
نگاهیادداشت
مصطفی قربانی؛ کارشناس مسائل سیاسیمحسن مهدیان؛ مدیرعامل

شهردار تهران و وزیر کشور قبل از انتشار خبر رسمی 
ســیل امامزاده داوود در محل حاضر شدند و شخصا 

مدیریت بحران را در دست گرفتند.
تا انتهای متن همراه باشــید تا وقتی سخن از جنگ 

روایت ها می شود ببینیم منظور چیست؟ 
یکم؛ سؤال ساده؛ چرا این خبر دشــمن را عصبی کرد؟ دقت کردید؟ کال چرا خبر 

خوب صدای دندان قروچه های دشمن را در می آورد؟
یک پیشنهاد رسانه ای: همواره در جنگ روایت از تحلیل آرایش دشمن شروع کنید. 
ببینید دشمن در چه موضعی است و سود و زیانش از این عملیات رسانه ای چیست 

وگرنه حیرت زده دچار خطای تشخیص می شوید.
بازگردیم به سؤال اصلی؛ عصبانیت دشمن از چیست؟ 

روشن است؛ هر خبر خوبی از حاکمیت که اعتماد اجتماعی به انقالب بسازد، مثل 
زلزله بر دیواره سست رسانه ای اهریمن است.

با این توضیح خودتان را یک بار جای دشــمن بگذارید. چه واکنشــی به این خبر 
خواهید داشت؟ لطفا امتحان کنید.

دوم؛ اجازه دهید کمک تان کنم. پیش تر که خبری از رســانه های اجتماعی نبود و 
رسانه ها در انحصار فراعنه رسانه ای قرار داشتند، اخباری از این دست یک سرنوشت 
بیشــتر پیدا نمی کرد: »بایکوت کامل«. راهپیمایی چند ســال پیــش اربعین را 

خاطرتان هست؟ بی بی سی در اوج حقارت یک خط ننوشت و عبور کرد.
اما امروز به مدد رسانه های اجتماعی هیچ خبری پنهان نمی ماند.

سوم؛ دشمن با لباس های گلی مسئوالن ما در سیل باید چه می کرد؟ بنویسد این 
حضور میدانی ضرورت نداشــت؟ مخاطب نمی پذیرد. بنویسد ضرر داشت؟ خب 

مضحک است. بنویسد ثمر نداشت؟ ثمر نداشت که نمی ترسیدند.
چه کنند این جماعت جیره بگیر با خبر خــوب؟ باالخره باید حقوقی که می گیرند 

حالل که نه، حداقل کارانه خباثت شان را که پر کند.
بهترین راه چیست؟ تمسخر و استهزا.

این روش برخالف روش های دیگر مخاطبش خواص نیســت و عموم مردم است. 
استهزا هم لذت و سرگرمی است و هم دشمنی و مکر و خدعه. به سرعت نیز همه گیر 

و اجتماعی می شود.
بازگردیم به جنگ روایت ها؛ در جنگ روایت ها شلوار گلی را نمی شود سانسور کرد؛ 
حتی نمی شود تحلیل غلط ارائه کرد. پس باید چه کنند؟ روایت نادرست؛ تحریف 
واقعیت؛ زشت انگاری زیبایی ها و برعکس؛ برق انداختن نجاست. خاطرتان هست 

رهبری فرمودند جالد را جای شهید نشانند؟ همان.
بگذریم. دشمن که دشمن است اما امان از بداخالقی ها و لجاجت ها و حسادت های 

برخی داخلی ها.
بصیرت انقالبی که هیچ؛ از کجا نیت ســنج آوردند و با کدام حجت تهمت ریاکاری 
زدند؟ بگذریم؛ اما کاش مراقبت کنیم تا بی بهره در میدان مبارزه، خاک مال جنگ 

روایت ها نشویم.

 مقام معظم رهبری در دیدار ائمه جمعه سراســر 
کشور )1401/5/5(، نمازجمعه را در سلسله قدرت 
نرم نظام اسالمی، حلقه ای بسیار مهم و فریضه ای 
اســتثنایی دانســتند و تأکید کردند: »امام جمعه 
سخنگوی انقالب اسالمی است و یکی از وظایف اساســی او بازتولید مفاهیم 
معرفتی و مبانی انقالبی و پاسخگویی به شــبهات با زبان روز و تبیین مستدل 

آنها و رفتار پدرانه با همه است.«
نمازجمعه به عنوان رکنی از سلسله قدرت نرم نظام، دارای 2جزء مهم ساختار 
و کارگزار )عامل( اســت. جزء ســاختاری مشــخص بوده و در این میان جزء 
کارگزاری، شخص امام جمعه مهم ترین رکن محسوب می شود که اساسی ترین 
وظیفه آن، بازتولید قدرت نرم نظام به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی 
آن است. برای این منظور نیز به نظر می رسد که با توجه به جایگاه نمازجمعه و 
ائمه جمعه، مهم ترین نکته برای تأمین این مهم، همان »رفتار پدرانه داشتن با 

همه« است. این موضوع به چند دلیل اهمیت اساسی دارد:

در نمازجمعه، همانگونه که رهبرمعظم انقالب هم اشاره کردند، قشرها 
و سالیق مختلف حضور دارند و همین امر گویای ضرورت داشتن رفتار 1

پدرانه ائمه جمعه با همه است.
جایگاه نمازجمعه و ائمه جمعه، جایگاهی صرفاً حکومتی نیست، بلکه 

این جایگاه و مجریــان آن، درعین آنکه نماینده ولی فقیه محســوب 2
می شوند، اما نماینده افکارعمومی و مطالبه گر خواسته ها و مسائل عمومی حوزه 
مأموریتی خود نیز هســتند؛ بنابراین امام جمعه باید با رفتــار پدرانه با همه، 
زمینه های »جذب حداکثری« را فراهم آورد تا بهتر، بیشتر و دقیق تر در جریان 
مسائل مختلف جامعه باشد و مردم بتوانند با سهولت با او ارتباط داشته باشند.

 امام جمعه ســخنگوی انقالب و نظام محسوب می شــود و با توجه به 
ماهیت مردمی انقالب و نظــام، جهت گیری ها و رفتار او باید مردمی و 3

مردم مدار باشد؛ به همین دلیل است که رهبری معظم انقالب، ائمه جمعه را به 
داشتن »سلوک مردمی« توصیه کردند.

حفــظ و بازتولید قدرت نــرم نظام، به عنــوان یکی از اساســی ترین 
مأموریت های ائمه جمعه ایجاب می کند که با داشتن سلوک مردمی و 4

رفتار پدرانه با همه، به ویژه نسل جوان، آنها را حول محور ارزش های انقالب و 
نظام گردهم آورند. این موضوع در ارتباط با نسل جوان، اهمیت دوچندان دارد؛ 
زیرا اکنون که بنا به دالیل مختلف، کشور در آستانه  یک گذار گسست آور نسلی 
قرار دارد، با تقویت ارتباط با نسل جوان باید تالش کرد که این گسست تبدیل 
به ادغام نسل جوان در فرهنگ پویای اســالمی، انقالبی و ملی شود. به همین 
منظور اســت که ضرورت دارد ائمه جمعه با فضاها و ادبیات نو آشــنا باشند تا 

به راحتی بتوانند با جوانان ارتباط بگیرند.
بحث دیگر در ایــن زمینه که رهبری معظم انقالب در ذیل ســرفصل 

»محتوای خطبه های نمازجمعه« به آن اشــاره کردند، »پرچمداری 5
گفتمانی« ائمه جمعه است؛ بدین معنا که آنها باید با نوآوری در تبیین مفاهیم 
معرفتی و انقالبی همچون عدالت، استقالل، آزادی، استکبارستیزی، مقاومت، 
حمایت از مســتضعفین و... زمینه را برای هژمونــی دیدگاه های غیرانقالبی و 

انحرافی محدود کنند.
باالخره در رأس مأموریت های ائمه جمعه برای حفظ و بازتولید قدرت 

نرم نظام، با توجه به جنگ شناختی دشمنان، باید به »جهاد تبیین« 6
اشاره کرد. در این زمینه مبرهن است که به ســبب جایگاه رفیع نمازجمعه و 
ائمه جمعه آنها باید همانند همیشه از پیشگامان تبیین دقیق، انقالبی، صریح و 

صادقانه واقعیت های مرتبط با کشور باشند.

نماز جمعه  و قدرت نرم نظامچه کسی خاکی شد؟!
5 مرداد سال 58 نهاد نمازجمعه تاسیس و اقامه نماز در این روز 
به امامت آیت اهلل طالقانی انجام شد. با گذشت 43سال از تاسیس 
نهاد نمازجمعه و اقامه نخستین نمازجمعه، اکنون در 900نقطه از 
کشور نمازجمعه برگزار می شود. به بهانه دیدار اعضای شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه با رهبر معظم انقالب، با حجت االسالم 
والمسلمین حمید مشهدی آقایی، مشاور راهبردی رئیس 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به گفت وگو نشسته ایم...

امام جمعه صدای مردم است و باید صدای مردم بماند
نهاد نمازجمعه؛ مطالبه گری با نگاه نقادی

10

مهدی عبدی: امسال پرسپولیس  فقط به قهرمانی فکر می کند
فقط با نظر آقایحیی لژیونر می شوم

18

مهدی عبدی، مهاجم پرسپولیس با گلزنی در بازی های تدارکاتی 
پیش فصل آمادگی باالی خود را نشان داده بود اما با مصدومیتی 
روبه رو شد که او را چند روز از تمرینات گروهی دور کرد. البته مدت 

دوری این بازیکن خیلی طوالنی نیست و او از سه چهار روز 
دیگر مجددا تمرینات خود را آغاز خواهد کرد. مهاجم جوان 
سرخپوشان که در نخستین روزهای نقل وانتقاالت شایعه 

انتقال او به پرتغال هم شنیده می شد حاال در تیمش مانده...

ویژه های  امروز داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

دهه اول محرم هیئت كجا برویم؟
برنامه هیئت های واعظان و مداحان شناخته شده در دهه اول محرم

حاج منصور ارضی
مسجد ارك

10 شب )از 7 مرداد(
بعد از نماز مغرب

خیابان پانزده خرداد، مسجد ارك

شیخ حسین انصاریان
حسینیه هدایت

10 روز )از 8 مرداد(
ساعت 6:30

 خیابان ری، كوچه رقیب دوست

حاج حسین سازور
موج الحسینع

11 شب )از 7 مرداد(
ساعت 21:30

خیابان 17شهریور

حجت االسالم هاشمی نژاد
بیت الرقیهع

11 شب )از 7 مرداد(
ساعت 22:00

انتهای خیابان پنجم نیروی هوایی

حاج سعید حدادیان
رزمندگان اسالم
10 روز )از 8 مرداد(

ساعت 5:15
خیابان آزادی، یادگار امام

استاد علوی تهرانی
حضرت امیرع

10 شب )از  7 مرداد(
ساعت 21:00

كارگر شمالی، مسجد حضرت امیرع

حاج محمدرضا طاهری
مكتب الزهراس

11 شب )از 7 مرداد(
بعد از اذان مغرب

 خیابان ناجا، حسینیه چهارده معصومع

حجت االسالم ماندگاری
كعبه الرزایا

10 روز )از 8 مرداد(
ساعت 18:00

بزرگراه محالتی، ورزشگاه سعیدی

حاج محمود كریمی
رایه العباسع

11 روز )از 7 مرداد(
ساعت 17:30

چیذر، امامزاده علی اكبرع

حجت االسالم پناهیان
میثاق با شهدا

11 شب )از 7 مرداد(
بعد از نماز مغرب

پل مدیریت، دانشگاه امام صادقع
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سیل  تابستان  چقدرآب خورد؟
کشاورزان 6هزار میلیارد تومان 

خسارت دیده اند
 تیم های حمایت روان

به مناطق سیل زده  اعزام شدند
 ماهیان غیربومی 

وارد اکوسیستم طبیعی شدند
 8درصد روستاها 

مجبور به تخلیه اضطراری شده اند

ابتکار خریدهای اعتباری استارت آپ هابار مضاعف معلولیت با دندان پوسیده
 سرویس »االن بخر، بعدا پرداخت کن« باعث افزایش قدرت خرید مردم شده استتنها 2 مرکز در سراسر پایتخت خدمات دندانپزشکی به معلوالن شهر ارائه می کنند

 پایتخت
 در سوگ عاشورایی

سازمان ها، نهادها و ادارات مختلف 
شهرداری به مناسبت ماه محرم 
برنامه های ویژه ای  تدارک دیده اند

500تیغه عالمت که نماد عزا ست، در 
میدان هفت تیر  نصب شده که پس از 

2روز در معابر دیگر  اکران می شوند
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آغازی بر پايان عصر 
جهانی شدن 

 همگرایی 
علیه نظم آمریکایی

دستگیری جاسوس 
سوئدی در تهران 

 گفته های جالب مجید مجیدی
در مراسم رونمایی از پوستر 
جشنواره فیلم »تصویر دهم« 

 گسترش مناسبات ایران، روسیه 
و چین به دستورکار سیاست خارجی 

این کشورها تبدیل شده است

بحران هاي مالي، همه گیري کرونا 
و جنگ  اوکراین، ایده جهاني شدن 

را به خط پایان رسانده اند
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صفحه21

صفحه7

صفحه2

صفحه10 صفحه11 صفحه9 صفحه16

ساخت فیلم دینی 
دشوار است  متری 45 میلیو ن تومان

   تورم در بازار مسکن شهر تهران، رکورد تازه ای به جای گذاشته  است
   دولت و شهرداری برنامه های متعددی برای کنترل این تورم  دارند
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مسئوالن  برای ترمیم 
آسیب های سیل تدبیرکنند

پیام رهبر معظم انقالب در پی حادثه سیل:

 بعد از یک سال پرتنش در 
بازار برنج، پیش بینی  می شود  
امسال شاهد فراوانی و ارزانی 

در این بازار باشیم

 بهانه ای
 برای گرانی 
برنج نیست

25 درصد 
افزایش تولید برنج امسال در 

کشور خواهیم داشت.

2/2 میلیون تن 
برنج پیش بینی می شود که 

تولید کنیم.

400 هزار تن 
برنج بیشتر از سال گذشته 

تولید  خواهیم کرد.

85 هزارتومان 
قیمت  واقعی برنج طارم برای 

مصرف کننده است.
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یکشنبه 9 مرداد 21401
 شماره  8556

روســای جمهور ایــران و چین در 
روزهای اخیر طی گفت وگوی تلفنی گزارش

یک ســاعته، به بحث و تبادل نظر 
پیرامــون موضوع های مهم دوجانبــه، منطقه ای و 
بین المللی پرداختند؛ گفت وگویی که نقشی اساسی 
در نزدیک کردن هرچه بیشتر دیدگاه های دوطرف 
دارد و چشم انداز نوینی پیش روی توسعه مناسبات 

تهران و پکن ترسیم می کند.
به گــزارش همشــهری، ایــن درحالی اســت که 
کارشناســان معتقدند روند رویدادهای منطقه ای 
و جهانی زمینه ســاز هدایت ایران و چین به مسیر 
ائتالف ســازی در مقابل یکجانبه گرایی غرب شده  و 
تحوالت ماه های اخیر نشان می دهد رویکرد »نگاه 
به شرق« دولت ســیزدهم فضای مساعدی را برای 
همگرایی روزافزون تهران، پکن و مســکو به وجود 
آورده است؛ موضوعی که ابراز نگرانی مقام های غربی 
از چنین اتحادی دلیلی بــر جهت گیری دقیق آن 

به شمار می رود.
حضور اخیر پوتین در تهــران در هفته های اخیر از 
یک سو و رایزنی های مستمر ایران و چین برای توسعه 
مناسبات دوجانبه از شــکل گیری پیوندهایی خبر 
می دهد که چه در قالب همکاری های دوجانبه و چه 
در بستر سازمان ها و اتحادیه های منطقه ای )مانند 
بریکس یا شانگهای(، مزیت های فراوانی برای همه 

طرف ها به همراه دارد.

همگرایی روزافزون
گذشته از مزایای بسیار در گسترش همکاری های 
دوجانبه و چندجانبه میان محور تهران- پکن- مسکو، 
مقابله بــا یکجانبه گرایی غرب و به ویــژه آمریکا، از 
مهم ترین موضوع هایی اســت که ازسوی این کشور 
پیگیری می شــود؛ رویکردی کــه در گفت وگوی 
تلفنی اخیر روســای جمهور ایران و چین نیز بسیار 

به چشم آمد.
سیدابراهیم رئیســی در گفت وگو با همتای چینی 
خود دخالت آمریکا در امور داخلی کشورها را در ادامه 
سیاست مخرب یکجانبه گرایی این کشور دانست که 
اکنون تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب 
می شود؛ برهمین اســاس هم بود که رئیس جمهور 
کشورمان احترام به حاکمیت ملی و حفظ تمامیت 
ارضی کشورها را از اصول بنیادین سیاست خارجی 
جمهوری اســالمی عنوان کرد و در این چارچوب، 
حمایت از سیاست »چین واحد« را سیاست قطعی و 

اصولی ایران دانست.
رئیسی همچنین ضمن تأکید بر عزم کشورمان برای 
توســعه همه جانبه روابط با چین، فارغ از تحوالت 
بین المللی، همکاری مســتقالنه و مبتنی بر منافع 
ملی کشــورهای دارای حاکمیت را الگوی صحیح 
حکمرانی در سطح منطقه ای و بین المللی برشمرد 
و ضمن اشاره بر لزوم غلبه »عدالت« و »انصاف« در 
نظم نوظهور بین المللی، هرگونه تالش آمریکا برای 
تکرار الگوی جنگ ســرد در جهان را نشانه ضعف و 

افول آن قلمداد کرد.
رئیس جمهور کشــورمان همچنین در واکنش به 
تحسین سیاســت توســعه روابط و همکاری های 
جمهوری اسالمی ایران با همسایگان و دستاوردهای 
آن ازســوی همتای چینــی اش، تأکید کــرد: این 
رویکرد جمهوری اســالمی ایران بســترهای الزم 

برای امنیت و توسعه جمعی در غرب 
آســیا را فراهم آورده اســت و 

می تواند الگویی برای 
تقویــت اعتمــاد 
سیاســی و توسعه 
اقتصــادی منطقه 

باشد.
بســط  از  اســتقبال 

همکاری های چندجانبه اقتصادی در بستر ترتیبات 
منطقه ای و فرامنطقه ای، مانند ســازمان همکاری 
شــانگهای و گروه بریکس و همچنین توافق درباره 
راهکارهای توسعه و تســریع در روند اجرایی شدن 
برنامه همکاری جامع ۲۵ساله از دیگر موضوع هایی 
بود که در این گفت وگوی یک ســاعته مورد تأکید 

دوطرف قرار گرفت.

مخالفت چین با یکجانبه گرایی
رئیس جمهور چین نیز در دومین گفت وگوی سران 
۲کشور در دولت سیزدهم، از همکاری ایران و چین 
در عرصه بین المللی و حمایت متقابل ۲کشــور از 
مواضع یکدیگر در عرصه های منطقه ای و بین المللی 
قدردانی و تأکید کرد که چین مخالف سیاست فشار و 

یکجانبه گرایی است.
شــی جین پینگ همچنیــن با تأکید بــر اهمیت 
استراتژیک روابط چین و ایران و نیز اهتمام کشورش 
بر تقویت و توسعه همکاری های کلیدی، راهبردی و 
امنیتی ۲کشور، به ویژه در حوزه تجاری، اقتصادی، 
زیرســاختی و انرژی اضافه  کرد: اجرایی شدن سند 
جامع همکاری های ۲۵ساله ۲کشور گامی بزرگ در 
این زمینه است و بر همین مبنا، دستورهای الزم برای 
توسعه روابط همه جانبه استراتژیک با ایران، ازجمله 

در عرصه اقتصادی را صادر می کنم.

ساختار نظام جهانی بر سر پیچ تاریخی
یــک کارشــناس مســائل بین الملل با اشــاره به 
گفت وگوی تلفنی اخیر روسای جمهور ایران و چین و 
اهمیت راهبردی آن به همشهری گفت: واقعیت این 
است که ساختار نظام بین الملل و به طورکلی جهان 
در آستانه یک پیچ تاریخی قرار دارد؛ پیچی که اتفاقا 

می تواند بسیار خطرناک باشد.
نوذر شفیعی با بیان اینکه جهان در حال  گذار است 
و ما در چنین دوره ای به سر می بریم، افزود: شواهد 
موجود گویای این نکته مهم است که ساختار نظام 
بین الملل در شرایط تغییر و تحول قرار گرفته است؛ 
یعنی ســاختار نظام جهانی از حالت »تک قطبی« 
به ســوی »دوقطبی« یــا »چند قطبــی« در حال 
دگرگونی است و شاهد ظهور قدرت های جدیدی در 
سطح این ساختار هستیم که نقش تعیین کننده آنها 

روزبه روز افزایش می یابد.
وی افزود: ساختار نظام بین الملل، از زمان شکل گیری 

دولت - ملت ها تاکنون، 16دوره  گذار را تجربه کرده 
است ؛ از این تعداد، 1۲دوره  گذار با جنگ همراه بوده   
است. بنابراین با توجه به تحوالت جاری در سطح نظام 
جهانی شاید بتوان این گونه تحلیل کرد که اکنون در 
چنین شرایطی یا حداقل قبل  از آن به سر می بریم که 
وضعیت خطرناک و پرمخاطره ای محسوب می شود.

شفیعی با تأکید بر اینکه قدرت چین درحال نزدیک 
شدن به آمریکاست، ادامه داد: با توجه به این موضوع 
آمریکایی ها ممکن است به بهانه بحث تایوان، جنگی 
به راه انداخته و پکن را درگیر معادالت جدیدی کنند 
و درواقع مانع قدرت گیری مضاعــف چین در برابر 

هژمون آمریکا شوند.
وی عنوان کرد: در چنین شــرایطی است که همه 
کشورها، اعم از کوچک و بزرگ، می کوشند با نگاه به 
آینده، خود را برای مواجهه با شرایط جدید و تحوالت 
نوین آماده کنند و نوعی هم سازی مؤثر در این عرصه 
به وجود آورند تا منافع شــان دستخوش تندبادهای 

تحول ساختاری نشود.

توسعه روابط راهبردی ایران

این استاد دانشــگاه در حوزه روابط بین الملل افزود: 
براساس شرایط پیش گفته در ساختار نظام بین الملل 
هم شاهد نوعی بازگشت آمریکا به خاورمیانه هستیم 
که سفر اخیر بایدن به منطقه نمودی از آن به حساب 
می آید. ازسوی دیگر حضور فعال تر قدرت های بزرگ 

در آفریقا نیز در این راستا قابل ارزیابی است.
شفیعی ادامه داد: در چنین وضعیتی »عضوگیری«، 
»ائتالف سازی« و »تعیین تکلیف سیاست خارجی« 
ازجمله راهبردهایی اســت که در دســتورکار همه 
کشورها قرار می گیرد. با توجه به این موضوع، می توان 
این گونه تحلیل کرد که ایران یکی از مسیرهای قطعی 

خود را در نظم نوین جهانی مشــخص کرده اســت؛ 
گسترش همکاری ها و مناســبات راهبردی با چین 
و روســیه را در همین راســتا باید تحلیل کرد. وی 
تأکید کرد: برهمین اســاس همکاری هــای ایران با 
روســیه و چین در قالب قراردادهای ۲0و ۲۵ســاله 
تنظیم شده است؛ موضوعی که گویای روابط باثبات 
و طوالنی مدت بوده و اهمیت راهبردی بسیاری دارد و 
درعین حال عنوان آن »توافقنامه مشارکت استراتژیک 
جامع« انتخاب شده است. شــفیعی افزود: در اینجا 
»مشــارکت« یعنی برابری، »اســتراتژیک« گویای 
اهمیت موضوع است و »جامع« نیز معنای »دربردارنده 
همه ابعاد« را در خود نهفته دارد؛ بنابراین مشــاهده 
می کنید که این کشورها عمال درحال گام برداشتن 
در مسیر »آینده« هستند. اکنون اهمیت توسعه روابط 

ایران و چین بیش  از پیش نمایان می شود.

چین؛ قطب مهم آینده
نوذر شفیعی به اهمیت گسترش مناسبات با چین 
اشاره کرد و گفت: اکنون بسیاری از تحلیلگران به این 
نتیجه رسیده اند که پکن قدرت مهم آینده است. این 
کشور براساس برنامه »ساخت چین ۲0۲۵« به موتور 
تولید جهان تبدیل می شود و براساس استراتژی های 
تدوین شــده خود، در قامت »قطــب مهم جهان« 

نقش آفرینی خواهد کرد.
شــفیعی با بیان اینکه با توجه به چنین شــرایطی، 
کشــورها نســبت به توســعه روابط با چین تمایل 
روزافزون دارند، افزود: ازســوی دیگر قدرتی مانند 
چین، برای گســترش روابط خود دارای مبناهایی 
است؛ از قبیل اینکه کشــور مقابل در یک موقعیت 
ژئوپلیتیک قــرار دارد یا نه؛ چنین کشــوری برای 
پکن اهمیت راهبردی بســیاری دارد. وی ادامه داد: 
همچنین چینی ها درنظر می گیرند که کشور مقابل 
از منابع غنی برخوردار است یا نه؟ »منابع مالی قوی« 
و »بازار مناسب« نیز از دیگر شاخص هایی به حساب 
می آید که چینی ها برای گسترش مناسبات راهبردی 
با یک کشور مدنظر قرار می دهند. اینها موضوع هایی 
است که اولویت کشورها در سیاست خارجی چین را 
مشخص می کند. اینها اجزای یک تحلیل است که 

دلیل اهمیت روابط تهران - پکن را توضیح می دهد.
این اســتاد دانشــگاه عنــوان کــرد: بــا توجه به 
موارد پیش گفتــه، می تــوان گفت از نــگاه پکن، 
جمهوری اسالمی شریکی بسیار مهم برای این کشور 

محسوب می شود.

اتئالف در مقابل نظم لیبرالی
شفیعی به ائتالف سازی ایران، روسیه و چین باهدف 
مقابله با یکجانبه گرایی غــرب و به ویژه آمریکا نیز 
اشاره کرد و گفت: در طول تاریخ هرگاه یک قدرت 
در سطح جهانی قد علم کرده و به قدرت برتر تبدیل 
شده، سایر قدرت ها به صورت یکجانبه یا چندجانبه 
علیه او وارد عمل شــده اند تا قــدرت و رفتارش را 
متعادل کنند؛ بنابرایــن همگرایی روزافزون ایران، 
روسیه و چین برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا 

روندی طبیعی است.
شــفیعی افزود: نظم لیبرالی که آمریکا در ساختار 
جهانی ایجاد کرده و به شدت از آن محافظت می کند 
تا تداوم یابد، رویکردی نیست که مورد قبول بسیاری 
از قدرت های دیگر باشد؛ بنابراین یکی از مهم ترین 
دالیل شکل گیری چنین اتحادها و ائتالف هایی این 
است که قدرت های موجود در سطح جهان در قدرت 
هژمون و نظم پدید آمده ازسوی او ناراضی و به دنبال 
تحول در چنین وضعیتی هستند. وی اضافه کرد: با 
توجه به این، می توان چنیــن تحلیل کرد که اتحاد 
راهبردی ایران، روسیه و چین و ائتالف هایی از این 
دست، منطق تاریخ است و ریشه های آن را باید در 

رفتارهای هژمون مسلط جست وجو کرد. 

همگرایی علیه نظم آمریکایی
  گسترش مناسبات ایران، روسیه و چین به دستورکار مهم سیاست خارجی این کشورها 

در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا تبدیل شده است

 نگرانی آمریکا از توسعه روابط ایران و چین
سفیر سابق جمهوری اســالمی در چین درباره گام های تهران و پکن برای توسعه مناسبات 
دوجانبه به همشهری گفت: 2کشور ایران و چین در شرق و غرب آسیا، عالوه بر برخورداری از 
روابط مستمر دوجانبه، از گذشته های دور به اشکال مختلف دارای تأثیرگذاری قابل توجهی 
در مناسبات منطقه ای بوده اند که اکنون شاهدیم وارد مرحله نوینی شده است. جواد منصوری 
افزود: نکته اینجاست که روابط و مناسبات دوجانبه ایران و چین معموال مورد توجه قدرت های 
دیگر و به ویژه آمریکا بوده و آنها همواره روابط 2کشــور را با حساســیت ویژه ای پیگیری 
کرده اند؛ حساسیتی که پس از پیروزی انقالب اســالمی نیز با شدت بیشتری وجود داشته 
است. وی با بیان اینکه روابط ایران و چین با توجه به مشترکات موجود، در زمینه های مختلف 
همواره روبه توسعه بوده و زمینه ساز شکل گیری دیدگاه های مشترک در مسائل منطقه ای 
و جهانی شده است، ادامه داد: با وجود این گسترش مناسبات پکن - تهران در شرایط امروز 
منطقه از اهمیت دوچندانی برخوردار اســت؛ چراکه شاهدیم آمریکایی ها در شرق آسیا و 
همچنین خاورمیانه درحال شــکل دهی بحران های جدید و تنش های روزافزون هستند. 
منصوری با بیان اینکه با توجه به تحوالت کنونی، آمریکایی ها اصرار دارند روابط ایران، 
روسیه و چین به کمترین سطح برسد، عنوان کرد: اخیرا برخی مقام های آمریکایی 
به صراحت گفتند که نگران توسعه چنین روابطی هستند. عالوه براین در هفته های 
گذشــته موضوع تایوان شــرایط جدیدی را به وجود آورده است؛ آمریکایی ها از 
یک سو می خواهند سطح تنش را با چین افزایش دهند و ازسوی دیگر مانع افزایش 
همکاری های تهران و پکن شوند. سفیر سابق ایران در چین با تأکید بر اینکه آمریکا 
می کوشــد در روابط ایران و چین اخالل ایجاد کند، عنوان کرد: با وجود این 
دیپلماسی منطقه ای دولت سیزدهم با گام های موفقی همراه بوده است. 
ظرفیت های همکاری میان تهران و پکن بیش از آن چیزی است 
که اکنون وجود دارد. منصوری با بیان اینکه حمایت ایران و چین 
از یکدیگر باید در صحنه جهانی نمود داشته باشد، اضافه کرد: 
گفت وگوی تلفنی اخیر روسای جمهور 2کشور در این راستا 
قابل تفسیر است و دوطرف تأکید کردند که محدودیتی در 

توسعه مناسبات دوجانبه ندارند.

مکث

 حضور رئیس جمهور 
در مناطق سیل زده فیروزکوه

رئیس جمهور عصر دیروز برای بررســی مناطق ســیل زده 
شهرستان فیروزکوه به این شهرستان سفر کرد. 

براساس گزارش فارس، سیدابراهیم رئیسی در جمع مردم 
سیل زده روستای مرزداران گفت: در کشور 1۴0 شهرستان 
و ۵۵0 روستا دچار حادثه شده و به صورت نقطه ای هم اکنون 
661 نقطه در کشور در استان های مختلف دچار حادثه شده  
است. او با بیان اینکه از تمامی نیروهای امداد، هالل احمر، 
بسیج و... تشکر می کنم، افزود: از میزان خرابی ها اطالع داریم 

و از مردم درخواست صبوری دارم.
رئیســی تصریح کرد: من خبرها را شنیدم ولی نتوانستم به 
اخبار اکتفا کنم، دیشب )جمعه( با استاندار تهران صحبت 
کردم و گزارش وضعیت را گرفتم لذا احساس کردم باید در 

اینجا حضور داشته باشم.
رئیس جمهور افزود: بعد از امداد و نجات و اســکان، تازه کار 
اصلی شروع می شــود و باید به مردم روستا کمک کرد که 

زودتر خانه هایشان سامان پیدا کند. 
رئیسی با توجه به اعتراض مردم روستای مرزداران به کمبود 
امکانات به استاندار تهران دســتور داد تا نسبت به برطرف 
کردن کمبودها اقدام کند و گزارش آن را ارائه دهد. سیالب 
در منطقه کن و امامزاده داوود و همچنین روستای مرزداران 
شهرستان فیروزکوه خســارات جانی و مالی زیادی برجای 

گذاشته است.

 به دستاوردهای ما 
کم لطفی می شود

ســخنگوی دولت در همایش مدیران کل روابط عمومی و 
اطالع رسانی استانداری ها در وزارت کشور گفت: ما کشتی 
نفتکش ساختیم و فروختیم. ما خودمان ماهواره ساختیم و 
صادر کننده خیلی از تکنولوژی ها هســتیم. واقعا به بعضی 
دســتاورد های ما کم لطفی می شــود. باید خیلی مسائل را 
برای مردم روشنگری کنیم. در حوزه رشد اقتصادی، فروش 
نفت، صادرات و یا سالمت باید این دستاوردها را برای مردم 

تفهیم کنیم.
 به گزارش خبرگزاری صداوســیما، علی بهادری جهرمی 
همچنین افزود: ما موفقیت های خوبی داریم کسب می کنیم 
و باید برای مردم روشن کنیم. اگر بر طبل شادانه موفقیت ها 
می کوبیم از مســائل دیگر غافل نیســتیم. به موقع دفاع و 
حمله می کنیم و باید منســجم و یکدســت اقــدام کنیم. 
بهادری جهرمی همچنین با بیان اینکه دولت دستاوردهای 
خوبی در حوزه های مختلف مثل تجارت خارجی، دیپلماسی 
همسایگی، مهار بیماری کرونا و غیره داشته، افزود: الزم است 
با همکاری رسانه های دولتی و خصوصی  این دستاوردها به 

مردم اطالع داده شود. 
در 10 سال گذشته میانگین رشد اقتصادی کشور صفر بود، 
اما اکنون رشــد اقتصادی فصلی به ۴/۵ یا۵ درصد رسیده 
اســت. اگر ماهواره پرتاب می کنیم، کشــتی می سازیم یا 
دستاوردهای علمی داریم، الزم اســت شیرینی آن توسط 
مردم چشیده شــود. تلخی برخی از مشکالت باعث از بین 
رفتن شیرینی دستاوردها نشود. پا به پای اینکه دنبال حل 
مشکالت مردم هستیم، باید شیرینی دستاوردها هم توسط 
مردم چشیده شود و مانع رســیدن خبرهای خوب به مردم 

نشویم. 

پیام تسلیت برای درگذشت  عادل آذر

مشاور رئیس جمهور و رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور 
که نقش اساسی در پیگیری ماجرای موسوم به حقوق های 
نجومی بانک مرکزی، صندوق توســعه ملــی و چند بانک 
دولتی در ســال139۵و پرونــده معــروف 379نفری این 
مدیران ایفا کرده بود، جمعه شب در بیمارستان خاتم االنبیا 
درگذشت. سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 1۴شهریورماه 
ســال گذشــته طی حکمی عادل آذر را به ســمت مشاور 
رئیس جمهور و رئیس مؤسســه عالی آمــوزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه ریزی منصوب کرده بود. عادل آذر سابق بر 
این ریاست مرکز آمار ایران را نیز برعهده داشت. روسای قوای 
ســه گانه و جمعی از مقامات دیگر در پیام های جداگانه ای 

درگذشت او را تسلیت گفتند.
  محمد مخبر، معــاون اول رئیس جمهور، علی صالح آبادی، 
رئیس کل بانک مرکــزی، حســین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه، مهــرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاســبات، 
سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و علی 
بهادری جهرمی، ســخنگوی دولــت،  چهره هایی بودند که 

درگذشت عادل آذر را تسلیت گفتند.

تولید 90درصدی تجهیزات 
هسته ای در داخل

معاون ســازمان انرژی اتمی با اشــاره بــه میزان 
تأثیرگذاری تصویب قانون اقدام راهبردی از سوی 
مجلس بر صنعت هسته ای، به ایرنا گفت: این اقدام 
و تصویب آن به درســتی صورت گرفت؛ این قانون 
تکالیفی برای سازمان انرژی اتمی ایجاد کرد که با 
قاطعیت و دستور رئیس سازمان انرژی اتمی اجرایی 
شــد، ازجمله نتایج تصویب این قانون می توان به 
تولید سوخت 60درصد و راه اندازی سانتریفیوژهای 
IR6 اشــاره کرد و جبهه مقابل باید بداند هرگونه 
عمل ناپخته از سوی طرف غربی با واکنشی پخته از 
سوی جمهوری اسالمی ایران پاسخ داده خواهد شد. 
پژمان شیرمردی همچنین تأثیر تحریم ها، را موجب 
خودباوری بیشتر، شناسایی ظرفیت های داخلی و 
عامل گذر از مرزهای دانش دانســت و تصریح کرد: 
حدود 90درصد تجهیزات حوزه فناوری هسته ای، 
تولید داخل و نتیجه پشتکار دانشمندان ایرانی است 
و این امر اگر وابســته به خارج از مرزها بود محقق 
نمی شد. او در توضیح اهداف تعیین شده در بخش 
تولید برق عنوان کرد: براساس سند جامع راهبردی 
ســازمان انرژی اتمی در افق1۴۲0، تولید 10هزار 
مگاوات برق هســته ای پیش بینی شده که رویکرد 
ســازمان تولید رآکتور کامال ایرانی و بومی در کنار 
اســتفاده از ظرفیت های خارجی است؛ برای تولید 
رادیوایزوتوپ هــا از رآکتور اراک اســتفاده خواهد 
شد و هدف اصلی تبدیل شدن ایران به هاب تولید 

رادیوایزوتوپ ها با کاربری پزشکی در منطقه است.
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مسئوالن میان مردم باشند یا نباشند؟

شاید اگر سیل اخیر تهران نبود ماهیت تیتر 
این یادداشت شــوخی تلقی می شد و محلی 
از اعراب نداشــت، اما از آنجایــی که حضور 
مســئوالن در واقعه ســیل اخیر به خصوص 
در تهران با واکنش های متفاوتی در فضای مجازی مواجه شــده به 
ناچار باید این سؤال را بار دیگر پرسید و کوشید به پاسخی برای آن 
رسید. برخی این حضور را از سر ریاکاری و برخی دیگر از سر وظیفه 
برشمردند. برای حامیان هر دو جریان فکری درگیر در این موضوع 
اگر اهل استدالل نباشــند حرف چندانی برای گفتن نیست و این 

نوشتار، خاص آنهایی است که در پی استداللی می گردند.
 حجم شــوک و فشــار روانــی حوادثــی ماننــد زلزله، 

آتش ســوزی های گســترده و ســیل به دلیل آنکه مردم 1
آسیب دیده در این حوادث همه هستی خود را برباد رفته می بینند، 
بسیار باالســت. طبیعی است که شــهروندان در این مواقع انتظار 
حمایت همه جانبه از سوی دولت به مفهوم کلیت نظام سیاسی کشور 
داشته باشند. پرسش اینجاست که آیا اعالم این حمایت جز از طریق 
حضور در میان مردم آســیب دیده امکان پذیر اســت؟ مثال آیا اگر 
مسئوالن صرفا از طریق شبکه های اجتماعی اقدام به اعالم همدردی 
می کردند از سمت مردم و جامعه به دلیل بی تفاوتی به درد مردم مورد 

پرسش قرار نمی گرفتند؟ 
 حضور در میان مردم به خصوص در مواقع بحرانی بخشی از 

وظیفه ذاتی مسئوالن در همه دوران ها بوده است. سؤال 2
اینجاست اگر مسئولی در سیل به میان مردم رفت باید مالمت شود 
یا اگر پیش از این روال، طور دیگری بوده و مسئوالن در »روز سخت« 

مردم کنار آنها نبوده اند باید مالمت شوند؟ 
  اینکه برخی جناح های سیاسی به دستگاه ریایاب مجهز 

شده اند یا نه بحث این مطلب نیست، اما هم اکنون طیفی از 3
مسئوالن به دلیل حضور یافتن در میان مردم در ماجرای سیل اخیر 
به ریــاکاری و عکس یــادگاری گرفتن متهم شــده اند. مگر ذات 
مسئولیت چیزی جز خدمت به مردم است و مگر بخش حداقلی این 
خدمت درک مشکالت آنها از نزدیک نیســت؟ اعتراض به حضور 
مسئوالن در داستان ســیل و زلزله وقتی پذیرفته است که جایگاه 
پست دولتی را فقط ابزاری برای افزایش قدرت باندی و جناحی فرض 
کرده و قائل به لزوم خدمتگزاری نباشیم، در غیر این صورت نمی شود 

به حضور مسئوالن در میان مردم منتقد بود.
 جریانی خود را مفتخر به مدیریت پشــت میز و بازدید از 

کارخانه ها از پشت شیشه های ضدگلوله می داند و جریانی 4
دیگر در وسط مشکالت و بدبختی های مردم خود را می رساند. اولی 
مدیر اســت و مدبر و دومی ریاکار؟ اصال فرض را بر این بگیریم که 
برخی مسئوالن برای عکس انتخاباتی به میان مردم رفته اند. از جریان 
همیشه منتقد باید پرسید برفرض صحت نیت خوانی های شما، شما 
چرا عکس یادگاری نمی گیرید؟ چطور می شود که سرنوشت شما 

همیشه با مردم متفاوت فرض شده است؟

 پیام رهبر انقالب اسالمي
 در پي حادثه سیل در نقاط زیادي از کشور:
 مسئوالن تدابیر الزم را براي

ترمیم آسیب هاي سیل به کار ببندند
در پي حادثه خسارت بار سیل در بسیاري از نقاط کشور، رهبر انقالب 
اسالمي در پیامي ضمن تسلیت به مصیبت دیدگان، از حضور سریع 
مسئوالن و تالش گروه هاي امدادي براي کمک به سیل زدگان تشکر 
کردند و ادامه این اقدامات و تالش ها را خواستار شدند.  به گزارش 
پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن پیام رهبر انقالب 

اسالمي به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم، حادثه مهیب و خسارت بار سیل در بسیاري 
از نقاط کشور، جمعي از مردم عزیزمان را دچار آسیب هاي جاني و 
مالي و عاطفي کرده است. اینجانب با ابراز همدردي عمیق با همه   
آن عزیزان به مصیبت دیدگان این حادثه تسلیت عرض مي کنم و از 
مسئوالن محترم کشور تدابیر الزم را براي ترمیم آسیب ها مطالبه 
مي نمایم. الزم مي دانم از حضور سریع مسئوالن در مناطق سیل زده 
و نیز از تالش گروه هاي امدادي مردمي یــا موظف براي کمک به 
سیل زدگان تشکر کنم. ادامه   این اقدامات خداپسند و تالش مستمر 
براي کاهش آثار این حوادث دردناک وظیفه   همه  ماست. توفیقات 

همگان را از خداوند متعال مسئلت مي نمایم. 
سیدعلي خامنه اي 8 مرداد 1401



3 یکشنبه 9 مرداد 1401
 شماره  8556

 محرم فرارسیده و پایتخت در سوگ ســاالر شهیدان و 

محرم
شهدای دشت نینوا رخت عزا به تن کرده است. امسال هم 
ارگان ها، ســازمان ها و نهادهای فرهنگــی و اجتماعی 
شهرداری تهران به مناسبت پاسداشــت این ایام ویژه برنامه هایی تدارک 
دیده اند که با حضور گسترده عزاداران در مساجد، تکایا، هیئت ها و حتی کنار 
مزار شهدا و... برگزار می شود. به گزارش همشهری، همین که خورشید غروب 
می کند، تهران به نوای نوحه حسینی عطرآگین می شود و جوانان مقدمات 
پذیرایی را در موکب جنت الزهرا)س( چهــارراه ولیعصر فراهم می کنند. 

سوگواران لیوان های چای را برمی دارند و زیر لب السالم علیک یا اباعبداهلل را 
زمزمه می کنند و با ذکر صلوات چای را می نوشند. موکبی که توسط سازمان 
بهشت زهرا)س( برپا شده و به گفته معاون فرهنگی این سازمان، ایستگاه 
صلواتی دیگری هم برای پذیرایی از سیاه پوشــان حسینی، جنب مجتمع 
عروجیان بنا شده است. عالوه بر توزیع چای، شهروندان هم نذری های خود 
را به این موکب ها می دهند تا سهمی در پذیرایی از عزاداران ساالر شهیدان 
داشته باشند. آنطور که مهدی قربانعلی می گوید: »روزهای پنجشنبه و جمعه 
ایستگاه های صلواتی همراه با مراسم سینه زنی در گلزار شهدا برپا می شود.«

اجرای نمایش در مهدیه شهدا
 امسال سازمان بهشت زهرا در محرم کانون مجالس عزا و سوگواری است. 
معاون فرهنگی سازمان با اشاره به این موضوع می گوید: »سوم تا هفتم 
محرم از ساعت 7عصر نمایش مذهبی با عنوان »یک بیابان بی کسی« در 
سالن مهدیه شهدا )سالن دعای ندبه( اجرا می شود. در این ایام میدانگاه 

قطعه 40بهشت زهرا)س( هم میزبان مراسم تعزیه خوانی است.«

چهارپایه خوانی در مجتمع عروجیان
امسال برای نخستین بار مراسم چهارپایه خوانی دهه اول محرم در مجتمع 
عروجیان اجرا می شود. معاون فرهنگی سازمان بهشت زهرا)س( با اشاره 
به این مطلب عنوان می کند: »احیای این سنت و آشنایی بیشتر مردم با 
فلسفه چهارپایه خوانی و همچنین فراهم کردن شرایط برای حضور گسترده 
شــهروندان و بهره مندی آنها از این مراســم، اهداف این برنامه هستند. 
ویژه برنامه روز تاسوعا و عاشــورای حسینی هم با حضور حجت االسالم 
علیرضا پناهیان در میدانگاهی قطعه 40بهشت زهرا برگزار و پس از مراسم 

سینه زنی و سوگواری نماز ظهر عاشورا به جماعت اقامه خواهد شد.«

احیای سنت های قدیمی
درگذشــته برنامه هایی چون اذن عزا و اجرای عزا، تکریم پیر غالمان 
حسینی و روضه های خانگی و... در ایام محرم اجرا می شد که در گذر 
زمان کمرنگ شده اند اما شــهرداری تهران امسال در راستای اجرای 

برنامه های محرمی قصد احیای آنهــا را دارد. مدیرکل اداره فرهنگی 
شهرداری تهران می گوید: »چهارپایه خوانی، تجمع بزرگ تکیه ملت 
با شعار »ما ملت امام حسینیم« در یکی از میادین بزرگ تهران همراه 
با تعزیه خوانی خوانسار، تکریم پیر غالمان حسینی، تعزیه خوانی در 
میادین و بوســتان ها، دمام زنی، پرده خوانی، نقالی، ترویج روضه های 
خانگی با محوریت منازل شهدا و با حضور مدیران شهری، برپایی خیابان 
گالری راه حسین)ع( با موضوع عزاداری هیئت های قدیمی در خیابان 
انقالب حدفاصل میدان فردوسی تا میدان انقالب، برپایی موکب معظم 
کشتی نجات، خودرو آرایی و موتورآرایی )پشت نویسی، پرچم و کلیشه 
و...(، برپایی نمایشگاه بهشت و... برنامه هایی پیش بینی شده در راستای 

احیای سنت گذشتگان هستند.«

شــیرابه هایی که روزانه همراه با حجم باالیی از 
زباله ها به آرادکوه منتقل می شوند، نه تنها تولید 
بوی نامطبــوع را به دنبال دارند، بلکــه با آلوده 
کردن خاک و منابع زیرزمینی به محیط زیســت 
هم آســیب وارد می کنند. اگرچه حدود 5سال 
است که دریاچه شیرابه آرادکوه با عملیات های 
ویژه ای خشک شــده، اما حجم باالی زباله ای که 
به ایستگاه های مرکزی تفکیک، بازیافت و دفن 
تهران می روند از یک ســو و مقدار شیرابه تولید 
شده، تهدید بزرگی برای محیط زیست پایتخت 
به حســاب می آیند؛ بر همین اساس، شهرداری 
تهران در کنار بحث های آموزشی تفکیک پسماند 
از مبدأ و کاهش تولید زباله از سوی شهروندان، با 
پروژه ای خاص به دنبال آن است تا آنجا که امکان 
دارد، پسماندها را پیش از ارسال به مراکز بزرگ، 
تفکیک کرده و شیرابه شــان را بگیرد. راه اندازی 
مراکزی با نــام MRF به همین منظــور انجام 
 MRF می شود. به گزارش همشهری، فاز یک سایت
در همین راستا، در پهنه کوهک )مناطق 5، 21و 
22( شــهر تهران آغاز به کار کرد. بحث راه اندازی 
سایت MRF یا مجتمع های نوین پردازش پسماند 
از 2سال پیش مطرح و فاز یک اجرای این پروژه از 
همان موقع شروع شــد. در این فرایند اما موضوع 
کاهش ورودی زباله به مرکــز بازیافت و دفع زباله 
آرادکوه لحاظ نشــده بود؛ درحالی که با راه اندازی 
ســایت MRF در 8پهنه شــهر تهران قرار است 
پســماند کمتری به مرکز آرادکوه منتقل شــود. 
هم اکنون تولید پسماند در کالنشهر تهران چیزی 

بالغ بر 5000تا 5500تن در روز است و مدیریت این 
حجم از پسماند در گستره جغرافیایی وسیعی که 
پایتخت دارد، یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت 
شهری محسوب می شود. یکی از راهکارهای مهم 
برای مدیریت پسماند کاهش ورودی زباله به مرکز 
آرادکوه است؛ مرکزی که بیشتر از 60سال از عمر 
آن در منطقه کهریزک می گذرد و خوِد این مرکز 
مشکالت بســیاری دارد؛ به همین دلیل، در دوره 
مدیریت ششم شهر تهران، شهردار تهران از کاهش 
ورودی پسماند به مرکز آرادکوه صحبت و تأکید 
کرد که باید مانع این روند شد. پس از آن، معاونت 
خدمات شهری شــهرداری تهران این ماموریت 
را به سازمان مدیریت پسماند شــهر داد تا در این 
دوره از مدیریت شهری راهکارهای مناسبی برای 
حل این معضل اندیشیده شود. به گفته مدیرعامل 
سازمان مدیریت پســماند، جمع آوری پسماند با 
توجه به عوامل زباله گرد در سطح شهر، مشکالت 
بهداشتی و زیســت محیطی به وجود آورده است: 
»جدا از این، ما بحث انتقال پسماند به مرکز آرادکوه 
را هم داریم. ریزش زباله و شیرابه طی مسیر انتقال، 
تبعات ناخوشایندی برای بهداشت محیط و سالمت 
منظر شهری دارد. همچنین حجم باالی پسماندی 
که روزانه به مرکز آرادکوه منتقل می شود و قطعا 
مشکل دفع نهایی در این مرکز یکی از دغدغه های 
مدیریت پسماند محسوب می شود؛ به خصوص که 
مرکز آرادکوه در منطقه کهریزک یک مشکل جدی 
به شمار می آید.« محمدمهدی عزیزی به همشهری 
گفت: »در سال 1399و 1400استارت پروژه های 
MRF صرفا در فاز یک زده شد. از آنجایی که در فاز 
یک، مشکل کاهش ورودی به مرکز آرادکوه درنظر 
گرفته نشده بود، در این دوره مدیریت شهری فاز2 

یا فاز تکمیلی روی پروژه های MRFمطرح شد.« 

بدین ترتیب، قرار اســت تمام پسماند شهری به 
جای آنکه بــه مرکز آرادکوه منتقل شــود، ابتدا 
در ایســتگاه MRF پردازش شده و بعد از فرایند 
شــیرابه گیری و ریجکت، پســماند  تر به صورت 
کامبک شده به مرکز آرادکوه برای مدیریت بهینه 

پسماند هدایت شود.

فعالیت در پهنه کوهک
پروژه فاز یک MRF به اتمام رســیده و اکنون 
در پهنــه کوهــک فعــال اســت. مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شــهر تهران در این 
خصوص گفت: »به دلیل اینکــه بتوانیم تمام 
استانداردهای محیط زیستی را هم به درستی 
رعایت کنیم، دستگاه پایش آنالین آالینده ها 
را هم در ایستگاه نصب کرده ایم؛ یعنی اکنون 
برای هــر فــردی به صورت آنالیــن وضعیت 
آالیندگی ایستگاه قابل مشاهده است؛ به این 
دلیل که پهنه ها داخل شــهر هســتند و باید 
تمام اقدامات محیط زیستی را بتوانیم رعایت 
کنیم.« عزیزی تأکید کــرد: »در این فرایند، 
پسماند وارد ایســتگاه MRF شده و تفکیک 
می شود. پســماند  تر پس از شــیرابه گیری با 
دستگاه های خاصی کامبک شــده و به مرکز 
آرادکوه منتقل می شــود.« نکته جالب دیگر 
که با راه اندازی فاز یک ایســتگاه های پردازش 
میانی انجام می شود، استفاده از پساب تولیدی 
برای آبیاری فضای سبز است؛ آنطور که شیرابه 
زباله ها در محل و در استخر تخلیه شده و کامال 
تصفیه   و سپس از پساب به دست آمده در فضای 
سبز اســتفاده می شــود. نکته دیگر هم اینکه 
ایستگاه ها مجهز به بوگیر و تصفیه خانه شیرابه 

و فشرده سازی های پسماند هستند.

 تحول در مدیریت پسماند
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در سازمان 
مدیریت پسماند، 8ایستگاه MRF در 8پهنه شهر 
تهران احداث می شود. MRF در 2فاز طراحی و 
اجرا می شود و به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند، با توجه به وضعیت پسماند در هر پهنه 
و نیازهای آن مناطق برنامه ریزی برای اجرای فاز 
یک و 2 صورت می گیرد. عزیزی گفت: »هر پهنه 
در حوزه پســماند شــرایط خودش را دارد؛ مثال 
در پهنه کوهک تناژ زبالــه روزانه حدود 700تن 
اســت؛ یعنی به جای اینکه 700تن زباله در روز 
از پهنه کوهک به مرکز آرادکوه منتقل شود، در 
MRF کارهای آن صورت می گیرد.« او ادامه داد: 
»تهران به 8پهنه شهری تقسیم شده و در هر پهنه 
با اســتفاده از یک نوع از تکنولوژی روز دنیا برای 
اســتحصال گاز، تبدیل انرژی و تولید کمپوست 
درجه یک پســماند شــهری راهکارهایی ارائه 
شده است. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، 
امیدوارم تا ســال 1403در سطح شــهر تهران 

تحولی را در مدیریت پسماند داشته باشیم.« 

 فاز 2ایستگاه های پردازش میانی
راه اندازی پهنه 4)آزادگان( که شامل مناطق 12، 
 MRF 15و 16می شــود، همراه با فاز 2 ایستگاه
خواهد بود. به عبارت دیگر برای این ایستگاه که 
در مرحله انعقاد قرارداد و اجرایی شدن است، فاز 
یک و فاز 2توأم اجرا می شود. به گفته عزیزی سایر 
پهنه های مناطق نیز در دست پیگیری است. به 
گزارش همشهری، در فاز 2 سایت MRF استفاده 
از تکنولوژی های روز دنیا مانند زباله سوز، کارخانه 
بیوگاز هاضم و... صــورت می گیرد؛ یعنی در این 

مرحله پسماند نهایی سازی می شود.

انتقال زباله های کم حجم  به آرادکوه 
نخستین ایستگاه پردازش میانی پسماندهای تهران فعال شده که ضمن کاهش حجم پسماندها، پسابی برای آبیاری فضای 

سبز هم تولید می کند

سازمان ها، نهادها و ادارات مختلف شهرداری تهران به مناسبت ماه محرم برنامه های ویژه ای پیش بینی کرده اند

پایتخت در سوگ عاشورایی

محمود موالییگزارش
روزنامه نگار

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در گفت وگو با 
همشهری عنوان کرد

 افزایش زیرساخت ها 
در یاور شهر بانوان

شــهرداری تهران باهدف پذیرش و 
ارائه خدمات به آسیب دیدگان خاص 
که با منع پذیرش در مراکز غربالگری 
مواجه هســتند، اقدام به راه اندازی 
6یاور شــهر)مراکزی که در آنها معتادان باالی 65سال، 
زیر 18سال، آســیب دیدگان زخم باز، بانوان و...( کرده 
است. در این میان وضعیت زنان معتاد متجاهر که در یاور 
شهر5 پذیرش می شوند، از چند جنبه اهمیت ویژه تری 
دارد که اهم آنها داشتن فرزند خردسال است. حال این 
موضوع را از محمدامین توکلی زاده، معاون امور اجتماعی و 
فرهنگی شهردار تهران پیگیری کردیم که او در گفت وگو با 
همشهری عنوان کرد یاور شهر زنان نیاز به زیرساخت های 
تکمیلی دارد که قطعًا در دســتور کار شهرداری تهران 

است. ادامه گفت وگو را بخوانید.

آیا ساماندهی معتادان متجاهر در یاور شهرها 
روش درستی است؟

معتادان یا بهتر است بگویم آسیب دیدگان اجتماعی مانند سایر 
مردم، شهروندان جامعه هستند و باتوجه  به شرایطی که دارند 
نیازمند کمک هستند. درگذشــته شیوه های مختلفی برای 
ساماندهی و ارائه خدمات به این افراد استفاده شده اما نتایج 
رضایت بخش نبوده است؛ بنابراین مدیریت شهری در رویکرد 
جدید تصمیم گرفت از طریق راه اندازی یاور شهرها به افرادی 
که طرد شدگان محسوب می شوند، خدمت رسانی کند. گرچه 
اول راه هستیم اما یقین داریم مسیر را درست انتخاب کرده ایم.

می پذیرید زنان معتاد متجاهر شرایط ویژه تری 
دارند و نیازمند حمایت بیشتری هستند؟

قطعــاً همینطور اســت. زنــان در کانــون خانــواده نقش 
تأثیرگذارتــری دارند و آســیب پذیری آنهــا حتماً صدمات 
بیشتری به جامعه می زند؛ بنابراین عالوه بر تقویت برنامه های 
پیشــگیرانه تالش می کنیم زنان آســیب دیده در یاور شهر 
توانمند شوند تا پس از بازگشت به جامعه با مشکالت کمتری 

مواجه شود.
برخی از زنان معتاد متجاهر فرزند خردســال 
دارند. چه تدابیری برای نگهداری فرزندان در این مراکز 

اندیشیده شده است؟
به نکته مهمی اشاره کردید اما در مرحله اول، اولویت ما نجات 
مادران از گرداب و دام اعتیاد است؛ بنابراین زیرساخت ها برای 
تحقق این هدف در یاور شهر5 فراهم شده است و در مراحل 
بعدی هم ســعی می کنیم پس از انجام کارهای کارشناسی 
دقیق، اتاق بازی و کودک در این مرکز ساخته شود  تا کودکان 

خردسال کنار مادرانشان باشند.

 20درصد تهرانی ها 
در بافت فرسوده زندگی می کنند

معاون معماری و شهرســازی شــهرداری تهران با اشــاره به 
اختصاص تسهیالت فوق العاده برای نوسازی بافت های فرسوده 
پایتخت گفت: 20درصد تهرانی ها در بافت فرســوده زندگی 
می کنند و مناطق 10، 11و 12رکورددار بیشترین تراکم فراوانی 

بافت فرسوده هستند.
به گزارش همشــهری، حمیدرضا صارمی در برنامه تلویزیونی 
»ایران شهر« گفت: براساس تعریفی که شورای عالی شهرسازی 
از بافت فرسوده داشته است، باید 3شرط برقرار شود تا بافتی، 
فرســوده به حســاب بیاید؛ یکی ناپایداری، دیگری ریزدانگی 
و ســومی نفوذناپذیری. بلوک هایی را که بیــش از 50درصد 
قطعاتشان ناپایدار باشــند، یعنی فاقد سیستم سازه ای باشند، 
ناپایدار می دانیم. همچنین بلوک هایــی که بیش از 50درصد 
قطعات شان زیر 200متر باشند، ریزدانه هستند و اگر دسترسی 
بیش از 50درصد قطعات شان به معابر، به عرض زیر 6متر برسد، 

نفوذناپذیر هستند.
معاون شهردار تهران ادامه داد: با این ویژگی، حدود 4400هکتار 
از مجموع حدود 70هزار هکتار تهران، بافت فرســوده اســت؛ 
البته در 15ســال گذشــته، 43درصد آن را نوسازی کرده ایم. 
این مساحت اگرچه 7درصد از شهر تهران را به خود اختصاص 
داده است، اما تراکم آن 2.5برابر سایر بخش های تهران است. 
همچنین 30درصد پالک های شــهر تهــران در این محدوده 

قرار دارند.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: منطقه 10 با 
حدود 57درصد و مناطق 11و 12 با بیش از 40درصد، بیشترین 
تراکم فراوانی بافت فرسوده را دارند. همین موضوع باعث شده 
است که سرانه فضای سبز منطقه 10 کمتر از 3متر باشد. نکته 
دیگر این اســت که بیش از 47درصد پالک های بافت فرسوده 
شهر تهران در بازه مســاحتی بین 50تا 100مترمربعی است و 

91درصد آن مساحت کمتر از 200مترمربع دارند.
وی از عدم اجرای قانون در حوزه نوســازی بافت های فرسوده 
خبر داد و گفت: طبق قانون باید ساالنه حدود 10درصد از بافت 
فرسوده را نوسازی می کردیم، اما بنابر دالیل مختلفی این اتفاق 
رقم نخورده اســت. در اوایل دهه 1390تا سال 1393سرعت 
خوبی داشتیم، اما از سال 1393تا 1400کاهش مداوم داشته 

است.

زهراشمساحسان
عضوشورایاسالمیشهر

شورایشهردردورهششم۱۶سیاست
کالنرادرراســتایتوســعهورزش
شهروندیدرنظرگرفتهاست.نزدیک
بــه۴۰۰مجموعــهوســالنورزشــیدر
ســطحمناطــق۲۲گانــهشــهرتهــران
درطــولســالهایگذشــتهتوســط
شــهرداریتهراناحداثشــدهاســت.
نزدیــکبــه۵۰۰زمیــنچمــنفوتبــال
مصنوعیوطبیعیدرسطحشهرتهران
درحــالارائــهخدمــاتبــهشــهروندان
اســت،امابــاتوجهبــهاینکــهمیانگین
عمرمجموعههایورزشیباالی۱۵سال
است،نیازبهبازســازیوتجهیزمجدد

اینمجموعههااحساسمیشود.

مهدیهدایت
سرپرستسازماننوسازیتهران

گــودبــاغآذریتنهــاگــودمســکونی
باقیمانــدهدرشــهرتهــراناســتکــه
هنــوزحیــاتشــهریداردوریزدانگــی
ومشــکالت ناپایــداریپالکهــا و
اجتماعــی،اقتصادیومحیطزیســتی
حاکمدراینگود،شــرایطنامطلوبیرا
برایساکناناینمحدودهفراهمکرده
است.باتکمیلفازبهفازپروژهمجتمع
مسکونیتجاریباغآذریبهمساحت
عرصه۳۶۴۶۱مترمربع،امکاناعطای
مســکنجایگزینبــهگودنشــینانباغ
آذریفراهمخواهدشد.درحالحاضر

فازاولاینپروژهدرحالاجراست.

معاونبهرهبــرداریســتادمعاینهفنی
خودروهــایتهــرانازامــکاندریافــت
خدمــاتمعاینــهفنــیدرمراکــزشــهر
تهــراندرکمتریــنزمــانممکــندر
در گذشــته ماههــای بــا مقایســه
ســالجاریخبــرداد.مجیــدســلمانی
بااشــارهبهتغییرنکــردنتعرفــهپولی
معاینهفنیدر۳سالاخیرگفت:شهر
تهرانازبضاعــت۵۴خطمعاینهفنی
مختصخودروهایســبکدر۱۶مرکز
ثابــتو۷واحــدســیار)درمجمــوع
۲۳مرکز(باپراکندگیمناسبدرسطح
مناطقشهرداریتهرانبرخورداربوده
واینمراکزطبقاستانداردهایفنیو

کیفییکسانیفعالیتمیکنند.

بــهزودیالیحــهدوفوریتیشــهرداری
درخصــوصمنابــعمالــیاربعیــنبه
شــورایشــهرارائهمیشــودتاهرچه
زودتــرمنابــعمالــیایــناقــدامبزرگ
فرهنگــیودینــیتامیــنشــود.ایــن
خبردرنخستینجلسهستاداربعین
شــهرداریاعالمشــد.همچنینیکی
ازتصمیمــاتایــنجلســه،ایجــاد
قرارگاههایــیبــرایبرگــزاریهرچــه
بهتــرمراســممــاهمحــرموصفــربود.
نرگسمعدنیپور،رئیسکمیسیون
فرهنگــیواجتماعــیشــورایشــهر
تهراننیزدراینجلسهگفت:»۳رکن
ســالمت،هویــتورســانههاینویــن
دربرنامههــایمدیریــتشــهریبرای

محرمبایدموردتوجهقرارگیرد.«

23
مرکز

2
فوریت

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران 

خبر داد: 

 افزایش واحدهای گشت 
در شب های بارانی

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شهرداری تهران از افزایش واحدهای 
گشت شــبانه خبر داد و گفت: خدمت رسانی به 

بی خانمان ها متوقف نشده است.
به گزارش همشهری، در شب های اخیر به دلیل 
بارندگی های شــدید، در تهــران حوادثی چون 
جاری شــدن ســیل و ریزش کوه و... رخ داد و 
اتفاقات تلخ و ناگواری رقم خــورد اما مدیریت 
شهری در کنار سایر دســتگاه ها اعم از اورژانس 
و هالل احمــر، بــا تمــام امکانــات و نیروهای 
خدماتی و امدادی برای کمک به آسیب دیدگان 
به میــدان آمــد. در چنین شــرایط بحران زده 
پایتخت، مدیریت شهری وظیفه خدمت رسانی 
به بی خانمان ها را هم فرامــوش نکرد و به گفته 
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعــی، تعداد واحدهای گشــت ســیار در 
شب های بارانی پایتخت افزایش یافته است. احمد 
احمدی صدر به همشهری گفت: »نه تنها پذیرش 
مددجویان در شب های بارانی متوقف نشده است 
بلکه تعداد پذیرش در سامان سراها بیشتر شده 
و ازاین رو متناسب با تعداد مددجویان ظرفیت و 

امکانات سامان سراها را افزایش داده ایم.«

نقل قول خبر

عدد خبر

شهرسازی

 خبر

گپ

1. پهنه کوهک )مناطق 5، 21و 22( 

2. پهنه سرخه حصار )مناطق 8، 13و 14(

3. پهنه حکیمیه )مناطق 4و 7(

4. پهنه آزادگان )مناطق 12، 15و 16(

5. پهنه دارآباد)مناطق یک و 3(

6. پهنه بیهقی)مناطق 2و 6(

7. پهنه غرب و جنوب غربی)مناطق 9، 10، 17و 18(

8. پهنه مرکزی و جنوب )11، 19و 20(

سوگواری در نقاط خاص
ادارات کل معاونت اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران هم 
باتوجه به گروه های هــدف و مخاطبان برنامه های خاصی برای 

ایام محرم پیش بینی کرده اند.
زیر آسمان روضه: برنامه های سوگواری ویژه بانوان با عنوان »زیر 
آسمان روضه« در بوستان های بانوان و شهربانوها اجرا می شود 
و عالوه بر مراسم روضه و سوگواری، برنامه سخنرانی با حضور 
استادان در راستای تبیین و پیاده سازی سبک زندگی حسینی 

در میان خانواده ها، زنان و دختران، برگزار خواهد شد.
حســینیان دارای معلولیت: اداره سالمت همایش حسینیان 
دارای معلولیت را ویژه افراد توان یاب پیش بینی کرده است که 
در بوستان های منتخب مناطق ازجمله بوستان والیت با حضور 
شهروندان و خانواده ها اجرا می شود. کودکان حسینی هم برنامه 

دیگری است که در مراکز فرآموز مناطق اجرا می شود. 
یاران عاشورایی: سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
در سامان سراها برنامه پرده خوانی و شرح واقعه عاشورا و مراسم 
ســخنرانی، مداحی و روضه خوانی با عنوان »حداث الحسین« 

با حضور مددجویان اجرا می کند. 
زنان عاشــورایی: دهه اول محرم، برنامه زنان عاشــورایی با 
حضور بانوان در بوستان بهشت مادران برگزار می شود. برنامه 
موسیقی عاشورایی هم با برگزاری کنسرت مردمی آلبوم وداع 
از حسام الدین سراج و آلبوم موالی عشق از علیرضا عصار، در 

مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس آباد اجرا می شود.

میدان هفت تیر متبرک به نام ساالر شهیدان
به همت سازمان زیباسازی شهر تهران 500تیغه عالمت 
که نماد عزا ست، در میدان هفت تیر جانمایی و نصب 
شده که پس از 2روز در معابر پرتردد اکران می شوند. 
این عالمت ها مزین به نام ابا عبداهلل الحســین)ع( و 
علمدار کربال هســتند و با این اقدام میدان هفت تیر 
رنگ و بوی محرم گرفته و با نام ساالر شهیدان متبرک 
شده است. بیش از 67اثر برای طراحی تیغه عالمت ها 
به سازمان زیباسازی شهر تهران ارسال شده بود که در 
نهایت 59اثر برگزیده و با حضور هنرمندان در عمارت 

عین الدوله خطاطی روی تیغه ها انجام شد.

مکث
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جوالن تورم در بازار مســکن شهر 

مسکن
تهــران، رکــورد تــازه ای به جای 
گذاشــته و میانگیــن قیمت هر 
مترمربع زیربنای مسکونی را در تیرماه به 44میلیون 
 و 840هزار و 700تومان رسانده است. پیش  از این 
رکورد قیمتی بازار مسکن تهران معادل 41میلیون  و 

408هزار تومان، در خردادماه1401 ثبت شده بود.
به گزارش همشهری، بازار مسکن شهر تهران بعد از 
حدود یک ســال عقب ماندن از نرخ تورمی عمومی 
کشــور و تخلیه حباب قیمتی، بار دیگر وارد روند 
صعودی قیمت ها شــده و از تیرماه، با کاهش تعداد 
معامالت، عمال پا به دوره رکود تورمی گذاشته است؛ 
در تیرماه میانگین قیمت مسکن شــهر تهران در 
حالی با رشد 8.3درصدی نسبت به خردادماه مواجه 
شده که تعداد معامالت 38.3درصد افت کرده است.

روایت مرکز آمار از مسکن تهران
در تیرماه1401، شــاخص قیمــت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران 8.3درصد رشد کرده که نسبت 
به میزان رشــد در ماه قبل 1.2واحد درصد بیشتر 
اســت. در نتیجه این اتفاق، میانگین قیمت وزنی 
هر متر زیربنای مسکونی در پایتخت از 44میلیون  
و 840هزار تومان عبور کرده که این رقم نسبت به 
تیرماه سال قبل 45.2درصد بیشتر است. به عبارت 
دیگر، خریداران مسکن در تیرماه امسال برای خرید 
یک آپارتمان یکســان 45.2درصد بیش از تیرماه 
پارســال پول پرداخته اند. همچنین درصد تغییر 
میانگین اعداد شــاخص قیمت مسکن شهر تهران 
در یک ســال منتهی به تیرماه1401، نســبت به 
شاخص دوره مشابه سال قبل)تورم ساالنه( به رقم 
27.1درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه 

قبل 0.7واحد درصد افزایش نشان می دهد.
 به گزارش همشــهری، با توجه به اینکه همچنان 
تورم نقطه به نقطه بازار مســکن 8.8درصد و تورم 
ساالنه این بازار 13.4درصد نسبت به تورم نقطه به 
نقطه و ســاالنه مصرف کننده کشور پایین تر است، 
می توان فرضیه باقی ماندن بازار مسکن در فاز تخلیه 
حباب قیمت را از محل رشد نکردن هم پای نرخ تورم 

عمومی معتبر دانست اما از آنجا که شاخص قیمت 
مسکن شهر تهران از اســفندماه گذشته وارد روند 
صعودی پرقدرتی شــده و به جز فروردین، ماهانه 
رشد باالی 6درصدی را تجربه کرده است، نمی توان 
چندان با اعتبار فرضیه تخلیه حباب قیمت امیدوار 
بود؛ به خصوص که از تیرماه، تعــداد معامالت نیز 
در عین جهش قیمت با کاهش 38.3درصد مواجه 
شده و عمال بازار مســکن را وارد دوره رکود تورمی 

کرده است. 
رکود تورمی، دوره ای اســت که قیمت ها افزایش و 
تعداد معامالت کاهش می یابد و در عین کســادی 
بازار، روند صعودی قیمت ها در آن حفظ می شــود. 
بررسی تاریخچه بازار مسکن نشــان می  دهد بازار 
مســکن تهران در دوره اخیر جهش قیمت به طور 
متناوب درگیر رکود تورمی بوده و در نیمه نخست 
سال های 97 و 98 و 3فصل نخست سال99 درگیر 

رکود تورمی بوده است.

شکاف 3.7برابری قیمت مسکن در تهران
بررسی متوسط وزنی قیمت آپارتمان های مسکونی 
مناطق 22گانه شــهر تهران در تیرماه1401 نشان 
می دهد در این ماه، طبق معمول، منطقه یک تهران 
با متوســط قیمت 84میلیون  و 522هــزار تومان 
گران ترین منطقه پایتخت بوده و در مقابل، در غیاب 
منطقه19، منطقه17 با میانگین قیمت 22میلیون  
و 890هزار تومان، عنوان ارزان ترین منطقه تهران را 

به خود اختصاص داده اســت. طبق اعالم مرکز آمار 
ایران، در تیرماه به علت کمتر بودن تعداد معامالت 
ثبت شده در مناطق 19 و 20 تهران از مقدار بهینه، 
متوسط قیمت این دو منطقه در محاسبات اعمال 
نشده است. به همین واسطه، منطقه19 تهران که 
همواره در مقابل منطقه یــک، پایین ترین قیمت 
مسکن تهران را داشته از آمارها حذف شده و به جای 

آن، منطقه17 قرار گرفته است. 
براساس اعداد و ارقام اعالم شــده در گزارش مرکز 
آمار، در تیرماه امســال، شکاف قیمت مسکن شهر 
تهران در گران ترین و ارزان ترین مناطق به 3.7برابر 
رسیده؛ اما همچنان قدرت مناطق گران قیمت شهر 
برای اثرگذاری بر روند بازار بیش از مناطق ارزان تر 
بوده است. بررسی ها نشان می دهد در تیرماه امسال، 
میانگین قیمت مسکن به ترتیب در مناطق یک، 3، 
2، 6، 5 و 4 بیش از میانگین شــهر بوده و میانگین 
قیمت مناطق 7 تا 22 زیر قیمت میانگین شهر ثبت 

شده است.

در بازار مسکن چه می گذرد؟
در شرایط فعلی اقتصاد ایران که ابهام و بالتکلیفی 
مذاکــرات احیــای برجــام، پیش بینی پذیــری 
فعالیت هــای اقتصــادی در بازارهــای مختلف را 
تحت تأثیر قرار داده، بازار مسکن تنها بازاري است 
که پابه پای بازار کاالهای اساســی، تورم انتظاری را 
پیش خور می کند و قیمت های جدید را براســاس 

ارزش جایگزینی بــاال می برد. در تیرماه امســال، 
میانگین قیمت دالری مســکن شــهر تهــران به 
1416دالر رسیده که نسبت به خردادماه 13.5درصد 
افزایش نشان می دهد؛ چراکه بازار مسکن در دوره 
جدید، بیش از اینکه نوسانات قیمتی خود را با نبض 
قیمت دالر در بــازار آزاد تنظیم کنــد و در صورت 
تثبیت قیمت ارز توسط بانک مرکزی، آن را بپذیرد، 
روی هزینه ساخت، تورم انتظاری و قیمت تخمینی 
دالر متمرکز شده است. این اتفاق در بازار مسکوکات 
طال نیز به نوعی رخ داده و حباب قیمت سکه با نرخ 
فعلی دالر آزاد را بــه بیــش از 1.7میلیون تومان 

رسانده است. 
به گزارش همشــهری، در شــرایط فعلی براساس 
اطالعات نظام مهندســی، میانگین هزینه ساخت 
هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران )بدون 
احتســاب قیمت زمین( 7میلیون تومان است؛ اما 
سازندگان بخش خصوصی، میانگین هزینه ساخت 
برای بناهای بتنی و فلزی را از 8 تا 20میلیون تومان 

)بسته به تعداد طبقات بنا( عنوان می کنند. 
این مسئله، در تالقی با ناتوانی خریداران، باعث شده 
سود معمول سازندگان از ساخت وساز کاهش پیدا 
کند و رغبت کمتری برای آغاز پروژه جدید داشته 
باشند؛ چراکه با جهش قیمت نهاده های ساختمانی، 
قدرت خرید سرمایه در گردش سازندگان به شدت 
افت کرده و با توجه به خواب سرمایه حداقل 2ساله 
در امر ساخت وساز، ریسک ورود به پروژه جدید بدون 
سرمایه کافی، به شــدت افزایش یافته است. در آن 
سوی ماجرا، متولیان نهضت ملی مسکن نیز به دنبال 
افزایش مبلغ وام بانکی این طرح هستند تا افزایش 
هزینه های ساخت، فعال فشاری به متقاضیان وارد 
نکند و آورده نقدی آنها را نیز افزایش ندهد. در بازار 
نیز، آنگونه که مشاوران امالک می گویند بخش قابل 
توجهی از معامالت انجام شده به کسانی اختصاص 
دارد که به دنبال بهتر کردن آپارتمان خود هستند و 

تعداد خریداران جدید کمتر از قبل است.
به هر حال  هم دولت سیزدهم و هم شهرداری تهران 
به دنبال اجرای برنامه های متعددی برای کنترل تورم 

قیمت مسکن در پایتخت هستند.

متری 45 میلیو ن تومان
 تورم در بازار مسکن شهر تهران، رکورد تازه ای به جای گذاشته  است

دولت و شهرداری تهران برنامه های متعددی برای کنترل این تورم  دارند

مدیرعامل آبفای استان تهران: شهروندان نگران کیفیت آب نباشند
خسارت6هزارمیلیاردیسیلبهکشاورزان

سیل روزهای اخیر دســت کم 6هزار میلیارد 

سیل
تومان به کشــاورزان و دامداران خسارت زده 
است. به گفته وزیر جهادکشاورزی، این برآورد 
اولیه از میزان خسارت است و در روزهای آینده میزان دقیق آن 
اعالم می شود. انتظار می رود در روزهای آینده بانک کشاورزی 
به اســتمهال وام کشــاورزان و دامداران اقدام کند؛ زیرا جواد 
ســاداتی نژاد، وزیر جهادکشاورزی در نخســتین واکنش به 
خسارت سیل به بخش کشاورزی خواستار امهال وام کشاورزان 
در بانک کشاورزی و ارائه تسهیالت کم بهره به کشاورزان مناطق 

آسیب دیده شد.
به گزارش همشهری، او در نخســتین جلسه مدیریت بحران 
وزارت جهادکشــاورزی اعالم کرد؛ در فاز اول بیش از 6 هزار 
میلیارد تومان خســارت ســیل اخیر در حوزه های مختلف 
کشاورزی اعم از دام، طیور، عشایر، قنوات، زنبورعسل، باغات و 
شبکه های آبیاری برآورد شده و احتماال با برآورد نهایی خسارات 

افزایش خواهد یافت. 
وزیر جهادکشــاورزی از اســتان ها خواست خســارت دقیق 
درخصوص حوزه کشــاورزی و دامداری در سیل های اخیر را 
اعالم کنند تا در این زمینه برنامه هــای الزم برای حمایت از 
آنان و تأمین موردنیاز محصوالت آسیب دیده کشاورزی برای 

مصرف کنندگان در کشور انجام شود.
ساداتی نژاد با تأکید بر اینکه خرید مرغ و گوشت برای مناطق 
سیل زده در اولویت این وزارتخانه قرار دارد، اعالم کرد: توزیع 
نهاده های دامی در مناطق سیل زده به خصوص حوزه عشایری 
نیز انجام خواهد شــد. او از اختصاص ســهمیه آرد به مناطق 
موردنیاز خبر داد و گفــت: صندوق بیمه نیز باید با ســرعت 
خسارت ها را برآورد کرده تا پرداخت در این زمینه تسریع شود.

دستور ذخیره سازی آب
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو هم دستور داده تا همه سازه های 
آبی کشور به منظور اســتفاده کامل از منابع آبی فراهم شده 
ناشی از بارش های اخیر به نحو مطلوب مدیریت شده و زمینه 
ذخیره حداکثری آب فراهم شود. او از همه نیروهای عملیاتی 
صنعت آب و برق خواسته در وضعیت آماده باش کامل تا پایدار 
شدن شرایط قرار گیرند و همه اقدامات و تدابیر الزم به منظور 

پیشگیری از بروز خسارات به فوریت پیگیری و اجرایی شود.

تهرانی ها نگران آب نباشند
بروز ســیالب در مناطقی از اســتان تهران باعث اختالل در 
وضعیت آبرسانی به برخی شهروندان تهرانی شده اما مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان تهران گفته، آب هیچ نقطه ای از 
تهران قطع نشده و جای نگرانی نیست. این شرکت صبح روز 
گذشــته در اطالعیه ای اعالم کرده بود؛ آب برخی شهر های 
استان تهران به دلیل خارج شدن تصفیه خانه هفتم آب تهران 
از مدار قطع می شود. به گزارش همشهری، بارش شدید و وقوع 
ســیالب موجب گل آلودگی و باال رفتن کدورت آب سد ماملو 
شــده و انتقال آب از این ســد به تصفیه خانه هفتم آب تهران 
موقتا قطع شده است. آبفای اســتان تهران می گوید: از مدار 
خارج شدن تصفیه خانه هفتم آب تهران هم اکنون موجب افت 
فشار آب در برخی ساعات روزهای گذشته شهر های پاکدشت، 
قرچک، خیرآباد، ورامین و فرن آباد شد. این شرکت البته تأکید 
کرد؛ تاکنون هیچ یک از شهر های جنوب شرقی استان تهران 
دچار قطعی آب نیستند و با استفاده از ظرفیت چاه های منطقه 
تالش شده تا آب شرب برقرار باشد. البته به احتمال تداوم روند 
گل آلودگی آب سد ماملو، ممکن است در برخی مناطق با افت 

فشار مواجه شویم. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
تهران با بیان اینکه »پیش بینی افزایش کدورت آب رودخانه ها 
طی بارش های شدید را داشتیم«، گفت: با تمهیدات اندیشیده 
شــده، آب هیچ نقطه ای از تهران قطع نشده و جای هیچ گونه 
نگرانی درخصوص تأمین آب تهــران وجود ندارد. محمدرضا 
بختیاری، گفــت: بارندگی های اخیر که اتفــاق افتاده، باعث 
شده کدورت رودخانه های تهران افزایش یابد که البته با توجه 
به شــدت باالی بارش ها، این امر طبیعی است. او افزود: وقتی 
بارش های شدیدی در مدت کوتاهی داریم، نخستین اتفاقی که 
رخ می دهد این است که گل آلودگی آب رودخانه ها باال می رود 
و ما طبیعتا نمی توانیم آب با کدورت باال را به تصفیه خانه منتقل 
کنیم. این مقام ارشد شرکت آبفای استان تهران گفت: به رغم 
اینکه در باالدســت ســدهای کرج و ماملو کدورت آب بسیار 
باالست و به خروج 2 تصفیه خانه هفتم و کن از مدار بهره برداری 
منجر شده ، خوشــبختانه با تمهیداتی که اندیشیده شده بود، 
اکنون وضعیت مخازن آب در تهران بسیار خوب است و جای 
هیچ گونه نگرانی نیست. بختیاری با تأکید بر اینکه »این رخداد 
به قطعی آب در هیچ نقطه استان تهران منجر نشده«، گفت: 
جای هیچ گونه نگرانی برای مــردم وجود ندارد، به هیچ عنوان 
قطعی آبی در تهران و شهرهای اطراف نداشته ایم. او در پاسخ به 
اینکه »اگر در روزهای آینده نیز شاهد بارندگی شدید در سطح 
تهران و باالدست ســدهای تأمین آب و افزایش کدورت آب 
باشیم، آیا احتمال قطعی آب وجود دارد؟« گفت: تمهیدات الزم 
اندیشیده شده که با مشکلی در تأمین آب مواجه نشویم و جای 
نگرانی وجود ندارد، اما اگر شــرایط جدید ناشی از بارش های 
احتمالی روزهای آینده به وجود آید، حتما با اطالع رسانی، مردم 

را در جریان امور قرار خواهیم داد.

مرکز آمار ایران رونمایی کرد
تب تورم خوراکی ها در استان ها

مرکز آمار ایران می گوید: 10اســتان قزوین، البرز، لرســتان، 
آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، گیالن، سمنان، مازندران، 
گلستان و خراســان رضوی در تیرماه 1401نرخ تورم نقطه به 
نقطه باالی 90درصدی در گروه خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات را تجربه کرده اند. این در حالی اســت که پایین ترین 
نرخ تورم نقطه ای خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیات در 
استان های بوشــهر، خراسان جنوبی، خوزســتان، کهگیلویه 
وبویراحمد، سیستان وبلوچستان و قم در کانال زیر 80درصد 

به ثبت رسیده است.

بیشترین و کمترین تورم در استان ها
تازه ترین گزارش این نهاد آماری نشان می دهد بیشترین نرخ 
تورم 12ماهه را اســتان کهگیلویه و بویراحمد با 47، 6درصد و 
کمترین را استان سیســتان و بلوچستان با 35.4درصد تجربه 
کرده و بیشــترین نرخ تــورم ماهانه هم در اســتان همدان با 
7.1درصد و کمترین هم در استان گیالن با 3.3درصد برآورد 
شده است. براســاس برآورد مرکز آمار باالترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه تیرماه را خانوارهای ســاکن استان آذربایجان غربی با 
63.9درصد و کمترین را شهروندان ساکن استان خوزستان با 

47.3درصد تحمل کرده اند.
این گزارش می افزاید: شهروندان ســاکن استان همدان با نرخ 
تورم 7.1درصد بیشترین و شهروندان استان گیالن با 3.3درصد 
کمترین سرعت رشد قیمت ها را در ماه گذشته مشاهده کرده اند 
و باالترین نرخ تورم نقطه به نقطه شهری در استان آذربایجان 
غربی بــا 61.1درصد و کمترین هم در اســتان خوزســتان با 
46.6درصد ثبت شــده اســت. این در حالی است که باالترین 
نرخ تورم 12ماهه منتهی به تیرماه امسال را شهرنشینان ساکن 
کهگیلویه و بویراحمد با 46درصد و کمترین را شهرنشــینان 

استان سیستان و بلوچستان با 34.7درصد ثبت کرده اند.

نبض تورم در روستاها
مرکز آمار می گوید: نرخ تورم ماهانه در مناطق روستایی ایران 
طی ماه گذشــته 4.8درصد بوده که باالترین نرخ تورم در یک 
ماه را روستاییان بوشهری با 7.4درصد و کمترین را روستاییان 
یزدی با 2.8درصد شــاهد بوده اند. این در حالی است که نرخ 
تورم نقطه به نقطه روســتایی در تیرمــاه 60.7درصد برآورد 
شده و بیشترین فشــار تورم در تیرماه امسال نسبت به تیرماه 
پارسال در نقاط روستایی را خانوارهای روستایی استان  قزوین 
با 71.2درصد و کمترین را خانوارهای روستایی ساکن استان 

خوزستان با 51.1درصد تحمل کرده اند. 
این گزارش می افزایــد: باالترین نرخ تورم روســتایی در یک 
بازده زمانی 12ماهه را روستاییان استان کهگیلویه و بویراحمد 
)50.8درصــد( و کمترین آن را روســتاییان ســاکن  همدان 

)34.9درصد( تحمل کرده اند.

شروط اصالحات مسکنی
بازار مسکن با ادامه سازوکار فعلی با بحران 
جدی مواجه خواهد شــد؛ همین مسئله 
باعث شــده دولت و به طور خاص متولی 
حوزه مســکن به فکر اصالح ساختار بازار 
مسکن، اصالح قواعد سنتی بازار و ساماندهی مشاوران امالک 
به عنوان فعاالن این بازار باشــد. در این مســیر، تا اینجای کار 
گام هایی برای اصالح قواعد بازار اجاره، تعیین ســقف قیمت و 
تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون بنگاه های امالک براساس 
تقویم امالک و میانگین قیمت در قراردادهای اجاره هر منطقه 
و همچنین تغییراتی در فرایند ثبت قراردادهای منعقد شده در 
سامانه های مربوطه برداشته شده است. پروانه اصالنی، مدیرکل 
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرســازی می گوید: قیمت 
پایه حق العمل مشاورین امالک مشخص شــده و نرخ آن باید 
در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان مشخص شود؛ اما 
برای اجرای مؤثر آن، باید سامانه کد رهگیری مشاورین امالک با 
تغییرات نرم افزاری برای دریافت قیمت های معامالتی و اجاری 
کمیسیون تقویم امالک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل و 
همچنین تمهیداتی برای دریافت حق العمل مشاورین امالک از 
طریق دستگاه های پوز و رصد آن توسط این سازمان اندیشیده 
شود. در میان همه اقداماتی که با هدف ساماندهی بازار مسکن و 
اجاره انجام می شود، نکته مغفول این است که همچنان، متولیان 
حوزه مسکن طرحی برای سیستمی کردن قواعد بازار و حذف 
اثر مستقیم مالک، مستأجر و مشــاور امالک برای اجرای این 
تغییرات ندارند و فرضا اگر مستأجری برای تمدید اقامت خود با 
نرخ مصوب موافق بود، به جای اینکه طبق اطالعات سیستمی 
اقامت او تمدید شــود، باید رو در روی مالک بایستد، درصورت 
نیاز در جلسات دادگاه شورای حل اختالف حاضر شود و احیانا 
جنگ اعصاب با موجر را نیز تحمل کند درحالی که با سیستمی 
کردن همه قواعد بازار مسکن، می توان همه این بوروکراسی های 

خسته کننده را حذف کرد.

احیای هویت چک ها
  خبر: بانک مرکزی می گوید در خرداد امســال 
6.8میلیون فقره چک بین بانک ها رد و بدل شده که 
بیش از 90درصد آنها وصول شده است. براساس این 
گزارش در ســومین ماه سال جاری شاخص نسبت 
چک های برگشتی به چک های مبادله ای به لحاظ 
تعــدادی، 9.5درصد بوده کــه 0.3درصد کمتر از 

اردیبهشت بوده است.
  نقد: در ادبیات اقتصادی از چک به عنوان شاخص 
اعتماد بازار یاد می شود و پیش از این، روند افزایشی 
چک های برگشتی به مرحله نگران کننده رسیده بود 
و بسیاری از کسبه و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
از گرفتن چک و فروش اقساطی کاالها و خدمات به 
شــیوه اعتباری فاصله گرفته بودند. با اجرای قانون 
جدید چک و الزام صادرکنندگان و گیرندگان چک 
به ثبت آن همزمان با جایگزینی دســته چک های 
صیادی به جای دســته چک های قدیمی، انتظار 
می رفت که شــاخص اعتماد بازار و هویت چک ها 
احیا شود. پیش بینی می شود با اجرای کامل قانون 
جدید چک و حذف تدریجی دسته چک های قدیمی 
عمال شــاهد کاهش محسوس نســبت چک های 
برگشتی باشــیم چرا که صادرکنندگان چک های 
بالمحل با مجازات های جدی ازجمله محرومیت از 
خدمات بانکی مواجه می شوند. احیای هویت چک 
بر مبنای نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک ها، یک 
ضرورت است به نحوی که عمال باعث افزایش ضریب 
نقدشوندگی این اوراق بهادار خواهد شد و در نتیجه 
نظام فروش اعتباری و قسطی کاالها و خدمات در 

بازار بهبود پیدا می کند. 
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5 یکشنبه 9 مرداد 1401
 شماره  8556

 ســازمان تامین اجتماعی در 

ســال۱۴۰۱ بــا افزایــش خبر
۷۰درصدی مبلغ وام نسبت به 
سال گذشــته، رقم ریالی این تسهیالت را از 
۷میلیون بــه ۱۲میلیون تومان رســانده و در 
مرحله نخست این طرح در سال جاری تاکنون 
۵۰هزار و ۷۳۰فقره تسهیالت به بازنشستگان و 
مستمری بگیران واجد شرایط، پرداخت شده 
اســت. احمد اســفندیاری، معاون فرهنگی، 
اجتماعــی و امــور اســتان های ســازمان 
تأمین اجتماعی با اعالم این خبر گفت: »بیش 
از ۶۰درصــد مجمــوع بازنشســتگان و 
مستمری بگیران کشور، تحت پوشش خدمات 
و حمایت های سازمان هستند. صیانت و تکریم 
از بازنشستگان و مستمری بگیران همراه با ارائه 
خدمات متنوع و مطلوب، از برنامه های مهم و 
اولویــت دار این ســازمان اســت.« به گفته 
اســفندیاری ثبت نام متقاضیان تســهیالت 
۱۲میلیــون تومانــی توســط کانون هــای 
بازنشســتگی و به صورت کامال غیرحضوری 
انجام می شود. امسال درمجموع ۴۱۶هزار نفر از 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران از ایــن 
تســهیالت بهره منــد خواهند شــد: »طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته، تا پایان سال و 
در مراحل بعدی پرداخت تســهیالت، تعداد 
۳۶۵هــزار نفــر دیگــر از بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران این تســهیالت را دریافت 
می کنند.« اســفندیاری بــه تفاهمنامه این 
سازمان با بانک رفاه کارگران و کارمزد ۴درصد 
تســهیالت اعطایی بــه مســتمری بگیران با 
بازپرداخت ۲۴ماهه هم اشــاره کــرد و افزود: 

»سیاست های حمایتی با هدف بهبود وضعیت 
جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان 
ادامه خواهد داشــت.« این مســئول به ارائه 
۱۸نوع خدمات بیمــه ای و درمانی به جامعه 
هدف تحت پوشش این ســازمان اشاره کرد و 
گفت: »ارائه خدمات درمان، بســتری رایگان  
بیمه شدگان باالی ۶۵ســال در تمامی مراکز 
درمانی دولتی طرف قــرارداد از دیگر اقدامات 
این ســازمان اســت. بخش درمان ســازمان 
تأمین اجتماعی با ۳۹۳مرکز درمانی و بیش از 
۱۰هزار تخت فعال در حــال ارائه خدمات به 
مخاطبــان و بازنشســتگان اســت. بیش از 
۳۰درصد مراجعان مراکز درمانی سرپایی این 
سازمان باالی ۶۵سال ســن دارند.«  به گفته 
اسفندیاری با اجرای دوباره طرح کرامت رضوی 
در سال جاری، از اوایل تیر اعزام بازنشستگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی به زیارت امام 
رضا)ع( آغاز شده و طبق برنامه ریزی ها  بیش از 
۱۰۰هزار نفر از این افراد به همراه همسرانشان 

به این سفر اعزام خواهند شد.

 شــمار فوتی های ســیل در حال 

افزایش اســت و بنا بر اعالم رئیس گزارش
ســازمان امداد و نجات، آمارها به 
۶۱نفر رسیده است. بیش از ۳روز است که هر لحظه 
اخبار تکان دهنده تری از میزان خسارت و فوتی های 
این حادثه به گوش می رسد. با وجود تمام هشدارها و 
ادامه بارندگی ها، ابعاد حادثه در حال بزرگ تر شدن 
اســت و حاال با افزایش تعداد فوتی ها، خانواده های 
بیشتری عزادار شدند. در همین شرایط است که در 
کنار تیم های امدادی، گروه هــای حمایت روان هم 
دست به کار شــدند و به مناطق اعزام شــدند. روز 
گذشته، مدیرکل بهزیســتی استان تهران از حضور 
تیم های مختلــف اورژانس اجتماعــی در مناطق 
سیل زده خبر داد. به گفته سمانه زمانی، در ساعت های 
اولیه وقوع سیل در استان تهران، تیم های مختلفی از 
بهزیســتی در قالب کمک رســانی و ارائه خدمات 

روانشناســی تحت عنوان طرح »محب« برای ارائه 
خدمات مختلف به آسیب دیدگان به مناطق مختلف 
ســیل زده اعزام شــدند. او این را هم اضافه کرد که 
بهزیستی اســتان تهران، آمادگی کامل دارند تا در 
مواقع اضطراری و بحرانــی با اعزام تیم های مختلف 
خود در قالب گروه های مردمی سازماندهی شده به 
حمایــت از مــردم بپردازند. از میان تمــام مناطق 
سیل زده، اما تنها راه فیروزکوه برای اعزام تیم اورژانس 
اجتماعی باز بــود و مهدیه اخگری، مســئول تیم 
اورژانس اجتماعی استان تهران، درباره تیمی که برای 
حمایت های روانی و اجتماعی به مناطق  ســیل زده 
اعزام شده، توضیح می دهد. او به همشهری می گوید: 
»تیمی که اعزام شده، همان تیم اورژانس اجتماعی 
است، تمرکز این تیم ها بر مداخالت روانی- اجتماعی 
با توجه به بحران و خسارتی که وارد شده، است. در 
حادثه ســیل هم از میان تمام مناطق، بیشــترین 

خســارت به منطقه فیروزکوه وارد شد، آنجا تعداد 
قربانیان هم بیشتر است و با توجه به اینکه دسترسی 
به این منطقه فراهم شده، تیم اورژانس اجتماعی که 
شامل یک مددکار اجتماعی، یک روانشناس و یک 
راننده است، به منطقه اعزام شدند.« براساس اعالم 
اخگری، زمانیکه خانواده هــای داغدار در منطقه ای 
بیشتر باشــند، اولویت اعزام هم با تیم های اورژانس 
اجتماعی است، الزم است در چنین شرایطی از این 
خانواده ها، حمایت روانی - اجتماعی صورت گیرد.   او 
در ادامه از آماده باش بودن ســایر تیم های اورژانس 
اجتماعی برای اعزام به مناطق حادثه دیده دیگر، خبر 
می دهد و می گوید: »این تیم ها در کنار ماموریت هایی 
که انجام می دهند، در حالت آماده باش قرار گرفته اند 
تا درصورت ایجاد دسترســی و اعالم فرمانداری، به 
مناطق فرستاده شوند.« بنا بر اعالم این مسئول در 
اورژانس اجتماعی استان تهران، در کنار تیمی که از 

 آماده باش برای حمایت روحی 
از حادثه دیدگان سیل

مسئول تیم اورژانس اجتماعی استان تهران به همشهری می گوید با توجه به وسعت حادثه، یک تیم به 
فیروزکوه فرستاده شده و درصورت باز شدن مسیرها، تیم های دیگر هم به مناطق سیل زده فرستاده می شوند

 2پیشنهاد 
برای تسریع تولید دارو در ایران

  وزارت بهداشــت اعالم می کند که ۹۷درصد داروی کشور 
تولید داخل است که برای تامین بخشــی از مواداولیه این 
داروها که وارداتی است، یک میلیارد دالر ارز درنظر گرفته 
می شود، ۳درصد باقیمانده هم برای داروهای خارجی است 
که مشــابه تولید داخل ندارند و با حــدود ۱.۳میلیارد دالر 
وارد می شوند. تعداد تولیدکنندگان اصلی و وابسته دارو در 
کشور هم حدود ۱۸۰شرکت همراه با ۶۰تولیدکننده ماده 
اولیه هستند که سال هاست با مشکالت زیادی مواجهند و 
بســیاری از آنها از تعطیلی خطوط تولیدشان در تیر امسال 
خبر می دهند؛ مشکالتی که کمبودهای دارویی را در کشور 
رقم زده اســت. اما حاال به گفته خودشــان با اجرای طرح 
دارویار و عملیاتی شدن پیشنهادهایشان از سوی گمرک و 
بانک مرکزی، امید بیشتری برای تقویت صنعت داروسازی 
کشور دارند و تا یکی ، دو ماه آینده این کمبودها را تاحدودی 
برطرف خواهند کرد. محمد عبده زاده، رئیس هیأت مدیره 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این باره از ارائه 
پیشنهادهایی همسو با اجرای طرح دارویار خبر می دهد که 
می تواند منجر به تسریع تولید دارو در کشور شود. او می گوید: 
»زمان زیادی از اجرای طــرح دارویار نمی گذرد، اما تا پیش 
از اجرای آن یکی از دالیل کمبــود دارو، صف های طوالنی 
تخصیص ارز ترجیحی و محدودیت منابــع بود. در این باره 
شرکت ها باید ثبت سفارش هایشان را به سازمان غذا و دارو 
ارسال می کردند و این ســازمان براساس محدودیت  منابع 
بانک مرکزی، اولویت بندی هایی را انجام می داد، اما اکنون 
با نیمایی شدن ارز، صنعت داروسازی هم مانند دیگر صنایع 
از بانک مرکزی بودجه می گیرد و دیگر با صف های طوالنی 
و محدودیت های ارز ترجیحی مواجه نیست.«  به گفته این 
فعال حوزه دارو در طرح دارویار یکی از نکات مثبتی که قرار 
است اجرایی شود، هماهنگی های انجام شده با بانک مرکزی 
و وزارت بهداشت برای ثبت ســفارش های نیمایی دارو در 
زمانی کوتاه تر است: »زمان ثبت سفارش و اعالم بانک عامل 
به بانک مرکزی برای تخصیص ارز تاکنون بازه زمانی یک ماهه 
داشته که قرار اســت به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کند. 
بر این اساس پیش بینی ما این است که در فاصله یک تا ۲ماه 
آینده حجم زیادی از مواداولیه ای که شرکت ها ثبت سفارش 
می کنند، عملیاتی و کمبودهای دارویی به ســرعت مرتفع 
شوند.« او در پاسخ به این ســؤال که تا طی شدن این زمان، 
کمبودهای دارویی چگونه مدیریت می شود؟ توضیح می دهد: 
»بخشی از این مواداولیه شرکت های دارویی همین حاال در 
گمرکات کشور وجود دارد و به محض ترخیص در خط تولید 
قرار می گیرند. برای ترخیص این مواداولیه به سازمان غذا و 
دارو پیشــنهاد داده ایم که با ارسال نامه به گمرک ترخیص 
این مواد را با حداقل اســناد درخواســت کنــد. در این باره 
قرار است تعهد ۶ماه داشته باشــیم تا شرکت ها هزینه های 
گمرکی و ارزش افزوده را پرداخت کنند. اگر این پیشــنهاد 
عملیاتی شــود و روند ترخیص ســرعت بگیرد، تولید دارو 
شتاب بیشتری خواهد داشت.« عبده زاده همچنین معتقد 
است که با اصالح سیاســت های ارزی، تامین آن راحت تر 
از گذشته صورت خواهد گرفت: »تامین دارو با ارز نیمایی، 
قطعا بهتر از ارز ترجیحی است. ارز ترجیحی حاصل از فروش 
نفت و درآمد خود دولت بوده و محدودیت های زیادی درباره 
آن وجود دارد، اما ارز نیمایی شــامل ارز حاصل از صادرات 
فرآورده های پتروشیمی یا ارز شــرکت ها و اشخاص است 
که از نظر قانونی در ســامانه نیما عرضه و از سوی شرکت ها 
خریداری می شود. در ارز نیمایی، قدرت مانور شرکت های 
دارویی برای خرید بیشــتر می شــود.« او همچنین درباره 
قیمتی که می تواند هزینه های تولید دارو برای تولیدکننده را 
مناسب کند، می گوید: »در طرح دارویار ۲اتفاق افتاد؛ تغییر 
قیمت و تک نرخی شدن ارز که مسئله مربوط به ارز اهمیت 
بیشتری هم دارد؛ چراکه دســت صنعت دارو را برای خرید 
بازتر کرد. هم اکنون هم در عمده داروهای تولید داخل اصالح 
قیمت صورت گرفته و شــرکت ها رضایت نسبی در این باره 
دارند. البته برخی قیمت ها هم نیاز به بازنگری دارند که قرار 
است براساس مدارک و مستندات ارسالی به سازمان غذا و 
دارو در کمیســیون ارزیابی و قیمت گذاری بررسی شوند.« 
عبده زاده در پاسخ به این سؤال که آیا دارویار به معنای بقای 
شــرکت هایی با توانایی اقتصادی باالتر است یا شرکت های 
متوسط هم از اجرای این طرح منفعت خواهند برد، می گوید: 
»۲نکته در طرح دارویار وجود دارد که از قبل مطرح و وزارت 
بهداشت هم پیش بینی های آن را انجام داده است؛ ابتدا تامین 
نقدینگی ریالی از سوی شرکت های تولیدکننده و دوم تامین 
بودجه ســازمان های بیمه گر.« به گفته او، در بحث تامین 
نقدینگی چند پیشنهاد ارائه شده که بانک مرکزی روی کلیت 
آن موافق و منجر به تسریع ثبت سفارش و تولید است: »اول 
اینکه ثبت سفارش کاال با ۲۰درصد پیش پرداخت انجام شود؛ 
یعنی اگر قرار اســت کاالیی با قیمت ۱۰۰دالر وارد کشور 
شود، با پرداخت ۲۰دالر پروســه واردات آغاز و هنگام ورود 
به گمرک تسویه حساب شود؛ این یعنی شرکت ها ۴ماه در 
تامین ریالی فرصت خواهند داشت. بحث ترخیص از گمرک 
با حداقل اسناد و تسویه حساب ۶ماهه هم اگر عملیاتی شود، 
فرصت بیشتری را برای تامین ریال به شرکت ها می دهد.«  
این فعال حوزه دارو درباره تامین بودجه  سازمان های بیمه گر 
هم می گوید: »بیمه ها در حال به روزرسانی پرداخت هایشان 
به داروخانه ها هســتند و این بازپرداخت ها باعث برگشت 
نقدینگی به داروخانه ها، شرکت های پخش و تولیدکننده ها 
می شود. دانشــگاه های علوم پزشــکی هم به شرکت های 
پخش مبلغی حدود ۸هزار میلیارد تومان بدهی داشــتند 
که براساس اعالم وزارت بهداشت این مبلغ از سوی سازمان 
برنامه و بودجه تامین شده است. چرخش این نقدینگی در 
زنجیره تامین دارو می تواند تا حدودی مشکالت شرکت ها 
را حل کند.« به گفتــه عبده زاده در طــرح دارویار و اصالح 
سیاست های ارزی، با وجود تک نرخی شدن ارز، مابه التفاوت 
نرخ ارز دولتی با نیمایی به خزانه دولت برمی گردد و این پول 
به سازمان های بیمه گر پرداخت می شود: »ما پیش بینی کرده 
بودیم، خطوط تولید تعطیل شود و داروهای زیان ده تولید 
نشود. اگر طرح دارویار اجرایی نمی شد با بحران دارویی در 
کشور رو به رو می شدیم. از سوی دیگر یکی از موانع صادرات 
دارو یعنی ارز ترجیحی هم حذف شد و صادرات افزایش پیدا 

خواهد کرد.« 

سیدمؤید علویان 
رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ 

تاکنون حدود ۴۰میلیون ایرانی واکسن 
بیمــاری هپاتیــت را دریافــت کرده انــد. 
این بیماری برای افراد زیر 3۰سال تقریبا 
نــادر اســت. هپاتیــت C بــا داروهــای 
بســیار ســاده قابــل ریشــه کن شــدن 
 اســت و در اثر واکسیناســیون، بیماری 
هپاتیــت B نیــز رو بــه کاهــش  اســت. 
این بیماری  اگر چه هنــوز درمان قطعی 

ندارد، ولی قابل کنترل است. / فارس 

داوود معظمی گودرزی
رئیس پلیس فتای تهران 

با توجــه بــه فرارســیدن ایــام محــرم، افراد 
ســودجو بــا درج آگهی هــای دروغیــن در 
شبکه های اجتماعی از قبیل فروش اجناس 
و اقالم محرم با کمترین قیمت یا جمع آوری 
وجه نقد بــرای کمک های مردمــی و توزیع 
نذری، کاربران را به درگاه های جعلی بانکی 
هدایت و در نهایت به اطالعات بانکی آنها 

دسترسی پیدا می کنند.

در اســتان تهــران به صــورت روزانــه 
تقاضــای خــون و فرآورده هــای خونــی 

برای نجات جان بیماران دارند.

رشــد در شــاخص اهــدای خــون، در 
۴ماهه اول سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ثبت شده است.

نفــر در ۴مــاه ابتدایــی امســال بــه مراکز و 
کلینیک های اهدای سراسر کشور مراجعه 
کرده اند که از این تعداد حدود 73هزار نفر 

موفق به اهدای خون شده اند.

شــاخص اهدای خــون زنان در کشــور طی 
۴مــاه ابتدایی امســال بــوده و کردســتان، 
لرســتان، خراســان شــمالی و قزويــن 
بيشترين آمار اهدای خون در زنان  را دارند.
منبع: ایسنا
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نقل قول 

عدد خبر

تهران فرستاده شده، تیم هایی هم از خود فیروزکوه و سالمت
دماوند در محل حضور دارنــد: »وضعیت به گونه ای 
است که این تیم ها به روند آواربرداری به نیروی های 
امدادی مثل هالل احمر هم کمک می کنند. همراه با 
این تیم ها بسته های حمایتی هم برای خانواده های 
آسیب دیده هم فرستاده شده اســت. هم اکنون در 
انتظار اعــالم فرمانداری هــا برای اعــزام تیم های 
بیشتریم.« این بار اولی نیست که تیم های اورژانس به 
مناطــق حادثه دیده اعــزام می شــوند، مداخالت 
اجتماعی- روانی در حوادثی که خانواده های زیادی را 
داغدار کند، از وظایف تعریف شــده این تیم هاست: 
»کارشناســان اورژانــس اجتماعــی، مــددکار و 
روانشناس اند و مداخالتشان هم در این زمینه است، 
بنابراین در حوادثی که به این حمایت ها نیاز باشد، 
اعزام ها صــورت می گیرد. ایــن اعزام ها هم معموال 
به طور مستقیم از سوی بهزیســتی انجام می شود. 
ســازمان بهزیســتی ۲طرح، اورژانس اجتماعی و 
»محب« دارد که در این زمینه ها فعالیت می کنند. 
طرح محب، در بعد حمایت روانی، فرصت بیشتری 
دارد. همانطور که از نام اورژانس اجتماعی، پیداست، 
به صورت اورژانسی وارد عمل می شود و مداخالت هم 
فوری و مربوط به زمان حادثه اســت، کارشناسان 
محب، اما مدت زمان بیشتری برای پیگیری وضعیت 
خانواده های داغدار دارنــد.« پیش از این در حوادث 
زلزله، آتش ســوزی، تخریب منازل  مسکونی و... که 
میزان فوتی ها باالست هم تیم های حمایت روانی از 
ســازمان ها و ارگان های مختلــف در حادثه حاضر 
می شــوند و حاال به گفته اخگری، مردم نســبت به 
گذشته آگاهی بیشتری درباره فعالیت این تیم ها دارند 
و معموال پذیرش بیشــتری برای مداخالتشان پیدا 
کرده اند: »اســتقبال از این تیم ها خوب است، مردم 
وقتی می بیننــد گروهی در حادثه به کمک شــان 
آمده اند، معموال پذیرش دارند، درحالی که در مواردی 
مانند کودک آزاری، قطعا فرد آزاردهنده، همکاری 

الزم را ندارد و حتی اجازه همکاری نمی دهد.«

خدمات رایگان درمان به سیل زده ها
در کنار تیم های حمایت روانی و اجتماعی، از زمان 
وقوع ســیل، مراکز درمانی هم در حالت آماده باش 
قرار گرفتند. براســاس اعالم حسن واعظی، رئیس 
مرکز مدیریت بیمارســتانی وزارت بهداشت، تمام 
خدماتی که به افراد ســیل زده، به صورت رایگان در 
مراکز درمانی همان اســتان ها در حال انجام است. 
بارش ها همچنان ادامه دارد و ســازمان هواشناسی 
هم هشدار قرمز داده اســت. با این حال او به ایسنا 
می گوید که به دلیل ادامه داشتن بحران و هشدار قرمز 
سازمان هواشناسی، هنوز نمی توان برآوردی از میزان 
مراجعات و صدمات وارد شــده ارائه داد. واعظی در 

ادامه به وضعیت مراجعه کنندگان اشاره کرد. 

مریم سرخوش؛ روزنامه نگار

پرداخت 400هزار وام ضروری به بازنشستگان 
ید

 کن
ال

دنب
ی 

اع
تم

اج
ی 

ها
که 

شب
در 

 را 
ی

هر
ش

هم

t
e

l
e

g
r

a
m

i
n

s
t

a
g

r
a

m
@

ha
m

sh
ah

rin
ew

s
ha

m
sh

ah
rin

ew
sp

ap
er

تی
یس

هز
ن ب

زما
 سا

ت
سای

س: 
عک



یکشنبه 9 مرداد 61401
 شماره  8556

نید
ل ک

دنبا
عی 

جتما
ای ا

که ه
ر شب

 را د
هری

مش
ه

te
le

gr
am

t
w

it
t

e
r

in
st

ag
ra

m
@h

am
sha

hri
new

s
@h

am
sha

hri
new

s
ham

sha
hri

new
spa

per

بیمارستان تامین اجتماعی در پرند احداث شود 
شهر پرند با اینکه سرریز جمعیتی تهران را پوشش داده است 
از کمترین امکاناتی که شبیه تهران باشد محروم است ازجمله 
این امکانات داشتن یک بیمارستان دولتی یا تامین اجتماعی 
است که بتواند حداقل بخشی از نیازهای اهالی را پوشش دهد. 
متأسفانه اگر موردی اورژانسی پیش آید تا رسیدن به تهران 

ممکن است مریض از کف برود.
سماواتی از پرند تهران 

پله برقی متروی استاد حسن بنا و پل هوایی خراب هستند
پله برقی متروی استاد حســن بنا مدت هاست خراب شده 
است،  همچنین پل هوایی و پله برقی بزرگراه رسالت در همین 
محدوده خراب است. چه بسا این دو خرابی مربوط به 2سازمان 
مختلف باشد اما در هر صورت تقاضا می شود نسبت به مرمت و 

راه اندازی  آنها اقدام شود.
نصیری ها از تهران 

زندگی مرز نشینان با دود آتش سوزی هورالعظیم مختل 
شده است

چند روزی است که آتش سوزی هورالعظیم در سمت عراق 
و انتشار دود غلیظ ناشی از آن زندگی را بر مرزنشینان حرام 
کرده و باعث ایجاد اختالل در زندگی مردمان مرزنشین هویزه 
و دشت آزادگان شده است. لطفا مسئوالن با رایزنی با عراق 

برای حل این موضوع چاره اندیشی کنند.
تبار از هویزه

گشت ارشاد بر قله توچال نظارتی ندارد
گشت ارشــاد در قله توچال گاهی حضور دارد اما به نظر می رسد 
نظارت ها کافی نیست. در توچال افراد اعم از زن و مرد با هر پوششی 
که بخواهند حضور دارند، انواع سگ و گربه و دیگر حیوانات همراه 
گردشگران به وفور دیده می شود و هیچ قانون و قاعده ای در کار 

نیست. تقاضا می شود گشت ارشاد در آن نقاط هم مستقر شود.
علیخانی از تهران 

صدای سازه های غیرایمن آرامش ساکنان میدان بروجردی 
را برهم زده است

در روزهای اخیر که باد و توفان در تهران شدید بود صداهای 
مهیب بسیاری همراه رعد و برق در میدان شهید بروجردی 
نارمک به گوش می رسید که یکی از آنها پس از بارش باران هم 
قطع نشد و هر شب این روند ادامه داشت. بعد از کلی بررسی 
با همسایگان متوجه شدیم صدای میله بلندی که برای نصب 
پرچم در یک نهاد درنظر گرفته اند به صورت شالقی در فضا 
می پیچد و شــب ها به خصوص اگر باد و توفان باشــد ایجاد 
مزاحمت مي کند. از مســئوالن تقاضا داریم نسبت به ثابت 

کردن میله مذکور و حذف سر و صدا اقدام کنند.
خادمی از تهران 

رمپ خاکی ینگی امام به سمت قزوین بازگشایی شود
رمپ خاکی ینگی امام به سمت قزوین که مسئوالن بارها قول 
درست کردن آن را داده اند بعد از مدت ها نه تنها درست نشد 
بلکه بسته شده است. درحالی که روزانه هزاران نفر نیاز دارند 

از این مسیر وارد اتوبان شوند.
حیدری از ینگی امام هشتگرد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

شهادت 2مرزبان هنگ مرزی
2سرباز هنگ مرزی ســلماس هنگام گشــتزنی و پایش مرز به 

شهادت رسیدند.
به گزارش همشــهری، این دو ســرباز هنگ مرزی بــه نام های 
نیما حاجی پور اهل روستای گنگچین ارومیه و امیر آقاوردی زاده 
اهل نقده در هنگ مرزی سلماس خدمت می کردند. آنها مشغول 

پایش و رصد نوار مرزی بودند که به شهادت رسیدند.
فرماندهی مرزبانی آذربایجان  غربی، با انتشار این خبر اعالم جزئیات 
این حادثه را به زمان دیگری موکول کرد. براساس این گزارش قرار 
است مراسم تشییع این دو مرزبان شهید امروز )یکشنبه( ساعت 

۱۰صبح در ارومیه برگزار شود.

فرار 2 دختر افغان از ازدواج اجباري آنها را به دردسر انداخت

نقشه فرار، دختران نوجوان را گرفتار 
گروگانگیران کرد

دو دختر نوجوان افغان براي فرار از ازدواج اجباري، دست به سرقت 
طالهاي مادرانشان زدند تا به ترکیه سفر کنند اما وقتي به تهران 
رسیدند به دام سارق گروگانگیر گرفتار شدند و 48ساعت با دست 

و پاي بسته در اتاقي زنداني بودند. 
به گزارش همشهري، سه شنبه هفته گذشته خانواده دختري ۱3 
ساله به نام شیوا راهي اداره پلیس پایتخت شدند و از ناپدید شدن 
مرموز دخترشان خبر دادند.  پدر شیوا گفت: ما در یکي از شهرهاي 
اطراف تهران زندگي مي کنیم و امروز صبح زود متوجه شدیم که 
دختر ۱3ساله ام به نام شــیوا غیبش زده است. پس از پرس و جو 
فهمیدم که او با یکي از دوستانش که 3سال از وي بزرگتر است نقشه 
فرار از خانه و رفتن به ترکیه را کشیده اند. آنها یک شب قبل تر همه 
طالهاي مادرانشان را سرقت کرده و در حالي که ما خواب بودیم، 

از خانه فرار کرده و راهي تهران شده اند که از آنجا به ترکیه بروند. 
پس از ثبت شکایت، تیمي از ماموران با دستور قاضي محمدامین 
تقویان، بازپرس شعبه هشتم دادسراي جنایي تحقیقات براي یافتن 
دختران گمشده را آغاز کردند تا اینکه 48 ساعت بعد سرنخي از 
آنها به دست آمد. شیوا به همراه دوست ۱6 ساله خود راهي یکي از 
کالنتري هاي تهران شده و ادعا کرده بودند که 48ساعت در خانه اي 

گروگان بوده اند و همه طالهاي همراهشان سرقت شده است. 
با شناســایي این دو دختر، هر دوي آنها به دادسرا منتقل شدند و 
شیوا در توضیح ماجرا گفت: چند روز قبل دوستم راضیه نزد من آمد 
و گفت برایش خواستگار آمده و خانواده اش قصد دارند به اجبار او 
را پاي سفره عقد بنشانند. اما راضیه دلش نمي خواست ازدواج کند 
و همیشه مي گفت که دوست دارد مهاجرت کند و ادامه تحصیل 
بدهد.  وي ادامه داد:  آن روز وقتي راضیه نزد من آمد پیشنهاد کرد 
که با هم به ترکیه برویم و در آنجا زندگي کنیم. ابتدا قبول نکردم، 
چون خیلي مي ترسیدم که جدا از خانواده ام باشم اما راضیه به من 
اطمینان داد که هیچ مشکلي برایمان پیش نمي آید. او مي گفت اگر 
اینجا بمانم خانواده ام به زور مرا به خانه بخت مي فرستند و من هرگز 
به آرزوهایم نخواهم رسید. حرف هاي او مرا وسوسه کرد اما براي 
اجراي نقشه مان هیچ پولي نداشتیم. آنجا بود که راضیه پیشنهاد 
داد قبل از آنکه خانه را ترك کنیم تمام طالهاي مادر و خواهرمان 
را سرقت کنیم. دختر ۱3ســاله گفت: قرار شد طالها را در تهران 
بفروشیم و با پول آن راهي ترکیه شویم غافل از اینکه دردسر بزرگي 

در انتظارمان است. 

گروگانگیري 
شیوا گفت: نیمه هاي شب هر دوي ما وقتي خانواده هایمان خواب 
بودند، طالها را سرقت کردیم و با چمدان راهي تهران شدیم. صبح 
خیلي زود به پایتخت رسیدیم و به پارکي رفتیم و منتظر ماندیم 
تا طالفروشي ها باز شود. وقتي داخل پارك نشسته بودیم و درباره 
فروش طالها صحبت مي کردیم، ناگهان پسري که او هم افغان بود 
و ظاهرا حرف هاي ما را شــنیده بود از میان شمشادها بیرون آمد 
و گفت حاضر است به ما کمک کند. او پیشــنهاد داد تا باز شدن 
مغازه ها به خانه اش برویم؛ چون ممکن اســت هر لحظه ماموران 
پلیس وارد پارك شوند و به ما مشکوك شده و دستگیرمان کنند. 
او همچنین مدعي بود که یکي از آشــنایانش طالفروش است و 
طالهاي ما را بــه قیمت باال مي خرد و ما کــه حرف هایش را باور 
کرده بودیم قبول کردیم.  دختر نوجوان ادامه داد:  او ما را به خانه اي 
برد که بعدا متوجه شدیم خانه یکي از دوستانش است. به محض 
رسیدن ما را در اتاقي زنداني کردند و دست و پایمان را بستند و همه 
طالهایمان را سرقت کردند. پسر جوان حتي قصد تعرض به ما را 
داشت اما دوستش مانع او شد و گفت که چنین عملي مجازاتش 
اعدام است. همین باعث شد که پسر جوان از تصمیمش منصرف 
شود اما او و دوستش ما را 48ساعت در اتاق زنداني کردند و در این 
مدت فقط چند لیوان آب به ما دادند. هر وقت اعتراضي مي کردیم 
با مشت و لگد کتکمان مي زدند تا اینکه در نهایت ما را به یکي از 
خیابان ها بردند و در آنجا رها کردند.  اظهارات شــیوا را دوستش 

مرضیه نیز تایید کــرد و تحقیقات 
پلیس  براي شناسایي و دستگیري 
گروگانگیــران آغاز شــد. مدتي 
بعد پسر جوان دستگیر شد و در 

بازجویي ها به گروگانگیري و سرقت 
اعتراف کرد و گفت: آن روز براي 
هوا خوري به پارك رفته بودم که 
به صورت اتفاقي حرف هاي دو 
دختر نوجوان را شنیدم. هردو 
درباره فروش طال و رفتن به 
ترکیه صحبت مي کردند که 
همان لحظه وسوسه سرقت 

طال و جواهراتشــان بــه جانم 
افتاد. به سراغشــان رفتم، نقش 
بازي کردم و گفتم مــي توانم به 
آنها که در تهران غریب هســتند 
کمک کنم. دو دخترنوجوان هم به 
حرفهایم اعتماد کردند و همراهم 
آمدند. متهم گفت: من آنها را در 
خانه دوستم زنداني کردم و همه 
طالهایشــان را دزدیدم اما تصور 
نمي کردم که شکایت کنند و در 
نهایت گیر بیفتــم.  متهم پس 

از اعتــراف به جــرم خود 
بازداشت شد و تحقیقات 
در این پرونده ادامه دارد. 

کوتاه از حادثه

قربانیان تازه مونسون
گزارش

شمار قربانیان سیل در کشور به 61 نفر رسید

عملیات امداد و نجات در استان های سیل زده کشور 
همچنان ادامه دارد و صدها امدادگر به دنبال یافتن 
مفقودشدگان هستند. این در حالی است که براساس 
اعالم رئیس سازمان امداد و نجات کشور در سیل موسمی مانسون 
تاکنون 6۱نفر جان خود را از دســت داده و 32نفــر نیز مفقود و با 

سرنوشت نامعلومی مواجه شده اند.
به گزارش همشــهری، مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر درباره قربانیان مونســون گفت: با کشف چند 
جسد دیگر که درپی ســیل روزهای اخیر دچار حادثه شده بودند، 
شمار فوت شــدگان سیل در کشــور از ابتدای مرداد ماه تاکنون به 
6۱نفر رسید. با جمع بندی تازه ترین گزارش های مفقودی در سراسر 
کشور هم اکنون 32نفر نیز مفقود شده اند که تالش برای یافتن آنها 
از سوی عوامل سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر ادامه دارد.

او در ادامه گفت: طبق هشدار هواشناسی آماده باش هالل احمر تا 
روز دوشنبه پابرجا است و امدادرسانی همچنان در برخی از مناطق 
متاثر از سیل و آبگرفتگی ازجمله فیروزکوه ادامه دارد. همچنین با 
توجه به احتمال بارش های دوباره الزم است که شهروندان از حضور 

در ارتفاعات و همچنین حاشیه رودها و مسیل ها پرهیز کنند.

کشف جسدی در صحن امامزاده داوود
با گذشــت دو روز از ســیالب مرگبار در محدوده امامزاده داوود، 
تیم های عملیاتی همچنان در این منطقه مشغول جست وجو و کاوش 
برای یافتن افراد مفقود شده هستند. در جریان این عملیات صبح 
روز گذشته )شنبه( اعضای تیم عملیاتی آتش نشانی تهران توانستند 
پیکر خانم جوانی را در ناحیه شــمالی صحن امامزاده داوود کشف 
کنند. سیدجالل ملکی، سخنگوی آتش نشــانی تهران در این باره 
گفت: قسمت باالی بازارچه که در بخش شــمالی صحن امامزاده 
داوود واقع شده، یکی از مناطقی است که آتش نشانان در حال انجام 
عملیات جست وجو در آنجا هســتند و صبح شنبه از زیرزمین یک 
رستوران که روز جمعه اجساد چند نفر در آنجا کشف شده بود جسد 
زنی جوان کشف شد. به گفته او عملیات جست وجو از سوی عوامل 

آتش نشانی همچنان ادامه دارد.

جان باختن 4نفر در کرمان
در کرمان نیز بارش های ســیل آسا تا ســاعات اولیه بامداد دیروز 
همچنان ادامه داشــت و جان دســت کم 4نفر را گرفت. رضا فالح، 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان کرمــان در این باره گفت: 
در ۱۹ شهرستان استان سیل های خطرآفرین اتفاق افتاده و ۵۰۰ 
امدادگر مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی مونسون را مورد ارزیابی 
قرار داده اند. او از پیداشــدن همه مفقودان خبر داد و گفت: تاکنون 
۵۰۰ خانه روستایی را تخلیه آب کرده ایم و 2۰۰خودرو را رهاسازی 
و به 4۰۰۰ نفر امدادرسانی شد. در همین حال محمد صابری، رئیس 
اورژانس کرمان نیز درباره تلفات سیل در استان کرمان گفت: تاکنون 
یک نفر در کرمان و دو نفر در رفسنجان و یک نفر نیز در ماهان جان 
خود را از دست داده اند. فوتی های رفسنجان 2سرنشین یک دستگاه 
خودرو پژوRD بودند که بر اثر جاری شدن سیل و غرق شدگی در 
پنج کیلومتری شرکت نفت رفسنجان جان خود را از دست دادند. 
او در ادامه به جان باختن جوان دیگری در ماهان اشاره کرد و گفت:  
سه جوان با وجود بسته بودن راه، به منطقه وارد و گرفتار سیل شدند 

که یکی از آنها جان خود را از دست داد و 2نفر دیگر مصدوم شدند.

6 قربانی در سیل یزد
باران های سیل آســا در روزهای گذشته ســاکنان برخی استان ها را 
غافلگیر کرده است. یکی از این استان ها یزد است که جاری شدن سیل 
در آنجا نادر است. حاال اما سیل عالوه بر وارد کردن خسارات سنگین 
به بافت سنتی شهر، دست کم 7کشته برجا گذاشته است. سیدحسین 
طباطبایی، مدیر روابط عمومی اورژانس استان یزد درباره قربانیان وقوع 
سیل در یزد گفت: یک نفر از متوفیان در محله اکبرآباد، یک مورد در 
خیابان حضرت مهدی)عج(، یک نفر در روستای بنادك سادات، یک نفر 
در کویر اطراف شهر، یک مورد در مروست و یک نفر هم در روستای شواز 

شهرستان تفت بودند که سیل جان شان را گرفت.
او در ادامه گفت: هفتمین قربانی سیل در استان یزد زنی است که در 
روستای ترکان جان خود را از دست داد. جمعه شب گذشته به علت سیل 
و طغیان رودخانه بعد از روســتای ترکان یک دستگاه سواری از جاده 
منحرف و درگیر سیل شد. در این حادثه راننده خود را به بیرون پرت 
کرد و نجات یافت، ولی متأسفانه سرنشین دیگر خودرو که همسرش بود 

داخل سواری گیر کرد و غرق شد.
او در ادامه گفت: در حادثه ای دیگر کانکس های ایست بازرسی فراغه 
شهرستان ابرکوه در اثر سیل واژگون شد و سربازی که در آن بود در سیل 
گیر افتاد. با این حال امدادگران این سرباز را نجات داده و به بیمارستان 

ابرکوه منتقل کردند.

4قربانی در سیل مازندران
از سوی دیگر از مازندران نیز خبر می رسد که جاری شدن سیل در این 
استان نیز جان 4نفر را گرفته و خسارات زیادی برجا گذاشته است. علی 
عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی این استان اعالم کرد: در پی وقوع سیل 
در غرب استان تا صبح روز شنبه پیکر چهار فوتی مجهول الهویه شامل 2 
مرد، یک زن و یک پسر بچه کشف و به پزشکی قانونی شهرستان نوشهر 
و چالوس منتقل شده است که اســامی قربانیان بعد از انجام مراحل 

شناسایی و تشخیص هویت اعالم خواهد شد.

نجات 3نوجوان از مرگ
باران های سیل آسا در استان های مختلف هرچند جان افراد زیادی را 
گرفته اما در این بین افراد زیادی نیز تا یک قدمی مرگ پیش رفته اما 
توســط گروه های امدادی نجات پیدا کرده اند. 3نفر از نجات یافتگان 
3پســر نوجوان بودند که در رودخانه تنگ سرخ واقع در استان فارس 
گرفتار شــده بودند که نجات پیدا کردند. محمدهــادی قانع، رئیس 
آتش نشانی شیراز در این باره گفت: بی توجهی سه نوجوان به هشدارهای 
ایمنی و عبور از رودخانه تنگ سرخ در جمعه شب باعث شد که آنها در 
وضعیت خطرناکی در آب گرفتار شوند. به دنبال این حادثه تیم غواصی 
آتش نشانی شیراز راهی محل حادثه شد و همکارانم توانستند این سه 

نوجوان را نجات داده و به محل امن منتقل کنند.

سیل طالقان ۷۰ خودرو را برد
در روزهای گذشته استان البرز نیز شــاهد بارش های سیل آسایی 
بود. هرچند تاکنون سیل در این استان تلفاتی به همراه نداشته اما 
در طالقان سیالب 7۰خودرو را با خود برد. داوود نجفیان، مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای اســتان البرز در این باره گفت: خوشبختانه با 
اقداماتی که از هفتــه قبل صورت گرفت و هشــدارهایی که از قبل 
درخصوص سیل داده شد، این سیل خسارت جانی در پی نداشت اما 
تاکنون سیل نزدیک به 7۰دستگاه خودرو را که اغلب آنها متعلق به 

گردشگران بود را  با خود برده است. میزان تخریب برخی از خودروها به 
حدی بوده که از آنها فقط به اندازه یک کف دست باقی مانده و به طور 
کامل از بین رفته است. او همچنین درباره وضعیت رودخانه کرج هم 
گفت: در مسیر رودخانه کرج و جاده چالوس یک رستوران که اتفاقاً 
به دلیل قرار داشتن در بســتر رودخانه باید به صورت کامل تخریب 

می شد صد درصد در سیل از بین رفت.

تلف شدن 8۰۰تن ماهی
سیالب در استان های مختلف خســارت های زیادی به بار آورده است. 
فقط در یک مورد در استان لرستان ســیالب باعث تلف شدن حدود 
۱۰۰۰تن ماهی پرورشی شده است. کیارش بیرانوند، مدیرکل شیالت 
لرستان در این خصوص گفت: در سیالب جمعه شب به 3۰واحد مزرعه 
پرورش ماهی در شهرهای الیگودرز و شول آباد خسارت وارد شده است. 
او ادامه داد: میزان خســارت های مزارع آسیب دیده هنوز به طور دقیق 
مشخص نیست اما پیش بینی ما این است که بین 7۰۰ تا 8۰۰تن ماهی 

در این مزارع تلف شده باشند.

دستبرد سریالی به فروشگاه کاالهای دیجیتال
پلیس پایتخت در جســت و جوی 3مرد نقابدار اســت که به صورت سریالی به 

فروشگاه های زنجیره ای کاالهای دیجیتال دستبرد زده و فراری شده اند.
به گزارش همشهری، چند روز قبل گزارش سرقتی به پلیس پایتخت اعالم 
شد که نشان می داد افرادی به یکی از فروشگاه های زنجیره ای فروش کاالهای 
دیجیتال دستبرد زده اند. بررسی ها نشــان می داد که سارقان 3نفر هستند 
که در نیمه های شب نقشه سرقت ماهرانه خود را اجرا کرده بودند. آنها ابتدا 
دزدگیر و دوربین های مداربســته را از کار انداخته بودند و سپس با تخریب 
فروشگاه، وارد آنجا شده و دست به سرقت تعداد زیادی گوشی موبایل و تبلت 
و ساعت های هوشمند زده اند. آنطور که مشخص بود دزدان، خیلی ماهرانه 
و حرفه ای عمل کرده بودند تا ردی از خودشــان به جا نگذارند. آنها با وجود 
اینکه دوربین و دزدگیر را از کار انداخته بودند، صورت هایشان را نیز با نقاب 
پوشانده بودند تا شناسایی نشوند. با وجود این تیمی از مأموران اداره هفدهم 
پلیس آگاهی تهران تحقیقات گسترده خود را با دستور بازپرس دادسرای 
ویژه سرقت آغاز کردند تا ردی از سارقان حرفه ای به دست آورند. همچنان 
که بررسی ها در این باره به شکل ویژه ادامه داشت دومین سرقت حدود یک 
هفته پس از سرقت اول به پلیس اعالم شد که نشان می داد دزدان به صورت 
سریالی نقشه سرقت کشیده اند. سارقان حرفه ای مانند سرقت اول، ماهرانه 
عمل کرده بودند. آنها باز هم صورت هایشان را با نقاب پوشانده و پس از آنکه 
دزدگیر و دوربین مداربســته را از کار انداخته بودند، با تخریب شعبه دیگر 
فروشگاه، دست به سرقت کاالهای دیجیتال زده و فرار کرده بودند. براساس 
این گزارش، هم اکنون سرنخ هایی از سارقان به دست آمده که به زودی با تالش 

مأموران پلیس آگاهی تهران دستگیر خواهند شد.

جزئیات سقوط ۷ مسافر مترو از پله برقی 

وقتی تعادل يكی از مسافران به هم خورد
وقتي یکــي از مســافران مترو 
تعادلــش را بــر روي پله برقي از 
دست داد روي مسافر دیگري که 
پشت سرش بود سقوط کرد و به این ترتیب 7مسافر 

مصدوم شدند. 
به گزارش همشــهري، این حادثه صبح دیروز در 
ایســتگاه مترو دروازه دولــت رخ داد. مدیرعامل 
شــرکت بهره برداری مترو تهران و حومه درباره 
علت حادثه گفت: ساعت 8:2۰ صبح دیروز  سانحه 
مصدومیت تعدادی از مســافران مترو در ایستگاه 
دروازه دولت به ما اعالم شد. بررسی های اولیه نشان 
داد که این سانحه روی یک رشته پله برقی ۱6۰ یا 
کوتاه که جزو برندهای پله برقی به شمار می رود 

اتفاق افتاده است.
مهدی شایســته اصل ادامه داد: پس از این حادثه 
و گزارش آن به اورژانس مصدومان به بیمارستان 
اعزام شــدند و عوامل مترو، پله برقی را باز کردند 
تا در صورت عیوب آن را رفــع کنند، اما پس از باز 
کردن متوجه شدند که ترمزهای پله برقی و دیگر 
اجزای آن دارای خرابی نیســت. پس از بررســی 

فنی، از مســافران، پلیس و عوامل حاضر در زمان 
سانحه نیز پرس وجو شد و در نهایت متوجه شدیم 
که در زمان حادثه تعادل یکی از مســافران برهم 
خورده است و همین سبب شده تا وي روی دیگر 
مسافران پشت سر خود بیفتد که تمامی این موارد 
صورتجلســه شده اســت. به گفته وی؛ 7مصدوم 
حادثه دچار صدماتي از خراشیدگی تا شکستگی 
شدند که همگي با هماهنگي عوامل مترو و نیروهاي 
اورژانس به بیمارستان اعزام شدند.  شایسته اصل در 
پاسخ به این پرسش که آیا حادثه در کمیته سوانح 
مترو بررسی می شود یا خیر، گفت: حتی حوادث 
کوچک تر از این مورد نیز در کمیته مورد بررسی 
قرار می گیرند. این حادثه هم توســط متخصصان 
حاضر در کمیته صورتجلســه و بررســی خواهد 
شد. مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و 
حومه با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی از سمت پله 
برقی نبوده، عنوان کرد: از مســافران درخواست 
می شود که در زمان  ازدحام از دویدن روی پله برقی 
خودداری کنند و با خویشتن داری از بروز چنین 

حوادثی جلوگیری کنند.

داخلی
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گزارش

روزنامه وال استریت ژورنال ]آمريكا[

سیل خانه ها را شبانه جارو کرد
سیل کنتاکی جان حداقل 25نفر ازجمله کودکان را گرفته 
است. مقامات محلی می گویند با ادامه عملیات امدادرسانی 
و جست و جو آمار تلفات و کشته شدگان سیل بسیار بیشتر 
از این هم خواهد شد. این سیل خانه های بسیاری را از بین 
برده و به جاده ها و پل های زیادی آسیب رسانده و یکی از 
بدترین سیل ها در تاریخ این ایالت است. برخی از خانه ها در 
نیمه های شب درحالی که ساکنانش در خواب بودند، با آمدن 
سیل جارو شــدند و رفتند. انتظار می رود که بازسازی این 
ایالت از خسارات ناشی از سیل حداقل یک سال طول بکشد.

عصر جدیدی در حال طلوع است؛ 
عصری که در آن مناسبات سیاسی 
و اقتصادی در حال تغییر اســت. 
بحران های جهانی اغلب سیاستمداران را در اقصی 
نقاط دنیا درگیر خود کرده است: بحران مالی، بحران 
آوارگان، فجایــع طبیعی ناشــی از تغییرات جوی، 
همه گیری ویروس کرونا و جنگ در اوکراین یکی پس 
از دیگری، اتفاق می افتند. اما اینها تنها پیش درآمد 
تغییری بسیار بزرگ تر است که به تازگی کلید خورده 

و آن پایان عصر جهانی شدن است.
اقتصاددان ها 6 ماه قبــل پیش بینی کرده بودند که 
حتی اگر پاندمی کرونا هیچ گاه تمام نشــود، تأثیر 
زیادی بــرای تجــارت جهانی نخواهد گذاشــت. 
سیاســتمداران نیز اعالم کرده بودند که وابستگی 
متقابل و روزافزون دولتـ  ملت هــا یکی از معدود 
قطعیت هــای انکارناپذیر دنیای سیاســت در ابعاد 
جهانی اســت. آنها بر این باور بودند که بهترین راه 
رسیدن به آینده ای روشــن، نزدیک تر شدن هرچه 
بیشتر کشــورها به یکدیگر و همکاری های بیشتر 
تجاری و اقتصادی است؛ گزاره هایی که امروز دیگر 
مضحک به نظر می رســند. جهانی شــدن هیچ گاه 
پدیده ای صرفا اقتصادی نبوده اســت. جهانی شدن 
طی 3 دهه تعیین کننده نظــم جهانی بوده و محور 
اغلب تصمیم سازی های سیاسی )حداقل در غرب( 
بوده است. این جهانی شدن بود که مشخص می کرد 
کجا و چطور کار کنیم که چه کســی دوست است و 
چه کسی دشــمن. اما تمام این به ظاهر قطعیت ها، 
با حرکت تانک های روسیه به ســوی اوکراین رنگ 
باختند. این روزها دیگر تقریبا تمام رهبران سیاسی و 
سیاستگذاران می دانند که مرگ جهانی شدن اعالم 
شده است. اوالف شولتز، صدراعظم آلمان در آخرین 
نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس، گفته بود: 
»نظام همکاری بین المللی که در چند دهه گذشته 
آزادی، امنیت و رفــاه را برای ما تضمین می کرد، در 
خطر است.« هنری کیســینجر، دیپلمات کهنه کار 
آمریکایی بر این باور اســت که ما در عصری کامال 
جدید زندگــی می کنیم. اغلب رهبــران اقتصادی 
نیز چنیــن عقیده ای دارنــد. آنها اکنــون به دنبال 
زنجیره های جدید تامین، کاهش وابستگی شان به 

کشورها و بازبینی در ظرفیت تولیدشان هستند.
در این میان، جنگ اوکراین نخستین میخ بر تابوت 
جهانی شــدن نبوده اســت. حمله به جهانی شدن 
سال هاست که شــروع شده اســت. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا، جنگ تجاری علیه 
چین را کلید زد، انگلیس اتحادیه اروپا را ترک کرد 
و سیاستمداران پوپولیســت از مجارستان گرفته تا 
برزیل به دنبال ملی کــردن دوباره اقتصادهای خود 
هســتند. بنا بر آمارهای اعالم شده، تجارت جهانی 
در طول سال های 2008تا 2019میالدی )1397-

1386هجری شمســی( بیــش از 5درصد کاهش 
یافت؛ درحالی که سرمایه گذاری بین المللی در طول  
سال های 2016تا 2019میالدی )1394تا 1397( 

نصف شد. محاسبات اولیه بانک جهانی نشان می دهد 
که جنگ اوکراین باعث شده تا تجارت جهانی حداقل 

تا به امروز، یک درصد دیگر کاهش پیدا کند.
گرچه چرخ تجــارت جهانی کامال متوقف نشــده 
اما در چند ســال گذشــته مطالعات نشان داده که 
دولت های دمکراسی محور در سراسر جهان در حال 
عقب نشینی هستند و رژیم های سیاسی خودکامه 
در حال ظهور و در مســیر قدرت گیری بیشتر قرار 
گرفته اند. در سال های 1970تا 2010میالدی )از 
ســال 1348تا 1388هجری شمسی( 53درصد از 
اقتصاد جهان در دســت دولت های دمکراتیک بود 
اما این رقم روندی نزولی داشــته و اکنون بیش از 
60درصــد از تجارت جهانی در دســت دولت های 

غیردمکراتیک است.
نشانه های این تغییر در اروپا هم دیده می شود. امروز 
در میان کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا هم بحث 

قدرت گیری بیشتر دولت ها، تقویت بیشتر استقالل 
کشورها، خودکفایی بیشتر و فاصله گرفتن از جامعه 
جهانی مطرح اســت؛ این دقیقا همان روش کاری 
سیاستمداران پوپولیستی چون دونالد ترامپ است 
که بر طبل ملی گرایی افراطی می کوبند؛ رویکردی که 
اغلب اقتصاددان ها آن را رد می کنند؛ چون معتقدند 
نتیجه اش چیزی جز سیاست های حمایتگرانه نیست. 
سیاست های حمایتگرانه اقتصاد را محدود می کنند 
و این تهدیدی برای کشــورهایی چــون آلمان که 

صادرات محور است، محسوب مي شود.
الرنس فینک، اقتصاددان ارشد و مدیر اجرایی شرکت 
بلک راک، در مصاحبه با نشــریه آلمانی اشــپیگل، 
می گوید: »یک چیز قطعی است؛ جنگ در اوکراین، 
جهانی شدنی را که30ســال از عمرش گذشته بود، 
پایان داد. در این میان، شرکت ها باید مسیر متفاوتی 
را در پیش بگیرند. آنان باید تولید خود را متنوع کرده 

و بخش بزرگ تری از زنجیره تامین شان را به بازارها 
نزدیک کنند.« فینک مطمئن است که با ادامه روند 
موجود شــرکت های بزرگ چندملیتــی از برخی 

کشورها خارج خواهند شد.
این کارشناس ارشــد اقتصادی همچنین به تهدید 
جدید و ژئوپلتیــک جنگ روســیه و اوکراین علیه 
بازارهای مالی جهان اشــاره می کنــد و می گوید: 
دسترسی به بازار جهانی ســرمایه یک حق نیست، 
امتیاز اســت. به دلیل تحریم های غرب علیه روسیه 
شرکت های زیادی مجبور شــدند که این کشور را 
ترک کنند. این اتفاق می تواند در کشورهای دیگری 
هم تکرار شود؛ این صدایی اســت که امروز از پکن 
هم شــنیده می شــود. اگر تجارت جهانی کاهش 
یابد، شــرکت های بزرگ و جهانی بسیاری متضرر 
خواهند شد اما کشورهایی که به دنبال سیاست های 
حمایتگرانه هستند و می خواهند جهان را به عصر دو 
قطبی خصمانه بازگرداند، بیشتر متضرر می شوند. 
به همین دلیل اتحادیــه اروپا نیز بایــد از در پیش 
گرفتن سیاســت های حمایت گرایانه اجتناب کند. 
آلمان را در نظر بگیرید. امروزه درآمد شــرکت های 
این کشور در چین به طور چشمگیری کاهش یافته 
است. همچنین جهان ماشین های کمتری از آلمان 
می خرد و همه  چیز هر روز گران تر از دیروز می شود. 
جهان هر چقدر از جهانی شدن بیشتر فاصله می گیرد؛ 
مدل های اقتصادی موفقی چون آلمان که متکی به 
بازارهای آزاد هستند آسیب پذیرتر می شوند. واقعیت 
غمبار برای غرب این اســت که تنها روابط نزدیک 
اقتصادی دیگر نمی تواند سمت و سوی وقایع سیاسی 
جهان را مشخص کند. دنیا وارد عصر جدیدی شده و 
سیاستمداران باید خود را برای رویارویی با تغییرات 

بزرگ پیش رو آماده کنند.

آغازی بر پایان عصر جهانی شدن 
بحران های پیاپی مالی، بحران آوارگان، همه گیری کرونا و جنگ در اوکراین، ایده وابستگی کشورها به هم را به خط پایان رسانده  است

تبادل زندانی؛  خط تماس قدیمی 
روسیه و آمریکا

راه حل آمریکا برای آزادی 2شهروند محبوس خود در روسیه، 
راه حلی است که سابقه ای تاریخی در روابط 2کشور دارد

آنتونی بلینکن روز جمعه در کنفرانسی خبری اعالم کرد که طی 
تماسی تلفنی از سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه خواسته 
است تا پیشنهاد تبادل زندانی و آزادسازی 2 زندانی آمریکایی را 
که به ادعای آمریکا به اشتباه دستگیر شــده اند، بپذیرد. این دو 
زندانی »بریتنی گرینر« بسکتبالیســت آمریکایی و »پل والن« 
عضو اخراجی نیروی دریایی آمریکا هستند که به ترتیب به اتهام 
حمل مواد مخدر و جاسوسی در روسیه دستگیر و زندانی شده اند. 
واشنگتن پست به نقل از یکی از افراد مطلع نسبت به پیشنهاد اخیر 
نوشته است که دولت بایدن برای آزادی خانم گرینر از سوی افکار 
عمومی تحت فشار شدید قرار گرفته اســت؛ از این رو به  روسیه 
پیشنهاد داده تا در ازای آزادی »ویکتور بوت«، قاچاقچی اسلحه 
اهل روسیه مشهور به »تاجر مرگ« که در آمریکا به اتهام قتل و 
فروش غیرقانونی سالح به 25سال حبس محکوم است، 2آمریکایی 
را آزاد کند. بریتنی گرینر اوایل سال به اتهام حمل مقداری مواد  
مخدر در فرودگاهی در نزدیکی مسکو دستگیر شد و تاکنون دوران 
حبس او دائما تمدید شده است. دادگاه او در اوایل تیرماه برگزار و 
او را متهم تشخیص داد. با وجود اینکه وکالی گرینر به رأی دادگاه 
اعتراض کرده اند، اما شاید اکنون و در شرایطی که روابط 2 کشور بر 
سر مسئله اوکراین مکدر است، تنها مفر گرینر برای آزادی، عملی 
شدن معامله تبادل زندانی میان روسیه و آمریکا باشد؛ اقدامی که 
چند ماه پیش منجر به آزادی »تــره ور رید« عضو نیروی دریایی 
ارتش آمریکا شــد و پیش تر از آن از دوران جنگ سرد تاکنون در 

روابط میان آمریکا و روسیه تأثیرگذار بوده است.

تبادل های مشهور واشنگتن و مسکو
شاید مشهورترین تبادل زندانی میان 2 کشور، تبادلی باشد که 
در سال 1962روی پل مه گرفته »گلینیکه« که آلمان شرقی 
و غربی را به یکدیگر متصل می ساخت، انجام شد. در این سال 
آمریکا »رادولف ایوانووچ ابل«، جاسوس شوروی را با »فرانسیس 
گری پاورز«، خلبان هواپیمای جاسوسی آمریکایی مبادله کرد. 
پاورز در بحبوحه جنگ سرد پس از سقوط هواپیمایش دستگیر 
شد و پیش از آزادی 2سال در حبس بود. در این دوران، وکیل 
ابل »جیمز داناوان« ایده تبادل زندانی را مطرح کرد تا عالوه بر 
آزادی پاورز، زمینه برای آزادی زندانی های بیشــتری را فراهم 
کند. بزرگ ترین تبادل زندانی بعدی میان 2 کشــور در ســال 
1985و بازهم روی پل گلینیکــه رخ داد. در این تبادل؛ آمریکا 
3جاسوس مهم ازجمله »ماریان زاکارسکی« جاسوس لهستانی 
را که متهم به ســرقت فناوری هــای فوق محرمانه نظامی بود، 
تحویل شوروی داده و در عوض 23زندانی را که در زندان های 
آلمان شرقی و لهستان محبوس بودند، تحویل گرفت. به نتیجه 
رسیدن این معامله 3سال زمان برد. یک سال پس از آن بود که 
»آناتولی شارانسکی«، برنده نوبل ادبیات روس در ازای تحویل 
چند جاسوس اهل کشورهای شــوروی و »نیکالس دانیلوف« 
در ازای آزادی »گنــادی زاخاروف« فیزیک دان اهل شــوروی 
آزاد شــدند. این تبادل، تقریبا آخرین تبادل مهم میان آمریکا 
و شوروی، پیش از فروپاشی شوروی محسوب می شود. آخرین 
مورد تبادل، پیش از تبادل چند ماه  گذشــته »تره ور رید«، به 
ســال 2010بازمی گردد؛ زمانی که مقامات آمریکایی در ازای 
آزادسازی 4نفر که به اتهام جاسوسی برای غرب دستگیر شده 

بودند، با آزادی 10جاسوس روس موافقت کردند.

پاپ فرانسیس
رهبر کلیسای کاتولیک

به دلیــل مشــکالت جســمی دیگــر 
نمی توانم مانند گذشــته ســفر کنم. 
ســفر بــه کانــادا نشــان داد یا بایــد از 
میــزان کارهایــم کــم کنــم یا اســتعفا 
فکــر  اســتعفا  بــه  اگرچــه  دهــم. 
نکــرده ام، امــا هیــچ اشــکالی نــدارد 
که یــک پــاپ کناره گیری کنــد، چون 
ایــن موضوع عجیــب و یا یــک فاجعه 
نیست. شما می توانید پاپ را عوض 

کنید.  )آسوشیتدپرس(

لیندا توماس گرینفیلد
نماینده آمریکا در سازمان ملل

روســیه می خواهــد اوکرایــن را از بین 
ببــرد و آن را از نقشــه جهــان پــاک 
کنــد. واشــنگتن هــر روز نشــانه های 
روســیه  زمینه ســازی  از  بیشــتری 
بــرای الحــاق کامــل مناطــق شــرقی 
دونتســک و دونبــاس و همچنیــن 
مناطــق جنوبــی خرســون و زاپوریژیــا 
یــر  می بینــد. ســرگئی الوروف، وز
خارجه روسیه نیز صراحتا اعالم کرده 
که ایــن هــدف جنگی روســیه اســت. 

)آسوشیتدپرس(
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يكی از معيارهای كليدی برای اندازه گيری جهانی شدن، 
نســبت تجارت به توليد ناخالص داخلی )GDP( جهانی 
است. اين نسبت از سال 2008 تا به امروز همواره در حال 

كاهش بوده است.
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گرینویچ

باکتری در آب می سی سی پی

 

کالیفرنیــا: مقامــات بهداشــتی آمریــکا اعالم 
کردند کــه نمونه برداری های انجام شــده از آب و 
خاک ایاالت می سی ســی پی در جنوب این کشور 
حاوی نوعی باکتری بوده اســت که عامل بروز یک 
بيماری نادر و خطرناک در انسان محسوب می شود. 
به گزارش یورونيوز، مســئوالن بهداشــتی ایاالت 
متحده در همين راستا به پزشــکان هشدار داده اند 
 که احتمــال بروز عالئــم بيماری مليویدوســيس

 )Melioidosis( در بيماران را درنظر داشته باشند. 
2 نفر از ساکنان جنوب آمریکا به طور جداگانه ای در 
سال های 2020 و 2022 به این بيماری مبتال شدند.  
عالئم این بيماری تب، دردهای مفصلی و ســردرد 
است. مسئوالن بهداشتی آمریکا از افراد آسيب پذیر 
در می سی سی پی خواسته اند که ضمن پرهيز از تماس 
با آب های گل آلود، هنگام باغبانی از دستکش و چکمه 

استفاده کنند.

آلمان شیر آب گرم را بست
 

هانوفر: در چند روز گذشــته و با هدف صرفه جویی در مصرف 
انرژی شــهرداری هانوفر آلمان تصميم گرفــت آب گرم برای 
شستن دست در ساختمان های عمومی، یا برای دوش استخرها 
و سالن های ورزشی شهر در دسترس نباشد. این نخستين شهر 
بزرگ آلمان است که پس از کاهش چشمگير انتقال گاز از روسيه 
به آلمان، آب گرم را قطع می کند. به گزارش بی بی سی، فواره های 
عمومی شهر نيز برای صرفه جویی در انرژی خاموش می شوند 
و هيچ چراغی در شــب در ســاختمان های اصلی شهر روشن 
نخواهند ماند. این شــهر همچنين اســتفاده از تهویه مطبوع، 
بخاری و رادیاتور قابل حمل را ممنوع کرده است.  دولت آلمان 
به شهروندان خود گفته است که انتظار اقدامات گسترده ای برای 
کاهش گاز و هزینه های اضافی روی قبوض انرژی خود داشته 
باشند. اتحادیه اروپا هم تصویب کرده که تقاضای گاز روسيه در 

زمستان امسال را 15 درصد کاهش دهد.

تقويم/ سالمرگعدد خبر

صدای جاودان

»محمد نوری« از همان اول هم تکلیفش با خودش 
مشخص بود؛ فقط می خواســت موسیقی ياد 
بگیرد، آن هم در هنرستان موسیقی باغچه بان. 
سیروس شــهردار و فريدون فرزانه نخستین 
اســتادهايش بودند. از همان اول در قید و بند 
موسیقی خاص نبود، بیشتر موسیقی کالسیک 
کار می کرد اما به موســیقی پاپ و آهنگ های 

فولکلور ايرانی هم عالقه داشت.
    

دهه 20 آغاز پوست انداختن موسیقی ايران بود. 
تا قبل از آن فقط موسیقی سنتی بود که يکه تازی 
می کرد. محمد نوری جزو نخستین کسانی بود که 
به سراغ موسیقی کالسیک رفت. صدای تنور او 
جان می داد برای خواندن آوازهای کالســیک. 
خودش زودتر از همه اين استعدادش را کشف 
کرده   و تالشش اين بود که موسیقی کالسیک را 
با موسیقی وطنی پیوند بزند. در نهايت هم کارش 
آنقدر خوب بود که بعد از چند سال شد مسئول 

گزينش خوانندگان در راديو.
    

تا قبل از اينکه پای موسیقی پاپ را در ايران باز 
کند، هیچ کس جرأت نمی کرد طرف اين موسیقی 
برود. البته پاپ محمد نوری با پاپ اين روزها به 
اندازه زمین تا آسمان فرق می کند. از نخستین 
آهنگ پاپی که در آلبومــش دارد تا آخرينش 
چندان فرقی با هم ندارند. همیشــه در سبک 
و ســیاق خواندن ثابت قدم بود. آلبوم جديد 
نمی داد، کار جديد قبول نمی کرد و با آهنگساز 
جديد همکاری نمی کرد مگر اينکه حرفی برای 

گفتن داشته باشد.
    

حاال حدود 12ســال از درگذشت محمد نوری 
می گذرد. خواننده ای کــه تک آهنگ هايش 
حسابی ماندگار شــد و حتی در اين روزگار اگر 
کسی چهره اش را هم نشناســد، حتما »جان 
مريم چشماتو وا کن«، »می آيد از صحرا صدای 
مرد چوپان«، » نمی شه غصه ما رو يه لحظه تنها 
بذاره« و » ای ايران ايران دور از دامان پاکت دست 
دگران « را شنیده و اين صدای بی نظیر را تحسین 

کرده است.

حافظ

به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل

چه فکر از ُخبِث بدگويان میاِن انجمن دارم

شغل آتش نشانی در ایران تا همين چند سال 
پيش، حرفه ای کامال مردانه بود اما از یک دهه 
گذشــته تاکنون دختران ایرانی توانسته اند 
این کليشه را بشکنند و تيم های آتش نشانی 
خودشــان را راه بيندازند تا در کنار مردان 
با آتش بجنگنــد و نجات بخش جان زنان و 
کودکان باشند. نخســتين تيم آتش نشانی 
زنان در شــهر کرج بــه راه افتــاد؛ 16زن 
آتش نشان که چند سال است در عمليات های 
مختلف شــرکت می کنند و حریــق، آوار و 
تصادف هيچ فرقی برایشــان نــدارد. کاری 
که برای به دســت آوردنش ســال ها تالش 
کردند و به هر زحمتی بــود، تابوی حضور 
زنان در آتش نشــانی را شکستند. حاال همه 

ایستگاه 117آتش نشانی کرج را به نام آنها 
می شناسند؛ به نام زنان آتش.

    
در پایتخت هم اوایل آذر سال 99و در دوره 
مدیریت شــهری قبلی بود کــه خبر جذب 
16آتش نشان زن در شهرداری تهران پخش 
شد. بعد از انتشار این خبر مدیریت شهری 
پایتخت پيگير جذب آتش نشانان زن شد تا 
بتواند گامی مهم را هم در استخدام بانوانی 
که عالقه مند به حضور در این عرصه هستند، 
بردارد و هم بــه دختــران و بانوانی که در 
حوادث و مواقع بحرانی به کمک هم جنس 
خود نياز دارند، پاسخ داده شود. ثبت نام آغاز 
شــد. آزمون برگزار و تعدادی از داوطلبان 
پذیرفته شدند. قرار شد که مراحل آموزشی 
طی و سپس این افراد جذب شهرداری تهران 
شوند اما راه اندازی تيم بانوان آتش نشانی در 
دوره قبل مدیریت شهری نيمه تمام ماند و 

مدیریت شهری فعلی تهران قرار است این 
کار را به سرانجام برساند.

    
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی شهرداری 
تهران اعالم کــرده که جذب آتش نشــان 
زن انجام شــده و تقریباً از یک مــاه آینده 
16آتش نشــان زن در عمليات هــا حضور 
می یابند. ضمن اینکه ایستگاه مجزایی هم 
برای خانم هــا در کنار ایســتگاه 77 آقایان 
در ســتارخان درنظر گرفته شده است. قبال 
تعدادی آتش نشــان زن داوطلب در تهران 
وجود داشــت کــه در عمليات ها شــرکت 
نمی کردنــد اما نيروهای پشــتيبان بودند. 
در این دوره قرار اســت آتش نشانان زن در 
عمليات ها هم حضور داشته باشند و در کنار 
مردان بــه جنگ آتش بروند. این مســئول 
همچنين نوید داده که تعداد زنان آتش نشان 

به مرور بيشتر هم می شود.

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

همه چيــِز ایــن خانه دلرباســت؛ 
گچبری هایش، آیينه کاری هایش، 
ارســی هایش،  نقاشــی هایش، 
شيشــه های رنگارنگش و اصــاًل معماری اش. ایــن خانه را 
در سال 1237 خورشــيدی، 10 ســال پس از تاج گذاری 
ناصرالدین شاه، حاج محمدرضا امينی، نوه حاج عبداهلل امينی، 
تاجر تبریزی ساخت؛ یکی از اعيان و اقران قزوین  و برایش، 
آن زمان، یعنی 164 ســال قبل، 48هزار تومان خرج کرد. 
جایی شد برای سوگواری ماه عزای ثاراهلل)ع(. اما واقعيت این 
است که حاج امينی، این عمارت شگفت انگيز را از ابتدا به این 
نيت ساخت. در اقوال آمده است که وقتی سلطان صاحبقران 
در سال 1264 به قزوین سفر کرده بود، چون اوصاف این خانه 
به گوشش رســيده بود، نيت کرد به بازدید از این خانه برود  
و چون او از ارادت شاه به امام سوم شيعيان مطلع بود، آن را 
وقف سيدالشــهداء)ع( و به حسينيه تبدیل کرد و همان هم 
شد، خانه بيمه امام حسين)ع(. و از آن زمان، خانه امينی ها 

به حسينيه امينی ها تغيير شهرت داد.

حاال دیگر این خانــه دوطبقه دربســت در اختيار عزاداران 
حسينی است و هر 3 تاالر جایی می شود برای اشک ریختن در 
رثای امام حسين)ع(؛ هنگام ذکر مصيبت، ارسی های تاالرها 
بلند و هرسه یکی می شوند و  محوطه سرپوشيده بزرگی با آن 
آیينه کاری های حيرت آور تشکيل می دهند. در تاالر مرکزی 
که 18 متر است و عروِس خانه از دوتای دیگر که هریک 10 
متر هســتند، بزرگ تر، چلچراغ آویخته شــده ای رخ نمایی 
می کند که خود حاج امينــی از ایتاليا آورده و در 2 طرف آن 
نيز روی چوب، نقاشی های جالب توجهی شده است. سقف 
نيز تزئينات گچبری توأم با آینه کاری دارد. همچنين نقاشی 
روی چوب که به کمک آینه، گره بندی شده اند در هماهنگی 
با چلچراغ و فرش های دســتباف یک تخته و پشــتی های 

قرمزرنِگ اهدایی آستان امام رضا)ع(.
و البته گوشواره ها، فضاهایی بودند برای حضور زنان، در جنب 

تاالرهای شمالی و جنوبی.
خانه اما جز مطبخ، شــربت خانه و چای خانــه هم دارد که 
هردو دارای فضایی مجزا هستند یعنی در جایی که برای دم 
کشيدن چای لحاظ شده، سماورها و مجمع ها و استکان ها 
و قندان ها بوده و در محل تهيه نوشــيدنی ها ازجمله دوغ و 

شربت، ملزومات آن فراهم بوده  است.
بد نيســت بدانيد حاج امينی موقوفات گســترده ای برای 
حسينيه اختصاص داد تا بتواند اداره اش کند. ازجمله آنکه 
6 دانگ از 2 روســتا و 2 دانگ از روستایی دیگر را برای امور 
عزاداری، تامين طعام مساکين در حسينيه و مازادش را هم 

برای تقسيم بين ارحام اختصاص داد.
از آن خانه باجبروِت 5 هکتاری با 16 عمارت و 17 حياط، 

حاال 2844 مترش مانده با 4 حياط و 2 عمارت اندرونی 
و بيرونی که در خيابان مولوی قزوین واقع است و هنوز 

هم در اختيار خانواده امينی است، زیرا حاج امينی 
اگرچه فرزندی نداشت، اما وصيت کرد تا 99 نسل، 
وقف حسينيه ادامه داشــته باشد و در کف همين 

خاندان.

روایتی کوچک در باب فضيلتی بزرگ
 در ستایش پشیمانی

در عصر جاه طلبی هــای مزورانه، 
آدم ها معمــوال با رؤیایی شــروع 
می کنند کــه در آن می توانند زندگــی بی عيب و نقصی 
برای خودشان دست و پا کنند؛ زندگی ای که در آن الاقل 
تصور می کنند در مورد موضوعات اصلی هميشه می توانند 
تصميماتی درست بگيرند. این اصول هم می تواند با رشته 
تحصيلی شروع شود، توی یک ماجرای عشقی کنجی بگيرد 
و در کسب وکاری بخسبد. از ابتدا هم توی سر ما فرو کرده اند 
با لباس ســپيد می روی و با ســفيدی کفن تمام می کنی؛ 
توهم خطرناکی که می گوید همه ما با چشمان بينا پشت 

فرمان زندگی هستيم.
ليکن آدم های فرزانه می فهمند، می دانند نمی توان زندگی 
بی نقصی رقم زد. می فهمنــد در زندگی چيزی به نام خطا 
وجود دارد، اشــتباهاتی بس بزرگ و ویرانگر. گل گرفته و 

تباه کننده، سوزاننده و اخته ساز.
و الی این فهم و معــرف، می فهمند کمال گرایی زیباترین 
توهم بشر است. اینها می دانند گریز و گزیری از پشيمانی 
نيست. می دانند یک جایی باید در نخستين خروجی پيچيد 
و فرمان مستقيم لزوما به راه درستی ختم نمی شود. با رگ و 
ریشه هم باید دور زد، حتی اگر آن مسير تازه و ایده جدید را 
یک جایی ولو دور و دیر دید، باز باید از ميانه لشگری پرفراز، 
افسار اسب را سمت ســپاهی چرخاند که شاید بی سرباز 
باشد ليک سرفراز اســت. دقيقا فرق آدم های ورشکسته با 
پيروزمندان تاریخ همين جا، درست در همين خروجی و 
بازگشت و پشيمانی، که هميشه حرف مرد یکی نيست. مرد 
سنگ نيست که تکان نخورد، عوض نشود، تغيير نکند، مرد 
ميدان، جنگاورترین فرد کوفه، یک وقتی درســت در اوج 
جنگ زین اســب را کج می کند، چکمه به گردن می گيرد 
و به سمتی که رستگاری و خوشــبختی را در آن می بيند 

می رود؛ مثل حر بن یزید ریاحی.

بیمه سیدالشهدا )ع(

سیداحمد بطحايی
داستان نویس

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

تکیه آخر

عزاخانه 

شهر 
مکتوب

میثم قاسمی
کارشناس فرهنگی

سيل آمده است. این را همه می دانيم. خبرش را شنيده ایم و تصاویرش 
را دیده ایم. در کشوری مانند ایران که آب وهوایی به نسبت گرم و خشک 
دارد، باران های فصلی سيل آسا پدیده عجيبی نيست. ممکن است این 
باران ها و سيل ها هر ســال رخ ندهند؛ اما هر نسل چندتا از آنها را در 
ذهن دارد. سيل، پدیده ای طبيعی است؛ اما تلفات و خسارات ناشی 
از آن، حاصل عملکرد ما انسان ها است. ساکنان فالت ایران به تجربه 
آموخته بودند از بارش های موسمی و سيل برای ذخيره آب در سرزمين 
کم بارش استفاده کنند؛ اما از زمانی که نابودی طبيعت جای هم زیستی 
با محيط زیست را گرفت، آموخته های گذشته به فراموشی سپرده شد.

این روزها که ســيل در امامزاده داوود تهران متأسفانه خسارت های 
جانی و مالی فراوانی به جا گذاشته، برخی به یاد وقوع چنين حادثه ای 
در حدود 70 ســال پيش افتاده اند؛ اما برای یادآوری آنچه ما بر سر 
خود آورده ایم، الزم نيســت به آن زمان برگردیم. سيل های سال 66 
در تجریش، سال 80 در استان گلســتان یا حتی خيلی نزدیک تر در 
فروردین 98 در شيراز را بســياری از ما به خاطر داریم. دستاورد ما از 
آن اتفاقات، غيراز جمع آوری گل والی و به خاک سپردن قربانيان، چه 
بود؟ آیا آن حوادث باعث شدند ما دیگر در حریم رودخانه ها و مسيل ها- 
هرچند خشک باشند- خانه سازی نکنيم؟ آیا به صورت مرتب به فکر 

الیروبی رودخانه های فصلی هستيم؟ به نظر نمی رسد.
در همين ســيل اخير، مدیرکل دفتر مخاطرات زیســت محيطی و 
مهندسی سازمان زمين شناسی و اکتشافات  معدنی کشور گفته است 
علت باالزدن سيل در امامزاده داوود، تخریب کانال آب و عدم رعایت 

حریم آبراهه است. 
آیا فکر می کنيم وقوع ســيل، زمان زیادی الزم دارد و مثاًل چند روز 
بارندگی منجر به آن می شود؟ در فيلم هایی که از سيل های مناطق 

مختلف گرفته شده، می بينيم که مردم باور نمی کنند سرعت و قدرت 
آب می تواند چقدر زیاد باشــد. عده ای نشسته اند به تماشا، دیگری با 

خودرو به آب می زند، آن یکی می خواهد در سيل، آبتنی کند و...
پژوهشکده اقليم شناسی 6 سال قبل اعالم کرد در نتيجه تغيير اقليم، 
ایران خشک تر و بارش های سيالبی بيشتر می شود. سازگاری با تغيير 
اقليم یکی از ضروریات زندگی انسان ها است وگرنه خيلی سال قبل 
مانند دایناسورها منقرض می شدیم. با وجود این ما همچنان کوه ها و 
جنگل ها را می تراشيم، در مســير رودخانه ها ساکن می شویم و باور 
نمی کنيم رخدادهای طبيعی در زمانی کوتاه، خســارت های زیادی 

به جا می گذارند.
ما انســان ها با دیگــران رودربایســتی داریم، خجالت می کشــيم، 
مصلحــت را رعایت می کنيــم، برخی رشــوه می گيریــم، عده ای 
در مقابــل زور کوتــاه می آیيــم و... امــا طبيعــت هيچ کــدام از 
اینهــا را نــدارد و کار خــودش را می کنــد. مــا بایــد از آن درس 
بگيریم که انگار متأســفانه نمی گيریــم و به قــول رودکی: هرکه 
نامخت ازگذشــت روزگار / نیــز ناموزد ز هیــچ آموزگار

درس بگیريم از سیل 
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از مردم برای مردم
 نگاهی به تشکیل

 سازمان انتقال خون در ایران

200سال از نخستین عمل اهدای خون در جهان 
می گذرد ؛ رخدادی مهم در علم پزشکی که برای 
نجات جان یک زن سر زایمان و توسط پزشکی 
انگلیســی انجام شــد. البته همه نیازمندان به 
دریافت خون به همین راحتی ها و بالفاصله بعد 
از این تاریخ به این مایع حیاتی نرسیدند و زمان 
زیادی گذشت تا فرهنگ اهدای خون در جوامع 
مختلف جا بیفتد. شواهد تاریخی خبر از انجام 
اهدای خون در دهه 20در ایران می دهند؛ اتفاقی 
که به ندرت رخ می داد و به صورت کامال پراکنده، 
توسط پزشــکان خارجی انجام می شد. ارتش و 
جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران )هالل احمر 
امروزی( از نخستین مراکزی هستند که انتقال 
خون در ایران را انجام می دادند. بیمارستان ۵00 
تختخوابی ســابق، تحت نظارت این جمعیت 
نخســتین مرکز درمانی بوده که رسماً صاحب 
بانک خون شد. این بانک خون بعدها به عنوان 

نخستین مرکز انتقال خون شناخته شد.
 با افزایش بیمــاران و تنوع بیماری هــا نیاز به 
مشــتقات خون ضرورت پیدا کرد و با همکاری 
دانشگاه تهران و انســتیتو پاستور مرکزی برای 
تهیه مشــتقاتی از قبیل آلبومین تاسیس شد. 
پس از این به تدریج تهیه فرآورده های خون در 
بیمارستان ها آغاز شــد. افزایش جمعیت و نیاز 
به تشکیل و ســاماندهی بانک خون در ایران، 
باعث شکل گیری سازمان انتقال خون در سال 

13۵3شد.
البته این راه اینقدرها هم ساده و آرام طی نشده 
بود ؛ در فاصله دهه 20 تا دهه 40در ایران عده ای 
به داللی خون مورد نیاز بیماران می پرداختند و 
خون را از فرد اهدا کننده در ازای مبلغی اندک 
می خریدند و به قیمت گزاف به خانواده بیماران 

می فروختند.
»فریدون عال«، بنیانگذار سازمان انتقال خون 
ایران در خاطراتش می نویسد: »وضعیت انتقال 
خون در بیمارســتان ۵00 تختخوابی آن زمان 
بسیار نارسا و خطرناک بود. در ورودی بیمارستان 
بخش انتقال خون بیمارستانی قرار داشت و هر 
روز صبح صحنه ناگوار خونگیری از خون فروشان 
را می دیدم. خون فروشان عمدتا افرادی رنجور و 
رنگ پریده بودند که از شهر و روستا ها به تهران 
می آمدند. این افراد محتاج پول و درآمدی ناچیز 
بودند. واسطه هایی ســودجو این افراد را بسیج 
می کردنــد و از هریک از آنهــا 2۵0 میلی لیتر 
خون می گرفتند و پول کمی به آنها می رسید.« 
مشــاهده همین صحنه ها عــزم او را برای دایر 

کردن سازمان انتقال خون کشور جزم کرد.
مؤسس سازمان انتقال خون ایران در مصاحبه ای 
گفته بود: »راه انــدازی یک فرایند داوطلبانه در 
ایران آن روزها با طرز فکری کــه ما پول داریم 
و هرچه بخواهیم را از دیگر کشــورها می خریم 
کاری بســیار دشــوار بود. پیش زمینه تاسیس 
ســازمان انتقال خون اجرای یک برنامه وسیع 
تبلیغاتــی، مســتمر و منظم بود. بــرای جلب 
اهداکننــدگان داوطلب و ســالم خون چیزی 
که مورد احتیاج بود یــک برنامه جامع و مداوم 
فرهنگی بــود و به طــور خالصه یــک انقالب 
اجتماعی باید رخ می داد و از این رو شــعار »از 

مردم به مردم« انتخاب و منتشر شد.«
هم اکنون ایران یکی از 100کشــوری اســت 
کــه فراینــد انتقــال خــون در آن به صورت 
داوطلبانه انجام می شــود. »مجید مســلمی« 
معاون اهداکنندگان انتقال خون استان تهران 
می گوید: »بررسی روند اهدای خون در ایران در 
سال های گذشته باعث شده تا به تقویمی برای 
اهدای خون برسیم؛ برای مثال در ایام خاص و 
مناسبت های مذهبی، میزان مشارکت در اهدای 
خون بیشتر از هر زمان دیگری است. از طرفی 
در پیک های کرونا، یا با گسترش گرما، تمایل به 
اهدای خون در بین داوطلبان کمتر می شود. با 
این حال ســعی می کنیم از طریق فراخوان در 
رسانه ها، یا ارسال پیامک برای داوطلبان اهدای 
خون، وضعیت پایداری در بانک ذخیره خونی 

ایجاد کنیم.«
او دربــاره گســترش فرهنگ اهــدای خون و 
همچنین گسترش مراکز اهدای خون در تهران 
می گوید: »هم اکنون با همراهی شهرداری ها، 
فرهنگسازی خوبی در زمینه اهدای خون انجام 
می دهیم. طرح محله محور »شــب های اهدای 
خون« این فرصت را فراهم کرده که واحدهای 
سیار ما هر شــب در یک محله مستقر شوند و 

مردم را به اهدای خون دعوت کنند.«
افتتاح مراکز دریافت خون هم از دیگر قدم هایی 
اســت که در این زمینه برداشته شده. مسلمی 
می گوید: »امسال 2 واحد انتقال خون به جمع 
مراکز ما در تهران اضافه شــده است؛ یکی در 
چیذر و دیگری در محله ابوذر. مرکز نارمک هم 
بعدازظهرها فعال شده و همچنین در تالشیم 
تا یک ماه دیگر در پردیس یــک مرکز دیگر را 

فعال کنیم.«
او همچنین در آستانه روز ملی اهدای خون، از 
وضعیت قابل قبول ذخیره خونی در تهران خبر 
داده و می گوید:»تهــران هم اکنون در وضعیت 
قابل قبولی اســت، اما به دلیل قرار داشــتن در 
پیک کرونا و همچنین گرمای هوا، پیش بینی 
می کنیم که این ذخیره رو بــه کاهش بگذارد. 
البته با سیاست های مختلف ازجمله نوبت دهی 
برنامه ریزی شــده به داوطلبان، این ذخایر را 

تقویت می کنیم.«
هم اکنون خــون و فرآورده های خونی در ایران 
تنها از طریق اهداکننــدگان داوطلب داخلی 
تامین می شــود و به گفته مســلمی، واردات و 

صادرات خون و فرآورده های خونی نداریم.

دریچه

بار مضاعف معلولیت با دندان های پوسیده
تنها 2مرکز در تهران خدمات دندانپزشکی به معلوالن ارائه می کنند؛ این درحالی است که دندان های این افراد 7 تا 8برابر بیشتر از افراد عادی دچار پوسیدگی می شوند 

مراجعه به دندانپزشــکی اگر برای یک 
فرد عــادی دغدغه هایی مثل هزینه های 
سرسام آور داشــته باشــد، برای افراد 
معلول با پیچیدگی های بیشــتری همراه 
است؛ از پیدا کردن مرکزی مناسب سازی 
شــده برای معلوالن گرفته تا دسترسی 
راحت و اساســا »امکان رسیدن به مرکز 
دندانپزشــکی«! البته ایــن ماجرا برای 
معلوالن ذهنی پیچیدگی های بیشــتری 
هم دارد؛ چراکه این افراد به دلیل مصرف 
داروهای متعدد، ترشحات بزاقی اسیدی تر 
نسبت به بقیه افراد و تنفس دهانی به جای 
تنفس از بینی، 7 تا 8 برابر بیشتر از سایر 
افراد دچار پوســیدگی دندان می شوند. 
نیاز به بی هوشی قبل از دریافت خدمات 
پزشکی از دیگر مشکالتی است که برخی 

از معلوالن ذهنی با آن روبه رو هستند.

مچاله شده در آغوش مادرش و تند تند نفس 
می  کشــد. تن نحیفش مثل بچه  خردســال 
است. مادرش می گوید: »الهه 21سال دارد و 
از بدو تولد، معلولیت ذهنــی با او همراه بوده 
است. دندان  هایش مدت هاست دچار پوسیدگی 
شده و نیاز به رســیدگی دارند. بچه هایی که 
معلولیت ذهنی دارند به دلیل اســیدی بودن 
بزاق دهانشــان، خیلی زود دچار پوسیدگی 
دندان می شوند. از طرف دیگر تمام کارهای 
بچه معلول برعهده دیگران است. الهه حتی 
نمی توانــد دندان هایش را بشــوید و از آنها 
مراقبت کند. همه اینها باعث می شود کودکان 
معلول مشکالت پوســیدگی و از بین رفتن 
دندان ها را داشــته باشند. هزینه دندانپزشکی 
برای این کودکان خیلی زیاد اســت و تامین 
اجتماعی این هزینه هــا را تقبل نمی کند. هر 
مطب دندانپزشکی هم این کودکان را پذیرش 
نمی کنــد.« در انتظار نوبت دندانپزشــکی 
نشسته اســت. قبل از آن، الهه باید بی هوش 
شود. مادرش می  گوید: »مرکز دندانپزشکی 
معلوالن ذهنی را مددکاران بهزیستی به من 
معرفی کردند؛ چون پزشــکانش با مشکالت 
ایــن کــودکان آشــنایی کامل دارنــد.« از 
بی قراری کودکان قبل از نشستن روی یونیت 
دندانپزشــکی می گوید و ترسی که حرکات 
بی اراده دســت و پای آنها را شدیدتر از قبل 
می کند؛ برای همین هم کمتر دندانپزشکی 

حاضر به پذیرش این بیماران می شود.«

پیشگیری بهتر از درمان
مرکز دندانپزشــکی و خیریه »نیلوفر آبی« 
4یونیت دندانپزشکی دارد و مجهز به بخش 
بی هوشــی اســت. مریم اســعدی، مسئول 
توانبخشــی این مرکز می  گویــد: »معلوالن 
ذهنی به خاطر مشــکالتی که بــا آن روبه رو 

هستند، ممکن است همکاری کمی با پزشکان 
داشته باشند یا حتی به دلیل حرکات بی اراده 
دست، قفل شدن فک، ترس از شنیدن صدای 
دستگاه های دندانپزشــکی و... امکان اینکه 
یکی، دو ساعت روی یونیت بنشینند را نداشته 
باشــند؛ برای همین قبل از آغاز معاینه باید 

بی هوشی دریافت کنند.«
او کــه سال هاســت تنها مرکــز ارائه دهنده 
خدمات دندانپزشــکی به معلوالن ذهنی را 
در تهران اداره می کند، از مشکالت این قشر 
از جامعه در حوزه بهداشــت دهان و دندان 
می گوید: »معضلی که با آن روبه رو هستیم، 
هزینه های باالی دندانپزشــکی بــرای افراد 
دارای معلولیــت ذهنی اســت. تــازه وقتی 
بی هوشــی انجام می شود، پزشــک می تواند 
وضعیت دنــدان بیمار را بررســی کند و تازه 
با 10دندان خراب مواجه می شــویم. دندان 
افرادی که دچــار معلولیــت ذهنی اند، 7 تا 
8برابر بیشــتر از افراد عادی دچار پوسیدگی 
می شود. خانواده ها معموال از پس هزینه های 
کامل رسیدگی به دندان  های پوسیده کودکان 
معلول خود برنمی  آیند؛ برای همین ما برای 
درمان کامل این افراد و حل کردن مشــکل 
دهان و دندانشان نیاز به حمایت  های خیران 
داریم.« بخشــی از این هزینه ها را خانواده ها 
و بخش دیگــر را خیران متقبل می  شــوند  و 
بهزیســتی هم اندکی از این هزینه ها را تقبل 

می کند.
نبود برنامه ای برای پیشــگیری از پوسیدگی 
دندان در افــراد دارای معلولیــت ذهنی، از 
مهم ترین گالیه های اسعدی است. او می گوید: 
»معلوالن ذهنی اغلب با بیماری های دیگری 
هم روبه رو هستند. بعینه می بینیم که بسیاری 
از این افراد در اوج جوانــی، همه دندان های 
سالم خود را از دست می دهند. بهداشت دهان 
و دندان و ســالمت دندان ها در جامعه ما از 
اهمیت زیادی برخوردار نیســت؛ درحالی که 
پیشگیری در این زمینه بسیار مهم تر از درمان 
اســت. هزینه هایی که عدم پیشگیری در این 
زمینه روی دست خانواده ها و شبکه بهداشت 
می گذارد، بسیار بیشتر از هزینه های درمان 

اســت. این به شرطی اســت که خانواده فرد 
معلول توان مالی داشــته باشد که رسیدگی 
به دندان های خراب فرزنــدش را در اولویت 

قرار دهد.« 
به گفته اسعدی، پوشش بیمه ای هزینه های 
دندانپزشکی می تواند قدم مهمی برای درمان 
مردم جامعه و به خصوص معلوالن باشــد. او 
می گوید: »بیمه تکمیلی ای که برای یک عمل 
جراحی ســقف ۵0میلیون تومان را پوشش 
می دهد، برای هزینه های دندانپزشکی ممکن 
است رقمی 2 تا 3میلیون تومانی در سال به 
خدمات دندانپزشکی اختصاص داده باشد. این 
رقم برای هزینه های سنگین دندانپزشکی رقم 
بسیار ناچیزی است و گاهی تنها هزینه یک 

جلسه درمان را شامل می شود.
او جای خالی آموزش هــای همگانی در حوزه 
بهداشت دهان و دندان و برنامه های پیشگیری 
برای کودکان و معلوالن را در برنامه های وزارت 
بهداشــت و آموزش و پرورش به رخ می کشد 
و می گویــد: »برنامه های پیشــگیری باید در 
غربالگری های مــدارس عادی و اســتثنایی 
به صورت جدی انجام شود و آموزش ها را از این 
سنین برای کودکان آغاز کنیم تا در سن باالتر 

دچار مشکالت حادی نشوند.«
چند سالی اســت فعالیت هایی مثل آموزش 
بهداشــت دهان و دندان بــرای خانواده هایی 
که عضو معلول دارنــد از فعالیت های روزمره 
این مرکز شــده اســت. اســعدی می  گوید: 
»خانواده هایی که یکی از اعضــای آنها دچار 
معلولیت است، نیاز به آموزش در زمینه های 
مختلف دارند تا بتوانند از بروز مشکالت جدی 
جلوگیری کنند. آموزش نحوه مســواک زدن 
و شست و شــوی دهان کــودکان معلول یکی 
از این نمونه هاســت که در درازمــدت به آنها 
کمک می کند دیرتر دچار پوســیدگی دندان 
شوند و هزینه های زیادی را از دوش خانواده ها 
برمی دارد. ما این آموزش ها را با تهیه بروشور و 
برگزاری آموزش های حضوری ارائه می دهیم. 
از طرف دیگر تالش می  کنیم به کمک خیران 
بخش هایی از هزینه های دندانپزشــکی این 

بیماران را تامین کنیم.« 

رنج مضاعف برای معلوالن بیمار
سایر افراد دارای معلولیت هم مشکالت کمی 
برای مراجعه به مراکز دندانپزشکی و استفاده 
از این خدمات را ندارند. عدم مناسب ســازی 
مطب ها و مراکز درمانی، هزینه های سرسام آور 
ایاب و ذهاب افراد دارای معلولیت، عدم پذیرش 
توســط دندانپزشــکی ها و... تنها گوشه ای از 
مشکالت جامعه معلوالن است. شهرام مبصر، 
فعال حوزه معلــوالن در این بــاره می گوید: 
»شعاری هســت که می گوید فرد بیمار به جز 
رنج بیماری، هیچ رنج دیگری نداشــته باشد! 
باید بگویم حداقل در مورد مــا معلوالن، این 
شعار هیچ محلی از اعراب ندارد؛ چراکه گاهی 
رنج بیماری برای یک فــرد دچار معلولیت در 
مقابل رنج هــای دیگری کــه از طرف جامعه 
تحمیل می شود بسیار کمتر می شود. من اگر 
نیاز به استفاده از خدمات دندانپزشکی داشته 
باشــم باید اول مرکزی را پیدا کنم که امکان 
دسترسی راحتی به آن داشته باشم. این مرکز 
باید مناسب ســازی  شده باشــد. پزشک باید 
امکان پذیرش یک فرد معلول را داشته باشد ؛ 
یعنی یونیت دندانپزشکی به گونه ای باشد که 

فرد از روی ویلچر بتوانــد راحت روی آن قرار 
بگیرد یا دســتگاه عکس برداری از دندان باید 
به گونه ای نصب شده باشــد که افراد معلول، 
کوتاه قامتان و هر فردی به راحتی بتواند از آن 
استفاده کند. در غیراین صورت ابتدایی ترین 
حرکــت، یعنی رفتن به مطب دندانپزشــکی 
هم برای ما میسر نیست ؛ چه برسد به دریافت 

خدمات.«
وی اجرایی نشــدن قانون جامــع حمایت از 
معلوالن را اساســی ترین مشــکل این قشر از 
جامعه می داند که استفاده از هر نوع خدماتی 
را برای آنها ناممکن می کنــد: »قانون جامع 
حمایت از معلوالن بسیار قانون کامل و جامعی 
است، اما هیچ ضمانت اجرایی ای ندارد. برای 
همین یک فــرد دچار معلولیــت به راحتی از 
جامعه حذف می شــود و از هر نــوع خدماتی 

محروم می ماند.«
او هزینه های ســنگین دندانپزشــکی برای 
معلــوالن را دلیــل مهمــی بــرای افزایش 
بیماری های دهــان و دندان در این قشــر از 
جامعه می دانــد و می گوید: »مگر چند درصد 
از جامعــه معلوالن تحت پوشــش بیمه های 
تکمیلی هستند؟ اصال بیمه های تکمیلی چند 
درصد از هزینه های دندانپزشــکی را پوشش 
می دهند؟ این مشــکالت باعث شده تا اغلب 
معلوالن با دندان های پوســیده مدارا و خیلی 
دیر برای درمان بیماری های دهان و دندان به 

پزشک مراجعه کنند.«

خدمات دندانپزشــکی بــرای معلوالن، 
انگشت شمار است

مراکز فعال در حوزه معلوالن در استان تهران 
می دانند که مؤسســه رعد الغدیر سال هاست 
که خدمات دندانپزشکی رایگان را به معلوالن 
جسمی و حرکتی ارائه می کند. محمد کاظمی، 
مدیر مرکز رعد شرق تهران می گوید: »مرکز 
رعد الغدیر چند ســال اســت که به معلوالن 
خدمات رایگان دندانپزشکی ارائه می کند. این 
مرکز به خوبی نیازهای معلوالن و مشکالت آنها 
را شناخته و برای رفع آنها گام های اساسی ای 
برمی دارد. یکی از این اقدامات اساســی، ارائه 
خدمات دندانپزشــکی به معلوالن است. برای 
جامعه معلوالن خیلی مهم اســت که شرایط 
برای ایاب و ذهابشــان فراهم باشــد. می دانم 
که مرکــز رعدالغدیر این امــکان را به کمک 
شــهرداری برای معلوالن فراهم کرده است.« 
با وجود این، تعداد مراکــز خدمات دهنده به 
معلوالن را بســیار محــدود می داند که باعث 
شده تا معلوالن کمتر شانســی داشته باشند 
از حقوق شــهروندی خود بهره مند شوند. او 
می گوید: »تعــداد مراکــز خدمات دهنده به 
معلوالن بسیار کم است. تازه این وضعیت در 
پایتخت است و در شهرستان های دیگر وضع 
به مراتب بدتر است. تعداد ماشین های سامانه 

حمل ونقل معلوالن کم است و 
برای همین معلوالن مشکالت 
زیادی در این زمینه دارند.«

تنها کلینیک معلوالن جسمی حرکتی در تهران
کلینیک دندانپزشکی مجموعه رعدالغدیر در خیابان آزادی و چهارراه 
بهنود، تنها مرکز رایگان خدمات دندانپزشــکی معلوالن در تهران 
است. این مرکز با 3یونیت دندانپزشکی و 20دندانپزشک که به صورت 
داوطلبانه فعالیت می کنند، چند سالی است که دایر شده و ساالنه به 
بیش از 1000 نفر خدمات دندانپزشکی ارائه می کند. معصومه فراهانی، 
معاون تامین منابع و مشــارکت های اجتماعی مؤسسه رعدالغدیر 
می گوید: »مرکز دندانپزشکی رعدالغدیر خدمات خود را به معلوالن 
جسمی حرکتی ارائه می کند. ازجمله بیماران ضایعه نخاعی، ام اس، 
فلج مغزی. این خدمات شامل کشیدن دندان، پر کردن، عصب کشی، 

جرم گیری، جراحی ترمیمی، روکش، عکس دندان و... می شود.«
به گفته فراهانی این خدمات برای همه معلوالن جسمی حرکتی کامال 
رایگان است و مراجعان نیازی به دریافت معرفی نامه از مؤسسه ندارند. 
فراهانی می گوید: »ما برای ارائه خدمات دندانپزشکی، تفاوتی بین 
معلوالن تحت پوشش مؤسســه و دیگر معلوالن قائل نشدیم. برای 
اینکه بحث درد و درمان فوری در میان است، هر فرد معلول از هر نقطه 

از ایران، می تواند به این مرکز مراجعه کند.«
او دلیل راه اندازی این کلینیک را، هزینه های سنگین دندانپزشکی 
و البته مشکالت معلوالن برای مراجعه به مطب ها می داند و می گوید: 
»مرکز رعدالغدیر تنها مرکزی اســت که هم اکنــون در تهران به 
معلوالن خدمات دندانپزشــکی ارائه می کند. می دانیم که معلوالن 
در شهرستان ها هم با مشکالت جدی ای مواجه هستند و حتی از این 
خدمات اندک هم برخوردار نیستند. ما این خدمات را به کمک انجمن 
دندانپزشکان نیکوکار ایران ارائه می کنیم.  بارها این انجمن اعالم کرده 
که تمایل دارد درصورت تامین مکان و تجهیزات الزم، خدمات رایگان 
به معلوالن را در شهر گســترش دهد. حتما در شهرستان ها هم این 
تمایل وجود دارد، اما نیاز به همکاری و هم افزایی خیران و انجمن های 

نیکوکاری داریم تا این امکان فراهم شود.«
او از معلوالن جســمی حرکتی دعوت می کند تــا درصورت نیاز به 
خدمات دندانپزشــکی هر روز از 8صبح تا ســاعت 2 بعدازظهر به 
چهارراه بهنود، پالک121 مراجعه کنند. البته الزم است قبل از مراجعه 
 حضوری با شماره66016414  هماهنگی های الزم را برای تعیین وقت

به عمل آورند.

نکته

معلــوالن ذهنــی به خاطــر مشــکالتی 
که با آن روبه رو هســتند، ممکن است 
همــکاری کمــی بــا پزشــکان داشــته 
باشــند. یــا حتــی به دلیــل حــرکات 
بــی اراده دســت، قفــل شــدن فــک، 
تــرس از شــنیدن صدای دســتگاه های 
دندانپزشکی، و... امکان اینکه یکی 
دو ســاعت روی یونیــت بنشــینند را 
نداشــته باشــند. بــرای همیــن قبــل از 

آغاز معاینه باید بی هوش شوند

مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار

مراجعه به دندانپزشکی 
برای معلوالن ذهنی 

پیچیدگی های زیادی 
دارد. چراکه این 

افراد به دلیل مصرف 
داروهای متعدد، 

ترشحات بزاقی 
اسیدی تر نسبت به بقیه 
افراد و تنفس دهانی به 

جای تنفس از بینی، 7تا 
8برابر بیشتر از سایر 
افراد دچار پوسیدگی 
دندان می شوند. نیاز 

به بی هوشی قبل 
از دریافت خدمات 

پزشکی از دیگر 
مشکالتی است که 

برخی از معلوالن ذهنی 
با آن روبه رو هستند

بیمه تکمیلی ای که 
برای یک عمل جراحی 

سقف 50میلیون تومان 
را پوشش می دهد، 

برای هزینه های 
دندانپزشکی ممکن 

است رقمی 2تا 
3میلیون تومانی 

در سال به خدمات 
دندانپزشکی اختصاص 

داده باشد. این رقم 
برای هزینه های سنگین 
دندانپزشکی رقم بسیار 

ناچیزی است

خانواده هایی که یکی 
از اعضای آن دچار 

معلولیت است، نیاز به 
آموزش در زمینه های 

مختلف دارند تا بتوانند 
از بروز مشکالت جدی 

جلوگیری کنند. آموزش 
نحوه مسواک زدن و 
شست و شوی دهان 

کودکان معلول یکی از 
این نمونه ها است که در 

دراز مدت به آن ها کمک 
می کند دیرتر دچار 

پوسیدگی دندان شوند

قانون جامع حمایت از 
معلوالن بسیار قانون 

کامل و جامعی است اما 
هیچ ضمانت اجرایی ای 

ندارد. برای همین یک 
فرد دچار معلولیت 
به راحتی از جامعه 

حذف می شود و از هر 
نوع خدماتی محروم 

می ماند

مرکز رعد الغدیر 
تنها مرکزی است که 

هم اکنون در تهران 
به معلوالن خدمات 

دندانپزشکی ارائه 
می کند. می دانیم 

که معلوالن در 
شهرستان ها هم با 
مشکالت جدی ای 

مواجه هستند و حتی 
از این خدمات اندک 

هم برخوردار نیستند. 
این خدمات را به کمک 

انجمن دندانپزشکان 
نیکوکار ایران ارائه 

می شود

خالصه گزارش
 نهاد نمازجمعه

 مطلبه گری با نگاه نقادی 
استقبال از ابتکار خرید 

اعتباری استارت آپ ها
مشکالت در شهرک زیتون 

ریشه دوانده اند
امام جمعه نمی تواند منتقد نباشد و با برخی 

موضوعات مخالفت نکند 
 گروهی از استارت آپ ها با ارائه سرویس »االن بخر، بعدا 
پرداخت کن« باعث افزایش قدرت خرید مردم      شده اند

مشکل شهرک زیتون تهران 37سال است که حل نشده و  
مسئوالن  به دنبال رفع مشکل اعضای این تعاونی هستند



یکشنبه 9 مرداد 101401
 شماره  8556

5 مرداد سال 58 نهاد نمازجمعه تأسیس و اقامه 
نماز در این روز به امامت آیت اهلل طالقانی انجام 
شد. با گذشت 43سال از تاسیس نهاد نمازجمعه 
و اقامه نخستین نمازجمعه، اکنون در 900نقطه 
از کشــور نمازجمعه برگزار می شود. به بهانه 
دیدار اعضای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
با رهبر معظم انقالب و طرح مطالبات ایشان در 
این دیدار، با حجت االسالم والمسلمین حمید 
مشهدی آقایی، مشاور راهبردی رئیس شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه درباره نهاد نمازجمعه، 
عملکرد خطبا و ائمه جمعه و برخی نقدها به این 

جایگاه مهم به گفت وگو نشسته ایم.

مسئله ارتقای کیفیت در خطبه ها هم در سال 
96 و هم در دیدار اخیر مــورد تأکید رهبری 
قرار گرفت. برای ارتقای خطبه ها چه برنامه ای 

دارید؟ 
رویداد نمازجمعه در یک روز و ســاعت مشخص 
و هر هفته برگزار می شــود و ما هیچ نمونه ای از 
آن را در جاهای دیگر نمی بینیــم. امام جمعه با 
تبیین رویدادهای مهم در خطبه های نمازجمعه 
است که با مردم سخن می گوید که رهبر انقالب 
بر کیفیت بخشی به این اصل از نمازجمعه تأکید 
کردنــد. رهبری تأکید کردند کــه خطبه ها باید 
ویژگی هایی داشته باشــد که مردم را جلب کند. 
تأکید ما نیز بر این بوده است که کسی که خطبه ها 
را می شنود باید بعد از خروج از مصال دست کم در 
یک حوزه معرفتی و بصیرتــی گره ای از گره های 
ذهنی او باز شود. الزمه این کار این است که خطبه 
و انتخاب کلمات و مفاهیم از سوی امام جمعه باید 
به درستی و کامال پخته و بر مبنای فکر و مطالعه 
عمیق انتخاب شود تا بتواند اثرگذاری الزم را بین 
مردم و افکار آنان داشته باشد. ما تأکید داریم که 
امام جمعه در خطبه ها باید به گونه ای حرف بزند 
که قبل از طرح سؤال در ذهن مردم به آن پاسخ 
داده شود. بر این اســاس و برای کیفیت بخشی 
به نمازجمعه، چند راهبرد پیگیری می شــود که 
یکی از آنها توانمند ســازی خطبای جمعه است. 
ائمه جمعه باید توانمندی خطبه، تحلیل سیاسی، 
جریان شناســی و مخاطب شناســی تا مدیریت 
بحران را داشــته باشــند و مهارت موضع گیری  
درست را کسب کنند. بر این باور هستیم که امام 
جمعه نمی تواند منتقد نباشد و با برخی موضوعات 
مخالفت نکند چراکه امام جمعه صدای مردم است 
و باید صدای مردم نیز بماند و با بی عدالتی هایی 
که می بینــد مقابله کنــد. البته در ایــن مقابله 

کردن ها باید مراقبت کند حرف و عملش با دشمن 
مخرج مشــترک پیدا نکند. تأکیــد کرده ایم که 
نمازجمعه ای که بازتاب دهنده مطالبه مردم، امام 
و رهبری نباشد نمازجمعه نیست و در این راستا، 
ائمه جمعه باید با مشورت پذیری در بیان مطالبات 
و کســب آموزش در چگونگی بیان خواسته های 
مردم در مســیر افزایش کیفیت نمازجمعه گام 

بردارند.
اما مسئله دیگری هم وجود دارد و 
آن کیفیت افرادی است که مخاطب نمازجمعه 

هستند. برای ارتقای آن برنامه ای دارید؟
رویکرد ما در شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه 
و در راستای تحقق مطالبات رهبر انقالب از این 
شورا و نهاد نمازجمعه، شبکه سازی و سازماندهی 
پایگاه های نمازجمعه است. معتقدم برای پاسخ 
به مطالبات رهبری، نیاز اســت که کار قرارگاهی 
درقالب های اســتانی و شهرستانی سازماندهی و 
پیگیری شود. دراین هرم، شورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه کارکردی ملی دارد و نمایندگان ولی 
فقیه در استان ها مدیریت قرارگاه های استانی، امام 
جمعه هر شهر مدیریت شهری و امام جماعت هر 
مسجد نقش قرارگاه های محله ای را ایفا می کنند. 
شبکه سازی قرارگاه ها تا پایان سال جاری تکمیل 
خواهد شــد و براین اســاس، این مراکز وظیفه 
خواهند داشــت الگوی اعتالی ایمانی و انقالبی 
شــهرها را که در قالب 14عرصه مبتنی بر بیانیه 
گام دوم انقالب تدوین شده است با محوریت امام 
جمعه از سطح محله تا شهر و استان نهادینه کنند. 
توجه به موضوع مسجدمحوری و احیای مساجد 
به عنوان کانون های اصلی فرهنگی جامعه، ارتباط 
مسجد با جوانان ازسطح مدرسه برای آشنا کردن 
آنان با آســیب های اجتماعی و شناخت بیشتر از 
قرآن و عترت بخشــی از اهداف این شبکه سازی  
اســت. رویکرد دیگر نیز فرهنگســازی اســت. 
این وظیفه ماســت و باید با کمک ائمه جمعه و 
رسانه های رسمی و مجازی کاری کنیم مطالبات 

مــردم از امام جمعه بــاال برود. اکنون درســبد 
مطالبات مردم؛ نمازجمعه و امام جمعه جایگاهی 
که باید داشته باشد را ندارد. در سطح کالن باید 
از امام جمعه مطالبه گری شود تا او احساس کند 
مردم پیگیر مطالبات خود هستند. به این دلیل، 
امام جمعه با بهره گیری از روش های هوشمندانه 
مطالبات مردم را پیگیری می کند و حرف تازه ای 
برای مردم و مخاطبانش خواهد داشــت که این 
موضوع به افزایش کیفیت مخاطبان نمازجمعه 

نیز کمک می کند.
شاید با این نگاه که بیان کردید، 
برخی ســازمان ها و دستگاه ها مانند 
برخی دوره ها و دولت ها؛ ورود امام 
جمعه را به مسائل مردم و پیگیری 
آنها، آن مسائل را به نوعی دخالت 
در امــور اجریی بداننــد. برای 
کاهش مخالفت ها، ائمه جمعه چه 

راهکاری را باید اتخاذ کنند؟

بهبود تعامل امام جمعه با ســازمان ها مسئله ای 
اســت که ائمه جمعه باید آن را در دســتور کار 
خود قــرار دهند. نهــاد نمازجمعــه باید چابک 
باشد که اکنون نیست. اســتفاده از فناوری های 
نوین و فرایندسازی، تعامل بیشــتر و نزدیک تر 
با دستگاه های اجرایی و اقناع ســازی آنان برای 
کمک به برطرف کردن برخی مشــکالت با لحن 
و ســخن حکیمانه و پدرانه و نیــز بهره گیری از 
نیروهای جهادی جوان و با انگیزه و مشــارکت 
دادن نیروهای بســیجی به عنوان نیروهای پای 
کار امام جمعه بخشــی از اقداماتی است که امام 
جمعه برای ایجاد تعامــل با دیگران و بهره گیری 
از ظرفیت های مغفول مانده جامعه برای برطرف 
کردن مشکالت می تواند استفاده کند. ضمن اینکه 
اکنون شاهد هستیم بسیاری از دستگاه ها با ائمه 
جمعه همراهی و همکاری دارند که این همکاری 
قابل قدردانی است. گرچه هنوز تا رسیدن به نقطه 
مطلوب فاصله وجود دارد و باید در این بخش کار 

بیشتری انجام شود.
بارها بــر جایگاه مردمــی نهاد 
نمازجمعه از ســوی رهبر انقالب تأکید شده 
اســت. امروز تا چه اندازه این جایگاه حفظ و 

نهاد نمازجمعه مردمی است؟
وقتی از نهاد در انقالب اسالمی صحبت به میان 
می آید، نهاد انقالبی بایــد 3مولفه مردمی بودن، 
انقالبی بودن و جهادی بودن را دارا باشد چرا که 
این 3مولفه شــاخص های نهاد انقالبی برخاسته 
از انقالب اســت که در دیگر نهادهــای انقالبی 
مانند ســپاه و جهاد ســازندگی نیز مشابه آن را 
دیده ایم. قاعدتا وقتــی می خواهیم این 3مولفه 
را بسنجیم از مسیری که طی شــده و جایی که 
باید و جایی که االن هســتیم فاصله زیاد اســت 
و باید خألها را پر کنیم و وضعیــت موجود را به 
نقطه مطلوب نزدیک کنیم. تعبیر ایشــان به این 
معناست که جایگاه امامت نمازجمعه، یک وجه 
امامتی و یک وجه امتی و مردمی دارد. اگر مردم 
نباشند نمازجمعه معنا پیدا نمی کند چرا که تنها 
حســن نمازجمعه برگزاری آن به جماعت است 
و نمی شــود بدون مردم نمازجمعه را اقامه کرد. 
از ســوی دیگر، نمازجمعه متصل به امام جمعه 
اســت و امام نیز متصل به مردم است و از این رو، 
نمی توان نمازجمعــه را در جایگاهی غیراز مردم 

تصویر و تصور کرد.
برخی نقدها وجود دارد که امامان 
جمعه تنها با برخی اقشار در ارتباط هستند. تا 

چه اندازه این نقد را وارد می دانید؟ 
نهایت افتخار امام جمعه این است که بین مردم 
باشد و جنسی از جنس مردم داشته باشد چرا که 
امام جمعه باید مردم محور باشــد و به این دلیل، 
رهبری نیز برنقش پدرانه امام جمعه در مواجهه با 
مردم تأکید دارند. نقش پدرانه امام جمعه به این 
معناست که باید چتر محبت و نزدیکی او با همه 
مردم بدون درنظر گرفتن اقشــار، صنوف و افراد 
باشد. امام جمعه، امام همه مردم و جوان هاست و 
امام جمعه باید بداند که او حتی امام جمعه فردی 
است که در زندان است و نباید بین افراد تمایزی 
در برقراری ارتباط ایجاد کند. حتی می خواهم این 
را بگویم که امام جمعه حتی امام کسی است که به 
نماز نمی ایستد یا با او و نظام هم زاویه دارد. بدون 
شــک برای امام جمعه نیروهای انقالبی و مومن 
جایگاه خاصی دارند اما این جایگاه نباید منجر به 
نادیده گرفته شدن دیگر افرد جامعه شود. ازسوی 
دیگر، امام جمعه باید در همه حال طبیب باشد 
و باید با سرکشــی به مردمی که بــا آنان زندگی 
می کند به احوالشان رســیدگی کند. نباید دایره 
افرادی که با امام جمعه یا یک روحانی در ارتباط 
هستند محدود به اعضای دفتر و اطرافیانش باشد 
بلکه باید همه اقشار را در بر بگیرد و برای این کار 

سازوکارهایی درنظر گرفته شود.
برخالف آنچه بیان کردید، شــاهد 
تقبیح برخی روحانیون و ائمه جمعه و جماعات 
هستیم که در فعالیت های اجتماعی با مبارزه 
با فساد حضور جدی دارند. آیا این نقض آنچه 

بیان کردید نیست؟ 
هیچ گاه فعالیت های ترویجی و مؤثر روحانیون و 
ائمه جمعه را منع نکردیم. البته اگر اقدامی برای 
نمایش و نه فرهنگسازی و ایجاد نگرش مثبت از 
سوی روحانیون و ائمه جمعه و جماعات انجام شود 
مورد نقد ماست و خواسته ایم این دست تحرکات 
انجام نشود.دلیلی ندارد که یک فرد به عنوان امام 
جمعه یا روحانی دست به فعالیت های تبلیغاتی 
که اثر مثبتی بــرای مردم نــدارد، بزند؛ مثال در 
ماجرای دوچرخه سواری روحانیون و ائمه جمعه، 
اگر این کار صرفا برای نمایش دادن باشد و نه رفع 
نیاز فرد برای رســیدن به محل کار، مورد تأیید 
نیســت و فرد نباید با لباس روحانیت آن را انجام 
دهد. اگر همین امام جمعه می خواهد با دوچرخه 
یا موتور به ســرکارش برود یا بیــن مردم حاضر 

شود و حرفشان را بشــنود و برای برطرف کردن 
مسئله دست به کار شود اســتفاده از این وسایل 
با لبــاس روحانیت منعی ندارد، امــا برای انجام 
تبلیغات آن را درست نمی دانیم. در برخی موارد 
نیز می بینیم یک روحانی بــا لباس روحانیت در 
مســائل محیط زیســتی ورود می کند که بعضا 
جنبه های تبلیغاتی آن پررنگ تر از متن است و با 

این رویه نیز مخالفیم.
در دیــدار اخیر اعضای شــورای 
سیاســتگذاری ائمه جمعه، رهبری انقالب 
حضور ائمه جمعه و جماعات را از فعالیت های 
اقتصای منع کردند. با توجــه به این مطالبه 
هزینه های دفتر امام جمعه چگونه باید تامین 

شود؟
اداره دفتر امام جمعه کار ســختی نیست. ایجاد 
مؤسسات اقتصادی، امام جمعه را وارد فعالیت های 
اقتصادی می کند که این مســئله می تواند تأثیر 
منفی برعملکرد او بگذارد. متأســفانه شاهدیم 
برخی، مســجد با 100باب مغازه می ســازند تا 
هزینه های مســجد را تامین کننــد. درچنین 
شــرایطی، امنا و امام جماعت مســجد به جای 
رســیدگی به وضعیت مردم درگیــر امورمالی 
می شــوند که ســبب از بین رفتن اعتماد مردم 
به نهاد نمازجمعه، مســجد و اعتبار آن می شود. 
کاهش اعتمــاد مردم به امام جمعه ســبب وارد 
شدن خســارت به اعتبار جامعه اسالمی خواهد 
شــد و از این رو، رهبری، ائمه جمعه را از ورود به 

فعالیت های اقتصادی منع کردند.

نهاد نمازجمعه؛ مطالبه گری با نگاه نقادی 
امام جمعه نمی تواند منتقد نباشد و با برخی موضوعات مخالفت نکند چراکه امام جمعه صدای مردم است و باید صدای مردم بماند

ضرورت کسب
 بازدارندگی رسانه ای 

فناوری ارتباطــی و اطالعاتی در عصر کنونی، به پیشــران 
کلیدی طیف گســترده ای از تغییر و تحوالت بدل شــده و 
رسانه ها به ویژه شــبکه های اجتماعی، در ابعاد و حوزه های 
گوناگون زندگی بشــر رخنه کرده انــد. از این جهت نقش 
ویژه ای در پیشبرد سیاست ها و تامین منافع ملی و نیز تولید 
قدرت و امنیت دارند و به صورت خاص، در نبردهای ترکیبی 
یا هیبریدی که اکنون برجسته شــده است، به مثابه سالح 
به کار گرفته می  شوند و تکمیل کننده بخش های اقتصادی و 
نظامی هستند. آنگونه که در اعمال راهبرد فشار حداکثری و 
تحریم  های به اصطالح فلج کننده در پسابرجام، کلیدی ترین 
نقش را رسانه های غربی ایفا کرده و پیوسته فشار حداکثری 
را در فضای روانی جامعه ایرانی و در راستای شکننده ساختن 
مقاومت ملی، عملیاتی می کنند. به گونه ای که می توان مدعی 
شد پیامدها و اثرات تهاجم روانی رسانه ای علیه ملت ایران در 
چند سال اخیر و در مقطع پسابرجام، بسیار هزینه  زا، پیچیده 
و گسترده تر از فشارهای سیاسی و اقتصادی بوده است که 
امر داللت بر توجه ویژه دشمنان به این حوزه و همچنین، باال 
بودن میزان آسیب  پذیری جامعه ایرانی در این زمینه نسبت 

به دیگر حوزه ها دارد. 
در واقع باید گفت ملت ایران با یک نبرد رســانه ای بســیار 
پیچیده و گسترده مواجه است اما در مقابل، از یک مکانیسم 
دفاعی مؤثر و بازدارنده در برابر این تهاجم، محروم اســت و 
قلمرو روانی آن به صورت پیوسته و گسترده در معرض تجاوز 
دشمنان قرار دارد که در بســیاری از موارد، پاسخ محکم و 
اثربخشی بدان  ها داده نمی شود. به عبارتی، جامعه ایرانی در 
برابر تهاجم نامبرده در وضعیتی بی  دفاع قرار گرفته و توازنی 

در این زمینه برای ایجاد بازدارندگی مشاهده نمی شود.
از طرفی دیگر، جبهه رســانه ای داخلی فاقد توان و انسجام 
الزم جهت پاســداری از حریم روانی جامعه ایرانی است و 
از هم گســیختگی و انفعال جدی بر آن حاکم است؛ به ویژه 
فضای مجازی کشور در وضعیت کامال رهاشده قرار دارد و به 
بستر اصلی عملیات روانی رسانه ای دشمنان بدل شده است. 
به گونه ای که حجم تولید و نشــر اخبار منفی و شایعات در 
چنین فضایی، چندین برابر دیگر کشورهاست و در نتیجه، 
فضای روانی کشور به شکل پیوسته و بدون وقفه درگیر تنش 
و اصطکاک است و بیگانگان، از امکان تبدیل هر مسئله جزئی 
و حاشیه ای به یک بحران در سطح کالن و ملی، برخوردارند.

وضعیت اشاره شده ضمن برهم زدن توازن رسانه  ای به سود 
دشمنان، می  تواند در مقاومت مؤثر و فعال جامعه ایرانی در 
برابر فشــارها، اخالل ایجاد کند. به عبارتی درپیش گرفتن 
مقاومــت فعــال و همه  جانبــه در گام دوم، بــدون ایجاد 
نوعی توازن نســبی و بازدارندگی روانی رسانه ای، چندان 
موفقیت آمیز نخواهد بود. تجربه نیز نشــان داده اســت که 
ضعف یا فقدان توازن رســانه ای موجب شده تا حتی نقاط 
مثبت و دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران، با وارونه نمایی 
به ضد خود بدل شده و در فضای اجتماعی، بازتاب منفی از 

آن شکل می  گیرد.
بنابراین ارتقای قدرت رســانه ای کشــور جهت پیشــبرد 
سیاســت ها و تامین منافع و نیز دستیابی به بازدارندگی در 
مقابل تهاجم گسترده و پیچیده   رسانه ای دشمنان، ضرورتی 
راهبردی اســت و بدون کســب این مهم، مقاومت فعال و 

همه  جانبه با چالش جدی مواجه است.
تحقق شبکه ملی اطالعات در 3سطح زیرساخت، سرویس 
و محتوا، می تواند امکان الزم برای حکمرانی مؤثر بر فضای 
مجازی را فراهــم آورد. در وضعیت کنونــی به دلیل فقدان 
چنین شــبکه  ای، حجم گســترده ای از داده های کشور در 
بخش های مختلف در دســترس بیگانگان قــرار می  گیرد 
و قابلیت خدمات  رســانی پایدار و مســتقل از اینترنت به 
شهروندان و نیازهای ملی وجود ندارد. شبکه ملی اطالعات 
ضمن تامین امنیت و حفظ کالن داده هــا، می تواند امکان 
پایش، پیشگیری، دفاع و توســعه توان بازدارندگی در برابر 
هرگونه تهدیــد احتمالی در حوزه ارتباطــی و اطالعاتی را 

فراهم آورد.
از سوی دیگر، مرجعیت رسانه  ملی به عنوان بزرگ ترین رسانه 
کشور و تریبون رســمی نظام در یک دهه اخیر و به دالیلی 
چون مشکالت ساختاری و مدیریتی، رشد شتابان شبکه های 
اجتماعی و رسانه های فارسی  زبان بیگانه و...، مخدوش شده 
و توان نقش  آفرینی آن در تحــوالت و جهت دهی به افکار 
عمومی، کاهش جدی یافته است. بازیابی و تقویت مرجعیت 
اجتماعی این رســانه از طریق چابک ســازی  و اصالحات 
ساختاری، حضور جدی در فضای مجازی و تداوم فعالیت ها 
در این حوزه، خبررســانی حرفه ای و لحظه ای در بحران ها، 
توسعه مطالبه  گری و نظارت فراقوه ای، بازتاب تکثرها و درک 

نیازهای مخاطبان و... قابل تحقق است. 
با توجــه به فراگیری شــبکه های اجتماعــی و عدم امکان 
کنترل مؤثر بر آنان، دیگر روش های نظارتی ســلبی برای 
کاهش اثرات و آســیب های ناشــی از محتوای نامناسب، 
پاسخگو نبوده و راهکار اصلی برای کاهش پیامدهای منفی، 
مقاوم ساختن شــهروندان از طریق توسعه سواد رسانه  ای و 
تفکر انتقادی در آنان اســت. پایین بودن سواد رسانه ای در 
میان بخش زیادی از شــهروندان ایرانی، میزان اثرپذیری 
آنان از نبردهای رسانه ای دشــمنان را افزایش داده و تداوم 
این امر می تواند پیامدهایی چون: به حاشیه رفتن مسائل و 
اولویت های اصلی کشور، واکنش رادیکال و هیجانی نسبت 
به پدیده ها و تحوالت، استثنا سازی  
از شرایط ایران و ناامیدی فراگیر 
و... را در پــی داشــته باشــد. 
از این جهت توســعه ســواد 
رســانه ای شــهروندان جهت 
ارتقای تاب آوری ملی و کسب 
بازدارندگی رسانه ای، 
موضوعی حیاتی و 

کلیدی است.

سید هادی سیدافقهی
کارشناس سیاسی 

تعطیلی فوردو یــک نقشــه در برجــام 
بود، زیرا قصد طرف غربی آن بود که با 
جمع کردن لوازم های هسته ای در یک 
مکان آسان تر بتواند آنها را منهدم کند. 
حال آقای روحانی خبر داشت یا نه و یا 
یک خطای فنی بود یا نه، خودش باید 

توضیح دهد. / فارس 

حسن همتی 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

به انــدازه کافــی بــه سامان بخشــی 
مناسبات با افغانستان پرداخته نشده 
است. تامین حقابه ایران از افغانستان 
مطالبه جدی مــردم اســت و اقداماتی 
کــه در ایــن خصــوص انجــام گرفتــه، 
 کافــی نبــوده اســت کــه بایــد جبــران

 شود. / خانه ملت

محمد حسین فرهنگی 
عضو هیأت رئیسه مجلس 

دولــــت بــــا افــــزایــــش اخــتــیــــارات 
اســتــانــــداران مــرزی در تــوســعــــه 
دیپـلــمــاســــی اقتصــادی تأثیرگــذار 
بوده اســت. بنابرایــن شــرایط بهتر از 
گذشته شده و اقدامات مثبت خوبی 
انجــام گرفتــه اســت، امــا در ارتبــاط 
بــا افزایــش رایزنی هــای اقتصــادی و 
 تجــاری گام مؤثــری برداشــته نشــده

 است. / خانه ملت 

دستگیری جاسوس سوئدی  
وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای از دستگیری 

یک تبعه  سوئدی به اتهام جاسوسی خبر داد.
به گــزارش همشــهری، متهم ســوئدی که در 
ســفرهای چندگانه  پیشــین به ایران، به دلیل 
برخــی رفتارهــا و ارتباطــات مشــکوک، در 
لیســت مظنونین واحد ضدجاسوســی وزارت 
اطالعات قرار گرفته بود، همیشــه از لحظه  ورود 
به کشــور، کلیه تحرکات، ارتباطات، سفرهایش 
به شــهرهای مختلف کشــور )که کاًل خارج از 
مقاصد و رویه های گردشگری انجام می شدند( تا 
هنگام خروج از مرزهای جمهوری اسالمی ایران، 
دقیقاً تحت نظر مأمورین زبده ضدجاسوسی این 

وزارتخانه قرار می گرفت.
یافته های ساختار ضدجاسوســی وزارت این بود 
که متهم سوئدی در همه سفرهای قبلی، با رعایت 
اصول حرفه ای ارتباطی، حفاظتی و پنهان کاری، با 
تعدادی از عناصر مظنون اروپایی و غیراروپایی که در 
ایران تحت نظر قرار داشتند، ارتباط برقرار می کرد. 
متهم مورد بحث، چند ماه پیش و درپی دستگیری 
یک جاسوس دیگر اروپایی، با مأموریت کسب اطالع 
از چگونگی افشای هویت آن جاسوس و نوع و میزان 
اطالعاتی که به تور اطالعاتی این وزارتخانه افتاده 

بود، مجدداً وارد کشور شد.
این بار نیز و در کل مدت مأموریت آخر، تماس های 
وی با مرتبطیِن اشاره شده، تحت کنترل مستمر 
سربازان گمنام امام زمان)عج( قرار داشت و باالخره 
با تکمیل مستندات، در هنگام خروج از کشور با 

حکم مرجع قضایی بازداشت شد.

نقل قول خبر

مجلس

 خبر

محسن محمدی خانقاهی ؛ پژوهشگریادداشت

در مسئله اینترنت به مجلس جفا کردند 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با اشــاره به انتشار نادرست 
رسانه ها درخصوص مواجهه مجلس با فضای مجازی تأکید کرد: 
می گویند مجلس فهم درستی از استفاده اینترنت ندارد که این جفا 
در حق مجلس است چرا که مجلس هرگز به دنبال محدود کردن 
اینترنت نبوده و نیست و معتقدیم قانونمند کردن فضای مجازی در 
حکمرانی باید عاقالنه، حکیمانه و جهادی صورت گیرد. علی نیکزاد 
در نخستین کنفرانس بین المللی رســانه، ارتباطات و حکمرانی 
سایبری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران افزود: برخی اصحاب 
رسانه مطالبی درخصوص مواجهه مجلس با حکمرانی سایبری ارائه 
دادند که خالف نظر مجلس است. در عصر حاضر اهمیت فضای 
مجازی بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراین اهمیت فضای مجازی در 
حد انقالب اسالمی است که حکمرانی بی بدیل و بی نظیری دارد 
و مجلس نیز همین نــگاه را دارد. وی تأکید کرد: قانونمند کردن 
فضای مجازی در حکمرانی باید عاقالنه، حکیمانه و جهادی باشد. 
امروز موضوع فضای مجازی در دست کسانی است که با حکمرانی 
جمهوری اسالمی و سیاست نه غربی و نه شرقی آن موافق نیستند؛ 
بنابراین، اگر مستقل و قدرتمند نباشیم آنها براساس ارزش های 
اخالقی ما کار را پیش نمی برند بلکه ارزش های مدنظر خود را دنبال 
خواهند کرد. نیکزاد تأکید کرد: باید در همه مناسبات سیاسی، 
فضای مجازی توأم با منطق و عدالت پیــش برویم و مباحث را با 
قدرت به کرسی بنشانیم و در مجلس به این نتیجه رسیده ایم که 
راهکار انجام این کار، تحقق شــبکه ملی اطالعات است اما برای 
رســیدن به این راهکار باید هزینه های زیادی پرداخت شود. وی 
افزود: فضای مجازی نیازمند توســعه اینترنت در 4محور توزیع 
عادالنه، تامین اینترنت پرسرعت، اینترنت امن و سالم است. اگر 
در کشور اینترنت 5جی افتتاح می شــود باید این امکان عادالنه 
توزیع شود تا به سمت اینترنت پرسرعت حرکت کنیم. منظور ما از 
اینترنت امن همان شبکه ملی اطالعات است تا اطالعات کشور در 
داخل بماند و در سرور شرکت های خارجی قرار نگیرد. / خانه ملت 

حمیدرضا بوجاریانگزارش
خبر نگار

جایــگاه امامــت نمازجمعــه یــک وجــه 
امامتــی و یــک وجــه امتــی و مردمــی 
دارد. اگــر مــردم نباشــند نمازجمعــه 
معنا پیــدا نمی کند چــرا که تنها حســن 
نمازجمعــه برگــزاری آن بــه جماعــت 
است و نمی شود بدون مردم نمازجمعه 
را اقامه کرد. از سوی دیگر، نمازجمعه 
متصــل بــه امــام جمعــه اســت و امــام 
نیز متصل بــه مــردم اســت و از این رو، 
نمی تــوان نمازجمعــه را در جایگاهــی 

غیراز مردم تصویر و تصور کرد
در ســطح کالن بایــد از امــام جمعــه 
مطالبه گــری شــود تــا او احســاس کند 
مردم پیگیر مطالبات خود هســتند. به 
این دلیــل، امام جمعه بــا بهره گیری از 
روش های هوشمندانه مطالبات مردم 
را پیگیــری می کند و حرف تــازه ای برای 

مردم و مخاطبانش خواهد داشت

حجت االسالم والمسلمین حمید مشهدی آقایی، مشاور 
راهبردی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

رنا
ی ای

زار
رگ
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احتماال هنوز بعضــی از خرده فروشــان محلی 
دفترچه های »حساب دفتری« خود را حفظ کرده 
باشــند. اگر زمانی بقالی ها و میوه فروشــی ها به 
مشتریان مورد اعتماد خود اعتبار خرید می دادند، 
امروز همین ایده در بســتر فنــاوری اطالعات با 
عنوان BNPL توانســته جای خود را در سراسر 
دنیا و کشــور ما باز کند. BNPL مخفف عبارت 
Buy Now، Pay Later و به معنای »االن بخر، 
بعدا پرداخت کن« اســت. اکنون ارائه دهندگان 
این ســرویس از رونق این پدیده رضایت دارند، 
چراکه اندازه اقتصاد آن، براســاس برخی منابع، 
به بیش از 100میلیارد دالر رسیده است. در این 
روش معامله، خریدار بدون اینکه پولی داشــته 
باشــد، کاال یا خدمات خود را دریافت می کند و 
طی یک بازه زمانی مورد توافق طرفین، بهای آن را 
پرداخت می کند. این روش پرداخت به تدریج در 
حال جایگزین شدن با کارت های اعتباری است، 
چراکه خریــدار تنها با چند کلیــک و همچنین 
بدون پرداخت سود می تواند نیاز خود را برآورده 
کند. با این حال، خرید بیش از توان مالی و بدهکار 
شدن افراد، به ویژه زومرها)نوجوانان( از معایب این 
شیوه خرید محسوب می شود. چندی پیش هم 
یک پنل از سوی یکی از شرکت های حوزه مالی 
برگزار شد که سخنرانان نظرات خود را در مورد 

این شیوه خرید ارائه کردند.

استقبال مردم و بزرگ شدن اقتصاد
درحالی کــه سال هاســت خرید اعتبــاری در 
کشورهای مختلف رایج شــده است، اما این نوع 
از خرید همچنــان در نظام پرداخت کشــور ما 
سراسری نشــده که احتماال به نوع قوانین ما در 
حوزه پولی و مالی برمی گردد. این موضوع باعث 
شده که استارت آپ ها و کســب وکارهای حوزه 

فین تک و پلتفرم های چندمنظوره ای که اکنون در 
اختیار مردم است، وارد این حوزه شوند. از سوی 
دیگر، مردم هم به خاطر شرایط اقتصادی خود از 
سرویس BNPL استقبال کرده اند. چراکه مردم 
نیازهای خود را امروز برآورده می کنند اما مجبور 
به پرداخت پول آن در همان لحظه نیستند. این 
در حالی است که بعضی از کارشناسان معتقدند 
که ایــن روش می تواند به بزرگ شــدن اقتصاد 
کشور کمک کند و حتی نرخ تولید ناخالص ملی 

را جابه جا کند.
مجتبی توانگر، نماینده تهــران و رئیس کمیته 
اقتصاد دیجیتال مجلس در رویدادی که به تازگی 
برگزار شد از استقبال مجلس از هر رویدادی که 
در فضای فین تک رخ دهد و به افزایش رفاه مردم 

کمک کند سخن گفت.
BNPL در دوره کرونا رشد تاریخی خود را تجربه 
کرد، چراکه مردم سراســر دنیا از خرید فیزیکی 
پرهیز می کردند و ترجیح می دادند که خریدهای 

خود را به صورت آنالین انجام دهند.
توانگر هم با اشــاره بــه آماری که پیــش از این 
منتشر شده می گوید: »براساس این آمار وام های 
خرد دوره کرونا روی زندگــی مردم تأثیر مثبت 
 BNPL گذاشته و روشن است که سرویس های
در جامعــه اثرگذارند و به بزرگ شــدن اقتصاد 

کمک می کنند.«

بازی برد-برد
صنعت BNPL برای 2گروه خریدار و فروشنده 
مزیت هایی دارد. از یک طــرف خریدار نیازهای 
خود را به ســرعت و بدون پرداخت وجه برآورده 
می کند و از سوی دیگر، فروشنده که میزان فروش 
برای او اهمیت دارد از خریدها منتفع می شــود. 
ارائه دهندگان BNPL هم از ارائه این ســرویس 
ســود می برند، چراکه درصدی از تراکنش ها به 
شــرکت های ارائه دهنده اختصــاص می یابد و 
همچنین بابت دیرکرد پرداخــت هم می توانند 

سود بگیرند.

آدال فلورس، مدیرعامل و یکــی از بنیانگذاران 
شــرکت Kueski، علت محبوبیت این سرویس 
در بین کسب وکارها در سراسر جهان را عدم نیاز 
به ارائه کارت اعتباری از سوی مشتریان می داند.

نازنیــن دانشــور کــه مدیرعامــل یکــی از 
استارت آپ های کشور است هم معتقد است که 
مشتری به دنبال افزایش قدرت خرید و پذیرنده 

به دنبال فروش بیشتر است.
براســاس آماری که ســایت »فین تک  مگزین« 
 BNPL در سال گذشته منتشــر کرده، صنعت
دارای ارزش 97میلیارد دالری است که می توان 
پیش بینی کرد که با استقبال فزاینده خریداران 
و فروشندگان و رشــد تعداد فین تک ها، اکنون 
این صنعت بیش از 100میلیارد دالر ارزش دارد.

دانشــور با بیان اینکه خدمات BNPL در جهان 
اندازه ســبد خرید را 17درصــد بزرگ تر کرده 
و افزایــش 1۳درصــدی مراجعه کاربــران به 
فروشــنده ای خاص را به همراه داشــته، به این 
مفهوم اشاره می کند که »در BNPL به جای پول 

نقد، قدرت خرید جابه جا می شود«.

BNPL مزایای
در وهله اول به نظر می رسد که سرویس های »االن 
بخر، بعدا پرداخت کن« مدل های قیمت گذاری 
ســاده و شــفافی را ارائه می دهنــد و پرداخت 
اقســاطی محصوالت را بــرای مصرف کنندگان 
آسان می کنند. همچنین مردم در زمانی که پول 
نقد کافی ندارند می تواننــد کاالها و خدماتی را 
دریافت کنند که نیاز به پرداخت آنی ندارد. این 
در حالی است که نیاز به کارت اعتباری که برای 
دریافت آن بایــد فرایندی طوالنی طی شــود و 

ضوابط خاصی هم دارد، نیست.
شرکت Kueski در مکزیک فعالیت می کند که 
60درصد جمعیت آن به خدمات بانکی دسترسی 
ندارنــد و تقریبا 82درصد آنها از داشــتن کارت 
اعتباری محروم هستند. در کشور ما هم، به تازگی 
برخی از بانک هــا اقدام به ارائــه کارت اعتباری 

کرده اند که البتــه ضوابط خاص خــود را دارد. 
بنابراین طبیعی است که BNPL با استقبال مردم 

روبه رو شود.
امیــر حق رنجبــر هم کــه مدیرعامــل یکی از 
پلتفرم های مالی است معتقد است که این صنعت 
با رشــد دادن وام خرد می تواند به اقتصاد و رونق 
کســب وکارهای کوچک کمک کند و این بخش 
اثرگذاری بیشتری بر تولید ناخالص داخلی دارد.

همچنین این صنعت باعث صرفه جویی در زمان 
می شــود، امکان پرداخت قســطی به خصوص 
بــرای کاالهــای گران تــر را آســان می کنــد 
و مصرف کننــدگان نگران پرداخــت بهره های 

پرهزینه نیستند.

 BNPL معایب
با این حال، این ســرویس در عین برخورداری از 
مزایای خود، معایبی هم دارد. شــاید مهم ترین 
مشــکل BNPL انباشت بدهی باشــد. هرچند 
بعضی از ارائه دهندگان این ســرویس از قابلیت 
بررســی اعتباری مشــتریان برخوردارند که در 
شرایطی می تواند خدمات BNPL را محدود کند.
از سوی دیگر، برخی کارشناســان معتقدند که 
این سرویس می تواند به مصرف گرایی دامن بزند، 
هرچند که روی دیگر مصرف گرایی، بزرگ شدن 

اقتصاد است.
حق رنجبر، با اشــاره به اینکــه BNPL می تواند 
منجر به مصرف گرایی شــود و تســهیالت این 
ویژگی را ندارد، فرایند طوالنی دریافت تسهیالت 
را یادآوری می کند و معتقد است که در تسهیالت 
خریدار تصمیم هیجانی نمی گیرد، چراکه کاالیی 

را می خرد که به آن نیاز دارد.
کســری دولتخواهی، مدیرعامل یکــی دیگر از 
پلتفرم های مالی هم برای پرهیز از مصرف گرایی 
بر این باور است که جامعه هدف این سرویس را 
کسانی باید دانست که نیاز ضروری دارند. هرچند 
 BNPL او بر بزرگ تر شدن اقتصاد کشور به وسیله

تأکید می کند.

استقبالازابتکارخریداعتباریاستارتآپها
  گروهی از استارت آپ ها با ارائه سرویس »االن بخر، بعدا پرداخت کن« باعث افزایش قدرت خرید مردم

 بدون نیاز به پرداخت سود شده اند

عمادالدین قاسمی پناهدانش بنیان
روزنامه نگار

 اولین قربانیان آبله میمونی 
در خارج از آفریقا

اولین مورد مرگ بر اثر ابتال به آبله میمونی، خارج از آفریقا و 
در کشورهای برزیل و اسپانیا به ثبت رسید تا جهان بیشتر 
از گذشته درباره این بیماری احساس خطر کند. این اتفاق 
مدت کوتاهی پس از آن رخ داد که سازمان بهداشت جهانی 

درباره آبله میمونی اعالم وضعیت اضطراری کرد.
به گفته مرکز هماهنگی اورژانس و هشدار وزارت بهداشت، 
اســپانیا با 4298مورد ابتال به این ویروس یکی از بدترین 
کشورهای جهان در این زمینه است. در گزارش روز جمعه 
این مرکز آمده است: »از بین ۳هزار و750بیمار که اطالعات 
آنها ثبت شده و در دسترس بوده، 120مورد در بیمارستان 
بستری شــده اند که یک مورد نیز فوت کرده است.  البته 
سخنگوی وزارت بهداشت اسپانیا از دادن اطالعات بیشتر 

درباره بیمار فوت شده، خودداری کرده است.
به گزارش الجزیره، در برزیل نیز بیمــاری که بر اثر ابتال 
به این بیماری فوت کرده، 41سال داشته است. به گفته 
وزارت بهداشــت برزیل، این بیمار دچار ضعف سیستم 
ایمنی و مشــکل غدد لنفاوی نیز بوده اســت. وی گفت: 
نکته قابل ذکر این اســت که بیمار فوت شــده مبتال به 
بیماری های زمینه ای جدی بوده اســت؛ بنابراین نباید 
وحشــت در مردم گســترش یابد. فابیــو باچرتی، وزیر 
بهداشــت میناس گرایس )از ایالت های برزیل( گفت که 
میزان مرگ ومیر در مورد آبله میمون در کل بسیار پایین 
است. وزارت بهداشــت برزیل نزدیک به هزار مورد ابتال 
به آبله میمونی را ثبت کرده که بیشتر آنها در ایالت های 
ســائوپائولو و ریودوژانیرو هســتند که در جنوب شرقی 
کشور نیز قرار دارند. این کشــور به اضافه آمریکا و کانادا 
یکی از کشــورهایی اســت که در قاره آمریکا بیشترین 

آسیب را از آبله میمونی دیده است.
اولین مورد از ابتال به آبله میمونی در خارج از قاره آفریقا که 
مهد این بیماری اســت در بریتانیا طی ماه می،  تأیید شد. 
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که بروز صدها مورد در 
خارج از کشورهای مرکز و غرب آفریقا که در آنها ویروس 
بومی است، نشان می  دهد که این ویروس به طور غیرقابل 

شناسایی منتشر شده است.

آمار فعلی آبله میمونی حدود 18هزار مورد در 78کشــور 
در سراسر جهان است و یک هفته پیش، سازمان بهداشت 
جهانی شــیوع این بیمــاری را یک وضعیــت اضطراری 

بهداشتی جهانی اعالم کرد.
تدروس آدهانوم قبریسوس، رئیس سازمان بهداشت جهانی 
در این باره گفت: حدود 70درصد از آخرین موارد در اروپا 
و 25درصد در قاره آمریکا مشــاهده شده است. با افزایش 
موارد ابتال در سطح جهان، از آنجایی که شیوه انتقال این 
بیماری در شکل حاضر بیشتر از طریق رابطه جنسی به ویژه 
در همجنسگرایان اســت، ســازمان جهانی بهداشت روز 
چهارشــنبه از گروهی که هم اکنون بیشتر تحت تأثیر این 
ویروس هستند، خواست تا پروتکل های بهداشتی را رعایت 

کنند تا چرخه انتشار و انتقال ویروس محدود تر شود.
عالئم اولیه بیماری شــامل تب باال، تورم غــدد لنفاوی و 
ضایعه های پوســتی مانند آبله مرغان اســت. آبله میمونی 
معموال پــس از 2 تا ۳هفتــه خودبه خود بهبــود می یابد، 
اگرچه در برخی موارد دوره بهبودی ممکن اســت یک ماه 
طول بکشد. به همین دلیل اســت که نرخ مرگ ومیر بر اثر 

آبله میمونی ناچیز است.
اخیرا اتحادیــه اروپا واکســن آبله از داروســاز دانمارکی 
 باواریــای نوردیــک، که بــا نــام Jynneos در آمریکا و

 Imvanex در اروپــا بــه بــازار عرضه می شــود را برای 
پیشگیری از ابتال به آبله میمونی تأیید کرده است.

کشف غیرمنتظره یک ابرنواختر 
توسط جیمز وب

تلسکوپ فضایی جیمز  وب به طور غیرمنتظره ای نخستین 
ابرنواختــر را که انفجار یک ســتاره در حال مرگ اســت، 
شناسایی و دانشمندان را شگفت زده کرد. به گفته دانشمندان 
این کشــف احتماال می تواند فصلی جدیــد در حوزه نجوم 
باشد. به گزارش اسپیس، فقط چند روز پس از آغاز عملیات 
علمی، دوربیــن NIRCam تلســکوپ فضایی جیمز وب، 
 یک جسم درخشــان غیرمنتظره را در کهکشــانی به نام

SDSS.J141930.11+5251593، در فاصلــه ۳تــا 
4میلیارد سال نوری از زمین مشاهده کرد. البته این جسم 
درخشان در یک دوره پنج روزه کم نور شد که نشان می دهد 
می توانســت یک ابرنواختر باشــد که مدت کوتاهی پس از 
انفجار ستاره به دام افتاده اســت. اخترشناسان مشاهدات 
جدید را با داده های آرشیو شــده از تلسکوپ فضایی هابل 

مقایسه کردند تا جدید بودن این نور را تأیید کنند.
این کشف از آنجایی شــگفت آور است که تلسکوپ فضایی 
جیمز وب برای جست وجوی ابرنواخترها ساخته نشده است. 
این کار معموال وظیفه تلســکوپ های پیمایشی در مقیاس 
بزرگ است که بخش های وسیعی از آســمان را در فواصل 
زمانی کوتاه اسکن می کنند. از ســوی دیگر، وب با جزئیات 
بسیار به منطقه بسیار کوچکی از جهان نگاه می کند، مانند 
تصویر میدان عمیقی که اواسط ژوئن منتشر شد و جهان را 

شگفت زده کرد.

شــرکت دولتــی توزیــع بــرق چیــن بــه 
تازگــی یــک سیســتم هــوش مصنوعــی 
بــه کار گرفتــه که مشــکالت تامیــن برق 
را در ۳ثانیــه حــل می کنــد. ایــن درحالی 
اســت که چنین فرایندی به طور معمول 
ایــن  طــول می کشــد.  ۱۰ســاعت  ۶تا
سیستم فقط به مدت یک ماه در منطقه 
مسکونی Qitailu با بیش از ۲۰۰خانواده 
در استان سین کیانگ اجرا شده است.

 ۳
ثانیه

و  علمــی  معاونــت  اعــالم  براســاس 
فناوری ۶۰شــرکت با تولیــد ۴۳محصول 
فناورانــه در حوزه هــای مختلــف مرتبــط 
با صنعــت هوایــی، به رونــق بــازار بومی 
ایــن محصــوالت و قطعــات کمــک کرد. 
شــبکه صنعت هوایی و هوانوردی ایران 
به عنــوان بانــک جامعــی از اطالعــات و 
داده هــای کاربــردی در صنعــت هوایــی 
بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاست جمهوری راه اندازی شده است. 
در حــال حاضــر ایــن شــبکه میزبــان ۴۳ 
محصــول فناورانــه و ۶۰ شــرکتی اســت 
که توانســته  با تولید محصــوالت و ارائه 
خدمات مختلف، ســهمی از بــازار بومی 

این محصوالت را از آن خود کنند.

 ۴۳
محصول

شــکایت توییتــر بــرای بازگردانــدن 
ایالن ماســک بــه قــرارداد خریــد چند 
میلیــارد دالری این شــرکت رســما در 
تاریخ ۲5مهر به دادگاه خواهد رفت. 
پیش تــر در خبــری اعــالم شــده بــود 
کــه ایــن دادگاه در مــاه اکتبــر برگــزار 
می شــود، امــا حــاال قاضــی دادگاه، 
دالویر بازه زمانی رسمی این دادگاه را 

مشخص کرده است.

 25
مهر

فضا

عدد خبر

پزشکی
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موضوع شهرک زیتون آنقدر قدیمی و در دادگاه ها 
و جلســات مدیران مطرح شــده که می شود آن را 
به عنوان قدیمی ترین پرونــده تعاونی های اطراف 
تهران به شــمار آورد، اما اکنون خبر هایی از تالش 
نمایندگان تهران در مجلس شورای اسالمی برای 
حل این مشــکل به گوش می رســد. از قرار معلوم، 
مجمع نماینــدگان اســتان تهــران در مجلس و 
شــهرداری به دنبال تحقق خواسته اعضای تعاونی 
این شهرک از طریق پرداخت مبلغ کارشناسی شده 

یا زمین معوض متناسب به آنها هستند.
 ماجرای شهرک زیتون در حریم منطقه 13تهران، از 
سال  1364 شروع شد که 28تعاونی مسکن  وزارت 
کشــاورزی در قالب یک تعاونی تجمیع شدند و به 
آنها زمینی در نزدیکی جاده دماوند داده شد تا سال 
1400که به ساکنان شهرک گفتند به روستایی در 

نزدیکی شهرک پردیس بروند و کسی قبول نکرد. 
مخالفان سکونت در شهرک زیتون می گویند از ابتدا 
تخلف صورت گرفته و وزارت  کشاورزی زمین های 
متعلق به محیط زیســت را به اعضای تعاونی داده 
است و باید اسناد باطل و ساختمان ها تخریب شود 
و زمین ها به فضای سبز حاشیه شهر برگردد. مالکان 
در نقطه مقابل هستند و می گویند نه تنها واگذاری 
زمین و ســند ها قانونی بوده، بلکه احکام دادگاه ها 
هم به نفع آنها صادر شده اســت .در سال 64برای 
زمینی به وســعت 2۵0 هکتار 4218قطعه ســند 
تفکیکی صادر شــده و این اسناد تاکنون مهم ترین 
نقطه اتکای اهالی شــهرک بوده اســت که در آن 
خانه های ویالیی ساخته اند. در همان سال ها اداره 
محیط زیست اعالم کرد که براساس صورتجلسه ای 
متعلق به سال 61این زمین ها جزو مناطق چهارگانه 
)پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، 
منطقه حفاظت شــده( بــوده و در نتیجه غیرقابل 
واگذاری است. کشمکش دادگاهی بین اهالی و اداره 
محیط زیست نزدیک 18سال طول کشید و بعد از 
آن دولت و وزارتخانه ها جای اداره محیط زیست را 
گرفتند. هریک از طرفیــن موافق و مخالف، خود را 
محق می داند و در مقاطعی بنــا بر تصمیم مدیران 

وقت، توانسته اند امتیازاتی کسب کنند.
2سال قبل زمانی که جلسه شورای عالی معماری و 

شهرسازی تشکیل شده بود، نماینده مالکان و اعضای 
تعاونی این فرصت را پیدا کردند که در جلسه صحبت 
کنند و از قوانین جاری کشور، احکام قضایی اولیه تا 
دیوان عدالت اداری و صورت جلسات مدیران سخن 

بگویند، اما این کار هم باعث حل مشکل نشد.

کنار جاده دماوند
آن موقعی که تعاونی تشــکیل شــد، محل کنونی 
شهرک کامال خارج از شهر بود؛ از سه راه تهرانپارس 
منطقه مسکونی شهر تمام می شد و بعد از آن کارخانه 
آزمایش قرار داشــت و به سمت شــرق تنها چند 
کارخانه و پادگان بود. اکنون شهرک زیتون از تقاطع 
بزرگراه های یاســینی و زین الدین حدود 200متر 
فاصله دارد و پایانه جدید شــرق )که هنوز افتتاح 

نشده( هم درست نزدیک آن است.
آب و برق شهرک زیتون که با بعضی توافق ها گرفته 
شده بود از ســال 139۵قطع شــد و االن اهالی با 
اســتفاده از تانکر آب و موتور برق، نیاز های خود را 
تامین می کنند. هزینه هایــی که برای خرید کنتور 
و کابل کشی انجام شــد هم بی استفاده مانده است. 
سال 1400اهالی به کمیسیون های عمران و اصل 
90مجلــس مراجعه کردنــد و از مجلــس نامه ای 
خطاب به وزیر راه و استاندار گرفتند که زمین ها در 
اسرع وقت ارزش گذاری شود. از آن موقع 6ماه گذشته 

و اقدامی نشده است. از طرف دیگر در سال گذشته 
به ساکنان شــهرک زیتون گفته شد که می توانند 
زمین های خود را با زمین های روستای »واسفجان« 
که در نزدیکی شــهرک پردیس قرار دارند، عوض 
کنند. ظاهرا این زمین ها در منطقه ای کوهستانی 

و شیب دار قرار دارند که قابل ساخت وساز نیست.
از طرف دیگر برای هرگونه معاوضه باید قیمت زمین 
اصلی تعیین شــود، اما زمین های شــهرک زیتون 
به دلیــل بالتکلیفی قابل قیمت گذاری مشــخص 
نیســت. در این موارد باید 3کارشناس دادگستری 
با روش هایی آنها را قیمت گذاری کنند. یکی از این 
راه ها ارزیابی میانگین قیمت مناطق مجاور و برخی 
محاسبات ریاضی است. مدیرعامل تعاونی گلشهر 
شرق )تعاونی مرتبط با شــهرک زیتون( می گوید: 
»فرض کنیم که قیمت هر متر از این زمین ها 30تا 
۵0میلیون تومان است. حتی می توانیم کمتر از آن 
یعنی 20میلیون تومان را هم درنظر بگیریم. هر قواره 
زمین حدود 300متر است که با این حساب 6میلیارد 
تومان قیمت دارد. در روستای واسفجان زمین های 
300تا ۵00مترمربعــی 2۵0تا 300میلیون تومان 
خرید و فروش می شوند. آیا این دو محل به یک اندازه 
ارزش دارند.« محمد تصدیق مقدم می افزاید: »تعیین 
ارزش زمین های شهرک و زمین هایی که قرار است 

به جای آن داده شود باید منصفانه انجام شود.«

حیدر جمالــی، عضو ایــن تعاونی هــم می گوید: 
»زمین های واسفجان در ارتفاع باالی 1800و روی 
گسل هستند؛ درحالی که کارشناس تأیید کرده است 
که شهرک زیتون در ارتفاع کمتر از 1600قرار دارد.« 
او با اشاره به اینکه در شهرک 167بنا و ۵7خانواده 
حضور دارنــد، می افزاید: »مشــکل دیگری که در 
شهرک زیتون وجود دارد این است که اسناد مالکان 
قابل نقل و انتقال نیســت. وراث کســانی که فوت 
کرده اند هم درگیر همین مشکل شده اند.« جمالی 
می گوید: »از مجمع نماینــدگان تهران در مجلس 
شورای اســالمی و حجت االسالم ســیدرضا تقوی 
که پیگیر مشکل شهرک هســتند، سپاسگزاریم و 
امیدواریم با کمک نمایندگان مشکل اهالی شهرک 

حل شود.« 
به دلیل اینکــه زمین های شــهرک زیتون کاربری 
مسکونی ندارند به اهالی پیشنهاد شده که در مقابل 
واگذاری زمین های شهرک زیتون مجوز ساخت در 
جای دیگری دریافت کنند. به این شکل که ۵مالک 
زمین های خود را واگذار کننــد و بتوانند در جای 
دیگری ۵طبقه آپارتمان روی هم بســازند و در آن 
ساکن شوند.شــهرک زیتون تنها مجموعه  تعاونی 
نیست که در اطراف شــهر تهران بال تکلیف مانده. 
گفته می شود تعداد این تعاونی ها به بیش از 30 عدد 

می رسد که سرنوشت مشابهی پیدا کرده اند. 

مشکالتدرشهرکزیتونریشهدواندهاند
مشکل شهرک زیتون تهران 37سال است که حل نشده و نمایندگان مجلس و شهرداری به دنبال رفع مشکل اعضای این تعاونی هستند

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

باید جایی برای سکونت اهالی 
شهرک زیتون پیدا کرد

مقام معظم رهبری دستور داده بودند که 
شهرک زیتون ساخته نشــود و به مالکان 
معوض داده شود و با رضایت آنها به جای 
دیگری منتقل شــوند؛ دلیل آن هم حفظ 

محیط زیست تهران بود. 
متأسفانه در 14سال گذشته هیچ قدمی برای این کار برداشته 
نشده است. عده ای از مالکان شهرک را ترک کرده اند و عده  کمی 
باقی  مانده اند. االن تمام خدمات شــهری آنها را قطع کرده اند. 
زمین معوض هم برای آنها درنظر گرفته نشده است. من پیش 
از اینکه به عنوان نماینده مجلس انتخاب شوم به عنوان نماینده 
رهبر انقالب در وزارت جهادکشــاورزی بودم و در همان زمان 
مالکان متقاضی تعیین تکلیف بودند. با بررسی دقیق مشخص 
شده که ۵7خانوار اکنون در شهرک زیتون ساکن هستند. چند 
ماه پیش هم به همراه چند تن از مســئوالن از شهرک بازدید 
کردیم. با استانداری و مســئوالن وزارت مسکن و شهرسازی 
جلساتی برگزار شد. تقاضای فعلی ساکنان این است که به آنها 
انشعاب برق داده شود و حتی تعهد هم داده اند که جمعیت آنها 
بیشتر نشود و به محض مشخص شدن زمین های معوض، دیگر 
از برق استفاده نکنند؛ حتی تیر های برق و تجهیزات الزم را هم 
گرفته اند که االن توقیف شده است. اما زمینی که به آنها پیشنهاد 
شد، پالک بندی و قیمت گذاری نشده است. مدتی هم ساخت 
خانه در ایــن زمین ها طول می کشــد. االن ۵7خانواده در این 
شهرک هســتند و باید جایی برای آنها پیدا کرد. حداقل اینکه 
۵7آپارتمان به صورت موقت در اختیار آنها قرار دهند یا اینکه تا 
زمان مشخص شده امالک معوض و ساخته شدن خانه در آنها 

برق شهرک وصل شود.
اتفاقی که برای مالکان شــهرک زیتون افتاده است، ظلم است. 
مجمع نمایندگان تهران این مشــکل را پیگیــری می کند، اما 
رسیدگی به مشکل شهرک زیتون آنقدر طوالنی شده که برخی 
از آنها فوت  کرده اند. یک بار هم جایی بین کرج و قزوین به عنوان 

معوض به آنها پیشنهاد شد.
چندین تعاونی در اطراف تهران هستند و وضعیت عجیبی در 
ساخت وساز مخصوصا در ارتفاعات باالی 1800وجود دارد که 
باعث هشدار مقام معظم رهبری درباره تخریب کوه ها و منابع 
طبیعی هم شد. باید تغییراتی در حریم شهر هم داده شود و بنا 
بر نظرات کارشناسان شهرســازی بتوان این مشکالت را حل 
کرد یا مجوز ساخت طبقات بیشــتری به اعضای این تعاونی ها 
داد تا بتوانند در جایی مانند پردیس صاحب خانه شوند. تعداد 
این تعاونی ها زیاد اســت و بار ها به نمایندگان مجلس مراجعه 
کرده اند. متأسفانه عزمی برای سامان دادن به این مشکل نیست. 
ان شاء اهلل حل مشکل شهرک زیتون قدم اول برای رفع مشکل 

چنین تعاونی هایی باشد.
* نماینده مردم تهران در مجلس

علیرضا نادعلی 
سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران

صــورت  برنامه ریزی هــای  براســاس 
گرفتــه، در جلســه امــروز، یکشــنبه 
محمد مهدی زاده، مدیرکل انتقال خون 
اســتان تهــران بــه مناســبت روز اهدای 
خون در صحن شورا حضور می یابد. در 
هشتادودومین جلسه شورا سیزدهمین 
تأســیس ســازمان مدیریــت  الیحــه 
آب های ســطحی شــهر تهران هــم مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 

نقل قول خبر

عدد خبر

حجت االسالم سیدرضا تقوی*یادداشت

مناطــق  امــور  و  هماهنگــی  معــاون 
شــهرداری تهران اعــالم کــرد: »بیش از 
۵۰۰ نیروی خدمات شهری و امدادرسان 
در منطقه ســیل زده امامــزاده داوود)ع( 
حضور دارنــد.« به گفته حســین نظری 
با توجه بــه حجم بــاالی خســارات وارده 
در محلــه امامــزاده داوود)ع( و نیــاز بــه 
تخلیــه گل و الی حاصــل از رانــش زمین 
در ایــن محــدوده، نیروهــای خدماتــی و 
امــدادی تــا بازگشــت شــرایط عــادی در 

محل می مانند. 

500
 نیرو

مدیرعامــل ســازمان زیباســازی شــهر 
تهران از خرابی 14درصد پل های مکانیزه 
خبــر داد و گفــت کــه اکنــون 86درصــد 
پل ها یعنی 41۰یونیت روشــن هستند. 
رضــا صیــادی در ادامــه بــه جمــع آوری 
تعــدادی از پل هــا اشــاره و عنــوان کــرد: 
»با هماهنگی های انجام شده 7درصد 
پل های خراب، تعمیر و روشن می شوند 
و 7درصــد مابقــی به دلیــل عدم کارایــی 

جمع آوری خواهند شد.« 

14
درصد

سردار محمدحسین حمیدی 
رئیس پلیس راهور

تاریکی شب، لباس مشــکی عابران و 
خستگی برخی از رانندگان در ساعات 
پایانــی شــب و عدم تمرکــز می توانــد 
حوادث ترافیکــی ناخوشــایندی را رقم 
بزند؛ بنابرایــن از عــزاداران و رانندگان 
تقاضا می کنیم در حاشیه شبکه معابر 
و هیأت هــای عزاداری بــا تمرکز و دقت 
بیشتری تردد کنند تا کمترین حادثه را 

شاهد باشیم. 
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غولی به نام کالری
کالری یک واحد انرژی است و میزان یا ســطح انرژی را نشان 
می دهد. بیشتر افراد، کالری را با غذا و نوشیدنی مرتبط می دانند 
اما این تفکر صحیح نیســت و هر چیزی که حاوی انرژی باشد 
کالــری دارد. با توجه به اینکــه تب و تاب رســیدن به اندامی 
موزون و همچنین بدنی سالم بین افراد جامعه بسیار زیادشده 
است، شمارش کالری مواد غذایی مصرفی به یکی از مهم ترین 
بخش های سبک زندگی ســالم تبدیل شده است. در ایران هم 
تقریبا همه مراکــز علمی که در زمینه تغذیــه و مدیریت وزن 
فعالیت دارند بر مبنای شــمارش کالری و برنامه غذایی دقیق 
عمل می کنند. در کشورهای گوناگون از واحدهای متفاوتی برای 
تعیین میزان انرژی موجود در مواد غذایی استفاده می شودکه 
عبارتند از: کیلوکالری و کیلوژول که به دلیل همین تفاوت های 
موجود در واحدهای سنجش انرژی، ممکن است هنگام شمارش 

کالری موجود در یک غذا یا نوشیدنی دچار اشتباه شوید.

کالری و رژیم غذایی
با اینکه کالری واحدی برای اندازه گیری میزان انرژی در فیزیک 
و شیمی مطرح است ولی به علت کاربرد آن برای محاسبه انرژی 
خوراکی ها و نوشیدنی ها در میان مردم عادی هم بسیار کاربرد دارد. 
کاربرد فراوان کالری به این موضوع اشاره دارد که میزان کالری 
مورد نیاز هر فرد باید با میزان کالری که از تغذیه روزانه دریافت 
می کند متوازن باشد چرا که عدم  این توازن منجر به اضافه وزن 
و چاقی یا کمبود وزن می شود.بررسی ها نشان می دهد اغلب ما 
اندازه  پرس های غذایی خود را بسیار کمتر از حد برآورد می کنیم و 
متوجه نیستیم چرا وزنمان افزایش پیدا می کند یا چرا طبق برنامه 
غذایی وزنمان کم نمی شود. بهترین روش برای تعیین مقدار چیزی 
که می خورید اندازه گیری و وزن کردن آن است. بشقاب خود را با 
مقدار غذای عادی ای که می خورید پر کنید و بعد با اســتفاده از 
فنجان، قاشق یا ترازو اندازه بگیرید. سپس در پایان هر روز بنشینید 
و کالری هایی را که برای هر خوراکی خورده اید با برچســب مواد 
غذایی مطابقت دهید. البته می توانید از اپلیکیشن های مختلفی که 

این امکان را برای شما فراهم می کنند هم استفاده کنید.

کالری در چه غذاهایی است
وقتی می خواهیم بدانیم چه مقدار کالری در یک غذا موجود 
است، اساســا می خواهیم بدانیم یک غذا می تواند چه مقدار 
انرژی تولیــد کند.اما مواد غذایی خاصــی کالری ها را ایجاد 
می کنند. درشت مغذی هایی که کالری ایجاد می کنند عبارتند 
از: پروتئین، چربی و کربوهیدرات. بنابراین یک گرم پروتئین 
۴ کالری ایجاد می کند،  یک گــرم کربوهیدرات هم ۴ کالری 
ایجاد می کند،  اما یک گرم چربی ۹ کالری ایجاد می کند.برای 
مثال فرض کنید غذایی شامل ۱۰ گرم پروتئین و ۵ گرم چربی 
باشد. بنابراین کالری کل این غذا ۴۰ + ۴۵ = ۸۵ کالری به دست 
می آید. مواد دیگری ماننــد آب، مواد معدنی و ویتامین ها، نه 

کالری فراهم می کنند و نه فیبر یا کلسترول.

حماسه ای مافوق دیگر حماسه ها 
 آیا حســین بن علی یک شخصیت حماســی است؟ این 
شــخصیت این مردی که هر ســال به نام او وقت ها صرف 
می کنیم و پول ها خرج می کنیم روزها تعطیل می کنیم را 
بشناسیم. آیا ما باید با وجود حسین و سرگذشت حسین، 
احساسی حماســی داشته باشــیم یا تراژدی و مصیبت؟ 
حسین یک شخصیت حماسی است اما حماسه انسانیت، 
حماسه بشریت! و نه حماسه قومیت. سخن حسین، عمل 
حسین، حادثه حسین، روح حســین، همه هیجان است 
درس اســت اما نه از آن جهت که او شــرقی است و به قوم 
خاصی متصل است. علت نشناخته شدن حسین هم همین 
است. در وجود حســین چنین حماسه ای نمی تواند وجود 
داشته باشد. علت حماسه اش مافوق این حماسه هاست! چون 
مافوق اینگونه حماسه هاست کمتر افراد می توانند بشناسند. 
شــما در جهان پیدا نخواهید کرد یک شخصیت حماسی 
مانند شخصیت حسین بن علی)ع( چه از شدت حماسه چه 
از نظر علو حماسه. حسین سرود انسانیت است و نظیر ندارد. 
برگرفته از کتاب حماسه حسینی از استاد شهید مرتضی مطهری

آبیاری اصولی گیاهان در تابستان
مهم ترین نکته در نگهداری از گیاهان آپارتمانی نحوه صحیح 
آبیاری آنهاســت چرا که آبیاری اشتباه علت مرگ و نابودی 
بسیاری از گیاهان آپارتمانی است. برای حل کردن مشکل 
آبیاری یک فرمول کلی وجود دارد، براساس این فرمول هر 
وقت سطح خاک گلدان تا حدود ۲ الی ۳ سانتی متر خشک 
شــد )البته با توجه به نیاز گیاه و اندازه گلدان( باید به گیاه 
مجددا آب بدهید. برای فهمیدن این نکته کافی است انگشت 
خود را به اندازه یک بند انگشــت در خاک فرو ببرید.آبیاری 
بهتر اســت اول صبح یا بعد از غروب آفتــاب صورت بگیرد 
چرا که در این دو زمان میزان تبخیر ســطحی آب کاهش و 
جذب آب توسط ریشه ها افزایش یافته و گیاه فرصت جذب 
باالتری از آب را دارد. اما آبیاری در شب به دلیل کاهش جذب 
آب توسط ریشــه ها در این زمان، باعث باقی ماندن آب در 
اطراف ریشه ها شــده و در طوالنی مدت پوسیدگی ریشه و 
بیماری های قارچی را به دنبال خواهد داشــت. در گیاهانی 
که خاک سبک دارند ریختن ناگهانی آب باعث می شود تمام 
آب یکباره از ته گلدان خارج شود و گیاه فرصت جذب آب را 
نداشته باشد در این گیاهان توصیه می شود حجم بیشتری از 

آب و با سرعت کمتری داده شود.

باغ گل

روشنا
تندرست

یکی از ابزارهایی که در برخی از خانواده ها به عنوان روش 
تربیتی استفاده می شود، اســتفاده از تهدید برای به ثمر 
نشاندن حرف والدین است، که البته این حربه اگر چه در 
برخی مواقع مؤثر است اما اگر نتوانید تهدید خود را عملی کنید، نه تنها کودک متوجه می شود که 
تهدید شما بی اثر است بلکه یاد می گیرد که از این به بعد خواسته شما را هم زیر پا بگذارد که در 
این صورت نه تنها مشکلی از شما رفع نمی شود بلکه ممکن است درصورت ادامه دار شدن تهدید 
کردن کودک، شاهد لجبازی او نیز باشیم. در روایات اسالمی نیز از حضرت علی)ع( نقل شده است 

که در هنگام خشم نه تنبیه کنید، نه تصمیم بگیرید و نه دستور دهید.

مهدیه تقوی راد
روزنامه نگار گزارش

تله ای به نام تهدید 
تهدیدهای به ظاهر ساده و گذرا در کودکی می تواند تاثیرات جبران ناپذیری را در بزرگسالی برای بچه ها به بار بیاورد

آنطور که فریماه ســادات ایجادی، روانشــناس 
کودک به همشهری می گوید:  برای شکل گیری 
رفتار در ســنین پایین،  نیاز به تقویت  یا تضعیف 
یک رفتار داریــم؛ مثال زمانی که کودک ناســزا 
می گوید برای اینکه به او بفهمانیم کارش اشتباه 
بوده می توانیم مشاهده برنامه مورد عالقه اش را 
در تلویزیون مثال برای یک ساعت منع کنیم و در 
مقابل اگر کار اشتباهی را انجام نداد، محرومیت 
تلویزیون را حذف کنیــم. به گفته وی زمانی که 
والدین کودک خــود را تهدیــد می کنند باعث 
می شــوند تا احساس خشم نســبت به والدین و 
خود کودک در او شــکل بگیرد و تصویر کودک 
از خودش مخدوش می شــود و به مــرور زمان 

نمی تواند نیازها و توانمندی هایش را ببیند.

دوستی به جای تهدید 
اما برای اینکه کارمان به عنوان والدین به تهدید نرسد 
چه کارهایی باید انجام دهیم؟ نخست اینکه برخی 
رفتارهایی که از کودکان سر می زند مثل کتک زدن، 
فحش دادن، دروغ گفتن و... از نظر والدین ممکن است 
جزو کارهای بد محسوب شوند اما در واقعیت اقتضای 
سن آنهاست؛ مثال کودک ۳ساله به دلیل داشتن رفقای 
خیالی ممکن است صحبت هایی را درخصوص این 
افراد مطرح کند که از طرف اطرافیان به دروغگویی 
متهم شــود اما این کار اقتضای سن کودک است یا 
برخی بچه ها برای رسیدن به نیازهایشان یاد گرفته اند 
که خشم شان را با گفتن ناســزا بروز بدهند؛ در این 
صورت باید علت این رفتار کودک را شناســایی کرد 
چرا که ممکن اســت کودک نیازهایی داشته باشد 
که مورد غفلت والدین قرار گرفتــه و به علت نیاز به 

جلب توجه متوسل به این مسیر شده است.
ایجــادی در این باره می گوید:  زمانی کــه والدین به 
نیازهای کودکشــان واقف باشــند، به تهدید کردن 
متوسل نمی شوند؛ چرا که می دانند در پس بدرفتاری 

کودکشان چه مســئله ای نهفته است، ضمن اینکه 
برای کودکان زیر ۳سال نمی توان مفهوم خوب و بد را 
آموزش داد و برای کودکان بزرگ تر از طریق گفتمان 
می توانیم به آنها توضیح دهیــم که مثال کتک زدن 
دیگران کار بدی است و به جای این کار باید دیگران را 
نوازش کرد و با صحبت کردن منطقی می توانیم نتیجه 

رفتار و عملکرد کودکمان را ببینیم.
تشویق کردن بعد از انجام رفتار درست یکی دیگر از 
مواردی است که ایجادی به آن اشاره می کند:  والدین 
بعد از این که کودک رفتار صحیحی انجام داد باید او 
را تشویق کنند. اگر تشویق درست و به موقع باشد 
کودک به انجام رفتار درست ترغیب می شود، ضمن 
اینکه در کودکان باالی ۳ســال می توان از طریق 
گفت وگو به او یاد داد که در چه موقعیتی می تواند 
چه رفتاری از خود نشان دهد اما این نکته را نباید 
فراموش کنیم که نباید ازکودک انتظار داشته باشیم 
یکباره رفتار صحیحی را که به او یاد داده ایم انجام 
دهد بلکه کودک در موقعیت های مختلف ممکن 
است ترجیح دهد کار درستی را که یاد گرفته انجام 
دهد که در این صورت والدین نباید تشویق کردن او 

را فراموش کنند.

تهدیدهای تو خالی
برخی مواقع والدین فرزندانشــان را تهدید می کنند 
اما این تهدید ها عملی نمی شود.  همین رفتار دوگانه 
باعث می شود کودک به مرور متوجه شود در مقابل 
لجبازی هایی که انجام می دهد والدین ســپر دفاعی 
مناسبی ندارند و می تواند با لجبازی کردن به خواسته 
خود برسد. برای اینکه به این وضعیت دچار نشویم چه 
اقدامی باید انجام دهیم؟ ایجادی در این باره می گوید:  

قانونگذاری یکی از بهترین روش ها برای تربیت درست 
کودک است، نخست اینکه محدودیت ها باید متناسب 
با سن کودک باشد،  چرا که اگر محدودیتی ایجاد کنیم 
که متناسب با سن کودک نباشد و کودک درکی از آن 
نداشته باشد به نتیجه دلخواه نمی رسیم؛ مثال برای 
کودکان باالی ۳ســال می توانیم قانون بگذاریم که 
روی دیوار نقاشی نکشــند و چرایی آن را هم برایش 
توضیح می دهیم که مثال دیوار کثیف می شود، خانه 
زشت می شــود و... البته این نکته را هم باید درنظر 
داشــته باشــیم که در مقابل هر منع یک جایگزین 
داشته باشیم و در مرحله بعد هم عواقب نقض قانون را 
توضیح دهیم؛ مثال به کودک بگوییم که اگر روی دیوار 
نقاشی بکشد مجبور می شویم که مدادرنگی هایش را 
بگیریم اما ممکن است کودک برای اینکه واکنش مادر 
را ببیند روی دیوار نقاشی بکشد، در این صورت مادر 
یک بار باید گوشزد کند که قرار بود روی کاغذ نقاشی 
بکشی نه دیوار و تا ۳دفعه می توان به کودک اجازه خطا 
داد و بعد مادر خود را هم قد کودک کند و دوستانه به 
او بگوید که چون روی دیوارها نقاشی کشیدی ناچار 
هســتم مداد رنگی هایت را جمع کنم اما می توانی با 

توپ هایت بازی کنی.

قانونهایرنگیرنگی

مکث
وضع کردن قانون های رنگی در خانه یکی از راهکارهایی است که می توان با استفاده از آن 
کودک را به قانونمند شدن عادت داد و قانون رنگی بازی را برای او تعریف کرد به شرطی که 
والدین هر دو همسو و هم جهت باشند و یکی از والدین در نقش پلیس خوب و دیگری در نقش 
پلیس بد نباشد. با استفاده از این قانون کارهایی مثل دست زدن به چاقو، پریدن از بلندی و.... 
جزو قانون قرمز خانه است و مادر و پدر جفت شان درخصوص آن اتفاق نظر دارند و در مورد 
عواقب آن نیز همراه هستند  یا قوانینی که رنگ زرد دارند مختص داخل خانه است و رعایت آن 
در داخل خانه مجاز است. هر چقدر که والدین دیدگاه فرزندپروری متفاوتی نسبت به یکدیگر 
داشته باشند و برخوردهایشان با رفتار کودک متفاوت باشد، زمینه را برای لجبازی کودک 
بیشتر فراهم می کنند اما هر چقدر والدین با یکدیگر همسو باشند و تنش های داخل منزل 
کمتر باشد اثرات مطلوب این همدلی بیشتر در کودک دیده می شود. والدینی که در ارتباط 
متقابل خودشان یا با کودک لجبازی می کنند باعث می شوند کودک رفتار های مشابه را یاد 

بگیرد و از آنها استفاده کند.

حسن موسوی
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ماهیان حوضچه های پرورشی با سیالب های اخیر 
به زیستگاه های طبیعی نشت کردند. رودخانه های 
گاماسیاب، خرسان، زز، هراز، فین و چندین رودخانه 
دیگر مثل بســیاری از رودها و مسیل های کشور در 
روزهای اخیر سرشار از سیالب های فصلی شدند. این 
رودخانه ها سال هاست به عنوان محل پرورش ماهی 
استفاده می شوند. این در حالی است که رودخانه ها در 
طغیان های طبیعی و فصلی، هر آنچه بر سر راه باشد 
به پایین دســت حوضه های آبریز منتقل می کنند؛ 
از درخت و خانــه و محصول کشــاورزی تا ماهیان 

پرورشی!

جای تیالپیا در تاالب نیست
چندین ســال اســت کــه رودخانه های کشــور 
محل پرورش ماهیــان اقتصادی ماننــد قزل آالی 
رنگین کمانی شده است. این تصمیم اگرچه منجر 
به تغییر زیســتگاه های طبیعی به نفــع گونه های 
غیربومی و مهاجم شده است، اما با بروز سیالب های 
فصلی بخش دیگری از جمعیــت این مهاجمان به 

زیستگاه های طبیعی سرازیر شده اند. 
باربد صفایی، اکولوژیست در گفت و گو با همشهری 
می گوید: سال هاست که متخصصان محیط زیست 
نسبت به نشت قزل آالی رنگین کمانی که گونه ای 
پرورشی است، به زیستگاه های طبیعی هشدار داده اند، 
ولی مســئوالن توجهی به این موضــوع نمی  کنند. 
هیچ گاه به این ســؤال جواب نمی دهند که آیا جای 
گونه های غیربومی مثل اردک ماهی و کاراس در تاالب 
زریوار، بیست وپنجمین تاالب ثبت شده بین المللی 
کشور اســت؟ یا گونه مهاجم تیالپیا، باید دست باال 
را در تاالب بین المللی هورالعظیم داشــته باشــد؟ 
جواب همه اکولوژیســت ها به این ســؤاالت منفی 
است. شیالت حتی برخی مناطق جنوب غرب کشور 
را  »ماهی دار« کرده اســت. درحالی که این مناطق 
میلیون ها ســال اســت که 150گونه ماهی به طور 
طبیعی دارنــد و نیازی نبود که گونــه غیربومی به 
آن اضافه کننــد. این را بگذارید کنار ســدهایی که 
زیستگاه های رودخانه ای را تکه تکه می کنند و آرام آرام 
زایایی جمعیت و تنوع گونه ها را از بین می برند. دراین 
شرایط حذف گونه غیربومی هزینه بر و نشدنی است. 

هیچ کدام از گونه های غیربومی نیز شکارگرهای خود 
را به همراه نیاورده اند.

او با تأکید بر اینکه بســتر رودخانه جای کشاورزی، 
باغداری و پرورش ماهی غیربومی نیست، می گوید: 
با ســیالب های اخیر نه تنها گونه های غیربومی به 
اکوسیستم های آبی راه  پیدا کرده اند، بلکه آلودگی 
بیولوژیکی و شیمیایی حوضچه های پرورشی نیز به 

رودخانه ها راه یافته است.

چرا باید از تیالپیا بیشتر از قزل آال ترسید؟
عمده گونه ماهی پرورشی که در کشور تولید می  شود، 
قزل آالست. اکثر ماهی های پرورشی در رودهایی که 
سیل به حوضچه های پرورش ماهی شان آسیب وارد 
کرده  نیز قزل آال هســتند. به گفته میالد خسروی، 
محقق ماهیان غیربومی، خطر این گونه اگرچه کمتر 
از گونه های غیرخوراکی اســت، اما آسیب خود را به 
همراه دارد.  این متخصص بیوسیستماتیک جانوری در 
گفت وگو با همشهری توضیح می دهد: شیالت مدعی 
است در تکثیر گونه مهاجم تیالپیا مانع از ورود گونه ها 
به زیستگاه های طبیعی اســت، ولی یکی از راه های 
جابه جایی گونه های غیربومی در کشور سیالب است و 
اگر ماهی های پرورشی بتوانند شرایط گل آلود رودهای 
خروشان را تحمل کنند به زیستگاه جدید »معرفی« 

 و به »جمعیــت پیوند خورده« با زیســتگاه تبدیل 
می شوند.قزل آال البته به اندازه تیالپیا مهاجم نیست. 

او در مورد آسیب های نســبی ماهی های پرورشی و 
قزل آالی رنگین کمانی در زیســتگاه های طبیعی 
می گوید: وقتی این گونه ها به صورت دستی تغذیه 
نشــوند در کنار گونه های بومی بــه رقابت غذایی 
می پردازند و باعث می شوند شانس باروری گونه های 
بومی کاهش یابد. چون بیشتر انرژی شان در تقابل بین 

گونه ها صرف می شود.
آزادماهیان پرورشی نیز بســتر رودخانه ها را برای 
النه سازی تغییر شکل می دهند که به ضرر دوزیستان 
و ماهیان است. استخر های پرورش ماهی هم پساب 
سرشار از نیترات، فسفر و سایر مواد مغذی را بدون 
نظارت و تصفیه وارد رودخانه ها می کنند. در نتیجه 
چرخه غذایی برهم خورده و بخش هایــی از رودها 
لجن زار می شوند. مثل آنچه در تاالب زریوار کردستان 
و نئور اردبیل رخ داد. این پدیده در درازمدت منجر 
به مرگ ومیر آبزیان بومی می شود. ماهیان پرورشی 
البته  انواع بیماری های ناشــی از قارچ و انگل را که 
خود بدان مقاومند، به زیســتگاه ها  جدید می برند.

بنابراین وقتی بدون توجه به توان اکولوژیک رودخانه 
اقدام به احداث مجموعه پرورش ماهی شود، آسیب 
مستقیم و غیرمستقیم به اکوسیستم های آبی کشور 

وارد می شود.
سرریز آب مخازن سد ها بر اثر سیالب نیز می تواند 
اکوسیستم های آبی کشــور را دچار اختالل کند. 
سازمان شیالت در دهه های قبل به منظور »ماهی دار 
کردن سدها« و »افزایش پتانسیل شیالتی« گونه 
کپور معمولی )گونه  ایرانی( و انواع کپور چینی )کپور 
فیتوفاگ، کپور سرگنده، آمور( را به مخازن سدها 
افزود. درحالی که به گفته میالد خسروی، متخصص 
بیوسیســتماتیک جانوری، جابه جایی گونه ها از 
زیستگاه های همیشگی به زیســتگاه های جدید، 
می  تواند خســارات اکولوژیک وارد کند. سیالب  ها 
نیز گونه  های مختلف کپورماهیان را به گونه  »پیوند 
خورده« با اکوسیستم  تبدیل می کنند. بیشترین 
نگرانی میالد خســروی اما در مورد انواع گونه های 
تیالپیا ست. اگرچه این ماهی در ابتدا قرار بود فقط 
در 5اســتان بیابانی کشور تولید شــود، ولی سر از 
حوضه های آبریز رودخانه ای و تاالب های بین المللی 
درآورد. خســروی می گوید: وقتــی گونه تیالپیا 
به خصوص گونه موزامبیکی که جــزو 100گونه 
به شدت مهاجم در فهرست IUCN است در بازارهای 
غیررسمی، به صورت اینترنتی برای فروش به سراسر 
کشور ارسال می  شود، دیگر نمی توان از عدم نشت آن 

به اکوسیستم های آبی کشور مطمئن بود.

هجوم گونه های مهاجم به رودخانه های سیالبی
سیالب های اخیر انواع گونه های غیربومی ماهیان را وارد اکوسیستم های طبیعی کشور کرد

خطر در کمین شهر جهانی 
سیالب یزد به بافت تاریخی ثبت جهانی شده این شهر رسید. 
یزد دارای تنها بافت تاریخی ثبت جهانی شــده کشــور در 
فهرست میراث جهانی یونســکو و تنها شهر خشتی جهانی 
شده است. حاال با سیالبی که از روز جمعه به این شهر رسید 
زنگ خطر تخریب بناهای تاریخی به صدا درآمد. بسیاری از 
بناهای تاریخی یزد خشتی اســت و خطر نم کشیدگی این 

بافت جهانی همچنان وجود دارد.
به گزارش همشــهری، براســاس برنامه جامــع مدیریتی 
بافت تاریخی یزد در پرونده ثبــت جهانی این بافت قرار بود 
آبراه هایی در بافت تاریخی ایجاد شــود تا خطر آبگرفتگی و 
هجوم آب های سطحی درصورت وقوع سیالب را از بین ببرد. 
اما به نظر می رســد این برنامه در جلوگیری از جاری شدن 

سیالب در بافت تاریخی چندان موفق نبود.
استاندار یزد در بازدید از مناطق ســیل زده این شهر گفت: 
در ۲00هکتار از بافت ثبت جهانی شده یزد، شاهد خسارت 
جرئی بودیم. البته مورد خاصی وجود ندارد.  مهران فاطمی 
اعالم کرد: متوسط بارش ساالنه در شهر یزد ۴5میلی متر بود 
که حجم بارش ها ظرف چند ساعت به ۹0میلی متر و به اندازه 

بارش ۲ سال یزد رسید و حجم رواناب زیادی ایجاد کرد.
به گفته استاندار یزد، سیل بندهای اطراف شهر همگی تکمیل 
و سرریز آنها با سیالب شهری به هم پیوست و سبب باالزدگی 

فاضالب و مشکالت دیگر شد.
بافت تاریخی ثبت جهانی شــده یــزد زیرمجموعه قوانین 
 یونسکو است و حفاظت از آن  در درجه اول اهمیت است. با 
این حال تصاویر منتشر شده در شبکه های مجازی مشخص 
کرده است که برخی بناهای واقع در این بافت دچار خسارات 

ناشی از سیالب شده اند.
عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی در تماس با مدیرکل 
میراث فرهنگی یزد وعده داد خســارات وارد شده به بافت 
تاریخی یزد جبران شود. وزارت میراث فرهنگی اعالم کرد، 
جلسه فوق العاده بررســی ابعاد و میزان خسارت و ارزیابی 
اقدامات پیشگیرانه در مقابله با سیالب یزد با حضور طاهره 
قیومی، دســتیار ویژه ســیدعزت اهلل ضرغامی در اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد برگزار 

و تصمیمات الزم گرفته شد.
علی دارابی، معــاون میراث فرهنگی نیــز از مدیران مراکز 
استان های یزد، سیستان وبلوچســتان و هرمزگان خواست 
با توجه به ســیالب اخیر  خســاراتی که  به بافت ها، بناها و 
اماکن تاریخی وارد شــده را به ســرعت گزارش کنند. رضا 
ســامه، مدیرکل دفتر امور پایگاه های میراث ملی و جهانی 
نیز به استان یزد اعزام شده و سیدهادی احمدی، مدیرکل 
حفظ و احیای بناها، محوطه هــا و بافت های تاریخی نیز به 
سیستان وبلوچســتان و هرمزگان سفر کرده است. احمدی 
همچنین مســئولیت اعزام ها و هماهنگــی و تهیه گزارش 

میدانی برای معاونت میراث فرهنگی کشور را برعهده دارد.

نقل قول خبر

   کشــور هشــدار ســفر گرفتند و ستاد 
مرکــزی هماهنگــی خدمــات ســفر، 
دربــاره ســفر جــاده ای بــه مشــهد و 
7اســتان ســیل زده، هشــدار داد. این 
ستاد اعالم کرد: بارش  در استان های 
یــزد، فــارس، کرمــان و نیمه شــرقی 
تهــران بیشــتر و احتمــال وقــوع ســیل 
در اســتان های کهگیلویه و بویراحمد، 
شــرق  و  بختیــاری  و  چهارمحــال 

خوزستان نيز وجود دارد.

8 
استان

در منطقه ثبت جهانی شــده هورامان 
وجــود دارد و در ســالروز یک ســالگی 
ثبت جهانــی منظر فرهنگــی هورامان 
در یونســکو، پویــا طالب نیــا، مدیــر 
پایگاه میــراث جهانــی هورامــان گفته 
است، بخش هایی از بافت های اصیل 
روســتاهای خانقاه، نودشــه، نوسود، 
دشه و... آســیب دیده که اصالح آنها 

نیاز به زمان دارد.

700 
روستا

عدد خبر

خبر روز

محمدرضا دشتی اردکانی
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس 

وزیــر میــراث  فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی و تشــکل های مردم نهــاد، 
مراقبت از ساکنان و گردشگران و صیانت 
از بافت های تاریخی را پیگیری کنند. باشد 
که در سایه لطف و عنایت الهی و توجهات 
حضرت ولی عصر)عج( شاهد کاهش آثار 
این بلیه طبیعی و استقرار شرایط عادی در 

مناطق سیل زده باشیم. 

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

پرهام جانفشان
مدیرکل میراث  فرهنگی استان تهران 
اعــالم دقیق خســارت بــه بنــای تاریخی 
امامــزاده داوود تــا پایــان آواربــرداری و 
الیروبی امکان پذیر نیست. بعد از پایان 
الیروبی به سرعت کار بررسی بخش های 
آسیب دیده از سیل توسط کارشناسان 
معاونت میــراث  فرهنگی اســتان انجام 
می شود. تا اعالم شرایط جوی آرام نیز از 
ورود گردشگران به جاذبه های در مسیر 

سیالب جلوگیری می شود.
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شرایط جوی ثابت نیست
آمار و ارقام تا عصر شنبه نشان می دهد که حدود 8درصد روستاها درجریان سیل اخیر مجبور 
به تخلیه اضطراری شده اند. از سوی دیگر وضعیت روستاهای کشور تا پایان بارش ها ثابت نیست 
و ممکن است با وجود اینکه تا این لحظه راه های ارتباطی با برخی از روستاهای درگیر سیل باز 
شده، اما شاهد شدت بارش ها و تخلیه روستاها باشیم. همکاری روستاییان با نیروهای امدادی 

و پلیس راهور زمینه را برای باز شدن مسیرها و ایمن شدن جاده ها فراهم می کند.

مکث

نصب 78 المان محرم  در مشهد
قائم مقام ستاد مناسبت های شــهرداری مشهد از سیاهپوش 
 شدن این کالنشهر در آستانه فرارسیدن ماه محرم الحرام و نصب 

و اکران ۷۸نماد ویژه محرم در شهر خبر داد.
به گزارش همشــهری، علی نجفی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
با توجه به فرارســیدن ماه محرم و در راســتای فراهم ســازی 
بسترهای الزم در شهر برای ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل)ع(، ویژه برنامه ها و اقدامات مختلفی به ویژه 
 در دهه  آغازیــن ماه محرم در دســتور کار مدیریت شــهری 

قرار گرفته است.

آماده باش نیروهای شهرداری
وی ادامه داد: با توجه به حضور گسترده زائران و مجاوران رضوی 
در مجــاورت حرم مطهر رضــوی در این ایــام، تمامی نیروهای 
خدمات شهری به صورت آماده باش مشغول فعالیت خواهند بود 
و به صورت مداوم نظافت و شست و شــوی محورهای منتهی به 
حرم مطهر رضوی صورت خواهد گرفت. نجفی با اشاره به اهمیت 
حفظ ایمنی عزاداران حسینی از بازدیدهای ایمنی ایستگاه های 
صلواتی و محل های عزاداری عمومی به صورت ویژه توسط نیروهای 
آتش نشان مشهدی خبر داد و اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته بیش از ۳۰دستگاه خودروی آتش نشانی و ۹۰نیروی 
آتش نشان در خیابان های منتهی به حرم مطهر رضوی و مکان های 

برگزاری مراسم مذهبی مستقر خواهند شد.

سرویس دهی اتوبوس ها
قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد با اشاره به نصب 
۷۸المان ویژه ماه محرم در سطح شــهر افزود: بیش از ۲۰هزار 
مترمربــع از فضاهای بیلبوردها و اســترابوردهای شــهری به 
اکران های مرتبــط با ماه محرم اختصاص یافته اســت و عالوه 
بر آن نیز بیش از ۴هزار آویز ســتونی، ۳۵۰۰عدد پرچم بیرقی 
 در خطوط بی آرتی و ۱۵۰۰پرچم مشــکی در ســطح شــهر،

مشهد الرضا)ع( را سیاهپوش می کند.
نجفی با تأکید بر اهمیت برنامه ریزی برای سهولت تردد زائران 
و مجاوران رضوی در محورهای منتهــی به حرم رضوی اظهار 
کرد: اقداماتی نظیر سرویس دهی ویژه ۷۰دستگاه اتوبوس در 
خطوط عبوری و منتهی به حرم مطهر در روز تاسوعا و عاشورا، 
افزایش ۵ساعته کار پارکینگ ها در هسته مرکزی شهر از ساعت 
۲۲ تا ۳بامداد، کاهش ۲دقیقه ای سر فاصله زمانی قطار شهری 
در خط یک و آماده باش ۲۴ســاعته مرکز کنتــرل ترافیک در 

دستور کار قرار دارد.

اولین سوگواره نمایشی محرم
وی افزود: اجرای نخســتین ســوگواره نمایشی محرم به مدت 
۱۰شب در ســطح شــهر و واگذاری پارکینگ های کالهدوز، 
پردیس و سجادی به هیئت هاي مذهبی برای برگزاری مراسم 
از دیگر اقدامات پیش بینی شــده توسط مدیریت شهری برای 
این ایام است. قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد در 
پایان خاطرنشان کرد: با توجه به استقرار جایگاه ها و سازه های 
مناسبتی در اماکن پر تردد شهری از همه هیئت هاي مذهبی و 
عزاداران حسینی تقاضا می شود برای نصب بنرهای اطالع رسانی 
مراســم  مذهبی خود از این ســازه های جانمایی شده در شهر 

استفاده کنند.

   
در مشهد عالوه بر اینکه زائران بســیاری در ایام محرم به ویژه 
تاسوعا و عاشورای حســینی خود را به حرم مطهر امام رضا)ع( 
می رســانند، گروهی از زائران پیاده هم در دهــه پایانی صفر، 
مهمان این کالنشهر می شــوند. بعد از گذشت ۲سال از شیوع 
کرونا پیش بینی می شود مشهدالرضا در دهه آخر صفر میزبان 
حجم زیادی از زائران پیاده به تعداد ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار نفر باشد 
و همچنین مهدی بی باک، رئیس شــورای هیئت های مذهبی 
مشهد هم از پیش بینی راه اندازی ۷۰۰ ایستگاه صلواتی در ایام 

محرم در شهر خبر می دهد.

عدد خبرمناسبت

 خبر

فرمانــدار الیگــودرز از تلف شــدن ۱۰۰۰تــن 
ماهــی در ســیل این شهرســتان خبــر داد و 
گفت: مسیرهای مسدود  الیگودرز به زودی 
بازگشایی می شود. به گزارش تسنیم، ایمان 
خســروی افزود: طبق آخریــن گزارش ها از 
بخش هــای الیگــودرز 5نفرجــان خــود را از 
دســت داده اند کــه اجســاد 4نفر پیــدا و به 

مرکز این شهرستان منتقل شده است.

1000
تن
لرستان

مدیرکل انتقال خون استان سمنان گفت: 
شمار افرادی که برای اولین بار برای اهدای 
خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه 
کرده اند بهار امســال در مقایســه با مدت 
مشــابه ســال گذشــته ۲۶درصــد افزایش 
یافت. به گــزارش ایرنا، محســن طاهریان 
افــزود: ۷۹4نفــر از ابتــدای فروردیــن تــا 
پایان خرداد امســال برای نخســتین بار به 

پایگاه های انتقال خون مراجعه کردند.

26
درصد

سمنان

آسمان تا فردا دوشنبه هم بر ســرمان می بارد. این را 
سامانه هواشناســی می گوید و باز هم تأکید می کند 
که مردم ۲۰اســتان که درگیر سامانه بارشی مونسون 
و بارش های تابســتانه هســتند از تردد غیرضروری 
خودداری کنند تا نیروهای امدادی بتوانند مسیرهای 
گل آلود بسته شده را باز و به آسیب دیدگان کمک کنند. 
از میان ۳۰۱روستا در اســتان های درگیر بارش های 
سیل آســا، راه های ارتباطی برخی هنوز بســته است. 
عالوه بر خســاراتی همچون از بیــن رفتن زمین های 
کشاورزی، برخی از روستاها در سیل محاصره هستند و 
ارائه خدماتی ازجمله آب و برق و تلفن با مشکل روبه رو 
شده  است. ۲۳روستا تخلیه اضطراری داشتند. زمین 
روستای »دیندار لو« در شهرستان فسای استان فارس 
فرونشست و برای ۵۰واحد مسکونی در معرض خطر 
نیز دستور تخلیه صادر شــد. در ایذه و بهبهان استان 
خوزستان نیز مســیرهای ارتباطی مسدود شد. رانش 
زمین و ریزش کوه در کرمان نیز مشــکالت زیادی را 
برای روستانشینان ایجاد کرد. در این گزارش به وضعیت 
برخی از این روستاها که با مشکالت بیشتری دست و 

پنجه نرم  می کنند، می پردازیم.

تشکیل قرارگاه ویژه امدادی در »بارده«
بارش های شدید تابســتانه در چهارمحال و بختیاری 
از پنجشنبه شــروع شــد و کانون این بارش ها که به 
شهرستان های کوهرنگ، بن، اردل، فارسان و خان میرزا 
خسارت وارد کرد، روستای بارده بود که از ۲روز پیش 
در محاصره سیالب قرار گرفته و جمعه شب نیز شاهد 
بروز ســیالب دوم بود. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
چهارمحال و بختیاری بــا بیان اینکه اغلب وســایل 
زندگی ۲۵۰خانوار روستا با آمدن ســیل از بین رفته 

اســت، می گوید: ســتاد مدیریت بحران، مدیران کل 
امدادی و خدمات رســان، اســتاندار و معاونان و... در 
روستای بارده حضور دارند. به گفته ایرج کیانی، امکانات 
الزم ازجمله چادر، پتو، آب معدنی، بســته های مواد 
غذایی و... در منطقه وجــود دارد و در بین افرادی که 
نیاز داشــتند، توزیع شــد. مدیرکل مدیریت بحران 
چهارمحــال و بختیاری نیز در این باره به همشــهری 
می گوید: در روستای بارده طی کمتر از ۴۵دقیقه بیش 
از ۵۰میلی متر باران بارید، خوشبختانه با اطالع رسانی 
صورت گرفته تلفات نداشتیم، اما حجم خسارت ها به 

بخش مسکونی، زیرساخت و کشاورزی باالست.
به گفته خسرو کیانی در روســتای بارده قرارگاه ویژه 
امدادرســانی تشکیل شده و خوشــبختانه با اقدامات 
صورت گرفته سیل دوم )روز جمعه( راحت تر از روستا 
خارج شد. او از اســکان اضطراری روستاییان در خانه 
اقوام، مدارس یا سالن های ورزشی خبر می دهد و تأکید 

می کند سیل بند شمالی روستا در حال تعمیر است.

دسترسی به روستاهای یزد 
جاری شدن سیل در روســتاهای استان یزد به مسدود 
شــدن راه های ارتباطی روســتاهای خرانق شهرستان 
اردکان، زردین شهرســتان تفت، چنارناز شهرســتان 
مروست و دربید شهرستان اشکذر منجر شد که به گفته 
مدیرکل بحران یزد، با همکاری نیروهای امدادی راه های 
مسدود شده بازگشــایی و ارتباط با اهالی روستا برقرار 
شــد. محمدعلی ملک زاده به همشــهری می گوید: با 
وجود اینکه همچنان بارندگی ادامه دارد، اما مسیرهای 
ارتباطی روســتا باز شــده و هیچ راه روستایی  مسدود 

نیست، اما به دلیل شــدت حادثه و جاری شدن سیل، 
جاده دستخوش تخریب شــده و غیرایمن است. مسیر 
هامانه به اردکان نیز به دلیل شدت بارش ها هنوز مسدود 
است و به زودی بازگشایی خواهد شد. او با اشاره به اینکه 
راهداری در تالش است تا در اسرع وقت، ایمنی جاده های 
منتهی به روستا به حالت قبل بازگردد، ادامه می دهد: با 
همکاری همه نهادهای استان، اولویت با حفظ جان مردم 
و سپس برقراری راه های ایمن به روستاهاست. ملک زاده 
می گوید که طبق آمار پزشکی قانونی تا این لحظه، حادثه 
ســیل اخیر باعث فوت ۵نفر و مصدوم شدن ۲۵نفر در 

استان یزد شده است.

خسارت به روستاهای البرز 
بارش های آخر هفته در استان البرز نیز باعث مسدود 

شدن راه های دسترسی به برخی از روستاها شد.
مدیر بحران اســتان البــرز در این باره به همشــهری 
می گوید: در روستای ســنج کردان واقع در شهرستان 
ساوجبالغ سیل باعث آبگرفتگی ۳واحد مسکونی شد.

به گفته محمدرضــا فالح نژاد روســتاهای حصیران، 
مرجان، مهران، پراچان، خیکان و ناریان در شهرستان 
طالقــان هم از آســیب بارش های سیل آســا در امان 

نماندند. با وجود این، هیچ روستایی تخلیه نشد.
تخریب ۲پل، طغیان رودخانه روستای کوئین، حجم 
باالی گل و الی، سنگ های بزرگ که سبب مسدودی 
جاده اصلی طالقان شدند ازجمله خساراتی است که به 
روستاهای البرز وارد شده اســت. فالح نژاد با تأکید بر 
اینکه شرایط جوی تا روز دوشنبه در استان البرز ادامه 
دارد، اضافه می کند: دوراهــی نوجان، پل چوبی جاده 

چالوس، دوراهی قدیم کندور و رستوران ماهان در جاده 
چالوس نیز از دیروز شنبه دچار سیل  شدند؛ به طوریکه 

۷نقطه در این جاده مسدود شد.

وضعیت عادی در روستاهای مرکزی 
یکی از استان هایی که طی بارش های تابستانی روزهای 
گذشته تحت تأثیر شدید سیالب قرار گرفت و حتی یک 
قربانی هم داشت، مرکزی بود؛ استانی با ۱۲شهرستان 
و بیش از یک میلیون و۴۸۰هزار نفــر جمعیت که در 
بارندگی های اخیر ۲شهرستان فراهان و خمین آن بیش 
از همه خسارت دیدند. روستای آهنگران در شهرستان 
فراهان جمعه شب بر اثر شدت بارش ها و جاری شدن 
ســیالب دچار آبگرفتگی و مشــکالت زیادی شــد و 
۶۰نیروی هالل احمر در این روســتا به خدمات رسانی 
مشغول شدند. بهنام نظری، معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری مرکزی با بیان اینکه همه ساکنان 
از ســوی نیروهای امدادی و با استفاده از ماشین آالت 
راهســازی به بیرون روستا منتقل شــدند، می گوید: 
سالخوردگان و کودکان روســتا با خودروهای امدادی 
به اراک یا فرمهین منتقل شــدند و جوانان با نیروهای 
امدادی در عملیات انتقال احشام به نقطه امن هستند.

در روستای لیلیان شهرستان خمین هم گرچه اخباری 
از گرفتاری عشایر در سیالب منتشر شد، اما فرماندار 
توضیحات بیشتری به همشهری می دهد و می گوید: 
تعدادی کارگر فصلی در این منطقه در ۳چادر مستقر 
بودند که منطقه اسکان شان آسیب شدید دید و با کمک 

نیروهای امدادی به سکونتگاه دیگری منتقل شدند.
حمید کمانکش شــرایط فعلی شهرســتان را عادی 
توصیف می کند و می افزاید: اغلب روســتاهای بخش 
مرکزی و بخشی از روستاهای بخش کمره تحت تأثیر 
سیالب قرار گرفتند که خوشــبختانه خسارت جانی 
نداشــتند و خســارت ها معطوف به ۶مورد تلفات دام 
در نتیجه صاعقه، کشاورزی و بسته شدن موقت جاده 

الیگودرز بود.

رسیدگی به روستاها تا ثبات شرایط جوی
بارش های سیل  آسا مشکالتی را برای روستانشینان ایجاد کرده است و تا ثبات شرایط جوی همچنان خطر سیل برای آنها وجود دارد

سیده زهرا عباسیگزارش
راحله عبدالحسینی

عکس خبر

مزرعه تمشک

تمشک در اصل میوه جنگلی و وحشی بوده که گونه های 
اصالح شده و بدون خار آن امروزه در مزرعه کشت و برداشت 

می شود. از اوایل مرداد ماه برداشت آن شروع می شود و 
به مدت یک ماه ادامه دارد. به خاطر آب و هوای معتدل در 
استان های شمالی کشور کشت و به سایر استان ها صادر 

می شود. منبع: مهر / عکاس: حوا احمدی

ساخت هتل در روستای کنارخیمه عسلویه
اســتاندار بوشــهر با اعالم خبر احداث هتل و مجتمع بزرگ 
گردشــگری در روســتای کنارخیمه عســلویه گفت: ایجاد 
زیرساخت های گردشــگری در این روســتا مصوب شد که 
می تواند تأثیر بســزایی در تقویت این صنعت و ایجاد اشتغال 
و درآمد پایدار برای مردم این منطقه داشته باشد. به گزارش 
همشــهری، احمد محمــدی زاده گفت: در نشســتی که با 
محمدرضا ســبزعلی پور، رئیس مرکز تجــارت جهانی ایران 
برگزار شد، ساخت هتل در روســتای کنارخیمه شهرستان 
عسلویه به تصویب رســید. وی افزود: عالوه بر هتل، مجتمع 
بزرگ  گردشــگری نیز در این روستا ساخته می شود که تأثیر 
زیادی در توسعه گردشگری صنعتی و طبیعی در جنوب استان 
بوشهر دارد. محمدی زاده افزود: براساس توافقی که با رئیس 
مرکز تجارت جهانی ایران صورت گرفت بخش خصوصی در 
این هتل ســرمایه گذاری می کند. روستای کنارخیمه بخش 
چاه مبارک شهرستان عسلویه واقع شده است و ۶ کیلومتر با 

فرودگاه خلیج فارس این شهرستان فاصله دارد.

بوشهر

مازندران

انرضوی
خراس

رنا
:  ای

س
عک
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 بعد از یک سال پرتنش در بازار برنج، 

بازار
آمار و اخبار منتشــر شــده در این 
حوزه نشــان می دهد امسال باید 
شــاهد فراوانی و احتماال ارزانی در این بازار باشیم. 
درست یک ســال از زمانی می گذرد که اعالم خبر 
کاهش تولید برنج باعث شوک قیمتی در این بازار 
شــد. روند رشــد قیمت، از نیمه دوم سال گذشته 
پرشتاب تر شد و برنج مرغوب ایرانی با قیمت هایی 
بیش از 150هزار تومان روزبه روز از دسترس بخش 
بیشتری از مردم خارج شــد. حاال اما برخالف سال 
گذشته مسئوالن وزارت جهادکشاورزی از افزایش 
تولید برنج خبر می دهند. این وزارتخانه همچنین با 
تدبیری که امســال در زمینه لغو ممنوعیت فصلی 
واردات اندیشید، تمام بهانه های گرانی برنج را حذف 
کرد و به نظر می رسد نه تنها افزایش قیمتی در زمینه 
برنج در کار نیست بلکه می توان به کاهش قیمت این 

کاالی اساسی هم امیدوار بود.

افزایش 20 تا 25درصدی تولید برنج
درحالی که مجری طرح برنج وزارت جهادکشاورزی 
یک  ماه پیش میزان تولید امسال برنج را 2میلیون 
تن اعالم کرده بود، با نزدیک شدن به فصل برداشت 
این محصول، پیش بینی های آماری بهتری از تولید 
امسال منتشر شده است. براساس گزارش معاونت 
بازرگانی داخلی وزارت جهادکشــاورزی امســال 
حداقل 20درصد افزایش تولیــد در زمینه برنج را 
شاهد خواهیم بود که با توجه به تولید 1.8میلیون 

تنی سال گذشته برای امسال 2.2میلیون تن تولید 
پیش بینی می شــود. به گفته مجید حسنی مقدم، 
معاون بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی، امسال 
میزان برنج تولید داخل در وضعیت مطلوب قرار دارد 
و شاخص های بازار هم این موضوع را نشان می دهد 
که قیمت ها نزولی است. آمار ارائه شده از مشاور نظام 
صنفی کشاورزی بیش از 20درصد است. محمدجواد 
خاکزاد، از افزایش 20 تا 25درصــدی تولید برنج 
نســبت به ســال قبل خبر داده و میزان تولید این 
محصول را برای امسال بیش از 2میلیون  و 200هزار 

تن اعالم کرده است. 
به گفته او، این میزان دست کم 400هزار تن بیش از 
پیش بینی های قبلی است. از سوی مسئوالن دیگر 
وزارتخانه آمارهای باالتری هم اعالم شــده است. 
مجری طرح برنج وزارت کشاورزی حاال میزان تولید 
برنج در سال جاری را فراتر از 2میلیون  و 400هزار 
تن دانسته و اعالم کرده که این حجم تولید نسبت 
به میانگین سال های تولید نرمال حدود 20درصد 
و نسبت به سال گذشــته که میزان تولید کمتر از 
نرمال بوده اســت، 30درصد افزایــش تولید دارد. 
شایگان ادیبی، بخشــی از افزایش تولید را ناشی از 
استقبال کشاورزان از کشت قراردادی دانسته است. 
به گفته او 46هزار هکتار از اراضی شالی شمال کشور 
تحت پوشش کشــت قراردادی قرار گرفت و وزارت 
کشــاورزی عالوه بر در اختیار قرار دادن نهاده ها به 
کشاورزان توصیه های الزم برای افزایش تولید را به 
آنها ارائه داد، از این رو این طرح با پیشرفت فیزیکی 

100درصدی در استان های شمالی اجرا شد. عالوه بر 
استان های شمالی که تولیدکننده عمده برنج کشور 
هستند، کشت این محصول از ســال های گذشته 
در برخی از اســتان های دیگر نیز دنبال شده است؛ 
استان هایی که هم اکنون گرفتار خشکسالی هستند. 
مجری طرح برنج وزارت کشاورزی درباره توقف تولید 
برنج در برخی از استان ها ازجمله خوزستان و تأثیر 
آن میزان تولید، با اشاره به اینکه کشت و برنامه ریزی 
تولید برنج را در 3استان شمالی کشور دنبال کردیم، 
افزود: کشت اول برنج در 3استان شمالی کشور در 
سطح 500هزار هکتار صورت گرفته و کشت مجدد 
50هزار هکتاری نیز در مازندران خواهیم داشت و با 
درنظر گرفتن این حجم کشت برنج در استان های 
شمالی را به 550هزار هکتار خواهیم رساند. به گفته 
وی، برداشت مجدد برنج یا همان رتون نیز در 90هزار 
هکتار از اراضی شالی اســتان های شمالی صورت 
خواهد گرفت. عالوه بر کشــت قراردادی، افزایش 
مکانیزاســیون عرصه های شــالیکاری و همچنین 
اســتفاده از ارقام جدید کیفی و مقاوم برنج ازجمله 
دالیلی است که برای افزایش میزان برداشت امسال 

عنوان شده است.

اعالم قیمت جدید برنج 
از میان آمار و ارقام برنج، آنچــه بیش از همه برای 
مصرف کنندگان اهمیت دارد، قیمت برنج اســت. 
افزایش قیمــت این محصول در ســال گذشــته 
حاشیه های زیادی را پیرامون منشأ این گرانی ایجاد 

کرد و درحالی که بسیاری واسطه ها را دلیل گرانی 
می دانستند، شــواهد نشــان می داد قیمت خرید 
مستقیم از کشاورزان نیز به شدت افزایش یافته است. 
مشاور نظام صنفی کشاورزی در گفت وگویی خبری 
در این زمینه گفت: همه ساله در پیک برداشت، قیمت 
برنج کاهش پیدا می کند اما متأسفانه به دلیل وجود 
واسطه ها و دالالن این افت قیمت به مصرف کننده 
نمی رســد. به گفته خاکزاد، قیمت کنونی هر کیلو 
برنج طارم در کارخانه کمتر از 80هزار تومان و برنج 
پرمحصول 50هزار تومان اســت که حداکثر 85 تا 
8۷هزار تومان باید به مصرف کننده در تهران عرضه 
شود. این مقام مســئول پیش بینی کرد با توجه به 
شرایط تولید و ذخایر برنج در انبارهای کشور امسال 
قیمت برنج افزایشی نداشته باشــد اما معاون دفتر 
بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه 
قیمت برنج در سال1400 بسیار منصفانه بود، اعالم 
کرد که قیمت جدید برنج سال1401 به زودی اعالم 
می شود. حسنی مقدم، با بیان اینکه برنج تولید داخل 
سال گذشته با نرخ مناسبی قیمت گذاری شده بود، 
افزود: هر چه از فصل برداشت برنج فاصله می گیریم، 
حجم موجودی برنج کاهش می یابد و طبیعتا به دلیل 
آنکه عرضه کاهش می یابــد، قیمت ها افزایش پیدا 

می کند.
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی 
گفت: از 2هفته قبل که وارد فصل برداشــت شدیم 
قیمت ها نزولی است و امیدواریم این روند ادامه دار 
باشد و قیمت ها به نرخ های مناسب و متعادلی برسد. 

بهانه ای برای گرانی برنج نیست
 میزان برداشت امسال برنج با رشد 20 تا 25درصدی تولید، 2.4میلیون تن پیش بینی می شود 

که تنها یک گام تا رکورد 2.5میلیون تنی سال99 فاصله دارد

به گفته رئیس سازمان بورس به محض انجام توافق با وزارت صنعت، عرضه خودرو در بورس کاال آغاز خواهد شد
خوانآخرعرضهخودرودربورسکاال

پس از مخالفــت وزارت صنعت با عرضــه خودرو در 

خودرو
بورس کاال که به توقف عرضه در خرداد ماه منجر شد، 
حاال آنطور که رئیس سازمان بورس می گوید با وجود 
اختالف هایی که در مورد میزان عرضه خودرو در بورس کاال وجود دارد 
رایزنی ها با وزارت صنعت در حال انجام اســت و به محض رفع مشکل، 

عرضه خودرو در بورس کاال از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش همشــهری، خــرداد ماه امســال و بعد از یــک دور عرضه 
موفقیت آمیز محصوالت گروه بهمن در بورس کاال، مسئوالن این بورس 
از توافق با شرکت های خودرو ساز برای عرضه محصوالتشان در بورس کاال 
خبر دادند اما این عرضه ها به دلیل مخالفت وزارت صنعت متوقف شد. 
اســتدالل وزارت صنعت این بود که باید محصوالتی که با مازاد عرضه 
مواجهند در بورس کاال عرضه شــود و محصوالتی که با کمبود عرضه 
مواجهند نباید در بورس کاال عرضه شوند.در واقع مخالفت وزارت صنعت 
با عرضه خودرو در بورس کاال ناظر بر سیاست های این وزارتخانه برای 

تنظیم بازار بود.
بعد از این مخالفت ها ماه قبل شورای بورس جلسه تشکیل داد و بعد از 
بررسی هایی که با حضور وزیر صنعت انجام شد، مقرر شد بار دیگر عرضه 
خودرو در بورس کاال از سر گرفته شود. طبق مصوبه شورای بورس قرار 
شد خودروهایی که در مسیر خروج از قرعه کشی قرار دارند و به نوعی 
تولید و عرضه آنها بیش از میزان تقاضاست، امکان عرضه در بورس کاال 
را داشته باشــند. با وجود این مصوبه هنوز مسیر برای عرضه خودرو در 
بورس کاال هموار نشده اســت و گویا اختالف نظر هایی در زمینه میزان 

عرضه خودرو در بورس کاال وجود دارد.

اختالف نظر بر سر میزان عرضه
طبق توافقی که ماه قبل در شورای بورس با وزارت صنعت انجام شد قرار 
بود عرضه خودرو هایی که میزان عرضه شان بیش از تقاضاست از طریق 
بورس کاال عرضه شوند و فروش بقیه خودروها همچنان از طریق سامانه 
یکپارچه تخصیص خودرو انجام شــود. با وجود این تازه ترین اطالعات 
نشــان می دهد وزارت صنعت همچنان محدودیت هایی را برای عرضه 
خودرو هایی که عرضه آنها بیش از تقاضاســت درنظر گرفته و در واقع 
موافق عرضه همه تولیدات شرکت های خودرو ساز در بورس نیست. این 
موضوعی است که با مخالفت مقامات بازار سرمایه مواجه شده زیرا به زعم 

آنها برای کشف قیمت واقعی و شفاف شدن معامالت، باید میزان عرضه 
خودرو با تقاضا متناسب باشد. ضمن اینکه با عرضه قطره چکانی خودرو 
در بورس کاال این خطر وجود دارد که قیمت ها با رشد مواجه شوند و این 
گمانه را ایجاد کنند که بورس کاال عامل افزایش قیمت است. استدالل 
مقامات بازار سرمایه این است که محدودیت های درنظر گرفته شده مانع 

از تعادل قیمت می شود.
دیروز مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در این باره توضیح داد: وزارت 

صنعت میزانی را برای عرضه خودرو در بورس کاال درنظر گرفته اســت 
که نسبت به آن معترض بودیم و اعالم کردیم میزان عرضه باید بیش از 
رقم درنظر گرفته شده از سوی این وزارتخانه باشد. او تأکید کرد: وزارت 
صنعت شرایطی را برای عرضه خودرو در بورس درنظر دارد که سازمان 

بورس با آن مخالف است.

آغاز عرضه
با وجود این اختالف نظر ها، آنطور که دیروز رئیس سازمان بورس خبر 
داد رایزنی ها با وزارت صنعت در حال انجام است و بعد از انجام توافق های 
نهایی عرضه خودرو در بورس کاال دوباره آغاز خواهد شــد. عشقی در 
این باره گفت: طی چند روز گذشــته مذاکراتی را با مسئوالن حاضر در 
وزارت صنعت، انجام دادیم و به توافق هایی در زمینه عرضه خودرو در 
بورس کاال دست پیدا کردیم. به گفته او با پایان رایزنی ها و به محض رفع 

مشکل، عرضه خودرو در بورس کاال از سر گرفته خواهد شد.
او به نوع خودروهایی که قرار است در بورس کاال عرضه شوند اشاره کرد و 
گفت: عرضه در بورس کاال را از خودروهایی که قبال مشمول قیمت گذاری 
نبودند، آغاز می کنیم و به مرور تالش خواهیم کرد تا همه خودروها را 

وارد این بازار کنیم.

کاهش تولید خودرو
تازه ترین اطالعات از میزان تولید خودرو در تیر ماه امسال نشان می دهد با وجود یک دور رشد پرشتاب تولید خودرو در خرداد ماه، در تیر ماه 
امسال بار دیگر تیراژ تولید خودرو با کاهش مواجه شده است. آمار ها نشان می دهد 3 شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در تیر ماه 1401 
جمعا 85هزار خودرو تولید کرده اند که این میزان درمقایسه با خردادماه 19هزار دستگاه، یعنی معادل 18درصد کاهش نشان می دهد. این افت 
تیراژ تولید در تیر ماه در حالي اتفاق افتاد که در خرداد ماه امسال شرکت های خودرو سازی  با تولید 104هزار دستگاه خودرو رکورد تازه ای را 
در تولید ثبت کرده بودند.طبق هدف گذاری وزارت صنعت شرکت های خودرو ساز باید در سال جاری 1.5میلیون دستگاه خودرو تولید کنند 
تا سطح عرضه و تقاضا یکسان و قرعه کشی حذف شود یعنی شرکت های خودرو سازي  باید ماهانه 125هزار دستگاه خودرو تولید کنند. در 
چنین شرایطی کاهش تیراژ تولید در تیر ماه تردید ها را نسبت به تحقق اهداف وزارت صنعت افزایش داده است چرا که سطح تولید فروردین 
و اردیبهشت ماه هم به ترتیب 45 و 77هزار دستگاه بود. ضمن اینکه نگاهی به روند تولید خودرو در 4ماه نخست سال جاری نشان می دهد 
روند تولید خودرو همچون سال های گذشته از یک روند با ثبات پیروی نمی کند به طوری که در برخی ماه ها تیراژ تولید افزایش می یابد و در 
ماه بعد این میزان با کاهش مواجه می شود. نگاه دقیق تر به ارقام تولید در تیر ماه امسال نشان می دهد شرکت ایران خودرو با بیشترین میزان 
افت مواجه بوده و حجم تولیدت این شرکت در تیر ماه امسال 12هزار دستگاه معادل 21درصد افت کرده است. تولیدات شرکت سایپا نیز در 
همین ماه 5هزار و 819دستگاه معادل 17.5درصد کاهش یافته است. کمترین میزان افت، به پارس خودرو مربوط بوده که با افت 9.5درصدی 
تولید مواجه شده است. همگام با کاهش سطح تولید، میزان فروش نیز با افت 13درصدی مواجه شده. طبق داده های موجود میزان فروش 

خودرو در شرکت های خودروساز، در تیرماه امسال 14هزارو297 دستگاه کمتر از خرداد ماه بوده است.
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  خروج قطعات بی کیفیت خودرو از بازار
مهدی کاظمی، ســخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم 
یدکی خودرو و ماشــین آالت تهران گفت: برخی افراد ناآگاه و 
سودجو لوازم و قطعات یدکی بی کیفیت و ارزان قیمت خودرو 
را وارد می کنند تا سود بیشتری ببرند؛ به همین دلیل قطعات 
بی کیفیت خودرو همچنان در ســطح بــازار جوالن می دهند 
که باید برای خــروج این قطعات از بازار فکر اساســی کرد. اگر 
2 سازمان گمرک و استاندارد کمک کنند می توان با همکاری 
این صنف همه لوازم و قطعات بی کیفیت خودرو را از سطح بازار 

جمع آوری کرد.

  تجهیز همه نانوایی های تهران به دستگاه کارتخوان
عباس ارشدی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گفت: تاکنون 
80درصد واحد های نانوایی اســتان تهران به کارتخوان  مجهز 
شــده اند و تا نیمه اول مرداد باقیمانده واحدهــای نانوایی به 
دستگاه کارتخوان تجهیز می شوند. او افزود: هم اکنون مشکلی 
برای تامین نان و محدودیت خرید وجــود ندارد و افراد از تمام 
کارت های بانکی می توانند برای خرید استفاده کنند، چنانچه در 
برخی واحدها ممکن است افراد بنا به دالیلی کارت بانکی نداشته 
باشند، از طریق کارت هایی که در اختیار واحدهای صنفی است، 

خرید انجام می شود.

  عرضه محصوالت ســازمان جمع آوری و فروش 
امالک تملیکی در بورس انرژی

علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی گفت: در جلسه کمیته عرضه 
بورس انرژی ایران با درخواست ســازمان جمع آوری و فروش 
امالک تملیکی مبنی بر پذیرش و عرضــه فرآورده های نفتی 
متعلق به این سازمان در بازار فرعی بورس انرژی ایران موافقت 
شد. به گفته او فرآورده های متعلق به این سازمان شامل حالل 
402، بلندینگ نفتا، نفت ســفید، رافینیت، برش هیدروکربن 

سنگین و میعانات گازی هستند.

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی
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خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 2هزارو 
803واحد، معادل 0.19درصد نزول کرد و به یک میلیون 
و 440هزارو 909واحد رسید. شاخص کل هم  با 2هزارو 

250واحد افت به 387هزار و 217واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
156شرکت رشد و 413شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 11شرکت 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 هزارو 
629میلیارد تومان سهام خریدند. در مقابل حجم فروش 

سهامداران حقیقی به هزارو 916میلیارد تومان رسید. 
سهامداران حقیقی روز یکشنبه 285میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس در 
مبادالت دیروز 11هزارمیلیاردتومان نزول کرد و به 6539هزار 
میلیارد تومــان رســید. ارزش دالری کل بازار ســهام ایران با 
توجه به اینکه هردالر آمریکا دیروز در بازار آزاد در محدوده 
31هــزار و 950تومــان دادوســتد شــد، هم اکنــون معــادل 

204میلیارد و 660میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 11هــزارو 155میلیــارد تومــان اوراق 
بهادار دربازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
2هزارو 202میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه 
به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت. این 
ارقام نشان می دهدکه ارزش کل معامالت خرد در دادو 
ستد های دیروز 110میلیارد تومان معادل 15درصد افت 

کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

 کدام محصوالت فرنگی
ارزان شدند؟

 نرخ نامه جدید میادین میوه و تره بار که میانه هفته گذشــته 
منتشر شــد از کاهش قیمت چشــمگیر برخی اقالم صیفی و 
محصوالت فرنگی حکایت دارد. به گزارش همشهری، بیشترین 
کاهش قیمت در بخش ســبزی و صیفی مربوط به فلفل بود 
که 4هزار تومان افت قیمت داشــت. بامیه، فلفل دلمه ســبز و 
لیموترش هم 2هزار تومان ارزان شدند. هر کیلو سیب زمینی 
نو نیز بــا وجود کاهــش 500تومانی قیمــت همچنان باالی 

15هزار تومان عرضه می شود.

بامیه
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قیمت قبلیقیمت جدید

کیلوگرم/ تومان

فلفل ریز

21.000
25.000

 آخرین قیمت 
پودر ماشین لباسشویی

پودر ماشــین لباسشــویی هنوز در بســیاری از 
خانواده ها به دلیل به صرفه بودن و قیمت مناسب تر، با 
مایع لباسشویی جایگزین نشده و همچنان پرمصرف 
اســت. با صدور مجوز افزایش قیمت شوینده ها در 
خردادماه، انواع پودر دست و ماشین نیز رشد قیمت 
داشت. اما بررسی قیمت انواع پودرها نشان می دهد 
در بیشتر برندها قیمت بسته های 500گرمی پودر 

ماشین یکسان و حدود 20هزار تومان است.

قیمت ها به تومان

20.000سافتلن طالیی- 500گرمیسافتلن

20.000الوندر دیپ کلین- 500گرمیپرسیل

120.000در 2- 500گرمیتست

16.500رنگین تاژ- 500گرمیتاژ

37.500پرمیوم- 600گرمیپرسیل

20.000پلی واش- 500گرمیاکتیو

20.000بدون فسفات- 500گرمیهوم پالس

4146.700کیلوگرمیتست
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کامبیز ناظریان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 

تهران بزرگ 
65درصــد مشــترکان تهرانــی الگوی 
مصــرف تعییــن شــده بــرق را رعایت 
کرده انــد. 35درصــد از شــهروندان 
تهرانی بیش از الگوی تعیین شــده، 
برق مصــرف می کنند که بســیاری از 
این مشترکان با اندکی توجه بیشتر، 
قادر خواهند بود در دسته مشترکان 
کم مصــرف قــرار گیرنــد. مشــترکان 
بســیار پرمصــرف تهرانــی درصــورت 
کاهــش نــدادن مصــرف برق شــان 
بــا محدودیت هــای قانونــی مواجــه 

خواهند شد.

جواد اوجی
وزیر نفت 

 امســـــــال بــــرای توســــعه صنعــــت 
پتروشــیمی و تکمیل زنجیره ارزش، 
طرح هــای مطلوبــی بــه بهره بــرداری 
می رســد کــه بــا بهره بــرداری از آنهــا 
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی 

به 140میلیون تن در سال می رسد.



 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ يک

 روز مانده تا 
سری آ

 روز مانده تا 
الليگا

 روز مانده تا 
بوندس ليگا

عالمت سؤال بزرگ

استقالل

امیرحسین اعظمیفوتبال ایران
خبرنگار

آبی ها رقم زیادی برای رضایتنامه آرش 
رضاوند تعیین کرده اند؛ رقمی که از عهده 
فوالدی ها برنمی آید اما شاید یک باشگاه 

خارجی این معادله را عوض کند
آرشرضاونــد،هافبکاســتقاللچندهفتهای
استکهبهیکیازسوژههایمهمنقلوانتقاالت
تابستانیتبدیلشدهاماوضعیتاوهنوزمشخص
نشدهاست.دراینموردهیچشکیوجودنداردکه
جوادنکوناماعتقادویژهایبهسبکبازیرضاوند
داردوحتیروزجمعههمباحضوردریکبرنامه
تلویزیونیازاینبازیکنتعریفکــرد.نکوناماز
همانزمانیکهفصلتمامشد،ازمدیرانباشگاه
فوالددرخواستکردتارضاوندرابهصورتقطعی
دراختیاربگیرندولیدرخواستسنگینمدیران
استقاللتابهامروزمانعازاینانتقالشدهاست.
البتهاینداستانهنوزتمامنشــدهوهرلحظه

ممکناستاتفاقاتجدیدیرخدهد.

  سنگ بزرگ ساپینتو
ریکاردوساپینتو،سرمربیاستقاللبههیچعنوان
حاضربهازدستدادنرضاوندنیست.سبکبازی
اینبازیکنموردپسندسرمربیپرتغالیقرارگرفته
واوبهمدیراناستقاللتأکیدکردهکهنمیخواهد
شاهدجداییرضاوندباشــد،بااینحالهافبک
آبیهاتمایلبهحضوردرفوالدخوزســتاندارد
ومیخواهدازاســتقاللجداشود.رضاوندفصل
گذشتهوبعدازجداییازاستقالل،درمصاحبهای
تأکیدکردکهدراینتیمبابتبرخیمسائلتحت
فشارقرارداشتونمیتوانستآنشرایطراتحمل
کند.باتوجهبهدرخششرضاونددرفوالد،حاالاو
اصراربهجداییداردولیدراینزمینهباچالش

مواجهاست.
رضاونددراردویترکیهباساپینتوصحبتکرد
ودرنهایتهمســرمربیاستقاللسنگبزرگی
جلویپایرضاوندانداخــتوتأکیدکردکهاگر
اوقصدجداییدارد،بایدیکمبلغسنگینرابابت
صدوررضایتنامهبهباشگاهاســتقاللبپردازدتا
مدیرانتیمبااینپولبتوانندیکبازیکنخارجی
درپســترضاوندبهخدمتبگیرند.مبلغمورد
نظرساپینتوبسیارسنگیناســتوبعیداست
تیمیبتوانداینمبلغراپرداختکندولیهنوز
چیزیبــرایرضاوندتمامنشــدهواودرانتظار
رسیدنیکپیشــنهادخارجیاست.درقرارداد
اوبندیوجودداردکهدرصورتداشتنپیشنهاد
خارجیمیتواندباپرداختمبلغیازاســتقالل
جداشودواینموضوعمیتوانددرروزهایآینده
معادالتراتغییردهد.نکتهمهمایناســتکه
رضاوندمیخواهدباآرامشبیشتریفوتبالشرا
ادامهدهدوبههمیندلیلقصدجداییازجمع

آبیپوشانرادارد.

  وینگر خارجی به جای محبی
اســتقاللازمدتهاقبلتمایلجدیبهجذب
محمدمحبی،بازیکنایرانیتیمفوتبالسانتاکالرا
داشتولیمســئوالناینباشگاهطبقخواسته
سرمربیشانبهپیشــنهاداستقاللپاسخمنفی
دادند.بااینحال،اســتقاللآخرینتالشهای
خودشرابرایجذبمحبیانجاممیدهدولی
اگراینانتقالمنتفیشود،استقاللراهدیگریرا
انتخابخواهدکرد.یکیازمسئوالناستقاللبه
خبرنگارهمشهریورزشیمیگوید:»اگرموفق
بهجذبمحبینشــویم،ســراغوینگرخارجی

خواهیمرفت.«

  چند بازیکن جدا می شوند؟
درمدتزمانیکهاستقاللدرترکیهاردوزدهبود،
خبرهاییدربارهاحتمالجداییبرخیبازیکنان
ازجملهسعیدمهری،آرمانرمضانیوسیدمحمد
حسینیازاینتیممطرحشــدولیروزگذشته
برخیازســایتهایخبریبهنقلازمسئوالن
استقاللاینخبرراتکذیبکردند.بااینحالاز
رختکناستقاللخبرمیرسدکهاحتمالجدایی
برخینفراتوجوددارد.استقاللدرخطدفاع،
هافبکوحملهباترافیکبازیکنمواجهاســتو
شایدبرخیازآنهاباخواستهخودشانبهصورت

قرضیازاینتیمجداشوند.

  قائدی در تیررس الوصل
استقاللهفتهگذشتهبرایجذبمهدیقائدیبه
مدیرانشباباالهلیپیغامدادولیازآنهاپاسخمنفی
شنیدتابرایبازگرداندنوینگرسابقشناامیدشود.
براساسخبرهایرسیدهوآنچهدررسانههایامارات
منتشرشده،مذاکراتباشگاهشباباالهلیباباشگاه
اتحادکلباءنتیجهمثبتیبهدنبالنداشــتهواین
مذاکراتمتوقفشدهاست.اینبدینمعنیاستکه
مهدیقائدیاحتماالبهدیگرتیمشهردوبییعنی
الوصلملحقخواهدشد.میگویندالوصلباشباب

برایجذبقائدیبهتوافقرسیدهاست.

  استقالل از امروز استارت می زند
بازیکناناستقاللبعدازبازگشتازترکیه2روز
اســتراحتکردندوازامروزدرتهراندورجدید
تمریناترااستارتخواهندزد.شاگردانساپینتو
قراراســتدراینهفتهباحضــوردرایفمارک
تستهایپزشکیراپشتسربگذارندامازمان
حضورآنهادراینمرکزمشخصنیست.بازیکنان
استقاللتازمانبازیباسپاهاندرافتتاحیهلیگ
بیســتودوم،یکیا2بازیدوستانهدیگررانیز
پشتسرخواهندگذاشت.هنوززمانوحریفی
مشخصنشدهواستقاللیهادرحالمذاکرهبرای

برنامهریزیدراینموردهستند.

با نظر آقایحیی لژیونر می شوم
مهدی عبدی که در تمرینات پیش فصل مصدوم 
شده می گوید امسال  پرسپولیس جز قهرمانی به 

هیچ چیز دیگری فکر نمی کند

20

ستاره پرتغالی این روزها بیشتر 
وقتش را صرف کامنت گذاری زیر 

پست  های مرتبط با خودش می کند

انگیزه هایمان از دست می رودتوفان رونالدو
ساعدی بعد از اعزام نشدن تیم دوومیدانی 
به مسابقات قهرمانی جهان از بی انگیزگی 

خودش و سایر هم رشته هایش می گوید

18

مهدی عبدي و حامد پاکدل آمار بدي در گلزني ندارند اما پرسپوليس در کنار آنها مهاجمي 
با خصوصيات شهريار مغانلو مي خواهد. گادوين منشا که کوچک ترين شباهتي 

نداشت، اما شيخ دياباته می توانست گزينه خوبي باشد
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حاال کمی بیشتر فکر کن!

از جیب پدرش می دهد؟

به اندازه فرهاد مجیدی زحمت نکشیدی!

این چند روز شایعات زیادی در مورد 
عالقه فنرباغچــه ترکیه به جذب 
مهدی طارمی به گوش می رسید. 
حرف و حدیث ها تــا جایی ادامه 
پیدا کرد که سرانجام سرمربی این 
تیم هــم واکنش نشــان داد. خورخه 
ژســوس با تکذیب انتقال طارمی به فنرباغچــه گفته: »من 
توانایی های طارمی را خیلی دوســت دارم، اما در پســت او 
4بازیکن خوب داریــم. بنابراین احتمال انتقــال مهدی به 
فنرباغچه وجود ندارد.« به نظر ما که آقای ژسوس باید کمی 
بیشــتر فکر کند. کاش او با احساســات طارمی بازی نکند و 
یک فرصت دیگر به این بازیکن بدهد تا بلکه در لیگ معتبر و 
جادویی ترکیه بازی کند؛ مخصوصا که از انتقال قبلی اش به آن 
کشور کلی هم خاطره خوش دارد! استاد بحث انتقال طارمی 

به میالن وسط است؛ شما چه می گویی؟ دلت خوش است ها!

از مهــدی تــاج پرســیده اند طلب 
3میلیون و چند صــد هزار یورویی 
مــارک ویلموتس را چه کســی 
می دهد؟ او هم خیلی ساده و راحت 
جواب داده: »فیفا می پردازد.« یعنی 
طوری که اگر کسی نداند، تصور می کند 
فدراسیون جهانی قرار است این پول را از جیب پدرش بپردازد. 
یا اینکه فیفا یک بخش ویژه برای رفع و رجوع بدترین گاف های 
مدیریتی زیرمجموعه اش دارد و برای اینکه به کسی فشار نیاید، 
اینطور مواقع خودش مشکالت را گردن می گیرد! طبیعتا اینطور 
نیست و فیفا اگر برای تسویه حساب با ویلموتس پا پیش بگذارد، 
این کار را از محل پول های بلوکه شــده خود فدراسیون انجام 
خواهد داد. گزینه دم دست هم پاداش 12میلیون دالری صعود 
به جام جهانی است که حاال باید یک چهارم آن را توی شکم شیاد 

بلژیکی بریزیم. خیلی هم شیک و زیبا!

حتما در جریان هســتید که یکی از 
کشدارترین پرونده های تابستانی 
فوتبال اروپا، مربوط می شــده به 
تقاضای جدایی کریستیانو رونالدو 
از منچستریونایتد. در شرایطی که 
ابتدای فصل گذشــته این بازیکن در 
انتقالی ناگهانی به اولدترافورد برگشت و همه را حیرت زده کرد، 
ناکامی یونایتد در کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا کریس را به 
صرافت جدایی انداخته است. او برای رفتن اصرار دارد اما باشگاه 
کوتاه نمی آید و مصر است که قرارداد بسته شده، برای طرفین 
الزام آور باشــد. آدم یاد فرهاد مجیدی می افتد که با استقالل 
قرارداد 3ساله داشت، اما خیلی راحت با االتحاد کلبا مذاکره 
کرد و قراردادش را بست. اســتقاللی ها گفتند چون مجیدی 
برای تیم زیاد زحمت کشیده و محبوب است مانع جدایی اش 

نمی شوند؛ خب البد کریس برای یونایتد زحمت نکشیده بود!

تیم اســتقالل رکورددار بیشترین امتیاز 
در تاریــخ لیگ برتر اســت و جالب اینکه 
بسیاری از رکوردهای فردی در تاریخ لیگ 
نیز متعلق به استقاللی هاست. مثال رکورد 
باالترین امتیازی که یک مربی با یک تیم خاص کســب کرده، رکورد 
402امتیازی امیــر قلعه نویی با این تیم بوده اســت. این مربی 7فصل 
در اســتقالل ســرمربی بود و 3بار با این تیم به قهرمانی رسید. رکورد 
402امتیازی او با استقالل رکوردی است که نه خودش و نه هیچ مربی 
دیگری در سایر تیم ها موفق به تکرار آن نشده اند. در تاریخ لیگ برتری 
استقالل، پرویز مظلومی با 183امتیاز دومین مربی بعد از قلعه نویی بوده 

و فرهاد مجیدی هم با 125امتیاز رتبه سوم را دارد.

رکورد بیشترین کلین شیت در تاریخ لیگ 
برتر متعلق به سیدمهدی رحمتی است و 
رکورد بیشترین کلین شیت در لباس یک 
تیم خــاص را هم همیــن رحمتی درون 
دروازه اســتقالل رقم زده است. رحمتی با 94کلین شــیت، رکورددار 
بیشترین کلین شیت یک دروازه بان در یک تیم در تاریخ لیگ برتر است. 
پس از او وحید طالب لو قرار دارد که 54بار در استقالل دروازه اش را بسته 
نگه داشته است. در جمع استقاللی ها حسین حسینی سنگربان فعلی این 
تیم هم 50بار کلین شیت کرده و در رده سوم این باشگاه است. رحمتی 
در مجموع لیگ برتر و با لباس همه تیم ها 191کلین شیت داشته و بعد از 
او رحمان احمدی با 102کلین شیت در رتبه دوم است. علیرضا بیرانوند 
86بار کلین شیت کرده و امسال برای ارتقای رکوردش به لیگ برتر ایران 

بازگشته است.

اگرچه رضا عنایتــی باالتر از آرش برهانی 
بهترین گلــزن تاریخ لیگ برتــر بوده اما 
رکورددار گلزنی در لباس استقالل آرش 
برهانی است. آرش 9فصل برای استقالل 
بازی کرد و 79گل در لیگ برتر به ثمر رساند. رضا عنایتی با 58گل دومین 
گلزن برتر استقالل اســت و فرهاد مجیدی هم با 46گل سومین گلزن 
برتر این تیم در لیگ برتر محسوب می شود. سیاوش اکبرپور با 42و امید 
ابراهیمی با 28گل، جمع 5گلزن برتر این تیم را کامل می کنند. سجاد 
شهباززاده با بازگشت به استقالل این فرصت را دارد که آمار خوب خود را 
در این تیم بهتر کند. این بازیکن با 19گل در رده هشتم بهترین گلزنان 
استقالل در لیگ برتر جای دارد. ارسالن مطهری هم 15گل در لیگ برتر 

برای استقالل زده است.

نكته بازی

متریکاآماربازی

402

94

79

جای خالی شهریار

محمد زارعی |  مهدی عبدی، مهاجم پرسپولیس با گلزنی 
در بازی های تدارکاتی پیش فصــل آمادگی باالی خود را 
نشان داده بود اما با مصدومیتی روبه رو شد که او را چند روز 
از تمرینات گروهی دور کرد. البته مدت دوری این بازیکن 
خیلی طوالنی نیست و او از ســه چهار روز دیگر مجددا 
تمرینات خود را آغاز خواهد کرد. مهاجم جوان سرخپوشان 
که در نخســتین روزهای نقل وانتقاالت بحث انتقال او به 
پرتغال هم شنیده می شد حاال در تیمش مانده و امیدوار به 
قهرمانی در فصل پیش رو است. او در این گفت وگوی کوتاه 

به سؤاالت همشهری پاسخ داده است.

   در تمرینات پیش فصل بدشانســی آوردی و 
مصدوم شدی. این آسیب دیدگی چگونه به وجود آمد؟

واقعا بدشانسی آوردم. آمادگی خوبی داشتم که از ناحیه کشاله 
پا مصدوم شدم. با کســی هم برخورد نکردم وقتی شوت زدم 

کشاله پایم آسیب دید.

   چه زمانی به تمرینات برمی گردی؟
از سه چهار روز دیگر تمریناتم را آغاز می کنم. ان شاءاهلل مانند 
روزهای قبــل از مصدومیت پرقدرت و آمــاده در تمرینات و 

بازی های دوستانه شرکت کنم و آماده شروع لیگ شویم.

   گویا برای لیگ آینده انگیزه باالیی داری؟
صد درصد همینطور است. در سال جام جهانی تمام هدف من 
این است که بتوانم در ترکیب پرسپولیس بازی های خوبی را به 
نمایش بگذارم. هدفم این است که هم دل هواداران پرسپولیس 
را شاد کنم و هم بتوانم نظر آقای اســکوچیچ را جلب کنم تا 
افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی در جام جهانی را داشته باشم.

   بعد از رد کردن دعوتنامه تیم چاوز پرتغال، 
این روزها دوباره بحث لژیونر شدنت مطرح شده است. آیا 

خودت این بحث ها را تأیید می کنی؟
صحبت هایی مطرح شــد اما من قرارداد دارم و اگر قرار باشد 
انتقالی صورت بگیرد باید با نظر آقایحیی باشد. تا جایی که من 
می دانم و در آخرین صحبت هایی که ایشــان داشتند مخالف 
رفتن من بودند. برای من هم نظر ایشــان حائز اهمیت است. 

بنابراین هیچ چیز مشخص نیست و باید منتظر آینده باشیم.

   اصال خودت دوست داری لژیونر شوی یا نه؟
مطمئنا هر بازیکن جوانی دوست دارد به تیم های اروپایی برود 

و پله های ترقی را طی کند که من هم از این قاعده مســتثنی 
نیستم اما باید شرایطش به شــکل مناسبی مهیا باشد. ضمن 
اینکه خود باشگاه پرسپولیس هم آنقدر بزرگ است که با ماندن 

در همین تیم می توان به خیلی از افتخارات رسید. خود من 
مدیون پرسپولیس و هوادارانش هستم چون از این باشگاه 

بود که توانستم خودم را نشان دهم و چهره شوم.

   به نظر خودت پرسپولیس در فصل 
نقل و انتقاالت توانســته عملکرد قابل قبولی 

داشته باشد؟
مطمئنا بازیکنانی که جذب شدند از توانایی باالیی 
برخوردار هســتند که کادرفنی آنها را جذب کرده 

است. ضمن اینکه می بینید اکثر آنها سابقه ملی 
زیادی دارند و ان شاءاهلل در ترکیب پرسپولیس 

موفق عمل کنند تا در کنــار هم فصل 
خوبی را برای هــواداران رقم بزنیم. 
ضمن اینکه شــنیدم باشــگاه هنوز 

دنبال جذب نفرات دیگری هست.

   نظرت در مورد قرعه کشــی 
مسابقات لیگ برتر چیست؟

همه تیم ها برای حضــور پرقدرت در لیگ در 
حد خودشان زحمت می کشند و همه بازی ها 
سخت خواهد بود. به خصوص که تیم ها مقابل 
پرسپولیس با انگیزه بیشتری ظاهر می شوند تا 
بتوانند خودی نشان دهند. اما پرسپولیس که به 

جز قهرمانی به چیز دیگری فکر نمی کند باید 
در تمام مسابقات با قدرت ظاهر شده و برنده 
باشد. مطمئنا پرســپولیس امسال شانس 
اصلی برای کسب قهرمانی خواهد بود و ما 
به جز قهرمانی به چیز دیگری فکر نمی کنیم.

   پرسپولیس بعداز 5قهرمانی 
پی درپی فصل قبل نایب قهرمان شد. به نظر 

خودت علت این موضوع چه بود؟
ما فصل قبل هم بازی های خوبی انجام دادیم و 
امتیازات خوبی هم کسب کردیم. فقط در بعضی 

از بازی ها با بدشانسی امتیازاتی را از دست دادیم 
که همان باعث شد قهرمانی از دستمان برود. 

ان شاءاهلل امسال جبران می کنیم.
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میالد تقی زاده مرتضایی| پرســپولیس همچنان 
به دنبال مهاجم اســت. مدتي بحث مهاجم برزیلی 
مطرح بود و منتفی شد، مدتی هم مذاکره با گادوین 
منشا پرسپولیسی ها را ســرگرم کرد که او هم در 
مس رفسنجان ماندگار شد. حاال دوباره بحث شیخ 
دیاباته گرم شده و می گویند عقد قرارداد با او منوط 
به موافقت یحیی گل محمدی اســت. در این 
بین خیلی ها هم با اشاره به آمار گلزنی های 
عبدی و پاکدل، می گویند پرسپولیس 
مهاجمان بدی ندارد، فقط به اندازه کافی 

به این مهاجمان اعتماد نشده است.

   حامد و مهدی؛ کافی نیستند
فصل گذشــته حامد پاکــدل در هر 
104دقیقه ای که بــازی کرد یک گل 
برای پرسپولیس زد و از این لحاظ بین 
همه مهاجمان لیگ برتــر رکورددار 
بــود. از آن طرف مهــدی عبدی هم 
طــی 1326دقیقه بــازی 7گل برای 
سرخپوشان زد که آمار بدی محسوب 
نمی شــود. کافی اســت بدانیم که 
گادوین منشا آقای گل لیگ21 نیز 
بدون احتســاب پنالتی هایش دقیقا 
به همیــن تعــداد گل زده اســت. در واقع آمار 
گلزنی عبدی و پاکدل تفــاوت چندانی با آقای 
گل لیگ نداشته است اما اینکه پرسپولیس در 
نقل وانتقاالت به شدت دنبال جذب مهاجم است، 
توجیه منطقی دارد. نیاز پرســپولیس در خط 
حمله، نیاز به یک گلزن صرف نیست که با بازی 
دادن به عبدی و پاکدل برآورده شود. پرسپولیس 
نیاز به یک مهاجم فیزیکــی و توپ نگه دار دارد 
که بتواند پشــت به دروازه حریف بازی کند. 
مهاجمی که قادر باشد توپ های کوتاه و بلند 
را پشــت به دروازه حریف تصاحب کرده و 
تا زمان رســیدن هم تیمی هایش حفظ 
کند. مهاجمی که در آن شــرایط دائما از 
بازیکنان خودی توپ بگیرد و دوباره به آنها 
برگرداند. این توانایی را نه مهدی عبدی 
دارد و نه حامد پاکدل. در میان مهاجمان 
ایرانی، کامل ترین بازیکن با این خصوصیات 
شهریار مغانلو است که پرسپولیس فصل 
قبل او را از دســت داد و توانایی جذب 
دوبــاره او را هم ندارد. اگر از شــهریار 
بگذریم، در بین بازیکنان ایرانی هیچ 

مهاجم ســطح اول دیگری با این قابلیت ها وجود ندارد. 
سال گذشته استقالل، رودی ژستد را با این خصوصیات 
داشت و در سال های قبل هم شیخ دیاباته این کار را برای 
آبی ها انجام می داد. امســال هم پرسپولیس به درستی 
فهمیده که برای پر کردن این جای خالی باید به مهاجمان 

خارجی امید ببندد.

   گادوین منشا؛ شوخی بگیرید
گادوین منشا مهاجم خوبی اســت اما هرگز مهاجمی 
با خصوصیات ذکرشــده نیســت. منشــا، یک ورژن 
باتجربه تر و شــاید کاراتر از همان عبدی و پاکدل است 
و هرگز مهاجمی نیســت که بتواند جای خالی مغانلو 
را در پرســپولیس پر کند. اینکه پرسپولیسی ها برای 
جذب مهاجم با او مذاکره کرده اند را باید یک شــوخی 
عجیب یا حداکثر یک اشــتباه در تصمیم گیری کادر 
فنی پرســپولیس تلقی کرد. به خصوص که منشا قبال 
امتحانش را در پرســپولیس و اســتقالل پس داده و 
مشخص کرده بود مهاجم به دردبخوری برای تیم های 
بزرگ نیســت. دقت کنید که او بعد از 6سال بازی در 
ایران باالخره در چه تیمی آقای گل لیگ شد؛ در مس 
رفسنجان، تیمی که از لحاظ مالکیت توپ رتبه دهم را 
بین تیم های فصل گذشته داشت. یعنی منشا بهترین 
مهاجم برای تیم هایی اســت که فوتبال واکنشــی را 
می پسندند و در ضدحمالت فضای بازتری برای حرکت 
و شــوتزنی او می آفرینند. او طی ســال های بازی در 
پرسپولیس و استقالل نشان داد در این تیم ها که دائما 
باید در مقابل خط دفاعی فشرده حریفان کوچک تر بازی 

کند، کارایی الزم را ندارد.

    شیخ دیاباته؛ اصل جنس
مذاکره با منشا یا شوخی بوده یا اشــتباه، اما مذاکره با 
شیخ دیاباته ممکن است پرسپولیس را به خواسته اش 
در این فصل برساند. شــیخ دقیقا همان مهاجمی است 
که قرمزها نیاز دارند، به شرط آنکه در فرم مطلوب باشد و 
بتواند همان عملکردی که در لیگ نوزدهم برای استقالل 
داشت در لیگ22هم برای پرسپولیس داشته باشد. شیخ 
در آن فصل 15گل در لیگ زد که 3تای آنها پنالتی بودند 
و 12گل دیگر در جریان بازی به ثمر رســید. او توانایی 
زیادی در اســتپ کردن توپ های بلند و رام کردن و به 
زمین کشیدن آنها دارد. ضمن اینکه می تواند به خوبی با 
هافبک های تکنیکی پرسپولیس که هم گل زدن بلدند 
و هم آمار پاس های کلیدی شان باالست، تعامل داشته 
باشد. پرسپولیس یک مهاجم این مدلی نیاز دارد؛ حاال 

چه دیاباته چه هر مهاجم دیگری.

فقط با نظر آقایحیی لژیونر می شوم
 مهدی عبدی که در تمرینات پیش فصل مصدوم شده می گوید امسال

 پرسپولیس جز قهرمانی به هیچ چیز دیگری فکر نمی کند
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من قرارداد 
دارم و اگر قرار 
باشد انتقالی 
صورت بگیرد 

باید با نظر 
آقایحیی 
باشد. در 

آخرین 
صحبت هایی 

که ایشان 
داشتند 

مخالف رفتن 
من بودند

دیاباته یا منشا؟
 مقایسه 2مهاجم نام آشنای خارجی که به نظر می رسد به خاطر

 لج و لجبازی از دست پرسپولیس رفتند

یحیی گل محمدی در اعتراض به مدیران باشــگاه پرسپولیس گفته: 
»گادوین منشا را مفت از دست دادیم.« اشاره او به تالش باشگاه برای 
جذب آقای گل فصل گذشته لیگ برتر است که البته به جایی نرسید 
و منشا در مس رفسنجان باقی ماند. حاال یحیی که آشکارا با مدیریت 
زاویه پیدا کرده، از کف رفتن شانس همکاری با منشا را یک نمره منفی 
در کارنامه درویش و شرکا به شمار می آورد. از سوی دیگر اما در این مدت 
بارها زمزمه هایی در مورد توافق نهایی پرسپولیسی ها با شیخ دیاباته، 
مهاجم پیشین استقالل و الغرافه منتشر شده؛ توافقی که گویا یحیی 
گل محمدی در چندین مرحله آن را رد کرده است. حتی عده ای عقیده 

دارند کار کادرفنی و مدیریتی باشگاه در زمینه جذب مهاجم به نوعی به 
لج و لجبازی کشیده است؛ این یعنی همانطور که باشگاه نتوانست منشا 

را بگیرد، یحیی هم دیاباته را رد کرد!
نمی دانیم چنین تفسیری درست است یا نه، اما شاید مقایسه عملکرد 
فصول اخیر این دو مهاجم گویا باشد و نشان بدهد کدام یک از آنها حداقل 
روی کاغذ می توانست خرید جذاب تری برای پرسپولیس باشد. گادوین 
منشا فصل گذشته طی 27بازی 14گل برای مس زد که البته نیمی از آنها 
از روی نقطه پنالتی بود. شــیخ دیاباته اما در همین بازه زمانی در لیگ 
ستارگان قطر طی 16بازی 11گل برای الغرافه به ثمر رساند. به عبارت دیگر 

میانگین گلزنی منشا 0.51صدم بوده درحالی که دیاباته میانگین 0.68گل 
در هر بازی را به ثبت رسانده است. شیخ دیاباته یک فصل بد و یک فصل 
رؤیایی را در استقالل داشت. او در سالی که آقای گل شد 15گل به ثمر 
رســاند، اما فصل بعدش تنها 2گل زد. منشا هم در نیم فصل اولی که به 
گل گهر پیوست تنها 2گل زد، اما فصل بعد از آن 14گل به ثمر رساند. آمار 
منشا در عجمان و استقالل اصال قابل دفاع نیست و او در این 2تیم فقط 
یک گل زده، اما دیاباته قبل از حضور در استقالل هم برای االمارات 10گل 
به ثمر رسانده بود. این داستان 2مهاجمی است که انگار یکی را سرمربی 

نخواست و دیگری را مدیریت. کدام یک از آنها بهتر بود؟
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2ســال به برگزاری المپیک بعدی به میزبانی 
پاریس مانده امــا نگرانی ها دربــاره میزبانی 
پایتخت فرانســه از این رویداد ورزشی چنان 
زیادشــده که پای رئیس جمهور فرانسه هم به 
ماجرا باز شده اســت و امانوئل مکرون به همه 
اطمینان داده مشکلی در راه برگزاری بازی ها 
نیســت. رئیس جمهور فرانســه توجه بسیار 
زیادی به المپیک دارد چون برگزاری منظم و 
درست آن، می تواند بزرگ  ترین میراث دور دوم 
ریاست جمهوری او باشد. اما نگرانی ها درباره 
بودجه و مناسبات بسیار حساس امنیتی، باعث 
شده آماده سازی پاریس برای میزبانی مسابقات 

تحت تأثیر قرار بگیرد.
فرانســه، پیش از این به خاطر میزبانی خوب 
و مطبوع از رویدادهای ورزشــی معروف بود 
امــا اتفاقــات و بی نظمی هــای تکان دهنده 
پیش از فینال لیگ قهرمانــان بین لیورپول و 
رئال مادریــد در پاریس در ماه مــی، به اعتبار 
این کشــور لطمه ای جدی وارد کرده اســت. 
منتقدان می گویند که حضور بســیار سنگین 
و ســهمگین پلیس و نیروهای امنیتی باعث 

آن آشوب فراموش نشدنی شــد. مسئله دیگر 
جاه طلبی کمیته برگزاری مســابقات اســت 
که گفته می شــود از حمایت شخصی مکرون 
هم برخوردار اســت؛ برخالف سنت المپیکی 
کــه افتتاحیه در ورزشــگاه اصلی یــا همان 
ورزشگاه دو و میدانی برگزار می شود، پاریسی ها 
می خواهند افتتاحیه باشــکوهی را به صورت 
شناور روی رودخانه سن در قلب پاریس برگزار 

کنند.
همه اینها باعث شده اســت تا بسیاری از حاال 
پیش بینی کنند که پاریس میزبانی پردردسری 
خواهد داشــت. این نگرانی ها و انتقادها چنان 
باالست که مکرون را مجبور کرده یک جلسه 
ویژه با حضور وزرا و مقامــات مربوطه برگزار 
کند تا نشــان دهد همه  چیز طبق برنامه پیش 
خواهد رفت. او آخر هفته گذشته در این جلسه 
در کاخ الیزه پذیرای وزرای کشــور، ورزش و 
همینطور رئیس کمیته برگــزاری و تعدادی 
دیگر از مقامات ارشد بود. مکرون توجه زیادی 
به این بازی ها دارد و می خواهد شکوه آن را به 
ریاست جمهوری خود گره بزند. او سه شنبه در 

گفت  وگو با روزنامه اکیپ گفته است: »ما 2سال 
با شروع بازی ها فاصله داریم و با زمان در حال 

مسابقه هستیم.«
کمیته برگزاری المپیــک پاریس 4.1میلیارد 
دالر بودجه دارد که بخشی از آن برای توسعه 
زیرساخت ها به کار گرفته خواهد شد. مشکل 
بزرگ تورم اســت که کمیته را از نظر مالی به 
چالش کشــیده اســت. عالوه بر آن، برخالف 
انتظار، اسپانسرهای قدرتمندی که بخشی از 
بار آماده سازی پاریس را به دوش بگیرند، پیدا 
نشده است. مکرون وعده داده که برای تامین 
بودجه بازی ها، به مردم مالیات نخواهد بست 
و گفته که خود بازی هــا باید هزینه خودش را 
تامین کند. او بعد از مالقــات با مقامات دولت 
و کمیته برگزاری، با توماس باخ رئیس کمیته 

بین المللی المپیک هم دیدار کرده است.
هفته گذشته از شعار بازی ها با عنوان »بازی ها 
برای همه« رونمایی شــد. دولت فرانسه گفته 
است که می خواهد نیمی از بلیت ها را بخرد و 
آنها را بین جوانان، دانشجویان و دانش آموزان 

توزیع کند تا آنها هم از بازی ها بهره ببرند.

جهان

بازگشت مسی

در بارسلونا تقریبا هر روز درباره بازگشت مسی در سال آینده 
صحبت می شود. با اینکه رابطه مسی با باشگاه خوب نیست و 
هنوز 70میلیون یورو طلب دارد، اما الپورتا، ژاوی و خبرنگاران 
درباره او حرف می زنند. الپورتا، رئیس باشگاه گفته: »بازگشت 
مسی هدف و آرزوی من است. احســاس می کنم یک بدهی 
اخالقی به مســی داریــم و به دلیل نحوه خروج او احســاس 
مسئولیت می کنم. هدف و آرزوی من این است که او به بارسلونا 
برگردد، در تمامی ورزشگاه ها به صورت ایستاده تشویق شود و 
دوران فوتبالش را در بارسلونا به پایان برساند. امیدوارم این رؤیا 
محقق شود.« ژاوی هم در مورد بازگشت لیونل مسی به بارسلونا 
گفته: »اگر سؤال شما این اســت که آیا من دوست دارم لئو به 
بارسلونا بازگردد، پاسخ من این اســت که قطعا بله.« مسی با 
پایان قراردادش یا در پاریس می ماند یا به بارسلون برمی گردد 

یا به آمریکا می رود. از این سه حالت خارج نیست!

درآمد سه ویا از خط دفاع
خط دفاعی سویا با زوج دیه گو کارلوس - ژول کنده، با دریافت 
۳0 گل بهترین خط دفاع اللیگا در فصل 22-2021 لقب گرفت 
اما این زوج در نقل وانتقاالت تابســتانی امسال از هم پاشید؛ 
دیه گو کارلوس به اســتون ویال رفت و ژول کنده به بارسلونا. 
با این حال سه ویا درآمد خوبی از خرید و فروش این دو مدافع 
کسب کرد؛ دیه گو کارلوس، خرید از نانت با 1۵ میلیون یورو و 
فروش به آستون ویال با ۳1 میلیون یورو و ژول کنده، خرید از 
بوردو با 2۵ میلیون یورو و فروش به بارسلونا با ۶0 میلیون یورو.

توفان رونالدو 
در شبکه های اجتماعی

ستاره پرتغالی این روزها بیشتر وقتش را صرف کامنت گذاری 
زیر پست  های مرتبط با خودش می کند

شــرمنده خوانندگان 
خودمان و همین طور خود 

کریستیانو رونالدو هستیم 
اما باز هم از او اخباری منتشر 

شده. رونالدو که به تازگی خودش 
را به کادرفنی فعلی و تن هاخ معرفی کرده، سوژه 
شایعات زیادی در حوزه نقل وانتقاالت فوتبال بود. 
هر روز او را به یک تیم حاضر در لیگ قهرمانان اروپا 
لینک کردند و ما هم چند روز یک بار همان شایعات 
را پوشــش دادیم. اما اخبار تمام شدنی نیست . 
کریستیانو زیر یکی از پســت های اینستاگرامی 
با موضوع عکــس اعتراضی هــواداران اتلتیکو 
مادرید که خطاب به او گفته بودند به متروپولیتانو 
نیاید، 3 ایموجی خنده گذاشــته بود اما این برای 
پایان دادن به شایعات کافی نبود. برای همین یک 
روز بعد شخصا پستی در صفحه اینستاگرامی اش 
منتشر کرد و به شایعات واکنش رسمی نشان داد و 
نوشت: »غیرممکن است روزی در مورد من صحبت 
نشود. در غیر این صورت، رسانه ها نمی توانند پول 
دربیاورند. می دانید کــه اگر دروغ نگویید، توجه 
مردم را به خود جلب نمی کنید. به همین مسیر ادامه 
می دهید تا شاید یکی از این خبرها درست باشد.« 
بالفاصله پس از آنکه کریســتیانو رونالدو اخبار 
منتشرشده توسط نشریات را دروغ خواند، اعالم 
کرد یکشــنبه در دیدار مقابــل رایووایکانو بازی 
خواهد کرد تا باالخره نخستین حضور او تحت نظر 
تن هاخ رقم بخورد. او از فهرست تیم برای حضور در 
نروژ و بازی مقابل اتلتیکو مادرید که یکی از تیم هایی 
بود که گفته می شد او را می خواهد، خط خورد اما به 
بازی بعدی در اولدترافورد خواهد رســید. یکی از 
فن پیج ها یا صفحه های هواداری رونالدو خبری از 
او زده و نوشته که کریستیانو زیرنظر تن هاخ تمرین 
کرده و خود رونالدو زیر این پست کامنت گذاشته و 

نوشته: »3 بار با تیم تمرین کردم.«
فعالیت های کریس در اینستاگرام خیلی زیادشده و 
این نشان می دهد مشکالت خانوادگی اش که گفته 
می شد او را از تمرینات دور نگه داشته، حل شده 

است. او زیر پست ادی هو، سرمربی تیم نیوکاسل 
که نوشــته بود: »امیدوارم رونالدو در لیگ برتر 
بازی نکند چون او گل هــای زیاد می زند و ترجیح 

خودم این است که در تیم مقابل ما نباشد«، کامنت 
گذاشت: »فکت )حق(« با یک ایموجی تأیید و یک 

ایموجی خنده.

او زیر یک پست توییتری دیگر 
هم که خبری را درباره حضورش 
در بازی یکشــنبه مقابل وایکانو 
اعالم کــرده بود، کامنت گذاشــت: 
»پادشــاه )منظورش خودش بــود( روز 
یکشنبه بازی خواهد کرد!« او انگار این روزها زمان 
زیادی را در شــبکه های اجتماعی صرف می کند. 
فقط مانده یک پست از الکس فرگوسن بگذارد و 
در شرح آن بنویسد: »اگه دوستش داری، 2بار بزن 

روی عکس!«
با وجود واکنش تند رونالدو به دروغ ها، رسانه ها 
هنوز دست بردار نیستند. بی این اسپورت خبری 
جدید را درباره او منتشــر و اعالم کرده، باشگاه 
ناپولی کــه بازیکنانی مثل کولیبالــی، مرتنز و 
اینســینیه را در این تابســتان از دست داده، 
خواهان جذب رونالدو اســت. پیش تر اعالم شده 
بود که ناپولی به این خاطر کــه لباس های تیم را 
خودش تولید می کند، می توانــد از محل فروش 
پیراهن رونالدو خرج دســتمزد و رقم انتقالش را 
دربیاورد. مدیران ناپولی و مالک پرحاشیه آن یعنی 
دلورنتیس امید دارند به پشــتوانه حضور دیه گو 
مارادونای افسانه ای در این باشگاه نظر رونالدو را 

برای انتقال به تیم محبوب شهر ناپل جلب کنند.
همزمان الپورتا، رئیس باشــگاه بارسلونا هم به 
شایعه پیشنهاد شدن رونالدو به این باشگاه واکنش 
نشان داد و گفت: »ما تصمیم گرفتیم لواندوفسکی 
را برای پست مهاجم بخریم چون هدف اول ما بود. 
کریســتیانو یک بازیکن حرفه ای است و مطمئنا 
پیشــنهادهای زیادی هم دارد ولــی او بازیکن 
منچستریونایتد است؛ یک باشــگاه فوق العاده. 
من به او بسیار احترام می گذارم. رسانه ها درباره 
رونالدو زیاد حرف می زنند، بــرای همین درباره 
او همیشه اخبار ضدونقیضی وجود دارد.« با این 
حرف ها می توان نتیجه گرفت که زمزمه هایی برای 
حضور رونالدو در بارســلونا وجود داشته است. 
الپورتا هرگز درباره لواندوفســکی نگفته که او با 

باشگاه بزرگی مثل بایرن مونیخ قرارداد دارد!

رونالدو 
دربــاره اخبــار مربوط 

به انتقالش به اتلتیکو یا بارســلونا 
به کنایه گفته: »با وجــود اینکه رئال  
مادرید را ترک کرده ام و مهم نیســت 
کجا باشم، برای همیشه  این پیراهن 

و این نشــان وفاداری همراه 
من خواهد بود.«

باشگاه 
در  منچســتریونایتد 

توییتی خبر داده: »کریســتیانو 
رونالدو طبــق درخواســت تن هاخ 
برای باال بردن آمادگی جســمانی خود 
در کارینگتون به تمرینات انفرادی 

خود ادامه خواهــد داد تا تیم 
از نروژ برگردد.«

دیلی میل مدعی شد سر الکس فرگوسن به کادر مدیریتی باشگاه منچستریونایتد 
اضافه شده است. ســرمربی افسانه ای شیاطین ســرخ، در نقش مشاور به این 
باشــگاه بازمی گردد تا تجارب خودش را در اختیار منچستریونایتد قرار دهد. 
فرگوسن مدتی اســت زیاد به اولدترافورد و کارینگتون رفت و آمد دارد. برخی 
رسانه ها این رفت وآمدهای اخیر را به نقش او در قانع کردن کریستیانو رونالدو 
به ماندن ربط داده اند اما گویا موضوع فراتر از این حرف هاست. این دو اسطوره 
باشگاه منچستریونایتد همدیگر را دیده اند اما اعالم شده که این مالقات اتفاقی 
بوده و برای آن برنامه ریــزی صورت نگرفته تا فرگی کریــس را راضی کند در 
منچستر بماند. فرگوسن روز سه شنبه زمانی که رونالدو و ایجنتش، ژرژ مندس 
با آرنولد مذاکره کردند با رونالدو به گفت وگو پرداخت، اما گفته می شود این یک 

گفت وگوی کوتاه و سرپایی در حد احوالپرسی بوده است.
فرگی کبیر گویا قرار است نقش مشاور را در باشــگاه به عهده بگیرد. با جدایی 

کامل رالف رانگنیک که قرار بود 2 فصل دیگر سمت مشاور را در باشگاه من یونایتد 
داشته باشد، این پست فعال خالی است. جلســه ناهار سه شنبه در کارینگتون 
نخستین جلسه از یک سری جلسات منظم با شرکت ریچارد آرنولد، جان مورتاگ، 
سر الکس فرگوسن، دیوید گیل و برایان رابسون است. با آمدن ریچارد آرنولد به 
مدیریت باشگاه، فرگوسن نفوذ بیشتری در اولدترافورد نسبت به هر زمان دیگری 
از زمان کناره گیری اش از سرمربیگری خواهد داشت. سر الکس فرگوسن به همراه 
دیوید گیل و برایان رابسون به ریچارد آرنولد در مورد مسائل گوناگونی ازجمله 
بازسازی اولدترافورد و کارینگتون و رابطه منچستر با طرفدارانش مشاوره خواهند 
داد. فرگوسن و گیل از زمان ترک شغل شان در سال201۳ به این سو همچنان در 
هیأت فوتبال باشگاه به عنوان عضو افتخاری و غیراجرایی باقی مانده بودند اما قرار 
است نقش شان پررنگ تر از قبل شود و مثل مدیرفنی های باشگاه های فوتبال در 

ایران پستی بی خاصیت و تشریفاتی و صرفا یک ژست تبلیغاتی نباشد.

پررنگ شدن 
نقش فرگی

اسطوره باشگاه 
منچستریونایتد پست 
رسمی و غیرتشریفاتی 
مدیریتی می گیرد

قربانی زینچنکو رفت
خرید زینچنکو از منچسترسیتی یک خرید غیرضروری بود اما 
به خاطر جوی که در حمایت از اوکراین در انگلیس وجود دارد، 
جذب این مدافع چپ اوکراینی توجیه پذیر اســت. با خرید او 
۳ بازیکن در پست دفاع چپ در تیم حضور دارند؛ خودش، نونو 
تاوارش و تیرنی. نونو تاوارش این وسط قربانی شد. او در ابتدای 
فصل گذشته پدیده تیم بود اما در ادامه ضعف هایش مشخص 
شد و نتوانست در غیاب تیرنی مصدوم در این پست بدرخشد. 
مدافع پرتغالی به صورت قرضی به مارســی منتقل شده و قرار 
است در این تیم پیراهن شــماره۳0 را بر تن کند. پیش از این 
گندوزی که مورد غضب آرتتا قرار گرفته بود، همین مســیر را 
رفت. البته هافبک فرانسوی ابتدا به هرتابرلین و سپس به مارسی 
قرض داده شد و سرانجام در این تابستان قراردادش را با باشگاه 

فرانسوی قطعی کرد. نونو فصل آینده باید به آرسنال برگردد.

خطاکارترین باشگاه لیگ
یک خبر دیگر از آرسنال. این تیم که زیرنظر آرتتا رکورد کارت 
قرمز را شکســته، در فصل گذشــته بین تیم های لیگ برتری 
بیشترین تعداد خطاهای تاکتیکی را داشته است. به خطاهایی 
تاکتیکی گفته می شــود که نه بر اثر برخورد ناخواسته یا حتی 
عمدی و خشن بلکه به خاطر وقفه ایجاد کردن در بازی یا گرفتن 
جلوی حمله تیم مقابل صورت می گیرد. از این لحاظ آرسنال در 
صدر تیم های لیگ برتر قرار داشت و این نشان می دهد آرتتا برای 

خطا هم برنامه دارد.

کاپیتان جوان توپچی ها
مارتین اودگارد، هافبک نروژی آرســنال که از رئال مادرید 
به این باشــگاه آمده، با رفتن اوبامیانــگ، الکازت و خروج 
احتمالی برند لنو بــه کاپیتان اول تیم تبدیل شــد. او که 
۶0بازی با پیراهن این تیم انجام داده، با 2۳سال سن و پس 
از سسک فابرگاس )21سال - 200۸( جوان ترین کاپیتان 

نخست آرسنال لقب می گیرد.

امشب فینال زنان
آیا زنان انتقام مردان را می گیرند؟

مســابقات فوتبال یوروی زنان به دیدار 
نهایی رسید. امشب انگلیس و آلمان 
در ورزشــگاه ومبلی فینال را برگزار 
می کنند. انگلیس که شگفتی ســاز 
رقابت های ایــن دوره بوده، در دیدار 
نیمه نهایی دســت به کار بزرگی زد و 

با نتیجه 4بر صفــر تیم مدعی 
سوئد را شکست داد تا برای 
سومین بار راهی فینال شود. 
بازیکنان تیــم ملی فوتبال 

زنان انگلیس در ورزشــگاه 
برامال لین شفیلد تا دقیقه2۵ 

تقریبا لمس توپ نداشــتند اما شــاگردان سارینا 
ویگمن توانســتند با کنترل بازی در میانه میدان 
فشار را بر زردپوشان ســوئدی افزایش دهند و تا 
پایان کار تــوپ را 4 بار از خــط دروازه یاران پیتر 
گاردهارســون بگذرانند. انگلیســی ها در هر دو 
فینال قبلی در سال های 19۸4 و 2009 شکست 
خورده اند که شکســت دومی مقابل همین آلمان 
بوده اســت. آلمان هم که مدعــی اصلی قهرمانی 
است و در 11دوره اخیر ۸ بار به قهرمانی رسیده، 

تیم زنان فرانسه را 2 بر یک برد و به فینال رسید.
برای فینال عده زیادی پیشنهاد داده بودند که اگر 
انگلیس برای نخستین بار قهرمان یورو شد، یک روز 
تعطیلی سراسری اعالم شــود اما دولت بریتانیا با 
این موضوع مخالفت کرد. ایــن تصمیم پس از آن 
از سوی دولت گرفته شد که درخواست ها از سوی 
هواداران فوتبــال در رســانه های اجتماعی برای 
یک روز تعطیل ویژه درصــورت پیروزی انگلیس 
بر آلمان در مســابقه نهایی افزایش یافت. شــاید 
چون بانی این درخواست کی یراستامر، رهبر حزب 
کارگر بوده که حزب مخالف دولت است، دولت با 
آن مخالفت کرده. گویا هزینه تعطیل کردن یک روز 

در کشور قابل  توجه است.
پس از پیروزی آلمان بر فرانسه و راهیابی این تیم 
به فینال، یورگن کلوپ ســرمربی آلمانی لیورپول 
از تیم ملی کشورش حمایت کرد و خطاب به آنها 

پیامی فرســتاد: »می خواهم از صمیم 
قلب به همه شــما تبریــک بگویم و 
برایتان آرزوی موفقیت کنم. شــما 
تا همین جای تورنمنت دســتاورد 
بزرگی داشتید و حاال مهم این است 
کــه دســتاوردتان را بزرگ تر کنید. 
شما بی نظیرید. پیروزی مقابل 
تیم قوی فرانســه کمی هم 
شانس می خواهد. ولی اگر با 
اعتماد به نفس و عزم راسخ 
وارد زمین بشوید همه  چیز 

درست پیش می رود.«
تیم های مردان آلمان و انگلیس در تابستان گذشته 
و در مرحلــه یک چهارم پایانی یــورو2020 که با 
یک سال تأخیر برگزار می شد در ومبلی با هم بازی 
کردند و انگلیس 2بر صفر آلمان را شکســت داد و 
به نیمه نهایی رسید. فینال جام جهانی19۶۶ هم 
در همین ورژن قبلی ورزشــگاه ومبلی برگزار شد 
که انگلیس با ناداوری موفق به پیروزی و کســب 

قهرمانی مقابل تیم مردان آلمان غربی شد.
در رقابت های این دوره تاکنون ۳0مسابقه برگزار 
شــده که 92گل در آنها به ثبت رسیده؛ میانگین 
۳.07گل در هر بازی. سهم انگلیسی ها از این گل ها 
زیاد بود؛ آنها به تنهایی 20بار دروازه حریفان را باز 
کردند. بدون احتساب مراحل پیش مقدماتی بث 
مید از انگلیس و الکســاندرا پاپ از آلمان با ۶گل 
بر صدر جدول گلزنان تکیه زده اند. جایزه قهرمان 
این دوره دوبرابر سال2017 است یعنی 1۶میلیون 
یورو. 4۸7، ۶7۳ )1۶، 2۵۶ نفر در هر بازی( از این 
مســابقات در 10ورزشگاه در ۸شــهر اروپا دیدن 

کرده اند.
به دلیل برگــزاری دیدار فینال یــورو2022 زنان 
در ومبلی دیدار دیشــب کامیونیتی شــیلد بین 
منچسترســیتی و لیورپول قهرمانان لیگ برتر و 
جام حذفی فصل گذشته استثنائا در ورزشگاه ملی 
برگزار نشــد و میزبانی به ورزشگاه ۳2 هزار نفری 

کینگ پاور لسترسیتی رسید.

به دالیل عدیده، پیش بینی می شود کشور فرانسه دردسرهای زیادی 

برای میزبانی المپیک2024 خواهد داشت
2سال مصیبت، پیش روی پاریس
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بهانه تکراری

داستان تکراری برای تیم های زنان در ایران، این بار دامنگیر دختران 
سبزپوش شده و تیم فوتبال زنان ذوب آهن را در آستانه انحالل قرار 
داده است. مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در اظهارنظری عجیب، 
غیربومی بودن ۱۵بازیکن تیم زنان را دلیل انصراف از تیمداری عنوان 
کرده و گفته این نفرات خرج زیادی روی دست باشگاه گذاشته اند. 
جدا از اینکه این آمار درست نیســت و حدود ۷بازیکن این باشگاه 
غیربومی هستند، یکی نیست بپرســد آقای احسانی تیم  مردان 
ذوب آهن چند بازیکن بومی دارد؟ چرا حتی فکر انحالل تیم مردان 
به ذهن تان خطور نمی کند؟ چرا باشگاه ها هنگام صرفه جویی، راهی 

جز حذف تیم های کم هزینه زنان به ذهنشان نمی رسد؟

رونق بازار سوپرلیگ

اولین دوره سوپرلیگ زنان قرعه کشی شد و قرار است از ۱۸مرداد 
بین ۸تیم برتر لیگ فصل پیش برگزار شود. کاهش تعداد تیم ها 
حامیان مالی را به تیمداری ترغیب کرد، در حدی که رقابتی داغ 
بر سر خرید امتیاز سوپرلیگ به پا بود. استقالل و سایپا از تهران و 
یک حامی مالی خصوصی از کیش، دنبال سهمیه اند اما برخالف 
تقاضای باال، عرضه ای در کار نیســت و فروشنده ای پیدا نشده 
است. به همین دلیل است که نرخ امتیاز تیم ها در فوتسال زنان 
که قباًل متقاضی چندانی نداشت، به طور بی سابقه ای افزایش 
یافته است. یک برنامه ریزی درست می تواند ارزش واقعی کاری 

را که تیم ها انجام می دهند، نشان دهد.

خاتون بــم قهرمان فصل پیش لیــگ برتر فوتبال زنــان با پرواز 
اختصاصی راهی قزاقستان شد تا دیدارهای دوستانه ای با قهرمان 
و نایب قهرمان لیگ این کشور برگزار کند. این بازی های تدارکاتی 
نماینده ایران برای جام باشــگاه های زنان آسیا، اهمیت تاریخی 
نیز دارد؛ نخستین بار است که یک تیم باشگاهی در فوتبال زنان 
ایران با تیمی در حوزه فوتبال یوفا، بازی دوستانه برگزار می کند. 
با این اتفاق مرز حرفه ای گری در فوتبال زنان ایران، یک گام دیگر 
جلو می رود. این را درنظر بگیرید که یک باشگاه کرمانی توانسته 
برای تیم زنانش بازی دوستانه خوب تدارک ببیند اما فدراسیون 
در آستانه جام جهانی در برنامه ریزی رضایتبخش برای تیم ملی 

مردان عاجز مانده است.

تاریخ سازی، عادِت بم

گلزن
الهام محمودی | روزنامه نگار

   دوشنبه مسابقات شروع می شود و شما در تهران 
هستید. از قبل می دانستید فدراسیون قصدی برای اعزام تیم 

ندارد؟
نه همه  چیز نشان می داد که قصد فدراسیون اعزام تیم است. من نخستین 
نفری بودم که سهمیه گرفتم. آبان سال پیش در مسابقات خرم آباد بود 
که به ورودی مسابقات قهرمانی جهان رسیدم. مسابقات فصل زمستان 
هم که تمام شد، فدراسیون چند مسابقه برگزار کرد که بچه های دیگر 
بتوانند به رکوردهای ورودی برســند. در همین چند ماه بچه ها چند 
مسابقه دادند و 4نفر از پسرها هم به رکورد رسیدند. در این مدت مدام 
می گفتند که تیم اعزام می شود. فقط تأکید داشتند که بچه ها حتما 

رکوردهای ورودی شان را تکرار کنند.
 

    بهانه آورده اند که رکوردهای بچه ها خوب نبوده.
خوب نبوده؟ بچه ها به رکوردهای ورودی فدراسیون جهانی رسیده اند. 
این یک حد نصاب است، یک قانون و برای همه کشورها هم یکسان 
است، یک قانون برابر. همه بچه ها نه تنها به این رکوردها رسیدند که 
اگر دونده بودند، چند ثانیه بهتر دویده اند، اگر پرنده هم بوده اند، چند 
سانتی متری بهتر پریده اند. پرتابی ها از حد نصاب بیشتر پرتاب کرده اند. 
اصال اینطور نیست که رکورد ما خوب نباشد. این رکورد را گذاشته اند 
که همه در یک حدی باشند که بتوانند رقابت کنند. اگر ما در حد رقابت 

جهانی نبودیم، نمی توانستیم به رکورد ورودی برسیم.
 

    شاید انتظارشان این بوده که رکوردهایتان در حد 
مدال باشد.

اگر قرار باشد فقط کسانی که می توانند مدال بگیرند به مسابقات اعزام 
شوند، در هر مسابقه چهارپنج نفر بیشتر نباید شرکت کنند. مهم رقابت 

با بزرگان جهان است.
 

    گفته می شود فدراسیون در این مدت هیچ اردویی 
برای شما 5نفر برگزار نکرده است.

درست است ما هیچ اردویی نداشتیم. از بین ما ۵نفر، 4نفر تهرانی بودیم و 
خیلی راحت می توانستند برایمان اردو بگذارند. فقط علی امیریان است 

که اهل سیستان و بلوچستان است.
 

   پس همین کارشان نشان می دهد که نمی خواستند 
تیم را اعزام کنند.
نمی دانم چه بگویم.

    امسال مسابقات 
قهرمانی آسیا هم برگزار نشد.
بدترین قسمت ماجرا همین 
اســت. قرار بــود خردادماه 
مسابقات آســیایی جوانان 
باشــد که آن هم کنسل شد. 

امسال آخرین ســالی بود که 
می توانستم در گروه سنی جوانان 

مســابقه بدهم، با این اتفاقات همه 

فرصت هایم را از دست دادم. خیلی برایم سخت گذشت. اگر مسابقات 
آسیایی برگزار می شد، االن اینقدر حرص نمی خوردم.

   اگر به مسابقات قهرمانی جهان می رفتید، چه اتفاقی 
برای شما می افتاد؟

مسابقات سطح خیلی باالیی دارد، شرکت در آن یک امتیاز برای من 
است و در روزمه ام ثبت می شود. هم تجربه خوبی برایم بود و هم اینکه 
روی کارمان تأثیر می گذاشت. رکوردهای آسیا در مقایسه با رکوردهای 
جهانی خیلی پایین است. مهم این است که در شرایط مسابقه سطح باال 

قرار بگیری و بتوانی سطح خودت را باالتر ببری.
 

   با این اتفاقات چطور انگیزه تان را حفظ می کنید؟
به سختی. آن روز که گفتند تیم اعزام نمی شود خیلی به هم ریختم. 
شــب خوابم نبرد، تا صبح بیدار بودم. چند روزی هم در شوک بودم. 
نمی توانســتم به چیزی فکر کنم. انگیزه ام را برای تمرین از دســت 
داده بودم. در ایران خودم با خودم رقابت می کنم و دوســت داشتم در 
یک مسابقه با بهتر از خودم باشم. اما این حس های بد فقط چند روز 
طول کشید و دوباره کارم را شروع کردم. ولی مدام به خودم می گفتم 
فدراسیون که نمی خواست تیم اعزام کند، چرا مسابقه برگزار کرد، چرا 
ما در گرما و سرما تمرینات سخت انجام دادیم و این همه هزینه کردیم.

 
    بعضی از بچه ها هم که وســیله ندارند. مثل ارشیا 

صادقی که پرش با نیزه کار می کند ولی نیزه ندارد.
بعضی از ماده ها به وسیله نیاز دارد و کار پرش با نیزه از همه سخت تر 
است. هر کســی با توجه به قد و وزنش باید نیزه داشته باشد. وزن که 
باالتر می رود، نیزه هم عوض می شــود. تهیه اش راحت نیســت. در 
مسابقات برون مرزی هم بچه ها نمی توانند با خودشان نیزه ببرند و با نیزه 
ورزشکاران دیگر مسابقه می دهند که خیلی به وزن و قدشان نمی خورد.

 
    باید خیلی انگیزه داشته باشید که بتوانید در این 

شرایط کار کنید.
بله ولی با این اتفاقات خیلی ها انگیزه شان را از دست می دهند. حیف 
است، ما خیلی استعداد داریم ولی ما را که می بینند می گویند چرا باید 
تالش کنیم به رکورد برسیم؟ این همه استعداد و انگیزه از بین می رود 

ولی کسی هم پاسخگو نیست.
 

 شــاید خبر جذابی برای خیلی ها نبود و به ســادگی از کنارش 
گذشــتند اما برای 5نفری که در چند ماه گذشته سخت ترین 
تمرینات را انجام داده بودند به امید اینکه کنار بهترین های جهان 
رقابت کنند، اعزام نشدن تیم به مسابقات قهرمانی جهان، شوک 
بزرگی بود، در این حد که بعضی از آنها را از ادامه کار پشیمان کند. 
مســابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان جهان از فردا در کلمبیا 
برگزار می شود اما 5دوومیدانی کار ایران که سهمیه این رقابت ها 
را دارند در ایران هستند و در حسرت مسابقه. علی امیریان دونده 

800متر از سیستان و بلوچستان خودش را به سطح جهانی رسانده 
بود. سمیر اقبالی در دوی 3هزارمتر با مانع، ارشیا صادقی در پرش 
با نیزه، ارسالن قشقایی در پرتاب وزنه و سارینا ساعدی در پرش 
3گام ورزشکاران تهرانی بودند که رکورد ورودی را آورده بودند. 
فدراسیون دوومیدانی چند بهانه برای اعزام نشدن تیم دارد؛ یک 
روز از صادر نشدن ویزا می گوید و یک روز هم از هزینه باالی اعزام. 
بعضی وقت ها هم از رکوردهای پایین این 5نفر گالیه می کند. سارینا 

ساعدی از حال بدی که این روزها دارد، به همشهری می گوید.

 انگیزه هایمان 
را از دست می دهیم

 سارینا ساعدی بعد از اعزام نشدن تیم دوومیدانی به مسابقات قهرمانی جهان می گوید:
 اگر فدراسیون قصد داشت تیم اعزام کند یک اردو برای ما برگزار می کرد

هزینهها
 همه هزینه ها با خودمان و خانواده هایمان 

است. هزینه های کفش، لباس، مکمل، ماساژ و... را 

فدراسیون نمی دهد. یک آسیب کوچک می بینی 

باید کلی هزینه درمان و فیزیوتراپی بدهی. 

مکمل هر روز گران تر می شود، هم وارد نمی شود 

و هم با هر باری که دالر گران می شود، قیمت 

 مکمل هم چندبرابر می شود. هزینه هااینقدر 
زیاد است که ذهنم یاری نمی کند بگویم 

چقدر می شود.
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افقی:
 ۱- کشــت به امید بــاران- 
کوتاه ترین جنــگ تاریخ که 
حدود 40دقیقه طول کشید- 

ترانه
2- نمی شنود- کارگاه نقاشی

3- رهبر حکومت مادها- قوم 
سفید پوست از نژاد اسالو- نی 

باریک
4- سرچشمه حیــــــات – 
هفته نامه طنز مرحوم کیومرث 

صابری- رونق
۵- انــدازه فرنگــی- همدم- 

مهم ترین دریاچه فصلی قم
6- درس دادن- نظر مجتهد 
در احکام شـــــرعی فرعی- 

مستراح
۷- زین ساز- داستانی نوشته 

ماکسیم گورکی- کار ناتمام!
۸- لوازم منزل- شــیمی دان 
فرانسوی و کاشف هیدروژن- 

شب عرب
9- تکــرار حــرف دوازدهم- 

پیشرفته- نوعی انرژی
۱0- به کار بســتن قانون- یار 

عذرا- جمع شبح
۱۱- اهــل نیســت- زمیــن 
ناهموار پرآب و علف- دردناک

۱2- از بهترین زنان بهشــت 
است- از مرکبات- مروارید

۱3- اختاللی عصبی- سست- 

زاویه بین 90تا ۱۸0درجه
۱4- از اعضای آســیب پذیر 
خانواده که کمک بــه آنها در 
هنگام وقوع حوادث در اولویت 

است- از آثار جک لندن
۱۵- پهناور- همانندی- دانش

  
عمودی:

۱- رود آرام- نوعــی خرمای 
شــیرین که در خوزســتان 
کشت می شود- واحد قدیمی 

اندازه گیری وزن
2- آلبومــی بــا آواز ســاالر 
عقیلــی- امیــدوار کــردن- 

نومیدی
3- راه و روش- کاشــــــف 
میکروب طاعون- گوشه ای در 

آواز ابوعطا
4- ناچار- کار کشــته- حرف 

همراهی عرب
۵- نابودی- بی صدا- اما

6- محــــــــــروم- وسیله 
رفت وروب- گروه انسان ها

۷- آگاهی- متانت- شهری در 
استان سیستان و  بلوچستان

۸- ریشه- کارگردان آمریکایی 
فیلم ال سید- بوی رطوبت

9- کلمــه شــرط- توانایــی 
خواندن و نوشتن- استحکام

۱0- شهری در استان کرمان- 
قاره ما- بی رحم و سنگدل

۱۱- آیین ها- نــان محلی گیالن- 
بیزاری

۱2- تکرار حرفی- نام ها- جر و بحث 
کردن

۱3- فاقــد اصالــت خانوادگــی- 
برچسب- از چهار عمل اصلی ریاضی

۱4- شــهری در ایالــت تورینگن 
آلمان- رنگی برای قالی- دلخواه

۱۵- سر به راه- نهادی اجتماعی با 
هدف کمک به آسیب دیدگان جنگ 

15و زلزله- اراده

تافارتعاندرتسگ
ليربيميمصقنور
قسگرنرباعمدي
يهايسعجترمچنم

ييرمانلياسو
امشيساساراربا
جارتوبککتوپاز
الکوديياتلارم
نيشنمهنداهنوو
بايدرنهربمدمن

دهتجميياهنت
نلهکاواسنوارب
قاربونصداشري
اروهيکلامنالا
لوکاردييارگمجح

 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 | 4265
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

384529167
561374829
792618534
935847216
647251983
128936745
479183652
216495378
853762491

متوسط

9    1    7
  7   9  3 5
     7 2   
     2  5 4
  1    9   
4 6  3      
  3 8      
2 8  5   6   
1    7    3215837469

347269581
689145723
824693175
731582694
596471238
453926817
968714352
172358946

ساده

متوسط

925613487
647289135
318457296
879162354
531748962
462395718
793826541
284531679
156974823

سخت

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

ساده

2 1    7    
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شماره  8556

 سال هاســت که بر ســر تعریف و 

تعیین حد و حدود فیلم دینی میان سینما
مسئوالن و نظریه پردازان سینمای 
ایران بحث می شــود. هنوز هم تعریف مشــخص و 
واحدی از سینمای دینیـ  که همگی روی آن اجماع 
داشته باشندـ  به دست نیامده است. به اعتقاد عده ای، 
فیلم دینی فیلمی است که به طور مستقیم موضوع یا 
رویــدادی دینی را بــه تصویر بکشــد و به عبارتی، 
تکنیک های بیانی سینما را در جهت مفهوم، ایده یا 
واقعه ای دینی و مذهبی به کار بگیرد. از سوی دیگر، 
گروهی دیگر بر این اعتقادند که سینمای دینی الزاما 
نباید به طور مســتقیم به موضوعات دینی بپردازد، 
بلکه هر آنچه در چارچوب اخــاق و معارف واالی 
انســانی قرار بگیرد، می تواند به عنــوان فیلم  دینی 

ارزیابی شود. 
در همین راســتا، مجید مجیدی که روز گذشته در 
مراســم رونمایی از پوستر جشــنواره فیلم »تصویر 
دهم« با موضوع فیلم های عاشورایی حضور داشت، 
فیلم دینی را در پاسخ به ایســنا چنین تعریف کرد: 
»همه آثار ما در حوزه انســان و معارف و اخاق که 
هستند در بخش دین تعریف می شوند و الزم نیست 
مستقیم ســراغ دین رفت. فکر می کنم پرداختن به 
موضوعات اخاقی و مسائل اجتماعی ای که منتهی 
به اخاق و امید می شــود، جلوه هایی از نگاه دینی 
هستند، اما کار کردن به شکل آنچه برای فیلم محمد 
رسول)ص( انجام شد، سخت است و اساساً پرداختن 
به موضوعات مذهبی سخت اســت و دست و بال ما 
بسته شده اســت؛ هم به جهت تصویر و هم متن و 
هم اجرا؛ یعنی از همه جهت فیلم تاریخی ســاختن 
کار دشواری است. ما 7 ســال از عمرمان برای فیلم 
پیامبر)ص( صرف شــد که البته باعث افتخار بود، 
اما واقعیت این اســت که خیلی کار دشواری است و 
 حتی اگر مسائل مالی فراهم باشد هم نمی توان به آن 
راحتی کار کرد.«  وی در ادامه گفت: »سختی هایی 
که می گویم فقط از جهت ممیزی نیســت، بلکه به 
جهت نوع پرداخت آثار نیز هســت. به  نظرم شرایط 
ســینمای ما اکنون ایــن ظرفیت را نــدارد و برای 
پیامبر)ص( هم که فیلم ســاختیم بیشترین تاش 
فردی بود؛ وگرنه شاید آن فیلم هم در همان ابتدای 

راه اتفاق نمی افتاد. در این مســیر هیچ کس در امان 
نیســت و حتی خود علما هم در امان نیستند، چون 
گاهی مســائلی پیش می آید که گروه های مختلف 
نظرات مختلفی دارند و اینطور نیست که چون کسی 

را می شناسند بدون مشکل کار کنند.«
این صحبت های مجیدی راـ  به عنوان کارگردانی که 
سابقه ساخت یکی از مهم ترین فیلم های دینی تاریخ 

ســینمای ایران را داردـ  باید به دقت بررسی کرد. 
ساخت فیلم دینی، حتی درصورتی که عوامل مادی 
فراهم و مانعی از نظر بودجه و امکانات بر سر راه تولید 

نباشد، کار بسیار سختی است.
 تعــدد روایــات، حساســیت ها در پرداختــن به 
شــخصیت های مذهبی، درنظر گرفتــن اقتضائات 
سینما و ... همگی مسائلی هســتند که تولید فیلم 

دینی را به کاری دشوار تبدیل می کنند. یکی دیگر از 
نمونه های برجسته سینمای دینی فیلم »روز واقعه« 
)شهرام اسدی، 1373( اســت که بارها از تلویزیون 
پخش شــده اســت، اما حتی فیلم »رســتاخیز« 
)احمدرضا درویش، 1391( هم کــه بعد یک دهه 
کشمکش باالخره اکران آناین شد، نتوانست توقع 
عاقه مندان به ســینمای دینــی را در روایت واقعه 
عظیم عاشورا برآورده ســازد. مجیدی در پاسخ به 
اینکه آیا قرار است ســینمای دینی ایران در همین 
چند فیلــم متوقف بماند، گفت: »این دیگر دســت 
متولیان است. متولیان فرهنگی ما اساسا با این مقوله 
به شکل شعاری آشنا هستند و بنا ندارند برنامه جدی 
داشته باشــند و فقط دســتور و اباغیه می دهند.« 
مجیدی درباره انگیزه اش از ســاخت فیلمی درباره 
زندگی رســول اکرم)ص( گفت: »فیلم پیامبر)ص( 
اجل از این حرف هاســت و من آن را به خاطر قرائتی 
که از اسام در دنیا می شد ساختم  و نباید سطح آن 
را پایین آورد. معتقد بودم قرائتی که از اسام در دنیا 
می شود غلط و بخش عمده آن سیاسی است. به عنوان 
هنرمند براساس باورها و اعتقاداتم احساس کردم باید 
تاش کرد تا مقابل آن جریان یک نگاه دیگر را ارائه 
کنیم نه اینکه فقط شعار بدهیم و محکوم کنیم.« وی 
درباره فیلم موهن »عنکبــوت مقدس« هم تصریح 
کرد: »درباره فیلم عنکبوت مقدس هم به نظرم خیلی 
بی سلیقگی کردیم. البته من  فیلم را ندیدم و از نظر 
هنری قضاوتی ندارم، اما براســاس نظر دوســتانی 
که دیده اند مطمئن هســتم اثری ســخیف است. 
 معتقدم ما اشتباه کردیم و بیشــتر از همه مبلغ آن 
فیلــم شــدیم.« صحبت های مجیــدی به عنوان 
فیلمســازی که هم تعهدش اثبات شده است و هم 
در محافل ســینمایی جهان صاحب جایگاه و اعتبار 
است، فقط قابل تامل نیست بلکه باید آن را همچون 
بازخوانــی سیاســت های ســینمایی در چند دهه 
گذشته درنظر گرفت که گاه به تنزل جایگاه سینمای 
ایران انجامیده است. اســتفاده از تجارب و ایده های 
فیلمسازانی همچون مجید مجیدی، رضا میرکریمی، 
محمدمهدی عسگرپور و سایر ســینماگرانی که به 
اعتای نام ایران می اندیشند، می تواند به درخشش 

نام سینمای ایران در جهان کمک شایانی کند.

ساخت فیلم دینی دشوار است 
مجید مجیدی در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره فیلم »تصویر دهم« :

بدرقه نقاش معاصر انقالب
مراسم تشییع پیکر حبیب اهلل صادقیـ  هنرمند نقاش 

چهره
ـ از مقابل فرهنگستان هنر به سمت قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا)س( برگزار شد.
 به گزارش همشهری، این هنرمند به دلیل عارضه قلبی از دنیا رفت. 
در مراسم تشییع پیکر این هنرمند فقید بسیاری از مدیران فرهنگی و 

هنری از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی حضور داشتند.
در ابتدای مراسم، مجتبی رحماندوست، عضو پیوسته فرهنگستان هنر، 
متن پیام تســلیت مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای درگذشت 
حبیب اهلل صادقی را قرائت کرد.محمدمهدی اســماعیلی، وزیر ارشــاد 

هم در صحبت های خود گفت:»حبیب اهلل صادقی هنرمند برجســته و 
باسابقه ای بودند. در بهمن ماه سال گذشــته که نمایشگاهی را در موزه 
هنرهای معاصر برگزار کرده بودیم، در حضور آقای رئیس جمهور هنگام 
بازدید، از آقای دکتــر خواهش کردم که خودشــان زحمات متعددی 
را که در بحث هنرهای تجســمی زحمت کشــیده بودند و به سرانجام 
رسانده بودند، کنار تابلوها توضیح دهند.« اسماعیلی ادامه داد: »اولین 
تابلوهای ایشان مربوط به سال های قبل از پیروزی انقاب اسامی بود. 
سال های 13۵۵ و 13۵۶، دورانی که شاید ایشان در ابتدای دوره جوانی  
بودند و کارهای فاخر در حوزه ترویج انگاره های انقابی را از همان زمان 

شروع کرده بودند. آخرین کار اســتاد یک اثر صدمتری بود که از تاریخ 
پرشکوه ایران اسامی تا نماز حضرت آقا بر پیکر شهید سلیمانی عزیز را 
شامل می شد. ایشان این اثر را عاشقانه و شبانه روزی با یک کار جهادی 
به انجام رساندند و منتظر رونمایی آن بودیم و فرصت نشد که با حضور 
این هنرمند کم نظیر کشورمان این رونمایی انجام شود. از دیگر مدیرانی 
که در این مراسم حضور داشت، رئیس ســازمان تبلیغات اسامی بود. 
محمد قمی با اظهار تأسف بابت از دست دادن هنرمندی چون صادقی 
عنوان کرد:»روز تشییع او روز نخست عزاداران حسینی است و عزاداران 
جامه های مشکی شــان را از کمدها درآورده اند، امیــدوارم در این روز 
ایشان به مهمانی آســمانیان و به کاروان عاشوراییان بپیوندند«. بهمن 
نامور مطلق، رئیس فرهنگستان هنر هم با بیان اینکه حبیب اهلل صادقی 
هنرمند مقاومت و مردم بود، گفت:»مضامین آثار او حاوی پیام های مهمی 
بود. به دور از گره مندی ها فعالیت های خودش را ادامه می داد. او هم عضو 
پیوسته فرهنگستان هنر بود و هم همکار حوزه هنری و هم رئیس موزه 
هنرهای معاصر و همه را به هم افزایی دعوت می کرد. او آرمان هایی داشت 
که از یک اصول فکری نشــأت گرفته بودند.صادقی وارث هنر پرافتخار 
ایران اســت. وارث رنگ های مانی و مضامین مردمی رضا عباسی. کار او 
در نقاشی مقاومت، بی سابقه بود و مطمئنا یک اسوه ماندگار خواهد شد. 
او همچنین خلق، هنر، دانش، معنویت و معرفت، سنت و مدرنیته را با 
هم پیوند می زد. او هم استادی بااخاق بود هم هنرمندی خاق. ایشان 
قدر زمان را خوب می دانست و سرعت نقاشی هایش با سرعت پرستو در 
موسیقی برابری می کرد. دست به قلم موکه می برد رنگ ها، آسمان آبی، 
رودی جاری، ابر و باران، گلی زیبا می شدند، میدان نبرد علیه ظلم، دستان 
گره کرده، شهیدی روی خاک، مادری رنج کشــیده، چهره نوازنده ای 
تنها، ... می شدند. دوستانش خوب می دانند، وقتی پرنده خیالش به پرواز 
درمی آمد دفترچه ها، بوم ها حتی دیوارها فضا کم می آوردند.« در پایان 
مراسم، نماز میت به امامت حجت االسام قمی بر پیکر حبیب اهلل صادقی 

خوانده و زنده یاد صادقی به سوی خانه ابدی بدرقه شد. 

جشنواره جهانی شعر مقاومت؛ 
رویدادی فرامرزی

نشست خبری نخســتین جشنواره جهانی 
شعر »مقاومت« روز گذشته، شنبه)8مرداد( 
با حضور سعید شعرباف، شهردار کرمان و 
رئیس جشــنواره، عبدالرضا شیخ شعاعی، 
معاون فرهنگی شهردار کرمان و جانشین 

رئیس جشنواره، مجتبی احمدی، دبیر رویداد و مرتضی حیدری 
آل کثیر و سیدعبداهلل حسینی، عضو شورای تخصصی جشنواره در 

مرکز همایش های بین المللی برج میاد برگزار شد.

ترکیب 3مفهوم بدیع
شهردار کرمان در این نشســت مفهوم مقاومت را از ویژگی های 
فرهنگی در دنیا دانست و گفت: کمتر کشوری را می توان یافت 
که قیام کنندگان علیه  ظلم را تشویق نکند و در واقع این مفهوم 
برای همه کشورهای دنیا زیباست. سعید شعرباف البته تأکید کرد 
که مفهوم مقاومت می تواند در هر نقطه از دنیا مصادیق متفاوتی 
داشته باشد و بر همین اساس در ایران هم در تاریخ انقاب و بعد 
دفاع مقدس تجلی یافته است، اما به اذعان همه آنهایی که طی 
سال های اخیر درباره تاریخ و مفهوم مقاومت کار کرده اند نام سردار 

سلیمانی در کنار مفهوم مقاومت در ایران ماندگار شده است.
به گفته رئیس جشنواره جهانی شعر مقاومت، ترکیب 3مفهوم 
سردار سلیمانی به عنوان نماد مقاومت در جهان اسامی، مفهوم 
مقاومت و در کنار آن قالب هنر و به ویژه شعر اتفاق بدیعی است 
که در این رویداد افتاده و می تواند آن را از همه رویدادهای مشابه 
متمایز کند. شعرباف ادامه داد: اگر بتوانیم جشنواره را در نخستین 
دوره به شــکل آبرومند برگزار کنیم، امیدواریــم این ترکیب با 
مرکزیت کرمان پایدار و دائمی شود و شاهد برگزاری دوره های 
بعدی به شکل گسترده تر باشیم. او همچنین از تاش و پیگیری 
برای برگزاری همزمان جشــنواره در چند شهر خبر داد و اظهار 
کرد: تاش ما این است که جشنواره در  شأن نام خود برگزار شود.

اختتامیه؛ آبان ماه 
دبیر جشنواره جهانی شــعر مقاومت نیز در این نشست با بیان 
اینکه فراخوان حضور در رویداد 3خرداد امسال و همزمان با روز 
آزادسازی خرمشهر منتشر شده اســت، گفت: مهلت ارسال اثر 
به جشــنواره تا 20مرداد تعیین، اما با توجه به گستره جشنواره 
و اســتقبال صورت گرفته پیش بینی تمدید این مهلت هم شده 
است. مجتبی احمدی تأکید جشنواره را مفهوم مقاومت به عنوان 
مفهومی فرامرزی دانست و افزود: جشنواره جهانی شعر مقاومت 
کرمان با نگاهی فراگیر به واژه مقاومت به عنوان مفهومی برآمده 
از فرهنگ ملت ها و با چشــم اندازی فراتر از مرزهای جغرافیایی 
برگزار   و از همه شاعرانی که به این مفهوم باور دارند، برای حضور 
در جشنواره دعوت می شود. خاستگاه جشــنواره جهانی شعر 
مقاومت کرمان، جهان شــهر مقاومت و هنر ایرانی و دیار شهید 
بزرگ مقاومت، سپهبد حاج قاسم سلیمانی است. او ظلم ستیری، 
عدالت طلبی، آزادی خواهی، استکبارستیزی و چهره های مقاومت 
در جهان را از موضوعات جشنواره دانست و گفت: جشنواره در 
۵بخش شعر فارسی سنتی، فارسی نو، عربی سنتی،  عربی نو و شعر 
انگلیسی برگزار می شود. احمدی با بیان اینکه اختتامیه جشنواره 
اواخر آبان برگزار خواهد شــد، افزود:  همراه با اختتامیه شــاهد 
برگزاری نشست های تخصصی، شب شعر عمومی و تخصصی هم 
خواهیم بود و بخشی از جشنواره هم به صورت مردمی و احتماال 
عاوه بر کرمان در شهرهایی که به نوعی با مفهوم مقاومت نسبت 

بیشتری دارند، برگزار خواهد شد.

استفاده از ظرفیت رایزنان
عضو شورای تخصصی جشنواره در این نشست اظهار امیدواری 
کرد این رویداد به اتفاقات فاخر و تولیــد آثار هنری قابل توجه 

منجر شود.
سیدعبداهلل حسینی، شــعر مقاومت را یکی از ساح های اصلی 
همه ملت ها علیه ظلم و ستم دانست و گفت: این مفهوم در ادبیات 
آمریکای التین، عرب و همچنین در کشور خودمان برجسته است. 
او در ادامه پیشنهادهایی هم به برگزارکنندگان این رویداد داد؛ 
افزایش جوایز با کمک دستگاه های دیگر غیر از شهرداری کرمان با 
هدف جلب نظر شاعران و هنرمندان خارجی و استفاده از ظرفیت 
رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات در کشورهای دیگر. 
مرتضی حیدری آل کثیر، عضو شورای تخصصی جشنواره هم در 
این نشست توضیح داد: خیال از عناصر اصلی شعر و در واقع حرکت 
به سمت روحانیت است و به زعم من همین حرکت مقاومت شاعر 
در برابر ماده است. به همین دلیل عمیق ترین هنری که می تواند 
درباره مقاومت سخن بگوید، شعر است. شــرکت در جشنواره 
جهانی شــعر مقاومت برای شاعران آزاد اســت و عاقه مندان 
می توانند با حداقل 3  و حداکثر ۵اثر در یک بخش از این رویداد 

حضور یابند تا آثارشان از سوی 1۵داور بررسی شود.

نمایش مستند های عاشورایی 

فیلم های مســتند بــا موضوع محــرم به صورت 
آناین و رایگان به نمایــش درمی آیند.به گزارش 
همشــهری، مرکز گسترش ســینمای مستند، 
تجربی و پویانمایی نیز به مناســبت فرا رســیدن 
ایام سوگواری شهادت امام حسین)ع( 10محصول 
مســتند خود با موضوع عاشــورا را از دیروز شنبه 
8مردادماه در پلتفرم هاشــور به صــورت رایگان 
به نمایش گذاشته اســت. این مستندها عبارتند 
از »عاشــورا در ماســوله« )پیمان زندی، حسین 
مکرمی(، »اربعین« )محمدتقی یازرلو(، »دهوم« 
)نیما مشــهدی مهدی(، »مخالف خوان« )ماکان 
عاشوری(، »نقل نخل« )علی محمد ناصر بافقی(، 
»تکیه کن« )محسن خانجهانی(، »اینجا خورشید 
می درخشــد« )اهلل کرم رضایــی زاده(، »نامیرا« 
)پناه برخدا رضایی(، »شیرپوشان« )نرگس آبیار( 
و »تکیه دولت« )علیرضا قاسم خان(...همچنین، 
انجمن ســینمای جوانان ایران با اکران 10فیلم 
کوتاه قدیمی با موضوع محرم از 10فیلمساز کشور، 
برگزاری هیأت سوم محرم، برپایی نمایشگاه عکس 
در تعدادی از دفاتر به اجرای مراســم دهه محرم 

پرداخته است.

سریال

جهان

مستند

شعر

تعطیلی تولید یک سریال 

ســریال »آزادی مشــروط« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
مسعود ده نمکی به دلیل ابتای برخی عوامل  به کرونا تعطیل 
شد.به گزارش همشهری، در پی ابتای کارگردان و تعدادی 
از عوامل و بازیگران سریال »آزادی مشروط« به کرونا، تولید 

این پروژه تلویزیونی به صورت موقت تعطیل شد.
ســریال جدید مســعود ده نمکی که موضــوع آن درباره 
کروناســت، در لوکیشن بیمارســتان در حال تولید بود که 
به دلیل اوج گیری کرونا در روزهای گذشته و فعالیت مستمر 
گروه در لوکیشن بیمارســتان، تعدادی از عوامل و بازیگران 
ســریال ازجمله مســعود ده نمکی تهیه کننده و کارگردان 
مجموعه، به ویروس کرونا مبتا شــدند و هم اکنون تحت 
درمان هستند.پس از درمان عوامل، تولید »آزادی مشروط« 
از سرگرفته می شود.ســریال 30 قســمتی و طنز »آزادی 
مشروط« با محوریت طنز درباره فعالیت  گروه های جهادی، 
کادر درمان و پرستاران در ایام کرونا و مصائب و شیرینی های 
این دوران به تهیه کنندگی و کارگردانی مسعود ده نمکی در 
مرکز سیمافیلم ساخته می شــود.نگارش فیلمنامه سریال 
توسط کریم خودسیانی و شهاب عباسی براساس طرحی از 

مسعود ده نمکی انجام شده است.

مارتی، لئوناردو و اپل 

مارتین اسکورســیزی و لئوناردو دی کاپریــو برای کمپانی 
اپل فیلم می سازند. به گزارش ورایتی، »شرط بندی« پروژه 
مشترک بعدی اسکورسیزی و دی کاپریو اقتباسی از کتابی 
»ویجر: داستان کشتی شکنی، شورش و قتل« نوشته دیوید 
گرن روزنامه نــگار »نیویورکر« خواهد بود. گرن نویســنده 
کتاب غیرداســتانی »قاتان ماه کامل« هم بود که در آن به 
بررسی قتل های افراد یک قبیله سرخپوست به دنبال کشف 
نفت در زمین های آنها پرداخته اســت. وی »شهرگمشــده 
زد«، »مرگ شــرلوک هولمــز« و »تاریکی ســفید« را هم 
نوشته است. »شرط بندی« بهار سال آینده منتشر می شود 
و نویســنده در آن ماجرایی را روایت می کند که به سال های 
1700 بازمی گردد و درباره به گل نشستن کشتی بریتانیایی 
»ویجر« در آمریکای جنوبی است. سرنشینان این کشتی با 
یک ماموریت مخفی برای دست یافتن به یک گنج اسپانیایی 
تاش می کردند که در سواحل پاتاگونیا غرق   و مجبور شدند 
در برابر همه عوامل موجود برای بقا تاش کنند. وقتی آنها پیدا 
می شوند و به زندگی عادی بازمی گردند باید در برابر اتهام قتل 

و خیانت چند طرفه در دادگاه نظامی پاسخگو باشند.

لی
وک

بر ت
: اک

س
عک

مجلس »تعزیه« در خانه هنرمندان 
گــروه تعزیه خوانــی »کانــون کهربای 
تعزیه« دهه اول ماه محــرم در باغ هنر 
خانه هنرمندان ایران بــه اجرای تعزیه 

می پردازند.
به گزارش همشهری، با فرارسیدن ماه 
محرم، باغ هنر خانــه هنرمندان ایران 

میزبان هنرمندان تعزیه خوان می شود.
مجلس تعزیه دهه اول محرم از 8 تا 17 مرداد در باغ هنر خانه 
هنرمندان ایران، هر شب از ساعت 20:30 تا 22:30 میزبان 
عاقه مندان و سوگواران حضرت سیدالشهدا )ع( خواهد بود.

گروه »کانون کهربای تعزیه« به سرپرستی مجید خسروآبادی 
اجرای این برنامــه را برعهده خواهند داشــت.این مجالس 
تعزیه خوانی همزمان با دهه نخســت ماه محــرم و با تعزیه 
»شــهادت حضرت شــاه چراغ« در روز اول آغاز و با تعزیه 
»شهادت حضرت هانی ابن عروه« در روز دوم دنبال می شود.

مجالس تعزیه »شهادت حضرت مسلم«، »شهادت طفان 
مسلم«، »شهادت حر ریاحی«، »شهادت طفان زینب )س(« 
و »شهادت حضرت علی اکبر )ع(« نیز در روزهای 3 تا 7 محرم 

اجرا خواهد شد.
بنا بر سنت مجالس تعزیه خوانی اجرای روز هشتم به تعزیه 
»شــهادت حضرت عباس )ع(« و اجــرای روز نهم به تعزیه 

»شهادت امام حسین )ع(« اختصاص خواهد داشت.
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دلبیحسینهرچهشوددلنمیشود
بخشي از  ترجیع بند منتشرنشده  »ياقوت سرخ« سرو ده مجید افشاری

ذكر خروج مسلم بن عقيل
منبع: قمقام زخار و صمصام تبار

 آن مظلوم غريبه و بي كس حیران و ســرگردان در شهري 
چنین پرآشــوب و خصمي چنان قوي نه آشنايي نه ياري 
و نه دوســتي نه غمخواري نه كسي كه او را به خانه داللت 
كند و نه ياوري كه پناهش دهد متحیر در كوچه هاي شهر 
همي گشت و خود نمي دانســت به كجا رود تا بر در خانه 
زني طوعه نام بايســتاد و اين طوعه كنیزك ام ولد اشعث 
بن قیس بود كه آزاد شــده اســبد حضرمــي او را به زني 
گرفته از اسبد پسري بالل نام بیاورده. كه در آن هنگام با 
مردمان كوفه بیرون رفته بود. و طوعه به انتظار پسر بر در 
سراي بود. مسلم بر طوعه ســالم داد جرعه آب طلبید زن 
آب آورده مسلم نوشــید. و هم آنجا بنشست. زن بازگشته 
مسلم را ديد كه در آنجاســت گفت مگرنه آب خوردي هر 
چه زودتر از اينجا مي بايد رفت كه نشستن تو بر ين در من 
خود حالل نكنم و تو را نیز سزاوار نیست. مسلم گفت كجا 
روم كه در اين شهر خانه و عشــیرتي ندارم چه شود با من 
نیكويي نمايي در پناه دهي و اجر از باري تعالي بســتاني 
طوعه كیفیت حال پرسید مسلم نقض عهد كوفیان بگفت 
و نام و نسب آشكار ساخت. آن نیك زن منزلي مهیا كرده 
فرش بگسترد و غذا پیش آورد. مســلم میل نفرمود. ناگاه 
بالل اندر آمد و اندكي بیارامید سپس مادر را گفت چندين 
آمد و شد بدان خانه چیست؟ و البته اين كار را سببي باشد 
باز بايد گفت هر چند او را دفــع مي داد بر الحاح مي افزود. 
ناچار با ايمان و پیمان او را از قضیه بیاگاهانید پسر خاموش 

شده بخفت.  
بامدادان بالل پســر طوعه نزد عبدالرحمن بن محمد بن 
اشعث امده از حادثه شــبانه خبر داد. عبید اهلل مي دانست 
قبايل كوفه ناخوش دارند كه مســلم را آســیبي رسد ابن 
اشــعث را با گروهي از قبیله او بفرســتاد و نیز )عمرو( بن 
عبیداهلل بن عباس را با هفتاد تن از قیس روانه نمود و ابن 
عباس بن مرداس السلمي است كه يكي از مولفه قلوب بوده 
است چون آن مخاذيل نزديك خانه رسیدند مسلم از آوازه 
سم ســتوران و همهمه رجال تفرس احوال فرموده گفت: 
»اكلما اري من األجالب لقتل ابــن عقیل با نفس اخرجي 
الي الموت الذي لیس منه محیص.« چندين اجماع و غوغا 
ريختن خون ابن عقیل است چون از مرگ گريزي نیست 
باري مبادرت به استقبال اولي تر حالي شمشیر برداشته بر 
آن گروه حمله آورده آنها را از خانــه بیرون كرد، بار ديگر 
هجوم كردند باز بدوانید به روايتي 80نفر از آنها را به دوزخ 
فرستاد محمد بن اشعث از عبید اهلل بن زياد مدد مي طلبید. 
ابن زياد جمعي ديگر روانه داشته گفت اگر از مسلم كه يك 
تن بیش نیست بدين گونه عاجز آيي اگر به حرب ديگري 
فرستیم پیداست كه حال تو بر چه منوال باشد. و اين سخن 

اشاره به قتال با حضرت امام ابوعبداهلل الحسین)ع( بود. 

تجسمی

سیما

مقتل

شعر عاشورایی كه یکی از دیرینه ترین اشکال ادبی در پرداختن به واقعه كربالست، زیرمجموعه شعر دینی 
و آیينی جا می گيرد. رضا اسماعيلی، شاعر، پژوهشگر و منتقد ادبی، معتقد است: »در یک تعریف ساده 
می توان گفت »شعر عاشورایی« شعری است »موضع مند«، »مستند«، »معرفت محور«، »تبيينی، تحليلی« 
و »مبتنی بر آموزه های اصيل دینی، معارف توحيدی و فرهنگ عاشورایی«؛ آميزه ای از »سوگ« و »حماسه« 
و »عرفان« كه به مخاطب خود »بصيرت« می دهد و جان و جهانش را با فرهنگ و حقيقت عاشورا پيوند می زند. 
در »شعر عاشورایی«، شاعر به كربال و قيام حسينی به چشم یک »واقعه« حماسی، عبرت آموز و بصيرت افزا 
كه مقدمه قيامت و رستاخيز است نگاه می كند؛ واقعه سترگ و شگفتی كه پيش و بيش از گریستن، باید 
بر آن »نگریست«، از آن عبرت گرفت و از درک و دریافت و بازخوانی پيام های انسان ساز آن بصيرت پيدا 
كرد. نکته دیگر اینکه شعر عاشورایی بيشتر »موضع مند« است تا »موضوع مند«. به این معنا كه ممکن است 
در ظاهر و صورت هيچ نشانه صریح و مستقيمی از عاشورا نداشته باشد، ولی در باطن و سيرت سرشار از 

آموزه های عاشورایی باشد. «
در ادامه بخشي از ترجيع بند منتشر نشده »یاقوت سرخ« سروده  مجيد افشاری را برای نخستين بار منتشر 

می كنيم. از شاعر ممنونيم كه این ترجيع بند را در اختيار همشهری گذاشت.

اجراي زنده نقاشی عاشورایی 
نقاشی عاشورايی »كآرام جان می رود« همزمان با فرارسیدن دهه 
اول ماه محرم، برای دومین ســال در فرهنگسرای رسانه كشیده 
می شود. اين نقاشی پرده ای از واقعه عاشوراست كه در ابعاد دو در 
يك متر كشیده خواهد شد. محمدرضا محمدحسین، از هنرمندان 
نقاشی قهوه خانه ای، اين تابلوی عاشورايی را از آغاز ماه محرم تا روز 
اربعین حسینی در فضای باز فرهنگسرای رسانه به صورت زنده در 
برابر چشمان عزاداران حسینی ترسیم می كند.  اين اثر پس از پايان 
به صورت يك محصول هنری به مزايده گذاشته می شود و عوائد 
حاصل از فروش آن، برای صرف در امور خیريه و مدرسه سازی در 
منطقه محروم خرج می شود. محمدحســین از شاگردان استاد 
عباس بلوكی فر است. او تاكنون بیش از ۲۵ پرده عاشورايی برای 
اماكن مذهبی نظیر تكیه پايین تجريش، تكیه باال تجريش، نخل 
كاشانك و حسینیه ائمه اطهار)ع( كشیده و در طراحی و تكمیل 
پرده های عاشورايی فراوانی نیز حضور داشته است. اين هنرمند 
عرصه تجسمی تاكنون بیش از ۱0 نمايشــگاه در تهران برگزار 
كرده است. عالقه مندان برای بازديد از اين برنامه می توانند از اول 
تا دهم ماه محرم از ســاعت ۱۷ تا ۲0 به فضای باز پارك پايداری 
)مجاور فرهنگسرای رســانه( واقع در خیابان پاسداران، خیابان 

شهید گل  نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا، مراجعه كنند.

هفت آوا؛ ویژه محرم
برنامه»هفت آوا « كه به نوعی ضمیمه  مذهبی و آيینی برنامه »هفت 
ترانه« محسوب می شود، در ايام محرم روی آنتن شبكه نسیم می رود.  
در راستای طرح تحول سیما و پیرو طراحی صورت گرفته برای بازآرايی 
تولیدات شبكه های سیما و انتقال برنامه های پرمخاطب شبكه شما 
به شبكه های پرمخاطب، برنامه هفت ترانه به عنوان يكی از تولیدات 
شاخص و برندهای پرمخاطب اين شبكه، به شبكه نسیم منتقل شده 
است. برنامه هفت ترانه با حفظ ساختار قبلی و با رويكرد همیشگی خود 
در زمینه تمركز بر گويش ها و لهجه های بومی از شبكه نسیم روی آنتن 
می رود. كلیپ سازی و تولید محتوای حرفه ای برای انعكاس فعالیت های 
موسیقايی همه اقوام و گويش ها همواره در دستور كار تیم تولید اين 
برنامه بوده است و همچنان نیز بر همین محور تولیدات مرتبط در قاب 
برنامه هفت ترانه روانه آنتن می شود. برنامه هفت ترانه با همان تیم تولید 
سابق از ششم مرداد ماه در شبكه نسیم با مخاطبان خود همراه می شود. 
اين برنامه همزمان با آغاز ايام محرم در قالب برنامه هفت آوا روانه آنتن 
می شود كه اين برنامه به نوعی ضمیمه مذهبی و آيینی برنامه هفت 
ترانه محسوب می شود. اجرای برنامه را همچنان سامان ارس خان و 
علی يگانه برعهده خواهند داشت و در ايام محرم سیدحسین متولیان 
به عنوان شاعر و كارشناس، در میزبانی اين برنامه، مجريان را همراهی 
خواهد كرد تا مروری بر آثار موسیقايی مرتبط با عاشورا داشته باشیم. 

آن دم كه خاكبوس درت می شود سروش 
از آسمان حسین حسینم رسد به گوش 
از حلق هیچ كس نشنیدم به جز حسین 

در حلقه  ارادت رندان باده نوش 
سردی كنند هر چه حريفان، به نفع ماست 

می آورند خون رگ تاك را به جوش 
جاءالحقی شنو، زهق الباطلی بگو 

تا آمده خیال رخ دوست، رفته هوش 
عمری گدای عشق توأم شاه بی كفن 
حسن مرا عیان كن و عیب مرا بپوش 
تفكیك شان عارف و عامی نمی كنم 

برخیزد از وجود همه بی امان خروش 
ديوانه  جمال تو عاقل نمی شود 

دل بی حسین هر چه شود دل نمی شود

 بی دوست حال و روز بشر گريه آور است 
حالش خراب و روز سیاهش مقدر است 
كوهی كه قد كشیده و از كربالی عشق

خاكی به سر نكرده، بسی خاك بر سر است 
خورشید در هوای تو يك ذّره بیش نیست 

هر ذّره در هوای تو خورشیدپرور است 
خیل ملك به عرشه  كشتی نشانده ای 
كشتی عرش را خم ابروت لنگر است 
پشت در بهشت تو، درمانده ای نماند 
زيرابهشت زاده  زهراست، بی در است 

بسیار گفته ايم ولی باز، گفتنش 
در كام عاشقان تو قند مكرر است 

ديوانه  جمال تو عاقل نمی شود 
دل بی حسین هر چه شود دل نمی شود

هركس فريب دشمن خونخوار خورده است 
از هر دری كه رفته به ديوار خورده است 

ياقوت سرخ ساخته، پیشانی حسین 
هر سنگ را كه از كف آزار خورده است 

انكار درك عطر حقیقت نمی كند 
قفلی اگر به طبله  عطار خورده است 

شیرينی اش به كام طلب كم نمی شود 
سیبی كه زخم پنجه و منقار خورده است 

ما طالب حسین و پی عطر دلبريم 
كی راهمان به حجره  بازار خورده است 

پیوسته بی محاسبه  سود می زنیم 
اين حرف را كه ُمهر خريدار خورده است 

ديوانه  جمال تو عاقل نمی شود 
دل بی حسین هر چه شود دل نمی شود

با روی دوست اليق ديدار می شود 
آيینه ای كه دشمن زنگار می شود 
گاهی برای عقل ضعیف مقلدان 

تفسیر، فتنه ای ست كه افسار می شود 
فرزانه ای كه سیر افق كرده، بی حسین 

طفِل غريب كوچه و بازار می شود 
بحرالعلوم، شربت نذری هیئت است

رويش حباب، مخزن االسرار می شود 

كاری به عاقبت كه ندارند شیعیان 
فضلت، امید عاقبت كار می شود
گفتار ما تجلی زيبايی دل است
زيباترين تجلی گفتار می شود

ديوانه  جمال تو عاقل نمی شود 
دل بی حسین هرچه شود دل نمی شود

حیرت كشید شعله، گل كربال شكفت 
در خیمه های سوخته، بوی عزا شكفت 

عباس آرمید و حسینش خمیده شد 
هر جا چكید خون برادر، عصا شكفت 

در حق تشنگان و به نفرين كوفیان 
از موج نهر علقمه دست دعا شكفت 

تا روضه خوان به قصه  تیروگلو رسید 
بغضی فشرده تر شد و فرياد ها شكفت 
سرها فدای مرقد شش گوشه حسین 

از شش جهت به سوی حرم رّد پا شكفت 
بنیاد جاهالنه  اهل جفا شكست 
فرياد عاشقانه  اهل وفا شكفت 

ديوانه  جمال تو عاقل نمی شود 
دل بی حسین هر چه شود دل نمی شود

آقا به سنگ مرتبه   ماه می دهی 
نا اهل را به صحن حرم راه می دهی 

آهی كه در بساط ندارد گدای تو 

شاه كرم به سینه  من آه می دهی 
طوالنی است خواهش برگشته از گناه

با يك نگاه پاسخ كوتاه می دهی 
تا از كتابخانه  ذهنش رها شود

جامی به دست آدم آگاه می دهی 
از فیض عام، با همه  بی لیاقتی

ما را به لطف، سیر الی اهلل می دهی 
دلخواه خلق مست، همین صحبت است و بس 

هر جا مجال صحبت دلخواه می دهی 
ديوانه  جمال تو عاقل نمی شود 

دل بی حسین هر چه شود دل نمی شود

از كافه های فلسفه بافی رها شدم 
تا آشنای میكده  كربال شدم 

ماه محرم آمد و در فصل بی خودی 
با اشتیاق وصل تو از خود جدا شدم 

در پیشگاه عشق، جهان هیچ كاره است 
دادم بها به كار جهان بی بها شدم 

موال اگر دلم شده فّواره  عسل 
در گرده  گلی ته باغ تو جا شدم 

حاجت به جز عنايت آل عبا مباد 
خوش باد روزگار كه حاجت روا شدم 
پای برهنه، دست تهی، مست اربعین 

با زائران صحن حرم همصدا شدم 
ديوانه  جمال تو عاقل نمی شود

 دل بی حسین هر چه شود دل نمی شود

فرهاد ميرزامعتمدالدوله
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