایشی هستند.

بررسي انتقادي 
نمایش نامه نویسي ایران 

کتاب »توانای ناتــوان، تئاتر ما« 
تالیــف خســرو حکیم رابــط در 
نشــر عنوان منتشر شــد. خسرو 
حکیم رابط در تازه ترین اثر خود، 
2۰ ســال نمایشنامه نویسی ایران 
را با نــگاه انتقادی بررســی کرده 
است. حکیم رابط در کتاب »توانای 
ناتوان، تئاتر ما« بــرای نزدیک به 

۱۹۰نمایشنامه از ۱۷۰نویســنده ایرانی و خارجی، نقدهای 
کوتاه و بلند نوشته است. در میان نمایشنامه نویسان می توان 
به نام هایی چون بهرام بیضایی، اکبــر رادی، محمد یعقوبی، 
محمد چرمشــیر، فرهاد ناظرزاده کرمانی، حسن باستانی و... 
اشاره کرد. آثار نمایشنامه نویسانی همچون ویلیام شکسپیر، 
ژان آنوی، اوژن یونسکو و... نیز در این کتاب بررسی شده است. 
حکیم رابط در مقدمه کتاب آورده است: »تئاتر ما دیرآمده ای 
ا ست فاقد ســنت های کارآمد، صادق و بی ادعا؛ به دور از شعر 
مایا تئاتر فرنگ. و به جاســت که در اینجا نام شریف برخی از 
بنیانگذاران اولیه تئاتر ایران را به یاد آوریم: میرزاآقا تبریزی با 
»حکومت زمان خان«، رضاکمال شهرزاد با »شب هزار و یکم«، 
میرزاده عشقی با »رستاخیز شهریاران ایران«، گریگور یقیکیان 
با »انوشــیروان عادل و مزدک«، حســن مقدم با »جعفرخان 
از فرنگ آمده« و... آثاری ویراســته و پیراسته، خوش ساخت، 
صاحب درد و صاحب حرف. اما برخالف آن بنیانگذاران شریف و 
کارآمد، متأسفانه مدتی ا ست که بسیاری از جوانان و به خصوص 
دانشجویان ماـ  فروتنانه بگویمـ  درس آموخته از »استادانی« 
آن چنانی که بعضی هایشان خود حتی پا بر صحنه نگذاشته اند و 

نمایشنامه ای درخور عرضه نداشته اند.«

مستندی درباره شهید ابراهیم هادی
مستند »آتش و گلســتان«، روایتی اســت از مانده های گروه 
چریکی دستمال سرخ ها، گروه چریکی اندرزگو و مطلعان کانال 
کمیل و حکایت کارگردانی است که می خواهد درباره »ابراهیم 
هادی« فیلم بسازد. او و تیم تحقیق و پژوهش اش دربه در دنبال 
کسانی هستند که ابراهیم هادی را دیده اند، با او بوده اند، از حال 
و احوال خصوصی او مطلع اند و همچنین کسانی که در هر جایی 
نمی خواهند این فیلم ساخته شود یا این سند تصویری شکل گیرد. 
این مستند عمال چالش هایی است که برای ساختن فیلم راجع به 
شهدا بر سر هنرمندان می آید. نامش »آتش و گلستان« است که 
نمی دانیم این بار آتش گلستان می شود یا گلستان آتش.این فیلم 
قرار است پشتوانه ای باشد برای ساخت فیلم سینمایی »چریک« 
)زندگی شهید جاویداالثر ابراهیم هادی( که علی رویین تن قرار 
است آن را بســازد. پهلوانی و فریاد فتوت مهم ترین خصوصیت 
ابراهیم هادی اســت؛ آدمی در پی انسانیت یا انسانیتی در قامت 
آدم.ساخت »آتش و گلستان« از چند ماه قبل از کرونا آغاز شده و 
همچنان هم ادامه دارد. پس از اتمام فیلم از عوامل و همراهان نام 
برده خواهد شد و عوامل بر این باورند برای ساخت گمنامی باید 
دلبسته نامشان نباشند. این فیلم ستایش نامه ستارگانی است که 
در دل خاک دفن نشده اند و شهادت را ننوشیده اند. اما هم روزگار 

مایند و ما از آنها غافل مانده ایم.

ویترین

مستند

صحنه

احسان زیورعالم؛ روزنامه نگاریادداشت

تولد سیریا با بازخوانی قطعه»هوار 
هوار« بود. چرا سیریا در نخستین قدم دست به 
بازخوانی اثری نوستالژیک زد و از همان شروع 
کار، با تک آهنگ خودش پا به عرصه موسیقی 

نگذاشت؟
قطعه »هوار« برای ما شروع مسیر و صدای جدید 
موسیقی بوشهری بود. درواقع ما با این اثر که گویی 
همه را دور خودش جمع کرده و نوید آمدن یارش 
را می دهد، قصد داشــتیم تصویرســازی جدید و 
ذهنیت خودمان را ارائه دهیم. بر این اســاس فکر 
کردیم که چرا برای نخســتین بار که می خواهیم 
خودمان را معرفی کنیم از یک قطعه آشنا استفاده 
نکنیم و بگوییم که ســیریا می خواهد چه کار کند. 
ما می خواســتیم با این اثر به مخاطب بگوییم که 
گروه ســیریا یک گروه جنوبی و بوشهری است که 
می خواهد کارهایی را با موسیقی یا برای موسیقی 
بوشهر انجام دهد. بنابراین نخستین قطعه را با این 
فاکتورها منتشــر می کند که دقیقا شما بدانید که 
قرار اســت چه اتفاقی با موسیقی یا برای موسیقی 

بوشهر بیفتد.
شما با گروه ســیریا قصد دارید یک 
بعد دیگری از موسیقی بوشــهر را به مخاطب 
معرفی کنید که شاید در همه این سال ها پنهان 

مانده است؟
بله که آن هم ابعاد انسانی است. به عقیده من در همه 
موسیقی های فولکلور کشورمان از شمال تا جنوب، 

غرب تا شرق و مرکز ابعاد انسانی مطرح است.
ابعاد انســانی شــامل غم، اندوه، دلتنگی، شادی، 
سرمستی و... است اما مسئله این است که پرداختن 

به این ابعاد انسانی هیچ وقت رخ نداده است.
هســته اولیه ســیریا از کجا شکل 

گرفته؟ تفکر اولیه چه بــوده و امروزه چقدر 
پایبند به همان ایده ها و تفکرات هستید؟

دبیرســتانی بودیم که موسیقی را شــروع کردیم. 
ناگفته نماند که من تئاتر کار می کردم و به واسطه 
آن مطالعاتی داشــتم. با اینکه قصدمان این بود که 
موســیقی فولکلور کار کنیم ولی ترانه را هم خودم 
می نوشتم. شــاید گاهی به این فکر کردم که بشود 
ترانه های کمدی نوشــت و البته نوشتم و اجرا هم 
کردیم. گاهی به نتیجه هم رسیده ولی از یک جایی 
به بعد هر چه بیشتر مطالعه کردم متوجه شدم که 
یکسری افراد کارشان این بوده و من به عنوان خون 
تازه ای که می خواهم وارد شوم، باید واقعا تازه باشم. 
چه بهتر که ما فکر کنیم درباره اینکه چه کار کنیم 
که تأثیرگذار باشد. برای رســیدن به این جایگاه از 
یک سالی به بعد شروع کردیم به تغییر کردن ولی 
نکته مهمی که وجود دارد این اســت که ما دوست 
داریم کار نویی انجام دهیم و با این پتانسیلی که در 
موسیقی، فرهنگ وگویش بوشهری داریم دلمان 

می خواهد اتفاق تازه ای بیفتد.
شما بارها و بارها اشــاره کردید به 
اینکه می خواستید با موســیقی تان به نوعی 
فرهنگ منطقه خودتان رامعرفی کنید. خلق 
قطعات سیریا برآمده از چه ذهنی و با چه پشتوانه 
فرهنگی اســت؟  این ارائــه فرهنگ منطقه 
خودتان فقط در موســیقی قابل شنیدن است 
یا قرار اســت در آینده آیین ها و فرهنگ های 
بوشهری را به صورت آیین های نمایشی روی 

صحنه ببینیم؟
 همه انســان ها وابســته به جغرافیای زندگی شان 
یکســری الگوهای قصه ای دارنــد؛ الگوهایی مثل 
تراژدی وکمدی. هر جایی که دریا هســت صیادی 

رفته دریا و برنگشته. حاال اینکه ما چگونه این قصه 
را روایت می کنیم بســتگی به من، پدرم، مادرم و 
مادربزرگم دارد؛ بستگی به این دارد که مادربزرگم 
چگونه برایم تعریف کرده باشد. برای من این تصویر 
خیلی تراژدی اســت اما اگر ما فقط به موســیقی 
بوشهر در قالب یک موسیقی شاد و ریتمیک نگاه 
کنیم و همان بخش را فقط ارائه کنیم این قصه تا 
این اندازه تلخ، به همین ســادگی از بین می رود و 
ما از دستش می دهیم. مسئله اصلی برای من وکل 
اعضای سیریا این است که چگونه داستان هایمان را 
با زبان موسیقی روایت کنیم. ما می توانیم هر بدعتی 
که بخواهیم بگذاریم. اگر کهن الگو را خوب بشناسیم. 
ما اگر بدانیم تراژدی اصلی کهن الگو این است که 
مثال قهرمان قصه وارد دریا می شود و برنمی گردد، 
از اینجا به بعد قهرمان قصه یا مادر اســت که وارد 

یک الگوی دیگر می شویم یا فرزند کنار مادر 
که باز وارد یک الگوی دیگر خواهیم شد که 
ما در قطعه »حجله« هر دوتا الگو را کنار هم 

داریم. در این قطعــه ما گاهی از زبان 
مادر صحبت می کنیم یعنی زنی 

که همسر قهرمانش رفته دریا 
و برنگشــته وگاهی از جایگاه 

فرزند صحبــت می کنیم. 
فرزندی که پدر قهرمانش 
رفته دریا و برنگشته است. 
البته ما خیلی هم اصراری 

نداریم که ایــن قصه ها لزوما 
با همین بخش های داســتانی 
اتفاق افتاده؛ چرا که بخش های 
داستان را قصه پرداز و مولف بر 

اساس کهن الگوها می سازد.

وقتی از سال۱۳۹۷ نامشان درکنار دیگر گروه های موسیقی قرار گرفت همگان بر این باوربودند که 
یک گروه دیگری از بوشهر قصد دارد روایتگر ریتم های شــاد منطقه خودش باشد. چیزی که همه 
این سال ها به عنوان موسیقی فولک بوشهری به گوش مردم رسیده است اما در همان مواجهه اول با 
نخستین قطعه تمام تصورات شکل دیگری به خود گرفت؛ چرا که »سیریا« آمده بود تا روایت خودش را از موسیقی بوشهر به مخاطبانش ارائه دهد؛ 
روایتی که تا به امروز شاید کمتر دیده و شنیده ایم. سیریا از قطعه »هوار هوار« تا »بیچاره« و انتشار آلبومی با عنوان »میزدوتایی«که تمامی برآمده از 
ذهن موسیقایی اعضای گروه خصوصا محمد الریان، خواننده، ترانه سرا وآهنگساز است، روندی ۴ساله را طی کرد ه و امروزه به یکی از پرمخاطب ترین 
گروه های تلفیقی بدل شده  که شاهد این ادعا استقبال ۱۰۰درصدی از آخرین کنسرت شان در زادگاهشان است. محمد الریان، خواننده، آهنگساز و 
ترانه سرای آنسامبل سیریا درباره بهره مندی از اشعار سعدی و موالنا در تلفیق با ترانه های فولک بوشهری، ارائه کهن داستان ها با موسیقی و لهجه 

بوشهری و آشنایی مخاطب با ابعاد دیگری از موسیقی بوشهر به پرسش های همشهري پاسخ داده است.

سحر طاعتيگفت وگو
روزنامه نگار

ماکان صغیری، تهیه کننده آنسامبل موسیقی بوشهری سیریا:

قوانین بر گزاری کنسرت برای همه سبك هاي موسیقي برابر نیست
در شــرایط کنونی که موســیقی جدی جایگاه 
پایین تری از موســیقی های روز دارد، هدایت و 
حمایت گروه های برآمــده از فرهنگ فولکلور 
سرزمین مان، بسیار دشوار است. در این آشفته بازار موسیقی 
بســیاری گروه ها متولد شده اند اما به واســطه بی توجهی و 
حمایت مســئوالن دولتی و ســختگیری های پیاپی و از همه 
مهم تر فراهم نکردن شرایط مســاعد برای برگزاری آسان تر 
کنسرت هایشان مجبور به فروپاشی شده اند. ماکان صغیری، 
تهیه کننده آنســامبل موسیقی بوشهری ســیریا که سابقه 
همکاری با گروه های بسیاری را در مقام تهیه کننده داشته به 
پرسش هایمان درباره مولفه های ماندگاری گروه های تلفیقی، 
برخوردهای سلیقه ای مدیران موســیقی و مشکالت نشر و 

برگزاری کنسرت های موسیقی پاسخ داده است.

با گذشت ۴ سال از فعالیت آنسامبل 
سیریا، چه مشکالتی بر ســر راه گروه شما و 
گروه های مشــابه  وجود دارد و اساســا چه 

تفاوت هایی از نظر نگاه مدیریتی وجود دارد؟
مسئولین اصال نگاهی به این موسیقی نمی کنند. متأسفانه در شرایط 
کنونی و به واسطه برگزاری ویژه کنســرت های پاپ و حمایت های 
همه جانبه از آنها، فکر می کنم گروه هایی مشــابه گروه ما فرصت و 
مجال این را ندارند که بخواهند دیده شــوند. از سوی دیگر قوانین 
برگزاری کنسرت ظاهرا برای گروه های پاپ کامال متفاوت از گروه های 
ماست چرا که قوانینی که برای ما درنظر گرفته می شود به هیچ عنوان 

از سوی گروه های پاپ رعایت نمی شود.

ما تا لحظه آخر درگیر دادن تعهدات گوناگون هستیم که بتوانیم روی 
صحنه بیایم و بلیت فروشی را شروع کنیم که این مسئله دردناکی است. 
اگر تمام سختی هایی که برای مجوز کنسرت تاالر وحدت سال گذشته 
ما می خواســتند برای تمام موزیسین های پاپ پیاده کنند؛ مطمئن 
باشید یک کنسرت پاپ در کشور برگزار نمی شد.ما برای مواردی چون 
پوشــش اعضای گروه، عدم حرکت خواننده به چپ و راست استیج، 
عدم اجرای قطعاتی که خود دفتر موسیقی ارشاد مجوزشان را صادر 
کرده بود و بســیاری موارد دیگر تعهد دادیم اما متأسفانه هر روزه در 
کنسرت های پاپ شاهد عدم پایبندی به مواردی هستیم که برای ما 
تعهدآور بوده و برای آنها نیست.از نوع پوشش شان گرفته تا حرکات 
نامناســب روی صحنه. ظاهرا این موارد برای گروه های پاپ اشکالی 
ندارد اما برای گروه هایی مثل ما ؛ همه اینها مواردی هستند برای گرفتن 
یا نگرفتن مجوز و این درحالی است که گروه های اینچنینی در تالشند 
خودشان را همطراز موسیقی جلو ببرند و به چیزی غیراز موسیقی شان 
فکر نمی کنند که اگر گروه های دیگر هم همینطور بودند واقعا فضای 

موسیقی کشور خیلی خوب و درخشان می شد.
شما نخستین آلبوم گروه سیریا را به صورت مستقل 
وبدون واسپاری به مراکز پخش، در بازار موسیقی منتشر کردید.

برای انتشار آلبوم»میزدوتایی« لیستی از تمام شرکت های پخش که 
می توانند با ما همکاری کنند، درآوردیم و متوجه شدیم از این تعداد 
فقط 2 تا شرکت در سبک کاری ما فعالیت می کنند که یکی از آنها 
وقتی قطعات را برایش فرســتادیم دیگر پاسخگو نبود و دیگری نیز 
شرایط بسیار نامناسبی را پیش روی ما قرار داد. از سوی دیگر حتی 
شهر کتاب ها نیز حاضر به همکاری با ما نشدند و در نهایت در یکی 
از جلسات هفتگی گروه تصمیم گرفتیم خودمان کار را پخش کنیم 

بر این اساس سایتی طراحی و نخستین آلبومان را به صورت فیزیکی 
و دیجیتال منتشر کردیم و با استقبال خوب مخاطبان مان در مدت 
کوتاهی، آلبوم دو بار تجدید چاپ شــد.ناگفته نماند شــیوه انتشار 
آلبوم سیریا الگوی کار بسیاری از همکاران شد به طوری که بسیاری 
آلبوم  هایشــان را با همین روند و بدون نیاز به شرکت های پخش در 

اختیار مخاطبان قرار دادند.
یکی از معضالت ومشکالتی که گروه های موسیقی با 
آن مواجه هستند درجا زدن است آن هم به خاطر عدم انتشار آثار 
جدید. سیریا چقدر در تالش است که در تله تکرار و درجازدگی 

نیفتد و آثار جدیدی را منتشر کند؟
سیریا برنامه ۵ سال آینده اش هم مشخص است یعنی از لحظه ای که 
سیریا شروع به کار کرد یک برنامه ۵ ساله داشت که بدون درنظر گرفتن 
دو ساله کرونا تقریبا می توانم بگویم ۸۰ درصد برنامه ها عملی شد. 
هم اکنون نیز برنامه ۵ سال آینده اش را هم می داند و کامل مشخص 
اســت که در ماه های آینده چه قطعاتی قراراست منتشر کند. آلبوم 
بعدی اش را در چه تاریخی منتشــر کند وحتی زمان نشر موزیک 
ویدئوها هم تعیین شده است.در واقع ســیریا براساس برنامه ای که 
برایش تعریف شده حرکت می کند و تمام تالشمان بر این است که به 
تکرار و خاموش بودن نرسیم.کمااینکه یکی از ویژگی های مهم سیریا 
این است که به معنای واقعی گروه اســت واین گروه بودنش خیلی 
کمک می کند که سرزنده باشد و تالش کند که به روز شود واینکه ما 
خودمان بدانیم چه ضعف هایی داریم که تالش کنیم پوشش دهیم 
و به یک مرحله باالتر برســیم و خودمان را وارد چالش جدید کنیم 
می تواند دالیل خوبی باشد برای اینکه سیریا دوست دارد ادامه دهد 

وقرار است که جلو برود.

گپ
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