
چند دوز واکسن کرونا در یک تزریق آخرالزمان تابستاني؛ اروپا در آتش
 موج بي سابقه گرما در اروپا به مرگ بيش از 700 نفر
و نابودي جنگل هاي اين منطقه منجر شده است

 سفر رئيس جمهور آمريكا به عربستان سعودي نتوانست 
به دولت اين كشور براي مهار قيمت بنزين كمك كند

يك محقق ايرانی   ريزذره ای ساخته كه می  تواند چند 
دوز واكسن كرونا را با يك بار تزريق وارد بدن كند

گره کور قيمت بنزین در آمریكا

فوالد نرم!
 در مورد خریدهای این فصل فوالد
2نکته کامال نگران کننده وجود دارد

اشــکان دژاگه تازه ترین خرید فوالد در بازار 
تابســتانی نقل و انتقاالت لیگ بیست ودوم 
به شمار می رود. بازیکنی که چندین سال در 
تیم ملی در کنار جواد نکونــام بازی کرده و 
حاال زیرنظر این مربی به میدان خواهد رفت. 
اشــکان در لیگ برتر فقط پیراهن تراکتور را 
به تن داشــته و حاال فوالد خوزستان دومین 

باشگاه او در فوتبال ایران خواهد بود.
   دژاگه یک چهره کامال شناخته شده برای 
هواداران فوتبــال ایران به حســاب می آید 
اما برخالف تصــور مدیران باشــگاه فوالد، 
جذب او در ۳۶ســالگی هواداران این باشگاه 
را به وجد نمی آورد. اشــکان در ســال های 
گذشته بارها با مصدومیت روبه رو شده و بعد 
از ترک تراکتورسازی حتی در سطوح پایین تر 
فوتبال قطر نیز درخشــش خاصی نداشــته 
است. امضای قرارداد با این بازیکن باتجربه، 
فوالدی ها را نگران تکرار ماجرای ایبای گومز 
می کند؛ فوتبالیستی که با سروصدای بسیار 
زیادی جذب شد اما هرگز نتوانست به فوالد 
کمک کند و آمادگی پشــت ســر گذاشتن 
حتی یک مسابقه 90دقیقه ای برای این تیم 
را نداشــت. جذب دژاگه در ادامه روند کامال 
متوسط نقل و انتقاالتی باشگاه فوالد در این 
پنجره صورت گرفته است. همه توقع داشتند 
آخرین تیم ایرانی باقیمانده در لیگ قهرمانان 
آســیا، یک پنجره توفانی نقل و انتقاالتی را 
پشت سر بگذارد اما تا امروز چنین اتفاقی در 
باشگاه رخ نداده است. البته که فرصت نقل و 
انتقاالت برای این تیم هنوز تمام نشــده اما 
با فهرســت خرید فعلی، جاه طلبی در آسیا 
و لیگ برتر برای این تیم به شــدت دشــوار 

خواهد بود.
   فوالد برای تقویت خط دروازه در تابستان، 
به دنبال پیــام نیازمند بود امــا در نهایت با 
کریســتوفر کنت قرارداد بســت. گلر دوم 
سپاهان عملکرد ضعیفی در این تیم داشت 
و بعد از ورود رشید مظاهری، کامال به نیمکت 
باشگاه دوخته شــده بود. این تیم در سمت 
چپ خط دفاعی نیز به ســراغ سعید آقایی 
رفت؛ بازیکنی که فصل گذشته با بیشترین 
انتقادها از سوی هواداران پرسپولیس روبه رو 
شــده بود. بازیکنی که به عنــوان یک دفاع 
کناری، رکورد شــاهکار »صفر پاس گل« را 
در لیگ بیست ویکم به نام خودش ثبت کرد. 
   گزینه فوالد برای سمت راست خط دفاعی 
نیز وریا غفوری با صفر گل و تنها یک پاس گل 
در لیگ برتر بیست ویکم است. مجید علیاری 
و محمدرضا غبیشــاوی خریدهــای کامال 
متوسطی برای تیم نکونام هستند. همانطور 
که احســان پهلوان نیز هرگز در پرسپولیس 
یک ستاره نبوده و از سطح یک بازیکن نسبتا 
خوب فراتر نرفته اســت، در خط حمله نیز با 
هیچ متر و معیاری، رسیدن از لوسیانو پریرا به 
علی قربانی نشانی از »پیشرفت« در خودش 
ندارد. شــاید تنها خرید ایده آل فوالد در این 
فصل فرشید اسماعیلی باشد اما حتی او نیز 
در فوتبال قطر، فصل فوق العاده ای را سپری 
نکرده اســت. این خرید با جدایی احتمالی 
پاتوسی، باز هم راه را برای تقویت چشمگیر 
فوالد خوزستان خواهد بست. مهم ترین گزینه 
باقیمانده برای فوالد در تابســتان هم آرش 
رضاوند است؛ بازیکنی که هواداران استقالل 

اصال مخالف جدایی اش از باشگاه نیستند.
   در مورد خریدهای این فصل فوالد، 2نکته 
کامال نگران کننده وجــود دارد. اول از همه، 
شرایط سنی خریدهای مهم این تیم چندان 
مطلوب نیســت؛ بازیکنانی مثل وریا، دژاگه 
و علی قربانی در انتهای مســیر فوتبال شان 
قرار دارند و دیگر بازیکنان دونده ای به شمار 
نمی روند. نگرانی دوم در مورد فهرست خرید 
این تیم، »فرم« این نفرات در فصل گذشته 
است. تقریبا هیچ یک از آنها از دل یک فصل 
درخشان راهی فوالد نشده اند. تنها نماینده 
ایرانی لیگ قهرمانان تا امــروز کدام رقابت 
نزدیک بر سر یک ستاره در نقل و انتقاالت را 
برده است؟ آنها کدام شاه ماهی نقل و انتقاالت 
را به چنگ آورده اند؟ کدام فوق ســتاره لیگ 
برتری حاضر شــده تا در فصــل جدید برای 
فوالد به میدان برود؟ خریدهای فوالد همگی 
خریدهای ســاده ای بوده اند و باشگاه برای 
جذب هیچ کــدام از آنها به دردســر نیفتاده 

است.
    بدون تردید این مهم ترین فصل مربیگری 
جواد نکونــام خواهد بود. جــواد در همین 
تابستان گزینه جدی کارکردن در استقالل 
و تیم ملی بوده اما ترجیح داده به مســیرش 
در فوالد ادامه دهد. باشــگاه اما نتوانســته 
همه  چیز را برای موفقیت بــزرگ این مربی 
فراهم کند. تیمی که فوالد بسته، شاید باشگاه 
را از نخستین مسابقه حذفی لیگ قهرمانان 
عبور بدهد اما بــرای مراحل بعدی و برخورد 
با بزرگ ترین قدرت های آســیایی، به اندازه 
کافی مجهز به نظر نمی رسد. شکست خوردن 
در این فصل، ادامه مســیر مربیگری نکو را 
تغییر می دهد و برچسب مربی موفق را از روی 
او برمی دارد اما اگر این مربی بتواند با همین 
ترکیب در آسیا بدرخشد و مربی های خارجی 
این فصل لیگ برتر را کنــار بزند، دیگر هیچ 
نگاه تردیدآمیزی به توانایی های او در قامت 

یک مربی باقی نخواهد ماند.

  چهارشنبه     29 تیر  1401     20  ذی الحجه  1443       سال سی ام          شـــماره  8547

شب شاهکار مجتبی
 حرف های صریح و منطقی جباری

 که باید به آنها فکر کرد؛ مجتبی در بخشی از 
سخنانش به شدت به مهدی تاج تاخت

با جذب دلیخت که از بچگی بایرنی بوده؛ 
حاال باشگاه آلمانی ولخرج ترین تیم 

نقل وانتقاالت تابستانی است

بازی صعود به اف سی هالیوود خوش آمدی
 تیم های ملی بسکتبال ایران و اردن امروز برای 
رسیدن به جمع 4تیم اول کاپ آسیا مقابل هم 

قرار می گیرند 

 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 سبک یحیی

را  دوست دارم
گئورگيولسياني،مدافعجديدسرخپوشانميگويد

جوخوبپرسپوليسرادرهيچتيمديگرينديدهاست

یادآوری چند نکته ضروری به مهاجم سر به هوای 
تیم ملی. جالب است بدانید مهدی طارمی در 
حالی وضعیت شایسته را دعوت از بازیکنان به 
تیم ملی بعد از سال ها تالش و کوشش می داند 
که خودش با چیزی حدود 20بازی باشگاهی برای 
نخستین بار به تیم ملی فرا خوانده شد!

یکی از آن 59 نفر بودی
 آقای طارمی!
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

راه اندازی سامانه ای برای معرفی ساختمان های ناایمن
علی نصیری، مدیرعامل سازمان مدیریت بحران شهر 
تهران با اعالم این خبر که به زودی قرار است سامانه ای 
را در 137 برای معرفی ساختمان های ناایمن به لحاظ 
سازه ای از سوی شهروندان اختصاص دهیم، گفت: 
این طرح با هدف پیشــگیری از بحران در دست اقدام 

است تا شهروندان در این زمینه به ما کمک کنند.

ویژگی جدید اینستاگرام خرید را آسان می کند 
شــرکت متا اعالم کــرد کــه اینســتاگرام در حــال ایجاد 
ویژگی پرداخت اســت که به کاربران امکان می دهد از 
طریق پیام های مستقیم (دایرکت) از مشاغل کوچک 
خرید کنند.  متا که شرکت مادر اینستاگرام، فیسبوک 
و واتساپ است، گفت که کاربران برنامه اشتراک گذاری 

عکس می توانند سفارش را پیگیری کنند.

چرا شهرت علی طوالبی می تواند کار دستش  دهد؟
علیرضا دباغ، دکتری فرهنــگ و ارتباطــات دارد. او با 
منطق و نه از روی سلیقه درباره برنامه»عصر جدید« 
می گوید: »شهرت علی نظری طوالبی و امثالهم ممکن 
اســت کار دســت کــودکان و نوجوانانی از این دســت 
بدهد. انتظار بیجا و مهملی است که بخواهیم او چند 

سال دیگر جای همایون شجریان را بگیرد!«

۴ اشتباهی که هنگام بخارپز کردن غذاها نباید انجام داد
بخارپــز کــردن یکــی از ســاده ترین و ســالمت ترین 
روش های پخت وپز است بسیاری از مردم از این روش 
اجتناب می کنند چون آن را خسته کننده می دانند اما 
این روش مسلما برتر از جوشاندن است و مواد مغذی 
خوراک را کمتر از بین می برد. پخت با حرارت بخار کار 

ساده ای است اما تکنیک هایی دارد.

شهری

فناوری

فرهنگ

سالمت

والدت با سعادت باب الحوائج، حضرت كاظم، امام موسي بن جعفر عليه السالم را تبريك مي گوييم

سرمقاله
دانيال معمار؛سردبير

حدود 3ميليون نفر بــه خيابان آمدنــد. عدد بزرگی 
است. ارادت ميليونی به اميرالمومنين)ع( در مهمانی 
10كيلومتری، حماســه ای غيرقابل انتظار رقم زد. وقتی بيش از 100هزار عاشق 
حضرت حجت)عج( برای سرود سالم فرمانده در استاديوم آزادی جمع شدند، گفتند 
جمعيت طرفداران نظام در پايتخت همين ها هستند. حاال كه 3ميليون نفر به خيابان 
آمده اند، می گويند اينها ربطی به جمهوری اسالمی ندارند. عالقه مندان اهل بيت)ع( 
هستند و تمام. درباره جمعيت خيره كننده تشييع سردار دل ها هم همين حرف ها را 
زدند. گفتند ملت به خاطر تجليل از يك سرباز وطن آمده اند. اما واقعا ميان اين حضور 

ميليونی و طرفداری از جمهوری اسالمی، نسبتی وجود ندارد؟
یكم- شما جمهوری اسالمی را مســاوی با چه چيز می دانيد؟ نظامی كه به خاطر 
كم كاری برخی از ما در بعضی بخش ها دچار عقب ماندگی شده؟ يا نظامی با آرمان های 
متعالی كه به سوی آنها حركت می كند؟ دنيای امروز دنيای فقر است، دنيای گرسنگی 
و بی خانمانی است، دنيای ظلم و تبعيض است، دنيای سلطه و تجاوز است. امروز يك 
نظام و يك حكومت مقابل اين دنياي تاريك، سر بلند كرده است. جمهوری اسالمی 
ادعای مبارزه با زورگويی و چپاول را دارد. ماهيت انقالب57، همين ها بوده اســت. 
حاال اين نظام با اين آرمان ها و هدف ها، ايرادی هم داشته؟ حتما يك جاهايی نارسايی 
و نابسامانی در كار بوده است. اما استراتژی اصلی جمهوری اسالمی با همه نقص ها 
و خطاهايش، ايستادن مقابل ظلم، ستمگری و توقعات متكبرانه مستكبران است. 
جمهوری اسالمی را مســاوی با همين ماهيت بدانيد، نه خطاها و اشتباهاتی كه از 

كارگزاران اين نظام می بينيد.
دوم- جمعيت ميليونــی حاضر در مهمانی 10كيلومتری عيد غدير چه كســانی 
بودند؟ حزب اللهی ها؟ چادری ها؟ هيئتی ها؟ جهادی ها؟ مســجدی ها؟ عكس های 
منتشر شده، حاضران را فراتر از اين دسته بندی ها نشان می دهد. همه آمده  بودند. 
برای همين هم اين اجتماع توانست تالش های هفته های اخير معاندان برای ايجاد 
دوقطبی های باحجاب و كم حجاب و... را خنثی كند. اما وجه مشترک اين جمعيت 
چه بود؟ آنها تشنگان عدل علوی بودند، هواداران فراموش نشدنی ترين چهره تاريخ. 
آمده بودند تا از مرام و مسلك مردی بگويند كه در حكومتش دين خدا را اقامه كرد، 

ظلم ستيز بود و عدالت خواه.
سوم- حاال برگرديم به ماهيت اصلی جمهوری اســالمی. اهداف حكومتی كه در 
سال57 شكل گرفت در امتداد آرمان های حكومت علوی است. عدالت مطالبه جدی 
و اصلی جمهوری اسالمی است. ماهيت اين نظام را با عدالت خواهی تعريف كرده اند. 
الگوی نظام ما، حكومت اميرالمومنين)ع( اســت. خودمان را با حكومت علوی برابر 
نمی دانيم؛ اما به سمت آن قله می رويم. راه ديگری وجود ندارد. حكومت های منحرف 
تاريخ كاری نكرده اند به جز ضربه زدن به بشــريت. همت و تالش جمهوری اسالمی 
نزديك شــدن به حكومت اميرالمومنين)ع( بوده اســت. در اين راه موفق بوده ايم؟ 
حتما در تحقق عدل علوی نقص داشته ايم. كم كاری و اشتباه كرده ايم. كسی منكر 
اين نواقص نيست. اما اصل و فلسفه اين نظام را هم نمی توانيم انكار كنيم. اگر معنای 
حكومت عدل علوی، ايستادن مقابل زورگويی و ستمگری است، جمهوری اسالمی 
هم دقيقا با همين منش و مرام برپا شده است. بسياری از ناكامی های امروز كشور هم 
حاصل فاصله گرفتن از همين ماهيت و هدف اصلی است. ميان كسانی كه روز عيدغدير  
در اجتماع ميليونی مردم حاضر شدند حتما منتقدان نظام هم حضور داشته اند. اينكه 
اشــكالی ندارد. نقد عملكرد نظام يك چيز است، اعتقاد به ماهيت درست جمهوری 
اسالمی يك چيز ديگر. بايد ميان اين منتقد با براندازی كه اصل جمهوری اسالمی را 
قبول ندارد تفاوت قائل شويم. با همين منطق هم می توانيم بگوييم كه ارادت ميليونی 
به ساحت مقدس اميرالمومنين)ع(، همان خواســت و مطالبه روح و ماهيت اصلی 

جمهوری اسالمی و طرفداری از آرمان های اصلی اين نظام است.

حضور ميليوني عيدغدیر، 
ربطي به طرفداري از نظام دارد؟

يادداشت
محسن محمدی الموتی؛عضو هيأت علمی دانشگاه

سفر والديمير پوتين، رئيس  جمهوری فدراسيون روسيه 
به تهران برای شركت در هفتمين نشست سران آستانه 
)روسيه، تركيه و ايران( به منظور رسيدن به راهكارهای حل بحران سوريه، نشان از 
جايگاه استراتژيك جمهوری اسالمی ايران در دوران كنونی  گذار نظم بين المللی در 
حل مسائل منطقه ای و جهانی دارد. عالوه براين مهم، اين حضور تأثيرات اساسی بر 

روابط دوجانبه تهران و مسكو باقی خواهد گذاشت.
واقعيت اين است كه روابط ايران و روسيه فراز و نشيب های زيادی را طی چندسال 
اخير تجربه كرده است. در واقع برايندی از موضوع های گوناگون موجود در روابط ايران 
و روسيه سبب شــده تحليل های خوش بينانه و بدبينانه ای در ارتباط با سطح روابط 
بين 2كشور مطرح شــود. موضوع های مورد اختالفی كه عمدتا در دولت های قبلی 
وجود داشته و باعث شده برخی رسانه های غرب گرا و تحليلگران، سطح شكننده ای را 
درخصوص روابط 2كشور درنظر گرفته و با تكيه بر يك نوع روانشناسی منفی تاريخی، 
معتقد باشند روسيه، ايران را به مهره ای برای باج خواهی و گرفتن امتياز از آمريكا و 

تنظيم روابط با اتحاديه اروپا تبديل كرده است.
اين نگاه منفی و ابزارمحور ازسوی برخی كارشناسان روسی نيز به نحوی درباره ايران 
وجود داشته؛ به گونه ای كه برخی از آنها مدعی اند ايران فقط به دنبال تأمين اقالمی از 
روسيه است كه آنها را ساير كشورها در اختيار ايران قرار نمی دهند و در صورت بهبود 
روابطش با آمريكا و غرب، جايگاه روسيه و تجارت با آن در سياست  خارجی ايران تقليل 
خواهد يافت. ازسوی ديگر برخی كارشناســان به دليل موضوع های مشتركی نظير 
تحريم های بين المللی، عدم اعتماد به آمريكا و غرب، نگرانی مشترک از خيزش تندروی 
سلفی تكفيری، هدف های مشترک در آسيای  مركزی و قفقاز و... به 2كشور به عنوان 
متحدانی راهبردی نگريسته و از روابط 2كشور در قالب اتحاد استراتژيك ياد می كنند.

اما واقعيت اين اســت كه تحليل روابط 2كشور ايران و روسيه طی سال های گذشته 
به دليل شرايط خاص حاكم بر 2كشور بايد بر يك مبنای دقيق و سنجيده استوار شود. 
از اين منظر، رهيافت سومی با نگاه واقع بينانه و منفعت محور می تواند درخصوص روابط 
ايران و روسيه مطرح شود كه منافع ملی را معيار سنجش سياست خارجی می داند. 
براين اســاس، يكی از ويژگی های بارز رابطه بازيگران در صحنه سياست بين الملل، 
نسبی بودن روابط است. اين ويژگی ماهوی، پايه تنظيم اهداف و منافع هر كشور در 

تعيين رابطه دوستانه، خصمانه يا بی طرفانه با ساير كشورها به شمار می رود.
بديهی است كه ايران و روسيه، به عنوان 2كشور در صحنه سياست بين الملل نيز از اين 
قاعده ماهوی مستنثنی نيستند. در واقع فراز و نشيب های روابط 2كشور طی چند 
سال اخير را نيز بايد در همين قاعده جست وجو كرد كه در مقاطع مختلف تاريخی، 

زمينه ساز نزديكی يا دوری دوطرف از يكديگر شده است.
در اين ارتباط بايد توجه داشــت كه گزاره عمل گرايــی و منفعت طلبی درخصوص 
روسيه همواره از غلظت بيشتری نسبت به ايران برخوردار بوده و روسيه با نگاه عمدتا 
منطقه محور به ايران، ايجاد توازن را در سطح مسائل منطقه ای و روابط دوجانبه دنبال 
می كرد. درحالی كه درسوی مقابل، نگاه ايران به روسيه عمدتا كالن محور و در سطح 
بين المللی بوده تا از طريق آن تهديدها و محدوديت های سياسی، امنيتی و اقتصادی 
آمريكا و غرب نســبت به ايران را كم رنگ كند. اين تفاوت در سطح ادراک 2كشور، 
عمده ترين دليل شكنندگی در روابط 2كشــور تحليل می شد، اما در شرايط جديد 
3متغير سبب شده نگاه و ادراک روسيه به ماهيت روابط با ايران از بازيگری در سطح 

منطقه ای به سطح جهانی تغيير كند.
تحوالت پرشتاب پس از جنگ اوكراين و سرشت پيچيده  روندهای موجود در منطقه حساس و استراتژيك غرب 1

آسيا و قابليت نقش آفرينی ايران در اين فرايند، موجب شد روسيه برخالف گذشته نگاه 
كالن محور نسبت به ايران دراين موضوع پيدا كند. 

سفر پوتين به تهران و تأثيرات 
آن بر روابط ایران و روسيه

ادامه در 
صفحه2

داده نما
گرافيك: مهدی سالمی

معاون توسعه مدیریت و منابع 
سازمان بهزیستی کشور با تاکید 

بر حرکت سازمان بهزیستی کشور 
به سمت هوشمندسازی، گفته 

است كه در آینده نزدیک اورژانس 
اجتماعی متحولی خواهیم داشت 

که بتواند به تمام  85میلیون ایرانی 
خدمات ارائه کند.

 سازمان 
 بهزيستی كشور 

چه می كند؟

25هزار
مرکز تحت نظارت 

سازمان بهزیستی داریم 
كه توسط مردم اداره 

می شود.

20هزار نفر
به سازمان بهزیستی 
درخواست داشتن 

 فرزندخوانده را 
داده اند.

7میلیون  نفر
از ایرانیان در حال 

حاضر تحت حمایت 
سازمان بهزیستی 

هستند.

20درصد
مراكز تحت نظر 

بهزیستی، بودجه مورد 
نیاز خود را از دولت 

می گیرند.

2هزار
بدون سرپرست در 

سال داریم كه توسط 
بهزیستی نگهداری 

می شوند.

3میلیون
خانوار توسط سازمان 

بهزیستی حمایت 
می شوند كه فراتر از 
كمك معیشتی است.

80درصد
مراكز تحت نظر 

بهزیستی، توسط مردم 
و با كمك خیران اداره 

می شوند.

7هزار نفر
ایرانیان خارج از كشور 
خواستار فرزندخوانده 

 از بهزیستی 
هستند.

150خدمت 
توسط سازمان 

بهزیستی به جامعه 
مخاطب این سازمان 

داده می شود.
مهم ترين خدمات سازمان بهزيستی

 نگهداری از کودکان 
بی سرپرست و بدسرپرست

حمایت ازافراد 
دارای معلولیت 

جلب مشاركت 
داوطلبان

حمایت از زنان 
سرپرست خانوار 

ارائه خدمات 
توانبخشی

مشاوره قبل از 
ازدواج

خدمات اورژانس 
اجتماعی

 متفاوت برای اشتغال و توانمندسازی 
جامعه هدف توسط بهزیستی اجرا می شود. 50 برنامه

 دالر را باید به تدریج از مسیر
 معامالت تجاری جهانی خارج کرد

رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس جمهور روسيه:

 حمله به شمال سوریه به ضرر 
ترکیه  و به نفع تروریست ها ست

رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس جمهور تركيه:

صفحه16صفحه7صفحه11صفحه7

صفحه  2

پيش بينی می شود  توليد 
زعفران افزايش يابد

400 تن
  زعفران در سال1399 

تولید کرده ایم.

300 تن 
 زعفران در سال1400 

تولید کرده ایم.

38میلیون تومان 
 قیمت هرکیلو  زعفران 

مرغوب  است.

80 درصد 
 زعفران تولیدی 
صادر می شود. 

ایران، بزرگ ترین 
تولید کننده 
زعفران دنیا

اردوغان:درآینده منطقه ما  جایی برای 
تجزیه طلبی و تروریست ها وجود ندارد

رئيسی: تحریم های یكجانبه  و تروریسم 
اقتصادی ناقض حاکميت کشورهاست

پوتين : نتایج مذاکرات تهران  می تواند باعث 
تحكيم امنيت در تمام خاورميانه شود

اتحاد علیه تحریم
روسای جمهور3 کشور دیروز در نشست های دوجانبه بر گسترش روابط سياسی و اقتصادی تاکيد کردند

ریروسای جمهور ايران، روسيه و تركيه  در هفتمين نشست سران ضامن روند آستانه به بحث و تبادل نظر درباره تحوالت سوريه پرداختند
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دولت

امضای 8سند همکاری  میان تهران وآنکارا
رئیس جمهور ترکیه که دوشنبه شــب وارد تهران شده بود، دیروز 
عالوه بر دیدار با رهبرمعظم انقالب، با همتای ایرانی خود، پیرامون 

مسائل دوجانبه نیز به بحث و تبادل نظر پرداخت.
به گزارش همشهری، ســید ابراهیم رئیسی و اردوغان پس از انجام 
مذاکرات فشرده پشت درهای بسته، در نشست هیأت های عالی رتبه 
ایران و ترکیه نیز شرکت کردند. پس از این نشست، مراسم امضای 
8سند همکاری و یادداشــت   تفاهم میان تهران و آنکارا درحضور 
روسای جمهور و در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد برگزار شد.

طرح جامع همکاری بلندمدت میان ایران و ترکیه، موافقتنامه در 
زمینه های توسعه تأمین اجتماعی و ورزش، حمایت از بنگاه های 
کوچک اقتصــادی، همکاری های رادیــو و تلویزیونی و همکاری 
میان سازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 
و دفتر سرمایه گذاری ریاست جمهوری ترکیه از اسناد و یادداشت 

تفاهمنامه هایی بود که به امضای مسئوالن 2کشور رسید.

هدف گذاری برای افزایش  3برابری سطح روابط تجاری
برگزاری نشســت  خبــری مشــترک از دیگر برنامه های ســفر 
رئیس جمهور ترکیه به تهران بود. رئیســی در این نشست با بیان 
اینکه در این دیدار در زمینه توســعه روابــط اقتصادی و تجاری و 
ارتقای ســطح روابط در حوزه های مختلف بحث و گفت وگو شد، 
گفت: اکنون می تــوان ۳0میلیارد دالر را به عنوان ســطح روابط 
تجاری بین 2کشور هدف گذاری کرد که از این سطح فعلی به ۳برابر 
افزایش خواهد یافت. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز 
در این نشست گفت : ما یک هدف، یعنی رسیدن به حجم تجارت 
۳0میلیارد دالری را تعیین کرده ایم و متأســفانه به دلیل پاندمی 
کرونا این حجم تجارت به شکل معناداری کاهش یافته و اکنون به 
حجم تجارت ۷میلیارد دالر رسیده ایم. باور دارم با عزم راسخ 2کشور 
می توانیم حجم تجارت ۳0میلیــارد دالری را رقم بزنیم. اردوغان 
تأکید کرد: مبارزه با ســازمان های تروریســتی برای هر دو کشور 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. ما آنها را که بالی هر دو کشور 
هستند، در فهرست سازمان های تروریستی ناتو هم وارد کردیم؛ زیرا 
این سازمان ها در هر کشوری که موجودیت داشته باشند، موجب 
برهم خوردن ثبات و آرامش در آن کشور می شوند؛ بنابراین ما باید 

با همبستگی کامل با این سازمان های تروریستی مقابله کنیم. 
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 تأکید رئیسی بر صداقت ایران 
و روسیه در مبارزه با تروریسم

والدیمیر پوتین عصر دیروز بالفاصله پس از ورود به تهران با حضور 
در نهاد ریاست جمهوری با سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران 
دیدار کرد. براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در 
این دیدار 2 طرف ضمن مرور آخرین وضعیت مناسبات میان 2 کشور 
که در دوره اخیر رشد قابل توجهی داشته است، از جهش در روابط 
دوجانبه به خصوص در حوزه اقتصادی، امنیتی، زیرساختی، انرژی، 
تجارت و صنعت ابراز خشنودی کرده و اراده خود را براي تداوم این 
مسیر و تقویت آن ابراز کردند.  در عین حال 2طرف ضمن یادآوری 
موفقیت های مشــترک در مقابله با تروریســم، بر ضرورت توسعه 
همکاری ها در عرصه های جدید منطقــه ای و فرامنطقه ای تأکید 
کردند و از اراده جدی خود برای تقویت امنیت کشورهای مستقل 
در منطقه خبر دادند. رئیســی در این دیدار اراده 2کشور بر توسعه 
مناسبات دوجانبه را قابل توجه خواند و گفت: پس از دیدار در مسکو 
و عشق آباد، روند همکاری ها رو به رشد بوده و این روند همچنان باید 
تقویت شود. رئیس جمهور با اشاره به سابقه همکاری موفقیت آمیز 
2کشور در مبارزه با تروریسم در سوریه، این همکاری را زمینه ساز 
تقویت امنیت و ثبات در منطقه دانست و افزود: کشورهایی که در 
منطقه غرب آسیا مدعی مبارزه با تروریسم بودند، هیچ گام مؤثری 
در این زمینه برنداشــتند اما این جمهوری اسالمی ایران و روسیه 
بودند که با همــکاری جدی در بحث مبارزه با تروریســم، صداقت 
و اراده جدی خود را در این زمینه نشــان دادنــد. والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور 
در ســرزمین مهمان نواز ایران، از افزایش همکاری های 2کشور در 
عرصه های مختلف به ویژه در حوزه امنیت بین المللی خبر داد و گفت: 
ایران و روسیه سهم بسیار بزرگی در حل  و فصل بحران سوریه دارند.

حضرت آیت اهلل خامنــه اي رهبر معظم 
انقالب اســالمي عصر روز سه شنبه در رهبری

دیــدار آقــاي والدیمیــر پوتیــن 
رئیس جمهور روســیه و هیأت همراه با تأکید بر ضرورت 
عملیاتي شــدن تفاهم هــا و قراردادهاي بین 2کشــور، 
هوشیاري در مقابل سیاست هاي فریبکارانه غرب را الزم 
دانستند و خاطرنشان کردند: همکاري هاي بلندمدت ایران 

و روسیه عمیقاً به نفع هر دو کشور است.
حضرت آیــت اهلل خامنه اي در ایــن دیدار بــا تأکید بر 
اینکه حوادث جهاني نشــان دهنده نیاز ایران و روســیه 
به همکاري هــاي روزافــزون و متقابل اســت، افزودند: 
تفاهم ها و قراردادهاي متعددي بین 2کشور از جمله در 
 بخش نفت و گاز در جریان است که باید تا انتها پیگیري

 و عملیاتي شوند.
ایشــان همکاري هاي اقتصادي ایران و روســیه را بویژه 
در پي تحریم هاي غرب، ضروري و به نفع هر دو کشــور 
دانســتند و در خصوص حوادث اوکرایــن گفتند: جنگ 
یک مقوله خشــن و سخت اســت و جمهوري اسالمي از 
اینکه مردم عادي دچار آن شــوند به هیچ وجه خرســند 
نمي شود اما در قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل را 
به دست نمي گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود، موجب 
وقوع جنگ مي شد. رهبر انقالب با تأکید بر اینکه غربي ها 
با روســیه قوي و مستقل به کلي مخالف هســتند، ناتو را 
موجودي خطرناک خواندند و افزودنــد: اگر راه در مقابل 
ناتو باز باشــد حد و مرزي نمي شناسد و اگر جلوي آن در 
اوکراین گرفته نمي شد، مدتي بعد به بهانه کریمه، همین 
جنگ را به راه مي انداختند. حضــرت آیت اهلل خامنه اي 
خاطرنشان کردند: البته امروز آمریکا و غرب ضعیف تر از 
قبل شده و با وجود تالش و هزینه زیاد، بُرد سیاست هاي 
آنها در منطقه ما ازجمله در سوریه، عراق، لبنان و فلسطین 
بسیار کم شده است. ایشان مســئله سوریه را بسیار مهم 
خواندند و با تأکید بر موضع جمهوري اســالمي مبني بر 
مخالفت با حمله نظامي به این کشــور و لزوم جلوگیري 
از آن، گفتند: یک مســئله مهم دیگر در موضوع سوریه، 

اشغال مناطق حاصلخیز و نفت خیز شرق فرات به وسیله 
آمریکایي ها است که این قضیه باید با بیرون راندن آنها از 

آن منطقه عالج شود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه اي بــا تقبیــح دخالت هاي 
رژیــم صهیونیســتي در قضایاي منطقــه، مواضع اخیر 
رئیس جمهور روسیه علیه صهیونیست ها را تحسین برانگیز 

خواندند.
ایشان در ادامه تأکید کردند: جمهوري اسالمي، سیاست ها 
و برنامه هایي را که منجر به بســته شــدن مــرز ایران و 

ارمنستان شود، هرگز تحمل نخواهد کرد.

تأکید بر راه اندازی راه آهن رشت- آستارا
رهبر انقــالب همکاري هاي بلندمدت ایران و روســیه را 
ً  و عمیقاً  به نفع هر دو کشور خواندند و خطاب به آقاي  جدا
پوتین گفتنــد: جنابعالي و رئیس جمهور مــا هر دو اهل 
اقدام و پیگیري هســتید، بنابراین همکاري هاي 2کشور 
در این دوره باید به اوج خود برسد. ایشان با تأیید سخنان 
رئیس جمهور روسیه درباره ضرورت راه اندازي خط آهن 
رشت- آستارا، این کار را موجب تکمیل خط حمل ونقل 
شمال- جنوب و به نفع هر دو کشــور دانستند. حضرت 
آیت اهلل خامنه اي همچنین هوشیاري در مقابل فریبکاري 
غرب را ضروري خواندند و گفتند: آمریکایي ها هم زورگو 
هستند و هم حیله گر، و یکي از عوامل فروپاشي شوروي 
سابق فریب خوردن در مقابل سیاســت هاي آمریکا بود، 
البته روســیه در دوره جنابعالي اســتقالل خود را حفظ 

کرده است.

دالر را باید از مسیر معامالت جهاني خارج کرد
ایشان همچنین با تأیید سیاست جایگزیني پول هاي ملي 
در روابط 2کشور و استفاده از ارزهاي دیگر به جاي دالر، 
گفتند: دالر را باید به تدریج از مسیر معامالت جهاني خارج 

کرد و این کار به صورت تدریجي، ممکن است. 
در این دیدار که آقاي رئیسي رئیس جمهور کشورمان نیز 
حضور داشت، آقاي پوتین درباره حوادث اوکراین گفت: 

هیچ کس طرفدار جنگ نیست و جان دادن مردم عادي یک 
تراژدي بزرگ است اما رفتار غرب موجب شد که ما انتخابي 
جز عکس العمل نداشته باشــیم.  رئیس جمهور روسیه با 
برشمردن عوامل و ریشه هاي اختالفات روسیه و اوکراین، 
بویژه اقدامات تحریک آمیز غرب و آمریکا در سال هاي اخیر 
ازجمله کودتا در اوکراین و همچنین سیاســت گسترش 
ناتو با وجود تعهدات قبلي آنهــا مبني بر پرهیز از هرگونه 
پیشروي به ســمت روســیه، گفت: بعضي از کشورهاي 
اروپایي گفتند ما مخالف عضویت اوکراین در ناتو بودیم اما 
تحت فشار آمریکا با آن موافقت کردیم که این نشان دهنده 

فقدان حاکمیت و استقالل آنهاست.

ترور سردار سلیماني؛ شرارت   آمریکایي ها
آقاي پوتین، ترور ســردار ســلیماني را نمونه دیگري از 
شرارت هاي آمریکایي ها برشــمرد و در بخش دیگري از 
سخنان خود با اشاره به تحریم هاي غرب علیه روسیه گفت: 
این تحریم ها به ضرر غرب اســت و نتیجه آن مشــکالتي 
ازجمله افزایش قیمت نفت و بحــران تأمین مواد غذایي 
است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به سوءاستفاده آمریکا از 
ابزار دالر براي تحریم و غارت کشورهاي دیگر، این کار را در 
نهایت به زیان آنها و موجب تضعیف اعتماد جهاني به این ارز 
و حرکت کشورها به استفاده از پول هاي جایگزین دانست 
و گفت: روســیه و ایران در حال طراحي روش هاي جدید 

براي اســتفاده از پول هاي ملي در روابط 2کشور هستند. 
رئیس جمهور روســیه با تأیید مواضع رهبر انقالب درباره 
منطقه قفقاز، مواضع 2کشور در قضیه سوریه ازجمله در 
مخالفت با حمله نظامي به شمال این کشور را کاماًل منطبق 
با یکدیگر خواند و گفت: منطقه شــرق فــرات باید تحت 
کنترل نیروهاي نظامي ســوریه قرار بگیرد. آقاي پوتین 
همکاري هاي 2کشور را در همه بخش ها و پروژه ها در حال 
پیشرفت دانست و افزود: ایران و روسیه در سوریه در حال 
مبارزه مشترک با تروریسم هستند و در زمینه نظامي نیز 
تالش مي کنیم همکاري هاي 2کشور و همچنین همکاري 

و مانورهاي سه جانبه با چین را توسعه دهیم.

رهبرمعظم انقــالب پیش ازظهر دیروز )سه شــنبه( در دیدار رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه و هیأت همراه با تأکید بر لزوم افزایش همکاری های 2 کشور، به ویژه 
همکاری های تجاری، رژیم صهیونیستی را از عوامل اصلی ایجاد اختالف بین کشورهای 
اسالمی برشــمردند و با تأکید بر اینکه آمریکا و رژیم غاصب نمی توانند جلوی حرکت 
عمیق فلسطینی ها را بگیرند، درخصوص مسئله سوریه خاطرنشان کردند: حفظ تمامیت 
ارضی سوریه بسیارمهم است و هرگونه حمله نظامی در شمال سوریه قطعًا  به ضرر ترکیه، 
سوریه و همه منطقه، و به نفع تروریســت ها خواهد بود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، حجم و کیفیت تبادالت 
و همکاری های اقتصادی 2کشور را بســیار کمتر از ظرفیت های موجود خواندند و تأکید 
کردند: این مسئله در مذاکرات بین رؤسای جمهور حل و فصل شود. ایشان، عزت و عظمت 
امت اسالمی را در گرو عبور از اختالفات ســلیقه ای و هوشیاری در مقابل سیاست های 
تفرقه افکن، دانســتند و گفتند: یکی از عوامل ایجاد اختالف و دشمنی در منطقه، رژیم 

غاصب صهیونیستی است که آمریکا نیز از آن پشتیبانی می کند.

فلسطین، مسئله اول دنیای اسالم 
 رهبرمعظم انقالب، فلسطین را مسئله اول دنیای اسالم برشمردند و تأکید کردند: با وجود 
اقبال بعضی دولت ها به رژیم صهیونیستی، ملت ها عمیقاً با این رژیم غاصب مخالف هستند. 
ایشان با تأکید بر اینکه نباید به آمریکا و رژیم صهیونیستی تکیه کرد، گفتند: امروز نه رژیم 
صهیونیستی، نه آمریکا و نه دیگران نخواهند توانست جلوی حرکت عمیق فلسطینی ها را 
بگیرند و عاقبت کار به نفع مردم فلسطین خواهد بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه، 
مسئله تمامیت ارضی سوریه را بسیار مهم برشمردند و با اشاره به برخی نقل قول ها مبنی بر 
حمله نظامی به شمال سوریه، تأکید کردند: این کار قطعًا  هم به ضرر سوریه هم به ضرر ترکیه 
و هم به ضرر منطقه است و اقدام سیاسی مورد انتظار از جانب دولت سوریه را نیز محقق 
نخواهد کرد. ایشان با اشاره به اظهار نفرت رئیس جمهور ترکیه از گروه های تروریستی، 
گفتند: با تروریسم حتمًا باید معارضه کرد، اما حمله نظامی در سوریه به نفع تروریست ها 
خواهد بود، البته تروریست ها نیز محدود به یک گروه خاص نیستند. رهبرمعظم انقالب در 
پاسخ به درخواست رئیس جمهور ترکیه مبنی بر همکاری ایران برای مبارزه با گروه های 

تروریستی، گفتند: ما در مبارزه با تروریسم مطمئناً با شما همکاری می کنیم. 

مسائل سوریه را باید با مذاکرات حل کرد
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه مــا امنیت ترکیه و مرزهای آن را امنیت خود 
می دانیم، خطاب به آقای اردوغان گفتند: شــما نیز امنیت سوریه را امنیت خود بدانید. 
مسائل سوریه را باید با مذاکرات حل کرد و ایران، ترکیه، سوریه و روسیه با گفت وگو این 
مسئله را تمام کنند. ایشان همچنین با ابراز خرسندی از بازگشت قره باغ به آذربایجان، 
گفتند: البته اگر سیاستی مبنی بر مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان وجود داشته باشد، 
جمهوری اسالمی با آن مخالفت خواهد کرد، چراکه این مرز یک راه ارتباطی چند هزار ساله 
است. رهبرمعظم انقالب افزایش همکاری های ایران و ترکیه در همه مسائل منطقه را مفید 
و الزم خواندند و افزودند: ما همواره از دولت شما در مسائل داخلی و در مقابل دخالت ها 
دفاع کرده ایم و همچنان که گفتید، دوستان دوران سخت یکدیگر هستیم و برای ملت 

مسلمان ترکیه دعا می کنیم.

ترکیه مخالف تحریم های یک جانبه علیه ایران است
در این دیدار که آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمان نیز حضور داشت، آقای اردوغان با 
تبریک اعیاد قربان و غدیر خم، اتحاد امت اسالمی و افزایش همبستگی ایران و ترکیه را 
الزم دانست و گفت: ترکیه هیچ گاه درمقابل اجحاف علیه ایران ساکت ننشسته و برادری 

ایران و ترکیه در همه زمینه ها باید گسترش پیدا کند. 
اردوغان با تأکید بر اینکه همواره مخالف تحریم های یک جانبه علیه ایران بوده و خواهیم 
بود، گفت: از انتظارات مشــروع ایران در برجام، حمایت و شــرکت های ترکیه ای را به 
سرمایه گذاری در ایران تشویق می کنیم. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به درگیری ایران 
و ترکیه با تروریست ها در طول سال های متمادی، گفت: در سوریه گروه های تروریستی، 
مورد حمایت تسلیحاتی سنگین از طرف کشورهای غربی همچون آلمان، انگلیس، فرانسه 
و به ویژه آمریکا هستند. اردوغان با بیان اینکه موضع ترکیه درخصوص تمامیت ارضی 
سوریه مشخص است، افزود: از دولت سوریه انتظار داریم روندهای سیاسی را آغاز کند. 
در اجالس آستانه مسئله سوریه به صورت ویژه در دستورکار است و امیدواریم به نتایج 

خوبی دست پیدا کنیم.

رهبرمعظم انقالب در دیدار رئیس جمهور ترکیه:
 حمله نظامی به شمال سوریه 

به ضرر ترکیه و به نفع تروریست هاست

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور روسیه:

دالر را باید به تدریج از مسیرمعامالت جهانی خارج کرد

هفتمین اجالس آستانه در مورد سوریه شامگاه  سیاست 
سه شــنبه بــه میزبانی ایــران و بــا حضور خارجی

سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، رجب 
طیب اردوغــان رئیس جمهــور ترکیه و والدیمیــر پوتین 
رئیس جمهور روسیه در محل سالن اجالس سران برگزار شد. 
رئیس جمهور در این اجالس با اشاره به گذشت حدود 11سال 
از آغاز بحران ســوریه گفت: ایران همچنان معتقد است تنها 
راه حل بحران ســوریه سیاسی اســت و اقدام نظامی نه تنها 

راهگشا نیست، بلکه به وخامت اوضاع منجر می شود. 
به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی گفت: هم اکنون در حالی 
اجالس سران کشورهای روند آســتانه را برگزار می کنیم که 
تحریم های یکجانبه به ویژه توسط آمریکا فشار مضاعفی را بر 
مردم سوریه وارد آورده و امکان زندگی عادی را از آنان سلب 
کرده است. بر همگان مسجل شده، طرف هایی که موفق نشدند 
با ناامن کردن و بی ثباتی در ســوریه به اهداف سیاسی خود 
برســند، اکنون با روش های دیگر و با سیاست تحریم و فشار 

به دنبال برآورده کردن مطامع نامشروع خود هستند.
رئیســی با یادآوری اینکه تحریم های یکجانبه و تروریســم 
اقتصادی، ناقض حقوق بین الملل و حاکمیت کشورهاســت، 
گفت: ایران ضمن محکوم کردن هرگونه تحریم علیه ملت ها 
خصوصا ملت ســوریه، اعالم می کند که به حمایت از مردم و 

دولت سوریه با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور مســئله آوارگان داخلی و پناهجویان سوریه را 
موضوعی مهم دانســت و افزود: کشــورهای منطقه و جامعه 
بین المللی باید به بازگشت آوارگان به خانه خود کمک کنند. ما 
به خوبی از مشکالت و نگرانی های کشورهای همسایه سوریه 
در این زمینه آگاهی داریــم و از هرگونه تالش و ابتکار در این 
زمینه حمایت می کنیم. وی تأکید کرد: معتقدیم مشــروط 
کردن کمک های انسان دوستانه به تحقق اهداف سیاسی برخی 
کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی این روند را مختل خواهد 
کرد و در این رابطه خواســتار توجه و اقــدام جدی تر جامعه 
بین المللی هســتیم. رئیس جمهوری اســالمی ایران با بیان 
اینکه سوریه متحد، مستقل و بدون حضور نامشروع خارجی 
نه تنها منجر به بازگشت آرامش پس از سال ها رنج مردم این 
کشور می شود بلکه به ثبات و امنیت همسایگان آن هم کمک 
می کند، گفت: حضور نامشروع نیروهای اشغالگر رژیم آمریکا 
به عامل بی ثبات کننده برای سوریه و منطقه تبدیل شده است.

وی یادآور شــد: آمریکا ضمــن افزایــش پایگاه های نظامی 
غیرقانونی در حال غارت منابع طبیعی به ویژه نفت سوریه است 
و تأکید می کنم که ضروری است، هرچه سریع تر نیروهای این 

کشور از کل منطقه ازجمله سوریه خارج شوند.
رئیســی افزایش دامنه تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک 
سوریه و هدف قرار دادن زیرســاخت های این کشور ازجمله 
فرودگاه و بنادر را محکوم کرد و گفت: بر همگان عیان شــده 
که این رژیم بقای خود را به تجاوز و ناامنی در منطقه ما پیوند 
زده اســت و این اقدامات در کنار اشغال منطقه جوالن، نقض 
حاکمیت کشور سوریه و عامل بی ثباتی و تهدیدکننده صلح 
منطقه ای و بین المللی به شمار می آید و پیامدهای آن متوجه 

همین رژیم اشغالگر خواهد بود.
رئیس جمهوری اسالمی ایران افزود: شورای امنیت سازمان 
ملل متحد و دبیرکل محترم آن ســازمان بایــد قبل از آنکه 
اقدامات این رژیم، به یک معضل بزرگ امنیتی بدل شــود به 

وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
وی در پایان گفت: امیدوارم تصمیمات ســازنده  و مفیدی در 
این نشست اتخاذ شود و بتوانیم شاهد ادامه و تضمین و تامین 

صلح در سوریه و سعادت پایدار برای مردم این کشور باشیم.

اردوغان: روسیه و ایران در مبارزه با گروه های تروریستی 
در کنار ترکیه باشند

 رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه هم  دیشب در هفتمین 
نشست سران کشورهای ضامن روند آستانه در سالن اجالس سران، 
گفت: روند آستانه تنها پلتفرمی است که گام های الزم را برای حل 
بحران سوریه برداشته است. ما از سال2019 اجازه ندادیم از برخی 
گروه ها اســتفاده ابزاری شــود و اکنون هم به مبارزه با گروه های 
تروریستی ادامه می دهیم. از روسیه و ایران هم انتظار داریم در این 
مبارزه در کنار ترکیه باشند. وی با اشاره به اینکه بر اجرای مفاد قبلی 
مذاکرات آستانه تأکید داریم، افزود: گروه های تروریستی در سوریه 
مشکل ترکیه هستند. تروریسم تمامیت ارضی ترکیه را هم تهدید 
می کند. مبارزه ترکیه با داعش، پژاک، پ.ک.ک و ی.پ.ک و سایر 
گروه های تروریستی به شــکل مداوم ادامه دارد. این سازمان های 
تروریستی باید ریشه کن شوند. اردوغان همچنین گفت: در آینده در 
منطقه ما جایی برای گروه های تروریستی تجزیه طلب وجود ندارد. 
ترکیه مرزهای جنوبی خود را از وجود گروه های تروریستی پاک 
می کند. ما به مبارزه با تروریست ها ادامه می دهیم. رئیس جمهور 
ترکیه همچنین ابراز امیدواری که بحران ســوریه به یک راه حل 
سیاسی برسد و رفع نیازهای مردم این کشور تداوم یابد. وی با اشاره 
به فعالیت گروه های تروریستی در سوریه، افزود: این گروه ها با کسب 
حمایت خارجی به دنبال تجزیه خاک سوریه هستند و ما نمی توانیم 
در این زمینه سکوت کنیم. اردوغان خطاب به روسای جمهور ایران 
و روسیه گفت: شما می گویید نگرانی ترکیه را درک می کنید که ما 
بابت آن از شما تشکر می کنیم، ولی جمالت به تنهایی درمان دردها 
نیست. گروه های تروریستی که نام بردم باید حداقل ۳0 کیلومتر از 
مرزهای ترکیه دور شوند. ما از دوستان خود انتظار داریم صادقانه 
از فعالیت های ما در مبارزه با تروریسم حمایت کنند. رئیس جمهور 

ترکیه با بیان اینکه تا کنون 8جلســه کمیته قانون اساسی سوریه 
برگزار شده است، گفت: موفقیت مذاکرات قانون اساسی به معنای 
موفقیت نشست آســتانه اســت پس باید مذاکرات کمیته قانون 
اساسی را در یکی از مقرهای ســازمان ملل برگزار کنیم. ما با هم 
روند آستانه را تاسیس کردیم، ولی جلسات کمیته قانون اساسی 
تاکنون نتایج دلخواهی نداشته است و اگر این مذاکرات با موفقیت 
پیش رود، ما در واقع موفق می شــویم. آرامش حاکم در ادلب به 
خاطر مذاکرات روند آستانه اســت و باید آتش بس در این مناطق 
حفظ شود، ما نگرانی ایران و روسیه را درباره ادلب درک می کنیم. 
اردوغان با اشاره به حضور حدود 4 میلیون آواره سوری در ترکیه 
افزود: باید زمینه بازگشــت امن مردم سوریه به کشورشان فراهم 
شود. سازمان ملل هم باید کمک های خود به مردم سوریه را تداوم 

ببخشد، زیرا این کمک ها  کافی نیست.

پوتین: نتایج مذاکرات می توانــد باعث تحکیم ثبات و 
امنیت در سوریه شود

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه نیز در این نشست گفت: 
بسیار مهم است که ایران، روسیه و ترکیه تالش بسیار مهمی برای 
کمک رساندن به مردم سوریه برای ساخت وساز پسااختالفی داشته 
باشند. اقتصاد کشور سوریه را احیا کنند و همچنین بخش اجتماعی 
را برگردانند. مهاجران و پناهجویان و آوارگان داخلی را به خانه های 
خودشان بازگردانند. رئیس جمهور روسیه افزود: اطمینان می دهم 
نتایج مذاکرات ما بســیار عالی و پرثمر خواهد بود و می تواند باعث 
تحکیم ثبات و امنیت نه تنها در سوریه بلکه در تمام خاورمیانه شود.

پوتین گفت: همچنین می خواهم اذعان کنم اجالس بعدی به نوبت، 
قرار است در کشور ما برگزار شود و البته بسیار خوشحال خواهم شد 

شما را در  فدراسیون روسیه ببینم.

سفر پوتین به تهران و تأثیرات آن 
بر روابط ایران و روسیه

پوتین با این سفر نشــان می دهد کشورش 
در قبال تالش های بایدن در ســفر اخیر به 
سرزمین های اشغالی و عربســتان منفعل نیست و در تالش است 

پیامدها و نتایج آن سفر را تحت الشعاع قرار دهد.

شرق که در این میان، مقاومت حداکثری ملت ایران باعث شد 2 شرایط گذار نظم بین المللی و فرایند انتقال قدرت از غرب به 
جایگاه جمهوری اسالمی ایران، به عنوان یک قدرت بزرگ و هژمون 
منطقه ای تثبیت شود؛ به گونه ای که رفتن ایران به سمت شرق یا غرب 

آینده قدرت جهانی را متأثر کرده و به آن سمت پیش می برد.
دولت سیزدهم در مسائل جهانی و اهتمام و اولویت دهی به 3 روی کار آمدن دولت ســیدابراهیم رئیسی و نگاه به شرق 
همسایگان در قالب یک اصل مهم در سیاست خارجی ایران درحال 

نهادینه شدن است؛ نه یک آلترناتیو در برابر بدعهدی غرب.
به این ترتیب روابط میان ایران و روسیه در شرایط جدید می تواند 
از اهمیت بسیاری در تأمین منافع دوجانبه و منطقه ای و همچنین 
تغییر آرایش قدرت در ســطح بین المللی و تحول در ســاختار آن 
برخوردار باشد.  در این راستا ســفر پوتین به تهران می تواند فصل 
جدیدی در روابط ایران و روسیه در فضای جدید ایجاد کند. ایران و 
روسیه از ظرفیت ها و زمینه های همکاری همه جانبه و گسترش آن 
برخوردارند و در مسائل منطقه ای و جهانی بیش از گذشته از تفاهم 
برخوردارند. دراین شرایط ارتقای سطح تجارت 2کشور و راه اندازی 
کریدور شــمال-جنوب می تواند به پایداری بیشتر روابط 2کشور 
کمک کند و 2کشور را که هدف تحریم های فلج کننده آمریکا و غرب 

قرار گرفته اند، به شرکای امنیتی و تجاری تبدیل کند.

 یادداشت

ادامه از 
صفحه اول

روسای جمهور۳ کشور دیروز در نشست های دوجانبه بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی تاکید کردند

اتحاد علیه تحریم

پوتین: باید برای احیای برجام تالش  کنیم
رئیس جمهور روسیه در نشست خبری مشترک با روسای جمهور ایران و ترکیه که پس از نشست آستانه برگزار شد، با تأکید بر 
احیای برجام گفت: باید برجام احیا شود و همه بدون تبعیض آن را اجرا کنند.   والدیمیر پوتین  تصریح کرد: دیدار روسای کشورهای 
ضامن آستانه بسیار مفید و پرمحتوا بود. به صورت مفصل مسایل مهم را مرور کردیم. تحکیم حرکت 3کشور به نفع عادی سازی  
وضعیت سوریه می شود.  وی در ادامه افزود: 3کشور امید دارند براساس گفت وگوی سوری و با راه حل سیاسی، بحران سوریه قابل 
حل است و باید به وحدت و تمامیت ارضی سوریه احترام گذاشته شود و سرنوشت سوریه باید به دست مردم این کشور تعیین شود. 
رئیس جمهور روسیه گفت: امروز توافق کردیم که سازوکار آستانه را ادامه دهیم. دولت، اپوزیسیون و کشورهای دیگر و سازمان 

ملل هم باید شرکت کنند. آستانه باید نقش اصلی در حل بحران سوریه داشته باشد.
 وی افزود: تهدیدهای تروریستی توسط 3کشور بررسی شد. نیروهای اصلی داعش در سوریه از بین رفته است، و دولت سوریه 
کنترل بیشتر سوریه را به دست آورده است و 3کشور تأکید کردند بر مبارزه با تروریسم در سوریه ادامه دهند. نیروهای خارجی 
در سوریه باید از بین بروند. در شرق فرات تالش می شود حاکمیت دولت سوریه نقض شود. ما تأکید کردیم شرق فرات باید تحت 
کنترل دولت سوریه قرار گیرد. پوتین گفت: از جامعه بین الملل دعوت می کنیم کمک خود به مردم سوریه را انجام دهند. تا مهاجران 
به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگردند. وی افزود: مذاکرات دوجانبه خوبی با رهبر ایران داشتیم. از هر دو طرف اعالم شد که 
روابط دوجانبه توسعه همه جانبه یابد و در مسائل منطقه ای و بین المللی همکاری داشته باشیم. در این زمینه با رئیس جمهور ایران 

هم مذاکره داشتیم و توافق کردیم استفاده از پول ملی را تقویت کرده و روابط اقتصادی و تجاری را توسعه دهیم.
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جشنواره فرهنگی، تفریحی و ورزشی(تابستان اول) 
تا پایان تیرماه ساعت 18 تا 23در محوطه

 دریاچه بوستان ملت تهران
 برگزار می شود.

 مهم ترین دستور جلسه دیروز شورای 
شهر تهران اقدام برای حسابرسی از شورا

عملکرد شهرداری طی سال 1400 و 
1401 بود؛ جلسه ای که البته با انتقاد از شورای پیشین 
به خاطر عمل نکردن به این وظیفه قانونی، یعنی عدم 
تهیه گزارش حسابرسی 4ساله همراه شد. به گزارش 
همشهری، اعضای شورای ششم نسبت به این موضوع 
که شورای قبلی با وجود شعار شفافیت اما نسبت به تهیه 
گزارش حسابرسی از معاونت ها، سازمان ها و شرکت های 
تابعه شهرداری اقدام نکرد، واکنش نشان دادند. اعضای 
شورا همچنین طرح  تعیین حسابرسان منتخب را که 
4تبصره دارد به تصویب رساندند تا کار حسابرسی در این 
دوره به روز انجام شود. بر اســاس این مصوبه، از یکسو 
حسابرسان منتخب شورا موظفند هرگونه محدودیت در 
رسیدگی به  صورتحساب های مالی شــهرداری را در 
اسرع وقت به شورا اعالم کنند و از سوی دیگر، کمیسیون 
برنامه وبودجه باید هر ۳ماه یک بار گزارش پیشــرفت 

حسابرسان را به شورا ارائه کند.

حسابرسی؛ مبنای اقدامات 
در جریان بررســی طرح تعیین حسابرســان، مهدی 
چمران در راســتای ترک فعل توســط شورای پنجم 
با بیان اینکه متأســفانه در دوره گذشته هیچ گزارش 
حسابرسی ارائه نشده است، تأکید کرد: »مبنای تمامی 
اقدامات در شورای شــهر و مجموعه شهرداری تهران 
حسابرسی است، اما در شورای پنجم نه تنها گزارشی 
قرائت نشده، بلکه حتی گزارشی هم ارائه نشده است.« 
پرویز سروری هم موضوع شــفافیت را مطرح و عنوان 
کرد: »شفافیت شعار مدیریت قبلی بود، اما به هیچ وجه 
حسابرســی صورت نگرفته و این به معنای ترک فعل 
اعضای شورای پنجم قلمداد می شود؛ بنابراین از سوی 
شهرداری و شورا، یک حسابرسی مشخص انجام خواهد 
شد که در کنترل هزینه ها، سرعت و دقت حسابرسی 
اثرگذار خواهد بود.« مهدی اقراریان هم با بیان اینکه بار 
اقدامات انجام نشده توسط شورای شهر پنجم بر دوش 
شورای ششم افتاده است، گفت: »بنابراین متخلفان در 
این حوزه باید به دســتگاه های نظارتی معرفی شوند. 

پرونده اشتباهات شورای پنجم کماکان مفتوح است و 
آنها باید اعالم کنند چرا گزارشی از حسابرسان دریافت 
نکرده اند.« در نهایت انتخاب حسابرسان سال 1400با 
موافقت اعضای پارلمان شــهری تصویــب و انتخاب 

حسابرسان سال 1401به جلسه آتی موکول شد.

ارائه بیش از 300گزارش حسابرسی 
به گفته محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه وبودجه 
شورا، انتخاب حسابرسان وظیفه ذاتی شورای شهر تهران 
است که براساس ابالغیه وزارت کشور و باهدف ایجاد 
اطمینان از گردش صحیح امور مالی در شهرداری تهران 
و رعایت قوانین و مقررات مصوبات شورای شهر تهران 
انجام می شود. او با اشــاره به ترک فعل انجام شده در 
دوره پنجم شورا عنوان کرد: »از سال 9۶تا 99هیچ گونه 
گزارش حسابرسی از مناطق، سازمان ها و شرکت های 
تابعه شهرداری تهران ارائه نشده است؛ ازاین رو در ابتدای 
شورای ششم در کمیســیون برنامه وبودجه اقدام به 
جمع آوری و جمع بندی گزارش های حسابرسی کردیم 

ترک فعل شورای پنجم
اعضای شورای ششم شهر تهران از عدم ارائه گزارش حسابرسی دوره پیشین مدیریت شهری خبر دادند

سروری: شفافیت شعار مدیریت قبلی بود، اما به هیچ وجه حسابرسی صورت نگرفت

 چهارشنبه های فرهنگی
آغاز یک طرح بزرگ در پایتخت

تهران شــهری با نظام مسائل پیچیده و 
درهم تنیده  اســت. در این بین وسعت 
جغرافیایــی و تراکم جمعیت در شــهر 
تهــران، آن را تبدیــل به یک ابرشــهر 
کرده است. رویکردها و سیاســت های الزم برای حل مسائل 
تهران باید با درنظــر گرفتن مالحظات و شــرایط کالبدی 
شهر نظیر عمران، معماری، محیط زیســت، حمل و نقل و... 
باشــد. در عین حال، شــرایط روحی و فرهنگی شهر مانند 
آسیب های اجتماعی، فعاالن و فعالیت های فرهنگی، استفاده 

از ظرفیت های مردمی و... باید درنظر گرفته شود.
ازجمله مهم ترین مسائل فرهنگی شهر تهران بی هویتی است. 
از دست رفتن هویت محله ها و به طور کلی شهر تهران بر سایر 
عوامل کالبدی نیز تأثیرگذار است. سیاست های هویت بخش 
برای شــهر تهران باید مبتنی بر 2رکن اصلی زیســت مردم 
باشد. محور قرار گرفتن خانواده به عنوان رکن نخست در تمام 
برنامه ها و رویکردهای مجموعه مدیریت شهری و همچنین 
توجه به مساجد به عنوان پایگاه های اصیل اجتماع و جریان ساز 
مردم می تواند در ایجاد هویت مبتنی بر ارزش های اسالمی و 

ایرانی در شهر تهران نقش بسزا یی ایفا کند.
»چهارشنبه های فرهنگی« نام طرحی است که برای بررسی 
کارآمدی رویکردها، سیاست ها و برنامه های مجموعه مدیریت 
شهری در شکل گیری کامل هویت بخشــی در تهران برگزار 
می شود. این طرح با بازدید از پروژه ها و موقعیت های فرهنگی، 
هنری و دینی ناتمام و بر زمین مانده در مناطق شــهرداری 
تهران شروع می شــود. تحلیل چرایی رکود برخی پروژه ها و 
بررســی راهکارهای اجرایی برای بهره بــرداری بهینه از آنها 
ازجمله مهم ترین اتفاقات طرح چهارشنبه های فرهنگی است.

از سوی دیگر دیدار با نخبگان و فعاالن فرهنگی، هنری و دینی 
منطقه و گفت وگوی بدون واســطه با آنها در مناطق ازجمله 
دستاوردهای طرح چهارشــنبه های فرهنگی است. بررسی 
مسائل هر منطقه و تبادل نظر با کارشناسان عرصه فرهنگ 
با حضور شــهردار منطقه و مجموعه مدیریتــی آن در اغلب 
موارد راهکارهای اجرایی مناسبی را در اختیار تصمیم گیران 
عرصه سیاستگذاری قرار می دهد. باید توجه داشت که تعامل 
مدیریت شهری تهران با فعاالن و نخبگان فرهنگی در طرح 
چهارشــنبه های فرهنگی از اولویت باالیی برخوردار است؛ 
چراکه مجموعه مدیریت شهری تهران نیز به دنبال یک تعامل 

سازنده دوطرفه در حوزه های فرهنگی است.
دیدار با خانواده های شهدا و تکریم از آنها، حضور در مساجد 
و گفت وگو با مردم برای شنیدن مشکالت، مسائل و پیگیری 
برای رفع آنها از ســوی شهردار منطقه حســن ختام طرح 
چهارشنبه های فرهنگی است. شاید بتوان یکی از مهم ترین 
دستاوردهای طرح چهارشنبه های فرهنگی را ارتباط مستقیم 
بین مدیران شهری با شهروندان دانست؛ موضوعی که در این 

دوره از مدیریت شهری تهران بسیار حائز اهمیت است.
در پایان قابل ذکر است حل بسیاری از مسائل شهر تهران نیاز 
به نظارت و پیگیری مداوم بر اجرای برنامه ها دارد؛ چنانچه در 
گذشته شــاهد رها کردن )ولو مقطعی( برخی از عرصه های 
مدیریت شهری بودیم که به ولنگاری های بسیاری به ویژه در 
حوزه فرهنگی و اجتماعی می انجامد. راه اندازی مجدد برخی 
از اقداماتی که ۳یا 4سال رها شده بودند، سخت تر شده و نیاز به 
زمان بیشتری برای پدیدار شدن اثرات آن دارد. با این اوصاف، 
شورای ششم شهر تهران روی مشارکت و همراهی مردم در 
بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی ابرشــهر تهران حساب 

ویژه ای باز کرده است.
*سخنگو و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران

 کانال عباس آباد
 سرپوشیده می شود

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از ایمن سازی کانال محله 
عباس آباد خبر داد و گفت: »با رفع موانع بوروکراسی اداری و 
طبق قولی که شرکت آب منطقه ای تهران داده بود، به زودی 
عملیات سرپوشیده کردن این کانال شروع می شود و تا 2ماه 

دیگر فاز اول آن به پایان می رسد.«
به گزارش همشهری، یکی از معضالت جنوب تهران، وجود 
کانال های انتقال آب اســت کــه همجواری آنهــا با منازل 
شــهروندان مشــکالتی ایجاد می کند. ماننــد کانال محله 
عباس آباد که آب تصفیه شده شهرری را به اراضی کشاورزی 
شهرستان ورامین می رساند و اواخر سال گذشته کودکی در آن 
سقوط کرد و جان خود را از دست داد. به گفته جعفر شربیانی 
با ورود دادستانی و فرمانداری شهرری به این موضوع، اواخر 
سال گذشــته تفاهمنامه ای میان فرمانداری و آب منطقه ای 
برای رفع خطر این کانال منعقد و مقرر شد شهرداری تهران 
در تأمین لوازم موردنیاز به شــرکت آب منطقــه ای تهران 
کمک کند. او در ادامه افزود: »اقدامات ایمنی سازی  به دلیل 
موضوعات داخلی و بوروکراسی اداری آب منطقه ای متوقف 
شده بود که پس از پیگیری ها مقرر شد عملیات سرپوشیده 

کردن کانال هفته آینده شروع شود.«

ناصر امانی
عضو کمیسیون برنامه  و بودجه 

در افزایــش 10درصــدی حقــوق کارکنــان 
رسمی شــهرداری طوری عمل شــده که از 
12هــزار کارمند حدود 2هزار نفر افزایشــی 
نداشــته اند. ســاالنه 20درصــد از کارکنان 
می تواننــد از ضریــب افزایشــی عملکــرد 
اســتفاده کنند؛ بنابراین از شــهردار تهران 
تقاضــا داریــم در نخســتین جلســه هیأت 

دولت این موضوع را پیگیری کند.

حبیب کاشانی
خزانه دار شورا

برگــزاری ضیافــت 10کیلومتــری در 
خیابــان ولیعصــر بــا وجــود کاســتی ها 
کار ارزشــمندی بود و اجمــاع و وحدتی 
اتفــاق افتــاد. شــهرداری نیــز به عنوان 
نخ تســبیح این هم افزایــی، عمل کرد. 
البته ازدحام جمعیــت موجب ترافیک 
ســنگین شــد که بی تردیــد بایــد از این 
تجربــه بهره گرفــت تــا شــاهد برگزاری 
هر چه بهتر چنین مراسم هایی باشیم.

تذکرات

عکس خبر

یادداشت

عمران

و بیش از ۳00گزارش آماده ارائه در صحن شوراست.« 
در ادامــه جلســه، نماینده مؤسســه حسابرســی 
اطمینان بخش به عنوان حسابرس منطقه ۳شهرداری 
تهــران، گزارشــی را درخصــوص امــالک، صدور 
پروانه ساخت، نیروی انســانی و هزینه های منطقه، 
درآمدهای مستمر و غیرمســتمر و وصول درآمدها از 
طریق کارگزاری ها ارائه داد. پــس از آن، میثم مظفر، 
رئیس کمیته بودجــه و نظارت مالی مــواردی چون 
پیشــرفت 10درصدی پروژه هتل بین المللی دیدار 
پس از ۶سال، شفاف سازی درخصوص واگذاری ملک 
480میلیاردتومانی در سال 9۶ موسوم به ملک مالصدرا، 
وصول بیش از ۳۶میلیارد تومان از چک های نکول شده 
و برگشتی سال های گذشــته به ارزش روز، پیگیری 
طلب شهرداری منطقه ۳بابت تتمه حساب واگذاری 
۳پالک ثبتی به بنیاد مستضعفان و مطالبه بابت تخفیف 
عوارض صدور پروانه پالک های فرسوده بالغ بر 9میلیارد 
تومان از دولت را مطرح کرد. حمید جوانی، شــهردار 
منطقه ۳هم در پاسخ به موارد مطرح شده، گزارشی از 
اقدامات صورت گرفته ارائه داد و گفت: »پیشرفت هتل 
دیدار به 22درصد رسیده اســت. از ۳۶میلیارد تومان 
چک برگشتی 24میلیارد تومان تنها به یک ملک مرتبط 
است که اقدامات قانونی برای رفع این مسئله انجام شده 
و امیدواریم هرچه سریع تر به نتیجه برسد. همچنین 
مطالبات شهرداری تهران از دستگاه ها مشخص شده 
که میزان مطالبات منطقه ۳از ارگان ها قابل توجه است و 
تا پایان سال این مطالبات از نهادهای دولتی و خصوصی 

تعیین تکلیف خواهد شد.«

 جان تازه حمل و نقل همگانی با اتوبوس های 
بازسازی شده

رئیس شورای شــهر تهران در جلسه دیروز با تأکید بر 
توسعه حمل ونقل عمومی از ورود اتوبوس های بازسازی 
شده به خطوط اتوبوسرانی خبر داد و گفت که قطعات 
موردنیاز برای بازسازی اتوبوس ها تأمین شده و عملیات 
بازسازی در حال انجام است و به زودی اتوبوس ها وارد 
خطوط خدمت رسانی می شوند. به گزارش همشهری، 
ضیافت 10کیلومتری عیــد غدیر اقدامــی ارزنده و 
مردمی بود. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران 
صحبت های خود را در جمــع خبرنگاران با این جمله 
شروع کرد و سپس با اشاره به موضوع ترافیک گفت که 
پیش بینی می شد چنین ترافیکی را شاهد باشیم؛ چراکه 
برخی از خانواده ها ترجیح دادند با خودروهای شخصی 
به این مراسم بیایند و امیدوارم در سال های بعد بهتر 
برنامه ریزی شود تا این مشکالت کاهش یابد. علی اصغر 
قائمی، عضو کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران 
هم استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خصوصی را در حل 
مشکل ناوگان حمل ونقل عمومی مؤثر دانست و گفت 
که امیدواریم شهرداری از این فرصت در راستای تقویت 

ناوگان حمل ونقل عمومی استفاده کند.

علیرضا نادعلی*

 همکاری شهرداری تهران 
با مدرسه علمیه مروی

 تعیین تکلیف امالک شهرداری 
در کوتاه ترین زمان ممکن

 شــهردار تهران عصر دیروز با 
حضور در مدرسه علمیه مروی درشهر

با تولیــت این نهــاد آیت اهلل 
محمدباقر تحریری دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش پایگاه خبری شــهر، شهردار تهران 
در این دیدار با اشاره به این موضوع که تهران 
نیازمند علمــا و بزرگان اســت، گفت: »ما در 
مجموعه شهرداری با سه گانه شهر، شهروند و 
شهرداری )مدیریت شهری( مواجه هستیم که 
در این سه گانه باید زمینه رشد مادی و معنوی 
شهروندان را فراهم کنیم. در این دوره مدیریت 
شهری توجه بر این بود که تهران آینده از تهران 
امروز متفاوت باشــد؛ زیرا تهران امروز هویت 
ثانویه ای ندارد و این فقر هویت کالنشهر تهران 

مایه افتخار نیست.«
او با بیان این مطلب که محور قرار دادن مساجد 
در شــهر تهران برای ما به عنــوان یک اصل 
قرار دارد، گفت: »در تهران شــاهد بی عدالتی 
سنگین هستیم و این اتفاق در حالی است که 
ظرفیت های بی نظیری در شــهر تهران وجود 
دارد و برای ما مهم است که نوسازی شهری بر 
مبنای هویت ایرانی - اسالمی بر مدار و شکل 

درست آن برنامه ریزی و اجرا شود.«
شــهردار تهران افزود: »برخی از مناطق شهر 
تهران ازجمله مناطق 18، 19، 15و 20 برای 
شهر تهران نوعی فرصت هستند که به نوسازی 
در مسیر جدید و کاهش فاصله شمال و جنوب 
شهر کمک می کنند. در این دست از فعالیت ها 
۳دســته خیر و برکت برای شهر تهران وجود 
دارد که دسته اول این اســت که اگر موقوفه 

مولد سازی  شــود، خیر آن شــامل کل شهر 
می شود.«

زاکانــی ادامــه داد: »خیر دوم این دســت از 
فعالیت ها ناشــی از ســاماندهی رخ داده در 
فعالیت ها و خیر دیگر در ایجاد ظرفیت جدید 
است که امیدوارم طرح کلی ارائه شود تا در آن 
صفر تا صد ماجرا مشخص شود؛ زیرا طرح کلی 
این امکان را می دهد که شاهد نوسازی و خلق 

محله های جدید باشیم.«
در ادامه این دیدار، آیــت اهلل تحریری، تولیت 
مدرســه علمیه مروی پیرامــون موضوعاتی 
ازجمله موقوفات مروی، ارتباطات پیوســته و 
نزدیک مدیریت شهری پایتخت و شهرسازی 
با موضوع موقوفات، پیشــنهاد ساخت تعاونی 
مسکن و همکاری جهت احیای بافت فرسوده 

نعمت آباد به بیان نظرات خود پرداخت.
در انتهای این دیدار تفاهمنامه همکاری بین 
شهرداری تهران و تولیت مدرسه علمیه مروی 

به امضا رسید.

 معاون مالی و اقتصاد شهری شــهردار تهران از تعیین تکلیف امالک شهرداری در 
دســت اشــخاص غیر در کوتاه ترین زمان ممکن خبر داد. به گزارش همشهری، خبر

ابوالفضل فالح گفت: »متعاقب بخشــنامه شــهردار تهران مبنی بر شناســایی، 
مستند سازی  و در نهایت مولد سازی  امالک متعلق به مردم شهر تهران که امانتی در دست ما در جهت 
پیشبرد پروژه های عمرانی برای خدمت به شهروندان است، ستاد ساماندهی امالک شکل گرفته و 
یاری رسان مناطق، سازمان ها و شرکت های شهرداری در تعیین تکلیف وضعیت امالک شهر تهران 
است.« او افزود: »از آنجایی که امالک شهرداری به زودی آماده عرضه در سامانه بورس کاال خواهند 
بود؛ لذا تعیین تکلیف وضعیت امالکی که معارض دارد یا مشکلی در سند و نوع مالکیت ملک وجود 
دارد یا هر معضل دیگری با همکاری تمام واحد های ذیربط اعم از حقوقی، بازرسی، حراست و... و با 

محوریت سازمان امالک و مستغالت شهرداری در دستور کار قرار گرفته است.«
معاون مالی و اقتصاد شهری شــهرداری همچنین بر همراهی همه جانبه مرکز حقوقی شهرداری 
جهت پیگیری های قضایی الزم جهت تخلیه، تهاتر، معوض و سایر اقدامات الزم قضایی تأکید کرد.
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 توسعه میدان های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، توسعه 6 میدان نفتی، سوآپ گاز و فرآورده، تکمیل طرح های ال ان جی، احداث 
خطوط لوله صادرات گاز و دیگر همکاری های علمی و فناورانه ازجمله مهم ترین محورهای این تفاهمنامه است   عکس: شانا

تاریخچه تفاهم های نفتی ایران و روسیه
قرارداد توسعه میدان های نفتی آبان و پایدار غرب )زاروبژ نفت روسیه(

قرارداد توسعه میدان های نفتی چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق )گازپروم روسیه(
تفاهم توسعه میدان نفتی چنگوله ایالم )گازپروم روسیه(

تفاهم توسعه میدان نفتی آب تیمور و منصوری در خوزستان)لوک اویل روسیه(
تفاهم توسعه میدان گازی فرزاد بی در خلیج فارس )گازپروم روسیه(

تفاهم توسعه میدان نفتی دهلران در ایالم )گازپروم و تات نفت روسیه(
تفاهم توسعه میدان گازی گلشن و فردوسی در خلیج فارس )گازپروم روسیه(

تفاهم توسعه میدان نفتی شادگان در خوزستان )زاروبژ نفت و تات نفت روسیه(
تفاهم توسعه میدان نفتی آذر در خوزستان )گازپروم روسیه(
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فرصت ترانزیتی نطلبیده
ایران با اتصال به سومین خط ریلی چین و قزاقستان می تواند 

نقش اثرگذاری در ترانزیت منطقه ای و تجارت چین داشته باشد

خبر کوتاه اســت؛ »ســومین خط ریلی بین چین و قزاقستان 
اجرایی می شود«. این خبر را سفیر قزاقستان در پکن اعالم کرده 
و ازآنجایی که این خط ریلی در مسیر دسترسی به اروپا از دریای 
خزر می گذرد و قابلیــت اتصال به بنادر ایران را نیز داراســت، 

می تواند یک فرصت ترانزیتی نطلبیده برای ایران قلمداد شود.
به گزارش همشهری، سومین خط ریلی بین چین و قزاقستان 
می تواند از طریق راه آهن ازبکســتان - ترکمنســتان به بندر 
ترکمن باشی در دریای خزر متصل شده و از آنجا به بنادر ایران 
ازجمله انزلی مرتبط شود. در این وضعیت، عمال کریدور ریلی 
چین - قزاقســتان - اروپا، از این طریق به کریدور حمل ونقل 
بین المللی شــمال - جنوب )INSTC( به بنادر جنوبی ایران 
متصل شده و دسترسی دریایی سریع، ارزان و امن به خاورمیانه، 

شرق آفریقا و هند را محقق می کند.

ظهور هاب لجستیکی آسیای مرکزی
سفیر قزاقســتان در پکن، دلیل اجرای سومین خط ریلی بین 
چین و قزاقستان را افزایش تقاضا برای حمل ونقل ریلی در مرز 
2کشور اعالم کرده است؛ اما بررسی های مرکز پژوهش های اتاق 
ایران نشان می دهد این مسیر ریلی جدا از پاسخگویی به نیازهای 
حمل ونقلی، فرصت  هایی نیز برای نقش آفرینی این کشــور در 
آســیای مرکزی فراهم می آورد. خط آهن چین - قزاقســتان 
- ازبکستان موســوم به CKU، به ویژه در زمانی که تقاضا برای 
حمل ونقل ریلی در حال افزایش اســت، به قزاقســتان کمک 
می کند تا نقش برجســته تری را به عنوان هاب لجستیکی در 
امتداد شبکه قطارهای باری چین - اروپا ایفا کند. براساس آمار 
وزارت بازرگانی چین، در سال2019، بیش از 90درصد قطارهای 
باری چین - اروپا از قزاقســتان عبور کرده اند. در سال2021، 
درمجموع 1.4۶میلیون TEU کاال توسط قطارهای باری چین - 
اروپا حمل شد. براساس داده های کمیسیون توسعه و اصالحات 
ملی چین )NDRC( در 5ماه اول سال جاری، ۶15۷رام قطار 
باری چین - اروپا از مسیر قزاقستان عبور کرد که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۳درصد افزایش داشت. راه آهن CKU به مدت 
2دهه به دلیل اختالفات سیاسی و مشــکالت فنی در مرحله 

مذاکرات باقی مانده بود.

مشخصات خط ریلی جدید
خط ریلی بین چین و قزاقستان )CKU( به بخش مهمی از پل 
قاره ای اوراسیای جدید تبدیل می شود و یک کریدور حمل ونقلی 
را تشکیل می دهد که شرق و جنوب شرق آســیا را به آسیای 
مرکزی و غربی، شــمال آفریقا و جنــوب اروپا متصل می کند. 
طول مســیر این راه آهن 52۳کیلومتر است که 21۳کیلومتر 
در چین، 2۶0کیلومتر در قزاقستان و 50کیلومتر در ازبکستان 
احداث می شود. این مســیر ریلی کوتاه ترین مسیر برای حمل 
کاال از چین به اروپا و خاورمیانه خواهد بود که مسیر انتقال بار 
را 900کیلومتر کاهش می دهد و ۷ تا 8روز در زمان نقل وانتقال 
صرفه جویی می کند. انتظار می رود عملیات اجرایی این مسیر در 
بهار سال آینده آغاز شود. البته قرقیزستان، منطقه کوهستانی 
است و اجرای خط ریلی جدید به حفاری بیش از 90تونل نیاز 
دارد که زمستان های سخت قرقیزستان نیز عملیات اجرایی را 

پیچیده می کند.
 اتصال چیــن به این خط از پایانه راه آهن کاشــغر در اســتان 
سین کیانگ خواهد بود که به شبکه ریلی ملی چین متصل است. 
این خط از ازبکستان، می تواند با راه آهن ازبکستان - ترکمنستان 
به بندر ترکمن باشــی در دریای خزر متصل شود و با بندر باکو 
در آذربایجان و مســیرهای حمل ونقلی گرجســتان، ترکیه و 
کشورهای اتحادیه اروپا در دریای سیاه بلغارستان و رومانی تالقی 
کند. این خط همچنین می تواند به سمت بنادر ایران مانند انزلی 
رفته و از طریق کریدور حمل ونقل بین المللی شمال - جنوب 
)INSTC( به بنادر جنوب ایران متصل شود و نهایتا به دسترسی 

دریایی به خاورمیانه، شرق آفریقا و هند منتهی  شود. 
ایران قادر اســت با ورود بــه این بــازی، فقط با اســتفاده از 
زیرســاخت های موجود نقش اثرگذاری در ترانزیت منطقه ای 
و حمل ونقــل چین با اروپــا، خاورمیانه و شــمال آفریقا بازی 
کند؛ مسئله ای که به تازگی از سوی شهریار افندی زاده، معاون 
حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی در دیدار با سفیر چین در تهران 
نیز مطرح شده است. افندی زاده در این نشست تأکید کرده  که 
آمادگی توسعه کریدور شمال-جنوب در بنادر شمال و جنوب 
ایران وجود دارد. ضمن اینکه با تکمیل قطعه ریلی رشت-آستارا، 
شــبکه ریلی ایران از طریق بندرعباس به شمال روسیه وصل 
می شــود و از این طریق نیز امکان خوبی بــرای ترانزیت کاال 

فراهم می آید.

در انتظار اظهارنامه
داوود منظــور، رئیس کل ســازمان امور 
مالیاتی می گوید: فردی طی سال گذشته 
در معامالت رمزارز ۶هزار میلیارد تومان از 
طریق دستگاه پوز کسب درآمد داشته ولی 
هنوز اظهارنامه ای ارسال نکرده است. به گفته او، در صورت ارائه 
نشدن اظهارنامه در موعد مقرر عالوه بر لزوم پرداخت مالیات، آن 
فرد مرتکب جرم کیفری هم شده است. این اظهارنظر رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی، خاطره جوان ۳1ساله ای را زنده می کند که 
در جریان پیش فروش سکه در سال1۳9۷ با پرداخت 5۳میلیارد 
و 550میلیون تومان، ۳8هزار و 250عدد سکه خرید. این ماجرا 
را در آن زمان ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور 
در جمع خبرنگاران بازگو کرد؛ اما عاقبت کسی نفهمید مالک 
اصلی آن سکه ها که بود و در موضوع پرداخت مالیات خریداران 
سکه، تکلیف بزرگ ترین خریدار سکه از بانک مرکزی چه شد. 
نقص بزرگی در اقتصاد ایران برای استفاده از هویت دیگران در 
سوداگری های کالن و حتی ســیاه وجود دارد؛ اما باید امیدوار 
بود ســازمان امور مالیاتی حداقل در مورد سرنوشت معامله گر 
۶هزار میلیارد تومانی رمزارز، منتظر ارسال اظهارنامه او نماند و 

اطالعات شفافی به افکار عمومی ارائه دهد.

پیش به  سوی بانکداری حرفه ای
  خبر:  بانــک مرکزی نتایج پذیرفته شــدگان 
نخستین آزمون گواهینامه حرفه  ای مدیریت ریسک 
را اعالم کرد. از 100نفر شرکت کننده در این آزمون 

صالحیت ۳1نفر تأیید شده است.
  نقد: برگزاری این آزمــون حرفه ای یک گام به 
جلو اســت که در صورت حمایت و استمرار و البته 
خودداری از مدرک گرایی می تواند راه را روی افراد 
سفارش شــده ببندند. چنین اقدامــی در صورتی 
می تواند راهگشا باشــد که وزارتخانه های بانکدار 
بپذیرند که بانکداری یک کار حرفه ای اســت و به 
نتایج آزمون حرفه ای بانک مرکزی احترام بگذارند. 
چه بسا اگر این آزمون برای مدیران و مسئوالن شبکه 
بانکی الزامی شود، یک پاالیش جدی در کرسی ها و 
سمت های کلیدی بانکی صورت گیرد. بدیهی است 
که بانک مرکزی هم می تواند همه ســاله عملکرد 
مدیران را رصد کند. لطفا مراقب باشید که سالمت 

آزمون خدشه دار نشود.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

تفاهمنامه 40میلیارد دالری بین 
ایران و روســیه به صورت آنالین و نفت

قبل از حضــور والدیمیــر پوتین 
رئیس جمهور روسیه در تهران به امضای مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران و قائم مقام شرکت گازپروم 
رسید. هدف از این تفاهمنامه توسعه همکاری های 
راهبردی بین 2کشور دارنده بزرگ ترین ذخایر نفت 
و گاز اعالم شده اســت. هر دو کشور ایران و روسیه 
تحت تحریم های یکجانبه غرب قرار دارند. هرچند 
جزئیات این تفاهمنامه که بین محسن خجسته مهر 
از طرف ایــران و ویتالی مارکلوف بــه نمایندگی از 
شرکت روســی گازپروم امضا شــد، اعالم نشده اما 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت اعالم کرد توســعه 
میدان های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی 
میدان پارس جنوبی، توسعه ۶ میدان نفتی، سوآپ 
گاز و فرآورده، تکمیل طرح های ال ان جی، احداث 
خطوط لوله صادرات گاز و دیگر همکاری های علمی 
و فناورانه ازجملــه مهم ترین محورهای تفاهمنامه 

بوده است.
روابط اقتصادی تهران و مسکو پس از روی کار آمدن 
دولت سیدابراهیم رئیســی وارد فاز جدیدی شده 
و روسای جمهور 2کشور خواستار گسترش روابط 
در همه سطوح اقتصادی و سیاسی هستند، به ویژه 
اینکه هر دو کشور تحت فشار تحریم های کشورهای 
غربی قرار دارند و از این منظر شاید بتوان از تفاهم 
40میلیارد دالری به عنوان یک اتحاد نانوشته علیه 

تحریم ها در مسیر تجارت انرژی جهان یاد کرد.
به گــزارش همشــهری، مدیرعامل شــرکت ملی 
نفت ایران امضــای تفاهمنامه با گازپــروم را جزو 
بزرگ ترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ صنعت 
نفت ایران دانست و گفت: شرکت ملی نفت ایران از 
هیچ فرصت ســرمایه گذاری چشم پوشی نمی کند. 
خجســته مهر با بیان اینکه ارتقای روابط اقتصادی 
و سرمایه گذاری در میدان های نفتی و گازی مورد 
تأکید رئیس جمهوری و حمایــت همه جانبه جواد 
اوجی، وزیر نفت است گفت: همسو با دستور والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه، مدیران ارشد گازپروم 
هفته گذشــته در تهران حضور یافتند و مذاکرات 

سازنده ای با هم داشتیم.
او که اخیرا سفری به روســیه داشته با بیان اینکه با 
وجود زمان کوتاه و فشــرده مذاکرات در محورهای 
مهمی تفاهم کردیم، افزود: این جدیت بیانگر اراده 
دو طرف برای سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری در 

بخش نفت و گاز و زنجیره های مرتبط است. معاون 
وزیر نفت ایران در عین حــال از نیاز صنعت نفت به 
سرمایه گذاری 1۶0میلیارد دالری خبر داد و گفت: 
سرمایه گذاری روسیه برای افزایش تولید نفت و گاز 
ایران نشــان می دهد که دو طرف متعهد به تأمین 

پایدار انرژی هستند. 
خجسته مهر در عین حال تأکید کردند که هم اکنون 
میزان سرمایه گذاری بین شــرکت های روسیه در 
ایران به 4میلیــارد دالر رســیده و گفت که تفاهم 
40میلیارد دالری که دیــروز به صورت آنالین امضا 
شد، جزو بزرگ ترین سرمایه گذاری های خارجی در 
تاریخ صنعت نفت ایران است و شرکت ملی نفت ایران 
از هیچ فرصت سرمایه گذاری چشم پوشی نمی کند. 

مرد شماره یک شرکت ملی نفت ایران امیدوار است 
پس از امضای تفاهمنامه یادشــده، مذاکرات فنی 
و اقتصادی در کمترین زمان آغاز شــود. قائم مقام 
شرکت ملی گازپروم هم به صورت آنالین اعالم کرد: 
محورهای همکاری بین ما بسیار وسیع است و برای 
توسعه میدان های نفت و گاز، خطوط لوله گاز، توسعه 
و انتقال فناوری و مسائل دیگر امروز تفاهمنامه امضا 

می کنیم.

حضور در میدان های مشترک
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می گوید: براساس 
برنامه های تولید نفت و گاز، در افق 1408 با انجام 
1۶0میلیارد دالر ســرمایه گذاری، ظرفیت تولید 

روزانه نفت به 5.۷میلیون بشــکه و ظرفیت تولید 
گاز بــه 1.5میلیارد مترمکعب در روز می رســد. او 
همکاری با شــرکت های بزرگ و صاحب نام را یکی 
از جهت گیری های شرکت ملی نفت ایران دانست و 
اعالم کرد: به این منظور بخشی از سبد سرمایه گذاری 
شرکت ملی نفت ایران را با سهم ارزنده و مهمی برای 
شرکت گازپروم تعریف کرده ایم. او ارزش تفاهم امضا 
شده برای توسعه میدان های مستقل کیش وپارس 
شــمالی را 10میلیارد دالر اعــالم و تأکید کرد: با 
اجرایی شدن قرارداد بیش از 100میلیون مترمکعب 
بر تولید گاز کشور اضافه می شود. او همچنین ارزش 
سرمایه گذاری احتمالی روســیه برای فشار افزایی 
میدان پارس جنوبــی را 15میلیــارد دالر اعالم و 
معاون وزیر نفت زمان اجرای این پروژه ها را بین 4تا 
۷سال عنوان و اعالم کرد: قالب قراردادها می تواند 

شکل های مختلفی داشته باشد.
به گزارش همشهری، تفاهم 40میلیارد دالری امضا 
شده بیشتر بر میدان های مستقل نفت و گازی ایران 
متمرکز شــده درحالی که سیاست کشور بر توسعه 
میدان های مشترک با همسایگان استوار شده و حاال 
باید دید مذاکرات فنی و اقتصادی از چه زمان آغاز 
می شود و آیا در 4سال آینده شاهد سرمایه گذاری 

واقعی روسیه خواهیم بود.

اتحاد استراتژیک علیه تحریم های نفت و گاز
شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه تفاهم 40میلیارد دالری امضا کردند
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 موارد ســکته مغزی در دوران 
کرونــا باالتــر رفتــه اســت؛ گزارش

درحالی کــه براســاس اعــالم 
متخصصان مغز و اعصاب، پیــش از کرونا، آمار 
سکته های مغزی در کشور باال بود. محمدرضا 
قینی، متخصص مغز و اعصاب نســبت به این 
ماجرا هشدار می دهد. او می گوید قبل از کرونا، 
موارد ســکته مغزی 100تا 150مــورد از هر 
100هزار نفر بود که حاال موارد ثبت شده، باالتر 
هم رفتــه اســت. به گفتــه قینی کــه رئیس 
بیســت ونهمین کنگره بین المللی نورولوژی و 
الکتروفیزیولوژی بالینی ایران است، سکته مغزی 
جزو عوارض قابل توجه کرونا به شمار می رود. 
کرونا سبب شــد تا افراد دچار ســکته مغزی 
به موقع به مراکز درمانی مراجعه نکنند. اما این 
تمام ماجرا نیست. آبان سال 98، یعنی پیش از 
شیوع کرونا، محمدرضا عزیزی، متخصص مغز و 
اعصاب اعالم کرده بود کــه روزانه 400نفر در 
کشور دچار سکته مغزی می شوند. به گفته او، هر 
ســال 150 تا 1۶0هزار نفر در ایران دچار این 

عارضه می شــوند که 15درصد، جانشــان را از 
دست می دهند. در کنار همه اینها هم نسبت به 
کاهش سن سکته مغزی در کشور هشدار داده 
می شود؛ به طوری که اعالم شده، حدود ۳0درصد 
از افــرادی که در کشــور دچار ســکته مغزی 
می شوند، زیر 50ســال دارند. بررسی ها نشان 
می دهد، میانگین سن ابتال به سکته مغزی در 
ایران 50سال است که این عدد 10سال کمتر از 
میانگین جهانی اســت. حاال از نظر متخصصان 
این رشته، کاهش چشمگیر سن سکته مغزی در 

کشور یک هشدار است.

باالرفتن آمار سکته های مغزی در سویه های 
ووهان و دلتا

گالره بنی هاشــمی، متخصــص داخلی مغز و 
اعصاب، ماجرای افزایش سکته مغزی در دوران 
کرونا را تأیید می کند. او به همشهری می گوید 
موارد ســکته های مغزی به طور ویژه در 2دوره 
پاندمی، یعنی ســویه ووهان و ســویه دلتا که 
مربوط به پیک اول و پنجم کرونا می شــد، باال 

رفت. در این 2دوره موارد مراجعــه بیماران با 
ســکته مغزی افزایش پیدا کرد: »شواهد نشان 
می دهد سکته مغزی در این مدت باال رفته؛ البته 
پژوهش خاصی در این زمینــه صورت نگرفته 
اســت. یکی از دالیل آن هم مراجعه  دیرهنگام 
این افراد به مراکز درمانی بود. مهم ترین مسئله 
در سکته مغزی، مراجعه زودهنگام و زیر 4ساعت 
و نیم است. زمانی که بیمار در این فاصله مراجعه 
می کند، می توان از طریق داروهای حل کننده 
لخته خون، تاحــدودی درمانش کرد، اما بعد از 
این مدت، دیگر داروها اثربخشــی ندارند و فرد 
دچار عارضه هایی می شود که ممکن است دیگر 

برنگردد.«
 به گفتــه او، یکی از دالیل مراجعــه دیرهنگام 
بیمــاران در دوران کرونا، تــرس از ابتال به این 
بیماری بود؛ به همین دلیل هم پس از شــدید 
شــدن حال بیمار، او را به یک درمانگاه یا مرکز 
درمانی معمولــی منتقل می کردنــد. این در 
حالی اســت که در اورژانس بــرای این موارد، 
کد۷24فعال است و به محض اینکه فرد دارای 

کرونا، سکته مغزی را زیاد کرد
قبل از کرونا، 100سکته مغزی در هر 100هزار نفر داشتیم

 جهش میانگین سن ازدواج
 و تجرد قطعی جوانان 

میانگین ســن ازدواج از سال1۳90 تا ســال1۳99 در کشور 
افزایش داشته و این عدد برای مردان حدود ۳سال و برای زنان 
حدود یک سال است. براساس بررســی های مرکز آمار ایران، 
بررسی روند ســن ازدواج در یک دهه اخیر نشان می دهد برای 
مردان میانگین سن ازدواج از 2۶.۷ در سال90 به 29.4 و برای 
زنان از 2۳.4 به 24.8 رسیده که نشان از افزایش سن ازدواج در 
هر دو گروه جنسی دارد. براساس آمار ثبت شده از سوی سازمان 
ثبت احوال در سال98، بیشترین میانگین سن ازدواج مربوط 
به استان تهران )29.۶ســال( و کمترین آن متعلق به ساکنان 
استان خراسان جنوبی )24.9سال( بوده و بیشترین میانگین 
سن دختران کشور متعلق به ســاکنان تهران )2۶سال( بوده 
و کمترین آن متعلق به ســاکنان خراسان جنوبی و سیستان و 
بلوچستان )20.5سال( اســت. این مرکز اعالم کرده که تجرد 
قطعی در ســال1۳۷5 برای مردان حدود 1.۳4درصد و برای 
زنان 1.19درصد بوده، اما در سال95 به 2.2۶درصد برای مردان 
و ۳.۷۳درصد برای زنان رســیده و روند افزایشی تجرد قطعی 
در زنان، بسیار بیشتر از مردان بوده است. احمد دراهکی، عضو 
هیأت علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی در 
این باره به ایرنا گفته: »چیزی که مسئله تجرد قطعی را در جامعه 
ایران بغرنج تر خواهد کرد، این است که در گذشته مردان به طور 
معمول تا پیش از ۳0ســالگی ازدواج می کردند و این شتاب در 
زمانبندی ازدواج موجب می شد که شــانس ازدواج دختران تا 
۳0ســالگی در باالترین میزان قرار بگیرد، اما تأخیر پسران در 
ازدواج و به تعویق افتادن ازدواج دختران به ۳0ســالگی شمار 
دخترانی که تا ۳0ســالگی مجرد می ماننــد را افزایش داده و 
با کاهشــی که در شانس ازدواج در ســنین ۳0سالگی و باالتر 
رخ می دهد، ازدواج زنان از عمومیت خواهــد افتاد.« او درباره 
پیامدهای تجرد قطعی در سطح فردی و جمعی عنوان می کند: 
»قطعا مهم ترین ســرمایه هر جامعه ای خانواده است و جامعه 
باید برای قوام و استحکام بنیان آن سرمایه گذاری کند. تجرد 
بنیاد خانواده را از هم فرومی پاشد و چه در سطح فردی و چه در 
سطح اجتماعی دارای آثاری است.« راهکارهای این مسئله از 
نظر دراهکی سیاستگذاری با مشورت خبرگان و اندیشمندان 
در حوزه های مختلف علمی و اجرایی اســت: »کار فرهنگی در 
حوزه ازدواج و خانواده بسیار سخت اســت. در این میان خود 
نهاد خانواده نیز دارای مسئولیتی سنگین است. از سوی دیگر 
سیاســتگذاری های کارآمد و اثربخش در حوزه های اقتصادی 
هم اهمیت دارد. تصمیمات بلندمدتی ماننــد ازدواج نیازمند 
حدی از ثبات اقتصادی مانند شــغل، مسکن، ثبات قیمت ها و 
چشم انداز روشن نسبت به آینده است. در شرایطی که هر روز 
وضعیت تهیه مسکن و حتی اجاره آن برای جوانان تاریک تر و 
نامشخص تر می شود، تداوم این شرایط اثر خوبی بر سن ازدواج 

جوانان نخواهد داشت.« 

حمیدرضا خان محمدی
مشاور وزیر آموزش و پرورش 

عملیات شناســایی بازماندگان از تحصیل 
در چنــد اســتان شــروع و بــه مــرور در 
استان های دیگر نیز آغاز خواهد شد. عدد 
بازماندگان از تحصیل باالست و باید اینها 
را در مرحله اول شناســایی و ســپس جذب 
کنیم. بر این اساس اپلیکیشن ساماندهی 
و آموزش آنها تحت عنــوان »بانک زمان« 

طراحی و رونمایی خواهد شد. / ایسنا 

احمد وحیدی
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 

مقابله با کرونا
بســتری  بیمــاران کرونــا در کشــور 6درصد 
افزایش داشته و باید برای استان هایی که 
با افزایش ابتال به بیماری مواجه شده اند، 
مداخالت مؤثر داشته باشیم. عادی انگاری 
کرونا مهم ترین عامل افزایش است و باید 
با   رعایت مقــررات بهداشــتی و تزریق دوز 
یادآور، اجازه رشــد دوباره بیمــاری کرونا را 

در کشور ندهیم.

کار و خیابــان در تهــران زیرنظــر حــوزه 
اجتماعــی بهزیســتی ســازماندهی 
می شــوند کــه بــه تمامــی ایــن افــراد 
آمــوزش خودمراقبتــی جنســی داده 

می شود.

دندانپزشــکی بــه همــراه ســت های 
مربوطــه ازجملــه ســت های ترمیمی، 
درمــان لثــه و درمــان ریشــه دنــدان به 
سیســتم بهداشــت و درمــان کشــور 
اضافه و در مراکز درمانی دولتی توزیع 

شد. 

قبــل از ازدواج در ســال گذشــته از 
ســوی ســازمان بهزیســتی بــه زوجین 
ارائه شــده اســت. برنامه های آموزش 
زندگی خانواده (روابط همسران و والد 
و فرزنــد) و بلــوغ نوجوانــی هــم از نــوع 
برنامه های پیشگیرانه همگانی است 
کــه جمعیــت هــدف آن عمــوم مــردم 

هستند. / ایسنا 

5400
کودک

100
یونیت

5174
مشاوره

نقل قول 

عدد خبر

عالئم سکته مغزی باشد، اورژانس با بیمارستان  خانواده 
هماهنــگ کرده و بیمــار را منتقــل می کند. 
در اورژانــس تخت های ویژه ای وجــود دارد و 
بالفاصله داروی مورد نظر به او داده می شــود. 
این متخصــص داخلی مغز و اعصــاب به نکته 
دیگری اشــاره می کند؛ اینکــه برخالف آنچه 
تصور می شود که ســکته مغزی تنها در افرادی 
که بیماری های زمینــه ای دارند، بروز می کند، 
اما در این مدت در کنار افرادی که بیماری های 
زمینه ای مانند فشارخون، دیابت و... داشتند و 
سکته می کردند، برخی از بیماران، هیچ بیماری  
زمینه ای نداشــتند، اما با ابتال بــه کرونا، دچار 
سکته مغزی شدند. او درباره عالئم اولیه  سکته 
مغزی که باید جدی گرفته شــود هم توضیح 
می دهد: »کج شدن دهان، کاهش زور دست و 
پا، اختالل در تکلم، ســرگیجه و از دست دادن 
تعادل و... از نشانه های سکته مغزی است. افراد با 
دیدن این عالئم باید با اورژانس تماس بگیرند.« 
این متخصص درباره تأثیر تزریق رمدسیویر برای 
بیماران مبتال به کرونا و باالرفتن قند و در نهایت 
ســکته مغزی هم می  گوید: »تزریق رمدسیویر 
کال حدود 5روز است. البته باال رفتن قند در این 
بیماران تنها به دلیل تزریق رمدسیویر نیست؛ 
چون معموال با رمدســیویر کورتون هم تزریق 
می شود، کورتون منجر به افزایش قند می شود، 
اما چون این درمان کوتاه مدت اســت به عنوان 

عامل سکته مغزی شناخته نمی شود.«
 او در ادامه یکی از دالیل اصلــی باال بودن آمار 
ســکته مغزی در کشــور را وجود بیماری های 
زمینــه ای در افراد و بی اطالعــی آنها می داند: 
»بســیاری از بیماران پس از مراجعه به مراکز 
درمانی، متوجه می شوند فشار خون دارند؛ یعنی 
تا قبل از این مراجعه اصال اطالع نداشــتند که 
فشار خون دارند. بسیاری از افراد دیابت دارند، اما 
رژیم غذایی شان را رعایت نمی کنند و به میزان 
زیادی سیگار می کشند که مجموعه اینها منجر 
به سکته مغزی می شود. البته سن این بیماران 

هنوز باال نیست.«
  این موضوع مورد تأیید فرزاد اشــرافی، عضو 
هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
هم هســت. او پیش از این اعالم کــرده بود که 
دلیل کاهش سن سکته مغزی در کشور، سبک 
زندگی و عــدم مراقبت های تغذیه ای اســت. 
با باالرفتن موارد ابتال به کرونــا، بر تزریق دوز 
یادآور یا چهارم کرونا تأکید می شود که برخی ها 
نگران عوارض احتمالی این تزریق ها هســتند، 
اما بنی هاشمی تأکید می کند تاکنون شواهد یا 
مدارکی نداشته اند که نشان دهد تزریق واکسن 

منجر به سکته مغزی شود.
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ابزارهای شناخت فرار مالیاتی کافی نیست
مسئوالن شفاف سازی  کنند که فرار مالیاتی چگونه توسط 
سازمان مالیات شناسایی می شود؟ هم اکنون طالفروشان 
به جای دســتگاه کارتخوان از دریافت وجــه نقد،  کارت به 
کارت و تهاتر طال استفاده می کنند، به خصوص در خریدهای 
کالن اصال پولی جابه جا نمی شود و فقط طال جابه جا می شود 
که بدیهی است در سیستم های مالیاتی نمی آید. پزشکان 
نیز به جای استفاده از کارتخوان وجه نقد می گیرند و برای 
ارقام باال ســکه و دالر دریافت می کنند. درحالی که عدالت 
مالیاتی حکم می کند افراد با درآمد باالتر، مالیات بیشتری 

پرداخت کنند.
سیدزاده از بردسکن 

دستفروشان محدوده بازار نظارت و ساماندهی شوند
از نیــروی انتظامی و شــهرداری تقاضا داریم نســبت به 
جمع آوری، ســاماندهی و نظارت بر دستفروشان محدوده 
بازار که هم ســد معبر و هم درگیری و فحاشی ایجاد کرده 

و باعث سلب آسایش کسبه و مردم می شوند اقدام کنند.
هاللی از تهران 

استفاده از ماسک فراگیر نیست
با ورود به پیک هفتم انتظار می رود قوانین سختگیرانه ای 
در مورد استفاده از ماسک و رعایت بهداشت فردی اعمال 
شود. اما گویا اراده ای برای این کار از سوی مردم و مسئوالن 
نیســت. همین چند ماه قبل بود که روزی چند صد نفر از 
دست می رفتند و همه سفت و ســخت ماسک می زدند و 
فاصله اجتماعی را رعایت می کردند. اهمال و سهل انگاری 
که باعــث فراگیر شــدن مجدد کرونای کشــنده شــود 
نگران کننده است. مســئوالن درخصوص ماسک مجددا 

سختگیری کنند.
صبوحی از شیراز

پله برقی خانی آباد خراب است
پله برقی تقاطع میعاد و تندگویان واقع در خانی آباد نو در 
منطقه19از ۶ماه قبل خراب اســت و تعمیر نشده. تقاضا 
می شود این پله برقی در لیســت تعمیرات شهرداری قرار 

گیرد.
احمدی از خانی آباد نو

ساعات کار مراکز واکسیناســیون کم و تعداد آنها ناکافی 
است

امروز که شــاهد فراگیری دوباره کرونــا و ورود به پیک هفتم 
هستیم، وزارت محترم بهداشت چرا نســبت به افزایش مراکز 
واکسیناسیون اقدام نمی کند. در کل شهر تهران تعداد معدودی 
مرکز واکسیناسیون با ساعات کار محدود وجود دارد که با این 
حساب به نظر می رسد در شهرهای دور از پایتخت وضعیت بدتر 
هم باشــد. چرا قبل از اینکه دوباره کرونا و مرگ ومیر ناشی از 
کرونا به معضل تبدیل شود تسهیالت واکسینه شدن گسترش 

نمی یابد؟ 
فرزاد برخ از تهران

برای ادامه زندگی و رهن خانه ام وام قرض الحسنه بدهند
خانمی مریض و سرپرست خانوار با 4فرزند هستم که حقوق و 
بیمه ای ندارم. برای رهن خانه ام مستاصل مانده ام و هیچ جایی 
به من وام قرض الحسنه نمی دهند. همه جا وام هست اما سود آن 
سنگین است و چند ضامن می خواهد. تکلیف امثال ما چیست؟ 

چه کسی به داد ما می رسد.
مرادی از کرمانشاه

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

سارق، آلبوم عروسی را پس فرستاد 
»وقتی جعبه طالهایتان را سرقت کردم، چشمم به آلبوم عروسی 
داخل آن افتاد. به همین دلیل تصمیم گرفتم آلبوم خاطراتتان 
را برگردانم، اما از بازگرداندن طال و جواهرات معذورم، لطفا مرا 

ببخشید و حالل کنید.«
این متن نامه سارقی بود که به خانه عروس و دامادی دستبرد زده 
و تمام طال و جواهرات و هدایای عروسی شان را سرقت کرده بود.

به گزارش همشهری، از چندی قبل گزارش سرقت های سریالی 
از خانه ها به پلیس پایتخت اعالم شد که بررسی ها نشان می داد 
اعضای یک گروه، خانه های شمال و شمال غرب پایتخت را خالی 
می کنند. به گفتــه مالباخته ها، زمانی که آنهــا در خانه نبودند 
سارقان وارد آنجا می شدند و اموال ارزشــمند آنها مانند طال و 
جواهرات را ســرقت می کردند. بررسی ها نشــان می داد که در 
تمامی سرقت ها، قفل های در تخریب نشده و سارقان با استفاده از 
شاه کلید، قفل تمام درها را باز می کردند. از سوی دیگر مشخص 
شد سارقان حرفه ای در تمامی سرقت ها نقاب به  صورت داشتند 
و همان ابتدای ورود هم دوربین های خانه را از کار می انداختند و 

پس از سرقت هیچ ردی از خود به جا نمی گذاشتند.
با وجود این، گروهی از مأموران پلیس آگاهی تهران به دســتور 
قاضی منافی، بازپرس شعبه ششــم دادسرای ویژه سرقت وارد 

عمل شدند تا ردی از سارقان حرفه ای به دست آورند.

سرقت در ماه عسل 
درحالی که هر روز به تعداد شاکیان افزوده می شد اتفاق جالبی 
در پرونده افتاد. یکی از خانه هایی که سارقان به آن دستبرد زده 
بودند خانه عروس و دامادی جوان بود که وقتی به ماه عسل رفته 
بودند خانه آنها هدف دســتبرد قرار گرفته بود. آنها راهی اداره 
پلیس شده و شکایت خود را مطرح کرده بودند. به گفته این زوج، 
سارقان تمام پول، طال و سکه هایی را که در مراسم ازدواجشان 
هدیه گرفته بودند، به همراه آلبوم عکس عروسی شــان سرقت 
کرده بودند، اما چند روز بعد از این سرقت بسته ای به دست زوج 
رسید که داخل آن آلبوم عکس های عروسی به همراه نامه عجیب 
یکی از ســارقان بود. متن نامه این بود: »من وضع مالی خوبی 
داشتم و هرگز در زندگی ام دست به خالف نزده بودم، اما زندگی 
پیچ و خم زیادی داشت و اتفاقاتی رخ داد که موجب ورشکستی ام 
شد. از دست دادن شغلم از یک سو و بدهکار شدنم به چند نفر از 
سوی دیگر مرا عذاب می داد و زندگی ام را مختل کرده بود تا اینکه 
چاره ای جز سرقت برایم نماند. به پیشنهاد دوستانم وارد دنیای 
سارقان شدم چرا که تنها با این کار می توانستم یک شبه به پول 
برسم و بدهی هایم را بپردازم. روزی که به خانه شما دستبرد زدم 
و جعبه طال و جواهرات را سرقت کردم وقتی به خانه برگشتم و 
در جعبه را باز کردم با آلبوم عکس های عروسی شما مواجه شدم، 
اما اصال آلبوم را باز نکردم و خدا را شاهد می گیریی که حتی یک 
عکس هم از آلبوم خانوادگی و شخصی شما را ندیدم. می دانم که 
این آلبوم یادآور شب خاطره انگیز شماست و دلم نیامد که آن را 
برایتان ارسال نکنم، اما به خاطر مشکالت مالی فراوانی که این 
روزها گریبانگیرم شده از برگرداندن طال و جواهرات شما معذورم 
و نمی توانم آنها را برگردانم. امیدوارم مرا ببخشید و حالل کنید.«

براساس این گزارش، با اطالعاتی که تیم تحقیق به دست آورده 
به زودی سارقان این پرونده را بازداشت کرده و به فرارشان پایان 

خواهد داد.

دستگیری کالهبرداری که در 8استان 
تحت تعقیب بود

مرد شــیاد که در 8استان به 
اتهــام کالهبــرداری تحت 
تعقیــب قــرار داشــت، در 
تازه ترین شــگردش با دسته 
چک مسروقه طال می خرید و 
پیش از نقدشدن چک، از بانک 

می گریخت.
به گزارش همشهری، رسیدگی 
به این پرونــده از مدتی قبل با 
شکایت یکی از شهروندان در 

پلیس آگاهی فردیس کرج آغاز شد. مالباخته درباره آنچه اتفاق 
افتاده بود گفت: مقداری طال و جواهرات برای فروش در یکی از 
سایت های فروشگاهی آگهی کردم. چند ساعت بعد فردی تماس 
گرفت و مدعی شد این جواهرات شبیه جواهراتی است که مدتی 
قبل همسرش گم کرده و حاال می خواهد برای خوشحال کردن او 

هرطور که شده این طالها را از من بخرد.
شــاکی ادامه داد: یک روز بعد او برای خرید طالها آمد و بعد 
از دریافت آنها یک فقره چک به روز به من داد و قرار شد برای 
نقدشــدن چک با هم به بانک برویم. در بانــک منتظر بودیم 
تا نوبت مان شــود اما درســت در همان لحظات مرد شــیاد 
درحالی که طالها در دســتش بود به بهانــه ای از بانک خارج 

شد و فرار کرد.
شگرد این متهم نشان می داد که او از کالهبرداران حرفه ای است 
و به احتمال زیاد با این ترفند از افراد دیگری نیز کالهبرداری کرده 
است. به این ترتیب تحقیقات برای یافتن او ادامه پیدا کرد تا اینکه 
ماموران توانستند او را در عملیاتی غافلگیرانه در فردیس دستگیر 
کنند. سرهنگ محمد نادربیگی رئیس پلیس آگاهی استان البرز 
گفت: متهم ابتدا منکر انجام کالهبرداری بود اما در ادامه اعتراف 
کرد که با عناوین مختلفی مثل وکیل پایه یک دادگستری، دادیار 
و مدیر دفاتر شــورای حل اختالف و پروانه کسب با رسته های 
شغلی مختلف از افراد مختلفی کالهبرداری کرده است. همچنین 
در بازرسی مخفیگاه او یک دســتگاه خودروی اپتیما کرایه ای، 
250برگ چک، 44برگ چک سفید و تعداد زیادی مهر جعلی 

حوزه قضایی کشف شد.
در ادامه، بررسی ســوابق متهم نشــان داد که او دارای سوابق 
کیفری با اتهام کالهبرداری و جعل عنوان است و در استان های 
قم، خراســان رضوی، البرز، تهران، فارس، هرمزگان، اصفهان و 
سمنان تحت تعقیب قرار دارد. تاکنون 50نفر شاکی شناسایی 
شــده اند و تحقیقات در این باره ادامه دارد. سرهنگ نادربیگی 
با اعالم صدور مجوز انتشــار تصویر بدون پوشش متهم از سوی 
بازپرس شعبه۷ دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فردیس از 
شهروندانی که از این متهم شکایتی دارند دعوت کرد تا به پلیس 
آگاهی شهرستان فردیس واقع در شهر فردیس، خیابان اهری، 
جنب ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان فردیس مراجعه کنند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه دام هولناک مرد جنایتکار در سایت خرید و فروش کاال 

مجرم سابقه دار که به دلیل مســخره کردن لهجه، 
دست به جنایت زده بود، پس از ماه ها فرار دستگیر 

شد.
به گزارش همشهری، اواسط سال گذشته در جریان درگیری بین چند 
جوان در یکی از پارک های تهران، یکی از آنها با ضربات قمه و شمشیر 
به قتل رسید و به دستور قاضی ساسان غالمی، بازپرس جنایی تهران، 
تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت شروع شد. یکی از شاهدان که 
دوست مقتول بود به کارآگاهان گفت: روز حادثه به همراه مقتول و 
دوستان دیگرمان به پارکی در نزدیکی خانه مان رفته بودیم. سرگرم 
گپ زدن بودیم که موبایل مقتول زنگ خورد. یکی از بستگانش بود و 
مقتول شروع کرد به صحبت کردن. او با لهجه خاصی صحبت می کرد 
وقتی تماسش قطع شد، قاتل که با دوستانش در نزدیکی ما نشسته 
بودند شروع کردند به خندیدن و لهجه ما را مسخره کردند. توهین 
و تحقیر آنها باعث شد که با هم درگیر شویم و قاتل و دوستانش که 
شمشیر و قمه داشتند، به ما حمله کردند. آنها همه ما را زخمی و بعد 
هم فرار کردند و در این میان دوستم بر اثر شدت جراحات جانش را 
از دســت داد. کارآگاهان در ادامه موفق به شناسایی هویت قاتل و 
دوستانش شــدند، اما عامل درگیری مرگبار فراری شده و کسی از 
مخفیگاهش خبر نداشت. تحقیقات برای دستگیری او ادامه داشت 
تا اینکه بعد از گذشت چند ماه متهم به گمان اینکه آب ها از آسیاب 
افتاده به پایتخت برگشت، اما وقتی در حال عبور از خیابانی در شرق 
تهران بود، یکی از آشنایان مقتول به صورت اتفاقی او را دید و پلیس 
را خبر کرد. همین کافی بود تا متهم 28ســاله که ســابقه شرارت و 
درگیری دارد، دستگیر شــود. او در بازجویی ها منکر جنایت شد و 
گفت: قبول دارم که در درگیری حضور داشتم و قمه دستم بود، اما 
دوستانم و دوستان مقتول هم چاقو و قمه داشتند. من قصد کشتن 
کسی را نداشتم و بعد از این همه ســال درگیری خوب می دانم که 

ضربه ها را چطور بزنم که به قیمت جان افراد تمام نشــود. به همین 
دلیل است که می گویم بی گناهم و شاید مقتول با ضربات من کشته 
نشده باشد. او درباره علت فرارش نیز گفت: چون از دوستانم شنیدم 
که اسم من به عنوان قاتل در اختیار پلیس قرار گرفته، از ترسم فراری 
شدم. در این مدت به شهرهای مختلف سفر کردم و با هویت جعلی 
زندگی می کردم، اما از آوارگی خســته شــده بودم و به گمان اینکه 
دیگر پلیس در تعقیبم نیست، به تهران برگشتم؛ با این حال ماسک 
می زدم و ریش گذاشته بودم که شناسایی نشوم، اما اتفاقی دستگیر 
شدم. متهم درباره سوابق قبلی اش هم گفت: اکثر دعواهایی که در آن 
شرکت داشتم به خاطر دختر بوده است؛ مثال با دختری آشنا می شدم 
و بعد می فهمیدم فردی مزاحمش شده و بر سر همین مسئله درگیری 
راه می انداختم. بعد مدتی زندان می رفتم و رضایت می گرفتم و دوباره 
آزاد می شدم. با اعترافات متهم، برای وی قرار بازداشت صادر شده و 

تحقیقات از او ادامه دارد.

مسخره کردن لهجه به جنایت ختم شد 

ســارق جنایتکار بعد از شناســایی 
فروشنده سانتافه در یکی از سایت های 
خریــد و فــروش کاال او را به محلی 
خلوت کشــاند و پس از به قتل رساندن وی، ماشینش 
را سرقت کرد. با دستگیری این مرد جوان، راز جنایت 

دیگری که او یک سال قبل تر رقم زده بود، فاش شد.
به گزارش همشهری، چند روز پیش زن جوانی با پلیس 
یکی از شهرهای استان خوزستان تماس گرفت و خبر از 
ناپدید شدن مرموز شوهرش داد. او می گفت که شوهرش 
قصد فروش خودروی سانتافه خود را داشته و آخرین بار 
نیز برای دیدن خریدار از خانه خارج شده و دیگر برنگشته 
است. ماجرا از همان لحظه نخست برای پلیس مشکوک 
بود چرا که احتمال داشــت فروشنده ســانتافه در دام 
خریداری گرفتار شده باشد که نقشه سرقت خودروی 
او را داشته است. از سوی دیگر معلوم شد که مرد ناپدید 
شده یک روز بعد برای همسرش پیامی ارسال کرده و 
از او خواســته که نگران وی نباشد و حالش خوب است 
و پس از آن موبایلش خاموش شــده است. ماموران در 
همان بررسی های اولیه متوجه شــدند که مرد ناپدید 
شده برای فروش خودروی خود اقدام به درج آگهی در 
یکی از ســایت  های خرید و فروش کاال کرده و خریدار 
از طریق همین آگهی او را شناسایی کرده است. در این 
شرایط مشخصات خودروی سانتافه به تمامی گشت های 
پلیس اعالم و دستور توقیف آن صادر شد تا اینکه یکشنبه 
گذشته اتفاقی رخ داد که راز ناپدید شدن مالک سانتافه 

را فاش کرد.

جنایت هولناک 
درحالی که تحقیقات شبانه روزی کارآگاهان زیرنظر 

سرهنگ سهراب حســین نژاد، رئیس پلیس آگاهی 
استان خوزستان برای یافتن ردی از مرد ناپدید شده 
ادامه داشت، روز یکشنبه به آنها خبر رسید که خودروی 
ســانتافه در حوالی اندیمشک از ســوی پلیس راهور 
توقیف شــده اســت. ماجرا از این قرار بود که آن روز 
مأموران پلیس راهور با دیدن خــودروی موردنظر، از 
راننده درخواســت مدارک کرده بودند، اما او اقدام به 
درگیری با مأموران کرده و پیش از اینکه موفق به فرار 
شود از سوی آنها دستگیر شده است. با این اطالعات، 
تیمی از کارآگاهان راهی آنجا شــدند و با دستگیری 
راننده 25ســاله سانتافه، در بازرســی داخل ماشین 
2عدد پوکه سالح کمری کشف کردند که نشان می داد 
مالک خودرو احتماال به قتل رســیده اســت. راننده 

دستگیر شــده تحت بازجویی قرار گرفت و با توجه به 
سرنخ ها و شواهد محکمی که پلیس علیه او به دست 
آورده بود به قتل هولناک مالک خودرو اعتراف کرد و 
گفت: قصد سرقت یک ماشین مدل باال را داشتم و در 
یکی از سایت ها در حال جست وجو بودم که چشمم به 
آگهی فروش ســانتافه افتاد. با صاحب ماشین تماس 
گرفتم و خودم را خریــدار جا زدم و بــا او مقابل یک 
نمایشگاه اتومبیل قرار گذاشتم. وقتی رسید، به بهانه 
تست کردن ماشین، پشت فرمان نشستم و به سمت 
بیابان های خلوت پشت نمایشگاه حرکت کردم و وقتی 
به محل مورد نظر رسیدم، توقف کردم. سالحی را که از 
قبل تهیه کرده بودم بیرون کشیدم و با شلیک 2 گلوله، 
صاحب ماشین را به قتل رساندم و برای اینکه جسدش 

پیدا نشود، آن را آتش زدم. پس از آن سوار ماشین شده، 
راهی تهران شــدم و در تهران با گوشی مقتول برای 
همسرش پیامی فرستادم که او را گمراه کنم و بعد به 
سمت خوزستان حرکت کردم، اما حوالی اندیمشک، 

پلیس مرا دستگیر کرد.

اعتراف به جنایتی دیگر 
وقتی مأموران در حال تحقیق درباره قاتل 25ســاله 
بودند، متوجه نکته مهمی شدند. یک سال قبل این مرد 
به عنوان مظنون در قتل یکی از دوستان صمیمی اش 
از سوی پلیس دستگیر شده بود، اما پس از بررسی های 
گسترده از آنجا که هیچ مدرکی علیه وی نبود، آزاد شده 
بود؛ بنابراین مأموران درباره این جنایت نیز از او تحقیق 
کردند تا اینکه وی به قتل دوست صمیمی اش در سال 
1400اعتراف کرد. او گفت: دوستم قصد فروش ماشین 
پرشــیای خود را داشــت و به او گفتم که قصد خرید 
ماشینش را دارم. برای همین به دفترخانه رفتیم و همه 
کارهای مربوط به معامله ماشــین را انجام دادیم، اما 
برای اینکه پولش را سرقت کنم، وی را به محلی خلوت 
کشــاندم و با ضربات چاقو به قتل رساندم. سرهنگ 
حجت اهلل سفیدپوست، جانشــین فرمانده انتظامی 
استان خوزستان با اشاره به اعتراف متهم به 2 جنایت 
گفت: متأسفانه دلیل بروز بســیاری از جرایم اعتماد 
بی جای افراد هنگام انجام معامله اســت. مردم هنگام 
انجام معامله از طریق سایت  های اینترنتی باید به خاطر 
داشته باشــند که نمی توان به راحتی به افراد اعتماد 
کرد و بهتر است در زمان معامله، مخصوصا معامالت 
ارزشمندی مثل خودرو تنها نباشند و این معامالت را از 

طریق مراجع رسمی انجام دهند.

جنایی

دادسرا

سگ خانگی، قاتل صاحبش شد
جوانی که بر اثر گازگرفتگی سگ خانگی اش به بیماری هاری مبتال 
شده بود، دو ماه پس از این حادثه در بیمارستان جانش را از دست داد.

به گزارش همشهری، این جوان ۳1ساله که اهل روستای زرین کالی 
شهرستان جویبار واقع در استان مازندران است از مدتها قبل سگی را 
در خانه اش نگهداری می کرد. او عالقه زیادی به نگهداری این حیوان 
خانگی داشت؛ اما فکرش را هم نمی کرد که همین سگ روزی برایش 
دردسرساز شــود. حدود دو ماه قبل هنگامی که این جوان به سگش 
غذا می داد ناگهان سگ دستش را گاز گرفت. با وجود اینکه دست این 
جوان دچار جراحت شده بود اما او زیاد این موضوع را جدی نگرفت 
و به پانسمان زخمش اکتفا کرد. اما با گذشت مدتی از این حادثه به 
ظاهر ساده عالئم بیماری هاری مثل تب، ضعف عضالنی و سوزش در 
محل گازگرفتگی در این جوان پیدا شد و او مجبور شد برای درمان 
به بیمارســتان مراجعه کند. هفته ها از حادثه گازگرفتگی گذشته و 
بیماری پیشرفت زیادی کرده بود. طوری که روزبه روز وضعیت این 
جوان وخیم تر می شد تا اینکه سرانجام به دلیل عوارض ناشی از بیماری 
روی تخت بیمارســتان جانش را از دست داد. مهدی فکوری، رئیس 
مرکز بهداشت شهرســتان جویبار در این باره گفت: این جوان 2ماه 
قبل دچار گزیدگی شد که پس از انتقال به بیمارستان ولی عصر)عج( 
شهرستان قائم شهر با وجود انجام اقدامات درمانی جان باخت. او ادامه 
داد: این دومین مورد فوتی بر اثر بیماری هاری در شش ماه گذشته 
در شهرســتان جویبار اســت. در همین حال یکی از اهالی روستای 
زرین کالی جویبار با تأیید خبر فوت این جوان بر اثر گازگرفتگی سگ 
به فارس گفت: این جوان حدود ۳1ساله بود که سگ خانگی داشت. 
او بر اثر گازگرفتگی سگ خانگی اش مجروح شد ولی باتوجه به اینکه 
سگش خانگی بوده جدی نگرفت و براثر عالئم بیماری به بیمارستان 

مراجعه کرد اما سرانجام در بیمارستان جان خود را از دست داد.
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هنــوز 24ســاعت از بازگشــت 
رئیس جمهور آمریکا از عربستان 
نگذشــته بود که قیمت نفت در 
بازار جهانی روند صعودی پیدا کرد. یک روز پس 
از بازگشت بایدن قیمت نفت روند افزایشی خود را 
در پیش گرفت و صبح روز دوشنبه قیمت جهانی 
نفت بیش از 4درصد افزایش یافت و به 105دالر 
در هر بشکه رسید. دیروز نیز قیمت هر بشکه نفت 

با افزایشی دیگر به 10۶.۳1دالر رسید.
سفر بایدن به عربستان سعودی به عنوان تالشی 
برای افزایــش تولید نفت توســط ریاض با هدف 
کاهش قیمــت جهانی آن ارزیابی شــد؛ هرچند 
مقامات کاخ ســفید پیــش از این ســفر تالش 
می کردند تا درخواســت نفتی بایدن از عربستان 
را کم اهمیت جلوه دهند. با ایــن حال، بایدن در 
زمان حضورش در عربســتان در نشست خبری 
نشــان داد که موضوع قیمت نفت برای کشورش 
مهم اســت و از این رو به خبرنگاران اعالم کرد که 
انتظار دارد در چند هفته آینده شــاهد اقداماتی 
برای کاهش قیمت نفت باشد. همین درخواست 
را آمــوس هوخشــتاین، هماهنگ کننــده ویژه 
ریاســت جمهوری در امور انرژی بین المللی هم 
تکرار کرد تا مهر تأییدی بر این موضوع باشد که 
»قیمت نفت« یکی از اهداف مهم عزیمت بایدن 

به غرب آسیا بوده است.
اکنون با تداوم روند افزایشی قیمت نفت، مشخص 
شده که سفر بایدن حداقل به صورت کوتاه مدت 
تأثیری بر قیمت جهانی بازار نفت نداشته و حتی 
افزایش قیمت نشــان دهنده تأثیر معکوس نتایج 
این سفر بر بازار است. در چند روز گذشته تقریبا 
کمتر کارشناس و رسانه ای سفر بایدن به عربستان 
را موفقیت آمیز و پردستاورد خوانده و تقریبا نگاه 
رسانه ای به نتایج ســفر بایدن همراه با ناامیدی 
بوده است. ازجمله روزنامه گاردین در گزارش روز 
دوشنبه  خود، عدم اقبال سعودی ها به درخواست 
نفتی رئیس جمهور آمریکا را بررسی کرده و نوشته: 
پس از اینکه بایدن نتوانست عربستان سعودی را 
به افزایش تولید نفت قانع کند، قیمت ها افزایش 
یافت. رویترز نیز در گزارش مشــابهی به شکست 
ماموریت نفتی بایدن در عربســتان اشاره کرد و 
نوشت: بایدن در اجالس سران کشورهای عربی در 

تامین اهداف نفتی ناکام ماند.
مشخص است که واکنش بازار نفت نیز تابعی وابسته 
به تحوالت سیاسی است و ادامه افزایش قیمت نفت 
حکایت از آن دارد که سفر بایدن نتوانسته اعتماد و 
اطمینان خریداران نفت را به دست آورد و از همین 

رو بازار همچنان روند صعودی دارد.

بنزین در آمریکا همچنان گران است
یکی از اصلی ترین تأثیــرات افزایش قیمت جهانی 
نفت در قیمت بنزین در آمریکا نمایان می شــود؛ از 
همین رو برای دولت بایدن کاهش قیمت نفت جهت 
جلوگیری از افزایش قیمت بنزین بســیار ضروری 
اســت. قیمت بنزین در آمریکا در اوایل تابستان به 
بیش از 1.۳دالر در هر لیتر رســید و اکنون اگرچه 
این قیمت تا حدودی کاهش یافته، اما قیمت بنزین 
در آمریکا همچنان 40درصد گران تر از مدت مشابه 

سال گذشته است.
گران شدن بنزین به هیچ عنوان شرایط خوبی را برای 
روسای حاکم در کاخ ســفید به ویژه برای انتخابات 
آتی رقم نخواهد زد. دیویــد ویلکاکس، اقتصاددان 
ســابق فدرال رزرو بــه نیویورک تایمــز می گوید: 
نظرســنجی های افکار عمومی نگرانی های فزاینده 
در مورد تورم را نشان می دهد و افزایش قیمت نفت 

خطر تغییرات در آمریکا را به همراه خواهد داشت.
همچنین نظرسنجی منتشر شده در سی ان بی سی 
نشان می دهد که با رســیدن نرخ تورم به باالترین 
حد تاریخی خود در آمریــکا، افزایش قیمت بنزین 
از نگرانی هــای اصلــی آمریکایی هاســت. در این 
نظرسنجی، وقتی از شــهروندان آمریکایی پرسیده 
شــد که بزرگ ترین نگرانی آنها برای ســال2022 
چیست، 4۳درصد از پاسخ دهندگان به قیمت بنزین 

اشاره کردند.
هنوز دولت بایــدن راه حل فــوری و جادویی برای 
جلوگیــری از افزایش قیمت بنزین در کشــورش 
ارائه نــداده، ولی کارشناســان معتقدند که پس از 
تحریم نفتی روسیه در نتیجه جنگ اوکراین، دولت 
بایدن به دنبــال تامین منابــع جایگزین برای نفت 
و انرژی بــا هدف کنترل بازار اســت. یک ماه پیش 
خبرگزاری رویترز خبر داد که 2شــرکت نفتی اِنی 

ایتالیا و رپسول اسپانیا از ماه میالدی آینده واردات 
نفت ونزوئــال را برای جبران ممنوعیــت واردات از 
روسیه آغاز می کنند. منابع آگاه به رویترز گفتند که 
برنامه سوآپ نفت در برابر بدهی ونزوئال که 2سال 
پیش با فشار آمریکا متوقف شده بود، اکنون با چراغ 
سبز واشنگتن از سر گرفته می شود. این خبر نشانه 
روشــنی از تالش رهبران واشــنگتن برای افزایش 
عرضه جهانی نفت و جلوگیــری از افزایش قیمت 
به شــمار می رود و حتی برخی مقامات آمریکایی 
به صراحت بر لزوم بازگشت نفت ایران به بازارهای 
جهانی تأکید دارند. ازجمله وندی شرمن، معاون وزیر 
خارجه آمریکا روز یکشنبه همین هفته در مراسمی 
در خانه بین المللی دانشــجویان )ISH( با اشاره به 
لزوم احیای توافق هسته ای ایران تأکید کرد: »جهان 

به نفت ایران نیاز دارد.«

فقط جنگ اوکراین مقصر نیست
اگرچه جنــگ در اوکراین تأثیر فــوری بر افزایش 
قیمت جهانی نفت و به دنبــال آن قیمت بنزین در 
آمریکا داشــته، اما گرانی قیمــت بنزین در آمریکا 
تنها ناشــی از جنگ اوکراین نیست. در این ارتباط، 
سی ان ان در گزارشــی به بررســی دالیل افزایش 
قیمت بنزین در آمریکا پرداخته و معتقد اســت که 
جنگ اوکرایــن فقط یکی از دالیــل گرانی قیمت 
بنزین در آمریکاســت. در این گزارش بــه نقل از 
کارشناسان گفته شده که شرکت های نفتی داخلی 
در آمریکا تمایلی به افزایش تولید نفت به میزان قبل 
از همه گیری کرونا ندارند؛ زیرا بسیاری از آنها نگران 
قوانین سخت زیســت محیطی هستند که می تواند 
مانع کار آنها شود. براین اساس حتی با وجود کاهش 
همه گیری کرونا، اما تولید نفت در آمریکا همچنان 

در پایین ترین سطح خود قرار دارد.

رابرت مک نالی، رئیس شــرکت انــرژی گروپ به 
ســی ان ان گفته اســت: »دولت بایــدن ناگهان به 
حفاری بیشتر عالقه مند شد، اما این افزایش تولید 
یک شبه محقق نمی شــود.« واقعیت هم این است 
که افزایش تولیــد نفت به زمان نیــاز دارد؛ به ویژه 
وقتی که در آمریکا شــرکت های نفتی با زنجیره ای 
از مشکالت شامل مجوزهای اولیه افزایش تولید و 
چالش های استخدامی و دیگر موانع دست و پاگیر 
حوزه کسب وکار روبه رو هســتند. مک نالی افزود: 
»تولید کنندگان نفتی نمی تواننــد در کوتاه مدت 
نیروی کار مورد نظــر خود را پیدا کننــد و تامین 
تجهیزات هم با چالش روبه روست؛ چون همه  چیز 

همزمان در دسترس نیست.«
همچنیــن پــاول مولچانــوف، تحلیلگر شــرکت 
ســرمایه گذاری بانکــی ریمونــد جیمــز درباره 
چالــش افزایش ســطح تولیــد نفــت در آمریکا 
می گوید: »شــرکت های نفــت و گاز نمی خواهند 
حفاری بیشــتری انجام دهند؛ چــون آنها از طرف 
سهامداران شان تحت فشار هســتند تا سود مالی 
بیشتری بپردازند و استراتژی این شرکت ها اساساً 

تغییر کرده است.«
از سوی دیگر، نه فقط ســطح تولید نفت در آمریکا 
همچنان پایین اســت، بلکه ظرفیت پاالیشگاه ها 
در آمریکا نیز کاهش یافته اســت. براســاس آمار 
سی ان ان، در مقایسه با سال گذشته، روزانه حدود 
یک میلیون بشــکه نفت کمتر به بنزین، گازوئیل، 
ســوخت جت و ســایر فرآورده های نفتی پاالیش 

می شود.
قوانین زیســت محیطی آمریکا و فــدرال برخی از 
پاالیشــگاه ها را وادار می کنند کــه میزان کمتری 
تولید داشته باشند. همچنین برخی از شرکت های 
آمریکایی به جای سرمایه گذاری در پاالیشگاه های 
قدیمی تر و تعمیر و بازسازی آنها، به سرمایه گذاری 
و ساخت پاالیشگاه های بزرگ جدید در خارج از این 
کشور در آسیا، خاورمیانه و آفریقا روی آورده اند و 
پیش بینی شده روند خروج سرمایه گذاری در بخش 
پاالیش نفت در آمریکا در ســال202۳ با شــدت 
بیشتری ادامه یابد. گرانی بنزین هواپیما در آمریکا 
نیز باعث شده تا شرکت های پاالیش عالقه کمتری 
به تولید بنزین ماشین های سواری داشته باشند و 
پاالیشــگاه ها به طور عمده تالش دارند تا ظرفیت 
بیشتر خود را به تولید بنزین جت اختصاص دهند.

همچنین گرانــی بنزین در اروپا کــه حتی باالتر از 
آمریکاســت، تولیدکنندگان نفت کانــادا و آمریکا 
را ترغیب به صادرات نفت و بنزیــن به اروپا کرده و 
این موضوع به کمبود نفت و بنزین و گرانی این دو 

محصول در بازار آمریکا دامن زده است.

گره کور قیمت بنزین در آمریکا
سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی نتوانست به دولت این کشور برای مهار قیمت بنزین کمک کند

شرکت دولتی گازپروم روسیه اعالم کرده که احتماال به دلیل شرایط اضطراری، قادر به عرضه گاز به اروپا نباشد 
گازپروم، شیرگاز اروپا را می بندد؟

شرکت گازپروم روسیه طی نامه ای به برخی از 
مشتریان خود در اروپا اعالم کرده که به دلیل 
»شــرایط اضطراری« نمی تواند صادرات گاز 
برای آنها را تضمین کند. این در حالی است که بحران انرژی در 
پی جنگ روسیه و اوکراین باعث شده که موضوع تأمین انرژی 
به چالشی جدی در اروپا تبدیل شود. به گزارش رویترز، شرکت 
دولتی گازپروم روسیه که انحصار صادرات نفت و گاز این کشور 
را در اختیار دارد، در نامه ای به تاریخ چهاردهم جوالی )۶ روز 
پیش( به برخی از طرف های اروپایی اش ازجمله شرکت یونیپر 
)بزرگ ترین واردکننده گاز روســیه در آلمــان( اعالم کرده 
که به دلیل شــرایط اضطراری )فورس مــاژور( قادر به عرضه 
گاز به آنان نیست. شــرایط اضطراری اصطالحی حقوقی در 
قراردادهای تجاری بین المللی است که در آن طرفین از اجرای 

تعهدات قانونی خود معاف می شوند.
به گفته منابع مطلــع، نامه گازپروم مربوط بــه توقف فعالیت 
خط لوله نورد استریم-1است. این خط لوله یکی از مهم ترین 
خطوط صادرات گاز روسیه به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی 
بوده و فعال به دلیل تعمیرات ساالنه به مدت 10روز فعالیتش را 
متوقف کرده است.حتی پیش از تعمیرات این خط لوله، شرکت 
گازپروم از حدود 2 ماه پیش حجم انتقال گاز به اروپا را کاهش 
داده و دلیلش را هم تعمیر یکی از توربین ها اعالم کرده بود. این 

شرکت همچنین پیش تر صادرات گاز به فرانسه و فنالند را هم 
متوقف کرده است.

صادرات حامل های انرژی از روسیه به اروپا در شرایطی به طور 
چشمگیری کاهش یافته که این منطقه با یکی از بی سابقه ترین 
تابســتان های گرم خود روبه رو شــده و بنا بــر پیش بینی ها 
زمستان ســردی نیز در پیش خواهد داشت. بر همین اساس، 
اقدام جدید گازپروم، اروپایی ها را نگران کرده که روســیه در 
واکنش به تحریم های غرب علیه مسکو بر سر جنگ اوکراین، در 
پایان10روز تعمیرات که فردا به پایان می رسد، صادرات گاز به 
اروپا را از سر نگیرد؛ اقدامی که می تواند بحران انرژی و ریسک  

وقوع رکود اقتصادی در منطقه را تشدید کند.
هانس ون کلیف، اقتصاددان ارشد انرژی، می گوید: »با توجه به 
اینکه مشخص نشده منظور از شرایط اضطراری دقیقا چیست 
و اینکه مسائلی که منجر به شــرایط اضطراری شده، مسائلی 
فنی است یا سیاسی، نامه گازپروم می تواند نشانه ای باشد دال 
بر اینکه احتمال توقف صادرات گاز از خط نورد استریم وجود 
دارد، امری که می تواند گام بعدی اش تشدید تنش های روسیه 

و اروپا، به خصوص آلمان باشد.« 
تیری بوریس، استاد مطالعات سیاسی در پاریس نیز با غیرقابل 
پیش بینی خواندن اقدامات روسیه می گوید: »کرملین هر روز 
اهداف متفاوتی را نشانه می گیرد و اروپا باید به آنها پاسخ دهد. 

ما باید به دنبال پاســخی منطقی برای شرایط امروز باشیم که 
متأسفانه وجود ندارد. گازپروم ممکن است که پس از تعمیرات، 
صادرات گاز را از ســر بگیرد و به کمیسیون اروپا ثابت کند که 
اشتباه می کرده است. به هر حال، آنکه قدرت را در دست دارد 

کرملین است.« 

فرانسه به دنبال نفت و گاز امارات 
با باال گرفتن اختالفات روسیه و کشورهای اروپایی و در شرایطی 
که اروپا خود را بــرای قطع کامل گاز روســیه آماده می کند، 
روزنامه لوموند گزارش داده که فرانسه و امارات عربی متحده 
توافقنامه ای را در زمینه انرژی امضا کردند تا تامین نفت و گاز 
طبیعی از این کشور خلیج فارس تضمین شود. محمد بن زاید 
در نخستین سفر خارجی خود در مقام ریاست امارات متحده 
عربی ۳روز پیش وارد پاریس شده است. توافق شرکت فرانسوی 
توتال و شرکت ملی نفت ابوظبی در جریان دیدار محمد بن زاید 
با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه امضا شده است. مکرون 
پیش تر اعالم کرده بود که فرانسه به دنبال تنوع بخشیدن به 
منابع تامین انرژی خود است. صادرات امارات عربی متحده به 
فرانسه در سال های گذشته بیشــتر شامل فرآورده های نفتی 
بوده که در سال 2019 میالدی به باالترین میزان خود یعنی 
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آخرالزمان تابستانی؛ اروپا در آتش
موج بی سابقه گرما در اروپا منجر به مرگ بیش از ۷00نفر 
و آتش سوزی در بیش از ۳00هزار هکتار زمین شده است

موج گرمای بی ســابقه اروپا، شــمال آفریقا، خاورمیانه و 
آســیا را فلج کرده است، اما این اروپاســت که تاب آوری 
کمی در برابر این موج گرمای تابستانی از خود نشان داده 
اســت. با افزایش دمای زمین به واسطه تغییرات اقلیمی 
ناشی از فعالیت های بشری، ثبت رکورد های جدید گرما 
درحال تبدیل شــدن به اتفاقی معمول در جهان است و 
ســردترین مناطق جهان هم از این امر مستثنا نیستند؛ 
حتی ممکن اســت به دلیل ناســازگاری طبیعی مناطق 
معتدل و ســرد با گرما، این مناطق بیشــترین آسیب را 
متحمل شوند؛ از این روست که گرما در حال فاجعه آفرینی 
در اروپاست. اروپای عموما سرد و معتدل، تاکنون با چنین 
موج گرمایی که کارشناسان آن را »آخرالزمان« توصیف 
کرده اند، مواجه نشــده بود. رکورد گرمای هوا در منطقه 
شبه جزیره ایبریا، شــامل کشــورهای پرتغال، اسپانیا، 
آندورا و جبل الطارق با عبور از 4۶درجه شکســته شــد. 
گرمای هوا همچنین آتش ســوزی جنگل ها در فرانسه را 
تشدید کرده است. همچنین دمای هوا دیروز در انگلیس 
به رکورد بی ســابقه ۳9.1درجه ســانتی گراد رســید و 
انتظار می رود این دما در روزهــای آینده افزایش یافته و 
از 40درجه سانتی گراد هم عبور کند. این وضعیت باعث 
شده تا انگلیس وضعیت هشدار ملی اعالم کند. ولز هم در 
روز دوشنبه با دمای بیش از ۳5درجه سانتی گراد رکورد 

گرمای جدیدی را ثبت کرد.

گرما؛ نقطه ضعف اروپا
اروپا و انگلیس درحالی با بی سابقه ترین موج گرمای تاریخ 
خود دست و پنجه نرم می کنند که بیشتر خانه ها،  مدارس، 
آپارتمان ها و دفاتر کار به تهویه هوا و سیستم خنک کننده 
مجهز نیســتند و همین موضوع می تواند شهروندان را در 
معرض خطر قرار دهــد. فراتر از این، اروپــا در حال حاضر 
با بحران کمبود انرژی مواجه اســت و افزایش دمای هوا به 
معنای افزایش تقاضا برای مصرف برق است؛ برقی که بخش 
زیادی از آن با ســوزاندن گاز در نیروگاه ها تامین می شود. 
همزمان، اروپا در تالش اســت برای زمســتان خود کمتر 
گاز مصرف کرده و بیشــتر ذخیره کند. همچنین بیشــتر 
زیرساخت ها در اروپا قدیمی و ناسازگار با گرما هستند؛ زیرا 
اروپا به صورت تاریخی منطقه ای عموما سردسیر محسوب 
می شود. شــدت دما در انگلیس تا حدی با زیرساخت های 
قدیمی این کشــور ناســازگار اســت که منجر به تخریب 
باند های 2فرودگاه  در لندن شده است. فرودگاه  »لوتون« که 
به داشتن پروازهای ارزان قیمت مشهور است، روز دوشنبه 
به دلیل ذوب شدن باند ها مجبور شــد پروازهای ورودی و 
خروجی خود را به تأخیر بیندازد. همچنین باندهای پرواز 
پایگاه هوایی »بریز نورتون« در این شهر ذوب شده و حرکت 
هواپیماها را مختل ساخته اســت. در انگلیس، مردم برای 
خنک کردن خود به رودخانه ها و دیگر منابع عمومی آب پناه 
برده اند و دست کم 4نفر در این فرایند غرق شده و جان خود 
را از دســت داده اند. در پرتغال و اسپانیا که به ترتیب دمای 
40 و 4۷درجه را تجربه کرده اند هم بیش از ۷00نفر بر اثر 
افزایش شدید دما جان خود را از دست داده اند. در سوئیس، 
کشوری بدون سیستم های خنک کننده که متوسط دمای 
تابســتان های آن از 28درجه باالتر نمی رود، دمای هوا به 
بیش از ۳۶درجه رسیده است. در فرانسه رکورد دمای هوا 
در بیش از 10شهر شکسته شده و روز دوشنبه با عبور دمای 
هوا از 40درجه به عنوان گرم تریــن روز موج گرمای اخیر 

فرانسه اعالم شده است.

آتش سوزی های بی سابقه در اروپا
خشکســالی و بادهای خشک و ســوزان در جنوب غرب 
فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی آتش سوزی های گسترده  
و بی سابقه ای را ایجاد کرده است. بیش از 1500آتش نشان 
به مناطق درگیر آتش سوزی در فرانسه اعزام شده اند. روز 
دوشــنبه همزمان با ثبت رکورد جدید گرما در فرانسه، 
بیش از 14هزارو900نفر از مناطق حاشیه آتش سوزی ها 
و بیش از ۳1هزار نفر از منطقه »ژیروند« که مســتقیما 
درگیر آتش سوزی است، تخلیه شده اند. در اسپانیا، پرتغال 
و جنوب غرب ترکیه هم آتش سوزی های وسیعی رخ داده  
است. چندین نفر در اسپانیا به دلیل گیر افتادن در آتش 
جان خود را از دست داده اند و بیش از ۳0مورد آتش سوزی 
در جنگل های این کشور باعث تخریب 220کیلومترمربع 
از جنگل های این کشور شده است. پرتغال هم در روزهای 
اخیر درگیر 4آتش ســوزی مختلف بوده است و بیش از 
۶00آتش نشان درگیر مهار این آتش سوزی های طبیعی 
هســتند. در منطقه بالکان، کشورهای اسلونی و کرواسی 
به صــورت پراکنده بــا آتش ســوزی های طبیعی درگیر 

بوده اند.
اکونومیست در گزارشی نوشته است که غرب اروپا در 2ماه 
گذشته شاهد رشد ناگهانی تعداد آتش سوزی ها بوده است. 
گرمای بی سابقه و خشکسالی ناشــی از آن، زمینه مناسب 
برای آغاز آتش سوزی های گســترده را فراهم کرده است. 
آمار آتش سوزی های ایجادشده در اروپا از ابتدای سال جاری 
میالدی تا روز شنبه به هزارو۷5۶مورد رسیده است. این به 
آن معناست که امسال نسبت به متوسط سال های 200۶ 
تا سال 2021، تعداد آتش سوزی های طبیعی 2۷۳درصد 
افزایش داشته است. از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳45هزار 
هکتار زمین در سراسر اتحادیه اروپا سوخته که این میزان 

۳برابر بیشتر از میانگین سال گذشته اروپاست.

رجب طیب اردوغان
رئیس جمهوری ترکیه 

مــا بــرای پیگیــری رونــد گســترش ناتو 
رویکردی بسیار روشن اتخاذ کرده ایم. 
مایلم بار دیگر یادآوردی کنم که ما این 
رونــد را درصورتی که تدابیــر الزم برای 
رعایت شروط ما درنظر نگرفته نشود، 
متوقف خواهیم کرد. ما به طور خاص 
شــاهدیم کــه ســوئد تصویــر خوبی در 
ایــن زمینــه از خــود ارائــه نمی کنــد. 

)رویترز( 

اورزوال فن درالین
رئیس کمیسیون اروپا

واردات گاز از جمهــوری آذربایجــان به 
اتحادیه اروپــا را دوبرابــر خواهیم کرد. 
در چارچــوب یــک یادداشــت تفاهــم 
متعهد بــه توســعه مســیر انتقــال گاز 
جنوبــی می شــویم. این مســیر همین 
حــاال هــم بــا انتقــال ســاالنه 8میلیارد 
بــرای  مهمــی  راه  گاز  مترمکعــب 
انتقــال گاز به اتحادیه اروپا محســوب 
می شــود. ایــن ظرفیــت را طــی چنــد 
سال به 20میلیارد مترمکعب افزایش 

خواهیم داد. )یورونیوز(

حمدبن جاسم
نخست وزیر پیشین قطر

اروپــا و در رأس آن آلمــان به دلیــل 
پیامدهــای بحــران اوکرایــن و ناتوانــی 
کشــورهای اروپایــی برای خارج شــدن 
از دایــره ســلطه آمریــکا در وضعیــت 
دشواری به  سر می برند. در تمام موارد 
بازنــده اول، اروپاســت مگــر اینکــه بــا 
چین مذاکره کند. این مسئله احتماال 
راه حلــی بــرای بن بســت اوکرایــن هــم 

هست. )روسیاالیوم( 

 2/5ثانیه طالیی
در ترور آبه شینزو

محافظان آبه شینزو، نخست وزیر سابق ژاپن، که 
اخیر در جریان یک کارزار انتخاباتی ترور شــد، 
می توانســتند جان او را نجات دهند. بررسی ها 
نشان می دهد که در فاصله 2.5ثانیه میان شلیک 
اول که به خطا رفت و شلیک دوم، محافظان آبه 
می توانستند خود را سپر او کرده یا او را از مسیر 
شــلیک گلوله دور کنند؛ 2گزینه ای که به دلیل 

ناکافی بودن سرعت عمل آنان اتفاق نیفتاد.
حدود 2هفته پیش در شــهر نارا در ژاپن مردی 
با سالحی دست ســاز از پشت ســر 
آبه شــینزو را هدف قرار داد که 
به مــرگ او انجامیــد. اکنون 
بررســی های امنیتی حاکی از 
آن اســت کــه مجموعــه ای از 
نقص های حفاظتی باعث شــده 
تا فرد ضارب موفق شــود این 
سیاستمدار کهنه کار ژاپنی 
را به قتل برســاند. رویترز 
نوشــته، نخســتین گلوله 
از فاصله تقریبــا ۷متری از 
پشت به آبه شــلیک شد که 
به خطا رفــت. این درحالی بود 
که ضارب، گلوله دوم را این بار 
از فاصله حدودا 5متری شلیک 
کرد. آژانس ملــی پلیس ژاپن 
که بر کار نیروهای پلیس محلی 
نظارت دارد تأیید کرده که کشته 
شــدن آبه نتیجه ناکامی پلیس در 

انجام مسئولیت هایش بوده است.

نقل قول جهان نما
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گرینویچ

مزایای اندکی اضافه وزن

 

اوهایو: برخالف آنچه بسیاری تصور می کنند اندکی 
اضافه وزن برای سالمتی مفید است برای نمونه نتایج 
یک مطالعه در دانشــگاه ایالتی اوهایو نشان داد که 
احتماال داشتن کمی اضافه وزن خیلی هم بد نیست. 
پژوهشگران می گویند افرادی که با وزن طبیعی وارد 
مرحله بزرگسالی می شوند و بعدها کمی اضافه وزن 
پیدا می کنند، بیشــتر عمر خواهند کرد. یافته های 
آنها نشان داده است که بزرگساالن جوان با شاخص 
توده بدنی سالم )BMI( که به تدریج دچار اضافه وزن 
می شوند )اما هرگز چاق نمی شوند( نه تنها بیشترین 
 BMI طول عمر را دارند، بلکه نســبت به افرادی که
طبیعی را در تمام طول عمر خود حفظ کرده اند نیز 
بیشتر عمر می کنند. پژوهشــگران برای انجام این 
تحقیق، تاریخچه سالمت 4هزارو5۷۶ نفر و وضعیت 
سالمت ۳هزارو۷5۳ نفر از فرزندان آنها را برای مدتی 

طوالنی زیرنظر داشتند.

در جست وجوی فرزند

تبعیض قدی زنان اسپانیا
 

بارسلونا: تالش های زنی که فقط به خاطر قد کوتاهش در 
نیروی پلیس اسپانیا استخدام نمی شد سرانجام باعث شد 
تبعیض قدی میان مرد ها و زنان این کشور برداشته شود. 
به گزارش یورونیوز، طبق مقررات جاری، زنان با قد کوتاه تر 
از یک مترو۶0سانتی متر باید قید پلیس شدن را می زدند. 
این در حالی است که حداقل قد مردان به عنوان پیش شرط 
الزم برای پیوستن به نیروهای پلیس یک مترو۶5سانتی متر 
اســت. رأی باالترین مرجع قضایی اسپانیا در پی شکایت 
یک زن جوان عالقه مند به اســتخدام در نیروهای پلیس 
صادر شد. تقاضای این فرد در سال201۷ میالدی پس از 
آنکه مشخص شد او حدود ۶سانتی متر از قد الزم کوتاه تر 
اســت، رد شــده بود. در دادخواســت این زن ناکام آمده 
بود این مقــررات به نفع مردان اســپانیایی و از این حیث 
تبعیض آمیز است چرا که تنها ۳درصد مردان اسپانیا زیر 
1.۶5قد دارند؛ درحالی که حدودا از هر 4زن اســپانیایی 
یک نفر کوتاه تر از 1.۶0متر است. در حکم دیوان عالی آمده 
در تعیین شرط قد باید میانگین قد هر جنس مدنظر قرار 
داده شــود. بدین ترتیب پیش بینی می شود میزان زنانی 
که قصد دارند در نیروی پلیس اسپانیا مشغول کار شوند 

افزایش چشمگیری یابد.

گوش دادن به صدای میگو ها
 

فلوریدا: دانشــمندان یک شــرکت آمریکایی به بهانه تأثیر 
ردیاب های صوتی نظامی این کشور روی خودکشی نهنگ ها 
طی پروژه ای تحقیقاتی قرار است با استفاده از صدای میگوهای 
بشکن زن اصواتی مشابه آن بسازند تا در زندگی آبزیان خللی 
وارد نشود. به گزارش بی بی ســی، به عبارت دیگر، این ردیابی 
صوتی ماننــد ردیاب های قدیمی کار می کننــد اما از صدایی 
که میگوهای بشــکن زن تولید می کنند استفاده می کنند نه 
فرکانسی که دستگاه به شکل مصنوعی تولید می کند. صدای 
میگوهای بشــکن زن که به نام میگوهــای هفت تیرکش هم 
شناخته می شــوند، بلندترین صدا را در میان موجودات زنده 
کره زمین تولید می کنند. آنها با بستن سریع چنگک هایشان 
این صدای بلند بشکن مانند را ایجاد می کنند. با بستن سریع 
چنگک حباب خأل ایجاد می شود که با ترکیدن آن انفجاری در 
حد هزاران درجه رخ می دهد. در اثر این انفجار جرقه ای از نور 
و جریان شوک دهنده ای ایجاد می شود که می تواند طعمه را 

در جا خشک کند.

مراسم بزرگداشت زنده یاد  محمدرضا اکبری، کارتونیست همشهری  در فرهنگسرای رسانه   عکس: منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  حیوان نوازی یا مردم آزاری

چندی پیــش در حال پیــاده روی 
عصرانه، یادداشت بزرگی که بر دیوار 
خانه ای چسبیده بود توجهم را جلب 
کرد: »لعنت خداوند بر پدر و مادر کسی که در این مکان به گربه ها 
غذا بدهد.« فکری شدم که البد این بنده خدا آن قدر به گربه نوازان 
تذکر داده و آنها توجه نکرده اند که دیگر به ستوه آمده و آنها را به 

لعنت خدا سپرده است.
بدون تردید کسانی که در کوچه و خیابان ها و گاه حتی در بیرون 
شهرها به حیوانات غذا می دهند، انگیزه ای جز مهربانی و دلسوزی 
ندارند و می خواهند آن زبان بسته ها گرسنه نباشند اما باید پذیرفت 
که با این کار، ناخودآگاه و بدون ســوء نیت، به محیط زیســت و 
به حقوق انســان ها و حتی حیوانات دیگر ســتم می شود. تغذیه  
بی رویه  حیوانات باعــث به هم خوردن چرخــه  طبیعی زندگی 
می شود؛ چه آنکه نظام طبیعت به گونه ای طراحی و تنظیم شده 
که حیوانات به طور غریزی دنبال غذا بروند و شکم خود را سیر و 
متناسب با غذایی که می خورند زاد و ولد کنند. این طبیعی است 
که تعدادی شان هم در اثر گرسنگی یا خورده شدن توسط حیوانات 
دیگر یا بیماری و سایر عوامل طبیعی از بین بروند تا غلبه  جمعیتی 
پیدا نکنند و چرخه  طبیعت را بــر هم نزنند. نظام طبیعت به طور 
خودگردان و خودمدیریتی همه  چیز را کنترل می کند و شرایط 
زیست حیوانات را به گونه ای فراهم می آورد که تعادل موجودات 
زنده حفظ شود. بنابراین هرچند قصد ما خیر است و می خواهیم 
به یک حیوان زبان بسته که شاید از نظر ما گرسنه است و نیازمند 
کمک، غذا بدهیم اما غافل از آنیم که ما داریم عماًل نظام طبیعت و 
شرایط زیست محیطی را خراب می کنیم؛ یعنی می خواهیم ابرو را 
درست کنیم ولی چشم را هم کور می کنیم. دقیقاً مثل امروزه که 
گربه ها به دلیل وفور نعمت و غذای راحتی که در اختیارشان است، 

از مبارزه با موش دست برداشته  و زحمت آن را به خود نمی دهند.
ما همه روزه با چشــم خودمان موش های بزرگی می بینیم که در 
جوی های کوچه و خیابان  تردد دارند و حتی دیگر از انســان هم 
نمی ترســند. دیگر طعمه گذاری ها و تله گذاری ها هم جمعیت 
آنها را که تا چند ده میلیون تخمین زده می شــود مهار نمی کند. 
دیگر داستان قدیمی موش و گربه برعکس شده و این موش های 
قدرتمند نه تنها از گربه ها نمی ترســند که حتــی گاه دنبال آنها 
می کنند. خب چــرا؟ دلیلش کثرت دورریز مواد غذایی توســط 
شهروندان اســت. مواد آلی در ســطل زباله های شهری آن قدر 
فراوان است که هم موش ها تغذیه می کنند و زاد و ولدشان افزایش 
می یابد و جمعیت شــان بزرگ و بزرگ تر می شــود و هم گربه ها 
تغذیه می کنند و چون سیر می شوند، کاًل شکار موش را فراموش 
کرده  اند و دیگر تنــازع بقا انگار وجود نــدارد تا جمعیت حیوانی 
متعادل شــود. میزان غذایی که خانوارهای ایرانی طی یک سال 
دور می ریزند، 5 میلیون و884 هزار تن برآورد شده و سرانه  دورریز 
غذا در ایران طی هر سال ۷1کیلوگرم اســت. خب ما به موش و 
گربه ها غذا هم ندهیم همین مقدار دورریز غذایمان آنها را فربه تر و 
فراوان تر می کند. به خاطر همین است که سبک زندگی ما انسان ها 
و موش ها و گربه ها عوض شده و همه به حسب ظاهر با مسالمت 
در کنار هم زندگی می کنیم. اما از این غافلیم که وقتی جمعیت 
موش ها زیاد شود به انبارهای نگهداری مواد غذایی نفوذ می کنند و 
موجب آلودگی و بیماری انسان ها خواهند شد. در کنار آن افزایش 
گربه ها و سگ های ولگرد هم موجب شیوع بیماری های مشترک 
بین انســان و حیوان خواهد بود که اخیراً دامپزشکان کشور در 

این باره هشدار داده اند.
برگردیم به ســخن اصلی یعنی نارضایتی بسیاری از مردم از غذا 
دادن به گربه های خیابانی که باعث شده آن شهروند مورد مثال 
اینان را به لعنت خداوندی واگذار کند. حتماً اضافات غذا و آلودگی 
محیط و نیز به خاطر تجمع گربه هــا جلوی خانه اش این واکنش 
را داشته اســت. البته این مطلب خیلی از شهروندان دیگر را هم 
می آزارد؛ زیرا گربه ها به خاطر فراوانی غذاهایی که در معابر برایشان 
گذاشته اند، سیر هستند و آن را نمی خورند و گوشه گوشه  پیاده روها 
پر می شود از باقیمانده غذاهایی که در هوای گرم تابستان بهداشت 
محیط را به خطر می اندازد. بسیار دیده ایم که اضافه های گوشت  و 
شیر و ماست و خامه که گربه ها نخورده اند بوی تعفن گرفته و مردم 

و ساکنان محله را اذیت می کند.
ماجرا در مورد ســگ های ولگرد هم همین است. کسانی هستند 
که از روی دلســوزی هزینه می کنند و روزانه به سگ های ولگرد 
غذا می دهند. خب قطعاً نیت اینان خیر است اما غافلند از اینکه 
دارند سگ ها را بدعادت می کنند. بعضی از رفتارشناسان حیوانات 
می گویند اینکه انسان به سگ های ولگرد غذا بدهد، باعث بدعادتی 
سگ ها می شود و کم کم از همه  انسان ها انتظار چنین کاری دارند و 
درصورتی که کسی از کنارشان رد شود و به آنها محبت نکند و غذا 
بهشان ندهد بر او خشم می کنند و حالت تهاجمی به خود می گیرند. 
البته سگ های ولگرد اهلی که در آبادی ها و کنار خانه های مردم 
هستند، معموالً توسط اهالی سیر می شــوند و وجود این دسته 
از حیوانات برای امنیت روســتاها و مقابله با گرگ و کفتار و سایر 
حیوانات مزاحم ضروری است و در طول تاریخ بشر جریان داشته 
است اما این مقوله بی شــک با تغذیه بی حساب و کتاب حیوانات 

فرق می کند.
بنابراین بیاییم به طبیعت کاری نداشته باشیم و برای نظام خلقت 
دایه های دلسوزتر از مادر نشویم. بیاییم بیهوده در محیط زیست 
دست نبریم و بگذاریم اکوسیستم محیط کار خودش را بکند و ما 
هم همراه با نظام طبیعت، به مسئولیت های انسانی و مراقبت از 

حقوق انسان ها در کنار حمایت منطقی از حیوانات همت کنیم.

همین که فدراسیون 
شطرنج )فیده( این 
ورزش را یک هنر و فرهنگ دانسته برایم 
کافی بود تا شــوقم به یادگیری اش افزون 
شود.اساســا هر آنچه با هنر ارتباط پیدا 
می کردم برایم ارزشمند بود. خاصه اینکه 
تنها ورزشــی بود که نیاز نبود وســایل 
ورزشــی مثل کیف و کفــش و لباس 
به خصوصی خرید  یا حتی به باشگاه یا 
ورزشگاهی رفت و عرق ریخت و دنبال 
توپ دوید یا مشت ولگد خورد یا خاک 
شد و زیر یک خم گرفت وقس علیهذا.
به دنبال ورزشی بودم که هزینه گزافی 
به زندگی ام اضافه نکند و بشــود پشت 
یک میز کوچک در منزلی شیک و هوایی 
 مطبــوع و فضایی مقبول با یــار موافق 
رو در رو شــد و تاکتیک طرف را با اسب 
و فیل و رخ و شاه و وزیر و مشتی سرباز 
به گود مبارزه کشــید و برنــده از مربع 
چهارگوش و سیاه وسفید آن بیرون آمد. 
بازی را آموختم و خیلی ســریع حریف 
طلبیدم و پایم به جمعی شطرنج باز در 
پارکی قدیمی و زیر آالچیقی فلزی باز 
شد. در جمع پیر و جوان آنجا اسمی برای 

خودم دست و پا کردم و شدم رقیب اصلی 
شطرنج بازان خســته عصرهای پارک 
قدیمی شــهر.کیش و مات حریفان کار 
نابلدم خیلی زود به انتها رسید و باید بازی 
را به شکل حرفه ای تری دنبال می کردم 
و هنر بازی ام را با حریفــان قدر تری به 

چالش می کشیدم.
 شرکت در مســابقات محلی و شهری 
و استانی و کشوری و کســب رتبه ها و 
مدال های رنگارنــگ از من آدم دیگری 
ســاخت. و من که دانســته بودم بازی 
شطرنج به سه بخش شروع یا گشایش، 
وسط و آخر تقسیم می شود؛ در هر کدام 
از این مراحل، تاکتیک ها، استراتژی ها 
و ســبک های متفاوتی به کار می گرفتم 
و حریفانم را آچمز می کردم. ســرباز یا 
پیاده ای بودم که ترفیع پیدا کرده بودم. 
این موضوع به شدت مورد عالقه ام بود و 
در زندگی شخصی هم به کارش گرفتم و 
توانستم زندگی ام را روی غلطک بیندازم؛ 
اتفاقی که پیش از این عکســش اتفاق 
افتاده بود یعنــی غلطک روی زندگی ام 
افتاده بود. به همین دلیــل روز 29تیر 
مطابق با 20جوالی روز جهانی شطرنج 
مبارک من و همه اهالی عشق شطرنج 

باشد.

فرهنگ و زندگي

مریم ظاهری

سیاه و سفید

حافظ

چو باد، عزِم سِر کوی یار خواهم کرد
نفس به بوی خوشش ُمشکبار خواهم کرد

فیلم مســتند »در جست وجوی فریده« 
را اگر دیده باشــید، داســتان دختری را 
روایت می کند که 40سال پیش در مشهد 
رها شده و بعد توسط یک زوجی هلندی 
به فرزندی گرفته شــده و به کشور هلند 
برده می شود. بعد هم دختر بیچاره دلش 
می خواهد برگردد، خانــواده اش را پیدا 
کند بلکه ببیند ریشــه اش به کجای این 
خاک می رســد. حاال اینکه فیلم است و 
شاید فکر کنید در همین کشور خودمان 
هم خانواده ها ســخت راضی می شــوند 
به فرزندخواندگی، چه برســد به اینکه از 
کشوری دیگر بیایند و از شیرخوارگاهی 
در ایران یــک بچه را بــه فرزندی قبول 

کننــد. اینجاســت کــه بایــد بگوییم 
سخت در اشــتباهید و با اینکه ماجرای 
فرزندخواندگی در کشور ما داستان زیاد 
دارد و شرایط سختی هم برایش تعیین 
کرده اند تا بچه در امن و امان و رفاه باشد 
و کسی نتواند به اســم فرزندخواندگی، 
سوءاستفاده ای از این ماجرا بکند، اما آنقدر 
متقاضی زیاد است که خیلی ها سال هاست 
در نوبتند و منتظر تا شاید از بین بچه هایی 
که در شیرخوارگاه زندگی می کنند، یکی 
بشــود بچه آنها و زندگی و دنیایشان را 
عوض کنــد. جالب تــر آنکــه خیلی از 
ایرانی هایی که حاال در خارج از کشــور 
زندگی می کنند و از نعمت بچه محرومند 
هم دلشــان می خواهد کودکی که قرار 
اســت به فرزندخواندگی بپذیرندش، از 
آب و خاک خودشان باشد و برای همین 
تقاضای فرزندخواندگی در خارج از کشور 

هم بسیار است. معاون توسعه مدیریت و 
منابع سازمان بهزیستی کشور در این باره 
توضیح داده که: »ساالنه تعداد محدودی 
)کمتر از هزار نفر( کودک داریم اما بیش از 
20هزار متقاضی فرزندخواندگی داریم که 
باالی ۷هزار نفر ایرانیان خارج از کشورند 
و به دنبال کودکی از داخل کشور هستند 
تا به عنوان فرزندخوانده بپذیرند.« بعد هم 
به این متقاضیان توصیه کرده که از طریق 
سامانه میخک درخواست خود را اعالم و یا 

به سفارتخانه ها مراجعه کنند.
خالصه اش آنکــه خارج نشــینانی که 
خبرها را دنبال نمی کنند و از قضا دلشان 
می خواهد در پروســه فرزندخواندگی، 
کودکشان ایرانی باشــد، بدانند که این 
امکان وجود دارد و اگر شروط بهزیستی 
را مهیا کنند، می توانند - هرچند دیر - به 

آرزویشان برسند.

از  نمـی شـــود 
بی خیال  کنارش 
گذشــت. روبه رویش تختی چوبی  
است که ردیف بشقاب های مالمین 
و چدن و چینی را به تن گرفته است. 
گلدان بلور لب پر و کتــری لعابی با 
رد دودی که نشســته بر تنش پشت 
بشقاب ها ایستاده اند یا چه می دانم 
نشسته اند. دکان سمساری، سراسر 
قصه اســت؛ قصه آدم ها و اســباب و 
اثاث شان؛ داستان زندگی های بسیار 
در تاریک روشــن زمان. بــه گمانم 
می شــود روزها ایســتاد به تماشا و 
غرق شــد در ابعاد کمدی چوبی که 
گوشــه دکان خاک می خورد. همه 
لباس هایی کــه روزی آویخته بودند 
در آن، وســط دورتریــن اتاق ذهن 
آدم تاب می خورند؛ کت و شلوارهای 
فاســتونی یا نه پیراهــن ژرژتی که 
روزی بهترین خیاط شــهر دوخته 

بودش.
جای خالی یک آینــه روی در کمد 
پیداست. راســتی چه کسی می داند 
گــذر 4نعلبکی که رنگ از رخســار 
زن نقش بسته در میان شان پریده، 
چگونه به اینجا افتاده اســت؟ حاال 
این به کنار، چه کسی می آید تا بخرد 

و ببردشان؟
سه تاری بی سیم کنار قفسی بی پرنده 
آویزان است به دیوار. یک جفت مرغ 
عشــق شــاید در همین قفس خانه 

داشتند و انگشــت ها، انگشت های 
مردی یا زنی البد این ساز را به وقت 
دلتنگی هایش می نواخت. یکی باید 
دستمال بکشــد بر تن میوه خوری 
پایه داری که دورتادورش نقش انگور 
دارد. اینجا غبار آوار شده است بر هزار 
هزار آرزو، کرور کــرور امید و ده ها 
خانمان و زندگی. اسباب و اثاثی که 
روزگاری نه چندان دور با هزار امید و 
آرزو از قفسه های دکان هایی که هیچ 
نســبتی با سمســاری ندارند راهی 
خانه ها شــده اند؛ شبیه همه ظرف و 
ظروف و رخت و لباس و اســباب و 
لوازمی که می خریم، هدیه می دهیم 
یا هدیه می گیریم. می شود این غبار 
نشسته بر تن دکان سمساری را ندید 
بگیریم و به تماشــا بایستیم زندگی 
را؛ همــه آن زندگی هایی که آشــنا 
هســتند و تکرار می شــوند. راستی 
لیوانی که در آن آب می نوشیم یا آن 
ظرف و ظروف بلورینی که به ظرافت 
تراش خورده اند و کنج بوفه روزگار 
می گذرانند، اصال همه آن اشیائی که 
بسیار عزیز می داریم شان، فردا کجا 

خواهند بود؟

دغدغه

مریم ساحلی

آن سوی غبار 

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظریم تا نوشــته هایتان 
 دربــاره مســائل روزمره، مشــکالت و 
دغدغه هایتان را برای ما ارســال کنید. 
اگر اهل طنز و کاریکاتــور و طراحی هم 
 هستید جایتان اینجا محفوظ است. متن یا 
طرح تان که آماده شد یک تماس  با شماره 
23023636 بگیرید تا برای رساندنش به ما ، 

راهنمایی تان کنیم. 

فراخوان

سید محمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

29تیرماه1367 بود که در برنامه خبری ساعت14 رادیو، گوینده 
خبر بدون هیچ مقدمه ای پذیرش قطعنامه را اعالم کرد. پذیرش 
قطعنامه598 البته امر عجیب و بی سابقه ای نبود. ایران از زمان 
فتح خرمشهر در پی صلح بود. مسئوالن سیاسی تعریف می کنند 
که امام خمینی)ره( بعد از فتح خرمشهر با آتش بس موافق بود، اما 
استدالل فرماندهان نظامی که ایران هنوز قدرت بازدارندگی در 
برابر تهاجم های بعدی عراق را ندارد، منجر به ادامه جنگ شد. پس 
از آن هم جمهوری اسالمی قطعنامه های شورای امنیت را به دلیل 
اینکه در هیچ کدام »تنبیه متجاوز« قید نمی شد، نپذیرفته بود. 
قطعنامه598 اما شرایط متفاوتی داشت. بندهایی داشت که نظرات 
ایران را تامین می کرد. به نظر ایران گام نخست در اجرای قطعنامه، 
تشــکیل کمیته ای برای تعیین متجاوز بود. بعثی ها با این قضیه 

مخالف بودند و کارشکنی هم کردند. با همه اینها اما باز هم اعالم 
رسمی قبول قطعنامه برای خیلی ها در ایران قابل پذیرش نبود. همه 
منتظر صحبت و نظر امام بودند تا اینکه باالخره نامه امام از رادیو 
پخش شد: »اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتا مسئله بسیار تلخ 
و ناگواری برای همه و خصوصا برای من بود، این است که من تا چند 
روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعالم شده در جنگ 
بودم و مصلحت نظام و کشور و انقالب را در اجرای آن می دیدم؛ ولی 
به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعال خودداری می کنم، و 
به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی 
کارشناسان سیاسی و نظامی سطح باالی کشور، که من به تعهد و 
دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس 
موافقت نمودم؛ و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقالب و نظام 
می دانم.« پذیرش این قطعنامه هرچند به معنای پذیرش آتش بس از 
سوی ایران بود، ولی عراق به حمالت خود ادامه داد و مجددا داخل 

خاک ایران شد تا نقاط مهمی ازجمله خرمشهر را به دست بیاورد. 
امام اعالم کردند که مراقب جبهه ها باشید و آن را خالی نکنید. پیام 
امام که پخش شد، همه با هرچه داشتند آمدند وسط گود. یگان 
2هزار نفری شد 42هزار نفر. در تمام جبهه ها همین اتفاق افتاد. 
منافقین پس زده شدند، شد عملیات مرصاد. عراق را پس زدند، 

شد عملیات الغدیر.
 فرمانده لشــگر زرهی عراق اسیر شــد. نیروها با دست خالی 
توانستند عراق را پس بزنند و سرنوشت جنگ را رقم زدند. »وارد 
عراق که شــدیم، گفتند از تهران امام پیام داده که پشت مرزها 
بایستید، ما در پذیرش قطعنامه اســتواریم.« )سردار خادم( در 
نبردهای ســنگین و تن به تنی که بعد از پذیرش قطعنامه اتفاق 
افتاد، صدام هیچ دستاورد جدیدی نداشت. نهایتا عراق با آتش بس 
موافقت کرد. مذاکرات صلح بین ایران و عراق با نظارت سازمان ملل 
متحد در ژنو 2سال بعد از آن در 24مرداد1369 به سرانجام رسید.

 وقتی جنگ تمام شد

سال 19۶9میالدی درســت در چنین روزی )بیستم جوالی( نیل 
آرمســترانگ، با گفتن جمله »این گامی کوچک برای یک انسان و 
جهشی بزرگ برای بشریت است« به عنوان نخستین انسان، پایش 
را روی سطح ماه گذاشــت. هر چند آنها روی نیمه روشن ماه فرود 
آمدند اما جنگ سرد مسابقات فضایی شوروی سابق و آمریکا باعث 
شد بسیاری این فرود را ساختگی و فیلم های مرتبط با آن را تقلبی 
بدانند. نیمه تاریک ماه که کنایه از مخفی بودن و نامرئی بودن است، 
به این سفر هم سرایت کرد و حواشی بسیاری برای آن ساخت. اگرچه 
کمونیست های شوروی سابق در مقابل این موفقیت سکوت کردند 
اما مخالفان واقعی بودن این موفقیت علمی همچنان صدایشــان 
تا امروز بلند است. این شــایعات در سال 19۷۶میالدی بیش از هر 
زمانی قوت گرفت، آن هم با انتشــار کتابی به نــام »ما هرگز به ماه 
نرفتیم«. نویسنده این کتاب بیل کیسینگ بود، خبرنگاری که در 
بخش روابط عمومی یکی از شرکت های پیمانکار ناسا کار می کرد. 
بحث هایی را که او در این کتاب مطرح کرد بعد ها منکران فرود آپولو 

11 بر ماه به کار گرفتند.
 برای نمونه اینکه چرا در فضای  پس زمینه سطح ماه ستاره ای دیده  
نمی شود و پرچم آمریکا در  محیطی که هوا در آن جریان ندارد  تکان 
خورده است.  مایکل ریچ، ستاره شناس دانشگاه کالیفرنیا می گوید: 
برای رد این تئــوری یک توجیه علمی وجــود دارد. پرچم به دلیل 
فشاری که آرمسترانگ و دیگر فضانورد همراه او به نام باز آلدرین، 
موقع فرو کردن آن در زمین وارد کرده اند، چین خورده و از آنجایی 
که جاذبه در سطح ماه یک ششــم جاذبه زمین است، پرچم نیز به 
همان حالت باقی مانده است.  ادعا های جعلی بودن فرود بشر بر ماه، 
ردپا های به جا مانده فضانوردان بر ماه را هم هدف قرار داد. مخالفان بر 
این باورند که به دلیل نبود رطوبت در سطح ماه تصویر معروف ردپای 
آلدرین نمی تواند واقعی باشد. مارک رابینسون، استاد دانشگاه ایالتی 
آریزونا برای این مورد یک توجیه علمی دارد. اینکه سطح ماه با الیه ای 
از سنگ ریزه و گرد و خاک به نام »سنگ پوشه« یا »رگولیت« پوشیده 
شده است. این الیه بسیار نرم اســت و وقتی رویش قدم بگذاری به 
راحتی فشرده می شود. ذراتی که این الیه را تشکیل داده اند خاصیت 
چسبندگی دارند و به همین دلیل حتی وقتی پایت را بلند کنی، رد پا 

همچنان شکل خود را حفظ می کند. 

فرود روی نیمه تاریک ماه

تقویم/ رویداد
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شناخت نخستین 
گام همراهی

در بدنه  نهادهای دولتی، ســازمان های بزرگ و 
بوروکراتیکی که تا امروز با مدل های سنتی کار 
می کردند، و سلسله مراتب در آن به صورت اداری 
پیش می رود، درک درستی از اینکه استارت آپ 
چیست، چطور کار می کند و چه کمکی به بدنه 
ســازمان ها خواهد کرد، وجود نــدارد. خیلی از 
مدیران ارشد دولتی گمان می کنند استارت آپ 
رویدادی یک روزه است که در آن بی نهایت راه حل 
خالقانه برای مشکالت عدیده  سازمان های دولتی 
ارائه می شــود. بنابراین گمان شان این است که 
استارت آپ ها تمایل دارند با سازمان های دولتی 
کار کنند و با هزینه  اندک یا جایزه  حاضرند راه حل 
مشکالت ســازمان را به آنها ارائه و سازمان را از 

معضالت پیش و پس رها کنند.
بنابراین نخســتین گام برای اینکــه نهادهای 
دولتی از استارت آپ ها برای حل مشکالت شان 
استفاده کنند، این اســت که به آنها بشناسانیم 
که استارت آپ چیست و سازوکارش چطور است 
و چطور جذب سرمایه می کند. بعد توقع داشته 
باشیم این در دل سیســتم جاری و حاکم شود. 
اما گام دوم مدل کارکردن با اســتارت آپ است. 
متأســفانه چون در جایگاه های دولتی با تغییر 
دولت و یک مدیر ارشــد، کل سازمان یا رویکرد 
آن تغییر می کند، مدیران ارشــد احساس ثبات 
نمی کنند. درحالی که بازی استارت آپ ها، بازی 
بلندمدت با احتمال شکســت بسیار باالست. در 
دنیا 90درصد استارت آپ ها شکست می خورند 
و فقط 10درصدشــان موفق هستند. این یعنی 
باید در تعامل و سرمایه گذاری روی استارت آپ ها 
ریسک پذیری وجود داشــته باشد که متأسفانه 
در کشور ما چنین امکانی وجود ندارد. دلیل آن، 
این است که مدیران ارشد ما به خصوص در بدنه  
دولت، احســاس امنیت از جایگاه وجود ندارد و 
اولویت ها مدام تغییــر مي کند. بنابراین تعامل با 
استارت آپ ها به یک نمایش تبدیل می شود که 
رویدادهای مختلف برگزار می شــود و مقامات 
دولتی در آن حضور پیدا کرده و ادعای حمایت 
از اســتارت آپ ها می کنند، امــا در عمل چیزی 
ساخته نمی شود. به این خاطر که نگاه بلندمدت 
در این باره وجود ندارد. حرکتی که قرار اســت با 
آمارسازی و گزارش به نهادهای باالدستی که مثال 
تعامل هایی با اســتارت آپ ها وجود دارد. با نگاه 
دقیق تر متوجه خواهیم شد که در 8سال گذشته 
چقدر از نهادهای دولتی به سمت سرمایه گذاری 
روی استارت آپ ها تمایل نشان داده اند و بعد از 
۶ ماه تا یک سال این تشکیالت را جمع کرده اند، 
به خاطر اینکه استارت آپ شکست خورده، مدیر 
تغییر کــرده یا تصــور اشــتباهی از این جنس 

کسب وکارها وجود داشته است.
بخش مهم دیگر، قوانین دســت و پاگیر اســت. 
ما نیازمند یک رویکرد جامع و واحد هســتیم. 
اگر قرار است بدنه  دولت، سازمان های دولتی یا 
هر نهاد بــزرگ بوروکراتیک دیگری که به روش 
ســنتی اداره می شــود برای حل مشکالتش به 
سراغ استارت آپ ها بیاید، نخستین کاری که باید 
اتفاق بیفتد تســهیل گری در قوانین است. یک 
تیم کوچک وخالق حاضر نیست که وارد پروسه  
پیچیده  دولتی یا سازمانی بزرگ شود. تیم های 
استارت آپ با ویژگی سریع و کوچک کار کردن، 
خود را درگیــر روند پیچیــده اداری نمی کنند. 
به عبارتی چند نفر بر پایه  یــک راه حل خالقانه 
شروع به کار کردن و درآمدزایی می کنند. این تیم 
احتماال جوان و فراری از مدل های کسب وکارهای 
ســنتی که اهل کارمندی هم نیست، حوصله  و 
مواجهه با قوانین پیچیــده را هم ندارد. اگر ما در 
دولت متوجــه این موضوع نباشــیم  و قوانین را 
برای این جوان ها تســهیل و کمک نکنیم که با 
سرعت بیشــتر این افراد بتوانند با سازمان های 
ما گره بخورنــد، آنها راه حل هــای دیگری پیدا 
خواهند کــرد. مثل همه  اتفاق هایــی که درباره 
کســب وکارهای اســتارت آپی دیگر رخ داد. در 
ابتدا مقاومت ها و پیچیدگی هایي وجود داشــت 
و دولت می خواســت این اســتارت آپ ها برای 
اخذ مجوز اقــدام کنند، بعد کــه چنین اقدامی 
صــورت می گرفت، این افراد گرفتار یک ســری 
بوروکراسی های بسیار پیچیده و سخت می شدند 
که عمال گرفتــن مجوز را برایشــان غیرممکن 
می کرد. به دلیل اینکه مدل کسب وکار این افراد از 
آنچه نهاد قانونگذار و حکومت به آن عادت داشت 
متفاوت بود، و سرعتی در تغییر قوانین هم وجود 
نداشت. همین دلیلی می شد که استارت آپ ها کار 
خود را با مدل های دیگری پیگیری می کردند. اما 
بعد از آنکه در واقع کسب وکار می گرفت و معروف 
و بزرگ می شد، آن زمان بود که تازه دولت به این 
فکر می کرد که قانونی تصویب کند که تعاملی بین 
آنها شکل گرفته و بتوانند به صورت قانونی کارشان 

را انجام دهند.
این را هم درنظر بگیریم که هم اکنون، در خیلی 
از کشــورهای خارجی که مقاصد محبوبی برای 
ایرانی ها به حساب می آیند، ســرمایه گذارهای 
زیادی هســتند که حاضرند روی استارت آپ ها 
سرمایه گذاری کنند. شاید به نسبت 10سال پیش 
اوضاع تغییر کرده است. اگر این قوانین دست و 
پاگیر و پیچیدگی های تعاملی برای استارت آپ ها 
وجود داشته باشد، خیلی ها ترجیح می دهند که با 
سرمایه گذارهای خارجی کار و درآمد ارزی کسب 
و به خارج از ایران مهاجرت کنند. بنابراین شاید 
االن وقت آن است که انعطاف بیشتری به خرج 
دهیم و به استارت آپ ها کمک کنیم که پا بگیرند 
تا در دل سیستم کار کنند. پس از آن می توانیم 
نتیجه  واقعی را نمایش بدهیم، نه عدد و آماری که 
برای ســرمایه گذاری روی استارت آپ ها دوست 

داریم داشته باشیم.

ایمان جلیلییادداشت
کارشناس ارشد بازاریابی و برندینگ

مقاومت سازمانی در برابر استارت آپ ها
چرا سازمان ها و نهادهای دولتی برای کاهش آمار منفی خود از استارت آپ ها حمایت نمی کنند؟

آمارهای منفی و کاهــش بازدهی و کیفیت 
کاری سازمان ها و نهادهای دولتی گاهی آنقدر 
پرتکرار و بی فرود پیش مــی رود که هر نوع 
تغییر و بهبود را ناممکن و دور از دسترس نشان 
می دهد. به آمار ساالنه مرگ ومیرهای ناشی 
از خواب آلودگی در تصادفات جاده ای توجه 
کرده اید؟ چرا این آمار ســیر کاهشی ندارند 
و مقابله با آنها تنها بــه چند توصیه محدود 
مانده  است؟ یا چرا تصمیمات وزارت آموزش 
و پرورش برای مهارت آموزی دانش آموزان و 
بهبود وضعیت تحصیلی آنها همچنان شبیه 
آرزوست؟ آیا واقعا نمی توان در حوزه آموزش 
دست به کاری عملی برای رسیدن به این هدف 
بزرگ زد؟ در حوزه سالمت، بیمه، تفریح و... 
چطور؟ چه برنامه و طرح هایی هر ســال پس 
از اعالم آمار منفی به این ســازمان و نهادها 
جاری می شــود؟ چرا تحرکی در جامعه برای 
رفع این معضالت شــکل نمی گیرد؟ غیبت 
افراد خوش فکر و مؤثر چقدر در سیستم اداری 
راه نیل به این اهداف را برایمان ســد کرده 
است؟ برای پاســخ به این پرسش ها سراغ 
چند نمونه معدود از استارت آپ هایی رفته ایم 
که می توانند گشایشــی در وضعیت موجود 
ایجاد کنند و از آنها درباره تالش هایشــان 
برای رفع این مشکالت پرسیده ایم. اینکه چرا 
سازمان های دست باال تمایلی به همکاری با 
آنها ندارند و اگر این همکاری شکل بگیرد چه 

اتفاقی در جامعه رخ خواهد داد؟

کاهش تلفات جاده ای با یک استارت آپ
ایران با 18هزار فوتی حوادث جاده ای در سال، از 
نظر آماری در جایگاه باالترین تلفات جاده ای جهان 
قرار دارد؛ تلفاتی که خســتگی و خواب آلودگی از 
مهم ترین دالیل بروز آن به شــمار می رود. میزان 
تصادفات ناشی از خســتگی در ایران تقریبا 20تا 
40درصد کل تصادفات ساالنه برآورد شده است. 
از سویی 5درصد مردم از بیماری آپنه رنج می برند؛ 
آپنه بیماری اســت که باعث می شود فرد هنگام 
رانندگی عادی هم دچار خواب آلودگی  شود. برای 
این مشکل ثابت که همواره در تصادفات جاده ای 

وجود دارد، چه فکری شده است؟
سعید بستان منش، مدیرعامل استارت آپ سازنده 
سیستم شناســایی خواب آلودگی راننده است. او 
معتقد است وجه تمایز این سامانه با سیستم های 
دیگر شخصی سازی شناسایی خواب آلودگی راننده 
به کمک مدل ســازی دینامیــک عرضی خودرو، 
یادگیری ماشینی و حسگر گشتاور است. درواقع 
این سیستم نیازی به سنســور اضافی ندارد. این 
سامانه شــامل مدل شناختی سیســتم عصبی 
عضالنی راننده و سیستم فرمان خودرو می شود. 
درصورتی که تشخیص داده شود راننده خواب آلود 
است، سامانه شروع به هشــدار می کند. از سویی 

این سامانه شناسایی خواب آلودگی ایرانی مطابق 
با جاده ها و راه های ایران است. این در حالی است 
که صنعت خودرو ســازی و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت همچنــان از قافله تجارب و پیشــرفت 
گروه های استارت آپی غافل است. در این باره حداقل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه  و شهرسازی 
موظفند در تجاری سازی این سامانه بومی تالش 
و از آن حمایــت کنند. از ســوی دیگر براســاس 
برنامه ششم توســعه، رویکرد بیمه ها در پرداخت 

خسارت ها از سال 1400راننده محور است.

آرزوهای آموزش و پرورش اینجا محقق شده
»می خواهیم فرایندهای آموزشــی تغییر کنند 
و آموزش به هر شــخصی براســاس نیازهایش 
طراحی شــود.« این جمــالت علــی منصور، 
 بنیانگذار ســامانه آموزش »الیوبوک« اســت. 
هدف او تغییر فرایندهای سنتی آموزش در ایران 
اســت. وقتی کرونا همه گیر شــد، همه سیستم 
آموزشی در هم  پیچید تا ما دوباره به یاد بیاوریم 
که از پیش بینی هایمان بــرای آموزش مجازی 
چقدر فاصله داریم. وقتی تب کرونا فرونشســت 
و مســئوالن آموزش و پرورش از 2سال دوری و 
مشــکالت ناشــی از آن صحبت کردند و گفتند 
باید به مهارت آمــوزی در مدارس توجه شــود، 
در همه این اوقات، تیمی با دغدغه آموزشــی در 
کنارمــان فعالیت می کرد؛ بی آنکــه صدایش به 
گوش مسئوالن برسد؛ تیمی که هزینه های باالی 
کالس های خصوصی و منابع سنتی کمک آموزشی 

را حذف کــرده بودند؛ پروژه ای کــه در آن هیچ 
دانش آموزی به خاطر شرایط مالی اش از رسیدن 
به دانشگاه های معتبر و سطح آموزشی باال و کسب 
موقعیت های بهتر در جامعــه، محروم نمی ماند؛ 
این درحالی است که یوسف نوری، وزیر آموزش 
و پرورش آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل را 
980هزار نفر می داند. درحالی که الیوبوک جایزه 
یونسکو را به عنوان خالق ترین طرح آموزشی برنده 
شده اســت. منصور معتقد است: »سرفصل های 
آموزشــی در ایران به خوبی تهیه شــده اند، اما با 
ســطوح اقتصادی و اجتماعی اغلب خانوارهای 
ایرانــی همخوانی ندارنــد؛ مثال بــه دانش آموز 
می گویند که نگاه کن! مشاهده کن و… درحالی که 
مشــاهده گری در یک محیط آزمایشگاهی رخ 
می دهد. ما می خواهیم سیستم هایی آماده کنیم 
که همین سرفصل های موجود با مهارت های روز به 
دانش آموز منتقل شوند؛ یعنی به معلم می گوییم به 
دانش آموز چیزی را آموزش بده که براساس نیازش 
باشد، اما همه اینها مواردی نیست که یک شرکت 

خصوصی بتواند به تنهایی انجام شان بدهد.«

سالمت و استارت آپ های پراکنده اش
دکتر ســاینا، پزیکاتو، بهزی، دکتر سوشا، رسا، 
زوپ، داروچی، هلیکس،  نبــض، نینیکس و... از 
استارت آپ های شــناخته شده در حوزه سالمت 
هستند. با این حال باید گفت هنوز استارت آپی 
در حوزه ســالمت خیلــی موفق نبوده اســت. 
خیلی هایمان از رفتن به مطب های شلوغ بیزاریم 

و بسیاری از ما با توجه به دغدغه های روزانه وقت 
برای این مهم نمی گذاریم. البته استارت آپ های 
فراوانی در حوزه ســالمت فعالیت می کنند، اما 
هیچ یک نتوانســته اند آنطور که باید جای خود 
را در بین مردم بــاز کنند. محمد شــکرچیان، 
بنیانگذار استارت آپ »مطپ« است. او می گوید 
که به دلیل لَختی یا اینرسی ذاتی نهادها در برابر 
تغییر، این همراهی ابتر مانده اســت: »مطپ« از 
آن دسته از استارت آپ هاســت که این امکان را 
در اختیار شــما می گذارد که بنا بر مشکالتتان با 
پزشک مشاوره کنید. به عبارتی درخواست شما 
برای شبکه پزشکان همکار مطپ ارسال خواهد 
شــد و در اســرع وقت ارتباط تصویری یا صوتی 
شما )به انتخاب خودتان( با پزشکان مورد تأیید 
نظام پزشکی به صورت آنالین برقرار خواهد شد. 
به اعتقاد شکرچیان اســتارت آپ های گمنام، اما 
مفید بسیاری در این حوزه وجود دارد: »در  بعضی 
نهادهای دولتی با مدیریت نا کارآمد، بدنه  تنبل و 
بی انگیزه ای ایجاد شــده است. از آنجایی که نگاه 
رقابتی و بهبود دهنده در این بدنه شــکل نگرفته 
است، به دنبال نوآوری ها نمی رود؛ بنابراین دغدغه 
در این باره ندارد. شــاید راه حل آن کوچک سازی 
دولت و واگذاری بخشی از مسئولیت ها به بخش 
خصوصــی برای چابک ســازی و رقابت باشــد. 
شایسته ساالری منجر به بهبود و اصالح خواهد 
بود و چنین سیاستی اســت که نهادها را ملزم به 
استفاده از استارت آپ ها خواهد کرد.« شکرچیان 
همچنین حوزه  سالمت را حوزه  خاصی می داند و 

ادامه می دهد: »شاید دغدغه های استارت آپ های 
سالمت اســتفاده دولت و همراهی با آن نباشد، 
اما سالمت ذاتا حوزه  حساســی است و مقاومت 
فکری مدیران به مراتب باالتــر از دیگر حوزه ها 
بوده و بــا پیش فرض های بازدارنده بــه آن نگاه 
می کنند. بنابراین درخواست این نوع استارت آپ ها 
اصال همراهی و کمک نیســت، بلکه کمترین آن 
کارشــکنی نکردن و اجازه دادن به استارت آپ 
در بخش خصوصی است که کارش را ادامه دهد 
و فعالیت کند؛ یعنی ســقف خواسته ها به مجوز 
دادن و اجازه فعالیت مستقل محدود شده است.« 

توانبخشی فقط کار سازمان بهزیستی نیست
اما این وضعیــت در بقیه حوزه هــای نیز حاکم 
است. 8میلیون و ۳00هزار ســالمند در جامعه 
زندگی می کنند؛ سالمندانی که در ۳دهه آینده، 
با اســتمرار شــرایط فعلی و پیر شدن جمعیت، 
تعدادشان با خیز تندتری همراه خواهد شد؛ یعنی 
جمعیت سالمند ایران از 10درصد به ۳0درصد 
خواهد رسید و همین مسئله کشور ما را به یکی 
از 5کشور سالمند جهان تبدیل می کند؛ بنابراین 
دولت ها عالوه بر سیاست های افزایش جمعیت 
باید فکری به حال جمعیت سالمند و بیمار خود 
کنند؛ آن دسته که دچار ضعف های ناشی از بروز 
بیماری هایی چون آلزایمر، پارکینسون و... خواهند 
شد. استارت آپ فن آسا در این باره کارهایی صورت 
داده اســت. این اســتارت آپ با هدف طراحی و 
تولید ابزارهای هوشمند توانبخشی غیرتهاجمی 
برای بیماران مبتال به اختــالالت مغز و اعصاب 
شــروع به فعالیت کرده و قصد دارد با استفاده از 
تکنولوژی و مهندسی، ابزارهایی بسازد تا کیفیت 
زندگی بیماران را ارتقا دهد و انجام امور روزانه را 
برای آنها ساده تر کند؛ مثال نخستین محصول این 
استارت آپ قاشق یار، قاشقی هوشمند است که به 
افرادی که به دلیل بیماری یا کهولت سن مبتال به 
لرزش دست شده اند و نمی توانند مستقل و راحت 
غذا بخورند، کمک می کند بدون کمک و خجالت 
غذا بخورند. این قاشق هوشمند لرزش دست فرد 
را تشخیص داده و توســط سیستم های کنترلی 
و موتورهای کوچکی که داخــل بدنه خود دارد، 
لرزش ها را خنثی می کند. چنین استارت آپ هایی 
کم نیســتند. مواردی که با توجه بهزیســتی و 
معاونت توانبخشی می توانند گسترده تر و مفید تر 

کار کنند.
فعالیت استارت آپ ها چند سالی است که شکل 
جدی تری به خود گرفته و حــاال بعضی از آنها از 
شبکه ای سر برآورده اند که با دیگر استارت آپ ها 
در کارخانه و کارگاه هایی با حمایت از این موضوع 
رشد می کنند و ایده های خود را به اجرا می رسانند. 
شاید به ظاهر این استارت آپ ها برای تولد و رشد 
نیازی به حمایت های سازمانی نداشته باشند، اما 
بی شک سازمان ها و نهادهای مربوطه نباید از این 
نیاز خود بی خبر بمانند و بهتر است به فعالیت های 

خود با اســتارت آپ ها نگاهی 
تازه تر کرده و ایــن همکاری را 
از ســر بگیرند یا تقویت کنند.

اجرای درست قانون با نگاه مثبت به استارت آپ ها
افشین کالهی، از اعضای کمیسیون کســب وکارهای دانش بنیان اتاق 
بازرگانی یکی از دالیل عدم همکاری و کمک بخش دولتی از استارت آپ ها را 
بی اعتمادی می داند. او معتقد است مشکالتی دیگری نیز در این باره وجود 
دارد که از میان آنها می توان به بازار شرکت های دانش بنیان اشاره کرد: 
»بازار انحصاری به دست شرکت های وابسته و خصولتی است؛ بنابراین برای 
رسیدن به کمک از استارت آپ ها باید نگاه تغییر کند. با توجه به نامگذاری 
این سال و صحبت چند سال اخیر درباره شرکت های دانش بنیان تا زمانی 
که نوع نگاه دستگاه های اجرایی تغییر نکند، شاهد تغییر نخواهیم بود؛ 
چون اکوسیستم شرکت ها مشکلی نداشته و حمایت شده و به محصول 
خدمت شان خواهند رســید. اما وقتی قصد می کنند به بازار وارد شوند، 
ممکن است خریداری نداشته باشند؛ بنابراین سازمان ها با شعار دانش بنیان 
شدن در عمل برای استارت آپ ها مشکالت مجوزی ایجاد می کنند؛ یعنی 
در نهایت معتقدند که آیین نامه ها دست آنها را بسته است. در این مرحله 
آیین نامه ها باید تغییر کند.« درباره اعتمادسازی نهادها به استارت آپ ها، 
قانون جهش تولید دانش بنیان این موضوع را درنظر گرفته و در بندی اعالم 
می کند، شرکت های دانش بنیانی که محصولی را برای اولین بار در کشور 
تولید می کنند که مشابه ندارد، می توانند سازمان های دولتی را موظف 
به قرارداد و خرید کنند. از سویی سازمان ها حق ندارند که مشابه خارجی 
آن را تهیه کنند. این قانون تازه ابالغ شده شاید بتواند بخشی از مشکالت 
عدم اعتماد سازمان های دولتی به شرکت های دانش   بنیان را کم کند. از 
سویی کالهی در این قانون به ورود شرکت های بزرگ اشاره کرده و می گوید 
که شرکت ها و صنایع بزرگ باید وارد این حوزه شده و شرکت های کوچک را 
حمایت کرده و از سهام آنها خریداری کنند. به عبارتی با این ارتباط، مشکل 
بازار شرکت های کوچک حل می شود. مشکالت قانونی، مثل آیین نامه ها 
نیز وجود دارد؛ مثال سازمانی قواعدی دارد مبنی بر اینکه باید با پیمانکاری 
با فالن رتبه برای پروژه اش قرارداد امضا کند. موانع آیین نامه ای نیز با این 
2تا راه حل که قانون درنظر گرفته حل خواهد شد. کالهی توضیح می دهد: 
»مجری این قانون معاونت علم و فناوری است، اما مواد مختلف قانون توسط 
دستگاه های مختلف اجرا خواهد شد؛ مثال در ماده 10این قانون گفته شده 
است در مواردی که به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی 

خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای 
مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیرنظر شورای راهبری فناوری ها و 
تولیدات دانش بنیان موضوع ماده )2( قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان و تجاری ســازی  نوآوری ها و اختراعات متشکل از نماینده 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهــور، نماینده وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و 
موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکت های دانش بنیان، 
واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، سراهای 
نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خالق، بدون 
انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود یا در ماده یک نیز 
آمده تمامی دستگاه های اجرایی موظفند ساالنه فهرست اقالم راهبردی 
خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی و خألهای موجود کشور و برآورد 
ارزش و زنجیره های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت ها به شورای راهبری 
فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده )2( قانون حمایت از شرکت ها 
و مؤسسات دانش بنیان و تجاری ســازی  نوآوری ها و اختراعات مصوب 

5/8/1389 با اصالحات بعدی ارائه دهند.« 
به اعتقاد کالهی، این حمایت قانونی وجود دارد، قوانین و آیین نامه های 
اجرایی خوب هم در کشور کم نیست، اما اجرا نمی شود. او اشاره می کند که 
قانون جهش تولید دانش بنیان در 20ماده، 10تبصره و 14آیین نامه  اجرایی 
که روی آن نوشته خواهد شد بسیار در وضعیت استارت آپ ها مؤثر است. 
البته این در حالی اســت که نوع نگاه این سازمان ها در نوشتن آیین نامه 
مثبت باشد؛ چون اگر چنین نباشد آیین نامه ها به گونه ای نوشته می شود که 
قانون از حیز انتفاع خارج خواهد شد: »مثال بعضی از بندهای قانون حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان هم به دلیل اینکه آیین نامه ها درست نوشته 
نشدند، قانونش به درستی اجرایی نشد؛ حتی معافیت مالیاتی که در آن 
قانون درنظر گرفته شده بود، اکنون به شرکت ها  تعلق نمی گیرد. درصورتی 
که به صراحت در قانون عنوان شده همه شرکت های دانش  بنیان 15سال 

باید از مالیات دهی معاف شوند.«
به اعتقاد این کارشــناس اقتصادی، تغییر در حوزه اســتارت آپ ها و 
شرکت های دانش  بنیان نه تنها ممکن که قانونی برای اجرای آن وجود دارد، 
اما همین قوانین می توانند با نگاه نادرست و منفی سازمان ها اجرایی نشده 

یا از حیز انتفاع ساقط شوند.
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نگار حسینخانیگزارش
روزنامه نگار

خالصه گزارش

سعید بستان منش، 
مدیرعامل استارت آپ 

سازنده سیستم 
شناسایی خواب آلودگی 
راننده :  »وجه تمایز این 

سامانه با سیستم های 
دیگر شخصی سازی 

شناسایی خواب آلودگی 
راننده به کمک 

مدل سازی دینامیک 
عرضی خودرو، یادگیری 

ماشینی و حسگر 
گشتاور است. درواقع 

این سیستم نیازی به 
سنسور اضافی ندارد. 

این سامانه شامل 
مدل شناختی سیستم 
عصبی عضالنی راننده 

و سیستم فرمان خودرو 
می شود.«

علی منصور،  بنیانگذار 
سامانه آموزش 

الیوبوک: »می خواهیم 
فرایندهای آموزشی 

تغییر کنند و آموزش به 
هر شخصی براساس 

نیازهایش طراحی 
شود.« هدف او تغییر 

فرایندهای سنتی 
آموزش در ایران است. 

وقتی کرونا همه گیر 
شد، همه سیستم 

آموزشی در هم  پیچید تا 
ما دوباره به یاد بیاوریم 
که از پیش بینی هایمان 

برای آموزش مجازی 
چقدر فاصله داریم

شکرچیان بنیانگذار 
استارت آپ مطپ: »در 

برخی نهادهای دولتی 
با مدیریت ناکارآمد، 

بدنه  تنبل و بی انگیزه ای 
ایجاد شده است. از 

آنجایی که نگاه رقابتی 
و بهبود دهنده در این 

بدنه شکل نگرفته 
است، به دنبال این 
نوآوری ها نمی رود؛ 

بنابراین مسئله ای در 
این باره ندارد. شاید 

راه حل آن کوچک سازی 
دولت و واگذاری بخشی 

از مسئولیت ها به 
بخش خصوصی برای 
چابک سازی و رقابت 

باشد. شایسته ساالری 
منجر به بهبود و 

اصالح خواهد بود 
و چنین سیاستی 

است که نهادها را 
ملزم به استفاده از 

استارت آپ ها خواهد 
کرد.«

افشین کالهی از 
اعضای کمیسیون 

کسب وکارهای 
دانش بنیان اتاق 

بازرگانی: 
»بازار انحصاری 

به دست شرکت های 
وابسته و خصولتی 

است؛ بنابراین برای 
رسیدن به کمک از 

استارت آپ ها باید نگاه 
تغییر کند. با توجه به 
نامگذاری این سال و 

صحبت چند سال اخیر 
درباره شرکت های 

دانش بنیان تا زمانی که 
نوع نگاه دستگاه های 

اجرایی تغییر نکند، 
شاهد تغییر نخواهیم 
بود؛ چون اکوسیستم 

شرکت ها مشکلی 
نداشته و حمایت شده و 
به محصول خدمت شان 

خواهند رسید.«

 نگهبانی از حقوق مردم
 با شرع مقدس

 چند دوز واکسن کرونا 
در یک تزریق

شادی به وقت سالمندی
طحان نظیف: عموم مردم، شورای نگهبان را از 

کارکرد انتخاباتی آن می شناسند
محقق ایرانی ریزذره ای ساخته است که می  تواند 
چند دوز از واکسن را با یک بار تزریق وارد بدن کند

شهرداری تهران برای غنی سازی  
اوقات فراغت جهاندیدگان برنامه های مفرحی 

را پیش بینی کرده است
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اساس یک مصوبه ابطال شود یا نشــود. معتقدم این 
بخش از قانون اساسی را باید یکی از وجوه قابل افتخار 
در نظام اسالمی دانست.« وی درپاسخ به این سؤال که 
چگونه یک مصوبه در مجلس یــا دولتی که برآمده از 
نظام اسالمی است ممکن است خالف شرع تشخیص 
داده شود، توضیح می دهد: »مکرر می بینیم که فقهای 
شــورای نگهبان مواردی را به مجلس یا دیوان عدالت 
اعالم می کنند که فالن مصوبه خالف شــرع است. از 
چه جهت این خالف شرع بودن محرز می شود از این 
جهت که در قانون یا مصوبه مورد بحث حق دادخواهی 
از مردم سلب یا محدود می شود. این نظر شورا مغایر با 
شرع و قانون اســت.« طحان نظیف، استدالل شورای 
نگهبان درخالف شرع دانستن مصوبه مجلس یا دولت 
را ناشی از بی توجهی مسئوالن به شرع مقدس نمی داند 
و می افزاید:»نگاه ما مشخصا به متون شرعی، فقهی، 
دینی و قانون اساسی اســت که با افتخار در آن فصل 
حقوق ملت را داریم. شــورای نگهبان همانطور که به 
مصوبه از نظر حدود صالحیت قوا توجه می کند به این 
فصل حقوق ملت نگاه می کند که اگر قرار است مالیاتی 
اخذ شــود درحق ملت اجحاف نشود.« او با مثالی این 
نظر را تبیین می کند:»هفته گذشته در دیوان عدالت 

اداری مسئله ای مورد توجه قرار گرفت که براساس آن 
سازمان های مردم نهاد می توانستند به دیوان عدالت 
درباره قصور و کم کاری دستگاه ها گزارش دهند. ایراد 
فقهای شــورای نگهبان به این مصوبه این بود که چرا 
تشــکل های مردم نهاد فقط چنین مواردی را گزارش 
کنند و چرا شــکایت نکنند. قطعا قصدی در دولت یا 

مجلس برای رعایت نکردن این موارد وجود ندارد.«

137 جلسه در یک سال
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ به این 
سؤال که از نظر او مهم ترین ضعف شورای نگهبان چه 
بوده است، می گوید:»ما در شورای نگهبان اقدامات 
زیادی انجام می دهیم. شــاید جالب باشد بدانید که 
تنها در یک سال گذشــته اعضای شورا 1۳۷جلسه 
که هر کدام دست کم ۳ســاعت به طول می انجامد، 
داشته اند. تمام مصوباتی که برای اظهارنظر به شورای 
نگهبان برای بررســی از نظر تطبیق با شرع و قانون 
اساسی ارسال می شود، بعد از بررسی های گسترده در 
مرکز پژوهش های شورای نگهبان و مجمع مشورتی 
فقهی به شــکل مکتوب به دســت اعضا می رسد تا 
درباره آن اظهارنظرکننــد.« او تأکید می کند:»هیچ 

مصوبه ای بدون دریافت نظر کارشناســی در شــورا 
مطرح نمی شود. سطر به ســطر، بند به بند و ماده به 
ماده موارد بررسی شده و هیچ مصوبه ای به شکل کلی 

درشورا طرح نمی شود.«

رأی کسی بر کسی ارجح تر نیست 
طحان نظیف در ادامه در پاســخ به این سؤال که روند 
رأی گیری در جلسات شــوراچگونه است، می گوید: 
»کمتر پیش آمده اســت که جلسات شورای نگهبان 
با غیبت اعضا همراه باشــد. عمدتا جلسات با حضور 
هر 12عضو برگزار شده است. ذات شورا این است که 
رأی گیری به شکل شورایی باشد. اما برای اینکه ثابت 
شود که یک مصوبه خالف شرع نیست از مجموع ۶فقیه 
شورا باید 4نفر به آن رأی دهند. برای سایر موارد برای 
رأی آوردن یک مصوبه یا تأیید صالحیت یک فرد برای 
شرکت انتخابات باید ۷عضو رأی مثبت دهند درغیر این 
صورت امکان تأیید آن وجود ندارد. اینکه رأی یک عضو 
بر عضو دیگر ارجح باشد یا سابقه بیشتر یا کمتر اثری در 
رأی نهایی داشته باشد به واقعیت نزدیک نیست و هر 
یک از اعضا نظرات خود را پس از بحث و گفت وگوهای 

بعضا مفصل و کامال جدی اعالم می کنند.«

نگهبانی از حقوق مردم با شرع مقدس
طحان نظیف: عموم مردم، شورای نگهبان را از کارکرد انتخاباتی آن می شناسند؛ درحالی که نباید مسئولیت های شورا را تنها به این بخش محدود کرد 

شاهکار تمدن غرب - 11
اشغالگران صلیب به دست

استعمارگران اســپانیایی به عنوان نخســتین اشغالگران 
سرزمین سرخپوستان، تنها به آن سرزمین اکتفا نکردند و با 
عبور از اقیانوس آرام، سرزمین هایی در آسیا را نیز به تسخیر 
خود درآوردند که مهم  ترین آنها جزیره فیلیپین بود. فیلیپین 
در سال های پیش از میالد یکی از مراکز بازرگانی در منطقه 
جنوب شرقی آسیا بود. نخستین اروپاییانی که به این جزایر 
آمدند، همراهان فردیناند ماژالن، کاشف معروف، بودند که 
در ســال1521م، به همراه او این جزیره را کشف کرده و به 

این سرزمین پای نهادند.
اسپانیایی ها به منطقه ای گام نهادند که در جزایر جنوبی آن  
اسالم باعث اتحاد آنها شده بود و حکومت های سازمان یافته 
اسالمی وجود داشتند. اســپانیا توانست سلطه خود را ابتدا 
بر مناطقی از این سرزمین بگستراند که مسلمان نبودند. با 
پیروی رهبران قبایل از سیاست های استعماری اسپانیا، راه 

نفوذ این کشور در فیلیپین هموارتر شد.
برخالف دیگر مناطق که ســربازان و نظامیان، استعمار را 
رواج دادند، در فیلیپین مبلغان مذهبی پرچمدار استعمار 
اسپانیا بودند. نظامی که در فیلیپین پا گرفت نظامی بود که 
در آن کلیسا و حکومت یکی بودند. به نظر برخی از محققان 
مسائل آسیای جنوب شــرقی، با مطالعه تجربیات اسپانیا 
در آمریکای التین بهتر می توان به سیاست های اسپانیا در 
فیلیپین پی برد. تأثیر ارزش های اسپانیا در جامعه روستایی 
فیلیپین بسیار قوی و سرنوشت ســاز بوده است. فیلیپین 
تنها کشور آسیای جنوب شرقی اســت که در آن اکثریت 
مردم مسیحی هســتند. 90درصد مردم فیلیپین مسیحی 
هستند که 81درصد کاتولیک و 9درصد پروتستان هستند 
و بقیه که شامل 10درصد از کل جمعیت می شوند، بیشتر 
مسلمان هستند که تعداد زیادی از آنها در جزیره میندانائو 

در جنوب ساکنند.
در اوایل قرن نوزدهم، بیش از 200سال از حکومت اسپانیا 
در فیلیپین می گذشت و گروه زیادی از مردم این کشور که 
زیر نفوذ و آموزش فرهنگ مذهبی اسپانیا بودند، برای اشغال 
پست های دولتی و مذهبی شرایط الزم را داشتند؛ اما با همه 
اینها، اسپانیایی ها حاضر نبودند که آنها را بین خود بپذیرند. 
اسپانیا عالوه بر تأثیر فرهنگی و مذهبی در فیلیپین، اقتصاد 
فئودالی را نیز پایه ریزی کرد که پس از گذشــت چند قرن 
منجر به طبقه بندی اجتماعی و جامعه فئودالی شد؛ هنوز هم 
این وضعیت به صورت جدیدتر در فیلیپین وجود دارد و بعضی 

از خاندان های بزرگ همچنان قدرت سابق خود را دارند.
فیلیپین در جنگ بین آمریکا و اســپانیا مستعمره آمریکا 
شد و سپس در جنگ جهانی دوم به تصرف ژاپن درآمد و در 
سال194۶، درحالی که مانیل ویرانه ای بیش نبود، حکومت 

جمهوری در این کشور به وجود آمد.

 سیدمحمدرضا میرتاج الدینی
نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس 
مشــکالت به جا مانده از قبل بــه اندازه ای 
زیاد اســت که هیــچ دولتــی نمی توانــد در 
عــرض یکــی دو ســال آن را برطــرف کنــد. 
کســانی که مســبب وضع موجود بوده اند 
وبــه جــای حــل مشــکالت نظاره گــر امــور 
بودنــد، امــروز چشم شــان را بر مشــکالت 
گذشته بســته اند و به دنبال عیب جویی از 

دولت فعلی هستند./فارس

نصرهللا پژمانفر
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس

را در  ایــران  دارد  آمریــکا ســعی 
دیپلماســی بــه حاشــیه براند؛روابــط 
ایــران و روســیه خنثی کننــده توطئــه 
آنــان اســت.ایران کشــورتصمیم گیر 
در مســائل منطقه اســت و همکاری 
بین ایــران و روســیه می توانــد قدرت 

ایران را افزایش دهد./ ایرنا

آمریکا به دنبال اصطکاک 
میان کشورهای اسالمی است

علی واحدی، کارشناس مسائل افغانستان گفت:مرکز 
عملیات هــای تکفیری ها بیشــتر در پاکســتان و 
افغانستان و کشــورهای عربی اســت. باید در این 
کشورها خصوصاً درپاکستان و افغانستان که ضعف 
فرهنگی دارند، فرهنگ ناب محمدی را عرضه کنیم. 
واحدی نظام سلطه را از عوامل و مؤسس گروه های 
تکفیری برشمرد و افزود: در ســاختار نظام سلطه، 
آمریکا در راس اســت و رژیم صهیونیستی و سران 
کشــورهای عرب هم دخیل هستند. این کارشناس 
مسائل افغانستان با تأکید بر اینکه نظام سلطه و در 
راس آن آمریکا و حامیانش درصدد ایجاد اصطکاک 
روابط بین کشورهای اسالمی و همچنین ایجاد شکاف 
بین این کشورها هستند، گفت: اگر امت های اسالمی 
یکپارچه شــوند و با هم اتحاد و همبســتگی داشته 
باشند، نظام سلطه در رسیدن به اهداف شوم خود باز 

خواهد ماند./ فارس

نقل قول خبر

خبر

 یادداشت

هادی طحان نظیف، متولد ســال 
1361و یکی از جوان ترین اعضای 
شورای نگهبان است که به عنوان 
عضو حقوق دان شورا به عضویت آن درآمده است. 
او معتقد اســت یکی از چالش هایی که شورای 
نگهبان با آن روبه روســت، کم اطالعی مردم از 
کارکرد یکی از مهم تریــن نهادهای حاکمیتی 
در نظام است. به بهانه پایان فعالیت دوره 6ساله 
شــورای نگهبان و معرفی 3تن از فقهای شورا از 
سوی رهبر معظم انقالب و آغاز دوره جدید فعالیت 
شورای نگهبان با او درباره کارکردهای کمتر گفته 

شده این نهاد گفت وگو کرده ایم.

از تفسیر قانون تا نظارت بر انتخابات 
سخنگوی شورای نگهبان در پاســخ به این سؤال که 
بسیاری با کارکردهای شورای نگهبان آشنا نیستند 
می گوید:»شورای نگهبان چندوظیفه اساسی و مهم را 
برعهده دارد. نخستین وظیفه، نظارت شورا برمصوبات 
مجلس و تطبیق این مصوبات و قوانین با شرع و قانون 
اساسی است.« طحان نظیف ادامه می دهد:» ازسوی 
دیگر، نظارت بر انتخابات وظیفه  مهم دیگری اســت 
که عموم مردم، شورای نگهبان را از کارکرد انتخاباتی 
آن می شناسند؛ درحالی که نباید مسئولیت های شورا 
را تنها در این بخش محدود دانست.« او معتقد است 
برخی نقش های شــورای نگهبان مــورد توجه قرار 
نگرفته است: »یکی از نقش هایی که شورای نگهبان 
ایفا می کند و کمتر از آن سخن به میان می آید، تفسیر 
قوانین و پاسخ به استعالماتی است که از سوی دیوان 
عدالت اداری به شورا می رسد. این استعالمات عموما 
درباره یک مصوبه هیــأت وزیران، بخشــنامه وزرا، 
مصوبات شوراهای شهر وشهرداری هاست که ممکن 
اســت مردم احســاس کنند که در آن قانون یا شرع 
رعایت نشده است.« سخنگوی شــورای نگهبان در 
توضیح این موضوع 
»تفسیر  می گوید:
این موضــوع بعد 
از شــکایت مردم 
به دیــوان عدالت 
اداری به عهده فقهای 
شــورای نگهبان است 
کــه مصوبــه ای را خالف 
شرع بدانند یا ندانند و براین 

نان
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محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر سیاسی

گفت و گو
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محققان دانشــگاه MIT به رهبری یک دانشــمند 
ایرانی، ریز ذره ای ســاخته اند که دوزهای دارویی را 
یک مرتبه وارد بدن کرده و در فواصل مشخص شده 
طی روزها، هفته ها و حتی ماه ها در بدن آزاد می کند.
به گزارش نیواطلس، مرتضی سرمدی، رهبر این تیم 
تحقیقاتی است و با ساخت یک پلتفرم مبتکرانه به 
تولید واکســن هایی با نام خودتقویت کننده کمک 
خواهد کرد. واکسن ها  و برخی داروها، اغلب شامل 
چند دوز هســتند اما رســاندن این دوزها در زمان 
مقرر می تواند برای افرادی که دسترســی آسانی به 
خدمات پزشــکی و دارویی ندارنــد، چالش برانگیز 
باشــد. برای رفع این چالش و فشــار مضاعف روی 
خدمات درمانی، تیمی از محققان دانشگاه MIT یک 
سیستم دارورسانی توسعه دادند که می تواند یک بار 
به بدن تزریق شده و دوزهای اضافه را در زمان های 

معین، آزاد کند.

نحوه عملکرد پلتفرم جدید
این سیســتم شــامل زیرذراتی اســت که به گفته 
محققان شبیه به فنجان قهوه است و از پلیمر زیست 
سازگار با نام PLGA ساخته شده است. ذرات دارو 
در فنجان بارگذاری می شوند، سپس در این فنجان 
با اســتفاده از حرارت مالیم رو به باال ذوب می شود. 
همانطور که پلیمر در طول زمان تجزیه می شود، بار 
دارو را آزاد می کند. طراحــی کلی این پلتفرم، طی 
سال های گذشــته بارها مورد آزمایش قرار گرفته 
اســت، اما برای مطالعه جدید، محققان دقیقا نحوه 
کارکرد آن را بررسی کرده و تکنیک های جدیدی را 
برای افزایش تولید آن ایجاد کردند. در طول تحقیق، 
محققان از اینکه دریافتند اندازه ذرات بر زمان انتشار 
دارو در بدن تأثیری ندارد، شــگفت زده شدند. این 
درحالی بود که آنها تصور می کردند همه  چیز به نوع 

پلیمر مورد استفاده بر می گردد.
طبق مشاهدات گروه تحقیقاتی، PLGA به آرامی 
توسط آب جدا می شــود تا زمانی که در فنجان در 
نهایت باز شود و دارو را به بدن وارد کند. ترکیب های 
مختلف پلیمرهــا با ســرعت های متفاوتی تجزیه 

می  شوند و می تواند به دانشمندان این امکان را بدهد 
که طراحی را تغییر داده و داروها را پس از چند روز، 

هفته یا ماه درصورت نیاز آزاد کنند.

قابلیت استفاده برای واکسن ها
مرتضی سرمدی، نویسنده ارشد این مطالعه گفت: 
اگر شما بخواهید ذرات پس از ۶ماه برای یک کاربرد 
خاص  آزاد شــوند، ما از پلیمرهای متناظر استفاده 
می کنیم یا اگر بخواهیم پس از 2روز آزاد شــود، از 
یک پلیمر دیگر استفاده می کنیم. این روش از درمان 
می تواند برای دامنه گســترده ای از کاربردها مورد 

استفاده قرار بگیرد.
تیم تحقیقاتی دانشــگاه MIT معتقد اســت این 
روش می توانــد طیف وســیعی از واکســن های 
مختلف شامل واکسن هایی را که مبتنی بر پلتفرم 
DNA یا RNA یا پروتئین های نوترکیب هستند، 

در بر بگیرد. نخســتین نمونه در دســت توسعه، 
واکســن خود تقویت کننده فلج اطفال اســت که 
هم اکنون روی حیوانات آزمایش می شود. واکسن 

فلج اطفال معموال به 4تزریق نیاز دارد.

تأثیر دوز چهارم واکسن کووید
 مطالعــه ای روی دوز دوم واکســن تقویت کننده

کووید-19توســط مرکز کنترل و پیشــگیری از 
بیماری های آمریکا انجام شــده اســت که نشــان 
 mRNA می دهد این دوز از واکسن های مبتنی بر
تأثیر چشمگیری در جلوگیری از بیماری های سخت 

و بستری بر اثر واریانت های اومیکرون دارد.
پس از تزریق نخســتین دوز واکسن تقویت کننده، 
اثربخشــی واکســن در برابــر بیماری شــدید با 
واریانت های BA.2/BA.2.12.1 و BA.1 در ۶ماه 
اول فقط ۶8درصد بود که پــس از آن به 52درصد 
کاهش یافت. اما پس از تزریق دوز دوم، مرکز کنترل 
و پیشــگیری از بیماری ها دریافت که اثربخشی در 
برابر بیماری شدید با این ســویه ها  به 80درصد در 
۶ماه اول افزایش یافته است. اطالعاتی پس از ۶ماه 
اول از زمان تزریق دوز چهارم در دست نیست. دوز 
چهارم همچنین با کاهش بستری و اورژانسی شدن 

بیماران مربوط به این سویه های مرتبط بود.
شوان گرانیس، نایب رئیس داده و تحلیلگر در انستیتو 
رگنستریف و استاد دانشگاه پزشکی ایندیانا که یکی 
از نویسندگان این مطالعه است، گفت: این یافته ها 
ممکن است پاسخ خوبی برای افرادی باشد که درباره 
تزریق کردن دوز دوم تقویت کننده واکسن تردید و 
ابهام دارند. او گفت: داده ها به وضوح نشان می دهد 
که تقویت کننده دوم به طور قابل توجهی اثربخشی 
واکســن را در برابر این گونه ها افزایش می  دهد. او 
افزود: در شرایط فعلی که انتشار ویروس  های کرونا 
به باالترین حد خود رسیده است، افرادی را که واجد 
شرایط دریافت تقویت کننده دوم هستند، تشویق 
می کنیم تا فعال باشند و نسبت به تزریق آن مبادرت 
کنند چرا که محافظت بیشتری از آنها در برابر بیماری 
سخت و مرگ ومیر ایجاد می کند. گرانیس همچنین 
معتقد اســت که هرگونه افزایش اثربخشی در برابر 
بیماری های جدی که می تواند منابع بیمارستان را 
به زانو درآورد، یک عالمت مثبت در مسیر مبارزه با 

کووید-19 است.

چند دوز واکسن کرونا در یک تزریق
یک محقق ایرانی در دانشگاه MIT آمریکا ریزذره ای ساخته که می  تواند چند دوز از دارو یا واکسن را با یک بار تزریق وارد بدن 

کند و به این ترتیب شاید دیگر صفی برای واکسن نباشد

زهرا خلجیدانش
روزنامه نگار

صعود اینترنت سیار؛ سقوط 
8پله ای ثابت

تقریبا همه کاربران اینترنت با ســایت speedtes t به عنوان 
مرجع ســرعت اینترنت و میزان تأخیر)Latency( آشــنا 
هســتند. ایــن وب ســایت براســاس 2شــاخص آمــاری 
میانگیــن)Mean( و میانــه)Median( ســرعت و تأخیر 

اینترنت در کشورها را تجزیه و تحلیل می کند.
براساس آخرین داده های این سایت و براساس شاخص آماری 
»میانگین« رتبه ایران در اینترنت ســیار بــا 2پله صعود به 
جایگاه ۷4 دنیا رسیده اســت. براساس این شاخص، سرعت 
۳9.51مگابیت بر ثانیه برای کشورمان ثبت شده است. با این 
حال، میانگین سرعت اینترنت جهانی ۷۶.04مگابیت بر ثانیه 
است که امارات متحده عربی با 249.9۶ در رتبه اول قرار دارد.

همچنین براساس همین شــاخص)میانگین(، رتبه اینترنت 
ثابت کشــور با ســرعت 22.91مگابیت بر ثانیه و 8پله تنزل 
در جایگاه 14۷قرار گرفته اســت. میانگین ســرعت دانلود 
اینترنت ثابت دنیا 1۳4.1۳مگابیت بر ثانیه و میانگین آپلود 
دنیا ۷5.۳0مگابیت برثانیه اســت. در این جدول، شــیلی با 
284.۳8مگابیت بر ثانیه دارای پرسرعت ترین اینترنت ثابت 

دنیاست.

براســاس شــاخص آماری »میانه« هم، در اینترنت موبایل، 
سرعت دانلود جهانی ۳1.01مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 
جهانی 8.۶۶مگابیت بر ثانیه ثبت شــده است. براساس این 
شاخص آماری، نروژ بیشــترین سرعت را با 12۶.9۶مگابیت 
بر ثانیه به خود اختصاص داده است. اما ایران با یک پله تنزل 
و با ســرعت 2۷.1۷مگابیت بر ثانیه در جایــگاه ۷2دنیا قرار 

گرفته است.
داده های اسپیدتست همچنین نشــان می دهد که براساس 
همین شــاخص )میانه( ســرعت دانلود اینترنت ثابت دنیا 
۶۶.25مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 28.5۶مگابیت بر ثانیه 
است. در اینترنت ثابت، باز هم نام شیلی مشاهده می شود که با 
سرعت 21۳.۷۳مگابیت بر ثانیه در رتبه اول تثبیت شده است. 
این در حالی است که ایران براساس شاخص آماری »میانه« 
در اینترنت ثابت با 4پله تنزل در جایــگاه 145قرار گرفته و 

سرعت 10.2۳مگابیت بر ثانیه برای کشور ثبت شده است.

فرمانبری مگس با هک مغز
گروهی از پژوهشگران توانستند با هک مغز مگس های میوه، 
آنها را از راه دور کنترل کنند. این کار با استفاده از مهندسی 
ژنتیک صورت گرفته اســت. دانشــمندان از سیگنال های 
مغناطیســی برای فعال کردن نورون های هدف اســتفاده 
کردند تا موقعیت بدن مگس هــای میوه را در حال حرکت 

آزادانه در یک محفظه کنترل  کنند.
به گزارش وب سایت دانشگاه rice، ژاکوب رابینسون، یکی 
از اعضای این تیم پژوهش می گویــد: »این فناوری جدید، 
مدارهای عصبی را تــا حدود 50برابر ســریع تر از بهترین 
فناوری هایی فعال می کند که پیــش از این برای تحریک 

مغناطیسی نورون ها استفاده شده است.«
این پژوهشگران از مهندسی ژنتیک برای ایجاد یک کانال 
یونی حساس به گرما در نورون ها استفاده کردند که باعث 
می شــود مگس ها تا حدی بال های خود را باز کنند. سپس 
محققان نانوذرات مغناطیســی را که می توان آن را با یک 
میدان مغناطیسی گرم کرد، تزریق کردند. با تغییر میدان 
آهنربا به روشی مشخص، محققان می توانند نانوذرات را گرم 

و نورون ها را فعال کنند.

تلســکوپ فضایــی »جیمــز وب« که 
جهان را بــا ارائه تصاویــر فوق العاده از 
کهکشــان ها و ســیاره های دوردســت 
شــگفت زده کــرده اســت، داده هــای 
خود را روی یک حافظه نسبتا کوچک 
68گیگابایتــی ذخیــره می کنــد. ایــن 
حجم فقط برای نگهداری تصاویر یک 

روز کافی است. 

 68 
گیگ

رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و 
ارتباطــات رادیوئــی از ابــالغ تعهــد 
پوشــش 8شــهر جدیــد بــه اپراتورهای 
متعهد بــرای اجــرای پــروژه دسترســی 
مبتنی بر فیبرنوری خبر داد. اپراتورهای 
رایتــل در فردیــس، شــاتل در ســاوه، 
آســیاتک در رامســر، فنــاپ تلــکام در 
بنــدر امام خمینــی، صبانــت در بابل، 
گســترش ارتباطــات مبنــا در قرچک، 
های وب در گرگان و پیشگامان در بندر 
چارک تعهد دارند برای ایجاد و توسعه 

فیبرنوری اقدام کنند.

 8 
شهر

فناوری

عدد خبر

اینترنت
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حال خوب؛ چیزی که این روزهــا همه مردم به ویژه 
ســالمندان )افراد باالی ۶0( به آن احتیاج دارند؛ به 
همین دلیل اداره کل سالمت شهرداری تهران با شعار 
»حال خوب ســالمندان« اقدام به برگزاری سومین 
جشنواره نشاط سالمندی در راســتای غنی سازی  
اوقات فراغت گروه هدف )سالمندان( کرده است. حال 
خوبی که از بودن در کنار همساالن و انجام بازی های 
مار و پله، حمل سطل آب، جورچین و... ایجاد می شود 
و سالمندان لحظات شــاد و مفرحی را در بوستان ها 

تجربه می کنند.
این روزها خورشــید که کم کم در حال غروب کردن 
است، سالمندان دسته دسته خودشــان را به محل 
برگزاری جشنواره می رسانند. تعداد زیادی از خانم ها 
دور میز حلقه می زنند و مشغول قرار دادن لوگوهای 
رنگی روی هم می شــوند. کمی آن طرف تر صفحه 
بزرگ بازی مار و پله پهن اســت. حمل ســطل آب 
هم یکی از هیجان انگیزتریــن و جذاب ترین بخش 
جشــنواره است؛ بخشــی که عالوه بر ســالمندان، 
رهگــذران را هم به وجــد می آورد و بــرای دقایقی 
می ایستند و شــرکت کنندگان را تشویق می کنند. 
فضای بوســتان والیت به واسطه جشــنواره نشاط 
ســالمندی تغییر کرده است و ســالمندان در مرکز 
توجه قرار گرفته اند، شــاد هستند و لبخند می زنند. 
در یک کالم همگان شــاهد حال خوب ســالمندان 
هستند. به گفته حمید صاحب، مدیرکل اداره سالمت 
شهرداری تهران این جشــنواره در راستای تقویت 
روحیه نشاط و شــادابی، کاهش انزوای اجتماعی و 
ایجاد فرهنگ تکریم و منزلت ســالمندی در قالب 

رقابت های شاد طراحی شده است.

افزایش نشاط جسمی، روانی و اجتماعی
پــس از حــدود 880روز اپیدمی کرونــا، ایجاد و 
افزایش نشاط اجتماعی حق همه شهروندان به ویژه 
سالمندان است؛ چراکه آنها به دلیل شرایط جسمی، 
آسیب پذیرتر بودند و در این مدت هم مشکالت جدی 
روانی، جســمی و اجتماعی متحمل شدند. با انجام 
واکسیناســیون عمومی و نزولی شدن سیر پاندمی 
کرونا، امکان بازگشت به فضاهای عمومی شهر مانند 
بوستان ها فراهم شده اســت که باید از این فرصت 
برای ایجاد نشاط اجتماعی استفاده کرد. آنطور که 
حمید صاحب گفته: »امســال به دلیل آسیب هایی 

که کرونا به ســالمندان وارد کرده است، برنامه های 
جشنواره نشاط سالمندی در ۳بعد سالمت جسمی، 
روانی و اجتماعی پیش بینی شده است. درواقع سعی 
کردیم بازی ها به گونه ای طراحی شوند تا سالمندان 
در انجامشان مشــکلی نداشته باشــند و از یک سو 
بتوانند حواس بینایی، شــنوایی، المســه، تعادل و 
همچنین حافظه بصری و شنیداری خود را تقویت 
کنند و از ســوی دیگر این برنامه ها ســبب افزایش 
شادی و نشاط شان شود و در نهایت بتوانند با شرکت 
در بازی های گروهی، حس مســئولیت پذیری را بار 

دیگر تجربه کنند.« 

رقابت های تیمی 
در جشنواره نشاط سالمندی افراد باالی ۶0سال گروه هدف 
هستند، اما به تعامل بین نســل ها و کاهش شکاف میان 
سالمندان و نوجوانان و جوانان هم توجه شده است. آنطور 
که مدیرکل اداره سالمت شهرداری تهران عنوان کرده: »در 
رقابت ها 4تیم ۶نفره )5سالمند و یک نوه( تشکیل می شود 
و در رقابت های نیمه نهایی بین منطقه ای که 4مرداد برگزار 
می شود، 40تیم با هم مسابقه می دهند و در پایان هم از 5تیم 
برتر تقدیر می شود.« جشنواره تا پایان هفته اول مردادماه 
ادامه دارد و سالمندان برای شــرکت در برنامه های شاد و 
مفرح آن می توانند در خانه های سالمت محله ثبت نام کنند.

شادی به وقت سالمندی
شهرداری تهران برای غنی سازی  اوقات فراغت جهاندیدگان برنامه های مفرحی را پیش بینی کرده است

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران 
ضرورت ایجاد مراکز فرآهنگ را تشریح کرد

ارتقای کیفیت زندگی سالمندان
بررسی هرم سنی در سال های 85، 90 و 
95 نشان می دهد که هرم سنی در کشور 
با شیب مالیم رو به سالمندی است و بر 
اساس آخرین اظهارنظر احمد دلبری، 
رئیس انجمن علمی طب ســالمندان، 
اکنون حدود 10درصد جمعیت کشــور ســالمند هستند. 
همچنین طبق تازه ترین آمارهای شورای ملی سالمندان، 
12درصد جمعیت تهران را ســالمندان تشکیل می دهند 
و ازاین رو مدیریت شــهری عالوه بر پیگیری مصوبه شهر 
دوستدار ســالمند، تصمیم دارد مرکز فرآهنگ )سالمت 
پیشکسوتان( را با هدف ارتقای کیفیت زندگی سالمندان، 
راه اندازی کند. آنطور که زهرا شمس احسان، عضو کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی پارلمان شهری در گفت وگو با همشهری 
عنوان کرده: »فعالیت اصلی مرکز فرآهنگ ایجاد فرصت برای 
خارج شدن سالمندان از خانه و دریافت امکانات توانبخشی، 
سالمت جسمی و روانی و... است.« ادامه گفت وگو را بخوانید.

 

تعریف مرکز فرآهنگ چیست؟
این مرکز سالمت پیشکســوتان است که با مشــارکت گروه های 
متخصص در حوزه های توانبخشــی فیزیکی، روانــی، اجتماعی، 
مراقبت روزانه و سالمت راه اندازی می شود و در آن باتوجه به وضعیت 
فرهنگی اجتماعــی، نیازهای فراغتی، فعالیــت فیزیکی، نیازهای 
سالمت و توانبخشــی جســمی و روانی، تجربیات و ظرفیت های 
سالمندان، شرایط اقتصادی و... به جامعه هدف )سالمندان( خدمات 

ارائه می شود.
هدف مدیریت شهری از ایجاد این مراکز چیست؟

در واقع هدف ارتقای زمینه های ســالخوردگی سالم، افزایش حس 
اســتقالل و اعتمادبه نفس، ارتقای کیفیت زندگی، بهبود کیفیت 
خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سالمت، ارتقای مهارت های 
فردی و اجتماعی و کاهش انزوای اجتماعی در میان سالمندان است.

اولین مراکز فرآهنگ در کــدام مناطق راه اندازی 
می شوند؟ و برای این کار بودجه ای پیش بینی شده است؟

بله، در بودجه امســال شــهرداری تهران، اعتباری برای این مراکز 
پیش بینی شده است. نخستین مراکز سالمت پیشکسوتان )فرآهنگ( 

در مناطق  یک و 21 راه اندازی می شود.
در مرکز فرآهنگ چه خدماتی ارائه می شود؟ 

در واقع این مرکز محیــط امن و ایمنی بــرای مراقبت های روزانه 
سالمندان است که می توانند تمام روز یا ساعاتی از روز در آن حضور 
داشته باشند. فعالیت های آموزشــی، برنامه های ورزشی، تعامل و 
گفت وگو با یکدیگر، توانبخشــی و... برخی از خدمات هســتند که 

براساس ظرفیت های محلی و نیاز شهروندان ارائه می شود.

علی نصیری
رئیس سازمان مدیریت بحران تهران

به زودی قرار است ســامانه ای در 137 برای 
معرفــی ســاختمان های ناایمــن بــه لحــاظ 
سازه ای از سوی شهروندان اختصاص یابد. 
در این طرح شهروندان ابتدا با سامانه 137 
تماس می گیرند و بعد با شماره گیری عدد 6 
می توانند پیامشان را که معرفی ساختمان 

با سازه ناایمن است به ثبت برسانند.

وحیدرضا محمدی
شهردار منطقه 22 تهران

طوالنی تریــن زیپ الیــن شــهر تهــران در 
منطقــه 22بــا مشــارکت بخــش خصوصی 
احــداث می شــود. ایــن اقــدام در راســتای 
پــروژه بازســازی و تکمیــل و تجهیــز فضــای 
مســقف قدیمــی و تبدیــل آن بــه مجموعه 
پذیرایی و ســاخت فضای پذیرایی مکمل و 
آالچیق های جدید و مجهز برای بهره برداری 
در همه فصول سال در عرصه ای به مجموع 
مســاحت 1500مترمربع در بوستان لتمان 

کن در حال ساخت است.

نقل قول خبر

عدد خبر

گپ

سرپرســت ســازمان نوســازی شــهر تهران 
گفــت بــا تأکیــد و پیگیری هــای شــهردار 
تهــران اکثــر موانعــی کــه در تســریع رونــد 
صدور پروانه نقش داشــتند، مرتفع شده 
و زمــان صــدور پروانــه به 6مــاه رســیده که 
امیدواریــم ایــن بــازه زمانــی در بافت هــای 
فرســوده بــه 2مــاه برســد. مهــدی هدایت 
ادامه داد: فرصتی که امسال برای نوسازی 
در بافت های فرسوده ایجاد شده، اعطای 
طبقه تراکم تشویقی است که در سال های 

گذشته میسر نبود.

6
ماه

مرکــز »ورزشــماند« و »غرفــه معاینــه فنی 
پســماند« منطقــه 10افتتــاح شــدند. در 
»غرفــه معاینــه فنــی پســماند«، در قبــال 
دریافت و تحویل پســماند خشــک از سوی 
شهروندان، اعتباراتی به آنها برای استفاده 
در مرکــز ســیار معاینــه فنــی خیابان شــهید 
رنجبر داده می شود. در مرکز »ورزشماند« 
خیابان هاشمی نیز در قبال دریافت پسماند 
خشــک، اعتباراتی برای خرید لباس و لوازم 

ورزشی به شهروندان داده می شود.

2
جشنواره نشاط سالمندی با برنامه های متنوع در مناطق برگزار می شود مرکز

   پیشــگیری از آلزایمر با بازی: به گفته مدیراداره سالمت شهرداری 
منطقه5 بازی عالوه بر نشاط سالمندی از بیماری های مختلف این دوران 
مانند آلزایمر و افســردگی جلوگیری می کند. شهرزاد بدخش با اشاره به 
استقبال سالمندان از جشنواره نشــاط اجتماعی تأکید کرد که بازی های 
نشاط سالمندی متناسب با توانایی ســالمندان دسته بندی شده تا افراد 
باالی 60سال در انجام آنها مشکلی نداشــته باشند.« به گفته او برگزاری 
چنین جشــنواره ای بعد از اپیدمی کرونا ضرورت داشت تا اقشار سالمند 

بتوانند در اجتماع یک بار دیگر توانایی های خود را بیابند و لحظات خوشی 
را کنار دوستان تجربه کنند.

   بوستان قصر، میزبان سالمندان: جشنواره نشاط سالمندی منطقه7 
به گفته سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه در 
بوستان قصر اجرا می شود. محســن راجی با بیان اینکه سالمندان بیش 
از هر چیز نیاز به محبت و توجه اطرافیان دارند، گفت: »کرونا بیشــترین 
تأثیر را روی سالمندان گذاشت و آنها با دورشدن از اجتماع به نوعی گرفتار 
افسردگی شدند و این جشــنواره فرصت خوبی است تا بار دیگر در جمع 
دوستان فراغت تابستانی را سپری کنند و از برنامه های شاد و مفرحی چون 

رقابت های ورزشی و انجام بازی های فکری و.... لذت ببرند.«
   پیوند 2نسل: برگزاری مسابقات نشاط ســالمندی آنطور که شهردار  

منطقه13 گفت: عالوه بر خلق لحظات شــاد و مفرح و ســرگرم کننده، 
سبب پیوند 2نســل نوجوان و جوان با سالمندان شده است. محمدهادی 
علی احمدی ضمن ابراز رضایت از برگزاری جشــنواره نشاط سالمند بر 
ضرورت پیوند و تفاهم ذهنی و فکری نسل قدیم و جدید براساس معیار های 
صحیح تأکید کرد و گفت: »شاید این نخستین جشنواره ای است که پدر و 
مادربزرگ ها همراه با نوه های خود شرکت می کنند و باهم مسابقه می دهند. 
این ارتباط از یک سو سبب شادابی سالمندان می شود و از سوی دیگر نسل 
نوجوان و جوان فرصت می یابند از تجارب بزرگ ترهای خود استفاده کنند. 
بنابراین جای چنین برنامه هایی در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
خالی بود و ضرورت دارد ســالمندان بیش از این مورد توجه قرار گیرند و 

فرهنگسازی مناسبی در این زمینه انجام شود.«

مکث
تابستان  متفاوت  سالمندان  

ری
شه

 هم
س:

عک
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درخواست مردم برای تعطیلی کارخانه
فروردین امسال کارزار »درخواست تعطیلی کارخانه سیمان گالیکش و نجات نیلکوه« آغاز 
شد که طی آن مردم خطاب به دولت، قوه قضاییه و سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کردند 
»نســبت به جلوگیری از تخریب نیلکوه و از بین رفتن محیط زیست توسط کارخانه سیمان 
گالیکش و تعطیلی و انتقال این صنعت آالینده، دســتورات الزم را به مدیران مربوطه ابالغ 
فرمایید. در این خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص پدیده تلخ و منفعت طلبانه 
کوه خواری و ضرورت برخورد قاطع با مسببین را یادآور شده و خواستار برخورد قاطع با عوامل 

تخریب نیلکوه هستیم.« این کارزار تاکنون 4786بار امضا شده است.

مکث

کوه خواری که طی ســال های اخیر با افزایش قیمت 
زمین جانی دوباره یافته بود، این بار در دل جنگل های 
منطقه نیلکوه گالیکش استان گلستان موجب تراشیدن 
منطقه ای 500هزار متری شــده است. این بار اما یک 
صنعت ناهمخوان با منطقه جنگلی این صحنه را رقم 

زده است.
به گزارش همشهری، وسعت کوه و جنگل  تراشیده شده 
براساس نقشه های هوایی تاکنون به طول 1000متر و 
عرض 500متر است که در طول جغرافیایی ۳۷درجه 
شمالی و 55درجه شرقی در منطقه ثبت جهانی شده 

جنگل های هیرکانی انجام شده است.
یعنی تاکنون 50هکتار کوه تراشی در دل جنگل های 
هیرکانی رخ داده است. طبق پرونده ثبت جهانی جنگل  
هیرکانی و برنامه مدیریتی آن، باید طی 5ســال  تمام 
مواردی که به ثبت جهانــی هیرکانی صدمه می زند، 
برچیده شود. این هشــدار در تابستان 98صادر شد و 
اگر تا ســال140۳ صنایعی که با اصول اولیه حفاظت 
از منابع طبیعی و پرونــده جهانی جنگل هیرکانی در 
تعارض هستند  در محدوده باقی بمانند، پرونده ثبت 
جهانی جنگل هیرکانی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

جانمایی عجیب
کارخانه سیمانی که در دامنه نیلکوه گالیکش قرار دارد، 
یکی از بزرگ ترین کارخانه های تولید سیمان شمال 
کشور اســت که طبق گزارش ایرنا، مواداولیه معدنی 
خود را از کوه های اطرافش تامین می کند. این کارخانه 
سیمان بدون توجه به آمایش سرزمین در این منطقه 
سرسبز و زیبا قرار گرفته عالوه بر اینکه زیبایی طبیعت 
نیلکوه را مخدوش کرده، موجب ایجاد مشــکالتی در 
جنگل های اطراف شده، چرا که با استخراج مواد معدنی 
از دامنه کوه موجب تغییراتی در منظره آن شده است. 
در عین حال این کارخانه در سایه نصب فیلتر توانسته 
عنوان بهترین کارخانه سرسبز سیمان کشور را دریافت 
کند اما تشکل های محیط زیستی و فعاالن اجتماعی 
همچنان به فعالیت چنین صنعــت آالینده ای در دل 
جنگل اعتراض دارند. حتی وجود این کارخانه در میان 
انبوه جنگل های نیلکوه موجب برداشت بی رویه مواد 
معدنی از دامنه کوه نیز شده است. ضلع سوم مخاطراتی 
که چنین کارخانه ای برای محیط زیست ایجاد می کند، 

سوخت آن است که مثل بیشتر صنایع، وقتی گاز با افت 
فشار یا قطعی مواجه می شود، باید سراغ مازوت بروند 
و مصرف چنین سوختی در دل جنگل ها بالیی بزرگ 
محسوب می شــود. طبق اطالعات مندرج در پایگاه 
اطالع رسانی شرکت سیمان پیوند گلستان)سهامی 
خاص( ایــن مجموعه دارای ظرفیت تولید ســیمان 
خاکستری به میزان یک میلیون تن در سال است که 
بخش قابل توجهی از این ظرفیــت باید از کوه مجاور 
کارخانه تامین شود. این شرکت در شهریور 1۳82 به 
ثبت رسیده و تولید آزمایشی سیمان از فروردین 1۳90 

آغاز شده است.

هزینه  باال برای مردم محلی
حر منصوری، دیده بان میانکاله در این باره به همشهری 
می  گوید: کارخانه سیمان پیوند گلستان از دستاوردهای 
دولت آقای احمدی نژاد بود که  در دامنه نیلکوه ارتفاعات 
گالیکش ایجاد شد و هدفش تسریع در برنامه مسکن 

مهر بود. برای ســرعت دهی به روند کار این مجموعه، 
دامنه نیلکــوه را در اختیار آن قرار دادنــد تا از منابع 
معدنی این ارتفاعات برای تولید سیمان و کلیکر بهره 
ببرد. اما تولید سیمان و دیگر محصوالت این کارخانه 
بزرگ، هزینه های باالیی برای عامه مردم و به طور خاص 
مردم منطقه نیلکوه و گالیکش ایجاد کرد. به گفته این 
فعال محیط زیست، این کارخانه با ایجاد ریزگردهای 
میکرونی سال های سال است که اقتصاد کشاورزی و 
زندگی و بهداشت جان مردم اطراف کارخانه را دچار 
مشکل جدی کرده و همچنان این شرایط ادامه دارد. از 
طرفی در زمان هایی هم مصرف سوخت مازوت در این 
کارخانه بزرگ مشکالت خاص خود را داشته و بارش 
باران های اســیدی و تولید گازهای سمی در منطقه 
موجب شــده که ســالمتی و کیفیت زندگی بومیان 
هدف قرار گیرد. نباید فرامــوش کرد که نیلکوه یکی 
از کوهستان های بسیار ارزشمند و غنی از جنگل های 
هیرکانی در البرز شرقی است که به واسطه استفاده این 

کارخانه از منابع معدنی آن هر روز آسیب جدی تری 
دیده و هر روز قســمتی از این کوهستان جهت ایجاد 
سرمایه برای سرمایه گذاران تراشیده  شده و گیاهان و 
درختان آن از بین می رود. در عین حال این منطقه به 
داشتن حیات وحش غنی معروف بوده است. البته در 
این منطقه نیز بحث سهم مردم از اشتغال در کارخانه 
مطرح شده تا اعتراضی صورت نگیرد اما سهم اشتغال 
در مقابل از دست دادن کشاورزی، هوای پاک و سالمتی 
بســیار اندک بوده و مردم در این بین خــود را بازنده 
قطعی می دانند. در عین حال امروز صف کامیون هایی 
را می بینیم که وارد بندر امیر آباد می شوند تا هر کیلو از 
سیمان که چند برابر حجم و وزن آن کوهستان تخریب 
شده، درخت از بین رفته و هزینه سالمتی و درمان ایجاد 
کرده، به قیمت نازل فروخته شود. هم اکنون روستاهای 
تلوستان، خمبرآباد، کمال آباد و تراجیق در فاصله اندک 

از کارخانه سیمان قرار دارند.
از ســویی پژوهش های علمی مشــخص کــرده که 
تولید ســیمان به تنهایی موجب انتشار آلودگی های 
زیست محیطی متعدد می شــود. انتشار گردوغبار در 
محیط، آلودگی صوتی، ارتعاشــات و انتشار گاز های 
خاص مانند دی اکســید گوگرد، اکســید های ازت و 
دی اکسید کربن ازجمله آلودگی های صنعت سیمان 
است. همچنین رسوب غبار ســیمان  روی فتوسنتز 
درختــان تأثیــر می گــذارد و به تخریب گســترده 

محیط زیست منطقه منجر می شود. 

50هکتار کوه خواری و جنگل تراشی در قلب هیرکانی
ایراد مرمتی گنبد مسجد امام کارزار درخواست پایان کوه خواری و جنگل تراشی و نجات نیلکوه راه اندازی شد 

اصفهان جزئی است
ماجرای چین خوردگی گنبد مسجد ثبت جهانی شده امام 
اصفهان یا همان مسجد جامع عباسی در میدان نقش جهان، 
باال گرفت و عــزت اهلل ضرغامــی، وزیــر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی بابت خطای مرمتی گنبد این 
مسجد صفوی از علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان توضیح خواست.

سایت صدای میراث با انتشــار این خبر اعالم کرد: موضوع 
چین خوردگی و از دســت رفتن توازن نقوش و کاشی های 
گنبد مســجد 400 ســاله امــام اصفهان کــه در میدان 
نقش جهان واقع شده و در فهرست میراث جهانی یونسکو 
نیز به ثبت رسیده است، در روزهای گذشته تبدیل به یک 
خبر بحرانی در حوزه میراث فرهنگی شــد و کارشناسان و 
مرمتگران و فعاالن میراث فرهنگی اعتراض های زیادی به 

شیوه مرمت این بنای تاریخی مطرح کردند.
اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
اصفهان نیز تأیید کرد که خطــای مرمتی در مرمت گنبد 
مســجد امام اصفهان رخ داده و پیمانکار مکلف به برطرف 

کردن ایرادات و تحویل  پروژه بدون ایراد است.
علیرضا ایــزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان اصفهان نیز در گفت وگو با صدای 
میراث با اعالم اینکه مرمت گنبد مســجد جامع اصفهان از 
بیش از یک دهه قبل ادامه داشت و در این مدت فشار زیادی 
به دلیل نشستن داربست های مرمت بر گنبد و پوسته و حتی 
سقف این مسجد وارد آورده است گفت: برچیدن داربست ها 
یک اقدام ضروری بود و پس از برداشتن داربست ها ایرادات 
مرمتی گنبد آشکار شــد که چون تمام فعالیت مرمت این 
گنبد به صورت دستی انجام شده اســت این ایرادات امری 

طبیعی است و حاد نیست که قابل برطرف شدن نباشد.
علیرضا ایزدی گفت: برداشــتن داربست هابسیار مهم تر از 
ایرادات قابل رفع در بخشی از ترک های گنبد این اثر جهانی 
است. چون تا وقتی داربست ها برچیده نشده باشند ایرادات 
مرمتی به چشم نمی آیند که بتوان اقدام اصالحی انجام داد.
به گفته ایزدی، گنبد مســجد جامع عباســی اصفهان 1۶ 
ترک دارد که مرمت بخش عمده آن به اتمام رسیده و تنها 
در بخشــی از ترک های یک تا ۳ که مرمــت آنها مربوط به 
سال های 90 تا 9۳ اســت و تنها 4 مترمربع از سطح گنبد 
را تشکیل داده اســت ایرادات مرمتی وجود دارد که آن هم 

به زودی برطرف می شود.
او تأکید کرد: مرمت گنبد مســجد امام اصفهان نیز به طور 
کامل تا پایان شــهریور تمام و ایرادات مرمتی هم برطرف 
و تا آن زمان تمام داربســت های چندین ساله این مسجد 

برداشته می شود.

نقل قول خبر

توســعه در کشــور اجرایــی شــده و 
حــاال مرکــز پژوهش هــای مجلــس در 
گزارشــی اعــالم کــرده  کــه رصــد ایــن 
6برنامــه  نشــان می دهــد صنعــت 
گردشــگری در اولویــت برنامه ریــزان 
کشــور نیســت. بنابراین بــرای تحقق 
اهــداف توســعه گردشــگری، بایــد 
جایگاه این صنعــت در برنامــه هفتم 

توسعه پررنگ شود.

مجمــوع اعتبــارات صنــدوق ملــی 
محیط زیســت بــوده کــه در قالــب 
تســهیالت بــه 15پــروژه ارائــه شــده 
همشــهری،  گــزارش  بــه  اســت. 
انجم شعاع، مدیرعامل صندوق ملی 
محیط زیســت گفت: البتــه این ارقام 
راضی کننده نیست و درصدد هستیم 
که پروژه های بیشــتری را تامین مالی 
کرده و میزان اعتبارات پرداختی را هم 

افزایش دهیم.

6 
برنامه

85 
میلیارد 
تومان

عدد خبر

خبر روز

پرهام جانفشان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری 

و صنایع دستی استان تهران
برخــی دفاتــر خدمــات مســافرتی و 
گردشــگری دارای گواهینامــه حرفــه ای 
گردشگری سالمت  اقدام  به بارگذاری 
مدارک فاقد اصالت و اعتبار در سامانه 
صــدور روادیــد وزارت امــور خارجه برای 
اتباع بیگانه   کرده اند که باید در انتظار 

تعلیق و لغو گواهینامه باشند.

مجید سلیمی
معاون صنایع دستی استان فارس

یک محصول پرمصرف صنایع دســتی 
ایران در قطر گلیم هایی است که برای 
خیمه هــای قطــری در  روســتاهای قیر 
و کارزین تولید می شــود. جــام جهانی 
هــم فرصــت خوبــی بــرای معرفــی این 
محصول است. اما قطر شرایط سختی 
گذاشته و صنعتگران باید برای سفر به 
قطر بلیت 25 میلیون تومانی یک بازی 

را داشته باشند.

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار
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 بعد از اجرای طرح آزادسازی سواحل در شمال و جنوب 
کشــور که حدود ۶ماه از اجرای آن می گذرد، تشکیل 
سازمان عمران برای مدیریت یکپارچه سواحل و دریا 
در استان های ساحلی از سوی اعضای هیأت دولت در 

دست بررسی است.
به گفته وزیر کشور در سفر هفته گذشته به مازندران، 
تشکیل سازمان عمران سواحل بخش قابل توجهی از 
دغدغه ها را درباره چگونگی ارائــه خدمات فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی در سواحل خزر رفع خواهد کرد. 

دولت با جدیت پیگیر این برنامه راهبردی است.
حاال مسئوالن و مردم استان های ساحلی شمال کشور 
چشم انتظارند تا با تشکیل سازمان عمران سواحل همه 
مسائل مربوط به دریا و ســاحل زیرنظر یک مدیریت 

یکپارچه و منسجم قرار بگیرد.

مدیریت یکپارچه سواحل 
اســتاندار گیالن نبود مدیریت یکپارچه بر سواحل را  
چالشی اساسی در این اســتان می داند و به همشهری 
می گوید: تشکیل سازمان عمران سواحل یک طرح ملی 
با اعتبار ملی اســت و نبود آن به یک چالش جدی در 

استان های شمالی تبدیل شده است.
اســداهلل عباســی، درباره ایده های مطرح شده برای 
ســازمان عمران ســواحل توضیح می دهــد: اکنون 
از فرمانداران خواســتیم تا ظرفیت های ســواحل را 
به درســتی شناســایی کنند. به عنوان مثــال امکان 
بهره برداری از ســاحل برای برپایی ورزش هایی مثل 
فوتبال ساحلی، والیبال ســاحلی و اسب دوانی فراهم 

است.
او در حوزه گردشگری هم به طرح سالم سازی سواحل 
اشــاره می کند و موضوع پارکینگ خودروها را پیش 
می کشد. عباســی می گوید: خودروها در کنار ساحل 
باعث ســلب آســایش مردم می شــوند درحالی که با 
تشکیل یک نهاد واحد با عنوان سازمان عمران سواحل، 
این موضوع مهم نیز به شکل کلی در سواحل مدیریت 

خواهد شد.
استاندار گیالن یکی از مهم ترین دستاوردهای تشکیل 
سازمان عمران سواحل را ایجاد اشتغال برای بومی ها 
می داند و می گوید: بعد از آزادسازی سواحل که استفاده 
بهینه و بهره وری درســت از ســواحل را ایجاد کرد، 
ایده هایی برای ایجاد اشتغال از طریق بخش خصوصی 

مطرح شد. در تالش هســتیم تا بتوانیم سواحل را به 
شکلی طراحی کنیم که هم از حداکثر ظرفیت  آن بهره 
ببریم و هم با راه اندازی بازارچه ها، برنامه های ورزشی 
و فرهنگی برای بومیان اشــتغال زایی کنیم. این مهم 
همکاری نهادهای مختلفی را می طلبد که ســازمان 
عمران سواحل به عنوان متولی اصلی می تواند روند کار 

را سرعت ببخشد. 
عباسی یادآور می شود که با تشــکیل سازمان عمران 
ســواحل، امنیت جانی شــناگران در دریا هم بیش از 
پیش تامین می شــود، زیرا هم اکنون نظارت واحدی 

وجود ندارد.

درآمدزایی برای بومیان 
معاون عمرانی استانداری مازندران نیز تشکیل سازمان 
عمران سواحل را یکی از موارد مورد مطالبه این استان 
می داند و به همشهری می گوید: با تشکیل این سازمان 
به عنوان متولی ســواحل، حفظ و نگهداری سواحل، 
انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات و 

همچنین بهره برداری بهینه از سواحل عملی می شود.
رضا علیخانی توضیح می دهد: در نتیجه یک مدیریت 
واحد برای اجرای برنامه ها، حتما مردم محلی نیز منتفع 
خواهند شد، زیرا در برنامه های کوتاه  مدت و بلندمدت 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حتما دیده می شــوند 
و برای آنان هم درآمدزایی خواهد شــد. تشکیل این 

سازمان دغدغه اصلی ماست.

نظارت بر اقتصاد دریا محور 
درحالی که وزیر کشور در ســفر هفته گذشته خود به 
مازندران به اقتصاد دریامحور و استفاده از ظرفیت دریا 
برای توسعه اقتصادی کشور تأکید کرده بود، نماینده 
ساری در مجلس شورای اسالمی معتقد است حل شدن 
بسیاری از مشــکالت اقتصادی استان های ساحلی در 

گرو تشکیل سازمان عمران سواحل است.
منصورعلی زارعــی به همشــهری می گوید: موضوع 
اقتصاد دریا، ایده بسیار خوبی است، ولی چه سازمانی 
باید پیگیر آن باشد؟ معلوم نیست. از این رو باید سازمان 
عمران سواحل تشکیل شود و بر همه خدمات رسانی ها 

و اجرای برنامه ها نظارت کند.
زارعی برپایی طرح هایی مثل آبزی پروری، ایجاد پارک 
ساحلی، برنامه های فرهنگی و ورزشی در کنار ساحل 
را منوط به نظارت یک نهاد واحد برمی شــمرد و ادامه 
می دهد: نهادهــای مختلفی ازجملــه منابع طبیعی، 
آب منطقه ای، کشــاورزی و... خدمات ساحلی را ارائه 
می کنند که در برخی موارد با یکدیگر هم نظر نیستند. 
از سویی دیگر فرمانداری یا شــهرداری هم نمی تواند 
متولی ساحل باشد، زیرا نظارت و خدمات دهی بر عهده 
این دو نهاد است و به همین دلیل لزوم تشکیل سریع تر 

سازمان عمران سواحل احساس می شود.
از دیدگاه نماینده ســاری، اشــتغال زایی برای مردم 
استان های شــمالی از مزایای تشکیل سازمان عمران 

سواحل خواهد بود.

زارعی با بیان اینکه تشکیل ســازمان عمران سواحل 
بدون شک به نفع مردم خواهد بود، می افزاید: میلیون ها 
مترمربع اراضی در اختیار دستگاه های دولتی است. هر 
10مترمربع از این اراضی با انتقال به بخش خصوصی یا 

تعاونی می تواند اشتغال ایجاد کند.

   
 مردم و مســئوالن استان های شــمالی منتظرند تا با 
تشکیل سازمان عمران سواحل، شاهد فرایند مدیریت 
بر ساحل و دریا، بهره مندی از سواحل آزاد شده، استفاده 
حداکثــری از قابلیت ها بــرای اشــتغال زایی، برپایی 
برنامه های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری 
باشــند. در کنار این انتظار، محمد عباســی، رئیس 
سازمان امور اجتماعی وزارت کشــور هم از پیگیری 
برای تخصیص ردیف اعتباری در بودجه ســال 1402 
برای اجرای طرح های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

در سواحل خزر خبر می دهد.

شمارش معکوس برای مدیریت یکپارچه سواحل
با تشکیل سازمان عمران سواحل، برنامه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اولویت اشتغال زایی برای بومیان اجرا خواهد شد

روز جهانی چوب در کرمانشاه
رویداد منطقــه ای 2022روز جهانی چوب با حضــور هنرمندانی از 
11استان کشور در محوطه میراث جهانی بیستون آغاز به کار کرد. به 
گزارش ایسنا، نماینده سازمان روز جهانی چوب در ایران با اشاره به 
آغاز رویداد منطقه ای روز جهانی چوب به میزبانی کرمانشاه اظهارکرد: 
این رویداد از دیروز )28تیر( آغاز شد و به مدت 4روز ادامه دارد. علیرضا 
باوندپور از حضور هنرمندانی از 11استان کشور در این رویداد خبر داد 
و گفت: جمعا 40هنرمند برای خلق آثار در این رویداد شرکت کرده اند 
 که حدود ۳0نفر آنها از کرمانشــاه و مابقی هم از دیگر اســتان های 
کشور هستند. این هنرمند رشته چوب و منبت تصریح کرد: موضوعی 
که هنرمندان در این رویداد روی آن کار خواهند کرد، دوستی با درخت 
خواهد بود که از طرف سازمان روز جهانی چوب به عنوان شعار سال 
انتخاب شده است. به گفته وی، 12اثر از سوی هنرمندان حاضر در این 
رویداد خلق می شود که 2اثر آن مربوط به هنرمندان کرمانشاهی است 
که در قالب 2گروه 15نفری در این رویداد شرکت کرده اند. باوندپور 
درباره چرایی انتخاب محوطه میراث جهانی بیستون برای برگزاری 
این رویداد هم گفت: این سومین دوره رویداد منطقه ای چوب در ایران 
است که 2دوره گذشته آن در طاق بستان و به دلیل شیوع بیماری کرونا 
به شکل استانی برگزار شد اما سومین دوره آن را به شکل کشوری و 
در محوطه بیستون برگزار می کنیم. وی ادامه داد: از این رویداد یک 
فیلم مستند تهیه می شود که روی سایت روز جهانی چوب بارگذاری 
خواهد شد که کل دنیا می توانند آن را ببینند، بنابراین ما با انتخاب 
محوطه جهانی بیستون به دنبال این بودیم تا عالوه بر معرفی بیشتر 
این اثر به مردم دنیا، در جذب گردشگر برای آن هم کمک کرده باشیم. 
نماینده سازمان روز جهانی چوب در ایران یادآور شد: با برگزاری این 
رویداد، مردم دنیا با صنایع دستی و جایگاه هنر چوب در ایران بیشتر 
آشنا خواهند شــد. وی با بیان اینکه عموم مردم کرمانشاه می توانند 
حین برگزاری این رویداد از آن بازدید داشــته باشــند، گفت: برای 
کسانی هم که امکان آمدن به محوطه جهانی بیستون و بازدید از این 
رویداد را ندارند، آثار خلق شــده در نگارخانه بلوط واقع در چهار راه 
نوبهار کرمانشاه به مدت یک روز به نمایش درمی آید و پس از آن آثار 
را به موزه چوب انتقال می دهیم.باوندپور به نقش مهم این رویداد در 
معرفی هرچه بهتر کرمانشاه به مردم دنیا اشاره کرد و گفت: امیدوارم 
مسئوالن و رسانه ها پای کار بیایند تا این رویداد را که با کمترین هزینه 

و امکانات در حال برگزاری است به خوبی  حمایت کنند.

عددخبر رویداد

دبیــر ســتاد توانمندســازی و توســعه 
اجتمــاع محــور محــالت کم برخــوردار 
کشور گفت: ساخت 300هزار مسکن 
براســاس ظرفیــت مردمــی در بافــت 
فرســوده تبریــز بایــد مــورد توجــه قرار 
گیرد. به گزارش ایسنا، پارسا گوهری 
اظهار کرد: سامانه اشــتغال و سامانه 
مسکن از هفته آینده برای شهر تبریز 

قابل دسترس خواهد بود.

۳00
هزار

آذربایجان شرقی

معــاون اجرایی رئیس جمهــوری اعالم 
کــرد بــرای اصــالح زیرســاخت های 
بافت تاریخی یــزد حــدود 700میلیارد 
تومــان اختصــاص یافــت. به گــزارش 
ایرنا، سیدصولت مرتضوی در حاشیه 
نخســتین جلســه ســاماندهی شــبکه 
آب و فاضالب و برق و گاز متناســب با 
اقتضائات بافت تاریخی یزد گفت: قرار 
شــد با همــکاری دســتگاه های اجرایی 
 منابعــی کــه به صــورت ملــی اســت 

تخصیص داده شود.

7000
میلیارد

یزد

زنجانعکس خبر

خشکی قزل اوزن
بنا به دالیل گوناگونی چندسالی است که در فصل تابستان 

جریان حرکت رودخانه قزل اوزن از حرکت باز می ماند و 
همین خشکی رودخانه در مدت چند ماه تابستان موجب 
توقف زندگی گونه های مختلف حیات وحش این رودخانه 

می شود. گونه های جانوری مختلف که در نوع خود در کشور 
و حتی دنیا کمیاب و نایاب هستند در همین مدت کوتاه 
به کام مرگ می روند و اگر این روند طی چندسال آینده 

ادامه پیدا کند، متأسفانه شاهد مرگ محیط زیست در این 
رودخانه مهم ایران خواهیم بود. منبع: مهر

ری
ه باق

احل
ی/ ر

شهر
 هم

س:
عک

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامه نگار

کرمانشاه

اســتاندار گیــالن: یکــی از مهم تریــن 
دستـــــــاوردهای تشکیـــــــل ســازمان 
عمــران ســواحل،  ایجاد اشــتغال برای 

بومی هاست
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دیــروز بــرای نخســتین بار نماد 
معامالتی جفــت ارز روبل-ریال با کالن

حضور رئیس کل بانک مرکزی در 
بازار متشــکل ارز ایران گشــایش یافت. در جریان 
مراسم افتتاحیه، 2میلیون روبل در این بازار مبادله 
شد. ایران و روسیه در تالشــند با پیمان های پولی 

دوجانبه نقش دالر را در تبادالت تجاری کم کنند.
به گزارش همشهری، یکی از عوامل افزایش قدرت 
اقتصادی آمریکا در چند دهه گذشته، افزایش ضریب 
نفوذ دالر در تجارت های جهانی بوده و در طول چند 
دهه گذشته دالر به یک ارز حاکم در اقتصاد جهان 
تبدیل شده اســت. به همین دلیل دالر صرف نظر 
از آثار اقتصادی یک ابزار سیاســی هم برای آمریکا 
محسوب می شود؛ چنان که این کشور بخش زیادی 
از تحریم ها علیه سایر کشور ها را از طریق این ابزار 

اجرایی می کند.
اما از یک دهه پیش برخی کشــورها تالش کردند 
از نقش دالر در فضای اقتصــادی جهان کم کنند 
و حتی حجم دالر را در ذخایــر ارزی خود کاهش 
دهند؛ به طوری که در ســال های اخیر سهم دالر از 
ذخایر ارزی کشورها از ۷0درصد به ۶0درصد کاهش 
یافته اســت. در چنین شــرایطی با وقوع تغییرات 
سیاسی در جهان، ایران و روسیه نیز تصمیم گرفتند 
برای کاهــش حاکمیــت دالر در فضــای تجارت 
خارجی، مبادالت خــود را از طریــق پیمان های 
پولی دوجانبه انجام دهند. این اقدام که با سفر 5ماه 
قبل رئیس جمهور به روســیه آغاز و در ادامه با سفر 
معاون نخست وزیر روسیه به ایران و سفر رئیس کل 
بانک مرکزی ایران به روسیه پیگیری شد، دیروز با 
رونمایی از نماد جفت ارز روبل-ریال در بازار متشکل 

ارزی ایران رسمیت پیدا کرد.

آغاز معامالت روبل
 دیروز بــرای نخســتین بار نماد معامــالت ارزی 
روبل-ریال در بازار متشکل ارزی گشایش یافت و در 
جریان آن 2میلیون روبل به قیمت 5۳9تومان به ازای 
هر روبل مورد دادوستد قرار گرفت. آنطور که اصغر 

ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی در آیین 
گشایش این معامالت گفت: اقتصاد ایران نیازمند 
انعقاد پولی دوجانبه و چندجانبه است تا از این طریق 
تجار بتوانند با پول های محلی مبادالت خود را انجام 
دهند. البته اولویت با کشــورهای همسایه است و 

روسیه نخستین کشور برای این منظور بوده است.
امیر هامونی؛ مدیرعامل بازار متشــکل ارزی ایران 
نیز در این باره گفت: مهم تنوع بخشــی به نمادهای 
معامالتی بازار متشکل ارزی است تا بتوانیم نیازهای 

ارزی را به طور مطلوب پاسخ دهیم.
هامونی تأکید کرد: بدیهی است که فعال مسئله ارز 
تجاری و بازرگانی در حوزه روبل مدنظر نیست و این 
روند، شــروعی برای یک فرایند معامالت مستقیم 
ریال با روبل است. او افزود: صادرکنندگان ایرانی که 
به روسیه و کشورهای CIS صادرات دارند، می توانند 
ارز )روبل( حاصل از صادراتشــان را در بازار به نرخ 
توافقی به مصارف ارز خدماتی برسانند. به گفته او از 
این پس دانشجویان شاغل به تحصیل در روسیه و 
کشورهای CIS که خانواده هایشان در ایران هستند 
و نیاز به روبل و مصارف و خدمات غیرتجاری دارند، 
می توانند از این ابزار جدید در بازار متشــکل ارزی 

بهره مند شوند و نیازشان را تامین کنند.

گامی برای توسعه روابط برای روسیه
رئیس کل بانک مرکزی هم درباره آغاز مبادالت روبل 
در بازار متشکل ارزی گفت: گشایش نماد معامالتی 
روبل-ریال گامی مهم در توســعه روابط اقتصادی 

ایران و روسیه است.
علی صالح آبادی با بیان اینکه موضوع روابط اقتصادی 
ایران با کشورهای همسایه جزو اولویت های راهبردی 
دولت اســت، توضیح داد: چارچــوب کار در نماد 
معامالتی روبل-ریال همانند ســایر نمادهای بازار 
متشکل به شــکل رقابتی و بر مبنای عرضه و تقاضا 

خواهد بود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه با تأکید بر تقویت 
عرضه ارز روبل در بازار گفت: حجم معامالت و عمق 
بازار برای نماد روبل و ریال در آینده نزدیک افزایش 
می یابد و بازارســازها هم می توانند در بازار حضور 
داشته باشند. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
مطمئن هستم با گشایش نماد روبل-ریال صادرات 
ایران به روســیه افزایش می یابد، اضافه کرد: حجم 
واردات روسیه از کشورهای دیگر باالست و با توجه 
به ظرفیت هایی که در ایران وجود دارد و بستری که 
فراهم شده، باید ســهم بازارمان را از روسیه بیشتر 
کنیم. او تأکید کرد: این اقدام گامی جدی در توسعه 
روابط اقتصادی 2کشــور ایران و روســیه خواهد 
بود. صالح آبادی گفت: در شــرایط سیاسی دنیای 
کنونی ارزهای جهان روا همچون دالر، ابزار سیاسی 
و عامل سلطه شده است. ارزهای محلی و پیمان های 
پولی دو و چندجانبه وسیله و راه حل مناسبی برای 
خنثی کردن ابزار سلطه و سیاسی ارزهای جهان روا 
خواهد بود و بر همین اساس امروز شاهد برداشتن 
گام نخســت و بســیار مهم در زمینه پیمان پولی 

دوجانبه ایران و روسیه هستیم.

آثار مبادالت روبل در بازار متشکل
کارشناســان می گویند که دالرزدایی از مبادالت 
تجاری ایران می تواند به افزایــش حجم تبادالت 
تجاری ایران کمک کند. ســیدبهاءالدین حسینی 
هاشمی کارشــناس مســائل اقتصادی در این باره 
گفت: حجم مبادالت 2کشــور ۳ تا 4میلیارد دالر 
است که می تواند این حجم به ۳0 تا 40میلیارد دالر 

افزایش پیدا کند.
او رویکرد مشترک ایران و روسیه برای دالرزدایی را 
ناشی از الزامات جدید در 2کشور دانست و اعالم کرد: 
تا پیش از این، ایران فقط تحریم بود و برای مبادالت 
تجاری و اقتصادی نیاز داشتیم از کمند دالر خارج 
شویم. اما هم اکنون روسیه نیز تحریم شده و به همین 

جهت نیاز به دالرزدایی دارد.
او با اشاره به اینکه ایران و روسیه قبال هم پیمان های 
چندجانبه پولی و ارزی داشتند، اعالم کرد: این دو 
کشور می توانند حداقل در مبادالت بین خودشان 
از ارزهای ملی استفاده کنند؛ بر این اساس روسیه 
می تواند در ایران یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی 
باز کند و ایران نیز در روســیه یک حساب روبلی باز 
کند. پس از آن وارد کننده ایرانی که از روســیه کاال 
وارد می کند، روبل را به صادر کننده روسی پرداخت 

می کند و همین کار را روسیه در ایران انجام دهد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی ایجاد یک ارز 
مشترک و یا مبادله براساس واحد پول روبل و ریال 

می تواند به حذف ارز دالر یا یورو کمک کند.
او به دستور روسیه به کشورهای واردکننده انرژی از 
این کشور برای پرداخت هزینه آن با روبل اشاره کرد 
و گفت: این کار باعث افزایش حجم روبل و کاهش 
ارزش پول ملی روسیه می شود و در نتیجه وابستگی 
به ارزهای دیگر به حداقل می رسد. ایران نیز می تواند 

این کار را انجام دهد.
حســینی هاشــمی افزود: پیمان های پولی و مالی 
را می توان به صورت ســه یا چندجانبه برقرار کرد. 
به عنوان مثال می توان عراق را به این معامالت اضافه 
کرد تا ایران طلب های خود از عراق را از حساب این 
کشور در روسیه دریافت یا به جای آن کاال وارد کند.

پیمان پولی ایران و روسیه در فاز اجرا
دیروز برای نخستین بار مبادالت روبل روسیه در بازار متشکل ارزی ایران آغاز شد

عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران مطرح کرد
پیش بینی افزایش تولید زعفران

»برداشت زعفران امسال 100درصد افزایشی خواهد 
بود.« این پیش بینی مســئول کمیته فرآوری شورای کشاورزی

ملی زعفران، قطعا بهترین خبر ایــن روزها در حوزه 
زعفران اســت. آمار تولید زعفران در 2سال گذشــته به دلیل شرایط 
نامناسب آب و هوایی کاهشی بوده و بعد از رکورد 450تنی برداشت در 
سال آبی پربارش 98-9۷ هر سال تولید زعفران با درصدی از افت مواجه 

بوده است.
 پیش از این محسن احتشام، رئیس شــورای ملی زعفران آمار تولید 
زعفران در ســال99 را 400تن اعالم کرده بود اما برای میزان برداشت 
ســال گذشــته هیچ عدد و رقم موثقی از ســوی این شــورا یا وزارت 
جهادکشاورزی به عنوان متولی اصلی و مرجع رسمی انتشار آمار تولید 
بخش کشاورزی، اعالم نشده است. برآوردهای فعاالن این بخش از تولید 
سال1400، کاهش 40درصدی و برداشت 200تن است که با توجه به 
صادرات 200تنی این محصول تا امروز به نظر چندان بی راه نیست، اما 
به طور قطع میزان تولید سال گذشــته از ۳00تن کمتر بوده است. در 
طول یک ماه گذشته بعضی فعاالن این حوزه پیش بینی هایی مبنی بر 
احتمال ادامه روند کاهش تولید برای امسال ارائه کردند که با توجه به 

روند کاهشی صادرات این محصول، نگران کننده بود. 
حاال اما عضو هیأت مدیره شورای ملی زعفران و مسئول کمیته فرآوری 
این شورا در گفت وگو با همشهری از افزایش قطعی تولید این محصول 
خبر می دهد. علی حسینی، البته هیچ پیش بینی دقیقی از رقم احتمالی 
برداشت یا حتی میزان افزایش تولید نسبت به سال قبل ارائه نداد ولی 
تأکید کرد: هرگونه پیش بینی مبتنی بر عدد و رقم با توجه به مدت زمانی 
که تا فصل برداشــت این محصول یعنی آبان ماه، باقی مانده غیرقابل 
استناد اســت و ارزیابی دقیقی از وضع مزارع تا قبل از شروع برداشت 
نمی توان داشت، اما این گفته که برداشت امسال نیز کاهشی خواهد بود 
درست نیست و با توجه به شواهد موجود و میزان کشت، رقم برداشت 
بیش از سال گذشــته خواهد بود. از دالیل این رشد برداشت افزایش 

سطح زیرکشت زعفران در دیگر استان های کشــور است که به گفته 
فعاالن این بخش می تواند کاهش احتمالی برداشت در خراسان بزرگ 

را پوشش دهد.

تداوم مشکالت صادراتی و افزایش قاچاق
حمایت دولت از زعفران کاران و اعالم قیمت 21میلیون تومانی خرید 
حمایتی ایــن محصول، از اتفاقات بســیار خوبی بود کــه بعد از چند 
سال مشــکالت تولید و صادرات به نظر می رسید نه تنها شرایط را برای 
تولیدکنندگان بهتر می کند و هم گام مثبتی در زمینه کاهش قاچاق 
خواهد بود. در چند ماه اول نیز اگرچه جهش قیمت زعفران در بازار داخل 
مصرف کنندگان داخلی را بیش از پیش این کاال محروم کرد اما شرایط 
بازارهای بین المللی بسیار خوب بود و قیمت هر کیلوگرم از این محصول 

در مقطعی از 40میلیون تومان نیز فراتر رفت.
 اما این وضعیت تداوم نداشت و به گفته نایب رئیس شورای ملی زعفران 
روند صادرات این محصول از ابتدای زمستان پارسال کاهشی بوده است. 
غالمرضا میری، یک ماه پیش اعالم کرد: صــادرات زعفران در دی ماه 
سال گذشــته 58درصد، بهمن ۳۳درصد، اسفند ۳8درصد، فروردین 
59.5درصد و اردیبهشت 19درصد کاهش پیدا کرد. ضرر و زیان ناشی از 
اختالف قیمت ارز صادراتی و ارز نیمایی در هنگام بازگرداندن ارز حاصل 
از صادرات، دریافت عوارض صادرات آب مجازی از صادرکنندگان و دیگر 
مشــکالت صادراتی که به افزایش هزینه صادرات منجر شده ازجمله 
دالیلی است که به گفته این مقام مسئول قاچاق زعفران را به صرفه تر و 

صادرات رسمی این محصول را کاهش داده است.

مقاومت بازارهای جهانی در برابر قیمت زعفران ایران
مسئول کمیته فرآوری شورای ملی زعفران در گفت وگو با همشهری، با 
بیان اینکه متأسفانه کاهش صادرات عارضه یابی نمی شود، گفت: عوامل 
زیادی در این زمینه دخیل هستند که نخستین و مهم ترین آن قوانین 

دست و پاگیر صادراتی است، در چنین شرایطی قطعا بخشی از صادرات 
به سمت قاچاق می رود. 

حســینی افزود: تجربــه نشــان داده که هــرگاه دولت هــا مقررات 
سختگیرانه ای در زمینه صادرات وضع کرده اند این قوانین کمک شایانی 
به قاچاقچیان بوده و شرایط امروز صادرات نیز به همین گونه است. این 
عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران، جهش ۳00درصدی قیمت این 
محصول را دومین عامل کاهش صادرات اعالم کرد که موجب مقاومت 
بازارهای جهانی در برابر قیمت زعفران ایران شد. حسینی افزود: قیمت 
زعفران در سال گذشته به دلیل کاهش تولید و همچنین جو روانی حاصل 
از افزایش رقم خرید زعفران، جهش ناگهانی داشت که این رشد گرچه 
به سود کشاورز زعفران کار بود اما بازارهای جهانی که سال ها زعفران را 
کیلویی زیر یک هزار دالر می خریدند ناگهان با قیمت چند برابر گذشته 
مواجه شدند و به تامین بخشی از نیازشان از کشورهای دیگر اقدام کردند. 
وی ادامه داد: افزایش قیمت زعفران در نهایت به نفع کشاورزان ما است 
اما این حقیقت را نیز نباید نادیده گرفت که 80درصد تولید این محصول 
صادر می شود و ما به خریداران دنیا نیاز داریم، در نتیجه اگر بدون انعطاف 
تنها به فکر افزایش قیمت باشیم رقبای ما در منطقه، بازارهای جهانی ما 

را در اختیار خواهند گرفت. 
حسینی تأکید کرد: ممکن است این اتفاق تا یکی دو سال آینده نیفتد اما 
در آینده به هرحال خواهد افتاد. دنیا به سمت تامین کنندگانی می رود 
که محصول را با قیمت مناســب تری در اختیار خریداران بین المللی 
بگذارند در نتیجه فقط بر طبل گرانی کوبیدن برای خوشــحال کردن 
مِن تولیدکننده درست نیســت و عوامل دیگر را نیز باید درنظر گرفت. 
او کشــورهای رقیب ایران در زمینه تولید زعفران را افغانستان، یونان، 
اسپانیا، ایتالیا، مراکش و هند را عنوان کرد که به سمت افزایش تولید 
زعفران رفته اند. به گفته حســینی گرچه ایران هم اکنون بزرگ ترین 
تولید کننده زعفران دنیاست اما ممکن است کشورهای دیگر در آینده 

بازارهای ایران را تصاحب کنند.

مبادالت سایر ارز ها
برخی خبر ها حاکی از آن است که بعد از آغاز مبادالت روبل در بازار متشکل، قرار است سایر ارزها 
ازجمله لیر ترکیه، دینار عراق و درهم امارات هم در این بازار مبادله شود. مدیرعامل بازار متشکل 
ارزی ایران دیروز در همین باره گفت: سعی داریم سایر ارزها همچون لیر ترکیه، دینار عراق، دالر 
کانادا و دالر استرالیا که تقاضای واقعی برای آنها وجود دارد را با اولویت باالتری پیگیری کنیم تا در 

آینده نماد آنها را روی تابلوی بازار متشکل ارزی داشته باشیم.
هامونی در پاسخ به این پرسش که در آینده شــاهد ورود درهم امارات به نمادهای معامالتی بازار 
متشکل خواهیم بود یا خیر، گفت: هم اکنون حجم قابل توجهی از اسکناس درهم معامله نمی شود، 
زیرا حجم قابل توجهی از معامالت درهم امارات به صورت حواله است که یکی از نمادهای پرمعامله 
سامانه نیماست و در نتیجه معامله اسکناس درهم در بازار متشکل ارزی در اولویت های بعدی است.

مکث

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

276

593

1512
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خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 
939واحد، معادل 0.06درصد نزول کرد و به یک میلیون 

و 468هزارو 893واحد رسید. شاخص کل هم با 756واحد 
افت به 401هزار و 677واحد رسید.

در مبادالت دیروز 
بازارسرمایه، قیمت 

سهام 208شرکت 
رشد و 273شرکت کاهش 

یافت. قیمت سهام 17شرکت 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 
195میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به هزارو 512میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی روز یکشنبه 317میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
در مبــادالت دیــروز 31هزارمیلیاردتومــان نــزول کــرد و بــه 
6782هزار میلیارد تومان رسید. ارزش دالری کل بازار سهام 
ایــران با توجــه بــه اینکه هــردالر آمریــکا دیــروز در بــازار آزاد 
در محــدوده 31هزار و 900تومان دادوســتد شــد، هم اکنون 

معادل 212میلیارد و 600میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبادالت روز سه شــنبه 10هــزارو 177میلیــارد تومان 
اوراق بهــادار دربــازار ســرمایه دادوســتد شــد کــه از این 
میزان هزارو 788میلیارد تومان به معامالت خرد سهام 
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصــاص 
یافت. این ارقام نشــان می دهدکه ارزش کل معامالت 
خرد در دادو ستد های دیروز 859میلیارد تومان معادل 

32.5درصد افت کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

 اختالف قیمت میوه 
در میادین و مغازه ها

تازه ترین نرخ نامه سازمان میادین میوه وتره بار شهر تهران حاکی 
از عرضه تمام میوه های فصل با قیمت هایی دست کم ۳0درصد 
پایین تر از میانگین قیمت این اقالم در مغازه های ســطح شهر 
است. در برخی از میوه ها ازجمله گیالس و شاتوت این اختالف 
بیشتر و حدود 50درصد است. قیمت میوه های جالیزی مثل 
انواع خربزه، طالبی، گرمک و هندوانه نیز از 5 تا 11.500تومان 

متغیر است.
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قیمت پنیر در نخستین ماه 
تابستان

قیمت پنیر در تیرماه امسال روند باثباتی را پشت  سر 
گذاشته است. از بهار امسال و همزمان با تغییر شیوه 
حمایت دولت از قیمت لبنیات به شــکل پرداخت 
مستقیم یارانه به مصرف کنندگان، قیمت لبنیات 
افزایش یافت اما آمارها و بررسی های میدانی نشان 
می دهد درحالی که دیگر اقالم لبنی با کاهش مصرف 
مواجه بوده اند، پنیر جایگاه خود را در ســبد خرید 

خانوارها حفظ کرده است.

قیمت ها به تومان  در تیرماه 1401

29.000لبنه- 200گرمیپگاه

178.500لیقوان- 800گرمیپگاه

89.000سنتی- 400گرمیکاله

35.000لبنه- 300گرمیدامداران

25.000سفید- 210گرمیمیهن

25.500کم چرب- 210گرمیروزانه

45.000آمل- 400گرمیهراز

110.000سفید لیقوان- 400گرمیمی ماس
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  کاهش قیمت برنج درجه یک در شمال 
حسن تقی زاده، عضو انجمن صنفی برنج فروشان استان مازندران 
با بیان اینکه اکنون برداشت برنج در برخی مناطق شروع شده 
است، گفت: قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی و طارم درجه یک 
کشت اول در شــمال به 90 تا 95هزار تومان رسیده که نسبت 
به هفته های گذشته بین 25 تا ۳0هزار تومان کاهش را نشان 
می دهد. به  گفته او در هفته های گذشته قیمت هر کیلوگرم برنج 
هاشمی و طارم در شمال کشور به 120هزار تومان نیز رسیده 
بود که با افزایش فرایند برداشت از هفته آینده، می توانیم شاهد 

افت قیمت ها در شمال کشور و بازار باشیم.

  منتظر خبرهای خوب خودرویی در ماه آینده باشید
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت ، از اعالم خبرهای خوب 
در حوزه خودرو طی ماه آینده خبــر داد و گفت: گزارش های 
مالی شــرکت های خودرویی نشــان می دهد این صنعت در 
خردادماه امســال با 18درصد رشــد رکورددار رشــد بخش 
تولید در اقتصاد بوده اســت. او با بیان اینکــه نتایج اقدامات 
کمی و کیفی وزارت صمت در صنعت خودرو قابل مشــاهده 
اســت، گفت: این صنعت طبق ابالغ دســتورالعمل 8ماده ای 
رئیس جمهور، در حال  گذار پلتفرمی از شکل سنتی به مدرن 
است و طبق سند تحول خودرو مســیر کیفی سازی در سال 

آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت.

  ظرفیت تولید آسانسور؛ 2برابر مصرف
صمد شفائی، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان قطعات 
آسانســور و پله  برقی گفت که هم اکنون 40 تا 50هزار دستگاه 
آسانسور ساالنه نصب و راه اندازی می شــود، اما ظرفیت تولید 
تا 80هزار دستگاه اســت. او با بیان اینکه تولید آسانسور برای 
آسانسورهای تا 15طبقه، 100درصد داخلی است، تصریح کرد: 
هم اکنون در این بخش مازاد تولید داریــم و نیازی به واردات 

آسانسور نیست.
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حسین قربان زاده 
رئیس سازمان خصوصی سازی  

باالخره بعــد از کش و قوس هــای فراوان 
در زمینه تهیه و تنظیم صورت های مالی 
شــش ماهه باشــگاه اســتقالل و اخــذ 
مجوزهای الزم از سازمان بورس، سازمان 
خصوصی سازی  و ثبت شــرکت ها، برای 
ثبت افزایش ســرمایه این باشــگاه که از 
تاریخ 15اسفند ســال گذشته آغاز شده 
بود، نماد معامالتی این باشگاه روز شنبه 
در فرابورس بازگشــایی می شــود و مردم 
می توانند نسبت به خرید و فروش سهام 
این باشگاه اقدام کنند. صورت های مالی 
شش ماهه حسابرسی شده پرسپولیس 
نیــز آمــاده شــده و بعــد از قطعــی شــدن 
موضوع بازارگردانی ســهام این باشگاه، 
نماد پرســپولیس نیز به زودی بازگشایی 

خواهد شد.

محسن علیزاده
عضو ناظر مجلس در شورای  بورس

بــه مصوبــه شــورای بــورس از ایــن  پس، 
عرضــه و تقاضــا قیمــت خــودروی را در 
بورس مشــخص می کند. ضمــن اینکه 
عرضه خــودرو در بــورس کاال، عــالوه بر 
ایجاد شفافیت موجب کاهش اختالف 
قیمــت کارخانــه و بــازار و نیــز حــذف 
داللی ها و رانت در بازار خودرو می شود.



فوالد نرم!
 در مورد خریدهای این فصل فوالد

2نکته کامال نگران کننده وجود دارد
اشــکان دژاگه تازه ترین خرید فوالد در بازار 
تابســتانی نقل و انتقاالت لیگ بیست ودوم 
به شمار می رود. بازیکنی که چندین سال در 
تیم ملی در کنار جواد نکونــام بازی کرده و 
حاال زیرنظر این مربی به میدان خواهد رفت. 
اشــکان در لیگ برتر فقط پیراهن تراکتور را 
به تن داشــته و حاال فوالد خوزستان دومین 

باشگاه او در فوتبال ایران خواهد بود.
   دژاگه یک چهره کامال شناخته شده برای 
هواداران فوتبــال ایران به حســاب می آید 
اما برخالف تصــور مدیران باشــگاه فوالد، 
جذب او در ۳۶ســالگی هواداران این باشگاه 
را به وجد نمی آورد. اشــکان در ســال های 
گذشته بارها با مصدومیت روبه رو شده و بعد 
از ترک تراکتورسازی حتی در سطوح پایین تر 
فوتبال قطر نیز درخشــش خاصی نداشــته 
است. امضای قرارداد با این بازیکن باتجربه، 
فوالدی ها را نگران تکرار ماجرای ایبای گومز 
می کند؛ فوتبالیستی که با سروصدای بسیار 
زیادی جذب شد اما هرگز نتوانست به فوالد 
کمک کند و آمادگی پشــت ســر گذاشتن 
حتی یک مسابقه 90دقیقه ای برای این تیم 
را نداشــت. جذب دژاگه در ادامه روند کامال 
متوسط نقل و انتقاالتی باشگاه فوالد در این 
پنجره صورت گرفته است. همه توقع داشتند 
آخرین تیم ایرانی باقیمانده در لیگ قهرمانان 
آســیا، یک پنجره توفانی نقل و انتقاالتی را 
پشت سر بگذارد اما تا امروز چنین اتفاقی در 
باشگاه رخ نداده است. البته که فرصت نقل و 
انتقاالت برای این تیم هنوز تمام نشــده اما 
با فهرســت خرید فعلی، جاه طلبی در آسیا 
و لیگ برتر برای این تیم به شــدت دشــوار 

خواهد بود.
   فوالد برای تقویت خط دروازه در تابستان، 
به دنبال پیــام نیازمند بود امــا در نهایت با 
کریســتوفر کنت قرارداد بســت. گلر دوم 
سپاهان عملکرد ضعیفی در این تیم داشت 
و بعد از ورود رشید مظاهری، کامال به نیمکت 
باشگاه دوخته شــده بود. این تیم در سمت 
چپ خط دفاعی نیز به ســراغ سعید آقایی 
رفت؛ بازیکنی که فصل گذشته با بیشترین 
انتقادها از سوی هواداران پرسپولیس روبه رو 
شــده بود. بازیکنی که به عنــوان یک دفاع 
کناری، رکورد شــاهکار »صفر پاس گل« را 
در لیگ بیست ویکم به نام خودش ثبت کرد. 
   گزینه فوالد برای سمت راست خط دفاعی 
نیز وریا غفوری با صفر گل و تنها یک پاس گل 
در لیگ برتر بیست ویکم است. مجید علیاری 
و محمدرضا غبیشــاوی خریدهــای کامال 
متوسطی برای تیم نکونام هستند. همانطور 
که احســان پهلوان نیز هرگز در پرسپولیس 
یک ستاره نبوده و از سطح یک بازیکن نسبتا 
خوب فراتر نرفته اســت، در خط حمله نیز با 
هیچ متر و معیاری، رسیدن از لوسیانو پریرا به 
علی قربانی نشانی از »پیشرفت« در خودش 
ندارد. شــاید تنها خرید ایده آل فوالد در این 
فصل فرشید اسماعیلی باشد اما حتی او نیز 
در فوتبال قطر، فصل فوق العاده ای را سپری 
نکرده اســت. این خرید با جدایی احتمالی 
پاتوسی، باز هم راه را برای تقویت چشمگیر 
فوالد خوزستان خواهد بست. مهم ترین گزینه 
باقیمانده برای فوالد در تابســتان هم آرش 
رضاوند است؛ بازیکنی که هواداران استقالل 

اصال مخالف جدایی اش از باشگاه نیستند.
   در مورد خریدهای این فصل فوالد، 2نکته 
کامال نگران کننده وجــود دارد. اول از همه، 
شرایط سنی خریدهای مهم این تیم چندان 
مطلوب نیســت؛ بازیکنانی مثل وریا، دژاگه 
و علی قربانی در انتهای مســیر فوتبال شان 
قرار دارند و دیگر بازیکنان دونده ای به شمار 
نمی روند. نگرانی دوم در مورد فهرست خرید 
این تیم، »فرم« این نفرات در فصل گذشته 
است. تقریبا هیچ یک از آنها از دل یک فصل 
درخشان راهی فوالد نشده اند. تنها نماینده 
ایرانی لیگ قهرمانان تا امــروز کدام رقابت 
نزدیک بر سر یک ستاره در نقل و انتقاالت را 
برده است؟ آنها کدام شاه ماهی نقل و انتقاالت 
را به چنگ آورده اند؟ کدام فوق ســتاره لیگ 
برتری حاضر شــده تا در فصــل جدید برای 
فوالد به میدان برود؟ خریدهای فوالد همگی 
خریدهای ســاده ای بوده اند و باشگاه برای 
جذب هیچ کــدام از آنها به دردســر نیفتاده 

است.
    بدون تردید این مهم ترین فصل مربیگری 
جواد نکونــام خواهد بود. جــواد در همین 
تابستان گزینه جدی کارکردن در استقالل 
و تیم ملی بوده اما ترجیح داده به مســیرش 
در فوالد ادامه دهد. باشــگاه اما نتوانســته 
همه  چیز را برای موفقیت بــزرگ این مربی 
فراهم کند. تیمی که فوالد بسته، شاید باشگاه 
را از نخستین مسابقه حذفی لیگ قهرمانان 
عبور بدهد اما بــرای مراحل بعدی و برخورد 
با بزرگ ترین قدرت های آســیایی، به اندازه 
کافی مجهز به نظر نمی رسد. شکست خوردن 
در این فصل، ادامه مســیر مربیگری نکو را 
تغییر می دهد و برچسب مربی موفق را از روی 
او برمی دارد اما اگر این مربی بتواند با همین 
ترکیب در آسیا بدرخشد و مربی های خارجی 
این فصل لیگ برتر را کنــار بزند، دیگر هیچ 
نگاه تردیدآمیزی به توانایی های او در قامت 

یک مربی باقی نخواهد ماند.
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شب شاهکار مجتبی
 حرف های صریح و منطقی جباری

 که باید به آنها فکر کرد؛ مجتبی در بخشی از 
سخنانش به شدت به مهدی تاج تاخت

با جذب دلیخت که از بچگی بایرنی بوده؛ 
حاال باشگاه آلمانی ولخرج ترین تیم 

نقل وانتقاالت تابستانی است

بازی صعود به اف سی هالیوود خوش آمدی
 تیم های ملی بسکتبال ایران و اردن امروز برای 
رسیدن به جمع 4تیم اول کاپ آسیا مقابل هم 

قرار می گیرند 

 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 سبک یحیی

را  دوست دارم
گئورگيولسياني،مدافعجديدسرخپوشانميگويد

جوخوبپرسپوليسرادرهيچتيمديگرينديدهاست

یادآوری چند نکته ضروری به مهاجم سر به هوای 
تیم ملی. جالب است بدانید مهدی طارمی در 
حالی وضعیت شایسته را دعوت از بازیکنان به 
تیم ملی بعد از سال ها تالش و کوشش می داند 
که خودش با چیزی حدود 20بازی باشگاهی برای 
نخستین بار به تیم ملی فرا خوانده شد!

یکی از آن 59 نفر بودی
 آقای طارمی!

سوژه روز
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بگوییم ماست سیاه است؟

سقوط یعنی این

همین آرش رضاوند را می گویید؟

یکــی از خوب هــای ایــن فوتبال 
سروش رفیعی اســت؛ آنقدر آرام 
و مثبت اندیش کــه اگر جلوی او 
جنگ جهانی هــم رخ بدهد، آن 
را به فال نیــک می گیرد! مثال این 
جمالت را بخوانیــد: »از نظر من هیچ 
دودستگی در تیم ملی وجود ندارد و امیدوارم رسانه ها از این 
عبارات استفاده نکنند. تک تک کلمات شما باعث می شود این 
هجمه ها به وجود بیاید یا اینکه یک فضای خوب و مناســب 
برای کار کردن ایجاد شود.« خیلی هم عالی. سروش بهترین 
راهکار را ارائه داد. از این به بعد هر اتفاقی که در فوتبال ایران رخ 
بدهد، ما از واژه های مثبت برای توصیف آن استفاده می کنیم. 
اصال اگر الزم باشد می گوییم ماست سیاه است، اما باور کنید 
اســتوری پیج 4میلیون نفری طارمی علیــه همبازیانش را 

نمی توانیم کاری کنیم. می توانیم؟!

این رسانه های اماراتی هم کچل کردند 
ما را از بس در مورد احتمال حضور 
مهدی قائدی در االتحادکلبا مطلب 
نوشتند. فرهاد مجیدی سرمربی 
این تیم شده و یک روز در میان اخبار 
متناقضی در مورد حضور یا عدم حضور 
قائدی در این تیم مطرح می شــود. مهدی فصل موفقی را در 
االهلی پشت سر نگذاشت و با وجود قرارداد بلندمدتی که با این 
تیم دارد، گمانه زنی های مختلفی در مــورد آینده این بازیکن 
صورت می گیرد. کاری نداریم که سرنوشت قائدی چه خواهد 
شد، اما همین که االن گمانه زنی های نقل وانتقاالتی در مورد 
او محدود به االتحادکلبا شده نشان دهنده سقوط این بازیکن 
است. زمان بازی در استقالل یا اوایل حضور در االهلی، هر روز 
از یک تیم اروپایی به عنوان مقصد مهدی یاد می شد، اما حاال... 

امیدواریم این بازیکن زودتر به روزهای خوبش برگردد.

برخــی اتفاقاتــی کــه در فصل 
نقل وانتقاالت رخ می دهد بسیار 
جالب توجه است. آدم حرف هایی 
می شــنود و چیزهایی می بیند 
که همینطور هاج و واج می ماند. 
تازه ترین شایعه این است که فوالد 

خواهان صدور رضایتنامه قطعــی آرش رضاوند برای حضور 
در این تیم شده، اما استقالل ۳5میلیارد تومان بابت این موضوع 
طلب کرده است! به نظر می رسد آبی ها می خواهند هر قدر در این 
مدت برای جذب بازیکنان مختلف خرج کرده اند را به صورت یکجا 
از فوالد بگیرند! البته آنها یک گزینه دیگر هم دارند که معاوضه 
رضاوند با احسان پهلوان و دریافت 10میلیارد تومان پول است؛ 
پیشنهادی که یک جور کری ریز هم در آن به چشم می خورد. 
انصافا همه اینها را بابت همین رضاوند می خواهید؟ همین که هر 
وقت بازی می کرد کانال های هواداری از خجالتش درمی آمدند؟

قرعه کشی فصل جدید رقابت های لیگ 
برتر، روز یکشنبه آینده برگزار می شود. 
1۶تیمی کــه در قرعه کشــی این فصل 
حضور دارند همگی الاقل یک بار در این 
مسابقات حاضر بوده اند و برخالف چند سال گذشته هیچ تیم جدیدی 
به این مســابقات اضافه نشده است. سال گذشــته هوادار تهران تیم 
تازه وارد مســابقات بود و نخســتین دوره حضورش را در لیگ جشن 
می گرفت. سال قبل از آن آلومینیوم اراک و مس رفسنجان تیم های 
تازه وارد بودند و ســال قبل تر )1۳98( گل گهر سیرجان بود که برای 
نخستین بار به لیگ برتر اضافه شد. در سال9۷ هم نساجی قائمشهر 
به لیگ برتر آمد و امسال پنجمین فصل حضورش را در این سطح آغاز 
می کند. در واقع از 1۶تیم لیگ برتر، 5تیم طی 4ســال اخیر به این 

لیگ اضافه شده اند.

ملوان انزلی و مس کرمــان، 2 تیمی که 
امسال از لیگ یک به لیگ برتر پیوسته اند 
تیم های تازه وارد و کم نام ونشــانی برای 
این لیگ نیســتند. ملوان و مس سال ها 
در لیگ برتر حاضــر بوده و حتی بعضا مقام های خوبی هم به دســت 
آورده اند. ملوان پیش از این 14دوره در لیگ برتر حاضر بوده و امسال 
این عدد را به 15خواهد رساند. ادوار حضور ملوان در لیگ برتر با تیم 
تراکتور تبریز برابر است. مس کرمان هم 8دوره در این سطح حضور 
داشته و امســال رکوردش را به 9دوره خواهد رساند. مس یک بار در 
لیگ برتر سوم شده و سابقه حضور در میان ۳تیم باالی جدول را هم 
 دارد. در واقــع تعداد حضورهای مس کرمــان از مجموع حضورهای
 2 تیم دیگر این استان یعنی مس رفسنجان و گل گهر هم بیشتر است.

رکورددار حضــور در لیگ برتر همچنان 
ســرخابی های تهران و 2 تیم اصفهانی 
هستند که در همه ادوار این لیگ حاضر 
بوده اند. پرسپولیس، استقالل، سپاهان و 
ذوب آهن در هر 21دوره قبلی حضور داشته اند و امسال این رکورد را به 
22 می رسانند. تا همین 2سال قبل سایپا هم در این رکورد شریک بود 
که باالخره سقوط کرد و امسال برای دومین فصل متوالی در لیگ یک 
بازی می کند. بعد از 4تیم اول به نام فوالد می رسیم که فقط یک دوره 
از لیگ برتر را از دست داده و امسال با 21حضور، پشت سر تهرانی ها 
و اصفهانی ها قرار می گیرد. پیکان هم با حضور در 18دوره از 22دوره 

لیگ برتر، جزو تیم های باالست و رتبه هفتم را در اختیار دارد.

نكته بازی

متريكاآماربازی
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نقل و انتقاالت

شب شاهکار مجتبی
 حرف های صریح و منطقی جباری

 که باید به آنها فکر کرد
شاید از زمان سپرده شدن باکس دوشنبه شب های 
شــبکه ســه به »فوتبال برتر« ایــن برنامه هرگز 
نتوانســته بود مهمانی با ســطح وجاهت مجتبی 
جباری داشته باشد؛ ستاره سابق استقالل و تیم ملی 
که نه فقط به خاطر رزومه اش، بلکه به واسطه جنس 
حرف هایی که زد حسابی مورد توجه قرار گرفت. این 
روزها فضای رسانه ای فوتبال ایران تسلیم دو قطبی 
کی روش- اسکوچیچ است و خیلی ها همه  چیز را در 
این چارچوب می بینند. جباری هم مثل همیشــه 
نظرش را به صراحت گفت و پشت سرمربی کروات و 
فعلی تیم ملی درآمد. با این حال ظلم است اگر همه 
حضور شماره هشت آبی ها در تلویزیون را به همین 
مقدار محدود کنیم و بیرق موافقت یا مخالفت با آن 
را برداریم. جباری چیزهای مهم تری گفت که باید 

مورد تامل جدی قرار بگیرد.
مجتبی در بخشی از سخنانش به شدت به مهدی تاج 
تاخت و با پیش بینی صریح اینکه او برنده انتخابات 
فدراسیون فوتبال خواهد شد، از خجالت این نامزد 
پرماجرا درآمد. جباری کــه در این محاکمه غیابی 
تمام مدت تاج را »تو« خطاب می کرد، گالیه داشت 
که چرا یک نفر باید این همه خرابی به بار بیاورد و 
بعد خودش را سزاوار بازگشت به فوتبال بداند؟ او به 
طعنه گفت: »اقای تاج آمده تا مشکالت به جا مانده 
از آقای تاج را حل کنــد!« در این بخش، اظهارات 
جباری در مــورد قحط الرجال حاکم بــر فوتبال 
ایران بی نظیر بود. او سپس به کم وکیف مشکالت 
زیرســاختی در فوتبال ایران پرداخــت و آنجا هم 
حرف های جالبی زد؛ مثال در این مورد که چرا لیگ 
ما هنوز ســهمیه ویژه برای بازیکنان 25سال دارد. 
آیا این جوانگرایی است؟ مسلما نه. سن درخشش 
در فوتبال امروز جهان به 19- 18ســال رسیده و 
اینکه بازیکن 25ســاله فقط به خاطر سن و سالش 
سهمیه ویژه داشته باشد، صرفا زمینه رانت و زد و بند 

را فراهم می کند.
بعــد از این اظهــارات دقیــق و درســت، جباری 
افشــاگری هایی هم در مورد چرایی به هم خوردن 
حضورش کنار وینفرد شــفر انجام داد که دامنه آن 
به فرهاد مجیدی هم کشیده شد. واکنش احساسی 
جباری به جدایی وریا غفوری هم بخش مهم دیگری 
از مصاحبه بود؛ یک گفت وگوی کمیاب که برگ برنده 

یک برنامه نه چندان محبوب شد.

سبک مربیگری یحیی 
را دوست دارم

گئورگی ولسیانی، مدافع جدید سرخپوشان می گوید جو 
خوب پرسپولیس را در هیچ تیم دیگری ندیده است

امیرحسین اعظمی| پرسپولیس فصل گذشته شرایط خوبی در خط دفاعی و چارچوب دروازه نداشت 
و همین موضوع باعث شد تا یحیی گل محمدی برای برطرف کردن نقاط ضعف تیمش در این دو پست 
نفرات جدیدی را جذب کند. گئورگی ولسیانی یکی از بازیکنانی است که امسال به پرسپولیس اضافه 
شده است. او که فصل قبل پیراهن سپاهان را بر تن داشت، تأکید می کند طی سال های حضور در ایران، جو 
هیچ تیمی را مثل پرسپولیس ندیده است. ولسیانی درخصوص حضور در پرسپولیس و مسائل مختلف دیگر 

به سؤاالت همشهری ورزشی پاسخ می دهد.

   شرایط این روزهای 
پرسپولیس چطور است؟

ما به شکل جدی و فشرده تمرین 
می کنیم تا آماده شروع فصل جدید 
لیگ برتر شویم. تمرینات سختی را پشت 
سر می گذاریم و کادر فنی هم با انجام بازی های 
دوستانه در تالش است تا بازیکنان را به هماهنگی 
برساند. هر روزی را که پشت سر می گذاریم، یک 
کمک بزرگ برای ماست تا بتوانیم بیشتر از هم 

شناخت پیدا کنیم و هماهنگ تر شویم.

   جــو پرســپولیس را چطور 
می بینی؟

جو خوبــی در تیم حاکم اســت. مــن قبل از 
پرســپولیس در چند تیم دیگــر ایرانی بازی 
کرده بودم ولی بایــد بگویم که هیچ تیمی جو 
پرسپولیس را ندارد. اینجا همه  چیز فوق العاده 
است و خوشحالم که در یک تیم بزرگ بازی 

می کنم.

   اولین بــار که پیشــنهاد 
پرسپولیس به دست تو رسید، چه احساسی 

داشتی؟
واقعا سورپرایز شدم. بعد از پشت سر گذاشتن یک 
فصل سخت، تازه استراحت را شروع کرده بودم که 
پرسپولیس به من پیشنهاد داد و این یک اتفاق خوب 
بود. من هم نمی توانســتم به این پیشنهاد پاسخ منفی 
بدهم. بازی در این تیم یک چالش جدید برای من بود و 

درنهایت هم با این تیم به توافق رسیدم.

    هدف مهم تو در پرسپولیس چیست؟
مهم این اســت که کیفیت خوبی از خودم به نمایش بگذارم و 
بازیکن مفیدی باشم. دوست دارم قهرمانی با پرسپولیس را در 

لیگ برتر تجربه کنم و امیدوارم به این هدف برسم.

   اوایل حضورت در پرسپولیس، محیط این تیم برایت 
ناآشنا نبود؟

طبیعتا چند روز نیاز به زمان داشتم تا خودم را با شرایط وفق بدهم ولی 
حضور سروش رفیعی و دانیال اسماعیلی فر برای من خوشحال کننده 
بود چون با آنها در سپاهان همبازی بودم. از طرفی وقتی در نخستین 
جلسه به محل تمرین رفتم، برخوردها با من خوب و صمیمی بود و این 

چیزی بود که برایم اهمیت داشت.

   پرســپولیس در خــط دفــاع نفراتــی چون 
پورعلی گنجی، فرشــاد فرجی، علی نعمتی و هنانوف را دارد. 

به نظر می رسد رقابت بین شما سخت باشد.
رقابت که در همه پست ها وجود دارد.

   به نظر خودت فیکس بازی می کنی؟
این را من نمی توانم جواب بدهم و همه  چیز دست سرمربی است که 
باید تصمیم بگیرد. آن چیزی که به من ارتباط پیدا می کند، تمرین و 
تالش کردن است تا بتوانم در ترکیب ثابت بازی کنم. دیگر بازیکنان 
پرسپولیس هم تالش می کنند چون می خواهند همراه با تیم ملی 
به جام جهانی بروند. هیچ بازیکنی در پرسپولیس از فیکس بودنش 
مطمئن نیست، من هم کار آســانی ندارم ولی تالش می کنم تا به 

هدف هایم برسم.

   کار کردن با یحیی گل محمدی چطور است؟
من قبل از آمدن به پرســپولیس تجربه کار کردن بــا این مربی را 
نداشتم. تیم های گل محمدی در فوتبال ایران نتایج خوبی گرفته اند 
و او مربی صاحب ســبکی اســت. گل محمدی در تالش است تا در 
فصل جدید یک اتفاق بــزرگ را رقم بزند، من ســبک این مربی 
 را دوســت دارم و امیدوارم فصل خوبی را با گل محمدی ســپری

 کنم.

   چقدر احتمال می دهی پرسپولیس قهرمان شود؟
پیش بینی که غیرممکن است ولی هدف همه ما رسیدن به قهرمانی 

است. ژن قهرمانی همیشه در پرسپولیس وجود دارد.

    قبول داری سپاهان، استقالل و فوالد تهدید بزرگی 
برای پرسپولیس هستند؟

همه تیم ها خوب هســتند و این تیم هایی که اسم بردید هم برای 
قهرمانی تالش می کنند. باید منتظر شروع لیگ باشیم ولی ما هم 

تیم خوبی داریم و فقط برای قهرمانی می جنگیم.

    می گویند در تمرینات هم خوب گل می زنی؟
مثل هر فوتبالیســتی به گل زدن عالقه دارم و دوســت دارم برای 

پرسپولیس هم گل بزنم.

   دوست نداشتی امسال در کنار سیدجالل حسینی 
بازی کنی؟

ســیدجالل تصمیم به خداحافظی گرفت ولی هــر بازیکنی قطعا 
دوست داشــت در کنار او بازی کند. حسینی سال ها در یک سطح 
حرفه ای فوتبال بازی کرد و همیشــه هم در اوج بود. شخصیت او 

مثال زدنی است و برایش آرزوی موفقیت دارم.

یادآوری چند نکته ضروری به مهاجم سر به هوای تیم ملی

دژاگه، شاگرد جدید 
نکونام

اشکان دژاگه بازیکن سابق تیم ملی خرید بعدی 
فوالد در بــازار نقل و انتقــاالت خواهد بود. این 
باشگاه در تازه ترین اقدام خود در نقل و انتقاالت 
داغ تابستان، دژاگه را به خدمت گرفته و اشکان 
اکنون در اردوی فوالد در ترکیه حاضر شده است. 
نکونام که پیش از این در العربی قطر و همچنین 
تیم ملی ایران با اشــکان دژاگه هم تیمی بوده، 
حاال این بازیکن را به تیمش اضافه کرده اســت. 
فوالد که در پروســه قدرت نمایــی نکونام برای 
جذب ســتاره ها در این فصل احســان پهلوان، 
سعید آقایی، فرشید اسماعیلی، مجید علیاری، 
کریســتوفر کنت، علی قربانی و... را به خدمت 
گرفته، حاال دژاگه را هــم به تیمش اضافه کرده 
است. او فصل گذشته در الشحانیه بازی می کرد.

مصدومیت مهاجم 
موردنظر پرسپولیس

کاسیانو دیاز مهاجم ۳2ساله مدنظر پرسپولیس 
که بیش از یک ماه پیش به عنوان گزینه این تیم 
مطرح شــد و در این مدت چند دور مذاکرات 
برای جذب او صورت گرفت، این روزها به دلیل 
مصدومیت در تمرین ویزال غایب است. به نظر 
می رسد آســیب دیدگی کاســیانو از ناحیه 
کشاله ران باشد و با این حساب جذب او برای 
پرســپولیس پیچیده تر از قبل خواهد شــد 
چراکه حداقل 4هفتــه از میادین دور خواهد 
بود و به عبارتی همزمان با شروع لیگ بیست و 
دوم می تواند به میدان برگردد. کاسیانو قرار بود 
با انتقال ۳00هزار یورویی به پرسپولیس منتقل 
شــود ولی این موضوع تا به امروز رسمی نشده و 
حاال مصدومیت این بازیکن شاید حضورش را در 

پرسپولیس منتفی کند.

بهروز رسایلی| مهدی طارمی فوق العاده آدم عجیبی است؛ یک فوتبالیست باهوش 
و توانا که در زمین کوچک ترین اشتباه بازیکن حریف را تبدیل به کابوسی بزرگ برای 
او می کند، اما بیرون از میدان با سلسله خطاهای عجیب و وحشتناک، به طور مستمر 
خودش را در معرض انتقادات تند و بجا قرار می دهد. مجموعه رفتارهای نادرست این 
بازیکن در مورد دراگان اسکوچیچ و تیم ملی ایران طی یک سال گذشته هم دقیقا 
وضعی مشابه ایجاد کرد؛ طوری که نقدهای بسیار تندی علیه این بازیکن نوشته شد 
که اغلب آنها درست و منطقی بودند. نخستین و بدیهی ترین ایراد به طارمی این است 
که از جایگاه حقوقی اش تجاوز کرده و سلسله مراتب اداری و حرفه ای را رعایت نکرده 
است. بعد هم داستان پیگیری واردات خودرو به عنوان پاداش صعود به جام جهانی و 
سایر موارد دستمایه انتقاد گسترده اهل قلم و هواداران فوتبال شد. داستان طارمی 
اما فقط همین ها نیست. او در بخش دیگری از سخنانش به شدت نسبت به دعوت 
بازیکنان پرشــمار به اردوی تیم ملی موضع گرفت و گفــت: »چه معنی می دهد 
50بازیکن به تیم ملی دعوت شوند؟ پوشیدن این پیراهن باید برای فوتبالیست ها 
یک آرزوی بزرگ باشد.« این نه تنها یک مداخله آشکار و غیرضروری در امور تیم ملی 
است، بلکه ده ها مثال نقض هم دارد؛ ازجمله در دوران سرمربیگری کارلوس کی روش 

که گویا مالک طارمی به عنوان سیاست های استاندارد و درست است.
طارمی در بلندترین لیست تاریخ

جالب است بدانید مهدی طارمی در حالی وضعیت شایسته را دعوت از بازیکنان به 
تیم ملی بعد از سال ها تالش و کوشش می داند که خودش با چیزی حدود 20بازی 
باشگاهی برای نخستین بار به تیم ملی فرا خوانده شد! خب وقتی بازیکن کیفیت 
دارد و حقش اســت دعوت شود، چرا باید او را چند ســال پشت خط نگه داشت؟ 
جالب تر می شود اگر بدانید در یکی از نخستین دعوت های طارمی به تیم ملی، او 
عضوی از یک فهرست بلندباالی 59نفره بود! به طور مشخص کارلوس کی روش 
اردیبهشت94یک لیست طوالنی شامل 59بازیکن را به اردو فرا خواند که مهدی 
طارمی هم یکی از آنها بود. در این لیست حتی اسامی بازیکنانی همچون یعقوب 

کریمی، احمد عبداهلل زاده، اســماعیل شــریفات، علیرضا سلیمی، فرزاد 
حاتمی، وحید محمدزاده، جالل علی محمدی، محمد نژادمهدی، مهدی 
شریفی، ســامان نریمان جهان، میثم مجیدی، محمد مومنی، هادی 
محمدی، مهرداد قنبری، مسعود حسن زاده و...  هم به چشم می خورد. 
برخالف باور برخی، این فهرست در چهارمین سال حضور کی روش 
در ایران منتشــر شــده و مربوط به روزهای آغازین کار او نیست. 
بنابراین این مربی آشنایی کامل با فضای فوتبال کشورمان داشته 
و باز این همه آدم را به تیم ملی دعوت کرده است. تازه فقط همین 
یک اردو هم نبود. در مثالی دیگــر، مربی پرتغالی چند ماه بعد بار 
دیگر 52بازیکن را به تیم ملی فرا خواند. با این شرایط جدا و عمیقا 
جای تعجب دارد که مهدی طارمی می پرسد چرا اسکوچیچ در 
مجموع اردوهایی که تا االن داشــته، 50-40بازیکن را به تیم 
ملی فرا خوانده. اسکو در بدترین حالتش در این مورد، هنوز با 

رکوردهای کی روش فاصله کهکشانی دارد!
ستاره فراموشکار

اینکه طارمی با فراموشی آنچه در دوران کی روش رخ داده تعدد 
مدعوین از سوی اسکوچیچ را نقطه ضعف این مربی به شمار 
می آورد، چیز چندان عجیبی نیست. ستاره توانای پورتو، پیش 
از این هم بارها نشان داده است حافظه ضعیفی دارد؛ ازجمله 
جایی که در همین مصاحبه می گوید: »اولویتم پول نیست«، 
اما از یاد می برد فایل صوتی مشــهور او در مورد دریافت پول 
از حســین هدایتی در برنامه همین آقای عادل فردوسی پور 
منتشر شــد! دقایقی بعد هم طارمی داستان پیگیری مجوز 

واردات خودرو را مطرح می کند تا کامال ثابت کند هرگز دنبال 
پول نبوده، نیست و نخواهد بود! 

یکی از آن 59نفر بودی!

وز چهره ر
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تومور خوش خیم سبا
خبر بــد بــرای فوتبــال؛ سباســتین هالــر، خرید 
ســاحل عاجی تازه دورتموند که از آژاکس به این تیم 
آمده، متوجه شد سرطان دارد. گفته می شود پزشکان 
در تشــخیص اولیه به او گفته اند تومورش خوش خیم 
اســت و با جراحی بهبود می یابد اما واکنش باشگاه و 
دیگران به گونه ای بود انگار این مهاجم 28ســاله باید 
برای همیشــه یا مدتی طوالنی فوتبال را کنار بگذارد. 
او با ترک اردوی تیم در سوئیس، به دورتموند برگشت 
تا ســریع مداوا را آغاز کند. هالر در شکست ۳بر یک 
از والنسیا و شــاگردان گتوزو حضور نداشت. او گفت: 
»از همه شــما به خاطر پیام های حمایــت و محبت 
فراوان متشکرم. من و خانواده ام اکنون روی ریکاوری 

خود تمرکز خواهم کرد تا قوی تر برگردم.« 
اینتراخت فرانکفورت و آژاکس، 2 باشگاه 
سابق سباستین هالر و همچنین لوکا 

مودریچ برای ســبا آرزوی بهبودی 
ســریع کردند. تیمــو باومگارتل، 
مدافع اونیون برلین هم مانند سبا 
هالر در روز 19 اردیبهشت متوجه 
شد به این بیماری مبتال شده است. 

او حاال تمرین های خود را شروع کرده 
است. اگر شرایط مهاجم ساحل عاجی هم 

مثل او باشد، این بازیکن می تواند از هفته 
هشتم یا نهم به تمرین و مسابقه برگردد.

اول باشگاهی، بعد ملی
در ماجرای صف بنــدی بازیکنان تیم ملی به ســود و زیان 
کادرفنــی فعلی، کریــم انصاری فرد یکــی از نفراتی بود که 
اســتوری مخالف گذاشــت و به نوعی مدعی شد که شرایط 
فعلی جالب نیست. معنای آشکار آنچه انصاری فرد انجام داده، 
می تواند این باشد که او از سهم خودش در مسابقات تیم ملی 
راضی نیست؛ بازیکنی که در دوران دراگان اسکوچیچ خیلی 
کم مورد اعتماد قرار گرفته و حتی در غیاب سردار آزمون یا 
مهدی طارمی هم فیکس نشده است. در یکی، دو اردوی آخر 
هم که اساسا کریم دعوت نشــده و احتماال این مسئله خشم 
او را به اوج رسانده اســت. همه این اتفاقات در شرایطی رخ 
می دهد که انصاری  فرد در رده باشــگاهی هم اصال شــرایط 
جالبی نــدارد. او که 2 فصل پیش 1۳گل بــرای آاک آتن به 

ثمر رســانده بود، این فصل کال موفق به زدن 4گل شد و در 
فهرست مازاد تیم یونانی قرار گرفت. کریم البته هنوز یک 

فصل دیگر قرارداد دارد، اما آاک به طور صریح اعالم کرده 
نیازی به این بازیکن ندارد و حتی پیراهن شماره 10او 
را هم به نفر دیگری داده است. هم اکنون وضعیت این 
بازیکن ۳2ساله مشخص نیست و گفته می شود او 
در تالش است در یونان تیم دیگری برای خودش 
دست و پا کند. با این اوصاف، شاید بهتر باشد یکی 
مثل کریم ابتدا به وضعیت باشگاهی خودش سر و 
سامان بدهد و آنجا شرایط بهتری پیدا کند، بعد 
دنبال این باشد که دقایق بازی اش در تیم ملی را 

باال ببرد و علیه کادرفنی موضع بگیرد.

با نهایی شــدن انتقال ماتیاس دلیخت از یوونتوس به 
بایرن مونیخ حاال باشگاه آلمانی به ولخرج ترین باشگاه 

در فصل نقل وانتقاالت تابستانی تبدیل شده است. 
آنها ۷0میلیون قطعی )به عالوه 10میلیون پاداش( 
صرف خریــد دلیخت کرده اند و ســادیو مانه را با 
۳2 میلیون و گراونبرخ را با 18.5میلیون یورو از 
لیورپول و آژاکــس خریده اند. در مجموع هزینه 
خرید این باشــگاه به 120.5میلیون یورو رسیده 

که از منچسترســیتی و بارســلونا هم فعال بیشتر 
است. پیش بینی اسکای از درآمد و هزینه های بایرن 

در تابستان امســال 1۶5 میلیون یورو خرید بازیکن، 
120 میلیون یورو سود حاصل از فروش و ۳5تا45 میلیون 

مابه التفاوت اســت. من ســیتی برای هالنــد ۶0میلیون یورو 
)جدا از پاداش های کالنی که به پدر و مدیــر برنامه های او داده( خرج 

کرده به عــالوه 48.۷5میلیون یورو بــرای خرید فیلیپس که می شــود به عبارت 
108.۷5میلیون یورو. در رده بعدی پرهزینه ترین باشگاه ها در نقل و انتقاالت بارسلونا 
قرار دارد با 10۳میلیون یورو هزینه برای خرید لواندوفسکی )45( و رافینیا )58(. البته 
هر دو بازیکن جدید افزونه هایی دارند که خرید آنها را تا 125میلیون یورو می تواند 
باال ببرد. آرسنال با 9۷.0۶میلیون یورو برای گابریل ژســوس )52.2(، ویرا )۳5(، 
ترنر )۶.۳۶( و مارکینیوش )۳.5( در رده چهارم جای دارد و چلسی با 94.2میلیون 
یورو بابت خرید رحیم اســترلینگ )5۶.2(، کولیبالی )۳8( در رده پنجم ایستاده 
است. دورتموند )8۶(، لیورپول )85.5(، رئال مادرید )80(، پاری سن ژرمن )۷9.5( 
و منچســتر یونایتد )۷2.۳۷( در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. اینها جدا از پولی 
است که مثال پاری سن ژرمن به عنوان پاداش وفاداری به امباپه پرداخته یا رئال برای 

رودیگر بابت انتقال رایگانش هزینه کرده اســت. برخی 
باشگاه ها هنوز در بازار فعال اند و به طور مثال من یونایتد 
و بارســا خریدهای زیادی در پیش خواهند داشت. اگر 
یونایتد بتواند دی یونگ را از بارسلونا بگیرد به صدر می آید 
چون این انتقال دست کم ۷0میلیون یورو برایش هزینه 

دربرخواهد داشت.
   دلیخت در ســال2019با رقم ۷5میلیــون یورو از 
آژاکــس به یوونتــوس رفت و حــاال بــا ۷0)به عالوه 
10 میلیون یورو( به بایرن می آید. دستمزد او در بایرن 
12 میلیون یورو به عالوه پاداش ها خواهد بود. دلیخت 
روز گذشته نخستین بخش از تست های پزشکی اش را 
در محل تمرین بایرن پشت سر گذاشت و برای بخش 
دوم راهی بیمارستان بارمزهرزیگ برودر شد. مدافع 
هلندی سپس قراردادش با بایرن را امضا می کند و به 

آمریکا می رود تا به تیم ملحق شود.
   مدافع هلندی پس از قطعی شــدن انتقالش به 

بایرن عکســی از کودکی اش را منتشــر کرد که در آن 
زمان و درحالی که تازه به فوتبال عالقه مند و پابه توپ 
شــده بود، پیراهن بایرن مونیخ را بر تن داشته. او 
به ســادگی می تواند ادعا کند از بچگی خونش 

بایرنی بوده است!
   بعد از خرید دلیخت، یک مدافع وســط باید 
به فروش برسد. بنژامن پاوار یکی از گزینه های 
فروش اســت. او در تیم ملی فرانســه مدافع یا 
وینگ بک ســمت راست اســت اما در بایرن در 
پست دفاع وسط هم به بازی گرفته می شود. بایرن 
می خواهد حدود ۳5 میلیون یورو دریافت کند. هنوز 
پیشنهادی جدی به باشگاه نرسیده. از بین پاوار و نیانزو 

یکی به فروش می رسد.
   شــایعات مربوط به عالقه پاری ســن ژرمن به لوکاس ارناندس 
حقیقت دارد. گزینه اصلی باشگاه فرانسوی برای خرید مدافع میانی، اشکرینیار از 
اینترمیالن است اما اگر نشد، لوکاس هم گزینه مناسبی برای آنها خواهد بود. گالتیه 
می خواهد تیمش را ۳دفاعه بچیند و قصد دارد کیمپمبه را رد کند. او سرخیو راموس، 
مارکینیوش و یک مدافع بزرگ دیگر را در ترکیب تیمش می خواهد. لوکاس چون 

فرانسوی است، گزینه محبوبی برای پاریسی ها به شمار می رود.
   بایرن می خواهد یــوزوا زیرکزی را در ازای 10تا 15میلیون بفروشــد و یک بند 
بازخرید در قراردادش بگنجاند. تصمیم گیری در مورد او طی چند هفته آینده صورت 
می گیرد. آژاکس، آیندهوون و چند باشــگاه از لیگ برتر و سری آ شرایط خرید او را 
جویا شده اند. بولونیا هم می خواهد برای خرید یاشوا زیرکزی اقدام کند. زیرکزی از 
آنجایی که تجربه بازی در پارما را داشته، از بازگشت به فوتبال ایتالیا استقبال می کند.

   تالش برای خرید داوید رائوم ملی پوش متوقف شــده است. او 
هم اکنون گزینه بایرن نیست چون آلفونسو دیویس 
در پست دفاع چپ بدون جانشین است و رائوم در 
ســال جام جهانی می خواهد در تیمی فیکس بازی 
کند. از طرفی، خرید رائوم حــدود ۳0 میلیون یورو 

هزینه دارد.
   زابیتســر، کریس ریچــاردز، زیرکزی و ســار 
گزینه های فروش بایرن هســتند. باشــگاه امیدوار 
است سودی 40تا 50 میلیون یورویی از قبال فروش 

آنها داشته باشد.
   مذاکرات بین بایرن و الیپزیش برای الیمر ادامه دارد 
چراکه پیشنهاد 20 میلیونی اول بایرن  کافی نبود. بایرن 
و الیمر با هم توافق دارند. بــا مصدومیت زانوی دوباره 
گورتســکا و جراحی زانوی چپ ایــن بازیکن، احتماال 
مذاکرات با جدیت بیشتری پیگیری می شود. الیپزیش 

۳0میلیون برای این هافبک سوئیسی می خواهد.

ماتیاس 
دلیخت در 4سال گذشته

برنده جایزه پسر طالیی 2018
)اولین مدافعی که برنده این جایزه شد(
انتقال ۷5 میلیون یورویی به یوونتوس

)گران ترین مدافع زیر 20 سال تاریخ فوتبال(
رسیدن به دومین عنوان بهترین بازیکن زیر 21 سال جهان 

یا همان کوپا )2019(
انتقال 80  میلیون یورویی به بایرن  مونیخ
او هنوز چند هفته تا تولد 2۳ سالگی اش 

زمان دارد.

با جذب دلیخت که از بچگی بایرنی بوده؛ حاال باشگاه آلمانی 
ولخرج ترین تیم نقل وانتقاالت تابستانی است

Bayern Munich

وارث توتی با 
پیراهن زیدان
دیباال سرانجام راضی شد به 

آاس رم بپیوندد
پائولو دیباال سرانجام قانع شد که آاس رم و کارکردن زیرنظر 
مورینیو برایش از پروژه پیوستن به اینترمیالن یا گزینه های 
کم رنگ تری مثل منچســتر، پاری  سن ژرمن و بایرن مونیخ 
بهتر است. توتی، اسطوره باشگاه رمی که به مهاجم آرژانتینی 
سابق یوونتوس پیشــنهاد پیراهن شــماره10را داده بود، 
سر حرفش ایستاد و حاضر شــد به خاطر این خرید بزرگ 
از بایگانی شــدن پیراهن خودش صرف نظــر کند اما خود 
این بازیکن در مشــورت با مورینیو به این نتیجه رسید که 
شماره10 را برندارد تا سنگینی بار این پیراهن روی دوش 
او سنگینی نکند. دیباال شــماره مورد عالقه خودش یعنی 
شماره21 را برداشت که به خاطر عالقه اش به زیدان و پیرلو 
به این پیراهن عالقه مند شده بود. او از سال2015 که در یووه 
این پیراهن را بر تن کرده، در تیم ملی آرژانتین هم همان عدد 
را می پوشد. اتفاقا یکی از حقه هایی که پینتو از آن به وعده 
برای قانع کردن دیباال برای پیوستن او به رم استفاده کرده 
بود، همین شماره10 توتی بود اما خود این بازیکن ترجیح 
داد از توقعی که این شماره ایجاد می کند، دوری کند. چندی 
پیش نمانیا ماتیچ که از منچستر یونایتد رایگان به رم آمده، در 
مراسم معارفه اش پیراهن شماره21 را برداشته بود اما پس از 
تصمیم دیباال و مورینیو مجبور شد این شماره را پس بدهد و 

پیراهن شماره8 را برای خودش برگزیند.

   مفاد قرارداد دیباال 4.5 میلیون یورو حقوق خالص است 
به عالوه 2.5 میلیون یورو پاداش درصورت حضور در 20 بازی 
به عنوان بازیکن فیکس، به ثمر رساندن 10 گل و 4 پاس گل 
در هر فصل. هر سالی که او در رم بماند، کمیسیونی به مدیر 
برنامه هایش پرداخت می شود که رقم آن هنوز اعالم نشده 
است. بند فسخ 20 میلیون یورویی هم برای او درنظر گرفته 
شده که قابل فعال سازی از تابســتان سال دوم خواهد بود؛ 
درصورت موافقت هر دو طرف. در این شرایط 18میلیون به 
رم و 2میلیون به اطرافیان دیباال می رسد. قرارداد تا 2025 
با قابلیت تمدید یکطرفه از سمت رم تا 202۶ است. برخی 
منابع دستمزد او را به این شکل شرح داده اند؛ در هر فصل 
حدود ۶ میلیون یورو درآمد خواهد داشت )4.5 تا 5 میلیون 

یورو حقوق خالص به عالوه پاداش (.
   دیباال در ۷ فصل حضور در یوونتوس، 5بار سری آ، 4بار 
جام حذفی و ۳ بار ســوپرجام ایتالیا را بــرد. او در مجموع 
40۳بازی باشــگاهی، 144گل و ۶4پاس گل ثبت کرده؛ 
هر 190دقیقه یــک گل و 2۷هزارو294دقیقــه بازی در 

رقابت های مختلف.
   ســرمایه گذاری هنگفتی که برای متقاعد کردن دیباال 
انجام شد، پرونده جذب فراتسی را بست. به همین دلیل پلن 
»ب« برای تقویت خط هافبک در حال تدوین است. نامی 
که مربی و مدیریت آن را دوست دارند، جورجینیو واینالدوم 
از پاری سن ژرمن است که در فهرست مازاد باشگاه فرانسوی 
قرار دارد. حقوق واینالدوم از 9میلیون فراتر می رود که برای 
بازیکنی باالی ۳0سال زیاد اســت و رقمی دور از دسترس 
برای رم. اگر نیمی از دستمزد هافبک هلندی توسط باشگاه 

پی اس جی تامین شود، این انتقال صورت خواهد گرفت.
   مدیران آاس رم از طرفی دوباره با اطرافیان آندره آ بلوتی 
تماس گرفته اند. این مهاجم که به تازگی قــراردادش را با 
تورینو به پایان رسانده، 2 سالی می شود که مهاجم محبوب 
مورینیو به شمار می رود. بلوتی قصد داشت به لیگ حرفه ای 
فوتبال آمریکا برود اما پیشــنهادهای زیادی دارد؛ ازجمله 
موناکو و حتی منچستر یونایتد درصورت جدایی کریستیانو 

رونالدو.

 برگ ریزان
یوونتوس

باشگاه تورینی 
بازیکنانش را می فروشد 

یا دور می ریزد
یوونتوس از فروش دلیخت 85 میلیون یورو )با 

افزونه های آینده( می گیرد و با پیشنهاد ۳5 به عالوه 
5 میلیون یورو برای برمر آماده رقابت با اینترمیالن می شود. 

گلیسون برمر، مدافع برزیلی تورینو فعال یوونتوس را بر اینتر 
ترجیح می دهد. توافق باشگاه تورینو با اینتر صورت گرفته اما 
مذاکره با یووه ادامه دارد. تنها چیزی که ممکن است مدافع 
برزیلی را از یووه دور کند، دشمنی بین 2 باشگاه شهر تورین 
اســت. در این میان اینتر پیشــنهاد خود را افزایش نداده؛ 
۳0میلیون یورو به عالوه پاداش و انتقال قرضی کاســادی. 
حاال دیگر به تورینو بستگی دارد و توپ در زمین یوونتوس 
است. یووه غیر از این بازیکن، یک مدافع برزیلی دیگر را هم 
برای جانشینی دلیخت درنظر دارد؛ گابریل ماالگائیش از 
آرسنال. پائو تورس هم گزینه محبوبی است اما خرید این 
مدافع ویارئال 50میلیون هزینــه دارد و یووه نمی خواهد 

چنین پولی را پرداخت کند.
بدهی های زیاد باشــگاه یوونتوس این باشــگاه را به یک 
بنگاه زیان ده با تعدیــل نیروی زیاد تبدیل کرده اســت. 
آنها چندی پیش از شــر آرون رمزی و دستمزد 8میلیون 
یورویی این هافبک ولزی خالص شــدند، دیباال را مفت از 
دســت دادند و کیه لینی هم قراردادش را به پایان برد و به 
اف ســی لس آنجلس در MLS رفت. مســیر برناردسکی 
هم لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا بود، منتهی در تیم  اف سی  
تورنتو. یووه در نیم فصل پیش، 2 بازیکن دیگرش را شامل 
کولوسفسکی و بنتانکور به تاتنهام هدیه داد و در تابستان 
گذشته با رفتن کریستیانو رونالدو کنار آمد. رفتار با خدیرا و 
امره جان در سال های اخیر هم به همین شکل بود. حاال نوبت 
آرتور ملو، هافبک پرحاشیه برزیلی است که در 25سالگی 
دچار پیری زودرس شــده اســت. فصل پیش این فرصت 
وجود داشت تا در نقل وانتقاالت زمســتانی این بازیکن را 
با یک نفر در آرسنال معاوضه کنند اما نشد. خود او 2 سال 
پیش با میرالم پیانیچ معاوضه شد اما هر دو بازیکن در یووه 
و بارسلونا عاقبت به خیر نشدند. یووه قصد دارد آرتور ملو را 
به صورت قرضی به تیمی دیگر بفرستد تا حداقل متحمل 
ضرری هنگفت نشود. آرتور هم اکنون ساالنه 5 میلیون یورو 
از یوونتــوس حقوق خالص می گیرد که بــا توجه به نقش 
کمرنگی که دارد، پرداخت این رقم برای بیانکونری سخت 
اســت. او فصل گذشته 20بازی در ســری A انجام داد اما 
درخششی نداشت. نام او از فهرست یوونتوس برای اردوی 

پیش فصل خارج شده.
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خریدهای پیش رو
یوونتوس در تالش و مذاکره با باشگاه آاس رم بر سر خرید نیکوال 
زانیولو هم دســت نگه داشته اســت. فعال تالش باشگاه برای 
تمدید اقامت موراتا ست اما اتلتیکو مادرید با یووه راه نمی آید و 
می خواهد بازیکنش را که قرضی در تورین بود، برگرداند. غیر 
از خرید رایگان پوگبا و دی ماریا یک خرید دیگر ممکن اســت 
به زودی نهایی شود. در قرارداد سرگئی میلینکوویچ ساویچ بند 
آزادسازی وجود دارد که 15میلیون یورو تخمین زده می شود. 
یووه می خواهد این بنــد را فعال کنــد و او را از التزیو بگیرد. 
مدیر برنامه های این بازیکن صــرب و کولیبالی که به تازگی از 
ناپولی به چلسی رفته، یکی هستند و این ایجنت برای جدایی 
میلینکوویچ هم تالش می کند. او غیر از پست هافبک دفاعی در 

پست مدافع میانی هم توانایی بازی دارد.

به اف سی هالیوود
خوش آمدی



20
2 3 0 2 3 6 0   چهارشنبه   29   تیر 1401    شماره  8547  2

منهای فوتبال

ستاره خلیج فارس
 معتز عیسی برشم، پرنده قطری با ۳طالی متوالی 

در پرش ارتفاع دنیا نامش را جاودانه کرد
جواد نصرتی|  معموال وقتی از ستاره خلیج فارس حرف می زنیم، 
اشــاره مان به یکی از هموطنان خودمان در شمال خلیج فارس 
اســت اما روحیه جوانمردانه ورزش ایجاب می کند این بار این 
لقب را به معتز برشم ستاره دوومیدانی قطر بدهیم که از جنوب 

خلیج فارس، خود را در تاریخ ورزش دنیا جاودانه کرده است.
معتز عیســی برشــم قهرمان پرش ارتفاع قطــری را خیلی از 
ورزش دوستان به خاطر سهمش در رویدادی تاریخی در المپیک 
توکیو به یاد می آورند. یعنی زمانی که بــه رقیب ایتالیایی خود 
پیشنهاد کرد به خاطر برابر بودن رکوردهایشان، نفری یک طال 
از مسابقات به خانه ببرند و از رقابت دست بکشند. او حاال، دست 
به یک کار تاریخی دیگر زده و به نخســتین ورزشکار در تاریخ 
تبدیل شده که ۳بار متوالی قهرمان پرش ارتفاع مسابقات جهانی 

می شود.
ورزشکاری قطری، با آن قد و باالی کشــیده و ترکه ای، این بار 
در آمریکا به راحتی 2متر و ۳۷ســانتی متر پریده است تا باالتر 
از رقبایش به مدال طال برسد. او که به خاطر استیل چشم نوازش 
شهرت دارد، در تمام طول مسابقه یک سر و گردن از حریفانش 
باالتر بود و نه تنها آنها را با عملکرد خوبش غافلگیر کرد که بهترین 
رکورد امسالش را هم به ثبت رســاند. بهترین رکورد امسال او 
2متر و ۳0سانتی متر بود اما در اورگون، فراتر از انتظار ظاهر  شد 
و رکورد 2متر و ۳۷سانتی متر را ثبت کرد. او البته با رکورد 2متر 
و ۳5که در یک پرش قبل تر ثبت شــد، طالیش را قطعی کرده 
بود اما به راحتی رکورد 2متــر و ۳۷را ثبت کرد. معتز بعد از این 
پرش، برای ثبت 2 متر و 42سانتی متر که رکورد جدیدی در این 

رقابت ها به شمار می رفت اقدام کرد ولی ناموفق بود.
هواداران قدیمی تر ورزش، شــاید خاویر ســوتومویر را به خاطر 
بیاورند؛  پرنده کوبایی که همچنان رکورد 2متر و 45سانتی مترش 
در سال199۳ دست نخورده باقی مانده اســت. معتز با 2متر و 
4۳سانتی متر، بعد از آن پرنده افسانه ای قرار دارد. او البته بعد از 

کسب طال گفت که هدفش رکوردشکنی نبوده است.
ستاره قطری بعد از کسب سومین طالی متوالی در رقابت های 
جهانی گفته است: »۳مدال متوالی در مسابقات جهانی چیزی 
اســت که قبال هرگز اتفاق نیفتاده اســت. من اینطور احساس 
می کنم که نامی در دنیای ورزش برای خودم دست و پا کرده ام.« 
هیچ کس تردیدی ندارد که معتز همین حــاال در تاریخ ورزش 
جاودانه شــده اســت و خیلی ها منتظر این هســتند که پرنده 
ســبک بال قطری به زودی از رکورد ســوتومویر هم عبور کند. 
رکوردی که صاحِب حاال میانســال آن، آرزو کرده تا همیشــه 

جاودانه باقی بماند.
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افقی:
 1- پیمان زناشویی- بیماری 
عفونی التهاب پرده مغز- فلز

2- فداکار- ســاخت اشیای 
فلزی به روش سرد

۳- خــدای ســنگی- رهبر 
جنبــش اســتقالل کوبا در 

مبارزه با اسپانیا- پوستین
4- دست کم- مهربان- نوعی 

قالی درشت باف عشایری
5- نگین انگشتر- صمیمی- 

عالمت
۶- اهل روستا- آبرو و اعتبار- 

مقابل رفتن
۷- نوعــی آچار ســرکج- 

هدیه- فاقد ظرافت
8- حرف پیروزی- فرق سر- 

کامل نشده- نت چهارم
9- بصیرت- نوزاد حشــره- 

استانی در شمال افغانستان
10- پهنه وسیع آبی- ماهی 

تن- وسایل
قدیمــی  کلیســای   -11
اصفهان- رنگ سیاه- ابریشم 

مصنوعی
12- کاشــتنی انفجــاری- 
ثــروت و دارایــی- صاف و 

مسطح
1۳- ساز شکســــــــته!- 
روشن کردن آتش- پدر بزرگ

14- شــاه ایران که رســتم 

برای نجــات او از هفت خان 
گذشت- دریاساالر

15- واحــد پــول عمان- 
خوشحال- اسباب سفر

  
عمودی:

1- خودپسندی- پروردگار 
یکتا- نوشیدنی مستی آور

2- فیلمی ســاخته مسعود 
کیمیایی با بـــــازی پرویز 

پرستویی- خیالباف
۳- رود آرام- گازی قابل اشتعال- 
ســخن، گفتار- ویتامین انعقاد 

خون
4- بزرگــواری- دیـــــگ 
گرمابه های قدیم- اندام پرواز
5- تشــویق کننده- آحاد- 

خجالتی
۶- مجموعه داستانی نوشته 
منیــرو روانی پور- اســباب 

نواختن ویولون- جست و جو
۷- مادر بزرگ- طفل- بسیار 

سخت و مشکل
8- نوجــوان بزهــکار کــه 
در مرکــز اصــالح و تربیت 
نگهداری می شود- چراغ آویز 

تزئینی
9-... فــوق ایدیهم- فریب- 
آوای متمایز کننــده معنی 

در زبان
10- از پســران فریــدون- 

بلبل- صاحب لغتنامه
11- کوره گچ پزی- کاغذ ضخیم- 

تمام کننده
12- از انجیل های معتبر- برجسته 

و ممتاز- داخلی
1۳- دویدن- سلول جنسی بالغ- 

معطر- پروردگار
14- ارتوپد سنتی- شهرستانی در 

استان اصفهان
15- ترشی بادمجان-  ساز زدن- 

15بسیار شکمو

کبتراشبدادماب
ريخرکذقايسنتا
کنوورباتهمجيز
اناريتلييويد
نيبودهساملدکي
ريهکاوافزوريد

جپيتشوخميمصت
سنانانتمرنبوخ
رختفممدقتقحش
ندورسدادعرنرک
يهاگلسنکهيموي

سهلمکتابابنز
تقدينکشراکاگم
افشنتشيروتکار
نادگاهنادلگرو

 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 | 4256
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

861397425
539624781
472581936
726859143
385146297
194732658
957418362
213965874
648273519

متوسط
8  5 7     9
 6 4 1      
    6  8 4  
 9     7  1
         
1  8     6  
 7 9  8     
     2 3 7  
4     3 9  5854731962

371926548
296584713
489315276
627849351
135267894
763492185
942158637
518673429

ساده

متوسط

825734619
964128537
731569842
293846751
647351298
158297463
379485126
586912374
412673985

سخت

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

ساده

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

ساعت15امروز تیم ملی بســکتبال ایران بازی مهمی دارد. 
در مرحله یک چهارم نهایی، ایران باید اردن را شکست بدهد 
تا به نیمه نهایی برســد. در جاکارتا محل برگزاری کاپ آسیا 
اتفاقات خوبی برای ایران افتاده اســت. تیــم ملی ایران که 
سوریه، قزاقستان و ژاپن را شکســت داد و بدون دردسر به 
یک چهارم نهایی رسید، بیشــتر از حریفش اردن برای بازی 
امروز استراحت و تمرین داشته است. اردن مجبور بود 
یک بازی بیشــتر انجام بدهد اما ایران سرگروه 

مستقیم به مرحله بعد رفت.
اردن بــا حــذف اندونزی تــا حدودی 
خیالش بابــت صعود بــه جام جهانی 
راحت شده اما به نظر می رسد امروز 
کار ســختی برای صعود دارد. تا 
ثانیه های پایانی بــازی اردن و 
چین تایپــه، اردن کمتریــن 
شانس را برای صعود داشت. 

چین تایپه در بیشتر دقایق بازی با اختالف جلو بود و مطمئن 
از پیروزی اما در کوارتر پایانی اردن شگفتی ســاز شد. اردن 
به مرور اختــالف را بــه نزدیک ترین حد ممکن رســاند و 
پرتاب ۳امتیازی فردی ابراهیم، بازیکن کانادایی این تیم از 
میانه های زمین هم کار را تمام کرد. اردن فقط با اختالف یک 
امتیاز بازی را برد و حریف ایران شد. شادی آنها بعد از پیروزی، 
اهمیت کارشان را نشان می  داد و البته انگیزه باالیشان را برای 

پیروزی بعدی.
ایران هم به اندازه کافــی انگیزه دارد. آنهــا در پنجره های 
انتخابــی جام جهانی خوب نبودنــد و حتــی در مصاف با 
قزاقستان با 2شکست مقابل این تیم تحقیر شدند اما حاال با 
نتایجی که در این بازی ها گرفته اند هم از نظر فنی به شرایط 
ایده آل نزدیک شــده اند و هم روحیه و انگیزه باالیی دارند. 
برای آنها چه مهم تر از اینکه دوباره به فینال آسیا برسند و به 
همه ثابت کنند همان تیم رؤیایی همیشگی هستند؟ سعید 
ارمغانی، ســرمربی تیم ملی می داند بازی سختی در پیش 
است و می داند که هم باید جسم بازیکنانش آماده باشند و هم 
روانشان: »اردن در یک بازی عجیب  و غریب چین تایپه را برد 
و حریف ما شد. ما با تمرینات خوبی که انجام داده ایم تیم را 
از لحاظ تاکتیکی آماده کرده ایم. امیدوارم هم از نظر روانی و 
جسمی و هم از نظر تاکتیکی آماده باشیم و بتوانیم بازی خوبی 
ارائه کنیم. اردن تیم خیلی خوبی است. بازیکنان باتجربه ای 
دارد و برای پیروزی می جنگد. ما هم تیم خوبی داریم 
و امیدوارم جنگندگی ما به آنها بچربــد و بتوانیم با 

پیروزی زمین را ترک کنیم.«
ایران و اردن بازی هــای زیادی مقابــل هم انجام 
داده اند. در همین کاپ آسیا از سال 2005تا 201۷، 
آنها 5بــار مقابل هم بازی کرده اند که ســهم ایران 
4پیروزی و ســهم اردن یک پیروزی بوده اســت. 
ســال2011بود که ایران در یک  چهارم نهایی 84-

88از اردن باخت و به نیمه نهایی نرسید. اردن همان 
دوره به فینال آسیا رسید و دوم شد. اردن سال2009هم 
در جمع 4تیم حاضر شد و روی ســکوی سوم رفت. از 
تیمی که سال2011ایران را شکست داد، 2بازیکن در 

تیم اردن حضور دارند. زید عباس ۳8ساله، همان بازیکنی که 
در لحظه آخر بازی با چین تایپه به فردی ابراهیم پاس داد و 
سالم السون که هم اکنون به عنوان سرمربی روی نیمکت این 
تیم است. ایران هم از آن تیم حامد حدادی و ارسالن کاظمی 

را به همراه دارد.

   حذف میزبان به نفع ایران
اندونزی برای راهیابی به جمــع 8تیم برتر باید با چین بازی 
می کرد. پیروزی ایــن تیم در انتخابــی جام جهانی به ضرر 
ایران بود اما چین در یک بازی یکطرفه 108-58به پیروزی 
رسید تا به نفع ایران کار کرده باشد. اندونزی یکی از ۳میزبان 
جام جهانی 202۳است و اگر در کاپ آسیا می توانست یکی از 
8تیم باشد، صعودش به جام جهانی قطعی بود. اگر اندونزی 
صعود می کرد از 2گروه ۶تیمی که بــه مرحله دوم انتخابی 
رسیده اند، 5تیم سهمیه می گرفتند و کار ایران سخت می شد، 
چراکه تیم با 2شکست به قزاقستان وضعیت خوبی ندارد. اما 
با حذف اندونزی تعداد سهمیه ها به عدد ۶رسید و خیال ایران 

کمی راحت شد.

    اعتراف فیبا
تیم ملی ایران نه تنها به جمع 8 تیم اول کاپ آسیا صعود کرد 
که در پاوررنکینگ این کاپ هم 8رده صعود داشت. طبق این 
رنکینگ تیم های لبنان، استرالیا، کره جنوبی و ایران 4تیمی 
هستند که به ترتیب بیشترین شانس و قدرت را برای قهرمانی 
دارند. فیبا که این رده بندی را انجام داده، پیش از این رده12را 
به تیم ایران داده بود. حاال فیبا اعتــراف کرده که قرار دادن 
ایران در رده12کاری افراطی بوده است. فیبا بعد از 2باخت 
ایران در انتخابــی جام  جهانی و مقابل قزاقســتان کمترین 
شــانس را برای قهرمانی ایران در کاپ آسیا قائل بود. سایت 
فیبا نوشته: »در ۳بازی کاپ آسیا، ایران مقابل تیم هایی که 
به دردسر افتاده بود به پیروزی های مطمئنی رسید. حاال به 
هواداران یادآوری می شود که چرا آنها بیشترین عناوین جام  
ملت های آسیا را در 15سال گذشته داشته اند.« در 15سال 

گذشته ایران ۳بار قهرمان آسیا شده است.

ایتالیا میزبان مرحله نهایی لیگ ملت  های والیبال جهان است اما تیم هایی که در 
شهر بولونیا منتظر شروع مسابقات هستند، خیلی از میزبانی راضی نیستند. مشکل 
اصلی تیم ها گرمای هوای این شهر اســت. دمای هوا در بولونیا تفاوت چندانی با 
گرمایی که این روزها تهرانی ها با آن درگیر هستند، ندارد. در این شرایط تیم ها باید 
در سالن هایی که سیستم های خنک کننده ندارند، تمرین کنند. طبق گزارش هایی 
که همراهان تیم ملی ایران از بولونیا می دهند، سالن ها نه دستگاه های خنک کننده 
دارند و نه یخ ساز. سالن های بدنســازی هم کنار زمین مسابقه است که شرایط 
چندان مناســبی ندارد. فاصله ســالن تمرین تا هتل تیم هم نیم ساعت است و 
اتوبوس هایی هم که به تیم  ها اختصاص پیدا کرده، قدرت الزم برای خنک کردن 
هوای داخل اتوبوس را ندارند. این شرایط بیشتر تیم ها را شاکی کرده است. فیلیپ 

بلین، سرمربی تیم ژاپن دیروز در البی هتل از گرمای سالن تمرین شاکی بود و 
صدای بلندش توجه همه را به خود جلب کرد. انگاپت ستاره تیم ملی فرانسه هم 
در صفحه اینستاگرامش با انتشار ویدئویی به سطح پایین امکانات سالن اشاره کرد. 
ایرانی ها هم از گرمای هوا شاکی اند. عکسی که ورزش ۳  از امیرحسین اسفندیار 
منتشر کرده کالفگی او را از گرما نشان می دهد. اسفندیار برای تحمل گرما مجبور 
شده کیسه یخ روی سرش نگه دارد. ایرانی ها دالیل دیگری هم برای نارضایتی 
دارند. چند شب پیش که تیم ملی از لهستان راهی ایتالیا شد، در فرودگاه کسی 
از مسئوالن اجرایی و فدراسیون والیبال ایتالیا به استقبال تیم نرفت. بدتر اینکه 
فدراسیون ایتالیا به هتل خبر نداده بود که برای تیم ایران شام آماده کند. تیم ملی 

ایران فردا برای صعود به جمع 4تیم اول با لهستان بازی می کند.

والیبال، کالفه از گرمای بولونیا 

بازی صعود 
 تیم های ملی بسکتبال ایران و اردن امروز برای 

رسیدن به جمع 4تیم اول کاپ آسیا مقابل هم قرار می گیرند 
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چهارسو مقر اصلی هنر و تجربه
یکی از انتقاد هایی که معموال فیلمسازان نسبت به عملکرد گروه هنر و تجربه وارد می کنند 
شیوه اکران فیلم هاست. اینکه برای فیلم های هنر و تجربه سینمایی وجود ندارد که به صورت 
متمرکز و نه در سانس های پراکنده به نمایش آثار حاضر در این گروه بپردازد. به نظر می رسد 
برای دور تازه فعالیت های هنر و تجربه، این مسئله مورد توجه مدیران مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی قرار گرفته است. اختصاص پردیس چهارسو به فیلم های هنر و تجربه احتماال 
رضایت فیلمسازان و عالقه مندان سینما را به همراه خواهد داشت. پردیس چارسو، مقر اصلی 
نمایش های هنر و تجربه خواهد بود و سینماهایی در مشهد، سنندج، اصفهان، شیراز و... به 
ناوگان نمایشی هنر و تجربه پیوند خواهند خورد.با توجه به همکاری مرکز گسترش با یکی از 
پلتفرم ها برای نمایش آثار مستند مرکز، گویا قرار است بخشی از برنامه نمایشی هنر و تجربه 
در این پلتفرم ادامه یابد و همه  چیز به اکران فیزیکی ختم نشود.در ماه های اخیر تعطیلی هنر و 
تجربه، موج انتقادها را به سمت سازمان سینمایی و مرکز گسترش روانه کرده است. مرکز چند 
هفته ای است تالش کرده با از سرگیری نمایش مستندها در اکران حقیقت، فضا را مدیریت کند. 

باید دید نمایش فیلم های هنر و تجربه می تواند منتقدان را راضی کند؟

مکث

با گذشــت حدود 5 ماه از تفویض اختیارات گروه 
هنر و تجربه به مرکز گســترش سینمای مستند 
و تجربی، به زودی دور تازه فعالیت های این گروه 
آغاز می شود. از اسفندماه سال گذشته که با تصمیم 
رئیس سازمان سینمایی مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی، متولی گروه هنر و تجربه شد تا 
امروز که در روزهای پایانی تیر ماه به سر می بریم، 
تنها اتفاقی که شــاهدش بوده ایم تغییر لوگوی 
هنر و تجربه است. اما این فقط ظاهر ماجراست. 
تشکیل کارگروه هنر و تجربه و برگزاری جلسات 
متعدد با حضور فیلمسازان و کارشناسان، بخشی 
از فعالیت های مرکز گســترش سینمای مستند 
و تجربی، برای شــروع دور تازه ای از فعالیت های 
گروهی است که سال هاست فیلمسازان جوان و 
عالقه مندان به ســینمای متفاوت چشم امید به 
آن بسته اند. مدیران مرکز گسترش، یک ماه پیش 
و در رونمایی از لوگوی تــازه هنر و تجربه که رضا 
عابدینی آن را طراحی کرده، وعده دادند به زودی 
برنامه اکران فیلم های این گروه اعالم خواهد شد؛ 

اتفاقی که احتماال به زودی شاهدش خواهیم بود.

همه می خواهند به هنر و تجربه بیایند، شما 
چطور؟ 

۷0 فیلم متقاضی حضور در اکــران هنر و تجربه 
شده اند. از این فیلم ها تعدادی را فیلم های کوتاه 
و مستند تشکیل می دهند. با توجه به اینکه مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی، متولی هنر و 
تجربه شــده احتماال در دور تازه فعالیت های این 
گروه، شاهد اکران گســترده فیلم های مستند و 
کوتاه خواهیم بود. فیلم هایی هم در اولویت نمایش 
در هنر و تجربه قرار می گیرند که در جشــنواره 
سینما حقیقت حضور موفقیت آمیزی داشته اند.اما 
جز فیلم های مستند و کوتاه تعداد قابل توجهی از 
فیلم های بلند هم متقاضی حضور در اکران هنر و 
تجربه شده اند. ازجمله این فیلم ها می توان به اینها 
اشاره کرد:»رودررو«، »ماهور«، »روز مرد سوم«، 
»ایمو«، »بچه های توفان«، »تایسون«، »تارا«، »ما 

که هستیم؟« و »دهکده زرد«.
حسین شهابی یکی از کارگردان های با تجربه ای 
اســت که بــا رودررو متقاضی حضــور در اکران 
هنر و تجربه شده اســت. فیلمی درباره سینما و 
عالقه مندان بازیگری که شهابی درباره اش چنین 
می گوید:»در فیلم من شــیوه آموزش بازیگری و 
مسایلی که جوانان عالقه مند به سینما با آن روبه رو 

هستند و گاه مشکالتی که به آنان تحمیل می شود 
مورد بررســی قرار می گیرد. این فیلمی است که 
می شود دیدن آن را به تمام کسانی که عالقه مند به 
بازیگری بوده و به دنبال ورود به سینمای حرفه ای 
هســتند توصیه کرد. به نظرم حداقل تأثیر مفید 
این فیلم بر مشتاقان بازیگری این خواهد بود که 
بدانند بدون هیچ زمینه آموزشــی و تنها صرف 
داشتن عالقه، شــرکت در تســت های مختلف 
بازیگری می تواند برایشــان اغلــب با تجربه های 
تلخ همراه باشد.« حسین شــهابی در کنار فریبا 
خادمی، یکــی از نقش های اصلی ایــن اثر را ایفا 
کرده که نخســتین تجربه بازیگری او در سینما 
محسوب می شود. ســایر بازیگران این فیلم نیز 
از میان هنرجویان کالس هــای بازیگری یکی از 

آموزشگاه های سینمایی انتخاب شده اند.
ایمو به کارگردانی و تهیه کنندگی هاشم مرادی 
از دیگر فیلم های متقاضی حضــور در اکران هنر 

و تجربه، ماجرای یک جوان شهرســتانی اســت 
که برای کار به کافه دایی اش می آید. ایمو یکی از 
فیلم های حاضر در بخش مسابقه جشنواره فیلم 
شهر نیز هست و گفته می شود بخت زیادی برای 
اکران در گروه هنر و تجربه دارد. اغلب فیلم های 
متقاضی حضور در گروه هنــر و تجربه محصول 
اواخر دهه 90 هســتند. فیلم هایــی که به علت 
شــیوع کرونا و بحــران و رکود حاکم بــر اکران، 
امکان نمایش عمومی نیافتند. یکی از این فیلم ها 
»تارا« به کارگردانی کاوه قهرمان و تهیه کنندگی 
غالمرضا موسوی است که سال 98 جلوی دوربین 
رفت و در سی و نهمین جشــنواره فیلم فجر هم 
به نمایش درآمد.رعنــا آزادی ور، مهدی پاکدل، 
نازنین فراهانی، ســروش صحت، معصومه بیگی، 
مجید نوروزی، سعیده آجرلی، مهدی بزرگزاده، 
مهال عــرب و محمد صفوی بازیگــران این فیلم 

سینمایی هستند.

هر فیلمی که به هر دلیــل نمی تواند مورد توجه 
سینماداران و پخش کنندگان قرار گیرد می تواند 
بخت خود را در گروه هنر و تجربه امتحان کند. این 
قانون نانوشته هنر و تجربه در سال های اخیر بوده 
است. بنابراین گاهی وقت ها فیلم هایی در این گروه 
به نمایش درمی آمدند که سال ها پشت خط اکران 
مانده بودند. در فهرســت فعلی متقاضی حضور 
در اکران هنر و تجربه هم چنین آثاری به چشــم 
می خورد. یکی از این فیلم ها، ماهور ساخته مجید 
نیامراد، طراح صحنه و لباس باســابقه سینمای 
ایران است؛ فیلمی که سال 9۶ به تهیه کنندگی 
اصغر پورهاجریان ساخته شــد و جزو فیلم هایی 
است که ســال ها در نوبت نمایش عمومی مانده 
است.در فیلم ماهور که بخش هایی از آن در کشور 
اوکراین فیلمبرداری شده بازیگرانی چون همایون 
ارشــادی، گوهر خیراندیش، الله اســکندری، 
روزبه حصاری، سوگل خلیق، مارال فرجاد، کاوه 
سماک باشــی، تیرداد کیایی، روزبه خودسیانی، 
والدلن پرتنیکــو، اولگ کشانووســکی، گنادی 
پودگورنی، سوتالنا سوپیلنیاک و ایرینا سوتولنکو 

و در این فیلم سینمایی ایفای نقش کرده اند.
»بچه های توفان« ساخته صادق صادق دقیقی هم 
یکی دیگر از فیلم هایی است که سال ها از تولیدش 
می گذرد ولی هنوز امکان اکــران عمومی نیافته 
است. بچه های توفان با نام قبلی »چهل کچل« در 
سال 95 ساخته شد؛ فیلمی که مشکالت حقوقی 
ناشی از شکایت یک فیلمنامه نویس، موانعی برای 
حضورش در جشنواره ها هم ایجاد کرد. این فیلم با 
شکایت یکی از فیلمنامه نویسان مبنی بر شباهت 
داستان فیلم به فیلمنامه هایش تا مدت ها اکران 
نشد و فرصت حضور در جشنواره های خارجی را 
هم از دســت داد. در نهایت مطابق با اعالم خانه 
سینما در ارتباط با داســتان فیلم مقرر شد مبلغ 
۳0میلیــون تومان به فردی که مدعی شــباهت 
فیلمنامه اش بــا قصه »چهل کچل« شــده داده 
شود تا قضیه تمام شــود. این در حالی است که 
صادق دقیقی معتقد است قصه فیلمش برگرفته 
از یک باور محلی و برداشــت از یک داستان کهن 
است که هر شخصی می تواند سراغ آن قصه برود 
و از آن اســتفاده کند. در کارنامه این کارگردان 
فیلم های »بزرگ مرد کوچک« )1۳90(،»تا آمدن 
احمد« )1۳9۳( و »مرده خور« )1۳98( به چشم 
می خورد. بچه های توفان یکی از فیلم های حاضر در 
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر بود. در این فیلم که 
توسط پروانه مرزبان تهیه شده بازیگرانی همچون 
پژمان بازغــی، رضا ناجی، مریم بوبانی، ســوگل 
طهماسبی، ونوس حســن کانلی، پرهام دلدار و... 

ایفای نقش کرده اند.

صف 70فیلم برا ی اکران در  هنر و تجربه
پردیس چهارسو مقر اصلی نمایش فیلم های متفاوت سینمای ایران می شود

گزارش همشهری از اکران فیلم های مخاطب خاص

محمدعلی باشه آهنگر در حاشیه جشنواره شهر:
جشنواره ها می توانند جریان ساز باشند

محمدعلی باشه آهنگر، کارگردان و عضو هیأت داوران 
بخش بلند سینمایی می گوید: این رویداد سینمایی یکی گپ

از مهم ترین جشنواره های سینمایی ایران است؛ به طوری 
که اگر سینمای ایران از لحاظ محتوایی بررسی نشود، نمی توانیم سینمای 
تکنیکالی داشته باشیم. محمدعلی باشه آهنگر کارگردان که در این دوره 
را  بلنــد  فیلم هــای  بخــش  داوری  جشــنواره   از 
عهده دار اســت، به همشــهری می گوید: »در وهله اول باید بگویم که 
فیلمسازان برای دغدغه شخصی خودشــان فیلم می سازند، البته چند 
کاری بودند که چون فیلم شــان در تهران روایت می شــد و وابستگی 
بسیاری با بافت شهری تهران داشتند، قابل توجه بودند، تنها نکته ای که 
در این بین وجود دارد این است که گاهی بعد از دیدن این فیلم ها از تهران 
می ترسم و احساس می کنم در این شهر به این بزرگی، اتفاقات ترسناکی 

می افتد که بســتر برخی از این رویکردهای اجتماعی است.« وی ادامه 
می دهد: »در این روزگار پر از خطر که همه  چیز در گرو زندگی اجتماعی 
است، فیلمسازان وظیفه اطالع رسانی به عموم مردم جامعه را دارند؛ به 
همین علت سینما همیشه در خصوص چالش های اجتماعی حرف اول را 
می زند.« کارگردان فیلم »سرو زیرآب« با اشاره به اینکه جشنواره های 
فیلم می توانند جریان ساز و مؤثر باشند، عنوان می کند: »جشنواره ها از 
جمله، جشنواره فیلم شهر یکی از مهم ترین جشنواره های سینمایی ایران 
است؛ به طوری که اگر ســینمای ایران از لحاظ محتوایی بررسی نشود، 
نمی توانیم سینمای تکنیکالی داشته باشیم. جشنواره فیلم شهر باید در 
سال های متمادی ادامه داشته باشد و حرف های اجتماعی در فیلم ها هیچ 
زمانی تکراری نمی شود؛ به همین دلیل احتیاج داریم مدیران وقت این 

جشنواره برای آن برنامه ریزی دقیق تری را داشته باشند.«

شهاب مهدویگزارش
روزنامه نگار

 آیا امسال سینمای ایران 
اسکار را تحریم می کند؟

معرفی نماینده ســینمای ایران برای شــاخه بهترین فیلم 
بین المللی به اســکار202۳ می تواند به درام پرکشمکشی 
بدل شــود و حواشــی و جار و جنجال زیادی راه بیندازد. 
کمیته های اسکار کشــورها باید نماینده خود را تا 11مهر 
انتخاب و به اسکار معرفی کنند. از آنجا که ممکن است فیلم 
موهن »عنکبوت مقدس« به عنوان نماینده سینمای سوئد 
در شاخه بهترین فیلم بین المللی معرفی شود، احتمال دارد 
که سینمای ایران از معرفی نماینده به این رویداد سینمایی 
خودداری کند. پیش تر و در سال1۳91 نیز سینمای ایران 
در واکنش به پخش فیلمــی موهن درباره پیامبر اکرم)ص( 

این رویداد سینمایی را تحریم کرد.
در ســال1۳91، فیلــم »یــه حبه قنــد« ســاخته رضا 
میرکریمی به عنوان نماینده سینمای ایران برای معرفی به 
هشتادوپنجمین مراسم اســکار انتخاب شد، اما شمقدری 
به دست اندرکاران این فیلم پیشــنهاد تحریم اسکار را داد. 
شــمقدری به اعضای هیأت انتخاب نماینده سینمای ایران 
در اسکار201۳ و دســت اندرکاران فیلم »یه حبه قند« در 
پی معرفی این فیلم تبریک گفت، اما خواستار تحریم اسکار 
شــد. در متن پیام شــمقدری آمده بود: »ضمن سپاس از 
تالش برای برگزاری و جلســات کارشناسی هیأت انتخاب 
نماینده سینمای ایران در اسکار سال201۳ و عرض تبریک 
به فیلمساز موفق سینمای ایران آقای سیدرضا میرکریمی 
که فیلم ســینمایی »یه حبه قند« توانست نظر این هیأت 
کارشناســی ســینمایی را برای حضور در اســکار201۳ 
جلب کند، پیشــنهاد می کنم تا زمانی که دست اندرکاران 
آکادمی اسکار نسبت به ســازندگان فیلم موهن به ساحت 
قدسی و ملکوتی پیامبر عظیم الشــأن و پیامبر آخرالزمان 
حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله وســلم، واکشــنی در خور 
 شــأن نشــان نداده اند به عنوان همدلی و همراهی با قلوب 
مجروح و زخم دیده یک ونیم میلیارد مسلمان جهان و بلکه 
۷ونیم میلیارد آزادگان جهان از مشــارکت سینمای ایران 
در این رویداد سینمایی امتناع شــود. بدیهی است تحریم 
اسکار201۳ تا زمانی است که این آکادمی نسبت به این فیلم 
موهن واکنش مناسبی انجام دهد و خود را از سازندگان آن 

مبرا سازد.«

همچنین محمد حسینی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در مراســم افتتاحیه دوازدهمین جشــنواره ملی و دومین 
جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت از اجماع ســینماگران 
مبنی بر عدم حضور فیلم »یه حبه قند« خبر داد. حســینی 
گفته بود: »چندی پیش خبر اهانت یک فیلمساز آمریکایی 
به ساحت مقدس پیامبر)ص( را شنیدیم که متأسفانه ساخت 
این فیلم اهانت آمیز خشم همه مسلمانان را برانگیخت و در 
این بین سینماگران ایرانی و دلسوزان فرهنگ و هنر خشم 
و عصبانیت خود را نسبت به ساخت و نمایش این فیلم بیان 
کردند، اما آنچه در کنار اعتراض هــای فردی به این جریان 
اهمیت دارد، اعالم همبستگی و بیان اعتراض به شکل جمعی 
است. در این بین بحث اسکار بسیار مطرح بود و صحبت ها و 
نقطه نظرهای بسیاری مبنی بر عدم حضور این فیلم در اسکار 
مطرح می شد و از آنجا که این مراسم در آمریکا برگزار می شود 
و این فیلم موهن هم توسط یک آمریکایی ساخته شده است 
با توافق حوزه هنری به عنوان تهیه کننده این اثر سینمایی و 
جناب میرکریمی تصمیم گرفته شد با عدم حضور این فیلم 
در اسکار، دنیا را آگاه به اعتراض سینماگران مسلمان ایران 
کنیم؛ از همین رو از دیگر کشورهای مسلمان هم می خواهیم 
که از شرکت در مراسم ســینمایی اسکار خودداری کنند و 
خوشبختانه اهالی ســینما در این زمینه به همدلی خوبی 

رسیدند.«
همان ســال جایزه بهترین فیلم اســکار به فیلم ضد ایرانی 
»آرگو« به کارگردانی بن افلک رسید. در آن سال فیلم هایی 
همچون »عشق« ســاخته مشــایل هانکه، »بینوایان« به 
کارگردانی تام هوپر، »لینکلن« اثر اســتیون اسپیلبرگ و 
»زندگی پی« ســاخته انگ لی رقبای جدی »آرگو« بودند، 
اما مضمون ضد ایرانی فیلم آنقدر به دهان دســت اندرکاران 
اسکار مزه کرده بود که جایزه این فیلم را همسر باراک اوباما، 
میشل اوباما اهدا کرد. هشــتاد وپنجمین دوره جایزه اسکار 
یکی از سیاسی ترین و فراموش شدنی ترین دوره های تاریخ 

اسکار است.
محمد حسینی در صحبت هایی درباره انتخاب »آرگو« در 
مراسم اسکار گفت: »شــاید آنها عصبانی بودند از اینکه ما 
امسال به خاطر جسارتی که به ســاحت نورانی پیامبر)ص( 
شــده بود اســکار را تحریم کردیم و شــرکت نکردیم.  آنها 
به دنبال فیلمی رفتند با مضمونی که مطابق واقع نیســت. 
این فیلم ضد ایرانی جنبه هنری ندارد و از نظر هنری فیلمی 
بسیار ضعیف است و در ضمن از دشمن چیزی جز این انتظار 

نمی رود.« 

 محمود کالری 
در جشنواره فیلم شهر

نشست آموزشی و تخصصی از »ایده تا تصویر« با 
حضور محمود کالری در هشتمین جشنواره فیلم 
شهر برگزار می شود. به گزارش همشهری، نشست 
تخصصی »ایده تا تصویر« با حضور محمود کالری، 
مدیر فیلمبرداری، پنجشنبه ۳0 تیر، ساعت 19 در 
سالن شماره 12 پردیس سینما گالری ملت برگزار 
می شود.محمود کالری، مدیر فیلمبرداری بسیاری 
از آثار ســینمای ایران از »بادیگارد«، »فراری«، 
»ساعت 5 عصر« تا »دلشدگان« علی حاتمی است. 
او همچنین سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری 
از بیست و نهمین جشــنواره فیلم فجر برای فیلم 
»جدایی نادر از سیمین«، سیمرغ بلورین بهترین 
فیلمبرداری از هفتمین جشنواره فیلم فجر برای 
فیلم »سرب«، سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری 
برای فیلم »بوی کافور عطر یاس«، قورباغه نقره ای 
از نوزدهمین جشــنواره بین المللــی کِمرایِمیج 
لهستان برای »فیلم جدایی نادر از سیمین« را دارد. 
شرکت در این کارگاه برای عموم عالقه مندان آزاد 

و رایگان است.

سریال

موسیقی

جشنواره

سینما

حسن معجونی به »نون خ« پیوست

تهیه کننده »نون خ« از حضورحســن معجونی در مجموعه 
تلویزیونی »نون خ 4« خبر داد.

 به گزارش همشــهری، مهدی فرجی تهیه کننده ســریال
»نون خ«، در صفحه شــخصی خود در فضــای مجازی، از 
 اضافه شدن حســن معجونی به تیم بازیگران مجموعه طنز 

»نون خ 4« خبر داد.
این تهیه کننــده با انتشــار تصویری از حســن معجونی و 
حمیدرضا آذرنگ، از همبازی شدن این دو در مجموعه »نون 
4« خبر داد. حسن معجونی که فارغ التحصیل رشته ادبیات 
نمایشی و سرپرست گروه تئاتر لیو است، نخستین بار در فیلم 
»همیشه پای یک زن در میان اســت« به کارگردانی کمال 

تبریزی در سال 1۳8۶ بود که به سینما راه یافت.
»نون خ 4« قرار است ماه رمضان پیش رو از فروردین 1402، 

در ۳0 قسمت از قاب شبکه یک روی آنتن برود.
فصل ســوم مجموعه تلویزیونی »نون خ« در نوروز 1400 
از شبکه یک، شبکه تماشا و شــبکه نسیم پخش شد. فصل 
نخست این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی سعید آقاخانی 
و نویسندگی امیر وفایی در نوروز 1۳98 از شبکه یک پخش 

شد. فصل دوم این مجموعه طنز نیز سال 99 پخش شد.

 کنسرت موسیقی آذربایجان 
با صدای مؤذن

ارکســتر آلنام به همراه گــروه کر باریش، ســوم مرداد ماه 
 با نواختن موســیقی آذربایجانــی در تــاالر وحدت روی 

صحنه می رود.
به گزارش همشهری، موســیقی آذربایجانی، توسط گروه 
ارکستر آلنام به همراه گروه کر باریش، سوم مرداد ماه ساعت 
21:۳0به رهبری وحید علی پور و خوانندگی ودود موذن و 

مسعود امیرسپهر در تاالر وحدت اجرا می شود.
در این کنسرت، محمدرضا عرفانی سولیست کمانچه و دانیال 
جورابچی کنسرت مایستر هستند و تنظیم قطعات را ذاکر 

اسد اف و جواد آبراهان برعهده دارند.
همچنین رضا نباهت، نوازنده ناقارا و فرهاد دلشادی، نوازنده 

سازکوبه ای این اجرا هستند.
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دارد. در اجرای تلفات هم به این فکر کردم مکانی که 
می خواهم داستان را در آن اجرا بکنم، خود غسالخانه 
نباشد. داشــتم به این فکر می کردم که محل روایت 

داستان کجا باشد تا اینکه به گالری نقاشی رسیدم.
به نظرم فرم اجرا بر متن غالب است.

گرچه شما سعی می کنید اطالعات الزم را از طریق 
دیالوگ ها و نشانه گذاری های نمایش به مخاطب 
ارائه و قصه مورد نظرتــان را روایت بکنید ولی 
تماشاگر بیش از قصه، درگیر فرم اجرا می شود و 
از بازی ها و کارگردانی خوب نمایش لذت می برد. 
با این نظر موافقید که نمایشنامه کمی از فرم جا 

مانده است؟
این مســئله را که نمایشــنامه از فرم جا مانده یا نه، 
مخاطب باید بگوید. من نمی توانم بگویم. من تالشم را 
کرده ام که این دو تا یک جاهایی از هم پیشی بگیرند. 
یک جاهایی متن برود جلــو و یک جای دیگر، فرم و 
اجرا جلو برود و در انتها هر دو در کنار یکدیگر شکل 
بگیرند و همدیگر را تکمیل کنند و شکل یکسانی را به 
مخاطب ارائه بدهند. ما فرم اجرایی را می آوریم که به 
متن کمک بکنیم و برعکس. یک جاهایی قطعاً اینها از 
هم پیشی می گیرند ولی در نهایت باید یک خط واحد 

را به دیدگان مخاطب برسانند.
در تلفات به مســئله شهدای جنگ 
و مردمی که به قول شــما نیت جنگ نداشتند، 
پرداختید. این دیدگاه ستایش برانگیز است اما چرا 
نشانه ها را برای درک بهتر و ملموس تر مخاطب، 
آشکار نکردید و غیرمســتقیم به این موضوع 
پرداخته اید؟ مثــاًل مخاطب باید خودش حدس 
بزند که مرد سیاستمدار ساکن پاریس کیست یا 
شهری که قبرستانش به مرور پر می شود و از دست 
می رود، کدام شهر ایران در جنگ تحمیلی است. 

با حذف نام ها و اشاره مستقیم، قصد داشتید دایره 
مخاطبان نمایش را گسترده و جهانی تر بکنید؟

ببینید، اگر من از کسی یا جایی اسم می بردم، مخاطب 
در وهله اول آن را کشف می کرد و متوجه می شد آن 
شخص سیاستمدار کیست و این شهر مرزی کجاست. 
دیگر جای کشــف و فکرکردن برای او نمی ماند. من 
تالش کردم که با حذف اینها به مخاطبم اجازه بدهم 
که اول فکر بکند این مرد کیســت و بعد که به پاسخ 
رسید و فهمید این شهر، کدام شهر است و این برهه 
تاریخی کدام دوره از تاریخ است، به این فکر بکند که 
حاال آن سیاستمدار می تواند یک سیاستمدار دیگر 
هم در جهان باشد یا این شهر می تواند شهر دیگری و 

مردمش مردم دیگری در جهان باشند.
از نقاط قوت نمایش تلفات، بازی های 
خوب و کارگردانی خالقانه شماســت. بازیگران 
چگونه و بر چه اساسی انتخاب شدند و در پروسه 
تمرین ها، چه ایده هایی داشتند که به این بازی های 
فوق العاده رســیدند؟ آیا از آغاز می دانستید به 
بازیگرانی با این انرژی و توانمندی در بیان و بدن 

نیاز دارید؟!
بله، من همیشه برای اجرای تئاتر در وهله اول بازیگرانی 
می خواهم که ابزارهای قوی داشته باشند، یعنی بیان، 
بدن، حس، یا اگر نداشته باشند و یکی از این موارد در 
آنها کمتر باشد، تالش می کنم روی آن قسمت بیشتر 
کار بکنم. اگر بیانش ضعیف است، بیشتر بروم سمت 
بیان یا اگر بدن ضعیف است، بیشتر به سمت بدن بروم 
و همینطور احساس. آنها را پرورش بدهم و بتوانم بازی 
بکشم بیرون اما من با عمده بازیگران »تلفات« قباًل 
هم کار کرده بودم. مثالً در نمایش تن ها و نمایش های 
پیش از آن. بنابراین حرف یکدیگر را می فهمیم و نقاط 

ضعف و قوت همدیگر را می شناسیم.

رسیدن از غسالخانه به گالری نقاشی!
گفت وگو با »علیرضا معروفی«، نویسنده و کارگردان نمایش »تلفات«

گفت وگو با »شهروز دل افکار«، کارگردان کنسرت - تئاتر »رومئو و ژولیت«
حس می کنم در دوران پس از جنگ هستیم!

نمایش موزیکال »رومئو و ژولیــت« به کارگردانی 
»شهروز دل افکار« اجراهای خود را از 22خردادماه در 
تاالر محراب آغاز کرد و با استقبال خوب تماشاگران 
روبه رو شد. متن این اثر برداشتی آزاد از نمایشنامه »رومئو و ژولیت« 
ویلیام شکسپیر است و حکایت تراژدی دلدادگی 2عاشق جوان را 
در بستر طنز و کمدی روایت مي کند و چاشنی ترانه و موسیقی به آن 
افزوده شده است. داستان نمایش »رومئو و ژولیت« تقریبا همان است 
که بارها شنیده و دیده ایم. به بهانه استقبال مخاطبان از این کنسرت 

- تئاتر گفت وگویی با شهروز دل افکار داشته ایم.

شــما پیش از این، نمایش »اتول 
سورون« را در ســال99 با آقای »باقر سروش« 
کار کرده بودید. در آغاز از همکاری دوباره با این 

نویسنده در نمایش »رومئو و ژولیت« بگویید.
من همیشه نســبت به کارگاه های آموزشــی ام و هنرجویانم احساس 
مسئولیت می کنم. نویسنده متن هایی که کارگردانی می کنم، همیشه 
آقای باقر سروش است و ایشان پیشــنهاد متن »رومئو و ژولیت« را داد. 
در نمایش قبلی هم پیشنهاد اجرای »اتول سورون« از سوی او بود. در هر 
کارگاه آموزشی، آقای سروش متن را بر اساس دیدگاهش از هنرجویان 
انتخاب می کند و می نویسد. وقتی سالن اصلی محراب را دیدیم، تصمیم 

گرفتیم یک اجرای شکسپیری در این سال اجرا برویم.
هنرجویانی که در این کارگاه بازیگری آموزش دیدند، برای 
اولین بار روی صحنه حرفه  ای تئاتر آمده اند. آنها چه توانایی هایی 
داشتند که توانستند با راهنمایی و آموزش های شما به این سطح از 

بازی و اجرای متن »رومئو و ژولیت« برسند؟
ببینید، بچه هایی که به کارگاه آموزشــی می آیند، یکسری توانایی های 
فردی نسبت به خودشــان دارند. آنها تا به حال بازیگری نکرده اند و برای 
اولین بار روی صحنه می روند. ما به آنها به مدت 4ماه آموزش های اولیه 
شــامل بیان، بدن، تخیل، تمرکز، حضور صحنه ای و اشغال کردن فضا و 
موارد دیگر را می دهیم و بعد که نزدیک شدند به شناخت خودشان روی 
صحنه و اتودهایی که بر اساس متن های منتخب خودشان از آنها دیدیم، 
می رویم سراغ مرحله بعد که برخورد با نمایشنامه است و آقای سروش 
متنی را با اقتباس از نمایشنامه اصلی می نویســد و ما نسبت به توانایی 

هنرجویان نقش های مناسب را به آنها می دهیم.
یعنی متن هم به صــورت کارگاهی و همزمان با آموزش 

بازیگران نوشته می شد؟
بله، آقای سروش نمایشــنامه را قسمت به قســمت می نویسد و به ما 

می رساند و ما هر قسمت را تمرین می کنیم و پیش می رویم.
با توجه به اینکه بازیگران این نمایش برای اولین بار روی 
صحنه تئاتر حرفه ای می آیند، چرا شیوه اجرایی کنسرت - تئاتر را 
انتخاب کردید؟ اینکه بازیگران همزمان درگیر اجرای نقش خود در 
تئاتر و اجرای آوازها و حرکات موزون باشند، کار را برای آنها سخت 

نمی کرد؟!
راستش نمی خواستم نام کارمان را کنســرت - تئاتر بگذارم، ولی چون 
در نمایش مان از آالت موســیقی زیادی استفاده می کنیم، نمایش ما به 
این شکل عنوان شد. شما ببینید، در اجرای نمایش، پیانو داریم، ویولن و 
ویولن سل داریم، کاخن، ترومپت، گیتار و گیتار الکترونیک داریم و سازهای 
دیگر. بنابراین بهتر دیدیم از ظرفیت موسیقایی کار بهره ببریم و مخاطبانی 

را هم که به موسیقی عالقه مندند، جذب نمایش بکنیم.
به نظرتان بازیگران االن روی صحنه آن قدر خوب ظاهر 

شده اند که بتوان آنها را به عنوان بازیگران آینده تئاتر معرفی کرد؟
بله، این پروسه ای که بچه ها می گذرانند، رو به فعالیت حرفه ای  است. سال 
گذشته هم در نمایش »اتول سورون«، آنها را از پروسه هنرجویی بردیم 
به جشنواره فجر اصلی، درصورتی که هیچ کدام تجربه بازیگری نداشتند 
اما موفق شدیم با همان بچه ها به جشنواره فجر راه پیدا کنیم و حتی در 
رشته های مختلف و متعدد کاندیدا شدیم و در واقع به خاطر کیفیت خوب 
کار به ما اجرای عمومی دادند و در ســالن استاد حمید سمندریان اجرا 
رفتیم؛ در پیک کرونا! ولی نمایش ما یکــی از اجراهای موفق و پرفروش 
در آن بازه زمانی تماشاخانه ایرانشهر شد. نمایش »رومئو و ژولیت« را هم 
تصمیم داریم برای جشنواره فجر ارسال بکنیم. به نظرم این هنرجویان باید 

از این به  بعد بروند دنبال تجربه کردن.
شما از بازیگران حرفه ای و کاربلد سینما و تئاتر هستید. 
چرا در این اجرا، خودتان کنار بچه ها بازی نکردید که از تجربه های 

بازیگری شما هم بیاموزند؟
چون اگر خودم وارد تیم بازیگری بشوم، دیگر نمایش اجرا نمی شود! 
من باید از بیرون نمایش را با دقت نگاه بکنم و اگر یک »واو« جابه جا 
بشود، ریتم صحنه می افتد. بنابراین چنین چیزی ناممکن است. البته 
اگر یک نمایش با تعداد محدود 4یا 5پرسوناژ داشته باشد و همه هم 
بازیگران حرفه ای باشند، بله، خودم می روم و کنارشان بازی می کنم و 
لذت هم می برم اما این جا نمی شود. ما در این اجرا هر ثانیه کار را درنظر 
داریم. اگر دیالوگی یک ثانیه کش پیدا بکند و ریتم به هم بخورد، فردا 
شب با بازیگران برخورد می شود. ما باید اجرا را کوک نگه داریم و این 
کار برای هر شب و با بچه هایی که اولین بار روی صحنه می آیند خیلی 

مشکل است.

طی چند سال گذشته، روند تولید نمایش توسط بازیگران 
و کارگردانان حرفه ای که به عالقه مندان بازیگری آموزش می دهند و 
خروجی کارگاه را روی صحنه مي  برند، خیلی باب شده. به نظرتان تولید 
چنین نمایش هایی می تواند کمکی به جریان تئاتر حرفه ای کشور 

بکند؟ آیا هنرجوها نیاز به تحصیالت و آموزش آکادمیک ندارند؟
ببینید، من از هر 2شکل ورود بازیگران به این عرصه استقبال می کنم، 
یعنی هم اینکه هنرجو در کالس های مؤسســه های مختلف دوره های 
آموزشی بگذراند و تجربه کسب بکند و هم اینکه هنرجو را از پایه ببرند 
روی صحنه برای اجرا که این مورد دوم خیلی خیلی سخت است. ولی به 
آموزش آکادمیک هم نیاز است. االن این بچه ها تجربی کار می کنند، اگر 
آکادمیک بشود که بهتر. اینها مکمل همدیگرند. بازیگر باید مدام کار بکند. 
باید در بحران بازی بیفتد تا اتفاق خوبی برایش بیفتد. تا یک جایی می توان 
روی متن و تئوری بازیگر را مدیریت کرد. از یک جایی به بعد باید بپرد توی 

آب. اگر نپرد، جواب نمی گیرد.
چرا نمایشنامه شکسپیر را به همان صورت تراژدی اجرا 

نکردید و آن را به شکل کمدی روی صحنه بردید؟!
راستش من دیگر بعد از کرونا اصال دوست ندارم تراژدی کار بکنم. مردم ما 
آن قدر عزیز از دست دادند که دیگر االن وقت تراژدی نیست. من همیشه 
دنبال طنزی هستم که مردم وقتی از سالن بیرون می روند، احساس بدی 
نداشته باشند از اینکه در آن لحظه ها خندیدند. یک حس خوشحالی در 
وجودشان ایجاد بکنیم و تا خانه که می رسند، تبسمی روی لب شان باشد. 
البته هدفم این هم نیســت که فضایی ایجاد بکنیم که آدم ها را شدیدا 
بخندانیم. در واقع می خواهیم کمی آدم ها را از غم دور بکنیم. من احساس 
می کنم االن در دوره بعد از جنگیم، چون خیلی عزیز از دست دادیم. شاید 
مثل جنگ جهانی دوم است! آثاری که بعد از جنگ جهانی دوم نوشته 
شد، چه بود؟ »در انتظار گودو« بود! آدم ها به پوچی می رسند. می ایستند 
ساعت ها حرف می زنند اما من همیشه امید را دوست دارم. حس می کنم 
جذاب ترین قسمت دراماتیک زندگی یک انسان، امید است. تا حاال تراژدی 
کار نکرده ام و عالقه ای هم به تراژدی ندارم. اگر هم بخواهم تراژدی کار 
بکنم باید دراماتورژی بشود تا تأثیرگذار باشد. ما ترجیح دادیم زهر یک اثر 

تراژدی را بگیریم و آرام آرام آن را به کمدی نزدیک بکنیم.

احمدرضا حجارزادهگفت وگو
روزنامه نگار
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کلیدهای گمشده قفل کمدی
برحســب اتفاق در یک روز به پای 2 نمایش نشستم که در 2 
ویژگی اشتراک عجیبی داشتند. هر 2کمدی بودند و هر 2 در 
باب مرگ. نمایش نخست »سبکی« به کارگردانی و نویسندگی 
داریوش علیزاده است که روایتگر زایش و مرگ مردی است که 
زندگی اش بدون هیچ باال و پایینی شبیه به زندگی هر انسان 
عادی است. او در یک چرخه زیســتی ساده ترین رویدادهای 
ممکن را تجربه می کند و می میرد. نمایش دوم »یه روز دیگه« به 
کارگردانی نادیا فرجی است که اقتباسی نه چندان آزاد از »مرگ 
در می زند« وودی آلن اســت. همانطور که حدس پذیر است، 
داستان روایت زنی است که اجل ســرآمده، اما با مأمور مرگ 
خویش مسابقه تخت نرد می گذارد و موفق می شود مرگش را 
یک روز به تعویق بیندازد؛ اما برخالف متن وودی آلن، در اینجا 

مرگ در نهایت می آید و جان قربانی را می گیرد!
در مواجهه با این دو کمدی یک پرسش اساسی ذهنم را مشغول 
کرد. اینکه چقدر این آثار واقعا کمدی به حساب می آیند؟ چقدر 
خنده ای که تحویل اثر می دهیم، محصول یک روال معمول در 
تماشای یک کمدی است؟ اساسا ما به چه چیزی می خندیم؟ 
آیا به آنچه کمدی ساخته است می خندیم یا به داده پیشینی 

ذهنی خویش که حاال روی صحنه هرازگاهی ظاهر می شود؟
آنچه برایم مشهود است رویکرد کلی کمدی در بحرانی کردن 
است که می توان آن را در 2 ساحت دنبال کرد. نخست در زمینه 
(Context) و دیگری در مفهوم (Concept). کمدی یا زمینه 

را بحرانی می کند یا مفهوم را. زمینه می تواند شامل یک دوره 
تاریخی یا یک جامعه باشد. برای مثال آثار چاپلین عموما در 
تالش است یک زمینه اجتماعی / تاریخی را بحرانی کند و این 
بحرانی سازی را با ترفندهایی چون دست کاری در نشانه های 
ثابت زیستی رقم می زند. نمونه تئاتری موفق در بحرانی کردن 
زمینه را می توان در آثار داریو فو جست وجو کرد. او در مقام یک 
هنرمند چپ گرا که هنرش در جهت مبارزه با کاپیتالیسم است، 
همواره سعی می کند زمینه این رویکرد اقتصادی / سیاسی را 

بحرانی کند.
اما در مفهوم قصه کمی متفاوت اســت. کمدینی چون وودی 
آلن، با پوشیدن خرقه ای شبه فلسفی تالش می کند مفاهیم 
را دستخوش بحران کند. در »مرگ در می زند« او مفهوم مرگ 
را بحرانی می کند، آن هم با جدا کردنش از زمینه دینی و این 
دقیقا نقطه ای است که بحران شکل می گیرد و ما به این بحران 
می خندیم. مرگ برای ما یک امر ثابت است. ما نمی دانیم کسی 
مأمور مرگش را می بیند یا خیر؛ اما صرفا به روایت های مذهبی 
بسنده می کنیم که تصویری از معاد را برای ما روایت می کنند. 
وودی آلن اما روایت دینی را حذف می کنــد و روایت خیالی 
می آفریند، آن هم با مرگی که بی عرضه اســت و در یک بازی 
قمار - که این یکی هم بحرانی کردن یک گناه دینی است - برای 

قربانی مرگ فرصت زندگی بیشتر را فراهم می کند.
در نمایش »یه روز دیگه« کارگردان و نویســنده کار متوجه 
تفاوت میان زمینه و مفهوم نمی شوند. مفهوم مرگ را با همان 
چشم اندازی ایرانی / اسالمی وارد زمینه اجتماعی می کنند. در 
متن آلن ما با یک شخصیت بی خاصیت روبه روییم که مرگش 
کســی را آزار نمی دهد و از قضا چون مرگ چنین انسانی به 
تعویق می افتد، خنده بر لبان ما می نشــیند. یک آسمان جل 
به واسطه جسارتش در قمار زنده می ماند. در کار نادیا فرجی 
ما با پرســتاری طرفیم که یک خانواده را نــان می دهد و در 
آستانه یک خوشبختی اقتصادی است. پس به جای خندیدن 
ما درگیر ملودرامی می شــویم که حتــی نمی دانیم برای چه 
دنبالش می کنیم. فقط به واسطه ارتباط اجتماعی با شخصیت، 
با آن همذات پنداری می کنیم. شخصیت با همان حرف های 
همیشگی که خودمان در گفتارهای روزانه برای مظلوم جلوه 
دادن بیان می کنیم، قصد دارد رگ خواب مرگ را به دست آورد. 
در چنین شرایطی آنچه اساســا درک نمی شود مفهوم مرگ 
است. مرگ بحرانی نمی شود و شرط بندی هم به محاق می رود. 
ما تصویری از بازی تخته نرد را نمی بینیم، برخالف متن آلن که 

بازی بدل به کنشی می شود که ورق درام را برمی گرداند.
در نمایش »سبکی« نیز وضعیت به همین منوال است. نمایش 
یک سیر زیستی را نشان می دهد. با توجه به اینکه در ابتدای 
نمایش تابلویی از انتهای نمایش ارائه می شود و شخصیت های 
مرگ اقوام خود را مرور می کنند، می توان دریافت پایان زایش 
شخصیت اصلی، مرگی است برآمده از تابلوی نهایی. اینجا هم 
ما با مرگ به عنوان یک مفهوم روبه روییم نه یک زمینه؛ چراکه 
به جز تابلوی ابتدایی و نهایی خبری از مرگ در کلیت اثر نیست. 
در اینجا نیز همه  چیز به سمت بازتولید برخی مشترکات ذهنی 
جامعه ایرانی پیش می رود. همه  چیز کلی است و نمایش تالش 
نمی کند روی مفهوم مرگ بایســتد. شاید بتوان گفت بیشتر 
روی مفهوم زندگی می ماند؛ امــا زندگی که بازنمایی می کند 
گویی بهترین پایانش همان مرگ است؛ اما این مفهوم نیز بدل 
به یک امر کمیک نمی شود. نمایش تالشی برای بحرانی کردن 
مفهوم مرگ هم نمی کند. همه  چیز در لفافه فانتزی و ابزاری 
برای برنخوردن به هر کســی قرار می گیرد تا اساسا از بحرانی 

شدن فرار کند. 
با فقدان تفکیک میان زمینه و مفهوم و البته بحرانی نساختن 
عموما این آثار کمدی، کمدی های کلیات هستند. چیزی شبیه 
فیلم های کمدی روی پرده. نمونه خوبش »انفرادی« است که 
در آن کمتر از 10 دقیقه دیالوگ وجود دارد و صرفا با یک کلیت 
روبه روییم: کالهبرداری صندوق های اعتباری. با اینکه زندگی 
ایرانی ها و اقتصاد بیمار امروز ایران به شــکل دردناکی به این 
صندوق ها گره خورده اســت؛ اما فیلم نه تالشی برای بحرانی  
کردن مفهوم صندوق های اعتباری می کند و نه تالشی برای 
بحران ساز کردن زمینه اقتصادی روز. بلکه همه  چیز به کمدی 
اسلپ اســتیکی خالصه می شــود که می تواند ما را بخنداند؛ 
موقعیت های نسبتا عجیب وغریبی که بیشتر به سیرک می ماند. 
همه  چیز کلی است و هیچ جزئیاتی در فیلم وجود ندارد. البته 
درمورد تئاتر به سبب فقدان امکانات تدوین و ثبات مکانی، در 
نهایت نمایش ناچار اســت به جزئیاتی در بازی و کارگردانی 
بپردازد؛ اما جزئیاتی که کارایی خاصی در روایت کمدی ندارد. 
در هر دو اجرا این بدن بازیگر اســت که تالش می کند فقدان 
کمدی را جبران کند. برای مثــال در نمایش »یه روز دیگه« 
اگر بازیگر نقش مــرگ از اغراق های کمیک خــود بکاهد و 
همه  چیز به همان دیالوگ ها ختم شود، دیگر خبری از کمدی 
نیست. به عبارتی آن مفهومی که قرار بود بحرانی شود اساسا 
کنار گذاشته می شود و ما مشغول تماشای بازیگری در نقش 
مرگیم که پرجنب وجوش پیش می رود. در چنین شرایطی ما 

با کمدی های بی خطری روبه روییم که فراموش مان می شود. 

»کلفت ها« در تاالر وحدت
نمایش »کلفت ها« با طراحی و کارگردانی مرتضی 
میرمنتظمی، برای اجــرا در تاالر وحــدت آماده 
می شود. به گزارش همشهری، این کارگردان تئاتر 
که همچون بسیاری از همکاران خود در دوران کرونا 
اثری را روی صحنه نبرده بود، حاال مشغول تمرین و 
آماده سازی تازه ترین نمایش خویش است که با بازی 
صابر ابر، سحر دولتشاهی و الهام کردا روی صحنه 
می رود.  گروه اجرایی ایــن نمایش پس از دریافت 
مجوز نمایشنامه، مشغول تمرین هستند تا بعد از 
پشت سر گذاشتن مرحله بازبینی و دریافت مجوز، 
اجرای خود را آغاز کنند. نمایشــنامه »کلفت ها« 
نوشته ژان ژنه، نویسنده فرانسوی  است و از مهم ترین 
آثار ادبیات نمایشی جهان به شمار می آید که تاکنون 
کارگردانــان متعــددی آن را روی صحنه برده اند.

در کارنامــه هنری مرتضــی میرمنتظمی اجرای 
 ،»P2« ،»نمایش هایی همچون »مالی ســویینی
»پنج ثانیه برف«، »ابرها«، »فرکانس«، »زن، مرد«، 

»بکت«، »فاوست« و... به چشم می خورد.

»تَب« در تاالر قشقایی
نمایش »تب« به نویســندگی واالس شان، کارگردانی  رؤیا 
کاکاخانی و بازی نــادر فالح عنوان یکــی از تازه ترین آثار 

نمایشی تئاترشهر است در تاالر قشقایی روی صحنه رفت.
به گزارش همشــهری، بهرنگ رجبی مترجم، سینا ییالق 
بیگی طراح صحنه، مرتضی برزگرزادگان مدیر تولید، دستیار 
کارگردان و برنامه ریز، ماهور ماجدی عضو گروه کارگردانی 
برخی از اعضای گروه اجرایی این اثر نمایشــی را تشــکیل 
می دهند که از تاریخ یادشــده ساعت 20:۳0 به مدت زمان 
۶0 دقیقه و قیمت بلیت ۷0 هزار تومان میزبان عالقه مندان 
تئاتر خواهد بود.»تب« روایتگر بخشی از زندگی مردی است 
که در یک شــرایط اقتصادی و فرهنگی خوب رشــد کرده 
و بزرگ شــده اســت اما اتفاقی بر او تأثیر گذاشته و  باعث 
می شود تا دیدگاهش نسبت به زندگی، نقش و جایگاهش در 
وضعیت و شرایط اقتصادی جهان وارد شرایط و نگاه متفاوتی 
شده و به این بیندیشــد که اصاًل می تواند بر شرایطی مانند 

فقر اثر داشته باشد یا خیر؟

»سفید« مهمان جدید ایرانشهر
نمایش »ســفید« بــه نویســندگی امیر ابراهیــم زاده و 
کارگردانی صادق برقعی از ششــم مرداد در تماشــاخانه 

ایرانشهر روی صحنه می رود.
به گزارش همشــهری، این نمایش زندگــی یک خانواده 
است که امیر ابراهیم زاده آن را نوشته و کارگردانی نمایش 
»ســفید« برعهده صادق برقعی اســت. ایــن نمایش روز 
پنجشنبه ششــم مرداد در سالن ســمندریان تماشاخانه 
ایرانشهر اجرا می شــود. برقعی پیش از این در نمایش های 
»النچــر 5«، »پینوکیــو«، »ژپتــو«، »دامپزشــکی«، 
»پاره ســنگ در جیب هایش«، »حذف به قرینه معنوی« 

و »خاک سفید« بازی کرده است.
»سفید« نخستین تجربه برقعی در جایگاه کارگردانی است 
که به روایت زندگی پر از پنهانکاری یک خانواده و تالش آنها 
برای القای تصویر شخصی شان از واقعیت می پردازد. غزاله 
زعیم، زهرا مهرابی، ســاناز آقایی، بی تا عزیز، صادق برقعی 
و سپهر طهرانچی بازیگران نمایش »سفید« هستند و رها 

جهانشاهی مجری طرح این اثر است.

اجرای جدید

نمایش

صحنه

احسان زیورعالم؛ روزنامه نگاریادداشت

این روزها نمایش »تلفات« در سالن استاد ناظرزاده 
کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است. نمایشی 
که سال گذشــته هم اجراهای موفق در تاالر مولوی 
داشت.تلفات به نویسندگی و کارگردانی علیرضا معروفی همچون نمایش پیشین او )تَن ها( به مسئله جنگ 
از دیدگاهی تازه می پردازد. نمایشنامه این اثر، اقتباسی از 2 کتاب مطرح و معتبر نویسندگان ایرانی در رابطه 
با جنگ تحمیلی است. عالوه بر متن ارزشمند، بازی های خوب و حرفه ای بازیگران، ریتم مناسب و کارگردانی 
خالقانه علیرضا معروفی از نقاط قوت نمایش هستند که هر تماشاگری را به تحسین و تشویق این اثر وامی دارد. 
فرزاد تجلی، دالرام ترکی، محسن حسن زاده، نازنین حشم دار، امیررضا حشمی پور، مهدی رحیمی سده، ایمان 
سلگی، حسین عارف، خاطره فاتح، صالح لواسانی، محمد نیازی و علی هیهاوند در نمایش »تلفات« ایفای نقش 

می کنند. به بهانه اجرای دوباره این نمایش شایسته، گفت وگویی با کارگردان آن داشته ایم.

گذشته  ســال 
نمایش »تن ها« را با موضوع 
اســرای جنگی روی صحنه 
بردید. آیا تلفات ادامه  ای بر 
نمایش تن هاست؟ ایده اولیه این نمایشنامه از کجا 

در ذهن تان شکل گرفت؟
نه، تلفات ادامه نمایش تن ها نیســت. فقط موضوع 
نمایش با کار قبلی ام همخوانی دارد که مسئله جنگ 
است ولی قصه هر دو نمایش کاماًل متفاوت از یکدیگر 
است. من نمایشــنامه تلفات را براساس کتاب »دا«، 
که خاطرات سیده زهرا حسینی است و کتاب »زمین 

سوخته« اثر زنده یاد احمد محمود نوشتم.
نمایش تلفات سال گذشته نیز در تاالر 
مولوی اجرا شــده بود. بازخورد اجرا در آن تاالر 
چگونه بود و چه شد که تصمیم به بازتولیدش در 

تماشاخانه ایرانشهر گرفتید؟
بله، نمایش تلفات سال گذشته در تاالر مولوی اجرا 
و با استقبال چشــمگیری روبه رو شد. با توجه به آن 
استقبال، گوشه ذهنم این نکته را داشتم که تلفات 
را در سالن دیگری هم اجرا ببرم و خداوند یاری کرد 

و امسال توانستیم در تماشاخانه ایرانشهر کار را اجرا 
ببریم. این موضوع در همه جای دنیا مرسوم است که 
یک نمایش مختص به یک سالن و یک برهه زمانی 
نیست و می تواند در سالن ها و برهه های زمانی مختلف 

اجرا برود.
شیوه اجرایی شما در این نمایش بسیار 
قابل تحسین و توجه و متفاوت با دیگر آثار نمایشی 
ا ست. برای رسیدن به این فرم اجرایی و روایی، چه 
ایده ها و فاکتورهایی مدنظر داشــتید؟ آیا قصد 
داشتید با این شکل از اجرای پرتحرک و پرصدا، 

تماشاگر را کامالً همراه و درگیر اجرا بکنید؟
من همیشه وقتی نمایشــنامه  ای می نویسم، به این 
فکر می کنم که آن را چگونه اجرا کنم تا شبیه به متن 
نباشد. در واقع متفاوت باشد از متن، یعنی آن چیزی 
نباشــد که در وهله اول از دل متن بیرون می آید. هر 
کسی نمایشنامه تلفات را می خواند، می گوید خب این 
داستان قرار است در یک غسالخانه روایت و اجرا بشود، 
درصورتی که من نمایش را در غسالخانه اجرا نکردم، در 
گالری نقاشی اجرا کردم که گرچه با متن متفاوت است 
اما مربوط است و کارکردهای بیشتری در اجرا برای من 


