تبعیض؟خداراهمشکرکنید

پلکهمنزنید

کاش سرخابیها هم در آسیا بودند ،اصال
بازیشان را شبکه 4پخش میکرد و
فرصت طالیی برایشان از دست نمیرفت

این دوره جام حذفی ،از چیزی که
فکر میکنید بسیار جذابتر و
سرنوشتسازتر است

18

18

کریم،کاپیتان،بنزمـا

طبیعی است که دیگر کسی از مسی و رونالدو
حرفی نمیزند؛ چون کریم هست و یکتنه با
هتتریکهایش آنچلوتی را نجات میدهد

یادداشت

19
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پخش زنده روز
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لغو

پرسپولیس
20:15
آلومینیوم اراک
خلیجفارسماهشهر
20:15
مسرفسنجان
مس کرمان
20:15
خیبر خرم آباد

16:00
منچستریونایتد

برایتون

اورتون

18:30

آرسنال

چلسی

فوتبالاروپااینجاوجودداشت،البدکشتههم
میدادیم!
یکســریکانالهــواداریبامنافــعبزرگ
مالی،هوادارانتیمهــایمختلفرابهجانهم
میاندازندوسودچشمگیریبهجیبمیزنند.

اینکهیکنفرازآنهارنگدیگریرادوستدارد!
تمریناینکههرشکســتیدرزندگیراگردن
دیگرانبیندازند.بچههاییکــهروزی200بار
جملهآشغال«نمیخواهندماقهرمانشویم»را
میشنوند،چگونهقراراستبهمردانوزنانبالغی

سری آ ایتالیا

اینتر

تبدیلشوندکهمسئولیتکارشانرابپذیرندو
ازشکست،پلپیروزیبسازند؟بهراستیبااین
نســلیکهتربیتمیکنیمآیندهماچهشکلی

خواهدبود؟همهما«فوتبال»رادوستداریم،
امااینلعنتیقراربودیکیازآرامبخشهایمادر
اینروزگارپرفشارباشد،نهاینکهخودشبهابزار
بیزاریتبدیلشود.کاشمیشدتااطالعثانوی
پایهمهمحتواهایتولیدشدهدرفوتبالایران
عبارت«منفی»18رادرجکرد.

اللیگا اسپانیا

ختافه

بود.بازخداراشکرکهدرفوتبالآماتورایرانبه
تیمقهرمان«،تشــتک»همجایزهنمیدهند،
وگرنهاگرگوشــهایازگــردشمالیهنگفت

روزچندینبیانیههتاکانــهومبتذلعلیههم
بیرونمیدهند.
اجازهبدهیدعمیقانگرانکودکانیباشــیمکه
دراینفضاپرورشپیدامیکنند.بســیاریاز
بچههایکمســال،بخــشزیــادیازاوقات
فراغتشــانراپایهمیــنکانالهاوصفحات
هواداریمیگذرانند.بهاینترتیبآنهاهرروز
ساعتهامشقخشونتونفرتمیکنند؛تمرین
دوســتنداشــتن،تمریناینکههیچعقیدهو
ســلیقهمخالفیراتحملنکننــدوبهاعضای
خانوادههمبــدوبیراهبگوینــد،فقطبهخاطر

ساوتهمپتون
18:30

20:30
هالس ورونا

ازاعالمآرایکمیتهانضباطــیدرموردداربی
تهرانونیزبازیاستقاللوگلگهر،اینفضای
متعفنبهاوجخودشرسید.آنقدربیانیهپراکنی
اتفاقافتادکهحالآدمیــزادرابههممیزد.به
موازاتاینفضا،درگیریهایکالمی2باشگاه
پرسپولیسواســتقاللباهواداروپیکانادامه
داشــت،بعضیتیمهایجامحذفیبهزمانو
مکانمسابقاتشاناعتراضداشتندوخالصه
یکبلبشویکاملبررسانههایورزشیحاکم

روزانههزارانکامنتدرفضایمجازیمنتشر
میشــودکهمحتوایخیلیازآنهــاتوهینبه
بزرگان،محترمانوحتــیبنیانگذارانفقید
باشگاهمقابلاست.بعضیازاینآدمهاطوریبه
ناموسوخانوادههوادارانرقیبتوهینمیکنند
کهانگارباپلیدترینموجوداتتاریخمواجهاند.
اینفضابایدتوسطعاقلهمردهامدیریتشود،
اماایدریغکهکسیدرمیداننیست.خیلیاز
مدیرانوپیشکسوتهاکهباشهوتدیدهشدن،
خودشانآتشبیارمعرکهشدهاند،مربیانکنار
خطقیامتبهپامیکنندوباشگاههاهمدرطول

لیگ برتر انگلیس

در اولين شب ليگ قهرمانان آسيا،
فوالد ايران با الغرافه بدون گل مساوي كرد اما
سپاهان با يك بازگشت رويايي
در نيمه دوم پاختاكور ازبكستان را  3بر يك برد

روزنامهنگار

چیزهایی که بچههای ما از این فوتبال
میآموزند؛ نفرت ،بیزاری ،فرافکنی و خشونت
بهجرأتمیتوانگفتبخشــیاززشتترین،
کریهتریــنونفرتانگیزتریــنروزهایتاریخ
فوتبالایرانازنظرفرهنگیواخالقیراسپری
میکنیم.اینیکاضمحاللمحضاست؛یک
نابودیمطلقکهاگرازبیرونبهآننگاهکنی،
تازهعمقفاجعهرادرکمیکنــی.اینروزها
پرخــاش،عصبانیت،بداخالقــیوهرجومرج
حرفاولفوتبالایــرانرامیزند.گوییهیچ
مرزیبرایتوقفخشونتکالمیوجودندارد.هر
رفرشدرهرسایتوصفحهوخبرگزاریمساوی
اســتباصدورحداقلیکبیانیــهیامصاحبه
آتشینازســوییکیازباشگاههایکشور.بعد

روز مانده تا
جام جهانی

ريختوپاش
برای پاختاكور

رسول بهروش

چه نسل ترسناکی
تربیتمیکنیم

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

فوتبال ایران

جریمه ،محرومیت،
احضار

لیگ قهرمانان آسیا

یکشنبه  21فروردین 1401

21:45
الدوحیل قطر

فوالد

سپاهان

االهلی امارات
21:45
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استقالل

20:30
نساجیمازندران

3هفتهبعــدازبرگزاریداربیتهــران،کمیته
انضباطــیفدراســیونفوتبــالباالخرهحکم
خاطیاناینمســابقهرااعالمکرد.حکمیکه
مهمترینبندآنمحرومیت4جلســهاییحیی
گلمحمدیاست.براساساینحکم،سرمربی
پرســپولیسبهدلیلبدرفتــاریدرقبالمقام
رســمیمســابقهبهپرداختیکمیلیاردریال
جریمهنقدیو6جلســهمحرومیتازهمراهی
تیمدرمســابقاتلیگبرترمحکومشــدهکه
2جلســهازاینمحرومیتبهمدتیکســال
تعلیقیاست.بهاینترتیبگلمحمدی4بازی
تیمشمقابلپیکان،ذوبآهن،سپاهانوتراکتور
راازدستخواهددادامادربازیهایجامحذفی
میتواندپرســپولیسراهمراهیکنــد.بهزاد
غالمپورهمبهدلیلبدرفتاریوبرخوردفیزیکی
بامهدیترابییکجلســهازهمراهیاستقالل
محرومشدهاست.ســایرجریمههانقدیاست
وآرایمرتبطبااینمســابقهبهجزمحرومیت
سرمربیباشگاهپرسپولیسقطعیخواهدبود.
عالوهبرایناحکام،کمیتهاخالقفدراســیون
فوتبالهممسئوالن2باشگاهرااحضارکردهتا
دربارهانتشاربیانیههایمتعدددرروزهایاخیر
جلســهایرادراینکمیتهبرگزارکند.مدیران
عاملوهمچنینمدیرانروابطعمومیورسانه2
باشگاهبهکمیتهاخالقاحضارشدهاند.
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شهادت دومین
روحانی در حمله
خونین در حرم

سد سازی در ترکیه ،گرد و غبار را به ایران آورد

غرق در غبار

آموزش و پرورش :تعطیلی مدارس
به نفع دانشآموزان نیست

وزارت بهداشت :تیمهای اورژانس
در میدانهای شهر مستقر شدند

حجتاالسالم محمدصادق دارایی
که در جریان حمله خونین در حرم
مطهر رضوی مجروح شده بود به
شهادت رسید
صفحه6

اینترنت را
چراغخاموش
گران کردند

درحالیکه وزارت ارتباطات اعالم
کرده هنوز مصوبهای برای تغییر
تعرفه ابالغ نشده ،کاربران از
گرانشدن اینترنت خبر میدهند
صفحه11

عكس :همشهري /فرشاد عباسی

انتخابات فرانسه؛
رقابت تنگاتنگ
مکرون و لوپن
افزایش محبوبیت رقیب راستگرای
امانوئل مکرون در روزهای اخیر،
عرصه رقابت را بر رئیسجمهور جوان
گ کرده است
فرانسه تن 
صفحه7

صفحههای  14 ،8 ،5و 21

20سال تالش هستهای20،سال دشمنی غرب
چگونه «روز ملی فناوری هستهای» در تقویم کشور ما ثبت شد

صفحه10

زوجهای همسن و سال بیشتر جدا میشوند؟
تابآوری زوجها در زندگی مشترک رشد 1/5درصدی داشته است

صفحه9

مناطقاختیار
مبارزه با فساد داشته باشند
شهرداری تهران جلسه تفویض اختیار
به شهرداری مناطق و ستادها را برگزار کرد

 6قول رئیسی به البرزیها

رئیسجمهور و کابینه سیزدهم به استان البرز سفر کردند
بررسی تبدیل وضعیت
3شهر به شهرستان

تکمیل بیمارستان
100تختخوابی کمالشهر

جبران عقبماندگی
15ساله قطار شهری کرج

آغاز بهکار ساخت
مدارس جدید در استان

جلوگیری از خشکشدن
تاالب صالحیه

صفحه3

خرید تضمینی همه
محصوالت روستاها

یادداشت

دادهنما

نقطه بیبازگشت هستهای
و عقبگرد ممنوع

ساخت 120هزارواحدمسکونی

قــرارگاه تامین مســکن در شــهرداری تهــران تشــکیل شــده و قرار اســت در
سالجاری تعدادی مسکن در کالن شهر تهران ساخته شود كه بيشتر آنها
در بافت فرسوده خواهد بود .صفحه 12را بخوانید.

 120هزار واحد
مسکونی در سال
جاری در پایتخت
ساخته میشود.

 450میلیونتومان
تسهیالت مسكن
امسال به تهرانیها
داده خواهد شد.

 200میلیونتومان
تسهیالت اسكان
موقت به تهرانیها
تعلق میگیرد.

 550هکتار
خیابانفدائیان
اولین محدوده برای
ساختوسازاست.

 150هزار پالک
کمدوام خارج بافت
فرسوده داریم که باید
نوسازیشوند.

 5هزار واحد
مسکونیامسال
درشهرکهاینظامی
پایتختساختهمیشود.

4هزارواحد
مسکونیتوسط
سازماننوسازیامسال
ساختهمیشود.

 1500واحد
توسطسازمان
نوسازیشهرتهراندر
دستساختاست.

 2500واحد
توسطسازماننوسازی
شهرتهراندردست
اخذمجوزاست.

وضعیت بافت فرسوده تهران

 4500هکتار
بافت فرسوده در پایتخت وجود
دارد كه نیاز به نوسازی دارند.

7

%

مساحت كل تهران
بافت فرسوده
نیازمند نوسازی است.

21

%

جمعیت پایتخت در
بافت فرسوده شهری
زندگی میكنند.

 100هزار
پالککمدواموناپایدارتابهحالدر
بافتفرسودهنوسازیشدهاند.

اگر جملهای بتواند توصیفگر وضعیت و موقعیت دانش
و فناوری هســتهای ایران باشــد ،این است که جمهور
اســامی ایران اکنون در این دانش و فناوری به نقطه
بازگشتناپذیری رسیده و هیچ قدرت سلطهگری قادر به گرفتن آن از ایرانیها نیست.
آنچه ایران و ایرانیها را به این نقطه رساند ،مبانی انقالباسالمی و درسی بود که تاریخ
روابط قدرتها با ایران انقالبی پساز پیروزی انقالباســامی و حتی قبل از انقالب
دادهاســت .درس و عبرتآموزی ایرانیهای اصیل از مبانی و تاریخ این بود که «ایران
قوی» با نگاه به بیرون و تکیه بر قدرتهای سلطهگر میسر نیست و برای کسب ،افزایش
و حفظ قدرت و منافعملی و مصالح اسالمی نسخهای بهجز «اراده پوالدین» وجود ندارد
و انتخابی غیراز این راه ،سرابی بیش نیست؛ چون در ساختار نظام سلطه که «قدرت»،
حرف اول و آخر آن را میزند ،اجازه قویشــدن به کشورها را خارج از دایره نفوذشان
نمیدهد .از اینرو ،پیگیری مصرانه ایران برای کسب دانش و فناوری هستهای ،بهعنوان
یکی از علوم و فناوریهای هایتک و استراتژیک برای قویشدن بهرغم شدیدترین و
بیسابقهترین فشارهای قدرتهای غربی و شرقی حاصل درس از فرازونشیبهای تاریخ
روابط قدرتها با ایران قبل و بعد از انقالب بودهاست.
نخستین عبرت ایرانیها آنجا بود که کشورهای آلمان و فرانسه به درخواست
 1پیگیرانه ایران مبنی بر ساخت نیمهکاره نیروگاههای بوشهر پاسخ منفی دادند.
بعد از آن نیز وقتی جمهوری اســامی ایران پای روسها را به میان کشــید ،آنقدر
کارشــکنی کردند که ایران را این پروژه منصرف کنند ،اما ایران بهرغم این فشارها،
مقاومت کرد و به آن رسید.
دومین تجربه زمانی اتفاق افتاد که درخواست کمک ایران از کشورهای غربی
 2اعم از اروپایی و آمریکای التین برای استخراج اورانیوم و ساخت مرکز فرآوری
اورانیوم یو.سی.اف اصفهان بهمنظور تأمین ســوخت نیروگاهی اتمی که در دست
ساخت داشت را نپذیرفتند .با توسل ایران به چینیها دراین زمینه ،باز همان داستان
روسیه تکرار شد ،با این تفاوت که چینیها بهدلیل فشارهای بسیارسنگین آمریکا و
اروپا کال از این پروژه دست کشیدند و ایران بهناچار راه خوداتکایی را پیش گرفت و
موفق به راهاندازی آن شد.
ســومین درس در دهه 1380بود که ایران اعالم کرد به فناوری غنیسازی
 3دست یافتهاست .در این زمان فشارهای همهجانبهای بر ایران وارد و درنهایت
منجر به نشستهایی با تروئیکای اروپایی و انعقاد پیمان سعدآباد و پس از آن پاریس
شد ،اما دیری نپایید که اروپاییها عهد خود را شکستند و برای ایرانیها هم ثابت شد
سعدآباد و پاریس فریبی برای جلوگیری و برچیدن چرخه فناوری غنیسازی است .از
اینرو ،ایرانیها با اراده پوالدین خود راه خود را رفتند و در 20فروردینماه سال1385
اعالم کردند که با راهاندازی یک زنجیره کامل غنیســازی در نطنز ،چرخه سوخت
هستهای را تکمیل کردهاند.
چهارمین تجربه در شرایطی رخ داد که رآکتور آزمایشگاهی 5مگاواتی ایران
 4نیازمند به سوخت اورانیوم 20درصد بود که درصورت توقف این رآکتور تولید
رادیوداروها هم متوقف میشد و میتوانست فاجعه انسانی را برای بیماران ایرانی ایجاد
کند .در این زمینه نیز درخواست ایران از کشورهای غربی با شرط و شروطهای غیرقابل
تصور و استنکاف روبهرو شد .این در حالی اســت که ایران صاحب 10درصد از سهام
کارخانه غنیسازی اورانیوم «اورودیف» فرانسه بود و بهغیر از این ،وزارت خارجه ایران
برای تأمین سوخت اورانیوم 20درصد در 2مرحله ،یکبار در دهه  1360و بار دوم در
دهه 1380طی نامهنگاری درخواست خرید آن را به آژانس بینالمللی انرژی اتمی داده
بود ،اما با پاسخ مناسب روبهرو نشد و برای بار دوم با شروط فراوان
ادامه در
صفحه10
آمریکاییها مواجه شد که معنا و مفهوم آن این بود که اورانیوم
20درصد هرگز دست ایران را نخواهد گرفت مگر اینکه ایران از غنیسازی و همه چرخه
غنیسازی دست بکشد یا خودش دست بهکار شود که درنهایت راه دوم انتخاب شد.

عالقه شدیدی که مهشید و ایمان
در جریان یک ماجرای عجیب به
هم پیدا کردند به جای ازدواج به
راهاندازی یک باند سرقت منتهی
شد

صفحه6

ی امروز
ویژهها 

سیامک باقری ؛ کارشناس مسائل سیاسی

گرافیک :مهدی سالمی

صفحه2

وقتی مالباخته
عاشق سارق شد

گفتوگو با روحاني كه فرهنگ كتابخواني را به روستاهابرد

قصهخوانی زير درختان بلوط

درهمشهریآنالینبخوانید

قصهمیخواندازبچههامیخواهدآنچهازمتنکتابفهمیدهاند
را برایش بنویســند و حاال چند سالی میشــود که در کنار
قصهخوانی به مدرسهسازی و تعمیر مدارس هم روی آورده.
برای تعمیر و رنگآمیزی مدارس و کالسها فعالترین افرادی
کهکمکحالشهستند،دانشآموزانهمانمدرسهاندودرکنار
این فعالیت بدون هیچ وابستگی به سازمان و ارگان خاصی
خانههای مردم را هم تعمیر و بازسازی میکند...

شهر
گرد و غبار بازهم بیشتر میشود

محسنروشنی،مدیرواحدپایششرکتکنترلکیفیت
هوایتهرانبااشارهبهبحرانیشدنوضعیتهواگفت:
به استناد اطالعات سازمان هواشناسی شنبه سامانه
دیگر گردوغبار وارد کشور خواهد شد .روشنی تأکید
کرد :این شرایط برای سالمندان ،کودکان ،زنان باردار و
افرادی که بیماری دارند ،خطرناک است.
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دیگر کسی از مسی و رونالدو حرفی نمیزند؛ چون کریم هست

کریم ،کاپیتان ،بنزما

خودرو
رونمایی خودروی جدید مازراتی

اولین خودروی الکتریکی مازراتی در سال آینده رونمایی
میشود .سرعت  ۰-۶۰مایل در ساعت طبق گفته
خودروساز کمتر از ۳ثانیه طول میکشد و حداکثر
سرعت باید حدود ۳۰۶کیلومتر در ساعت باشد .در
همین حال یک بسته باتری ۸۰۰ولتی که در خودرو
نصب شده است ،انرژی الکتریکی را تامین میکند.

سالمت
خطر لختگی خون تا 6ماه

یک بررسی جدید نشان میدهد که افراد مبتال به کرونا
در معرض خطر بیشتر دچار شدن به لختههای خونی
وخیم  ۳الی۶ماه پس از ابتال به کرونا هستند .بررسیها
نشان میدهد افزایش خطر فقط به لختهشدن
خون منحصر نمیشود بلکه تا 2ماه پس از عفونت
کووید 19 -خطر خونریزی هم افزایش مییابد.

گردشگری
دره شاهان  کجای ایران است؟

دره شاهان در روستای قمچقای از مناطق دیدن 
ی
استان کردستان است .اگر از جاده زنجان-تکاب
به بیجار بروید میتوانید به قمچقای برسید .برای
رسیدن به قمچقای باید یک راه فرعی را حدود
30کیلومتر از سهراهی حسنآباد یاسوکند طی
کنید .ادامه گزارش را در همشهری آنالین بخوانید.

جامعه
آخرین آمار تصادفات نوروز

از ۲۵اسفند ۱۴۰۰تا ۱۴فروردین امسال ۷۴۶نفر در
تصادفات جان باختند که از این تعداد ۶۳۷نفر در
جادهها و ۱۰۹نفر در داخل شهرها تصادف کرده
و فوت شدند .این آمار در مقایسه با نوروز سال
گذشته کاهش ۲۳درصدی را نشان میدهد.
اینفوگرافیک همشهری آنالین را مشاهده کنید.

رئال مادرید بعد از یک شــب رؤیایی دیگر در لیگ قهرمانان
و گرفتن انتقام باخت فصل پیش در زمین چلســی در مرحله
نیمهنهایــی ،دوباره یک بــازی اللیگایی را انجــام میدهد؛
ساعت23:30امشب مقابل ختافه .این روزها همه از کریم بنزما
حرف میزنند .او بعد از کریســتیانو رونالدو دومین بازیکن
تاریخ این رقابتهاســت که در 2بازی پشتهم هتتریک
میکند...

19

2

شنبه  20فروردین 1401
شماره 8470

دفاعی

نقلقولخبر

احمد وحیدی
وزیر کشور
این (حمله به 3روحانی در مشهد) یک
عملیات تروریستی بود که علیه  3تن
از افــراد مجاهد ،پرتــاش و خدمتگزار
مردم اتفاق افتاد .داعــش و گروههای
دیگر تروریستی را اینها درست کردند
و امروز هم آبشخور فکریشان همان
جریان فکری اســت .همه ریشــههای
تروریســتی حادثه مشــهد و جریاناتی
که خطدهی کردند ،شناسایی خواهند
شد /.تسنیم

خبر

مراسم تشــییع پیکر شــهید حجتاالسالم صادق
دارایــی ،دومین شــهید جنایت تروریســتی حرم
امامرضــا(ع) ،ظهر دیروز با حضور گســترده مردم
مشهد از مهدیه این شهر تا حرم مطهر رضوی برگزار
و پیکر این شــهید بزرگوار در صحن جمهوری و در
کنار شــهدای انفجار تروریستی حرم مطهر رضوی
در سال1373به خاک ســپرده شد .بهگزارش ایرنا،
مراسم تشییع پیکر شــهید حجتاالسالم محمد
اصالنی نیز پنجشــنبه با حضور گسترده قشرهای
مختلف مردم و مســئوالن از میدان شهدای مشهد
تا حرممطهر رضوی برگزار و پیکر مطهر وی نیز در
صحن جمهوری و در کنار شهدای انفجار تروریستی
حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

گامهای پرقدرت سپاه در ارتقای
توان دفاعی کشور
۱۴۰۰شمسی ،سالی شلوغ و پرکار برای مجموعه سپاه بود
و در کنار بحث اصلی مربوط به مسائل دفاعی و امنیتی ،سپاه
در حوزههایی مثل مقابله با بیمــاری کرونا ،ضربه به عوامل
ناامنی ،باندهای قاچاق سالح ،احتکارکنندگان مواد غذایی و
کاالهای اساسی و یا پخش بستههای کمکی به مردم نیازمند
در این سال شدیدا فعال بود .دراین میان اما  1400درحالی به
پایان رسید که در آخرین سال قرن ،شاهد ادامه تقویت توان
دفاعی کشور از سوی یگانهای سپاه در حوزههای موشکی،
فضایی و پهپادی بودیم .در فروردینماه سالگذشته بود که
تصاویر ماهوارهای جدیدی از پروژه شناورهای موشکانداز
سپاه منتشر شــد .براســاس این طراحی ،امکان رسیدن به
سرعتهای باال و انجام مانورهای سنگین ممکن میشود.

رئیسجمهور در سفر استانی البرز تأکید کرد:

راهبرد اصلی امروز نظام؛ امیدآفرینی نسبت به آینده
نوزدهمیــن ســفر اســتانی
رئیسجمهور به مقصد استان البرز
دولت
مشاهده عینی دولت از کمبودهای
این استان متصل به پایتخت را به
همراه داشت .رئیسجمهور و وزرای کابینه اینبار
پروژههای برزمینمانده نه استانهای دور از مرکز
و مرزی ،که روســتاها و شهرســتانهای کرج و
استان البرز در فاصله کمتر از یک ساعتی تهران
را بازدید کردند .سیدابراهیم رئیسی در این سفر
استانی نیز دستورات مشخص و قطعی برای حل
برخی از این مشکالت در کوتاهمدت و میانمدت
داشت .رئیسی از فرصت نزدیکی مسافت برای سفر
با مترو و گفتوگوی نزدیک با مردم در واگنهای
قطار مترو استفاده کرد .قاب تصاویر طرح مشکالت
مســافران با رئیسجمهور بازنشر گستردهای در
شــبکههای اجتماعی پیدا کرده بود .او همچنین
واکنش بیمالحظهای به برخی خاصهخرجیهای
شهرداری کرج برای تخصیص 800میلیون تومانی
تشــریفات این سفر نشــان داد و خواستار توقف
چنین تصمیماتی شد .مالحظه ریختوپاشها و
تشریفات زائد بوروکراسیهای نظام اداری بخشی
از رهاورد سفرهای رئیســی به استانها بودهاند.
او در اظهــارات ابتدای ورود خــود به کرج گفت:
«استان البرز بهدلیل همسایگی با پایتخت از برخی
مزایا برخوردار بوده و در عین حال این همجواری
مشکالتی را نیز برای این استان ایجاد کرده است.
استان البرز از ظرفیتهای مناسبی برای گسترش
کشاورزی و صنایع تبدیلی ،فعالیت شهرکهای
صنعتی و صنایع مختلف و نیز توسعه گردشگری
برخوردار است .حضور اقوام و گویشهای متنوع
از سراسر کشور که بحق این اســتان را شایسته
برخورداری از عنوان «ایران کوچک» کرده است
نیز مزیت دیگری برای اســتان البرز بهحســاب

میآید».
رئیسی شــامگاه پنجشــنبه در نشست خبری
پایان سفر خود هم با بیان اینکه نمیتوانیم روند
برگزاری سفرهای استانی را کند یا متوقف کنیم،
گفت :بنا داریم در کوتاهترین زمان وضعیت همه
اســتانها را بررســی کنیم و لذا با وجود آنکه در
ماه رمضــان بودیم ،برگزاری این ســفر ضروری
بود .رئیسجمهور در ادامه اســتان البرز را دارای
ظرفیتهای چشــمگیر صنعتی ،کشــاورزی و
گردشــگری دانســت و گفت :اســتان البرز در
عین حال پذیرای تعداد زیادی مهاجر اســت اما
شاخصهای توسعه و زیرساختهای این استان
متناسب با حجم باالی افزایش جمعیت ناشی از
مهاجرت به استان نیست .رئیس دولت سیزدهم
پایینبودن ســرانه فضاهای آموزشی ،ورزشی و
درمانی را ازجمله تبعات مهاجرنشینی برای استان
البرز برشــمرد و افزود :در سفر امروز (پنجشنبه)
تصمیمات خوبی برای توسعه فضاهای آموزشی،
تکمیل بیمارستانهای در حال ساخت و گسترش
فضاهای درمانی و نیز افزایش سرانه ورزشی گرفته
شد که این تصمیمات بهویژه ساخت مدارس جدید
در استان بهزودی و با کمک خیرین آغاز خواهد
شد .رئیسجمهور در جلسه شورای اداری استان
البرز هم با اشــاره به ضرورتها و دالیل سفرهای
استانی دولت ،انجام این ســفرها را برای بررسی
میدانی وضعیت استانها الزم خواند و با رد برخی
ابهامآفرینیها درباره هزینه سفرها گفت :سفرهای
دولت مردمی جزء کمهزینهترین سفرهاســت.
بهعنوان مثال ،بنده برای سفر به استان البرز از مترو
استفاده کردم و افطار را نیز میهمان دانشجویان
خوابگاه دانشگاه خوارزمی بودیم .او تحقق توسعه
پایدار و متوازن در کشــور و محرومیتزدایی از
نقاط کمبرخوردار را با پشتمیزنشینی و مدیریت

تمرکزگرا ناممکن دانست و افزود :پس از برگزاری
دور اول ســفرها حتما دور دوم سفرها را نیز برای
رسیدگی و بررسی وضعیت و نحوه اجرای مصوبات
دور اول سفرها برگزار خواهیم کرد.
رئیسجمهور در دیدار با نخبگان ،علما ،خانواده
شهدا ،ایثارگران و جمعی از اقشار مختلف مردم
اســتان البرز هم گفت :راهبرد اصلی امروز نظام
امیدآفرینی نسبت به آینده اســت و هر کس در
این مســیر حرکت کند ،در جهــت تحقق هدف
نظام حرکت کرده و هر کس با هر رفتار و اقدامی
یأسآفرینی کند ،بداند یا نداند در مســیر تحقق
اهداف دشــمن حرکت کرده است .رئیسی یکی
از مهمترین عوامل تقویــت اعتماد مردم به نظام
را ارتقای کارآمدی نظام اداری برشــمرد و گفت:
مردم متدین و حاضر در صحنــه باید ببینند که
نظام اداری جمهوری اسالمی ایران سالم ،کارآمد
و بدون فساد است .نظام اداری کشور باید در همه
سطوح صادقانه به مردم خدمتگزاری کرده و کارها
را بدون پیچیدگی و تأخیر به پیش ببرد .رئیسی
در ادامه سخنانش به تشــریح برنامه دولت برای
اصالحات اقتصادی پرداخــت و گفت :روزی که
دولــت را تحویل گرفتیم ۸میلیــارد دالر درنظر
گرفته شده در بودجه سال ۱۴۰۰برای پرداخت
ارز ترجیحی تقریبا تمامشده بود ،اما دولت تمام
تالش خود را کرد تا بدون واردشدن شوک به بازار
موضوع تأمین کاالهای اساســی را مدیریت کند
که در این مسیر مقام معظم رهبری نیز به دولت
کمک زیادی کردند.
رئیسی در جلسه شورای اداری استان در واکنش
به انتشــار تصویر نامه هزینه ۸۰۰میلیونی سفر
به کرج ،گفت« :ما که با متــرو آمدیم و افطار هم
مهمان دانشجویان بودیم .نکند به نام ما و به کام
دیگران شود!»

قولهای رئیسی و دولت
سیزدهم در سفر استان البرز
رئیسجمهور و کابینه سیزدهم در سفر
و بازدیدهای استان البرز برخی وعدهها
برای حل مشکالت این استان داشتند:

تکمیل بیمارستان 100تختخوابی
کمالشهر کرج حداکثر ظرف 2سال
آینده (18درصد پیشرفت کنونی)
جبران عقبماندگی 15ساله پروژه
قطار شــهری کرج و ضرورت ارائه
برنامه زمانبندی دقیق تکمیل پروژه

پرداخت سهم دولت از تامین مالی
پروژه قطار شهری کرج
چارهاندیشــی برای جلوگیری از
خشکشدن تاالب صالحیه در استان
البرز
بررسی تبدیل وضعیت 3شهر به
شهرستان
آغاز بهکار ساخت مدارس جدید در
استان؛ بهزودی
خریــد تضمینــی محصوالت و
افزایــش قیمت خریــد تضمینی
در روســتاها بــرای جلوگیری از
مهاجرنشینی.

مینگذاری آمریکا در مسیر احیای برجام

واکنش چین به مواضع برجامی آمریکا و تروئیکای اروپایی

مکث

وزرای خارجه آمریکا ،انگلیس ،آلمان و فرانسه ادعا میکنند برای سناریوهای دیگر در مورد ایران ،درصورت لزوم
آماده هســتند .آنتونی بلینکن ،وزیر امورخارجه آمریکا بامداد پنجشنبه در دیدار با لیز تراس ،وزیر امور خارجه
انگلیس ،ژان ایو لودریان ،وزیر امورخارجه فرانسه و آنالنا بائربوک ،وزیر امورخارجه آلمان درباره مسائل مختلفی
ازجمله ایران و اوکراین گفتوگو کرد .وزارت امورخارجه آمریکا در بیانیهای با اعالم اینکه «بلینکن و همتایانش
در تروئیکای اروپایی ،آمادگی خود را برای سناریوهای دیگر در مورد ایران ،درصورت لزوم اعالم کردند» ،تصریح
کردهاست که «بلینکن و وزرای امورخارجه انگلیس ،فرانسه و آلمان توافق کردند که راهحل دیپلماتیک بهترین
نتیجه برای مذاکرات هستهای ایران است» .درمقابل اما بیانیه آمریکا و تروئیکای اروپایی با واکنش وزارت امورخارجه
چین مواجه شد و سخنگوی وزارت امورخارجه این کشور در نشستی خبري تأکید کرد که آمریکا ،بهعنوان مقصر
وضعیت فعلی پیرامون برنامه هستهای ایران ،باید هرچه سریعتر تصمیمهای سیاسی خود را اتخاذ کند و بهصورت
فعاالنه به نگرانیهای مشروع طرف ایرانی پاسخ دهد .ژائو لیجیان با بیان اینکه مذاکرات برسر احیای پایبندی به
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) وارد مرحله نهایی شدهاست ،افزود :همه طرفها درخصوص بیشتر قسمتهای
متن توافق برای از سرگیری پایبندی به برجام به اجماع رسیدهاند و تعداد اندکی از موارد باقی ماندهاند که باید حل
شوند .وی به این نکته هم اشاره کرد که چین معتقد اســت جایگزین بهتری برای برجام وجود ندارد؛ «در مرحله
نهایی مذاکرات ،این مسئله که همه طرفها به تقویت اعتماد ،تشدید تالشهای دیپلماتیک ،تسهیل رسیدن به
یک جمعبندی بدون اشکال از مذاکرات پرداخته و مانع از هدر رفتن تالشهای قبلی شوند ،اهمیت بیشتری پیدا
میکند» .لیجیان همچنین عنوان کرد که چین به مشارکت ســازنده در مذاکرات ،کمک به بازگرداندن برجام به
مسیر قبلی ،تداوم برپایی نظام منع گسترش سالحهای اتمی و ترویج صلح و ثبات در خاورمیانه ،ادامه خواهد داد.

آخرین مرحله از مذاکرات وین با ایران رسیدهاست ».گاتهایمر در
این کنفرانس مطبوعاتی به اتهامزنی علیه ایران روی آورد و ادعای
بیاساس آمریکا و متحدانش علیه سپاه پاسداران را تکرار کرد.
او ادعا کردهاست که «در شرایطی که مذاکرات وین در حال پایان
است ،نمیتوانیم فهرست سازمانهای تروریستی خارجی را که
یکی از قدرتمندترین ابزارهای دیپلماتیک ماست ،بهعنوان یک
ابزار ارزانقیمت چانهزنی در نظر بگیریم .اگر ایران ،چیزی را ثابت
کرده باشد ،این است که نمیتوان به آنها اعتماد کرد».
این قانونگذار کنگره آمریکا همچنین به نقش روسیه در مذاکرات
هم اشــاره و تصریح کردهاســت که «گزارش شده که براساس
این توافق پیشنهادی (درمذاکرات وین) ،روسیه ب ه طور عملی
بهعنوان قاضی پایبنــدی ایران به تعهداتــش خواهد بود و در
موقعیتی قرار خواهد گرفت که بدون هیچگونه سازوکار نظارتی
از سوی ایاالتمتحده یا شرکای اروپایی ما ،اورانیوم غنیشده را
به ایران بازگرداند».

شاه بیت این رونماییها ،پهپاد ســنگین غزه بود .این پهپاد
ســنگین در مأموریت رزمی قادر به حمل ۱۳بمب تا شعاع
عملیاتی ۲هزارکیلومتری و نیز حمــل ۵۰۰کیلوگرم انواع
تجهیزات جمعآوری اطالعات و ســیگنالی است .این پهپاد
در جریان یک مأموریت میتوانــد ۱۳بمب یا ۵۰۰کیلوگرم
تجهیزات شناسایی و مراقبتی را حمل کند و به ارتفاع پروازی
بیش از 10.5کیلومتر نیز برسد.
تجهیزات جدید نیروی زمینی

در اوایل تابســتان سال ۱۴۰۰شــاهد یک تحویل گسترده
تجهیزات جدیــد به نیروی زمینی ســپاه بودیــم و در این
تحویل بود که برای نخســتینبار ،مدل زمینپرتاب موشک
ضدزره «الماس» مشــاهده شد .این موشــک که به روایتی
حاصل مهندسی معکوس موشک ضدزره «اسپایک» ساخت
رژیم صهیونیســتی اســت ،از مدتی قبل در مدل هواپرتاب
وارد خدمت نیروهای مسلح شــده بود و در این برهه ،مدل
زمینپرتاب آن نیز رونمایی شد.
در این مراســم البته تجهیزات مهم و قابل توجه دیگری نیز
به نیروی زمینی سپاه تحویل شد که در آن میان میتوان به
پرتابگرهای موشکهای بالســتیک کوتاهبرد سری «فتح»
از خانواده «فاتح »۱۱۰و نســل جدید موشکهای ضدزره
هواپرتاب سری «قاسم» و «قائم »۱۱۴برای بالگردهای سپاه
اشارهکرد .اواخر تابستان ۱۴۰۰نیز سپاه دریک مراسم ،تعداد
زیادی سامانههای مربوط به بحث چک و خنثای مواد منفجره
و همچنین روباتهای زمینی بدونسرنشین را تحویل گرفت.
پاییز پرکار

پاییــز ۱۴۰۰نیز فصلی پرتــاش و پرخبر بــرای مجموعه
سپاه پاسداران بود .شــرکت در رزمایش مشترک پدافندی
«مدافعان آســمان والیت »۱۴۰۰از مهمترین فعالیتهای
سپاه پاسداران در این فصل بود .در این رزمایش سپاه برای
نخستینبار مدل ایرانی از «سامانه پدافند هوایی تور» ساخت
روسیه را به نمایش گذاشت .توسعه این سامانه در کشور به
معنی بومیسازی فناوری پرتاب عمودی سرد است .در اواخر
پاییز دوباره توجهها بهسوی نیروی دریایی سپاه جلب و تعداد
قابلتوجهی از شــناورهای تندرو به این نیرو تحویل شد که
براساس آن ،شاهد تحویل نسل جدیدی از قایقهای معروف
کالس «عاشورا» به نیروی دریایی سپاه بودیم.

روبات جدید سپاه به نام قاسم.

با گذشت حدود یک سال از آغاز گفتوگوهای
احیای توافق هستهای سال2015و برگزاری
دیپلماسی
8دور مذاکره میان جمهوری اســامی ایران
و  ،4+1اکنون شــرایط بهگونهای رقم خورده
که بهنظر میرسد با تعلل آمریکا برای تصمیمگیری سیاسی،
مذاکرات وین در مــرز «از هم گســیختن» و «توافق خوب»
قرار گرفتهاســت؛ روندی که اکثر ناظران معتقدند تأخیر در
دستیابی به نتیجه در آن ،بی 
ش از هر چیز بهدلیل چندصدایی و
تناقضهای موجود در ساختار حاکمیتی آمریکا در این زمینه
بودهاست.
بهگزارش همشهری ،این درحالیاست که مقامهای سیاسی
جمهوریاسالمی در روزهای اخیر بارها اعالم کردهاند درصورت
اتخاذ رویکرد عملگرایانه از سوی واشنگتن نسبت به مذاکرات
وین ،ایران برای رســیدن به یک توافق «خــوب»« ،قوی» و
«پایدار» مصمم است.
بر همین اساس هم بود که وزیر امورخارجه کشورمان در آخرین
موضعگیری خود پیرامون روند گفتوگوهای هســتهای ،در
تماس تلفنی با همتای صربســتانی خود باردیگر براین نکته
تأکید کرد که طــرف آمریکایی باید ب ه جــای زیادهخواهی و
ایجاد مانع در مسیر کار و کند کردن روند توافق ،با رویکردی
واقعبینانه رفتار کند.
حســین امیرعبداللهیان در این گفتوگــوی تلفنی عالوهبر
اینکه مواضع چین ،روسیه و 3کشور اروپایی را در مسیر رسیدن
به توافق ســازنده ارزیابی کرد ،نقش اتحادیــه اروپا و بهویژه
تالشهای جوزب بورل ،مسئول سیاستخارجی اتحادیه اروپا
و مورا مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا را فعال دانست.

کارزار دمکراتها در مواجهه با مذاکرات وین

مواضع وزیر امورخارجه کشورمان در روزهای اخیر بیشاز هر چیز
نشاندهنده این نکته کلیدی است که درحالحاضر دستیابی به
توافق مثبت در مذاکرات وین دستیافتنیتر از هر زمانیاست،
مشروط براینکه واشنگتن در این زمینه از اراده و توانایی الزم برای
تصمیمگیری برخوردار باشد ،اما بهنظر میرسد آمریکا همچنان
آمادگی الزم را در این زمینه ندارد و اختالفهای داخلی ،دولت
بایدن را وادار به اتخاذ رویکردی منفعالنه دراین حوزه کرد ه که
نمود آن در فرافکنیها و فضاسازیهای اخیر این کشور در قبال
جمهوریاسالمی ایران و مقصر جلوه دادن سپاهپاسداران قابل
مشاهده اســت .در مقابل اما نوع مواجهه جریانهای سیاسی
داخلی آمریکا با مذاکرات وین عیانکننده شــکافهای عمیق
بهوجود آمده در ساختار حاکمیتی آمریکا در این حوزه است .در
هفتههای گذشته چهرههای جمهوریخواه بارها مخالفت خود را
با گفتوگوهای هستهای با ایران اعالم کرده بودند ،اما در روزهای
اخیر چهرههای دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا نیز وارد این
کارزار شدند و با برگزاری یک نشستخبری ،مخالفت خود را با
روند مذاکرات وین اعالم کردند.
گزارش منتشر شده از این نشست در صفحه اینترنتی «جاش
گاتهایمر» عضو دمکــرات مجلس نمایندگان آمریکا نشــان
میدهد مقامهای سیاسی این کشور ،همصدا با صهیونیستها،
همچنان قصد دارند با طرح اتهامهای واهی علیه سپاهپاسداران و
جمهوریاسالمی ایران ،گفتوگوهای وین را به بنبست بکشانند.
آنگونه که از خبرها برمیآید۱۸ ،عضو دمکرات کنگره آمریکا «با
هم متحد شدهاند تا نگرانیهای مهم خود را درباره توافق آینده با
ایران مطرح کنند .گزارشها حاکی از آن است که ایاالت متحده به

آغاز پرقدرت سال1400

اما حرکت مهم دیگر سپاه در بهار ۱۴۰۰رونمایی از 3دستاورد
در حوزههای راداری ،پدافندی و پرندههای بدونسرنشــین
بود .این 3رونمایی که درآستانه ســالروز حماسه آزادسازی
خرمشهر انجام شد ،شامل «سامانه راداری قدس»« ،موشک
زمین به هوای ۹دی» و «پهپاد سنگین غزه» بود.

تانک کرار.

تشییع پیکر دومین شهید
جنایت تروریستی حرم رضوی

در سالی که گذشت محقق شد

عکس :پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس
یکــی از مهمترین تصمیمــات مجلس
کــه فرصتــی بــزرگ و تاریخــی بــرای
حــل مشــکالت حاشیهنشــینی بــرای
دولت محتــرم فراهــم کرده اســت ،در
بودجه ۱۴۰۱محقق شده است .انتظار
مــیرود بــا اهتمــام دولــت محتــرم در
میانمــدت ،تحولــی شــگرف در بحث
محرومیتزدایــی ،توانمندســازی و
افزایــش کیفیــت زندگــی میلیونهــا
هموطن آسیبپذیر پدید آید /.توییتر

رضا علیزاده؛ کارشناس نظامی

طرح مطالبات فرابرجامی

دونالد نورکراس ،دیگر نماینده دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا
از ایالت نیوجرسی هم در بخشی از این نشستخبری ادعاها درباره
«بندهای غروب» توافق هستهای برجام را تکرار کرد؛ «بندهای
غروب فقط توانایی رژیم برای غنیســازی اورانیوم یا توســعه
زرادخانه اتمی را به تأخیر میاندازد و این غیرقابلقبول اســت.
هرگز نباید اجازه داد ایران به یک تهدید اتمی برای جهان تبدیل
شود .نه امروز ،نه 10یا  15سال دیگر ،هیچ وقت».
عالوهبر اینها بهنظر میرسد مقامهای سیاسی آمریکا قصد دارند با
هدایت دولت بایدن به مسیر مذاکراتی جدید ،روند گفتوگوهای
هستهای را تحتتأثیر قرار دهند .با توجه به این موضوع هم بود
که سوزان لی ،قانونگذار کنگره آمریکا از ایالت نوادا ضمن تکرار
ادعاهای بیاســاس درباره «حمایت ایران از تروریسم» ،درباره
برنامه موشکی ایران هم اظهارنظر کرد و خواستار مهار این برنامه
و تقویت امنیت رژیم صهیونیستی شد؛ «درحالیکه برجام دوباره
درحال مذاکره است ،به همکارانم پیوستم تا از یک توافق قویتر
درخصوصمحدودیتهاومفاداتمیقابلاعتمادحمایتکنیمکه
مانع از تأمین مالی تروریسم بینالمللی و پیشبرد برنامه موشکی
ایران میشود».
چندی قبل نیز حدود ۲۰۰جمهوریخــواه مجلس نمایندگان
آمریکا ،در نامهای به بایدن ،هشدار دادند که هرگونه توافق با ایران
بدون تأیید کنگره ،به سرنوشت توافق هستهای سال 2015دچار
خواهدشد؛رویکردیکهنشانمیدهدحلقهمخالفاندستیابیبه
«توافق خوب» در آمریکا ،با هدف تغییر مسیر گفتوگوها ،هر روز
در حال گسترده شدن است و دولت بایدن از توان و اراده الزم برای
تصمیمگیری دراین زمینه برخوردار نیست و همچنان میکوشد
توپ مذاکرات را به زمین جمهوریاسالمی ایران بیندازد.

در روزهــای ابتدایی زمســتان ۱۴۰۰در پاســخ به برخی
لفاظیهای سران رژیم صهیونیســتی ماکتی از تاسیسات
اتمی دیمونا در سرزمینهای اشغالی مورد هدف موشکهای
بالستیک و پهپادهای انتحاری ســپاه قرارگرفت .رونمایی
از پیشــران فضایی «رافع» با قدرت تراســت ۶۸نفر از دیگر
اقدامهای سپاه پاســداران در زمســتان 1400و در آستانه
دههفجر بود .این سیســتم بهدلیل اســتفاده از مواد سبک
کامپوزیتی ،نقش مهمــی در کاهــش وزن و افزایش توان
حمل ماهوارهای ســپاه دارد .در ادامه زمستان ،1400برای
نخستینبا در یک شهر موشــکی جدید ،موشک بالستیک
تاکتیکی «خیبرشــکن» با بــرد ۱۴۵۰کیلومتــر رونمایی
شــد .ســپاه همچنین در اقدامی جدید ،برای نخستینبار
شــهر پهپادی خود را به نمایش گذاشــت؛ مکانی که حجم
قابلتوجهی از پهپادهای انتحاری مرموز سپاه در آن حضور
دارند .در ۱۷اسفندماه 1400نیز سپاه غافلگیریهای فضایی
خود را کامل کــرد و ماهواره «نور »۲را بــا موفقیت در مدار
۵۰۰کیلومتری کره زمین در فضا قــرار داد .اما حرکت مهم
ســپاه در پایان ســال ،۱۴۰۰یک رونمایی و تحویل جدید
تجهیزات به نیروی دریایی بود .در جریان این اقدام شــاهد
تحویل تعداد قابلتوجهی از شناورهای تندرو و البته نوعی از
زیرسطحیهای هوشمند بودیم.

شنبه  20فروردین 1401
شماره 8470

یادداشت

 5اقدام

سیدمحمدحسین حجازی
مدیرعامل مجموعه عباسآباد

احمد وحیدی
وزیر کشور
ادامــه بزرگــراه شــهید ســلیمانی از
ترافیک آزادراه تهران  -کرج میکاهد.
در واقع بزرگراه شهید سلیمانی بخش
مهمی از ترافیــک آزادراه تهــران  -کرج
قزوین را کاهش میدهد .این پروژه بادور زدن ترافیک ،مردم را از تحمل یک
ترافیک بزرگ رها میکند.
سعید غضنفری
مدیرعامل بهشت حضرت زهرا(س)
در حــال رقــم زدن اقداماتــی در
بهشــت حضــرت زهــرا(س) در زمینــه
برپایــی بازارچههای محلی و موســمی
هستیم .واگذاری غرفه و ایجاد فضای
کســبوکار جــزو برنامههــای جــدی
اســت که قرار اســت در آینــده نزدیک
اجرایی شود.

 1تخریب تخلف پاالدیوم
تونل زیرزمینی و هوایــی مرکز تجاری پاالدیوم
در منطقه یک تهران اسفند سال 1400با دستور
شهردار این منطقه تخریب شد؛ درحالیکه این
موضوع 10سالی مشــکالت و بینظمیهایی در
شهر بهوجود آورده بود و بهنظر میرسید هیچگاه
به تخلفات پاالدیوم رسیدگی نشود .با این حال،
اسفند گذشته ،با ورود معاون دادستانی ،نیروی
انتظامی و شــهرداری منطقه یک ،ســازههای
غیرمجاز این مرکز تجاری تخریب شد.

عکس :مجتبی عربزاده

تهران ،امسال با شعار «لبخند بهار» و «تهران دیدنی» به استقبال
نوروز 1401رفت و همانطور که پیشبینی میکردیم ،منطقه
فرهنگی و گردشگری عباسآباد نیز بهعنوان عضو فعال سازمان
جهانی گردشــگری  UNWTOو مدیریت کمیته گردشگری
شهری مجمع شــهرداران آســیایی ،با توجه به ظرفیتهای
گسترده در حوزه گردشگری که اکثر آنها طی همین سالهای
اخیر ایجاد شده اســت ،جزو پربازدیدترین مناطق گردشگری
تهران بود .در نوروز امسال «خانوادهمحوری»« ،تفریح و سرگرمی
برای کودکان»« ،شاد و مفرحبودن» از شاخصهها و جذابیتهای
برنامههای منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد بود که تالش
کردیم با درنظرگرفتن برنامههای گوناگون اوقات خوشی را برای
بازدیدکنندگان فراهم کنیم.
نورافشــانی ویژه «پل طبیعت» در شــب تحویل سال یکی از
شاخصترین برنامهها بود که به نوعی مدخل ورودی برنامهها
بود؛ برنامهای که با استقبال خوب مردم همراه شد .پس از آن،
برنامههای ویژه نوروزی از دوم فروردین ماه کلید خورد.
براساس گزارش 6ایستگاه ثابت گردشــگری و تعداد نقشهها
و بروشورهای توزیعشــده ،جمع کل بازدیدکننده در پیرامون
و حضور در برنامهها ۳۲۲هزار نفر بهصورت گردشــگر و یکبار
حضور بوده و بهطور کلی جمعــا 3میلیونو864هزار نفر آمار
بازدیدکنندهای است که در ایام نوروز 1401به منطقه فرهنگی
و گردشگری عباسآباد مراجعه کرد ه است.
با توجه بهویژهبرنامههای نوروزی این منطقه که پیشتر به آن
اشاره شد و برنامهریزیهای انجامشده ،استقبال بسیارخوبی از
برنامهها و نمایشــگاهها به عمل آمد و «پل طبیعت» بیشترین
بازدیدکننده را داشت و بعد از آن بوستان «طالقانی» ،بوستان
«آب و آتش»« ،باغ هنر»« ،دریاچه هنر» و بوســتان «نوروز»
بیشــترین میزان اســتقبال و بازدید را در ایام نوروز داشتند.
برگــزاری 1012تور پیــادهروی خانوادگی حداقــل 4نفره و
1345تــور خودروی برقــی حداقل 5نفره در ســطح منطقه
فرهنگی و گردشــگری عباسآباد نیز از سایر مواردی است که
توسط ایستگاههای گردشگری انجام شــده است .در مجموع
امسال ،مسافران نوروزی و همچنین گردشگران داخل تهران با
افزایش حدود 60درصدی نسبت به ایام مشابه در سالهای قبل
استقبال بسیار خوبی از اماکن گردشگری و موزهها داشتند و این
موضوع ضمن اینکه جای خرسندی دارد ،این زمینه را برای ما
و دیگر دستاندرکاران مدیران گردشگری مقاصد شهری مهیا
میکند تا با توسل جســتن به ظرفیتهای جدید گردشگری،
ازجمله گســترش نسل سوم آن  -گردشــگری خالق  -پیوند
مســتحکمتری بین شــهروندان و بازدیدکنندگان با مقاصد
گردشگری ایجاد کنند.
فراموش نکنیم که در گردشــگری خالق ،گردشــگر نه صرفا
بهعنوان بازدیدکننده ،بلکه بهعنوان «کنشــگر و مشاهدهگر
فعال» ،خود در تجربه ســفر و اســتفاده از امکانات مقصد ،به
مشارکت و آموزش و خلق ارزشهای مبتنی بر مهارت اهتمام
میجوید؛ امری که به نوبهخود در ارتقای ظرفیتهای دانشی
موضوع گردشــگری چه بهعنــوان کاربردی و چه به شــکل
دانشبنیان بهشکلی جدی تأثیرگذار خواهد بود.
از این زاویه گردشگری خالق دانشبنیان در امر پیگیری شعار
سال و انتظار رهبر معظم انقالب ،منصه اجرا و فرصت عمل نیز
بهخود خواهد دید.

نقلقولخبر

سال گذشته ،هنگامی که علیرضا زاکانی ،شهردار
تهران دستور تفویض اختیار به شهرداری مناطق
و ســتادها را داد ،به موازات آن اقداماتی صورت
گرفت .شهرداری تهران با تفویض اختیار عالوه
بر مدیریت زمان و کاهش هزینهها ،ســعی دارد
بستر مناسبی را برای مبارزه با فساد انجام دهد؛
چنا نکه مدیریت شهری بیشتر از قبل به سمت
شفافســازی حرکت کند تا فساد در شهرداری
تهران به حداقل برســد .به همین دلیل ،از سال
گذشــته تاکنون اقداماتی در این زمینه صورت
گرفته که از مهمترین آن میتوان به تخریب پل
عابر و پارکینگ غیرمجاز پاســاژ پاالدیوم اشاره
کرد.

افزایش 60درصدی گردشگری و
برنامهریزی دانشبنیان

شهرداری تهران جلسه تفویض اختیار به شهرداری مناطق و ستادها را برگزارکرد

مناطق اختیار
مبارزه با فساد داشته باشند

شهردار تهران :باید در میان موارد مختلف دانهدرشتترها را پیدا کنیم و در این زمینه اغماض نکنیم
مناطقه 22گانه شــهرداری تهران
لوفصل بســیاری از امور
قادر به ح 
گزارش
در محدوده پهناور خود هستندبرای
اینکه نظام اداری و کارشناسان متخصص را در اختیار
دارند .ارجاع امور محلی به ســتاد مرکزی شهرداری
تهران یا معاونتها و سازمانهای مختلف باعث افزایش
حجم امور اداری و پیچیدهشدن آنها میشود تا جایی
که بهدلیل طوالنیشــدن رســیدگی به پروندهها و
جابهجاشــدن محل رســیدگی ،احتمال بروز فساد
افزایش مییابد .برخیبرخوردهای شــهرداریهای
مناطق با فساد و انحرافات رخ داده در سطح منطقه در
روزهای اخیر هم نشان میدهد که مناطق 22گانه در
این زمینه تواناییهای زیادی دارند و میتوانند بخش
مهمی از رویکرد مبارزه با فساد را بر عهده بگیرند .حاال
قرار است مناطق به محض مشــاهده اهمالکاری یا
فساد در محدوده کاری خود ،برای جلوگیری و برخورد
سریعا وارد عمل شــوند؛ آن هم با اولویت برخورد با
دانهدرشتها.
به گزارش همشــهری ،در این راســتا دومین جلسه
تفویض اختیار به شهرداران مناطق و ستادها با حضور
علیرضا زاکانی ،شــهردار تهــران ،در آخر هفته قبل
برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حسین نظری ،معاون هماهنگی
امور مناطق شــهرداری تهران گــزارش کوتاهی از
مصوبات نخستین جلسه تفویض اختیار به شهرداران
و ســتادها ارائه کرد .در این جلسه بیشتر موضوعات
مالی و اقتصاد شــهری مطرح شــده بود .پس از آن،
معاونان و شهرداران مناطق درباره موضوعاتی ازجمله
پرداختهای تقسیطشــده اظهارنظر کردند .سپس
در بخش حملونقل و ترافیــک پیرامون موضوعاتی
ی معابر و اصالح هندسی با
ی و ایمنساز 
چون آرامساز 
مختصات مشخص بحث و تبادلنظر شد.

شــهردار تهران در بخشی از این جلســه با یادآوری
دورانی که بهعنوان نماینده مجلس مشغول کار بود،
گفت« :وقتی در این سالها برخورد با فساد را دنبال
میکردیم من میگشــتم دانهدرشــتترین آدمها
را انتخاب میکردم که فســاد مســجل داشتند و به
سراغشان میرفتیم .االن هم باید در میان موارد مختلف
دانهدرشتترها را پیدا کنیم و در این زمینه اغماض هم
نکنیم ».زاکانی بیان کرد« :در آن دوران در جلسهای
قرار شــد خانههای غیرمجازی که در مسیر رودخانه
قرار دارد را تخریب کنند .مــن گفتم قبل از تخریب
باید تحقیق کنند که کدامیک از این خانهها متعلق به
مسئوالن یا اشخاص منتسب به آنهاست و آنها را خراب
کنیم تا مردم ببینند که مبارزه با فساد از کجا شروع
شد ه وگرنه ممکن است 20آلونک متعلق به مردم را
خراب کنند که هیچ تأثیری در مبارزه با فساد ندارد».
شهردار تهران بیان کرد« :بازرسی باید جرأت بدهد نه
اینکه جرأت بگیرد .بازرسی باید پشتیبانی کند نه اینکه
مچگیری کند».
در ادامه این جلسه درباره نگهداشت کامل ایستگاهها
توسط پیمانکار ترافیکی ،ایجاد واحد برای ساماندهی
تردد موتورسیکلتها ،واگذاری اداره پارکینگهای
محلــهای و منطقهای به مناطق ،نصــب و راهاندازی
گاردریلهای بزرگراهی صحبت شــد .از موضوعات
مرتبط با حوزه شهرسازی میتوان به امکان توافق با
امالک دارای ماده ،100واگذاری برخی امور استعالمات
کمیسیون ماده ۷به مناطق ،تفویض اختیار به مناطق
بهمنظور انعقاد قرارداد جهت تهیه طرحهای موضعی و
بازنگری طرح تفصیلی با توجه به نیاز مناطق اشاره کرد.
هوشمندسازی ،راهی برای کاهش گلوگاههای
فساد

برخیامــور روزانه شــهرداری مانند صــدور پروانه

اتمام آبگیری دریاچه شهدای خلیجفارس
فریدون رضویکیا ،مدیرعامل شــرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران با اعالم
اتمام آبگیری دریاچه چیتگر گفت :پهنه آبی مجموعه فرهنگی ،گردشگری دریاچه
خبر
شهدای خلیجفارس دارای 130هکتار مساحت دارد که هر ساله بهدلیل گرمای هوا،
مقدار قابلتوجهی از حجم آب دریاچه تبخیر میشود .تبخیر آب در فصل گرما باعث میشود که برای
رساندن آب دریاچه به تراز مطلوب ،آب مورد نیاز دریاچه از طریق رودخانه فصلی کن تأمین شود.

ساختوساز طوالنی و نیازمند طیکردن مراحل متعدد
ن و تعدد مراکزی که به آن
است .همین وقتگیر بود 
میپردازند زمینههایی برای ایجاد فساد اداری بهوجود
آورده و شهرداری در سالهای اخیر بهدنبال کاستن آن
ی و خدماترسانی الکترونیکی
بوده است .هوشمندساز 
یکی از این روشهاست که در دومین جلسه تفویض
اختیار به شهرداری مناطق و ســتادها مورد بررسی
قرار گرفت .معاون برنامهریزی ،توسعه سرمایه انسانی
و امور شورای شهرداری تهران در این خصوص گفت:
«در بخش فعالیتهای خدماترســانی ،شهرداری
تهران ،سازمانهای زیرمجموعهای دارد که مردم از این
سازمانها بهصورت مستقیم خدمات میگیرند .بهطور
مثال در بخش صدور پروانهها و خدمات شهری باید
ی بردتاخدمتبه
مدیریتشهررابهسویهوشمندساز 
مردم در کمترین زمان رخ دهد .از مشکالت پیشروی
این بخش میتوان به یکپارچهنبودن ســامانهها در
شهرداری تهران اشاره کرد .در برخی نقاط گلوگاههای
فساد وجود دارد که در این گلوگاهها زمان مردم تلف
میشود».
لطفاهلل فروزنده افزود« :توجه شــهردار تهران ایجاد
شهر هوشمند است و این اولویت اول ما خواهد بود تا
خدماترسانی به مردم بهصورت الکترونیک و بدون
حضور در محل انجام شود .با توجه به اینکه ترافیک
و حجم باالیی از ماشین در طول شبانهروز در تهران
تردد دارنــد ،مردم برای انجام امور خــود نباید دچار
مشکل باشند».
او گفــت« :یکــی از مزایــای تفویــض اختیــار به
شهرداریهای مناطق همین اســت که در راستای
خدمترسانی صحیح به شهروندان ،میتوانند برای
جلوگیری از بروز فساد خودشــان وارد عمل شوند و
جلوی آنچه باعث هزینه مادی و معنوی شــهروندی
میشود را پیش از وقوع بگیرند».

 2ممنوعیت کوچه اختصاصی
برخیکوچههای شمال شــهر تهران به درهای
غیرمجازی مجهز شده که اصطالحا به آن «کوچه
اختصاصی» گفته میشــود .بــه همین دلیل،
شــهرداری منطقه یک تهران از ســال گذشته
اقدام به جمعآوری درهای غیرمجاز کرده است.
حمیدرضا حاجوی معتقد است درهای غیرمجاز
در ورودی معابر ،کوچهها و بنبســتهای شمال
تهران در راستای سهولت و جلوگیری از اختالل در
تردد شهروندان ،رسیدگی به مطالبات شهروندان
و رعایت عدالت اجتماعی جمعآوری میشود .به
همین دلیل ،درهای شمالی و جنوبی خیابان شهید
قاسمی (گلستان) در محله اقدسیه جمعآوری و
۸۴۰متر رفع انسداد شد.
 3عزل مدیران در روز طبیعت
شــهردار منطقه 5تهران هنگامی که از ســطح
بوستانها و بررســی وضعیت خدمترسانی به
شهروندان در روز طبیعت ،بازدید میکرد ،متوجه
مشکالتی شــد و همان موقع اقدام به تعلیق و
عزل تعدادی از مدیران و کارشناســان و جریمه
پیمانکاران این منطقه کرد .ظاهرا افراد موردنظر
عــزل و پیمانکار متخلف در نگهداشــت و ارائه
خدمات به شهروندان جریمه شده و تذکرات جدی
الزم را دریافت کردند.
 4جلوگیری از قطع درختان
یکی از بزرگترین چالشهــای تفویض اختیار
در شــهرداری منطقه 3اتفاق افتاده است؛ جایی
که مؤسســه ژئوفیزیکدانشــگاه تهران اقدام
به جابهجایــی و قطع درختــان در محوطه این
مؤسسه کرده است .این اتفاق برای نخستینبار
در اواسط اسفند گذشــته روی داد و 158نهال
از خاک درآورده شــده بودند که شهرداری این
منطقه بالفاصله این تعــداد نهال را به جای قبلی
بازگرداند .کمتر از 2هفته بعــد دوباره اقدام به
جابهجایی و قطع درختان صورت گرفت و بار دیگر
شــهرداری منطقه 3وارد عمل شد .تاکنون 4بار
مؤسسه ژئوفیزیک اقدامات غیرمجاز انجام داده
که هماکنون 80درخت قطع و نزدیک به 170نهال و
درخت جابهجا شدهاند.
 5برکناری رئیس اداره بازیافت
اواخر سال گذشته بود که پس از مطرحشدن اصالح
فرایندهای جمعآوری پسماند ،داوود گودرزی،
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران از برکناری
رئیس اداره بازیافت یکی از مناطق شــهرداری
تهران خبر داد .اینطور کــه گودرزی اعالم کرد،
مدتی پیش نیز معاون خدمات شهری این منطقه
(منطقه )8برکنار شــده بود .واکنش او به انتشار
کلیپی مبنی بر دریافــت وجه از عوامل غیرمجاز
پسماند توسط مأموران شهرداری بود.
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احمد صادقی
رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها
در هفتــه گرامیداشــت شــوراها کــه از
9اردیبهشت شروع میشود ،از سامانه
آموزش جامع اعضای شــوراها رونمایی
خواهــد شــد .همچنیــن بــا رونمایــی از
ســامانه ثبت مصوبات شــوراها در تمام
کشور ،همه مردم می توانند به مصوبات
شوراها دسترسی داشته باشند.

زیباسازی

المان «خانهتکانی نوروز»
مربوط به دوره قبل بود
بهگفته مدیر روابطعمومی ســازمان زیباسازی
شهر تهران المان خانهتکانی نوروز که این روزها
از آن بهعنوان توهین به زن در شبکههای مجازی
یاد میشــود ،متعلق به دوره گذشــته مدیریت
شــهری اســت .بهگزارش پایگاه خبری شهر،
محمدجواد زمانآبادی گفت :عکسهای منتشر
شده نشــان میدهد که روی تابلو پشت سر این
المان شهری عنوان متروی دانشگاه شریف نوشته
شده است .این در حالی است که المان مذکور در
مقابل دانشگاه شریف نصب نشده بلکه در میدان
تیموری واقع در خیابان شهید حبیباللهی بوده
است .مدیر روابطعمومی سازمان زیباسازی شهر
تهران با اشاره به اینکه انتشار عکس این مجسمه
یک شیطنت رســانهای برای تخریب این دوره
مدیریت شهری اســت ،ادامه داد :این مجسمه
جزو برنامههای فرهنگی و هویتیای بود که در
سال گذشته توسط مدیران وقت در این محدوده
اجرایی شده بود تا سنتهای عید نوروز را بهنوعی
نشان دهند .بعد از عید نیز این المان جمعآوری
شد و عکسهای بعدی نیز حکایت از آن دارد که
در محل مذکور وجود ندارد .وی با اشاره به اینکه
طبق روال موجود برای ساخت یک المان حجمی
حتی به سفارش مناطق شهرداری باید مجوزهای
الزم از سازمان زیباسازی گرفته شود ،بیان کرد:
مجوز ساخت این مجسمه در این دوره مدیریت
شهری صادر نشده است.
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روند نرخ تورم ،بیکاری و شاخص فالکت ایران در دهه  90خورشیدی

نهضت شهرسازی
رستم قاســمی ،وزیر راه و شهرسازی بعد
از گذشــت بیش از یک دهه از کلنگزنی
احداث مســکن مهر ،آنچه را کــه بارها
کارشناسان و منتقدان مسکن مهر اعالم
کرده بودند ،تأیید کرد .او در حاشیه بازدید از پروژههای عمرانی
استان البرز با اشاره به اینکه در مسکن مهر بهجای شهرسازی،
مسکنسازی شده است ،نسبت به رفع نقصان موجود در مسکن
مهر و تکرار نشدن این اشتباهات در نهضت ملی مسکن متعهد
شــد .بیمهریهای مســکن مهر ،گاه در اثر جانمایی بسیار
اشــتباه محل احداث پروژهها و گاه در اثر بیتوجهی به هزینه
مناسبسازی محیط برای زیست شــهری ایجاد شده و گاهی
نتیجه بیتوجهی به اهلیت حرفهای سازندگان بوده است .هر چه
بود ،مسکن مهر با همه مزیتها و کاستیهایی که داشت تمام
شد و اگر وعده مسئوالن محقق شود ،پرونده آن نیز تا یکی ،دو
سال آینده مختومه خواهد شد؛ اما تجربيات اين پروژه ایجاب
میکند که متولیان نهضت ملی مســکن هم در اجرا ،وسواس
کارشناســی به خرج دهند و از انحراف جلوگیری کنند و هم از
ابتدا راه را بر تکرار خطاهای مرگبار مهندسی ،مالی و شهرسازی
پروژههای مســکنی ببندند .حدود یک ســال پیش ،محمود
محمودزاده ،معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
در گفتوگو با همشــهری اعالم کرد :در نهضت ملی مسکن،
یک خطای بزرگ مســکن مهر عالج شده و قرار است همزمان
با احداث پروژههای مســکونی ،تأمین زیرســاخت و الزامات
شهرسازی نیز مدنظر قرار گیرد تا بهمحض اتمام عملیات عمرانی
مسکن ،امکان سکونت و زیست شــهری مهیا باشد .او در این
مصاحبه ،خبر خوب دیگری نیز داشت که براساس آن سازندگان
باید پروژههای احداث شده خود را تضمین کنند تا امکان خطای
سهوی و عمدی در اجرای عملیات به حداقل برسد.

نقدخبر

تور مالیاتی پهنتر شد
  خبر :داوود منظور ،رئیس سازمان امور مالیاتی
میگوید :در سال گذشته برای 2.3میلیون مؤدی
جدید ،پرونده مالیاتی تشکیل شده است .او توضیح
میدهد :هر چند تــور مالیات فراگیر اســت ولی
فرار مالیاتی هم بهطور گســترده صورت میگیرد.
ماموریت اصلی سازمان در سالجاری جلوگیری از
فرار مالیاتی است.
  نقد :ضرورت دارد ســکاندار ســازمان مالیاتی
تور مالیاتــی را بهگونهای طراحــی و پهن کند که
سوراخهای آن بهگونهای باشــد که دانه درشتها
و افراد صاحــب نفوذ از آن رد نشــوند و از پرداخت
مالیات فرار نکنند زیرا یک نظام مالیاتی شــفاف و
ســالم وقتی قابل استحکام و اتکاســت که راه را بر
فراریان مالیاتی ببندد و این تور بهگونهای پهن شود
که ریسک فرار مالیاتی و مالیاتگریزی زیاد باشد.
در غیر این صورت آنها که قدرت و فرصت فرار پیدا
کنند درصورتی که متناســب با جرمشان مجازات
نشوند ،در یک اقتصاد تورمی همیشه برنده هستند.
حال باید دید 2.3میلیون مودی جدید مالیاتی که
پرونده برای آنها تشکیل شده ،چه افرادی هستند و
آیا دانهدرشتها و مالیاتندادههای همیشگی در این
فهرست جای دارند یا اینکه آنها راه فرار از قانون را
پیدا کردهاند؟ مسیر صحیح این است که فرار مالیاتی
و پنهــانکاری مالیاتی بهعنوان دســتبرد زدن به
بیتالمال به قدری زشت و ناپسند نزد افکارعمومی
جلوه کند که افراد فراری دیگر آبرویي برای زیستن
در جامعه پیدا نکنند.

یادداشت

نقشه راه اشتغال آفرینی

برآیند تورم و بیکاری در پایان دهه
همشهری از تغییرات شاخص فالکت در 11سال گذشته رونمایی میکند

شــاخص فالکت در ایران بهرغم کاهش نرخ بیکاری و
البته روند نزولی تورم طی ماههای پس از روی کار آمدن
کالن
دولت ســیدابراهیم رئیســی ،در پایان سال 1400به
49.6درصد رسید که باالترین رکورد در دهه گذشته است.
به گزارش همشــهری ،نرخ تورم از 21.5درصد در پایان ســال 90به
40.2درصد در پایان سال 1400رسیده و در همین مدت نرخ بیکاری
از 12.3درصد به 9.4درصد کاهش یافته؛ با این حال شــاخص فالکت
بهعنوان مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری از 33.8درصد در پایان ســال
90به رقم 49.6درصد در پایان سال 1400رسیده که باالترین شاخص
فالکت در طول 11سال گذشته است.
شاخص فالکت به سبب تکرقمی شــدن نرخ تورم در سالهای  95و
96بهترتیب به 19.3و 20.3درصد رســید که پایینترین رقم در طول
دهه گذشته بهحساب میآید .با تشدید فشــار تحریمها پس از خروج
دولت وقت آمریکا از برجام ،نرخ تورم در ایران در فاصله سالهای  97تا
1400روندی صعودی را تجربه کرده و حاال دولت سیدابراهیم رئیسی
تالش میکند تا نرخ تورم را در نخستین سال از قرن جدید خورشیدی
پایین بیاورد که در این صورت انتظار میرود شــاخص فالکت ،روندی
نزولی پیدا کند.
ثبت رکورد تازه شــاخص فالکت در پایان قرن 14خورشیدی بهرغم
تکرقمی شــدن نرخ بیکاری در نتیجه کاهش نرخ مشــارکت ،نشان
میدهد ادامه حیات اقتصاد ایران در تورم باال ،میتواند زمینهساز اختالل
در شاخصهای کالن ازجمله نرخ بیکاری ،نرخ تورم و شاخص فالکت
باشد و از این منظر اولویت نخست و شاید مهمترین مطالبه مردم از دولت،
تالش برای کاهش نرخ تورم طی سالهای آینده است .هرچند که بانک
مرکزی نرخ تورم هدفگذاری شده را اعالم نمیکند ،اما بهنظر میرسد
که تورم هدف دولت در ســالجاری 25درصد باشد که به این ترتیب
کاهش 15درصدی تورم در امسال میتواند اثر محسوس و ملموسی بر
شاخص فالکت داشته باشد.
نخستین بار شــاخص فالکت در جریان مناظرات جنجالی انتخابات
ریاستجمهوری سال  88از سوی محسن رضایی از نامزدهای انتخابات
اعالم شــد که او اکنون معاون اقتصادی رئیسجمهور ،ســیدابراهیم
رئیسی است.
نقشه شاخص فالکت در استانها

پایینترین شــاخص فالکت در پایان ســال 1400مربوط به اســتان
تهران و باالترین هم مربوط به استان آذربایجان غربی است .محاسبات
همشهری به استناد نرخ بیکاری و نرخ تورم اعالم شده مرکز آمار ایران
نشان میدهد شاخص فالکت در تهران 43.6درصد در سال 1400بوده
که برایند نرخ تورم 37.6درصدی و نرخ بیکاری 6درصدی این استان
است .پس از آن استان سیستان و بلوچستان با نرخ تورم 36.6درصدی

و نرخ بیکاری 7.6درصدی قرار دارد که با نمره 44.2درصد در رتبه دوم
کمترین شاخص فالکت جای گرفته است .استانهای همدان با شاخص
فالکت 44.8درصد ،سمنان با 45.4درصد ،قم با 46درصد و خراسان
نرخ بیکاری ،تورم و شاخص فالکت سال  1400در استانهای ایران

قاسم رستم پور؛ رئیس دبیرخانه شورایعالی اشتغال

رضوی با 46.5درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
این گزارش میافزاید :عالوه بر استانهای تهران ،سیستان و بلوچستان،
همدان ،سمنان ،قم و خراسان رضوی2 ،استان فارس و خراسان رضوی،
شاخص فالکت پایینتر از میانگین کشوری را در پایان دهه 90تجربه
کردهاند .شــاخص فالکت در اســتان فارس 49.4درصد و در استان
خراســان جنوبی 49.5درصد برآورد میشــود؛ درحالیکه میانگین
شاخص فالکت سال 1400ایران 49.6درصد ،نرخ بیکاری 9.4درصد و
نرخ تورم 40.2درصد بوده است.
استانهای میان هنشین در شاخص فالکت

عالوه بر 2اســتان مرکزی با شــاخص فالکت 49.8درصد و قزوین با
49.8درصد ،شاخص فالکت در استانهای گیالن ،گلستان ،اصفهان
و بوشهر در کانال 50درصد نوسان داشــته و در کانال 51درصدی هم
2استان یزد و خوزستان قرار گرفتهاند .پس از آن استانهای مازندران،
آذربایجان شرقی ،زنجان ،خراسان شــمالی و کرمان در کانال فالکت
52درصدی و وضعیــت نارنجی قرار میگیرند کــه درصورت افزایش
نرخ بیکاری یا تورم ،این استانها مستعد قرار گرفتن در وضعیت بدتر
خواهند بود.
در رتبه بعدی جدول فالکت 2استان البرز با شاخص 53.1درصد و ایالم
با 53.3درصد دیده میشوند و 8استان هرمزگان با شاخص 55درصد،
چهارمحال و بختیاری با 55.4درصد ،اردبیل ،با 55.5درصد ،کهگیلویه و
بویراحمد با 56.6درصد ،کرمانشاه با 57.6درصد ،لرستان با 57.7درصد،
کردستان با 57.8درصد و سرانجام آذربایجان غربی با فاصله زیاد نسبت
به دیگر استانها با شاخص 62.2درصد در وضعیت قرمز جدول فالکت
قرار دارند .نکته مهم در ارزیابی وضعیت شــاخص فالکت استانهای
قرار گرفته در وضعیت قرمز میتوان به نرخ بیکاری دورقمی اشاره کرد؛
بهنحوی که در آخرین فصل آخرین سال قرن 14خورشیدی 10استان
ایران نرخ تورم دورقمی را تجربه کردند که باالترین نرخ بیکاری مربوط
به استان آذربایجان غربی با 18.3درصد و کرمانشاه با 17.9درصد است.
شکاف فالکت ،بیکاری و تورم

دادههای رســمی مرکز آمار روایت میکند شــکاف تورم ساالنه بین
استانهای ایران 11.9درصد بوده که باالترین نرخ را در استان کهگیلویه
و بویراحمد به میزان 48.2درصد و کمترین هم در اســتان همدان با
36.3درصد مشاهده شده است .شکاف نرخ بیکاری هم در سال گذشته
12.3درصد بوده که کمترین نرخ بیکاری مربوط به اســتان تهران با
6درصد و باالترین میزان مربوط به اســتان آذربایجان غربی به میزان
18.3درصد بوده اســت .نتیجه برایند نرخ تورم و نرخ بیکاری ،شکاف
18.6درصدی در شاخص فالکت بین استان آذربایجان غربی با شاخص
18.6درصد و استان تهران با شاخص 43.6درصد است.

دبیرخانه شــورایعالی اشتغال ،در سالی
کــه مزین به نــام «تولیــد؛ دانشبنیان،
اشتغال آفرین» است ،پس از  7ماه فعالیت
و برگزاری 2جلسه با حضور رئیسجمهور
ظرفیتهای ملی برای اجرای فرمان رهبر معظم انقالب جهت
اشتغال آفرینی را با همکاری همه نخبگان احصا کرد.
 1در این راستا ،تدوین و ابالغ برش استانی تعهد اشتغال دولت
ســیزدهم برای ســال 1401برای ایجاد بیش از یکمیلیون و
200هزار شغل در سامانه ملی رصد اشتغال کشور ثبت شد تا از
ابتدای سال همه امکانات کشور برای اشتغال آفرینی بسیج شود.
 2یکی از مهمتریــن اقدامات در این زمینه مصوبه تســهیل
مجوزهای کســبوکار برای اشــتغال آفرینی جهــت ایجاد
زیرســاختهای الزم براي صدور الکترونیکی مجوزها از مسیر
درگاه ملی بهخصوص در حوزه مشاغل خانگی بود.
 3در سال 1401بســته اشــتغال مرزی در راستای توسعه
اقتصادی مناطق مرزی و ایجاد اشتغالهای پایدار در این مناطق
توسط شورایعالی اشتغال و به کمک کمیته ملی این برنامه،
عملیاتی خواهد شد.
 4از تدابیر مهم در حوزه اشــتغال ،صحت ســنجی و نظارت
هوشمند اقدامات دستگاههای اجرایی و استانها در اجرای قوانین
و طرحهای اشتغالی دولت است كه با استفاده از سامانههای ملی
ناظر ،رصد و سانار و بر مبنای کدملی اجرا خواهد شد.
 5تدوین و اجرای برنامه توســعه اشــتغال فنــاوری پایه با
هدفگذاری ایجاد ساالنه 150هزار شــغل با همکاری وزارت
ارتباطات و فنــاوری اطالعات یکی از اقدامــات جهت اقتصاد
دانشبنیان است که در هشــتاد و دومین جلسه شورایعالی
اشتغال تصویب شد و در سال 1401عملیاتی میشود.
 6طراحی و اجرای اطلس الگوهای اشتغال کشور با همراهی
بیش از 72دســتگاه اجرایــی و احصای بیــش از 222الگوی
اشتغالزایی از اقدامات مهم در راستای اجرایی کردن مصوبات
شورایعالی اشتغال خواهد بود.
 7جهت تقسیمکار دستگاهی در اشتغال آفرینی44،موافقتنامه
و تفاهمنامه فعال همکاری مشــترک با نهادها ،دستگاههای
اجرایی و مؤسسات مختلف بخش خصوصی و عمومی بهمنظور
اجرای بخشی از برنامه ملی ایجاد و توسعه اشتغال پایدار با هدف
ویژه ایجاد میانگین ساالنه یکمیلیون شغل طی 4سال دولت
سیزدهم منعقد شد که در سال 1401اجرایی میشود.
 8تدوین برنامه و ارائه برش اســتانی بــرای ایجاد 500هزار
فرصت شغلی در سال ،توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) از
سال 1401برای اقشــار کمدرآمد ( 5دهک اول) از مصوبات و
تدابیر کلیدی برای حمایت از اشتغال محرومان است.
 9شناسایی ظرفیت رستههای بهرهور و اشتغالزا در بخشهای
صنعت ،کشاورزی و خدمات و سازوکار حمایت از اشتغالزایی
و برنامه اصالح فضای کسبوکار اختصاصی 22رسته در سطح
ملی8 ،رسته در هر استان و 3رســته در هر ناحیه با همکاری
وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تدوین شــده است که در
سال 1401عملیاتی میشود.
 10تدوین برنامه اجرایی با همکاری کلیه دستگاهها و نهادهای
ذیربط در ســند ملی مهارتآموزی و اشتغال کارکنان وظیفه
نیروهای مسلح ،تهیه دستورالعمل روزآمد کردن استانداردها
و محتــوای مجموعه دورههای آموزشــی ،طراحــی و اجرای
نظام مشاوره و هدایت شــغلی و تحصیلی و همچنين طراحی
دستورالعمل تشویقی و انگیزشی تحقق نظام صالحیت حرفهای
در کلیه مشاغل و کسبوکارها از مصوبات شورایعالی اشتغال
اســت که میتواند نیروی کار موردنیاز بــرای تولید و اقتصاد
دانشبنیان مورد تأکیــد مقام معظم رهبــری را تربیت کند.
همچنین شناسایی 400هزار کارآفرین با هدف شناسنامهدار
کردن کارآفرینان و فراهم کردن زمینه حمایت از آنها از اقدامات
مهم برای نیروی انسانی توانمند در حوزه اشتغال آفرینی است.
 11طرح شناســایی مشاغل ســیار (دســتفروشها) با هدف
ساماندهی این مشاغل ،شناسنامهدار کردن دستفروشان ،کمک
به برقراری حمایتهای اجتماعی و فراهم کردن بازارهای موقت
و محلی برای مشاغل غیررسمی و سوق دادن مشاغل غیررسمی
به اشتغال رسمی و ایجاد فضای بهینه اشتغال در کشور از تدابیر
دیگر برای سال 1401است.

شنبه  20فروردین 1401
شماره 8470

نگاه

شــرایط را بهخودمان بســپارند ،از حضور و فعالیت
دانشآموز در محیط آزاد جلوگیری میکنیم و با توجه
به اهمیت حفظ سالمت دانشآموزان ،برگزاری اردوها
و فعالیتهای ورزشی را به تأخیر خواهیم انداخت».
او درباره احتمال آموزش مجازی در وضعیت آلودگی
هوا هم تأکید کرد« :تمام تأکید ما آموزش حضوری
است و تصمیمی برای بازگشــت به تحصیل آنالین
نداریم .توقع ما این است که در این حوزه مسئوالن
تصمیمگیرنده نســبت بــه اســتمرار آموزشهای
حضوری توجه داشته باشــند و قرار نیست مدارس
همیشه فدای سایر دستگاهها شــوند .آیا با تعطیلی
آموزشوپرورش گردوغبار از بین خواهد رفت».

حمید سوری؛ استاد اپیدمیولوژی

چرا باید نگران پیک هفتم باشیم؟

نقلقول
نادر توکلی
معاون درمان ستاد کرونای استان تهران
موضوعــی کــه در دهــه دوم فروردیــن
بــا آن مواجــه شــدیم ،افزایــش مــوارد
ســرپایی بود و تعداد بیماران ســرپایی
بهشدت افزایش پیدا کرده است .البته
هنوز منجر به افزایش بســتری نشــده
اســت .احتمــاال اگــر قــرار باشــد مــوج
هفتــم رخ دهد ،ایــن زمان بــرای هفته
اول اردیبهشــت پیشبینــی میشــود،
اما چندان شدید نخواهد بود / .ایسنا

استقرار تیمهای اورژانس در میدانهای شهر

عکس :ایسنا

اپیدمی بیماریهای واگیر مانند کووید ۱۹-و خیز پیکهای
جدید زمانی رخ میدهد که عوامل بیماریزا ،افراد حساس و
مواجهه یا انتقال مؤثر در جامعه وجود داشته باشد .هرچه تعداد
میزبان حساس در جامعه بیشتر باشد ،اپیدمی سریعتر اتفاق
میافتد و هنگامی که تعداد میزبان حساس به اندازه معینی کم
شود ،اپیدمی خاموش خواهد شد .اینها اصول کلی اپیدمیولوژی
هســتند که در پیشبینی اپیدمیها باید درنظر گرفت .عمال
پیشــگیری از اپیدمی یا ابتال به این بیماریها هم براســاس
کلی زنجیره انتقال و قطع این زنجیره است .زنجیره انتقال از
 ۶حلقه تشکیل شده؛ وجود عوامل بیماریزا ،منبعی که عامل
بیماریزا را دربرگیرد ،باز بودن مسیر خروج عامل بیماریزا از
مخزن ،مهیابودن راه انتقال عامل بیماریزا از مخزن به میزبان
جدید ،بازبودن مســیر ورود آن عامل به بدن میزبان جدید و
حساسبودن میزبان جدید برای ابتال به بیماری.
در وضعیت الگوی اپیدمیولوژی کووید ۱۹-در شرایط کنونی
تمام این عوامل یعنی ویروس ،انتقال یا مواجهه مؤثر و تعداد
الزم فرد حســاس فراهماند .تنها عاملی که ممکن اســت به
آن امیدوار بود ،ســطح پوشش واکسیناســیون در جامعه و
مقاومبودن جامعه است که این سطح پوشش با توجه به تعداد
باالی واکسننزدهها ،نبود اثربخشــی صددرصدی هیچیک
از واکســنهای جدید ،ظهور واریانتها و جهشهای جدید
ویروس ،تجربه سایر کشورها که شرایطی بهتر از ما داشتهاند
و نبود اطالع ما از واریانتهای ویروس در کشــور و همچنین
آگاهنبودن از ســطح ایمنی جمعی بهدلیل انجامنشدن یک
سرواپیدمیولوژی مبتنی بر جمعیت ،تأیید میکند که دلخوشی
به این عامل نیز در حدی نیست که نگران رخداد پیک هفتم
در هفتههای پیشرو نباشیم .بهویژه اینکه سایر عوامل ازجمله
مواجهه مؤثر بهدلیل ســفرها و دیــد و بازدیدهای نوروزی و
پایینبودن درصدپروتکلها و ســایر عوامــل این احتمال را
تقویت میکند .معنای این تفســیر رخداد قطعی پیک هفتم
نیست ،چراکه حداقل پیچیدگی بیولوژیک ویروس بیشتر از
آن است که هیچکس نتواند پیشبینی قطعی از آینده اپیدمی
داشته باشد ،اما بهدلیل کافی نبودن مطالعات کاربردی بومی
ابهام در این پیشبینیها بیشتر هم میشود .واقعیت این است
که حرکت بهسوی زندگی عادی یعنی رویکردی هوشمندانه،
نیازمند ارزیابی دقیق خطر در زمانها و مکانهای مختلف و
تعیین رفتارها و مقررات مقابله با اپیدمی متناسب با آن است.
مانند کشور ایتالیا که در برخی مناطق بهدلیل طغیانهای اخیر
اپیدمی وضعیت فوقالعاده اعالم شده و در منطقه پینهمونته
این کشور هم برخی مدارس تعطیل و برخی مشاغل هم کاهش
روزهای کاری دارند؛ یعنی به جای تعطیلی سراسری ،روی نقاط
خطر انگشت میگذارند .باید توجه داشته باشیم اگر هوشمندانه
رفتار نکنیم ،بهراحتی ممکن اســت جامعه به شرایط وخیم
برگردد و بهزودی شاهد آغاز پیک هفتم باشیم.

آموزش مجازی نداریم ،حتی در آلودگی هوا

سخنگوی آموزش و پرورش میگوید تعطیلی مدارس به هر دلیلی به نفع دانشآموزان نیست؛
بگذارید آموزش و پرورش تصمیم بگیرد

اینبــار تهران بــرای آلودگی هوا و
نه کرونا ،در وضعیــت نارنجی قرار
گزارش
گرفت و بالفاصله موجی از هشدارها
را نســبت به شــرایط پیشآمده ایجاد کرد .حاال در
این شــرایط ،از یکسو وزارت بهداشــت شرایط را
خطرناک توصیفکرده و اعالم میکند مدارس باید
تعطیل شوند و از ســوی دیگر ،آموزش و پرورش که
بهتازگی آموزش حضوریاش را آغاز کرده ،با هرگونه
تعطیلی و ازسرگیری آموزش مجازی مخالفت میکند.
بهگفته حامد یزدیمهر ،مدیــرکل مدیریت بحران
استانداری تهران ،هر نوع تعطیلی باید در جلسه کمیته
اضطرار آلودگی هوای استانداری تهران مطرح شود.
آنجاست که نسبت به شرایط پیشرو ،تصمیمگیری
میشــود .براســاس اعالم مدیرکل مدیریت بحران
اســتانداری تهران در پایتخت ،کاهش کیفیت هوا،
انباشت آالیندههای جوی و ذرات معلق گزارش شده
که شرایط ناسالمی را برای تمام گروههای سنی ایجاد
کرده است .با اینکه روز گذشته بر شدت این آلودگی
در تهران افزوده شد اما براســاس اعالم روز گذشته
عباس شاهســونی ،رئیس گروه سالمت هوا و تغییر
اقلیم وزارت بهداشــت ،مناطق غربی و شمال غربی

کشور ازجمله اســتانهای تهران ،البرز ،خوزستان،
کردستان ،لرستان ،کرمانشاه و بخشی از استان گیالن
با پدیده گرد و خاک مواجهند .او به نمایندگی از وزارت
بهداشــت اعالم کرد که مدارس در مناطق درگیر با
پدیده گرد و خاک روز شنبه بهصورت مجازی تشکیل
شوند و فعالیتهای ورزشــی هم تعطیل شود ،زیرا
گرد و خاک ادامه خواهد داشت« :آلودگی شدید هوا
ناشی از توفان و گردوغبار در برخی نقاط کشور وجود
دارد .این گرد و خاک در کشور عراق تشکیل شده و
وزش باد آن را به آسمان ایران رسانده است .شاخص
آالیندگی دیــروز بیش از  300بــود و امروز غلظت
کمتری دارند اما طبق دستورالعمل وزارت بهداشت،
در چنین وضعیت جوی مدارس باید تعطیل شوند».
ی به هر دلیلی به نفع دانشآموزان نیست
تعطیل 

حدود یک هفته از بازگشــایی مدارس پس از 2سال
کرونایی میگذرد و روز گذشــته پیــش از برگزاری
جلســه کمیته اضطرار آلودگی هوای اســتانداری
تهران ،زمزمههای تعطیلی کالسهای درس اینبار
بهدلیل آلودگی هوا شنیده میشد .صادق ستاریفرد،
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره این موضوع

به همشــهری گفت« :تعطیلی مدارس به هر دلیلی
بهنفع دانشآموزان نیســت ،تصمیمگیرنده درباره
ی مدارس،
درخواست وزارت بهداشــت برای تعطیل 
ســتاد مدیریت بحران اســت اما تقاضای ما هم این
بود که پس از گذشــت این مدت از آموزش مجازی،
دوباره کالسها تعطیل نشــوند .البته تا پایان سال
تحصیلی هم مدت زمان زیادی باقی نمانده و ما باید
از فرصت حداقلی باقیمانده بیشترین بهره را به نفع
دانشآمــوزان ببریم ».تعطیلی مدارس با تشــدید
آلودگی هوا ،اما اتفاق تازهای نیســت ،پیش از کرونا
هم مدارس با افزایش شــاخص آلودگی هوا ،تعطیل
میشــدند .این بار هم وزارت بهداشــت با توجه به
دستورالعملها برای حفظ ســامتی دانشآموزان
درخواست تعطیلی مدارس را داد اما ستاریفرد نظر
دیگری دارد« :همیشــه دیوار دانشآموز ،مدرسه و
آموزش و پرورش در چنین شــرایط بحرانی از همه
کوتاهتر اســت ،چرا یکبار به نفع مدارس و سالمت
دانشآموزان بعضــی نهادهــا و کارخانهها تعطیل
نمیشوند؟ سالمت دانشآموز برای ما هم مهم است.
دانشآموزان قرار است سر کالس حضور داشته باشند
نه در حیاط مدرســه و محیط آزاد .اگر مدیریت این

آلودگی هوا در روز گذشته به اندازهای بود که اورژانس
تهران ،نسبت به استقرار آمبوالنسهایش در برخی
نقاط شهر اقدام کرد .براساس اعالم اورژانس تهران،
اتوبوس آمبوالنسها در میدانهای تجریش ،انقالب،
آزادی ،امام حسین و امام خمینی مستقر شدند .این
مرکز روز گذشــته از مردم خواســت تا از ترددهای
غیرضروری در بیرون از خانه خودداری کنند .در این
شرایط وزارت بهداشــت هم به افراد با بیماریهای
ریوی و قلبی و همچنین سالمندان و کودکان هشدار
داد تا از خانه خارج نشــوند و فعالیتهایشــان را به
حداقل برسانند .ســایر افراد هم باید از فعالیتهای
طوالنی و سنگین و همچنین ورزش در خارج از خانه
خودداری کنند .افراد سالم هم بدون ماسک از خانه
خارج نشــوند و فعالیتهای طوالنیمدت نداشــته
باشند .پیش از این در شرایط آلودگی هوا ،اعالم شده
بود که ماسکهای پزشکی ســهالیه که برای کرونا
استفاده میشود ،برای شــرایط آلودگی هوا ،کارآمد
نیستند و باید از ماسکهای فیلتردار FFP2 ،یا n95

وزارت بهداشــت نســبت بــه شــرایط
خطرنــاک آلودگــی هــوا هشــدار داد و

مهدی حاجیان
سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور
راهاندازی یگان پهپادی بخشی از اقدامات
انتظامی کشور در مسیر هوشمندسازی
اســت و ظرفیت پلیس را در بحث ارتقای
امنیت عمومی باال میبرد .سال گذشته
از ایــن پهپادهــا بــرای کنتــرل و برقــراری
امنیت شهرها و مرزها و همچنین کنترل
ک مورد استفاده قرار گرفت .امسال
ترافی 
هم از یــگان پهپادی برای کنتــرل ترافیک
استفاده میشود / .ایلنا

عدد خبر

1108
701

تیمهای اورژانس در میدانهای شهر
مستقر شدند

استفاده شود .وضعیت مشــابه آلودگی هوای فعلی
تهران را پایتخت پاییز ســال گذشته تجربه کرد .آن
زمان معاون فنی مرکز ســامت محیط و کار وزارت
بهداشت ،اعالم کرد که انباشت آالیندههای هوا ،خطر
ابتال به کرونا را باال میبرد؛ یعنی آســیب به دستگاه
تنفسی باعث میشود زمینه و بستر جوالن بیماری
کرونا فراهم شود.

5

نفــر از زندانیــان در ســال گذشــته ،به
زندان محل ســکونت یا نزدیــک به آن
منتقل شدهاند.
نفــر از زندانیــان در ســال  ،1400بــا
کمــک خیــران و نهادهای حمایتــی ،از
زندانهای استان تهران آزاد شدند.

4200

درخواست برای عفو و تخفیف مجازات
در ســال گذشــته ،داده شــده کــه
بهصورت کلی و جزئی با آنها موافقت
شده است.

26/600

میلیــارد تومــان از ســوی خیــران و
نهادهــای حمایتــی در ســال گذشــته
در اختیــار ســازمان زندانهای اســتان
تهران قرار گرفته است.
منبع :فارس
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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم

پرستارانی که دعوت بهکار شدند استخدام شوند

در  2ســالی که در اوج شــیوع کرونا بودیــم در چند نوبت
پرستاران فارغالتحصیل در رشتههای مختلف دعوت بهکار
شــدند و با آنها قراردادهای  89روزه و 6ماهه و غیره بسته
شد .اکنون که کرونا فروکش کرده قرارداد این پرستاران لغو
شده و از کار بیکار میشوند .آن وقت سؤال میکنند که چرا
پرستاران این همه مهاجرت میکنند؟
فرزانه از کرج

ساخت برنامه و سریالهای بیکیفیت در صداو سیما متوقف
شود

بعضا برنامهها و سریالهایی در صدا و سیما ساخته میشود
که فاقد محتوای مفید و کیفیت قابلقبول است .جدای اینها
از بازیگرانی اســتفاده میکنند که حتی تسلط حرف زدن
را ندارند یا مجریانی که اجراهای بسیار ضعیف دارند .فقط
سریالهای قدیمی و برنامههای قدیمی که از شبکه نمایش
پخش میشوند نسبتا قابلقبول هستند .با این همه بودجه
چرا نباید برنامه به درد بخور و جذاب بسازند.
کلبادی از ساری

کامیونها در طول روز در اتوبان «امام علی(ع)» رفتوآمد
نکنند

بارها شــاهد تردد کامیونها به هنــگام روز در اتوبان امام
علی(ع) بودهام .این کار عالوه بر ایجاد خطر برای خودروهای
در حال حرکت ،موجب ترافیک سنگین میشود .بهتر است
مســئوالن راهنمایی و رانندگی بر نحوه تردد خودروهای
سنگین نظارت بیشتری داشته باشند و حداقل ساعات تردد
آنها محدود به شبها بشود.
جمالوند از تهران

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک

زبالهدانی بزرگ پشت بازار قیصریه نهاوند

پشت بازار قیصریه نهاوند مکانی شبیه پارکینگ است که انبار
زباله شده است و بوی نامطبوع آن مشام را میآزارد .با توجه
به هزینههایی که برای بهسازی پیادهراه قیصریه شده است
شایسته است این مکان نیز پاکسازی شده و بهنحو مقتضی
مورد استفاده مردم قرار گیرد.
شهبازی از نهاوند

درختان تاسیسات نفتی ری رسیدگی نشدند

هفته درختکاری تمام شد ،عیدآمد و رفت ،بارها به مسئوالن
اطالعرسانی و تقاضا کردیم ،ولی بازهم به درختان تاسیسات
نفتی ری رسیدگی نشد .این موجودات چه گناهی کردهاند
که در محدوده تاسیسات نفتی ری هستند؟
باقری از شهرری

سرقت و ناامنی در اهواز بیداد میکند

بهتازگی هر روز خبرهای سرقت و ناامنی از گوشه و کنار شهر
میشنویم .از سرقت موبایل تا خالی کردن خانهها بهخصوص
منازل ویالیی .قبال مناطقی مانند زیتون و کمپلو و گلستان
امن بودند ولی اکنون حتی سرقت مسلحانه از آنها گزارش
میشود که بســیار نگرانکننده اســت .فقط در ماه جاری
خبرهای سرقت از کمپلو ،پردیس ،گلستان ،کوتعبداهلل و
زیتونکارمندی شنیدهام که جا دارد فکری برای آن بکنند.
ناصربخت از اهواز

دولت از بخش خصوصی حمایت کند ،مالیات هم بگیرد

اخیرا ســازمان مالیاتی اعالم کرده دولتیها بیشتر از بخش
خصوصی مالیات میدهند .این موضوع بهنظر عادالنه است
زیرا بیشترین حمایتها از بخش دولتی صورت میگیرد .آیا
دولت کمکی به بخش خصوصی میکنــد؟ آیا در روند بازار
حمایتی از بخش خصوصی توســط دولت دیده میشــود؟
نمیشود هم مالیات بگیرد و هم خدمات ندهد پس درست
این است که بیشترین مالیات را همان بخش دولتی بدهد.
دشتیاری از تهران

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

کمک معیشت 150هزار تومانی شامل چه کسانی شد

کمک معیشــت۱۵۰هزارتومانی مشــخص نیســت که
بهحساب چه کســانی واریزشده اســت! من كه در دهک
یک تا 4هســتم و بیمه تامین اجتماعی نیستم برایم واریز
نشــده ،پدرم سرپرســت خانوار و عضوکمیته امداد است
برایش واریز نشــده! از خانوادههای تحت پوشش کمیته
امداد هم سؤال کردیم وهمچنین یک سرپرست  2معلول
تحتپوشش بهزیستی که برای آنها هم واریز نشده است.
جمعیت۱۲میلیونــی موردنظردولت چه کســانی غیر از
اینهاســت!؟ اگر دهکهای يك تا۴واقعا مورد نظر دولت
هست حداقل یکچهارم جمعیت یعنی حدود۲۲میلیون
نفر باید تحتپوشش این کمک مختصر قرار گیرند .ضمن
اینکه بیمه شــدن درتامین اجتماعی مالک زیرخط فقر یا
باال بودن نیست.
عالمزاده از تهران

اگو نباشد رودبار تبدیل به باتالق میشود

قاسمی از رودبارعلیا

اسرار نظامی پنهان بمانند

هر چه اسرار نظامی پنهان بمانند دشمن کمتر دست به آزار و
اذیت خواهد زد .چرا برخی مقامات اصرار دارند مردم عادی از
پیشرفت نظامی اطالع داشته باشند .پس بحث اسرار نظامی
کجاست؟ همینها باعث سنگاندازی در مسیرهای مختلف
پیش روی کشور میشود.
اثنیعشری از تهران

پرستار ساوجی فرشته نجات 3بیمار شد

پس از عملیات تروریستی در حرم

یکی دیگر از روحانیونی
کــه در جریــان حمله
پیگیری
خونین در حــرم مطهر
رضوی مجروح شده بود به شهادت رسید
تا شــمار قربانیان این حادثــه به  2نفر
افزایش پیدا کند.
بهگزارش همشهری ،این حمله وحشیانه
ظهر روز سهشنبه هفته گذشته همزمان با
سومین روز از ماه مبارک رمضان در صحن
حرم مطهر رضوی اتفاق افتاد و در جریان
آن جوانی که گفته میشود افکار تکفیری

دارد با چاقو به 3روحانی جهادی یورش
برد .در جریان این حملــه هر 3روحانی
بهشدت مجروح شدند و درحالیکه مهاجم
همچنان در آنجا حضور داشــت ،توسط
مردم دستگیر شد.
ساعتی از این حادثه گذشته بود و اخبار
ضدو نقیضی درباره وضعیت مجروحان
حادثه منتشر میشد ،اما سرانجام شامگاه
سهشنبه خبر رسید که یکی از روحانیون
به نام حجتاالســام محمد اصالنی به
شهادت رســیده اســت ،اما  2نفر دیگر

وضعیت بهتری دارند .در این شرایط بود
که تالش پزشکان برای مداوای مجروحان
ادامه پیــدا کرد تا اینکه روز پنجشــنبه
دومین روحانــی به نام حجتاالســام
محمدصادق دارایی نیز بهدلیل شــدت
جراحات وارده به شهادت رسید.
دکتر مســعود خانی ،رئیس بیمارستان
شهید کامیاب مشــهد ،در اینباره گفت:
حجتاالســام دارایی حال مســاعدی
نداشــت و ســرانجام ســاعت17:30
پنجشنبه در بیمارستان کامیاب مشهد

به شهادت رسید .براســاس این گزارش،
سومین روحانی همچنان در بیمارستان
بستری اســت و مداوای وی ادامه دارد.
این  3طلبه از طالب جهــادی بودند که
ســالها برای محرومیتزدایی حاشیه

شهر مشــهد خدمت میکردند و در راه
جلســه گروههای جهادی حاشیه شهر
مشــهد برای هماهنگی فعالیتهای ماه
رمضان وارد حرم رضوی شــده بودند که
هدف حمله قرار گرفتند.

سارق و مالباخته با هم راهی کیف قاپی میشدند

وقتی مالباخته عاشق سارق شد

عشق و عالقه شدیدی که مهشید و
ایمان در جریان یک ماجرای عجیب
داخلی
به هم پیدا کردند بــه جای ازدواج و
تشکیل خانواده به راهاندازی یک باند دو نفره سرقت
منتهی شــد .باندی که پس از چندیــن کیف قاپی
سریالی در پایتخت تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و
در نهایت اعضای آن دستگیر شدند.
به گزارش همشهری ،این ماجرای عجیب و باورنکردنی
با دزدیده شــدن کیف دختری به نام مهشید توسط
کیف قاپی به نام ایمان آغاز شد .ایمان پس از سرقت
این کیف ،وقتی متوجه مدارک پزشکی داخل آن شد
و فهمید که مادر صاحب کیف مبتال به سرطان است،
دلش ســوخت و تصمیم گرفت کیف را پس دهد اما
همین تصمیم او باعث شروع ماجرایی عاشقانه شد .او و
صاحب کیف عاشق هم شدند و کمی بعد با همدستی
یکدیگر شروع به سرقت در خیابانهای تهران کردند.
سرقتهای این باند ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل
دختری جوان به اداره پلیــس پایتخت رفت و گفت
سارقان موتورسوار کیف او را قاپیده و اموالش را سرقت
کردهاند .وی توضیح داد :در یکی از خیابانهای شرق
تهران بودم که ناگهان دختر و پسری جوان که سوار
بر موتور بودند به سمت من آمدند .آنها در یک چشم
بههم زدن کیف مرا قاپیدند و فرار کردند .داخل کیفم
مقداری پول ،گوشــی موبایل و مدارک شناساییام
ازجمله شناسنامهام بود .چند دقیقه پس از سرقت نیز
پیامک بانک به دستم رسید که نشان میداد سارقان
حساب مرا خالی کردهاند چرا که کارت عابربانکم داخل
کیفم بود و رمز آن نیز شماره شناسنامهام بود.
سارق سابقه دار

با این شکایت ،پروندهای تشکیل شد و با دستور دادیار
دادسرای ویژه سرقت گروهی از مأموران پلیس آگاهی
تهران مأمور شدند تا دختر و پسر سارق را شناسایی و
دستگیر کنند .درحالیکه تالش پلیس ادامه داشت
چندین شــکایت دیگر پیش روی تیــم تحقیق قرار
گرفت که نشــان میداد دزدان موتور سوار بهصورت
سریالی دســت به کیف قاپی و موبایل قاپی میزنند.

اکثر ســرقتهای آنها در تاریکی شب انجام میشد و
مالباختهها نیز دختران یا زنانی بودند که در حال تردد
در خیابانهای خلوت بودند.
ماموران برای یافتن ردی از این باند دو نفره به بررســی
حساب مالباختهای پرداختند که ســارقان با بهدست
آوردن رمز کارتش ،حســاب او را خالی کــرده بودند.
بررســیها حکایت از این داشــت که آنها از طریق یک
دستگاه خودپرداز در شــرق تهران بهحساب مالباخته
دستبرد زدهاند .مأموران نیز به بررسی تصاویر دوربین
مداربسته بانک پرداختند و چهره پسری جوان را بهدست
آوردند .جوانی که تصویــر او در بانک اطالعات مجرمان
ســابقه دار نیز ثبت شــده و این یعنی متهم یک سارق
سابقه دار است .او ایمان نام داشت و حدودا 30ساله بود .با
این اطالعات پاتوقهای احتمالی او زیرنظر گرفته شده و
مأموران خیلی زود موفق به دستگیری وی شدند .ایمان
که تنها چند ماه از آزادیاش از زندان میگذشت و حاال
دوباره دستگیر شده بود در بازجوییها چارهای جز اقرار
به سرقتهای سریالی ندید اما نکته عجیب ماجرا این بود
که اصرار داشت تمام ســرقتها را به تنهایی انجام داده
است .او درحالی چنین ادعایی را مطرح میکرد که هم
مالباختهها گفته بودند در تمام سرقتها دختری ترک
موتور نشســته بود و هم بررسی دوربینهای مداربسته
نشان میداد که دختری همدست او بوده است .در این
شرایط بازجویی از سارق سابقه دار ادامه داشت تا اینکه
معلوم شد وی به تازگی با دختری جوان به نام مهشید
نامزد کرده است .سرانجام ایمان اعتراف کرد که سرقتها
را با همدستی مهشید انجام میداده است و با اعترافات
او ،عضو دوم این باند نیز دستگیر شد .دختر و پسر جوان
به دهها سرقت با همدستی یکدیگر اعتراف کردند و برای
انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس آگاهی
تهران قرار گرفتند.
یک عاشقانه عجیب

مهشــید میگوید که خودش یکی از طعمههای
ایمان بوده اما وقتی او را دیده عاشــقش شده و
همین باعث همدســتی آنها برای ارتکاب کیف
قاپیهای سریالی شده است.

2معمای جنايی در آخر هفته پايتخت

آخر هفته پایتخت با 2حادثه مختلف همراه بود که باعث مرگ 2جوان شد و حاال تحقیقات
کارآگاهان جنایی پایتخت برای رازگشایی از این دو معما آغاز شده است.
جنایی
به گزارش همشهری ،عصر چهارشنبه هفدهم فروردین ماه ،ماجرای مرگ مرموز جوانی به
قاضی محمد وهابی ،بازپرس ویژه قتل تهران گزارش شد .متوفی دانشجوی ٢٤سالهاي بود که برای تحصیل از
شهرستان به تهران آمده و در آپارتمانی به تنهایی زندگی میکرد .جسد او در اتاق خواب افتاده بود و بیش از 2
روز از مرگش میگذشت .یکی از بستگان نزدیکش هرچه به او زنگ زده بود تماس هایش بیپاسخ مانده و نگران
شده بود .به همین دلیل با یکی از همسایههای قربانی تماس گرفته و از او خواسته بود که به مقابل خانه جوان
دانشجو برود و سراغی از او بگیرد.همسایه نیز به مقابل در خانه قربانی رفته اما هرچه در زده بود ،جوابی نگرفته
بود .بنابراین از پلیس کمک خواسته و طولی نکشیده بود که مأموران با حضور در محل و ورود به خانه با جسد
جوان دانشجو مواجه شده بودند .ماموران متوجه شدند که قربانی فردی تراجنسی بود و همسایهها همیشه او را
درحالی دیده بودند که لباس زنانه به تن داشت .در این شرایط جسد با دستور بازپرس جنایی تهران به پزشکی
قانونی انتقال یافت تا مشخص شود که آیا دانشجوی جوان به قتل رسیده یا دست بهخودکشی زده است .دومین

از ماجرای آشــنایی ات با ســارق
سابقهدار بگو؟

من عاشق مرام و معرفت ایمان شدم و بهخاطر همین
خصلت او بود که دلباختهاش شدم .یک روز به بانک
رفتم و از حســابم مبلغی برداشــت کردم و در حال
بازگشــت به محل کارم بودم .من منشی یک شرکت
هســتم و درآمد زیادی ندارم .آن روز ایمان که سوار
بر موتور بود به من نزدیک شــد و در یک چشم بههم
زدن کیفم را قاپید و فرار کرد .پس از این اتفاق فورا به
شرکت رفتم و با موبایل همکارم به موبایل خودم که
داخل کیفم بود زنگ زدم.
به جز موبایلــم پول ،کارتهــای عابربانکم به همراه
مدارک پزشــکی مادرم بود .مــادرم مدتها بود که
مبتال به سرطان شده و تحت درمان بود .چندین بار
به موبایلم زنگ زدم تا از سارق کیفقاپ بخواهم که
دستکم مدارک پزشکی مادرم را برگرداند و مابقی
چیزها برای خودش باشد اما جواب نداد .ناچار شدم
پیامکی بفرستم و همه ماجرا را توضیح بدهم .بعد از
ارسال پیامک بود که سارق تماس گرفت و گفت دلش
به رحم آمد و میخواهد مدارک پزشکی را برگرداند
اما به شــرط آنکه پای پلیس را به ماجرا باز نکنم .من
هم به او اطمینان دادم که بــه پلیس حرفی نمیزنم
و برای پس گرفتن مدارکم با او قرار گذاشتم .وقتی به
محل قرار رفتم ایمان را دیدم او وقتی مطمئن شد که
موضوع را به پلیس لو ندادم خودش را نشان داد و کیفم
را با تمام محتویاتش حتی پول و موبایلم برگرداند .او
دلش به رحم آمده بود و وقتی دید به پلیس هم چیزی
نگفتهام خیالش راحت شد .آن روز سفره دلم را برای
ایمان باز کردم و او با دلسوزی پای درددلمهایم نشست.
در همان قرار اول دل به او بستم.

پس از آن هم تصمیم گرفتی وارد دنیای
خالفکاران شوی؟

آن روز به ایمان گفتم که شــرایط مالی خوبی ندارم.
مادرم مبتال به سرطان شــده و هزینه دارو و درمان
او باالست .از ســوی دیگر برایش تعریف کردم که در
یک شــرکت خصوصی کار میکنم با درآمد پایین.
رئیس شــرکت از من میخواســت که کار نظافت و
تی کشیدن شرکت و حتی چای ریختن را هم انجام
بدهم .او حتی هر وقت جلسه داشت از من میخواست
برایشان چای ببرم و همیشه تحقیرم میکرد .من هم
ناچار بودم بهخاطر شرایط بد مالی هرچه او میگفت را
انجام بدهم .هرچند در جستوجوی کار مناسب هم
بودم اما پیدا نشد .ایمان حرفهایم را که شنید پیشنهاد
داد تا با همدستی او سرقت کنم .ابتدا قبول نکردم اما
وقتی دیدم پول خوبی نصیبم میشود بهخاطر شرایط
مادرم پذیرفتم.
تو هم کیف قاپی میکــردی یا همه
سرقتها را ایمان انجام میداد؟

شاید دو یا سه بار گوشی قاپیدم اما با ترس و استرس.
کیفقاپیها را معموال ایمان انجام میداد .من کنارش
بودم تا کسی به ما شک نکند .ایمان میگفت تا قبل از
این به تنهایی راهی سرقت میشده و زنان به محض
دیدن موتورسوار تک رو میترســیدند و از او فاصله
میگرفتند اما با حضور من کمتر مشکوک میشوند.
البته به جز این وظیفه من فروش طالهای مســروقه
هم بود .اگر داخل کیفی طال بود من مســئول فروش
آن بودم .معموال بعد از ســرقت اموال ارزشمند آن را
برميداشتیم و کیف را درون سطل زباله رها میکردیم.
گوشــی موبایلها را ایمان به مالخــر میفروخت و
سهمش را میگرفت.

حادثه مرگبار بامداد پنجشنبه هجدهم فروردین رقم خورد .آن روز زنی با  ١١٠تماس گرفت و از قتل مردی در
یکی از بوستانهای جنوب تهران خبر داد .پس از این تماس مأموران راهی آنجا شدند و در آنجا چشمشان به
جسد خونین مردی جوان در میان شمشادها افتاد .ماجرا به قاضی محمد وهابی ،کشیک جنایی تهران اطالع
داده شد و تحقیقات در اینباره آغاز و معلوم شد که جســد متعلق به مردی حدودا ٤٠ساله بوده که با ضربات
چاقو به قتل رسیده است .از طرفی حدود ٦ساعت از مرگ او میگذشت و گوش چپ و ٤انگشت دست راست
مقتول نیز بریده شده بود و نشان میداد که او قبل از قتل با قاتلش درگیری شدیدی داشته است .مأموران اما
هیچ مدرکی بهدست نیاوردند که هویت مقتول را فاش کند .آنها در ادامه سراغ زنی رفتند که قتل را به پلیس
گزارش کرده بود .او گفت :من از آن حوالی میگذشتم که صدای مشاجره دو مرد را شنیدم .بهنظر میرسید با
زبان عربی صحبت و دعوا میکردند.به راهم ادامه دادم و وقتی برگشتم چشمانم به لکههای خونی افتاد که روی
زمین وجود داشت .رد خون را گرفتم و به جسد مردی میان شمشادها رسیدم .وحشت کردم .او همان مردی
بود که چند دقیقه قبلتر صدای مشاجره وی را با مرد دیگری شنیده بودم.
تیم جنایی در ادامه به جس 
توجو در اطراف پرداختند اما کسی مقتول را نمیشناخت.با دستور قاضی جنایی
جسد او به پزشکی قانونی انتقال یافت و تیمی از مأموران پلیس آگاهی تهران ماموریت یافتند تا ابتدا هویت
مقتول را فاش کنند و سپس قاتل او را به دام اندازند تا انگیزه او از این جنایت هولناک فاش شود .این در حالی
است که با توجه به نحوه جنایت این فرضیه مطرح شده که انگیزه قاتل فراری انتقامجویی شخصی بوده است.

دستگيری 9نفر در قتل رئيس شورای شهر قوام آباد
باجگیران مسلح که پس از ناکامی در نقشه خود برای
اخاذی از خانواده مرد باغدار با شــلیک گلوله رئیس
شورای شهر قوام آباد در استان کرمان را به قتل رسانده
بودند ،دستگیر شدند .به گزارش همشهری ،شامگاه
سهشنبه هفته گذشته چند مرد مسلح ،مخفیانه وارد
یکی از باغهای پسته در شهر قوام آباد استان کرمان
شدند و به سراغ نگهبان باغ رفتند .آنها با تهدید اسلحه،
نگهبان را گروگان گرفتند و از او خواستند که تلفنی
با صاحب باغ تماس بگیرد و با این ادعا که دچار حادثه
شده و پایش شکسته است ،از او بخواهد که خودش را
به باغ برساند .جوان نگهبان با صاحب باغ تماس گرفت
و از او خواســت خودش را به آنجا برساند .صاحب باغ
نیز بیخبر از همه جا سوار بر خودروی خود شد و برای
کمک به نگهبان به سمت باغ حرکت کرد.
گروگانگیری

همزمان با رسیدن مرد باغدار به محل حادثه ،پسرش

با وی تماس گرفت و تلفنی با او سرگرم گفتوگو شد.
در همین هنگام بود که گروگانگیران مسلح که داخل
باغ کمین کرده بودند ،از مخفیگاه خود بیرون آمده و
صاحب باغ را محاصره کردند .آنها با صدای بلند از وی
خواستند که حرکت نکند .این در حالی بود که پسر مرد
باغدار از پشت تلفن همه حرفهای آنها را میشنید.
مردان مسلح صاحب باغ را گروگان گرفتند و دست و
پایش را بستند تا در تماس با خانوادهاش از آنها اخاذی
کنند ،اما پسر گروگان که از پشت تلفن همه حرفهای
آنها را شنیده بود ،بهدلیل اینکه در شهر دیگری حضور
داشت با عمویش(رئیس شورای شهر قوام آباد) تماس
گرفت و از او خواست به کمک پدرش برود.
شلیک شبانه

رئیس شورای شهر که در جریان حمله مردان مسلح به
برادرش قرار گرفته بود ،به همراه تعدادی از آشنایان و
مردم محلی سوار بر خودروهای خود شده و برای نجات

گروگان ،راهی باغ پسته شدند .هوا کامال تاریک شده
بود و آنها پس از ورود به داخل باغ از ماشین پیاده شدند
که در همین هنگام صدای شلیک گلوله به هوا بلند
شد .گروگانگیران مسلح که هنوز در داخل باغ حضور
داشتند با دیدن افرادی که برای کمک به گروگان وارد
آنجا شده بودند ،اقدام به تیراندازی کردند و پس از آن
با استفاده از تاریکی شب پا به فرار گذاشتند .در جریان
تیراندازی آنها ،رئیس شــورای شهر قوام آباد به قتل
رسید و یکی از همراهان او مجروح شد.
بهدنبال این جنایت ،تیمهای عملیاتی پلیس آگاهی
راهی محل حادثه شدند و تحقیقات برای شناسایی و
دستگیری قاتالن مسلح آغاز شد.
بهگفته بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقالب
مرکز استان کرمان ،کار شناسایی عامالن این جنایت با
انجام اقدام فنی و اطالعاتی کارآگاهان دایره قتل پلیس
آگاهی استان کرمان و براساس حضور میدانی و صدور
دســتورات قاطع قضایی انجام شد .یعقوب احمدی

اعضای بدن پرســتار ساوجی که
بهدلیل ســانحه رانندگی دچار
مرگ مغزی شده بود به بیماران
نیازمند اهدا شد تا او پس از مرگ
نیز نجاتبخش بیماران باشد.
بهگزارش همشــهری ،عصر روز
پانزدهم فروردین ماه  ۱۴۰۱یک
دســتگاه خودروی ال 90و یک تریلی در آزادراه ساوه  -تهران
با یکدیگر بهشــدت تصادف کردند .دقایقی پــس از این حادثه
گروههای امداد و نجات راهی محل حادثه شدند و امدادرسانی
به حادثهدیدگان آغاز شد .سرنشــینان خودروی ال 90راضیه
مروتی از پرستاران بخش جراحی بیمارستان شهید مدرس ساوه
و مادرش بودند که مادر او بهعلت شدت جراحات وارده در همان
دقایق اولیه جانش را از دست داد ،اما او بعد از انجام اقدامات اولیه
به ســرعت به بیمارستان شهید مدرس ســاوه منتقل شد و در
حالی که شرایط وخیمی داشت ،کادر پزشکی همه تالش خود
را برای نجاتش انجام دادند ،اما او دچار مرگ مغزی شد .محمود
کریمی ،سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه در اینباره گفت:
این پرستار فداکار از همان ابتدا دچار خونریزی مغزی شده بود
و با وجود مراقبتهای درمانی با بروز عالئم مرگ مغزی و پس از
تشخیص و تأیید توسط پزشکان متخصص ،دچار مرگ مغزی
شد که بنا بر وصیت وی و رضایت خانوادهاش ،پیکر او برای اهدای
عضو به بیمارســتان امامخمینی تهران منتقل شد .او در ادامه
گفت :پس از انجام بررسیهای دقیق پزشکی ۲کلیه و کبد این
پرستار ایثارگر به  3بیمار نیازمند اهدا شد .کریمی در ادامه گفت:
این پرستار خوشنام و تالشگر بخش جراحی بیمارستان شهید
مدرس ساوه در ایام پیک شدید کرونا ،دوشادوش سایر مدافعان
سالمت در دفاع از سالمت مردم و درمان بیماران کرونایی ،پا به
پای دیگر همکارانش در بیمارستان فعال بود و پس از مرگ مغزی
نیز قرار است به بیماران دیگر حیات دوبارهای بخشد.

دستگیری عامل اصلی سرقت
نافرجام طالفروشی در شوش
عامل اصلی سرقت مسلحانه از طالفروشی در شهرستان شوش،
یک ماه پس از این حادثه توسط پلیس دستگیر شد.
بهگزارش همشهری ،این سرقت مسلحانه اسفندماه سال1400
در یک طالفروشی در شهرستان شوش اتفاق افتاد .در این سرقت
3ســارق نقابدار که مســلح بودند وارد طالفروشی شده و قصد
سرقت داشتند ،اما وقتی با مقاومت مرد طالفروش مواجه شدند،
با نیمهکاره گذاشتن نقشه سرقتشان پا به فرار گذاشتند .هرچند
این سرقت چند هفته قبل اتفاق افتاده بود ،اما در روزهای گذشته
فیلم مربوط به دوربینهای مداربسته طالفروشی در شبکههای
اجتماعی منتشــر شــد .آنطور که در این فیلم مشخص است
سارقان بعد از مقاومت صاحب طالفروشی بدون شلیک حتی یک
گلوله گریختند .از آن زمان پلیس تحقیقات گستردهای را برای
شناسایی سارقان آغاز کرده بود که سرانجام این تالشها به نتیجه
رسید و ســرکرده اصلی این باند دستگیر شد .سرهنگ روحاهلل
یاریزاده ،فرمانده انتظامی شوش در اینباره گفت :بهدنبال یک
فقره سرقت نافرجام از یک باب مغازه طالفروشی در اسفند سال
گذشته ،موضوع بهصورت ویژه در دســتورکار مأموران پلیس
قرار گرفت .مأموران پلیس با انجام اقدامات گسترده اطالعاتی
و شگردهای خاص پلیســی موفق به شناسایی عامل اصلی این
سرقت نافرجام شــدند که پس از هماهنگی با مقام قضایی در
عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان شــوش ادامه داد :شاکی پرونده و
شاهدان حاضر در محل وقوع ســرقت متهم اصلی را شناسایی
کردهاند و تحقیقات برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.

سارقان صیفیجات ،رسوا شدند

مقتول

با روند فعلــی نبودن سیســتم اگو بــرای تخلیه فاضالب
دستشوییها و چاههای حمام در رودبار باید منتظر باشیم
همه زمینها و دشــتهای این منطقه کمکم باتالقی شوند
زیرا هیچ تمهیدی برای خروج اصولــی فاضالب در منازل
رودبار تعبیه نشده است.

شهادت دومین روحانی 2روز

کوتاه از حادثه

ادامه داد :با تالش مأموران و بررسیهای انجام شده
9نفر از افراد مرتبط با این جنایت در کمتر از 48ساعت
شناسایی شده و در عملیات جداگانه در مخفیگاههای
خود دستگیر شدند .احمدی افزود :متهمان با استفاده
از سالح کالشنیکف و به قصد گروگانگیری وارد باغ
پسته شــده و در نهایت برادر صاحب باغ را به ضرب
گلوله به قتل رســانده بودند که با دستگیری 9متهم
در این پرونده ،تحقیقات از آنها برای شناسایی ضارب
اصلی ادامه دارد.

انتشار تصاویر حمله 5جوان به کامیونهای حمل صیفیجات
در مرز شــلمچه ،رســوایی بزرگی برای آنها بهبار آورد و باعث
دستگیریشان شد.
بهگزارش همشــهری ،چند روز قبل انتشــار تصاویر سرقت از
کامیونهای حمل صیفیجات در مرز شلمچه سر و صدای زیادی
در شبکههای اجتماعی به پا کرد .این تصاویر چند پسر جوان را
نشان میداد که به بار کامیونها دستبرد زده و میوه و صیفیجات
را ســرقت کرده و بهخودروی خود که یک پژو پارس بود منتقل
میکنند .این تصاویر بازتاب گستردهای داشت و کاربران خواستار
برخورد با سارقان شدند .در چنین شــرایطی بود که تحقیقات
پلیس در اینباره آغاز شد تا اینکه دادستان خرمشهر از دستگیری
ســارقان خبر داد .فاخر باوی گفت :بهدنبال انتشار تصاویری از
سرقت در مرز شلمچه از کامیونهای باری سبزی و صیفیجات،
دستورات قضایی برای شناسایی و دستگیری متهمان صادر شد تا
اینکه5نفر متهم در این خصوص دستگیر و برای تکمیل تحقیقات
تحویل پلیس آگاهی شــدند .بهگفته وی ،خودروی پژوی مورد
استفاده در این سرقتها نیز کشف و توقیف شده است.
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جهان نما

عمرانخان؛ یک گام تا برکناری

نقلقول
وانگیی
وزیر خارجه چین
دلیل اصلی بحران اوکراین ،عدمتعادل
در سیســتم امنیتی کنونی اروپاســت.
تمامــی طرفهــا بایــد مذاکــرات صلح
بین روســیه و اوکراین را تسهیل کنند.
شــما نمیتوانیــد در عیــن حــال کــه
خواستار آتشبس هستید ،به تحویل
تســلیحات بــه اوکرایــن ادامــه دهیــد.
(رویترز)

گ کرده است
افزایش محبوبیت رقیب راستگرای امانوئل مکرون در روزهای اخیر ،عرصه رقابت را بر رئیسجمهور جوان فرانسه تن 

دور اول انتخابات ریاستجمهوری
فرانســه فــردا برگزار میشــود؛
گزارش
انتخاباتی کــه 3رقیب اصلی آن از
3جبهه سیاسی مختلف قرار است بر سر هدایتیکی
از پرجمعیتترین و تأثیرگذارترین کشورهای عضو
اتحادیه اروپا رقابت کنند .اگرچه در نگاه اول امانوئل
مکرون برنده دور اول انتخابــات و احتماال دور دوم
ت و چپ مکرون از نظر
بهنظر میآید ،اما دو رقیب راس 
محبوبیت فاصله چندانی با او ندارند و همین نزدیکی
پیشبینی نتیجه نهایی را دشوار ساخته است.
حمله روســیه به اوکراین و اخبــار مربوط به جنگ
تا حدود زیــادی کارزارهای انتخاباتی فرانســه را
تحتالشــعاع خود قرار داده است .با این همه ،هنوز
نســبت به کارزار انتخاباتی امانوئــل مکرون توجه
زیادی وجود دارد .منتقــدان او را متهم میکنند که
از شــرایط خاص پیش آمده بهخاطر جنگ اوکراین
بهرهبرداری کرده تا به بهانه ضــرورت پرداختن به
مدیریت این بحران ،با رقبایش در مناظرهها روبهرو
نشــود .با این حال ،رقیب اصلی او یعنی ماری لوپن
که نامزد راست افراطی است و مخالف اتحادیه اروپا
و ناتو و طرفدار روسیه به شمار میرود ،توانسته طی
روزهای اخیر فاصله خود را با مکرون کم کند .ژاک
لوک مالنشن ،نامزد چپهای افراطی در هفتههای
اخیر درنظرسنجیها جایگاه بهتری بهدست آورد ه و
کار را برای مکرون سختتر کرده است.
چالشهای رئیسجمهور جدید

رئیسجمهور بعدی فرانسه باید این کشور را از میان
دو چالش بزرگ به سالمت عبور دهد :هجوم روسیه به
نها نفر در سراسر
اوکراین که منجر به آوارگی میلیو 
اروپا شده و روند بهبود اقتصاد تحتتأثیر همهگیری
کرونا .اگرچه نیروهای راســتگرا در سالهای اخیر
در تمامی مجادالت فرهنگی فرانسه برنده بودهاند،
نظرســنجیها نشــان میدهند که رایدهندگان
فرانســوی هماکنون بیش از هرچیز نگران افزایش
هزینه زندگــی هســتند.رئیسجمهور بعدی باید
بتواند عالوه بر مدیریت این نگرانی ،دیگر معضالت
طوالنیمدت نظیر انتقال انرژی فرانســه به منابع
پاک ،نگرانی از افزایش جمعیت مهاجران و جایگاه
اسالم در فرانسه را در ذهن رأیدهندگان حل کند.
سرخوردگی گسترده نســبت به سیاستمداران در
فرانسه نگرانی دیگری است که در انتخابات پیش روی
فرانسه وجود دارد و انتظار میرود این سرخوردگی

الکساندر لوکاشنکو
رئیسجمهور بالروس
در غیبت بالروس ،هیچگونه توافقی
در رابطــه بــا بحــران اوکرایــن حاصــل
نخواهــد شــد .از آنجایــی کــه شــما
(اوکراینیهــا) و بهویــژه کشــورهای
غربی پای ما را به این ماجرا کشیدید،
طبیعتــا موضــع بــاروس هــم بایــد
در ایــن مذاکــرات شــنیده شــود.
(راشاتودی)

عکس :رویترز

پس از یک کشــمکش چندروزه ،پارلمان پاکســتان بار دیگر
امروز تشــکیل میشــود تا طرح عدماعتماد به نخستوزیر را
به رأی بگذارد .روز پنجشــنبه ،دیوان عالی پاکستان ،دستور
رئیسجمهور برای انحالل پارلمان را غیرقانونی اعالم و زمینه
را برای تشکیل جلسه دوباره پارلمان فراهم کرد .رئیسجمهور
پاکستان به درخواست عمرانخان ،نخســتوزیر ،پارلمان را
منحل کرده بود .انحالل پارلمان ساعاتی قبل از تشکیل جلسه
برای رأیگیــری در مورد صالحیت عمرانخــان جهت ادامه
مسئولیتش اتفاق افتاد و در در واقع ضدحمله عمرانخان علیه
مخالفانش بود.
نمایندگان پارلمان قرار بود روز یکشــنبه هفته گذشــته در
مورد طرح عدماعتماد رأیگیــری کنند ،اما رئیس پارلمان که
مخالفان را به «دست داشتن در یک توطئه با یک قدرت خارجی
برای برکناری رهبر پاکستان» متهم کرد ،مانع رأیگیری شد.
عمرانخان پیش از آن گفته بود آمریکا از سفر اخیر او به مسکو
و موضعگیریهایش درباره واشنگتن ناراضی است و قصد دارد او
را از قدرت حذف کند .او همچنین گفته که بهدلیل عدمموافقت
با ایجاد پایگاه خارجی در خاک کشــورش ،هدف توطئه برای
برکناری قرار گرفته است .با این حال ،هر پنج قاضی حاضر در
دیوان عالی کشور اعالم کردند که جلوگیری از این رأیگیری
و متعاقب آن انحالل مجلس ملی ،خالف قانون اساسی است.
شــبکه تلویزیونی الجزیره دیروز گزارش داد که در پی تنش
سیاسی ایجاد شده در پاکستان ،احتمال برکناری عمرانخان
اکنون بسیار بیشــتر از قبل اســت ،اما او اعالم کرده دست از
مبارزه علیه احزاب اپوزیســیون بر نمــیدارد .درصورتی که
172نفــر از 342عضو پارلمان علیه عمرانخــان رأی دهند،
او باید از قــدرت کنارهگیری کند .حــزب حاکم ،یعنی حزب
تحریک انصاف پاکستان ،اکثریت را در پارلمان از دست داده و
احتمال سقوط دولت خان جدی است .هفته گذشته 190نفر
از اعضــای پارلمان اعالم کردند که در جلســه ر أ یگیر ی ،
علیــه نخســتوزیر رأی خواهند داد.
رویترز نوشــته تحلیلگران سیاسی
بر این باورند کــه عمرانخان حمایت
ارتش بانفوذ پاکستان را از دست داده و
نظامیان اکنون برای برکناری او مصمم
هســتند .ارتش پاکســتان دخالت
در سیاســت را رد کرده ،اما
همه میدانند که در این
کشــور ،نظامیــان چه
زمانــی کــه در قدرت
بودهاند و چه زمانی که
بــه غیرنظامیان اجازه
اداره دولت را دادهاند،
بازیگر اصلی بودهاند.

انتخابات فرانسه؛ رقابت تنگاتنگ مکرون و لوپن

منجر به کاهش قابل توجه مشارکت رایدهندگان در
این انتخابات شود.
روند انتخابات فرانسه

برخالف نخســتوزیر انگلیس یا صدراعظم آلمان
که توسط حزب حاکم بر پارلمان انتخاب میشوند،
رئیسجمهور فرانسه مســتقیما توسط مردم برای
دورهای 5ساله انتخاب میشود .درصورتی که نامزدی
در دور اول اکثریت قطعی آرا را بهدست آورد ،بهعنوان
رئیسجمهور انتخاب خواهد شد؛ رویدادی که از سال
1965تاکنون رخ نداده و معموال انتخابات با حضور
 2نامزد به دور دوم کشیده میشود .مقررات انتخابات
فرانسه بسیار ســختگیرانه اســت و برای برگزاری
کارزارها و تامین مالی آنها محدودیتهای بسیاری
ایجاد شده است .حداکثر مبلغ صرف شده برای کارزار
انتخاباتی در دور اول نباید از 16.9میلیون یورو و در
دور دوم از 22.5ميليون يورو فراتر رود .از عصر روز
انتخابات ،نتایج اولیه دور اول منتشر خواهند شد تا
نامزدهای راهیافته به دور دوم مشخص شوند2 .نامزد
راهیافته به دور بعدی انتخابات پیش از آغاز دور دوم،
در مناظرهای تلویزیونی که 14روز پس از انتشار نتایج
دور اول برگزار خواهد شد ،شرکت میکنند و دور دوم
پس از این مناظره برگزار خواهد شد.

نامزدهای اصلی انتخابات فرانسه

7

کیوسک

امانوئل مکرون44 ،ساله :مکرون ،رئیسجمهور کنونی فرانسه ،اصلیترین چهره
انتخابات است؛ زیرا در تمامی نظرســنجیها از رقبای خود پیشی گرفته است .او
اصالح قانون کار ،حذف مالیات بر ثروت و تحول شرکت ملی راهآهن فرانسه را در
پرونده ریاستجمهوری خود دارد .اما چهره اصالحطلب او تحتتأثیر اعتراضهای
شدید به تحوالت قانون بازنشستگی ،شورش جلیقهزردها و همهگیری کرونا قرار
گرفت .تالشهای مکرون برای جلوگیــری از جنگ اوکراین ،میزان محبوبــت او را افزایش داد .طبق
نظرسنجیها او با محبوبیت 26.9درصدی در باالی جدول نامزدها قرار دارد.
ماری لوپن53 ،ساله :لوپن ،رقیب سرسخت مکرون ،محبوبیتی 22.1درصدی دارد.
این سومین بار است که او نامزد انتخابات ریاستجمهوری میشود .لوپن مدتها
رهبری جبهه ملی را بهعهده داشت که محورهای اصلی آن یهودستیزی و تعصبات
ضدمهاجرتی است .او در سال 2018با تغییر نام این جنبش راست افراطی به جبهه
اجتماع ملی تالش کرد رویکردهای افراطگرایانه آن را تطهیر کند .حمایت لوپن از
والدیمیر پوتین انتقاداتی علیه او بهدنبال داشته ،اما کارزار انتخاباتی او با تمرکز بر تورم و افزایش قیمت
انرژی ،محدودسازی مهاجرت در فرانسه و حفظ فرانسه برای فرانسویها ،برتریهایی نسبت به مکرون
بهدست آورده است.
ژان لوک مالنشن70 ،ساله  :مالنشن اگرچه با محبوبیت 15.9درصدی خود فاصله
زیادی با دو رقیب اصلی این انتخابات دارد اما نباید این سیاستمدار کهنهکار و سخنور
را دستکم گرفت .مالنشن نامزد چپهای افراطی فرانسه است که به تازگی توانسته
با وعدههایی نظیر ســرمایهگذاری روی منابع انرژی پاک ،کاهش ســن قانونی
بازنشستگی ،افزایش حداقل دســتمزد ماهانه و توزیع ثروت با دریافت مالیات از
ثروتمندان خود را درنظرسنجیها باال بکشاند.

هفتهنامه اکونومیست [انگلیس]

چرا سرنوشت مکرون برای جهان مهم است؟

مردم فرانســه اين بار مكرون را به خاطر ديدگاههايش در
سياســت خارجي و توانايياش در احياي جايگاه فرانسه
در صحنه سياسي اروپا و جهان انتخاب ميكنند .مكرون
اكنون بيشــتر يك چهره بينالمللي است تا فرانسوي؛ به
همين دليل سرنوشتش براي جهان مهم است.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
کسب علم کنید تا برای شما ،زندگی کسب کند.
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روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين

باغ
بان چو من زین جا بگذرم حرامت باد
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صاحب امتياز :مؤسسه همشهري
مدیرمسئول :عبداهلل گنجی
سردبیر :دانیال معمار

حافظ

دفتر مركزي :تهران ،خيابان وليعصر (عج) ،كوچه تورج ،شماره14
كدپستي  19666-45956تهران ،صندوقپستي19395/5446
تلفن ،23023000:نمابر22046067:

گرينويچ

خردسال ،گوشی و بیش فعالی

کالیفرنیــا  :براســاس پژوهشهــای انجام شــده در
دانشگاه آلبرتای آمریکا خردســاالن پیشدبستانی که از
گوشیتلفن همراه یا تبلت استفاده میکنند احتمال ابتال
به ایدیاچدی ( ADHDبیشفعالیشان) 7.7برابر بیش
از کودکان دیگر خواهد بود .به گزارش ایبیسی ،هرچند
پژوهشهایی هم وجود دارد که ارتباط میان اســتفاده از
گوشی هوشمند و افزایش مهارتهای کودکان زیر 5سال
را تأیید میکند اما موضوع اصلی این پژوهش اخیر ارتباط
میان ایدیاچدی و استفاده از گوشــی تلفن همراه است.
بر این اساس کودکان زیر 5سال چنانچه روزانه 2ساعت یا
بیشتر از گجتهای هوشمند استفاده کنند بیش از کودکانی
که روزانه نیم ساعت با این وسیله سر و کار دارند در معرض
ابتال به ایدیاچدی قرار میگیرنــد .ای دی اچ دی نوعی
بیماری است که در سالهای اخیر رشد زیادی داشته و طی
آن کودکان نسبت به گروه همساالن خود از انرژی بیشتری
برخوردار میشوند اما توجه و تمرکز کمتری دارند.

چاپ :همشهري

همشهريw w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

تلفن48075000 :

سايت روزنامهn e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

عدد خبر
شهادت
تقویم/

فاطمه عباسی
روزنامهنگار

«امنیت» در نقــاط صفر مــرزی معنای
عمیقتری پیدا میکند .همانجا که هزاران
سرباز و نیروی متعهد شــبانه روز در حال
مقابله با اشــرار ،ناامنی و قاچاق هستند تا
ما در شهرها و اســتانهای دیگر با خیال
آســوده روزگار بگذرانیم .به همین دلیل
است که مرزبانی در کشــور ما از اهمیت
ویــژهای برخوردار اســت .کشــوری که
8هزارو۷۵۵کیلومتر مرز دریایی و خشکی
دارد و امروز مرزبانی توانسته در تمام این
مرزها امنیت را تأمین کند .البته آنطور که
فرمانده مرزبانی انتظامی کشور میگوید،
امســال قرار اســت تجهیزات جدیدی به
کمک نیروهای انســانی برای حراست از
مرزها بیاید« :استفاده از تجهیزات و دانش
روز موضوعی نیست که یکبار انجام شده
و دیگر اهمیتی نداشــته باشد ،در همین
راستا نیز مرزبانی همواره بهدنبال ارتقاي
تجهیــزات و امکانــات خود اســت .برای
سال ۱۴۰۱هم برنامهریزیهایی را انجام
دادهایم که تجهیــزات و امکانات جدیدی
وارد مجموعه مرزبانی شود و ما با استفاده

به خارجیها خانه نمیفروشد

بسماهلل الرحمن الرحیم
فیه علی ِصیا ِم ِه و قیا ِم ِه و َج ّنبنی ِ
اللهم اع ّنی ِ
فیه من َهفَوا ِت ِه و آثا ِم ِه
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وار ُزقْنی ِ
ّ
ِ
المضلین.
ْ
کرک بدوامه بتوفیقک یا هادی ُ
فیه ِذ َ
به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا یاری کن مرا در این روز بر روزه گرفتن و عبادت و برکنارم
دار در آن از بیهودگی و گناهان و روزیام کن در آن یادت را برای
همیشه به توفیق خودت ایراهنمای گمراهان.

شنبه

از آنهــا از مرزهای آبی و خاکــی پایداری
کنیم».
یکی از این تجهیزات و امکانات اســتفاده
از پهپاد در مرزهاســت .یگان پهپادی یک
واحد از فرماندهی انتظامی کل است و هر
وقت که مرزبانی به امکانات پهپادی احتیاج
داشــته باشــد ،میتوانند از این پهپادها
اســتفاده کنند .عالوه بر پهپادها ،مرزبانی
هلیشــات هم تهیه کرده که با استفاده از
این پرندهها مرزها رصد و پایش میشوند.
هماکنون هم اکثر گروهانها و هنگهای
مــرزی بــه ریزپرندهها مجهز شــدهاند و
با اســتفاده از آنها مرزها تحــت کنترل و
رصد هستند .به این ترتیب احتماال خطر
کمتری هــم نیروهای انســانی را تهدید
میکند که ایــن میتواند خبر خوبی برای
کسانی باشد که برای خدمت به این نقاط
فرستاده میشوند.

برای از تو نوشتن هوا کم است
مسعود میر
روزنامهنگار

یک راه طی شده

ســید مرتضی آوینی بــه قول خــودش «بچه
شاه عبدالعظیم» بود .کســی که انقالب و امام
متحولش میکند ،لیســانس معماری و پزهای
روشنفکریاش را کنار میگذارد و میرود جهاد
ســازندگی تا توی روســتاها بیل بزند .اما چون
جهاد ،فیلمساز میخواهد ،میشود فیلمساز .از
نقاط محروم فیلم میگیرد و از جنگ مســتند
«روایت فتح» را میســازد .بعد دربــاره فیلم و
سینما مطالعه میکند ،مینویسد ،کتاب ترجمه
میکند ،مجله «سوره» را منتشر میکند .کسی
که میخواهد بدانــد در این مســیر ،گاهی به
روشنفکرها نزدیک میشــود و گاهی از جایش
در میان بچه مســلمانها تکان نمیخورد .رفقا
مســخرهاش میکردند که «توی حوزه هنری
پروســتریکا به راه انداخته» و روشــنفکرها هم
قبولش نداشــتند .اما او فقط بهدنبال حقیقت
بود .خود آوینــی درباره جوانــیاش میگوید:
«تصور نکنید که من با زندگی به سبک و سیاق
متظاهران به روشنفکری ناآشنا هستم .خیر .من
از «یک راه طی شده» با شما حرف میزنم .من
هم سالهای سال در یکی از دانشکدههای هنری
درس خواندهام .به شــبهای شعر و گالریهای
نقاشی رفتهام .موسیقی کالسیک گوش دادهام،
ســاعتها از وقتم را به مباحثات بیهوده درباره

چیزهایی که نمیدانســتم گذراندهام .من هم
سالها با جلوهفروشــی و تظاهر به دانایی بسیار
زیســتهام ،ریش پروفسوری و ســبیل نیچهای
گذاشتهام و کتاب «انسان تکساحتی» هربرت
مارکوزه را ـ بیآنکه آن زمان خوانده باشــماش
ـ طوری دســت گرفتهام که دیگران جلد آن را
ببینند و پیش خودشــان بگویند :عجب! فالنی
چه کتابهایی میخواند ،معلوم است که خیلی
میفهمد… اما بعد خوشــبختانه زندگی مرا به
راهی کشاندهاست که ناچار شدهام رودربایستی
را نخست با خودم و سپس با دیگران کنار بگذارم
و عمیقــاً بپذیرم که «تظاهر بــه دانایی» هرگز
جایگزین «دانایی» نمیشود ،و حتی از این باالتر
دانایی نیز با تحصیل فلسفه حاصل نمیآید .باید
در جستوجوی حقیقت بود و این متاعیاست که
هرکس بهراستی طالبش باشد ،آن را خواهد یافت
و نزد خویش نیز خواهد یافت… و حاال از یک راه
طی شده با شما حرف میزنم».
آخرین روایت ســیدمرتضی از فتــح ،صبح روز
20فروردین 1372بود .وقتی در حال بررســی
لوکیشن مجموعه شهری در آسمان که در ارتباط
با مقاومت مردم خرمشــهر بود ،در منطقه فکه
با مین برخورد کرد و بــر اثر اصابت ترکش مین
باقیمانده از جنگ تحمیلی به شهادت رسید.

هدفون را میچپانم در گوشــم و
صدای خواننده دیپورت شــده از
ینگه دنیا را زیاد میکنم .به کالم قطعهای که میشنوم فکر
میکنم .شــاعر بندریاش البد روزی که این شعر را نوشته
هنوز خبری از ریزگردها و قرمز شــدن آسمان آبی جنوب
نبوده است .حاال من این قطعه موسیقی را در تهرانی گوش
میکنم که به گواه کارشناســان ،احواالت هوایش نارنجی
است و خطرناک .دلم آشــوب میشود از مرور آسمان بدون
رنــگ جذابش و از فکر کــردن به زمینی کــه خاکش را به
چشم و سینه ما میپاشد البد به نشــانه اعتراض ،اعتراض
به بیتوجهی.
ما با خاک مهربانمان درســت تا نکردیم ،محیطزیستمان
را دوست نداشتیم و قدر زالل آبهایش را ندانستیم و حاال
انگار عقوبت نازل شده اســت .هزاران میلیارد گلوله خاکی
میکرونی حاال میخواهند حقشان را پس بگیرند و حق ما را
کف دستمان بگذارند .نفس تنگی دارم و الیه غبار و خاک را
که روی میز میبینم نفسم بیشتر تنگ میشود.
نمیخواهم گذشتهها را تجسس کنم و ترجیح میدهم من
و ما از همین حاال که این نشانه هراس آلود شهر را قرق کرده
به خودمان قول بدهیم که حواسمان جمع باشد به این خاک
و آب .شــغل و منصب و جایگاه را بگذارید کنار چون در این
هوا وزیر و وکیل و کارگر و کارمند و کاســب همه خُ لقشان
تنگ میشــود .همه باید از همین حاال پای کار بیاییم ،آنها
که مســئولیتی دارند برای کنترل کانونهــای ریزگرد در
همسایگی برنامه بریزند و طرح ارائه کنند و من هم که یک
روزنامهنگار ساده هستم حواسم به نیالودن محیطزیست و
پاسبانی از هدررفت آب باشد .آســمان آبی شهر باید قاعده
باشد نه استثنا و این مهم هیچ اما و اگر و توجیهی برنمیتابد.
قطعه موسیقی به خوانش این مصرع معرکه رسیده« :چیزی
شبیه عطر حضور شما کم است» و من باید دوباره این قطعه
را گوش کنم.

شهر مکتوب

رانندگی همچنان کرونایی است
پایان تعطیــات طوالنی آغاز ســال،
میثم قاسمی
همزمان شد با بازگشت بسیاری از امور
کشــور به وضعیت پیش از همهگیری کرونا .گرچه زمانبندی
این بازگشــت منتقدانی دارد؛ اما درباره اصل آن هیچ حرف و
سخنی نیست .باالخره یک روز باید دوران اضطراری به پایان
برسد و مردم به زندگی عادی بازگردند .این میان تنها چیزی
که به وضعیت پیش از کرونا بازنگشته ،رعایت قوانین راهنمایی
و رانندگی در شهر است .البته نه اینکه پیش از کرونا همهچیز
عالی بود و همه راهنما میزدند و کسی ورود ممنوع نمیرفت
و موتورسوار در پیادهرو نبود و...؛ نه .آن موقع هم از این منظر،
شهرها و جادهها در وضعیت خوبی نبودند؛ اما با آغاز شیوع کرونا
انگار قواعد راهنمایی و رانندگی در شهرها بهعنوان ضعیفترین
حلقه حقوق شهروندی در کشور به سرعت فراموش شد و دیگر
هیچگاه به حالت عادی بازنگشت .این روزها همه همان کارهایی
را میکنند که پیش از کرونا میکردند؛ اما یک تفاوت مهم وجود
دارد .پیش از این اگر کسی قوانین را زیر پا میگذاشت ،از کرده
خود دفاع نمیکرد و حتی به نوعی از آن خجالتزده هم بود؛ اما

رد کارپت

تورنتو :جاستین ترودو ،نخستوزیر کانادا پیشنهاد کرده است
که خرید خانه توسط بعضی از شهروندان خارجی بهمدت 2سال
به حالت تعلیق درآید .به گزارش بیبیسی ،این پیشنهاد در حالی
مطرح شده که کانادا با یکی از بدترین شرایط در زمینه دسترسی
به مسکن ارزانقیمت مواجه شده است .در سالهای اخیر قیمت
مسکن بیش از ۲۰درصد افزایش یافته و میانگین بهای خانه در
کانادا را نزدیک به ۸۱۷هــزار دالر کانادا (۶۵۰هزاردالر آمریکا)
افزایش داده که کمابیش از ٩برابر متوسط درآمد ساالنه خانوارها
بیشتر است .به این ترتیب ،یک خانواده متوسط کانادایی برای
خریدن خانه باید معادل ٩ســال درآمد خود را پسانداز کند یا،
همانطور که معمول اســت ،این مبلغ را وام بگیرد و اقساط آن را
پرداخت کند .کارشناسان بخش مسکن معتقدند که نمیتوان
انتظار داشت که ممنوعیت خرید خانه توسط شهروندان خارجی
مشکل افزایش بهای مسکن را تخفیف دهد .آمار مربوط به خرید
خانه توسط شهروندان خارجی در کانادا محدود است اما تحقیقات
نشــان میدهد که این خریدها بخش کوچکی از معامالت بازار
است .بن مایرز ،رئیس شرکت مشاوره مسکن بولپن در تورنتو
گفته است« :فکر نمیکنم اجرای این پیشنهاد تأثیر زیادی داشته
باشــد ».به نظر می رسد آمار خرید مســکن توسط شهروندان
خارجی در سال ٢٠٢١کاهش داشته است.

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

باشگاه
نویسندگان

بازنشستگي محیطبان 100ساله

ریچموند :محیطبانی که وظیفه نگهبانی در پارک
حیاتوحش کالیفرنیا را بهعهده داشت سرانجام در
100سالگی پذیرفت تا بازنشسته شود .به گزارش
سیانان ،بتیساســکین که از زمان جنگجهانی
دوم تا به حال خانــهاش در ریچموند آمریکا بوده و
چندین دهه بهعنوان محیطبان و رنجر در این پارک
فعالیت میکرده از خانوادههای آفریقایی-آمریکایی
ساکن این کشور است .شوهر بتی سالها فروشگاه
موسیقی داشت و با وجود این بتی احساس میکرد
طبیعت او را فرامیخواند .به همین دلیل مشغول
کار محیطبانی در این پارک شد و با رسیدن به دوره
کهنســالی در محافل مدافع محیطزیست شهرت
یافت .بتی دربــاره کار و حرفهاش میگوید :جدای
از ضرورت مســائل مالی،کاری را انتخاب کنید که
هنگام خداحافظی بــا آن از عملکرد خود و صرف
عمر برای آن راضی باشید.

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

خوشامد به پرندههای مرزی
گزارش

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شعاع،خيابان شهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

اد ْ ُعونی أَ ْس َت ِج ْب ل َ ُكم

حاال قضیه فرق کرده است .دوبله پارک کردن ،یکی از حقوق
اساسی مردم شده است .پوشاندن پالک برای ورود به محدوده
زوج و فرد کاری اســت که اگر کسی آن را انجام ندهد ،زشت و
ناپسند است .اگر رانندهای قبل از پیچیدن یا تغییر مسیر ،راهنما
بزند ،کار بسیار زشتی انجام داده است و. ...
باید بپذیریم فرهنــگ رانندگی در میان ما پایین اســت .هر
مربی خارجی که برای کار در تیمهای ورزشی به ایران میآید،
مهمترین مشــکلش برای زندگی در تهران را مدل رانندگی
مردم میداند .البته همه آنهایی که براســاس قوانین رانندگی
نمیکنند ،برای کرده خود بهانههایی دارند .یکي کار دارد ،آن
یکی جای پارک پیدا نکرده ،دیگــری مریض دارد ،یکی دیگر
ناراحت و عصبانی است و ...این وسط آنچه دیگر امکان ندارد،
تردد در شهر است.
مســیر دوچرخه را که فراموش کنید؛ اصال این بازیها برای
ما زود است .پیادهرو هم که از ســالها پیش سهم موتوریها
و نمایشگاههای اتومبیل بود .حاشــیه خیابانها و روی پل و
خط عابر پیاده و ایســتگاه اتوبوس هم جای پارک است و در

دیالوگ

جمال :پس تو خیلی
رضا عطاران
زحمت کشیدی.
رضا :پس چی13 ،ســال تئاتــر کار کردم،
موهام ریخت.
جمال :با همین کچلیتم خوبی.

ما را هم تیتر کنید
سیدمحمدحسین هاشمی
روزنامهنگار

دوران جدید ،دوبله پــارک کردن و رفتن هم بــه بقیه اضافه
شده و حاال اگر کسی بخواهد لحظهای از ماشینش پیاده شود،
سوبله میایستد .ترافیک در تهران به پیش از کرونا بازنگشته و
اگر همین روند ادامه پیدا کند ،با آنچه در فیلمها از بلبشــوی
خیابانهای هند و پاکستان میبینیم ،فاصله زیادی ندارد.

بوکمارک

رضا :اینجا خوبیش اینه که خیلی به این چیزا
توجه نمیکنن .بازیگر میخوان ،بازیت خوب
باشه ،دیگه رنگ مو و چشم و…
جمال :نه بابا ،مهمه.
رضا :داســتین هافمن مگه قیافه داره؟! اینا
دیگه ته ته خوشگالشــون مرلیــن مونر ِو.
بقیشونم عین منن دیگه!

اگر این نیز انسان است
دیر یا زود ،هرکس در زندگی درمییابد که نیکبختی کامل
پریمو ل ِوی
دسترسناپذیر است ،اما اندکند کسانی که درنگی میکنند
تا نقیض این فرضیه را نیز از نظر بگذرانند :شوربختی کامل نیز به همانسان ناممکن
است .موانع تحقق این هر دو قطب ،ماهیتی یکســان دارند :خوشبختی و بدبختی
حاصل وضعیت محدود انسانی ماست ،وضعیتی ناسازگار با هر چیز بیکران.

جهان نما

دروغ حناق است
میگوینــد دروغ هرچه
مهدیا گلمحمدی
بزرگتر باشــد باورش
راحتتر اســت .یوزفگوبلس ،وزیر اطالعرسانی یا به تعبیر
درســتتر همان پروپاگانــدا و مردمفریبــی آدولفهیتلر
به قدری این مفهــوم را دقیق بهکار گرفت کــه از آن پس
به دروغهای بــه تعبیر بوتیکدارهــا  3ایکسالرج (خیلی
بزرگ) ،دروغ گوبلسی یا گوبلزی معروف شد .نمونه خیلی
دم دستیاش این اســت که کسی در نخســتین برخورد،
خود را جراح معرفی کند ،کمتر کســی به این دروغ بزرگ
شک میکند و مرعوب عظمت آن میشــود .از سوی دیگر

میگویند دروغ حناق نیست؛ یعنی مثل بیماری حناق بیخ
گلوی گوینده را نمیچسبد و خفهاش نمیکند؛ بنابراین باور
ب دادن
عموم بر آن است که دروغگو پیوسته میتواند به فری 
دیگران ادامهدهد .درصورتی که اگــر نیمنگاهی به عاقبت
دروغگوها بیندازیم و بدانیم که خورشید همیشه هم پشت
ابر نمیماند در این طرز تفکر تجدید نظر میکنیم .اگر بدانیم
یوزفگوبلس سرانجام پس از مغلوب شدن در جنگ دست
به خودکشــی زد و هیچ دروغگویی هــم نمیتواند تا پایان
عمر پشت دروغهایش پنهان شــود ،این فرضیهها را کنار
میگذاریم.
در نمون ه اخیرش اینفلوئنســری در استرالیا به نامگیبسون
سال 2013میالدی مدعی شده بود به سرطان مبتالست و
با رژی م گیاهخواری توانسته بر بیماری العالجش غلبه کند.

دروغ به حدی بزرگ بود که چند سال بعد او در اینستاگرام
چند صد هزار دنبالکننده را جذب کرد و پس از نوشــتن
کتابش معروفترین انتشارات دنیا یعنی پنگوئن هم فریب
خورد و آن را چاپ کرد .اپلیکیشــن او هم اپ سال اپل شد.
سرانجام اما یک گزارش تحقیقی توسط یک خبرنگار سمج
ثابت کرد که تمام ادعاهای اینفلوئنسر محبوب اینستاگرام
خ گلوی او را گرفت.
دروغ بوده است و حقیقت مثل حناق بی 
همین اواخر او دستکم به پرداخت 400هزار دالر و تحمل
زندان محکوم شد .بنابراین این روزها با گسترش استفاده از
فضای مجازی و اینستاگرام بهعنوان مخاطب باید حواسمان
به پدیدههایی که شبیه واقعیت هستند و به شبهخبر و شبه
علم مشهورند باشد .چرا که اینفلوئنسرهای دروغگو فقط در
خارج از کشور زندگی نمیکنند.

اهواز هوا ندارد .این را ما رسانهها
بارها گفتیم و نوشتیم .به دادشان
برســید که نه آب دارند ،نه هــوا؛ این را ما مــردم بارها در
شبکههای اجتماعی مورد تأکید قرار دادیم.
هنوز هم اوضاع همان است؛ بعضی وقتها کمی بهتر ،بعضی
وقتها کمی بدتر .اما هر چه هست ،ما حواسمان خیلی وقت
است که به جنوب کشور معطوف شده؛ به ریزگردهایش؛ به
نفسکشیدنهای سخت مردمانش؛ به تمام آن چیزی که ما
دیروز در همین تهران ،بدجور تجربهاش کردیم .همین حاال
که دارم از ندیدن 2متر آنسوتر ،از نفسهای تنگ شده و از
احوال عجیبم میگویم ،شــاخص کیفیت هوای شهر تهران
روی عدد 500اســت .این یعنی وضعیت اضطرار .این یعنی
هر کجای دنیا که باشد ،مردم باید مغازههایشان را ببندند؛
باید از رفتن به محل کار خودداری کنند؛ باید در خانه بمانند؛
پنجرهها را ببندند و صبوری کنند که وضعیت بهتر شود .اما
ما اینجا ،حاال ،مثل همیشــه از صدای خودروهای بزرگراه
کنار خانهمان کالفهایم؛ مجبوریم بــرای یک لقمه نان ،کار
کنیم و انگار نه انگار که شــرایط ،شرایط اضطرار است .دارم
این کلمهها را کنار هم میگذارم تا به یادگار باشــد و بماند
برای آیندگانی که احتماالً با ادامــه این روند جنگلخواری
و برجسازی و اســتفاده از آبهای زیرزمینی ما ،در فردای
زندگی ،اوضاع همیشگیشان اوضاع دیروز ما خواهد بود .اینها
را مینویسم تا شــهادت بدهم که ما در روزگار پیشینشان،
الاقل از اندککاری که از دســتمان ســاخته بود ،فروگذار
نبودیم .اینها را مینویسم تا مردم امروز خوزستان بدانند که
ما به دردشان دچار شدیم ولی میخواهم باور کنند که اوضاع
آنها ذرهای از ما بهتر است .آنها رسانههای پایتخت را دارند که
اگر اوضاعشان اضطراری شود ،دردشان را بگویند.
آنها هموطنانی در گوشهگوشه ایران دارند که الاقل وقتی کار
از کار گذشت ،در شبکههای اجتماعی حواس تصمیمگیران
را جمع میکنند به هموطنانشان که در گوشهای از کشور،
نفسشان تنگ شده است .اما ما چه بگوییم .ما که اینجا کنار
خودشان داریم نفستنگی میکشــیم .ما که داریم ذرهذره
میمیریم .ما که امروز داریم خاک میخوریم .ما چه بگوییم
هموطن که حاال باید عادت کنیم به آلودگیهای زمستان و
خاک بهار .باید عادت کنیم به اینکــه تهران ،دارد کمکم از
شهری افسونگر ،به شهری تاریک تبدیل میشود که دیدن
ماه که هیچ ،روزهای زیادی از سال ،ســاکنانش را از دیدار
خورشید هم محروم میکند.
اینها را در روزی که هوای شــهر تهران همهچیز داشت جز
هوا مینویسم تا شاید یک روزی یک جایی کسی همشهری
بخواند و به حال همشــهریهایش که هنوز سال و قرن نو
نشده باید تنگی نفس بکشند ،غصه بخورد .تمام.

گزارشهاي کاربران از گران شدن شدید اینترنت
برخی شرکتها خبر میدهد

چگونه «روز ملی فناوری هستهای»
در تقویم کشور ثبت شد

20سال تالش هستهای
20سال دشمنی غرب

450میلیون تومان تسهیالت ساخت و 200میلیون
تسهیالت برای اسکان موقت به متقاضیان ارائه میشود

اینترنت را چراغخاموش
گران کردند

مانعزدایی در ساخت
120هزار واحد مسکونی

11

10

عددبازی

یادداشت

12

144هزارو679

شــنبه  20فروردین 7 1401رمضان  1443سالسیام  شـــماره8470

مورد ازدواج تا
پاییز 1400ثبت
شده است که
نسبت به فصل
سال قبل 7.2درصد
افزایش یافته
است.

50هزارو357
مورد طالق تا
پاییز 1400ثبت
شده است که
نسبت به فصل
سال قبل 1.1درصد
افزایش یافته
است.

براساس گزارشهای مرکز آمار ،تابآوری زوجها در زندگی مشترک رشد مثبت یکونیمدرصدی داشته است

گزارش

نگار حسینخانی
روزنامهنگار

حتما تصاویر حســادتبرانگیز آن دســته از
زوجهایی را که سالهاست با یکدیگر زندگی
میکننــد و از پــس مشــکالت برآمدهانــد
دیدهاید .آن دســته که عکسهای دوستانه
و محبتآمیزشــان دستبهدست میشود و
شــبیه الگووارهای در شــبکههای اجتماعی
میچرخد .این زوجها ممکن اســت بتوانند
الگویی وسوسهآمیز برای دیگر زوجها باشند،
اما در ایــن گزارش مدنظر ما نیســتند .ما در
اینجا سراغ آن دســته رفتهایم که از یکدیگر
جدا شــدهاند و حتی کوچکتر؛ آن دستهای
که نخستین جداییشان را به ثبت رساندهاند.
در این زمانه آدمها چقــدر میتوانند یکدیگر
را بپذیرند و با هــم زندگی کنند؟ تابآوری و
آستانه تحمل آنها برای زوج بودن چند سال
است؟ معموال جزو کدام گروه سنی هستند و
چقدر با هم تفاوت ســنی دارند؟ چه دالیلی
باعث تــابآوری بیشترشــان در قالب زوج
بوده است؟
میانگیــن طول مدت ازدواج در 4ســال
گذشته

در ســال 1396میانگین طول مدت ازدواج
9سالو2ماه ثبت شده است .این آمار را مرکز
آمار ایران منتشر کرده و مربوط به آن دسته
است که صیغه طالق بینشان جاری شده .اما
حاال همین مرکز ،میانگین طول مدت ازدواج
را در سال 1400به 10سالو7ماه رسانده .این
بهمعنای آن است آن دســته که سالهاست
با هم زندگــی میکنند و همچنــان در کنار
یکدیگرند و طالق نگرفتهاند در این آمار قرار
نگرفته و شامل آن نشدهاند .نکته قابل توجه
این اســت که اعداد ارائه شــده تا پاییز سال
گذشــته بوده و باید این نکتــه را مورد توجه
قرار داد که با وجود ســالهای سخت شیوع
کرونا و شرایط سخت اقتصادی ،ما با بیشترین
میانگین طول مدت ازدواج در 4سال گذشته
روبهرو بودهایم .شاید مهمترین نکته این آمار
آن باشد که در این سالها زوجها بیش از پیش
درصدد تحمل سختیهای زندگی و یکدیگر
بوده و آمار را یکونیمدرصد از 4ســال پیش
رشد مثبت دادهاند.
مرکز آمار همچنین در جــدول دیگری این
موضوع را بررســی کرده که همسن و سالها
بیشتر از یکدیگر طالق میگیرند و آن دسته
که 15سال اختالف سنی داشته و مرد بزرگتر
از همســرش بوده کمترین آمــار طالق را به
ثبت رســاندهاند .در واقع بهتر است مسئله را
اینگونه روشن کنیم که بین کسانی که طالق
گرفتهاند ،کمترین آمار برای ازدواجهایی ثبت
شده که مردان خیلی بزرگ ترند .البته درنظر
داشته باشید که بیشترین آمار ازدواج نیز میان

زوجهای همسن و سال است و طبعا آمار طالق
هم بین همین گروه باال بوده است.
نقش تفاوت سنی در جدایی

در همین اعداد ارائه شــده از سوی مرکز آمار
ایران نشان داده شده است که در سال1396
مردانی که زیر 15سال ازدواج کردهاند 43نفر
بوده ،درحالیکه در ســال 1400این عدد به
19نفر رسیده است .این آمار کاهشی درباره
زنان نیز صــدق میکند ،امــا در اندازههایی
بزرگ تر؛ یعنــی 33هــزار و 384زن کمتر
از 15ســال در ســال 1396راهــی خانــه
بخت شــدهاند و این عــدد در پاییز1400به
25هزارو646نفر رســيده است .اما در همین
جدول آن دسته که 40ســال به باال داشته و
ازدواج کردهاند در سال 1396در میان مردان
45هزارو233نفر بــوده و این عــدد تا پاییز
گذشته به 42هزارو936نفر رسیده است .در
میان زنان نیز این عدد از 24هزارو 634به عدد
28هزارو 689نفر در ســال گذشته رسیده و
افزایش داشته است .این نشان میدهد ازدواج
در سنين باال روندی افزایشی داشته است.
در جدول طالق نیز مردانی که در سال1396
در ســن کمتر از 15ســال طالق گرفتهاند،
یک نفر بــوده که این عدد در ســال1400به
صفر رســیده ،اما زنان در همین گروه سنی
هزارو48مورد طالق را به ثبت رساندهاند که
این عدد در سال 1400به 734طالق کاهش
یافته است .ســال 1396در گروه سنی باالی
40سال نیز 52هزارو46مرد طالق گرفتهاند
که این عــدد پاییز 1400بــه 50هزارو596
رســیده و زنان باالی 40ســال هم به نسبت
سال 1396که 32هزارو 59مورد طالق را به
ثبت رسانده بودند ،در ســال گذشته تا پاییز
این عدد به 32هزارو 835رســيده و افزایش
داشته است.
در این میان ازدواج زنان و مردان همســن در
ســال 1396عدد 71هــزارو 817مورد ثبت
شده که در ســال 1400این عدد تا پاییز به
49هزارو 786مورد رســیده و طــاق نیز در
این گروه ســنی از 19هــزارو 947مورد به
15هزارو 534مورد رسیده است.
ازدواج میــان زوجهایی که مرد 15ســال از
همسر خود(زن) بزرگتر است در سال1396

عدد 16هــزارو 119مــورد ثبت شــده که
ســال 1400این عدد تا پاییز 12هزارو840
مورد بوده اســت .همین تفاوت ســنی بین
زوجها در طالق نیــز از 5هزارو618مورد در
سال1396به 3هزارو914مورد رسیده است.
همسری با حمایت پدرانه

ق براساس طول مدت ازدواج،
اما در جدول طال 
امری به روشنی دیده میشود ،و آن هم اینکه
هر چه طول مدت ازدواج میان افراد افزایش
یابد ،آمار طالق میان آنها کاهش پیدا میکند.
آن دســته از زوجهایی که بیش از 20سال با
یکدیگر زندگی کردهاند به شــکل محسوسی
تحملشان نسبت به یکدیگر افزایش داشته
و طالق میانشــان کمتر اتفــاق میافتد .اما
بیشــترین میزان طالق در 5سال اول ازدواج
رخ میدهد .میتوان بــا اطالعات این جدول
این پرســش را مطــرح کرد که چــرا با همه
آگاهیبخشیها نسبت به آمادگی و شناخت
قبــل از ازدواج ،همچنان ایــن الگو تغییری
نکرده است و زنان و مردان در ابتدای زندگی
به دلزدگی از یکدیگر و جدایی تن میدهند؟
ساناز فالحزاده ،روانشناس میگوید که پیوند
ازدواج از پیچیدهتریــن نوع ارتباط انســانی
است که بررســی ابعاد متعدد آن سالهاست
پژوهشهای فراوانی در رشــتههای مختلف
علوم انسانی و بهطور اخص دانش روانشناسی
را بهخود معطوف کرده است .او میگوید« :در
نگاه اول آمارها گیجکننده بهنظر میرسد! اما
ابتدا به رابطه یا همبستگی میان طول مدت
ازدواج و کاهش نرخ طالق بپردازیم .از دیدگاه
نظریه رفتاری ،عقالنی و هیجانی ،تبیین این
موضوع را میتوان به رشــد عقالنی زوجین،
افزایش کنترل هیجانی ،عادت و یافتن توانایی
مواجهه و مقابله با مســائل موجود در زندگی
زناشویی ،مربوط دانســت ».از دیگر سو او به
عوامل فرهنگی مانند بزرگ شــدن فرزندان
و اینکه طالق تهدیدی برای زندگی زناشویی
یا همسریابی آنان خواهد بود ،اشاره میکند
کــه میتواند از دالیل کاهــش نرخ طالق در
ازدواجهای طوالنیمدت باشــد .مسئله دیگر
افزایش سن ازدواجهایی اســت که منجر به
طالق شدهاند و از ۸ســال به ۱۰سال رسیده
است .فالحزاده این موضوع را نشانه خوبی از

افزایش میزان تابآوری افراد و افزایش سواد
رابطه میان زوجها میداند.
اما درباره زوجهایی که در آن مردان 15سال
بزرگتر از همســر خود (زنان) هستند باید
بهگونهای با تحلیلی روانکاوانه از آن ســراغ
گرفت .به اعتقاد فالحزاده تحلیل این رفتار را
میتوان ناشی از جامعه پدرساالرانه دانست:
«پدر مظهر اقتدار و قدرت بوده و در خانواده
فردی پیشــرو محسوب میشــود .بنابراین
در ازدواجهــا اگر مرد خیلی بزرگتر باشــد
شمایل پدر را بهخود میگیرد .همین امر باعث
میشــود زنان با احترام و پیروی بیشتری در
زندگی زناشویی رفتارکنند .در مقابل مرد نیز
عطوفت بیشتری به همسرش خواهد داشت.
اما از دیدگاه عقالنی و هیجانی ،طبق باورهای
موجود در جامعه ،احتــرام به بزرگتر در این
نوع روابط مطرح خواهد شد .اینکه فرد بزرگتر
ن امر زن را در این
تجربه بیشتری داشته و همی 
نوع پیوندها تابعتر خواهد کرد .در مقابل نیز
وقتی فرد (مرد) با فردی کوچکتر از خود از
نظر ســنی و عقلی روبهرو میشود ،انعطاف و
صبر بیشتری به خرج میدهد.
مقاومت در برابر انعطاف

اما چرا در این آمار آن دسته که یک تا 5سال
از شروع زندگی مشترکشان گذشته ،در صدر
آمار طالق قرار گرفتهاند؟ فــاحزاده معتقد
است« :سالهای ابتدایی ازدواج نیازمند توان
مواجهه و مقابله با امور زیادی اســت .ازدواج
میان انسانها ،تنها پیوند میان 2فرد نیست،

فــاحزاده معتقــد اســت :ســالهای
ابتدایی ازدواج نیازمندتوانمواجههو

مقابلهباامورزیادیاست.ازدواجمیان

انسانها،تنهاپیوندمیان2فردنیست
بلکهپیوندمیان2خانواده2،فرهنگو

عقیده2،جایگاهاجتماعیواقتصادی

نیزمحسوبمیشود

طالقها براساس طول مدت ازدواج

مدت زندگی مشترک
کمتر از یک سال
یکتا5سال
5تا10سال
10تا15سال
15تا20سال
20تا25سال
25تا29سال
بیش از 30سال

1396
17521
57561
42145
26595
15697
7878
6582
7326

پاییز 1400
3495
13304
11569
8690
5838
2967
2172
2322

بلکه پیوند میان 2خانواده2 ،فرهنگ و عقیده،
2جایگاه اجتماعی و اقتصادی نیز محســوب
میشود .هر چه تفاوت میان این ابعاد بیشتر و
آشکارتر باشد ،احتمال توانایی کنار آمدن افراد
(خصوصاً هنگامی که آموزشهای کافی درباره
ســواد رابطه به آنها داده نشده باشد) ،کمتر و
نامحتملتر خواهد بود».
از ســوی دیگر باید به این نکتــه توجه کرد
که طبق دیدگاه عقالنی-هیجانی ،باورهای
مرکزی افراد ،جزو ارکان اصلی شــخصیت
و رفتار آنهاســت که بهوجود فرد قوام و دوام
میبخشــد .این روانشــناس میگوید« :در
ســالهای ابتدایی ازدواج به دالیل مختلفی
که ذکر شــد ،باورهــای فرد بهطــور مداوم
در معرض تعدی و آســیب قــرار میگیرد و
(جدای از درســت و غلط بودن یا آگاهانه یا
ناآگاهانه بودن) همه تــاش فرد حفظ این
باورها و ارزشهاست .همین امر فرد را وادار
به مقاومت و حفظ ارزشهایی میکند که تا
پیش از آن با آن زیسته .این موضوع میتواند
یکی از دالیل طالق زودهنگام باشــد ».در
واقع از نظر او در ســالهای ابتدایی ازدواج،
صیانت از ذات منجر به جنگ و نهایتا جدایی
خواهد شد.
همچنین میتــوان به این نکتــه توجه کرد
که در چند دهه اخیر با توجه به پیشرفت در
فناوری اطالعات و فراگیر شــدن شیوههای
آموزشی ،همچنین غیاب متولی مناسبی برای
چگونگی آموزشها باعث شــده آموزشهای
غلط به والدین داده شــود و منجر به پرورش
افراد در ظاهر بالغی شــود کــه صفاتی چون
خودشــیفتگی و نمایشــگری تا حد اختالل
درگیرشان کرده اســت .بهگونهای که همین
امر میتواند یکی از دالیل افزایش نرخ طالق
در ازدواجهای جدید و با ســن کمتر از 5سال
باشــد .به قول معروف فرد دیگر طاقت ندارد
کســی به او بگوید باالی چشــمش ابروست!
فالحزاده با بسط این موضوع به صفت دیگری
اشــاره میکند که بعضی والدیــن و فرزندان
آنها با افتخار از آن یاد میکننــد ،و از دالیل
شکســت زندگی زوجها محســوب میشود؛
وابســتگی .او میگوید« :هنگامیکه محبت
با وابستگی اشــتباه گرفته شود ،شکل سلب
مســئولیت ،دخالت ،و نهایتاً احساس ناتوانی
از امور شخصی را به فرد میدهد .والدینی که
فرزندان خود را با شیوههای بهاصطالح نوین
که سرشار از محبت کالمی و عملی (بیشک
غیرعاقالنه) بــرای زندگی مشــترک آماده
میکنند ،متأسفانه مسیری غلط برای رسیدن
به هدف را برگزیدهاند .همانها که میگویند
فرزندمان نازکتر از گل نشنیده و سنگینتر
از قاشق بلند نکرده! بنابراین با چنین تربیتی
انتظار تســلیم ،طالق و بازگشــت به زندگی
وابسته و اقناع کننده نیازهای
خودشــیفتهوار فرد ،آنچنان
هم دور از انتظار نخواهد بود».

عکس :همشهری /محمدعباسنژاد

زوجهایهمسنبیشترجدامیشوند؟

30

میانگین سن در
نخستین ازدواج
در مردان شهری
در پاییز 1400بوده
است.

25

میانگین سن در
نخستین ازدواج
در زنان شهری
در پاییز1400بوده
است.

21هزارو634

بیشترین رویداد
طالق مردان در بازه
سنی  30تا 39سال
در پاییز 1400بوده
است.

18هزارو900

بیشترین رویداد
طالق زنان در بازه
سنی  30تا 39سال
در پاییز 1400بوده
است.

213

مورد طالق دختران
کمتر از 15سال در
پاییز 1400بوده
است.

8هزارو235
مورد ازدواج دختر
کمتر از 15سال
در پاییز 1400ثبت
شده است.

مهناز اسماعیلی
روانشناس

بهترینسنبرای
ازدواج وجود ندارد
اختالف ســنی در حقیقت ب ه معنــای تفاوت در
تجربههای زندگی و نقاط وابسته به فرهنگ است و
شاید نتوان آن را بهعنوان یک نسخ ه 100درصدی
برای همگان تجویز کرد .ازدواج با همسن نیز دارای
مزایا و معایبی است .البته اختالف سنی در ازدواج
یک امر قطعی نیست و تا حد زیادی به ویژگیهای
شــخصیتی افراد و ســن عقلی آنان بستگی پیدا
میکند .از بین رفتن حرمتهــا میتواند بهدلیل
وجود صمیمیتی باشــد که بین ایــن افراد وجود
دارد .در واقع صمیمیتهای زیادی ،میتواند افراد
را نسبت به هم بیحرمت کرده و مرزهای آنها را از
بین ببرد .مردها بهدلیل ناپختگی و بیتجربگی در
سنین پایین ،توانایی اداره کردن زندگی را ندارند و
در مدیریت کردن آن دچار مشکل میشوند .این
موضوع میتواند باعث شــود که زنها در زندگی
با همان الگوواره مرسوم که باید دنبال پشتوانهای
برای خود بود ،احســاس خأل کننــد .از آنجایی
که زنها عالقه دارند مردشــان قدرتمند باشد و
بتواند پایه اصلی خانواده باشد و پناهی برای خود
و خانوادهشان محسوب شود ،این رابطه میتواند
با هر کاستی شکننده شــود .درنظر داشته باشیم
که اختالف ســنی تا اندازهای بــرای ازدواج الزم
است تا مردها بتوانند شایستگی کافی برای اداره
کردن منزل و کارهایی که به آنها محول میشود
را داشته باشند .زنان معموال زودتر از مردان نسبت
به روابط زناشویی بیمیل شده و از آن کنارهگیری
میکنند .همین موضــوع میتواند در آینده باعث
بروز مشکالتی در زندگی زوجها شود .کمرنگ شدن
شادابی و نشاط زن معموال بهدلیل زایمان ،بارداری
و شیردهی باعث میشود زودتر از مرد شکسته شود
و چه بسا محبوبیت خود را نزد شوهر از دست بدهد
و این شکســتگی ظاهری موجب بروز مشکالت
زناشویی باشد.
در ازدواج با همسن اطاعتپذیری زن از مرد کمتر
خواهد بود ،و مرد آن حس اقتدار و تکیهگاه بودن را
نزد همسر خود ندارد .همین موضوع میتواند زمینه
بروز مشکالت را فراهم کند .بهترین سن ازدواج از
نظر محققان وجود ندارد و هر فردی در هر ســنی
که بخواهد میتواند ازدواج کنــد .اما برای ازدواج
کردن و تشکیل یک خانواده فرد باید به بلوغ رسیده
باشــد ،زیرا در غیر این صورت نمیتواند زندگی
خوبی برای خودش بســازد .از نظر روانشناســی
ازدواج با همسن مشــکلی ندارد و موفقیت در این
نوع ازدواجها به شــرایطی دیگر نیز وابسته است.
در ازدواج با همسن بهتر است ابتدا دختر و پسر به
بلوغ فکری و عقلی رسیده باشند تا با درنظر گرفتن
شــرایط ،مناســب بودن برای همدیگر را بررسی
و ارزیابی کنند .بهترین روش برای دسترســی به
آگاهی از این مســئله ،مراجعه به مشاور پیش از
ازدواج است .افراد متخصص در امر مشاوره پیش
از ازدواج با مصاحبه ،گرفتن تستهای متفاوت و
بررسی زن و مرد از لحاظ طرز فکر ،فرهنگ ،اخالق،
نداشتن اختاللهای شخصیتی و دیگر اختاللها
میتوانند در این راستا کمککننده باشند .در اصل
مشاور ه پیش از ازدواج به بررسی مسائل اجتماعی،
فرهنگی ،جسمانی و روانی میپردازد و مشخص
میکند هر دوطرف در چه سطحی از آگاهی و شعور
زندگی مشترک قرار دارند .در جامعه نیز نمونههای
بســیاری وجود دارد که زوجهای همسن نیز در
تشکیل زندگی مشترک و تداوم آن موفق بودهاند.
بنابراین شخصیت و تربیت افراد در موفقیت ازدواج
تأثیر بسزایی دارد.
مثلث عشق اســترنبرگ را نیز میتوان در اینجا
بررسی کرد .این مثلث از 3ضلع تعهد ،صمیمیت
و هوس تشکیل شده است .به این ترتیب که وقتی
که سن پایینتر است ،مثال مرد و زن هر دو 22ساله
هستند ،مشکالت زیادی ایجاد نمیشود ،همسن
بودن در این ازدواجها و در این رده ســنی مالک
منفی محسوب نمیشــود چون این افراد فرصت
زیادی دارند و میتواننــد پابهپای همدیگر پیش
رفته و زندگی کنند .مشــکالت همسنها زمانی
است که زوج در ســنین باالتری قرار دارند ،مثال
باالتر از 30سال هستند .در واقع زنان با باالتر رفتن
سنشان از نظر جنسی و بدنی با افت مواجه شده و
ممکن است این در زندگی مشکلساز شود و دیگر
رابطه جنســی میان زو ج در ایجاد صمیمیت بین
آنها اثرگذار نباشــد .حال اگر سن زوج به 40سال
برسد که این مشکل نمود بیشتری نیز پیدا میکند.
چنانچه در آمار مرکز آمار ایران نیز اعالم شده است،
یک تا 5سال آغاز زندگی ،در میان زوجها بیشترین
آمار طالق را بهخود اختصاص داده است .زمانیکه
زندگی زوج بسیار وابسته به همین رابطه جنسی
بوده و اگر دوام مییابد نیز بسیار وابسته به کیفیت
روابطه میان زوجها اســت .بعد از این مدت زمان
است که تقویت زندگی زوج از روی رابطه جنسی به
سمت صمیمیت حرکت میکند .بنابراین در ابتدای
زندگی رابطه جنسی بســیار مهم است ،اما به این
معنا نیست که ازدواج زودهنگام یا در سن کم خوب
اســت .امری که بنابر آمار بهدست آمده این است
که رابطه جنسی در 40سالگی به پختگی خواهد
رسید و با کیفیت بهتری انجام خواهد شد .ممکن
است میل در این سن میان زوج کم باشد ،ولی باعث
میشود که رابطه هم مثل فرد پخته باشد .افراد هم
در این سنین به لحاظ مهارتی و هم روانشناختی
به بلوغ و پختگی خواهند رسید .میان نوجوانها و
جوانها رابطه جنسی حتی بیش از صمیمیت و در
نوک این مثلث قرار میگیرد .با توجه به این 3مولفه
در مثلث عشق اســترنبرگ میتوان انواع مختلف
عشــق را بیان کرد .برای مثال با فقدان یک مولفه
نوع عشــق متفاوت از فقدان 2مولفه است .مثلث
عشق یک مثلث شامل 3وجه است و اگر هرکدام
این وجوه کم یا زیاد شود نوع عشق متفاوت میشود
برای مثال اگر در یک رابطه تعهد وجود نداشــته
باشد آن رابطه یک عشق هوسی است.
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یادداشت

نقطه بیبازگشت هستهای
و عقبگرد ممنوع

رآکتور آبسنگین خنداب در 90کیلومتری اراک

ادامه از
پنجمین درس تلخ ایران ،پس
صفحه اول  5از توافق برجام است که آمریکا و
اروپا به هیچیک از تعهدات خودشان عمل نکردند و افزون بر
این آمریکا با خــروج یکطرفه و بدون هزینه ،فشــارهای
شدیدتر از قبل از توافق برجام بر ایران تحمیل کرد ،بدون
اینکه از طرف سایر اعضای برجام محکوم شود.
اروپاییها نهتنهــا از ایــران دربرابر این اقــدام ضدقواعد
بینالمللی دفاع عملی نکردند ،بلکه همداستان با کاخسفید
بر ایران انواع فشار سخت ،نیمهسخت و نرم را وارد کردند که
پذیرش شروط 12گانه پمپئو ،وزیرخارجه ترامپبهمعنای
دستکشیدن از غنیســازی و قبول برجامهای موشکی،
منطقهای و حقوق بشری بود.
گرچه برخیجریانات در داخل تالش داشتند که این شرایط
را منحصر بهوجــود ترامپ و تیم او بکنند ،امــا با روی کار
آمدن بایدن و دمکراتها باز تغییری در شــرایط تحمیلی
صورت نگرفت .این شرایط نیز درســی مضاعف و جدید را
به همه آموخت که برای قویشــدن ایران یک راه بیشــتر
نیست :ادامه هوشمندانه مســیر پیشرفت دانش و فناوری
هستهای با رویکرد خنثیسازی تحریمها بهجای گرهزدن
رفع تحریمها به برجام.
اکنون شواهد نشان میدهد شرایط ایران پساز طی
 6مسیری پرفرازونشیب ،بسیار بهتر از گذشته است.
اهرمهای فشار غرب تضعیف و درحال فروریزی است و فقط
با پروپاگاندا و عملیات رسانهای تالش بر نفوذ در اراده ایران
دارد .این درحالیاســت که سیاست خنثیسازی تحریمها
جواب داده و باید درآینده تغییرات ملموستری از این ناحیه
شاهد باشیم .بنابراین ،براساس  3عامل اساسی؛ فروریزی
ابزارهای فشار سخت و نیمهسخت آمریکا ،نتیجهبخش بودن
سیاست خنثیسازی تحریمها که در آینده شدت بیشتری
پیــدا خواهد کــرد و تــوان دانــش و فناوری هســتهای
بیبازگشت ،این اعتقاد را تقویت کردکه هرنوع عقبگرد در
توافقات ممنوع است.
مهمتر از اینها ،این باور ،درس بزرگی بود که از فرازونشیب
برنامه هستهای ایران حاصل شدهاست

نحوه برخورد غرب با
که در هر مرحله ،خود غربیها نیز بهطــور غیرمنتظرهای
نتایج فشــارهای خود در توسعه فناوری هســتهای ایران
دیدهاند.
بنابراین ،آمریکا هیــچ راهی برای پذیرش خواســتههای
ایران ندارد و ایران نیز بهرغم شــگرد نخنمای کاخسفید و
متحدان اروپایــی آن در توقف مذاکرات بــرای باجگیری
ِ
تحریف واقعیتها برای فشار
و جریان پرحجم رســانهای
روانی بر تصمیمگیران ،از موضع مشروع خود عقبنشینی
نخواهد کرد.

چگونه «روز ملی فناوری هستهای» در تقویم کشور ثبت شد

20سال تالش هستهای
20سال دشمنی غرب

در23مرداد ماه ،1381خبرنگاران در
هتل «ویالرد» واشنگتن برای ارسال
گزارش
یک خبر بســیار مهم لحظهشماری
میکنند؛خبرراسخنگویگروهکتروریستیمنافقین
اعالم میکنــد؛ او تصاویری از 3نقطه در اســتانهای
اصفهان و مرکزی به نمایش میگذارد و مدعی میشود
ایران بهطور مخفیانه در 2نقطه تاسیسات غنیسازی
اورانیوم دارد .اسفندماه« 81محمد البرادعی» ،مدیرکل
ســابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سفر به ایران،
ضمن بازدید از تاسیســات هســتهای ،تأیید میکند
تاسیسات نطنز و اراک ،استفادهای صلحآمیز داشته و
ادعاهای مطرحشده درباره استفاده غیرصلحآمیز ایران
از این تاسیسات ،غیرقابل استناد است.
واشنگتن ،البرادعی را تحت فشار میگذارد تا پرونده
هستهای ایران را در دستور شــورای حکام قرار دهد.
شهریور سال 82شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ،قطعنامه پیشنهادی 3کشــور کانادا ،استرالیا و
ژاپن را تصویب میکند و به ایران مهلت داده میشود تا

در کمتر از50روز به تعهدات خود در مورد کنترل برنامه
اتمیاش عمل کند14 .مهرماه 82با پیشــنهاد رئیس
دولت اصالحات ،حسن روحانی که دبیر شورایعالی
امنیت ملی است از ســوی رهبر انقالب مسئول ارشد
مذاکرهکننده هستهای میشود .پیش از آغاز مذاکرات
تهران با 3کشــور اروپایــی ،تعــدادی از نمایندگان
اصالحطلب طرح 3فوریتی برای الزام دولت به پذیرش
پروتکل الحاقی را امضا میکنند .سرانجام29مهرماه،82
بیانیه سعدآباد به تأیید طرفین رسید4.اسفند،1382
تیم هستهای در سفر به بروکســل 2دور مذاکره انجام
میدهد .در دوره نخست طرفین به توافقی کلی مبنی
بر اینکه ایران تعلیق را در چارچوبی که آژانس تعریف
کرده ،میپذیرند و آنها هم به تعبیر حسن روحانی پرونده
هستهای ایران را از دستور اضطراری شورای حکام خارج
میکنند ،اما واقعیت این اســت که در این موافقتنامه
تعهدات ایران بهصورت بسیار شفاف و اجرایی و تعهدات
3کشور اروپایی در قالب موارد کلی و غیراجرایی مورد
اشاره قرار میگیرد.

با وجود این توافق ،نهتنها موضوع هستهای ایران در
اجالس ژوئن 2004شورای حکام از دستور کار خارج
نمیشود بلکه قطعنامه شدیداللحنی نیز علیه ایران در
این اجالس تصویب میشود .عدمتعهد طرف اروپایی
به تعهداتش موجب میشود ایران به نشانه اعتراض،
پس از صدور قطعنامه ســوم در ژوئن  ،2004اعالم
کند که دیگر به تعهداتش عمــل نمیکند .با وجود
این غالمرضا آقازاده «20فروردین »83اعالم میکند
ایران بهصورت داوطلبانه ،تولید سانتریفیوژ را تعلیق
میکند .با وجود این ،باز هم طرف مقابل فشار بر ایران
را جایگزین عمل به تعهدات خود میکند .ایران هم
مردادماه 83تولید سانتریفیوژ در نطنز را دوباره آغاز
میکند و این اقدام باعث میشــود شورای حکام در
قطعنامهای ایران را تهدید کند.
دور دیگر مذاکرات ایران و اروپا 6آبان 83در وین آغاز
میشود .اتحادیه اروپا بر تعلیق نامحدود یا دائم همه
فعالیتهای مربوط به غنیسازی پافشاری میکند .بر
مبنای این رویدادها سفرای فرانسه ،آلمان و انگلستان

در تهران ساعت 9صبح سهشنبه 13آبان 83طرحی
را تقدیم ایران میکنند و در مقابل تهران با رد طرح
مزبور پیشنهاد جایگزینی را در ساعت 20چهارشنبه
13آبان 83تحویل سفرای3کشور میکند.
این موافقتنامه درحالی شــکل میگیــرد که طرف
اروپایی به تعهد خود مبنی بر عــادی کردن موضوع
هستهای ایران در اجالس ژوئن 2004عمل نمیکند.
از طرف دیگر3 ،کشــور اروپایی دنبال این هستند که
تعلیق را تا حد اعالی آن گســترش دهنــد .ایران در
این توافقنامــه بهعنوان اقدامــی داوطلبانه در جهت
اعتمادسازی  -و نه بهعنوان یک تعهد قانونی  -میپذیرد
که کلیه فعالیتهای مربوط به غنیسازی و بازفرآوری
مانند ســاخت ،تولید ،نصب ،آزمایش ،سرهمبندی و
راهاندازی سانتریفیوژهای گازی و فعالیتهای مربوط
به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند .یک هفته پس از
مذاکرات ،تهران فعالیتهای تاسیسات هستهایUCF
را به حالت تعلیق درمیآورد و این در حالی اســت که
فعالیتهای تبدیل اورانیوم ،طبق نظر فنی آژانس جزو
فعالیتهای غنیسازی اورانیوم محسوب نمیشود ،اما
کشورهای اروپایی که از ادامه این بازی خوششان آمده،
هیچیکبهتعهداتخودعملنمیکنند.اوایلسال 84و
پس از توافقنامههایی که در پاریس و بروکسل بین طرف
ایرانی و اروپایی امضا شد ،دولتهای اروپایی جدیت
زیادی برای اجرای تعهداتی که برعهده داشتند ،نشان
ندادند و بهدنبال تلف کردن وقت تا معلوم شدن تکلیف
انتخابات ریاستجمهوری سال 84بودند.
انتخابات ریاستجمهوری ،فضای هستهای و مذاکرات
آن را تغییر میدهد .خلف وعدههای پیدرپی طرفهای
غربی و تغییر رویکرد دولت نهم سبب میشود ،مذاکرات
اینبار نه به خواســت اروپاییها و آمریکاییها بلکه به
خواست ایران پیگیری شود.
دولت وقت ،تمام تعهداتی را که ایران در توافق سعدآباد
به شکل یک طرفه زیربار آن رفته بود ،تعلیق میکند .در
مراسمی در روز20فروردین ماه سال ،85خبر راهاندازی
زنجیره کامل غنیسازی اورانیوم از سوی رئیسجمهور
وقت اعالم و ایران به طرفهای غربی پیام میدهد که
فناوری هستهای خود را در مسیر جدیدی پیگیری و
توسعه میدهد.
تعداد سانتریفیوژهای فعال ایرانبهسرعت افزایش یافته
و ایران قدرت ساخت سوخت هستهای را بهدست آورده
است .این اتفاق با واکنش کشورهای غربی روبهرو و آنان
تهدید کردند ایران باید فعالیتهای هســتهای خود
را متوقف کند .اما مســیر هستهای ایران متوقف نشد
و با نامگذاری 20فروردیــن بهعنوان روز ملی فناوری
هستهای در تقویم کشور ،روند هستهای شدن کشور
شتاب بیشــتری گرفت .تا جایی که امروز جمهوری
ی
اســامی در نقطهای قرار گرفته که از غنیســاز 
3.5درصد سالهای  84به غنیســازی 20درصد و
اکنون 60درصد رسیده است.

نگاه

عملیات تروریستی در مشهد را
چهکسی هدایت کرد؟
انجام 3عملیات در 2جهت مختلف نشانههای مهمی در خود
دارد ،قتل 2روحانی اهل ســنت در گنبد ،شهادت و مجروح
شدن 3طلبه مظلوم در حریم اهلبیت(ع) در مشهد و نیز اقدام
تروریستی در مسجد پل خشتی کابل را باید در یک امتداد قرار
داده و روی اهداف آن تأمل کرد.
عالئم موجــود از این حوادث نشــان میدهد ســناریویی
دقیق برای ایجــاد یک توطئــه جدید در منطقه توســط
آمریکاییها طراحیشــده اســت .در هفتههای اخیر میزان
اخبار دستهبندیشــده از یــک اتاق فرمان خــاص به طرز
قابلمالحظهای برای ایجاد اختالف میان شیعه و سنی افزایش
پیداکرده است.
سال  ۲۰۱۷مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در گزارشی
نوشت که عالقه وافر مردم افغانستان برای پیوستن به لشکر
فاطمیون غیرقابل وصف اســت .همان روزها بود که برخی با
اشاراتی به اختالفات قومی و مذهبی دامن زده و با انجام توطئه
بهگونهای صحنهسازی کردند که از لشکر فاطمیون یک نیروی
خطرناک و تروریســتی در خاک افغانســتان بسازند .برخی
نمایندگان مجلس آن روزهای افغانستان هر روز شرارتی به
پا میکردند که میان 2کشور همسایه آتش اختالفات را روشن
کنند .بعد از شکست ارتش تروریستی آمریکا در افغانستان،
گرچه دشمن حضور فیزیکی خود را کاهش داد ،اما عملیات
تحریکیاش بهمنظور برهم زدن معادالت جدید ژئوپلیتیکی
نهتنها تغییر نکرد ،بلکه افزایش یافت.
گرچه حوادثی مانند شهادت طالب مشهدی و بلکه بزرگتر
از آن ،ممکن است در گوشه و کنار یک کشور پهناوری مانند
ایران بارها اتفاق افتاده باشد ،اما شکلگیری یک چنین جنایتی
در امنترین مکان مذهبی ،بهشدت تکاندهنده و سؤالبرانگیز
است و توجهها را به سمت وجود دسیسه و توطئهای بس عمیق
و خطرناک سوق میدهد.
اســتفاده از یک عامل تکفیری برای اجرای عملیات از سوی
دشمن قابلتأمل است؛ بررسی ســوابق عبداللطیف مرادی
(تروریست در صحن رضوی) در شبکههای اجتماعی نشان
میدهد که عامل ترور فردی انتخابشــده اســت که انجام
عملیات از جانب او نشانههایی داشته باشد .این درحالی است که
میلیونها مهاجر افغانستانی در ایران زندگی میکنند و تقریباً
تمام حقوق و امتیاز یک شــهروند ایرانی را دارند .اما سران نو
دولت تشکیلشده در کابل وظیفهدارند مسیر طی شده توسط
دولت وابسته به خارجیها را تصحیح کرده و نهایت همکاری را
برای ایجاد امنیت بهکار ببرند.
درنهایت آنکه روابط میان 2کشــور ایران و افغانســتان مهم
اســت و در این کالم رهبر انقالب اســامی خالصه میشود
که جمهوری اســامی در همه احوال ،طرفدار ملت مظلوم و
مسلمان افغانستان است /.مشرق
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پزشکی

تحول ۳۰سال جوانکردن
سلولهای پوستی

پروفســور ریک تأکید کــرد اگرچه نتایج آزمایشــگاهی
خوشــایند بوده اســت اما این تحقیق که در مجله eLife
منتشر شــده ،در مراحل اولیه اســت .او گفت که چندین
مشــکل علمی وجود دارد و باید قبــل از اینکــه آن را از
آزمایشــگاه خارج و به کلینیک منتقل کننــد ،بر آن غلبه
کنند .اما بهگفته او در نهایت این کار برای نخستین بار نشان
داد امکان جوانسازی سلولی یک گام مهم روبه جلو ست.
تیم پروفســور ریک از تکنیک  IPSروی سلول پوست زن
53ساله استفاده کرده است .این روش شامل افزودن مواد
شیمیایی به سلولهای بالغ برای حدود 50روز بود .این کار
منجر به تغییرات ژنتیک میشــود که سلولهای بالغ را به
سلولهای بنیادی تبدیل میکند .اما تیم تحقیقاتی ریک،
حمام شیمیایی را از 50روز به حدود 12روز کاهش دادند.
دکتر دیلگیت گیل با شگفتی متوجه شــد که سلولها به
ســلولهای بنیادی جنینی تبدیل نشدهاند بلکه تبدیل به
سلولهای پوستی جوان شــدهاند که مانند سلولهای یک
جوان 23ساله بود .او گفت :یادم میآید روزی که نتیجه را
گرفتم اصال باور نمیکردم بعضی از سلولها 30سال جوانتر
شدهاند .واقعا روز هیجانانگیزی بود.
ایــن تکنیک نمیتواند به ســرعت بــه کلینیکها منتقل
شــود چون روش  IPSمیتواند احتمال ریســک سرطان
را افزایش دهد .اما پروفســور ریک مطمئن است حاال که
امکان جوانســازی ســلولها وجود دارد ،تیم او میتواند
روش جایگزیــن و ایمنتری پیدا کنــد .او میگوید :هدف
بلندمدت ما افزایش سالمت انســان به جای داشتن طول
عمر بیکیفیت است .به شــکلی که افراد بتوانند در شرایط
سالمتری پیر شوند.
بهگفتــه ریک برخی از نخســتین کاربردهــای این روش
میتواند به تولید داروهایی برای جوانســازی پوست افراد
مسن که دچار ســوختگی یا خراش شده است منجر شود.
قدم بعدی کارکرد این تکنولوژی روی سایر بافتهای بدن
مانند عضله ،کبد و سلولهای خون است.
پروفســور مالنی ولهام ،رئیــس اجرایی شــورای تحقیقات
بیوتکنولوژی و علوم زیســتی اســت ،او که بخشی از بودجه
تحقیقاتی پروژه گوســفند دالی را تامین کرده است ،درباره
تکنولوژی جدید جوانســازی پوســت اعالم کرد :استفاده از
مزایای بالینی طوالنی مدت این فناوری ممکن است چندان
دور از دســترس نباشــد .او گفت :اگر رویکردهای مشابه یا
درمانهای جدید بتواند ســلولهای ایمنی را که میدانیم با
افزایش سن محافظت شــان از بدن در برابر ویروس ها کمتر
می شود ،جوانسازی کند ،پس در آینده هم ممکن است پاسخ
افراد به واکسیناسیون و همچنین توانایی آنها برای مبارزه با
عفونتها را بیشتر کند.

فناوری

رونمایی از جستوجوی
همزمان متن و تصویر گوگل

درحالیکه وزارت ارتباطات اعالم کرده هنوز مصوبهای برای
تغییر تعرفه ابالغ نشده ،گزارشهاي کاربران از گران شدن
شدید اینترنت برخی شرکتها خبر میدهد

اینترنت

محمد کرباسی

دبیر گروه دانش و فناوری

از سال پیش وزارت ارتباطات زمزمه نیاز به افزایش
قیمت اینترنت و ترافیک مصرفــی کاربران را با نام
«اصالح تعرفههای ارتباطی» کلید زد اما درحالیکه
هنوز مصوبــهای در این رابطه به نتیجه نرســیده
گزارشهاي کاربران از افزایش قیمت شدید اینترنت
از ســوی برخی خدماتدهندگان خبــر میدهد.
کاربران در شبکههای اجتماعی مختلف و همچنین
در تماس با تحریریه روزنامه همشهری گالیه خود
را از افزایش شــدید قیمت اینترنت ابراز داشتهاند.
بهگفته آنها گران شــدن اینچنینی اینترنت باعث
میشود با باالرفتن هزینههای حیاتی زندگی عمال
آنها چارهای جز قطع یــا کم کردن مصرف اینترنت
خود نداشته باشند.بهعنوان نمونه براساس مدارک
مشاهده شده شرکت شــاتل بدون اطالعرسانی به
کاربران خود اقدام به افزایش قیمت ســرویسهای
خود با تغییر سرویس به مدل اصطالحا طالیی کرده
است .براســاس پیشفاکتوری که توسط خبرنگار
همشهری برای ماه فروردین ۱۴۰۱مشاهده شده این
شرکت برای مشترکی که در ماه اسفند سال۱۴۰۰
برای اینترنت یکماه با ســرعت ۴مگابیت بر ثانیه
۸۱۷۵۰۰ریال پرداخت کرده پیشفاکتوری با مبلغ
1308000ریال صادر کرده است .این مسئله برای
دریافت همان ســرویس بهمعنــای افزایش قیمت
۶۰درصدی بهحساب میآید .هر چند این شرکت
نام ســرویس خود را بدون اطالعرسانی به کاربران
به طالیی تغییر داده اما درصورتی که کاربر بخواهد
همان هزینه قبلی را پرداخت کند و به سرویس قبلی
بازگردد تنها یک ســوم ترافیک مصرفی گذشته را
خواهد داشت.همچنین هزینه هر گیگابایت ترافیک
مصرفی هم از ۲هزار تومان به ۴هزارتومان افزایش
صد درصدی قیمت داشته است .قیمت ۵گیگابایت
ترافیک نیز از ۱۰هزار تومان در ســال گذشــته به

۲۰هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
در سایت این شرکت هم ترافیک مصرفی سرویسها
نسبت به اسفند بهشــدت کاهش پیدا کرده است.
بهعنوان مثال درحالیکه ترافیک سرویس ۸مگابیت
بر ثانیه این شرکت در اســفندماه با ۳۵۰گیگابایت
ترافیک ۹۳هزارو ۷۵۰تومان بوده است این سرویس
در جدول منتشر شده در ســایت با ۱۰۰گیگابایت
ترافیک یعنی کمتر از یک سوم گذشته به ۱۰۰هزار
تومان افزایش قیمت داشته است.
همچنین گزارشهایی از افزایش قیمت بستههای
اینترنت شــرکت مخابرات هم منتشر شده است.
طبق تصاویر و اطالعاتی که کاربران در مورد قیمت
اینترنت مخابرات منتشر کردهاند ،این شرکت قیمت
بستههای اینترنتی خود را ۱۰۰درصد افزایش داده
اســت؛ بهطوری که قیمت ۵۰۰گیگابایت اینترنت
ماهانه از ۱۶۰هزار تومان به ۳۰۰هزار تومان رسیده
است .هرچند روز گذشته شــرکت مخابرات ایران
اعالم کــرد هزینههای اینترنت مشــترکان خود را
براساس تعرفههای ابالغی سال ۱۳۹۶محاسبه کرده
و هنوز افزایشی در این زمینه رخ نداده است.
برنامه وزارت ارتباطات

براساس اعالم مقامهای ســازمان تنظیم مقررات
یا رگوالتوری هنــوز هیچ مصوبهای بــرای تغییر
تعرفههای ارتباطی به تصویب نرسیده است .عیسی
زارعپور ،وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات اما در
روزهای پایانی سال گذشــته اعالم کرده بود تعرفه
اینترنت در نیمه دوم فروردین ۱۴۰۱افزایش خواهد
یافت؛ اما پیــش از اعمال تعرفههــای جدید ،این
موضوع اطالعرسانی خواهد شد.
وزیر ارتباطات در مصاحبه نوروزی خود با همشهری
درباره گران شــدن اینترنــت گفته بــود :یکی از
شعارهای دولت ســیزدهم این بود که کف مصرف
را برای مردم با یک تعرفه مناســب (در حد رایگان)
درنظر بگیریم .در حال کار روی این موضوع هستیم
که آن کف را که مردم برای زندگی به آن نیاز دارند

اولین پرواز توریستی اسپیسایکس

اســپیسایکس 4فضانــورد را
در یک پــروژه کامال خصوصی
فضا
بــه ایســتگاه بینالمللی فضا
میفرســتد .به گزارش سی ان
ان ،این سفر با همکاری شرک اسپیسآکسیوم
که یک اســتارتآپ خصوصــی در زمینه رزرو
سفرهای فضایی اســت انجام میشود .شرکت
آکسیوم با مشارکت اســپیسایکس ،سفرهای
فضایی را برنامهریزی کرده و افراد واجد شرایط
را برای بازدید از ایســتگاه فضایی بینالمللی به
فضا میفرســتد4 .مســافر این ماموریت که نام
آن  AX-1است شامل مایکل لوپز فضانورد ناسا
که این ماموریت را فرماندهی میکند و  3مسافر

دیگر است که برای این سفر هیجانانگیز هزینه
پرداختهاند .آنها با کپسول دراگون اسپیسایکس
که روی موشــک فالکون 9سوار اســت به مدار
پرتاب خواهند شــد .این ماموریت ،نخســتین
ســفر فضایی تجاری با مســافران خصوصی یا
همان فضانوردان غیرحرفــهای خواهد بود که
از خاک آمریکا به ایســتگاه بینالمللی فضایی
انجام میشود .ماموریت  AX-1همچنین دومین
پرواز گردشگری برای اسپیسایکس بهحساب
میآید .نخســتین پرواز در ســپتامبر 2021با
4مسافر خصوصی بود که  3روز به طول انجامید.
این مسافران طی اقامت 8روزه خود در ایستگاه
فضایی برنامههای جذابی تجربه خواهند کرد.

تصویرسازی :همشهری /محمدعلی حلیمی

محققان با جوان کردن سلولهای پوستی یک زن 53ساله
به اندازه یــک فرد 23ســاله ،راه جدیدی بــرای مبارزه با
پیرشدن پوســت یافتند .به گزارش بیبیسی ،دانشمندان
کمبریج البته معتقدند که میتوانند این کار را برای ســایر
بافتهای بدن نیز انجام دهند .هدف نهایی این کار ،توسعه
درمانهایی برای بیماریهای مرتبط با باالرفتن سن مانند
دیابت ،بیماریهــای قلبی و اختالالت عصبی اســت .این
فناوری براســاس تکنیکهایی ساخته شــده است که در
حدود 25سال پیش برای ساختن گوســفند شبیهسازی
شده دالی استفاده شده است.
پروفســور وولف ریک ،سرپرســت این تیــم تحقیقاتی از
انستیتوی بابراهام کمبریج به بیبیسی گفت امیدوار است
این تکنیک در نهایت به سالم نگه داشتن افراد همزمان با باال
رفتن سن بینجامد .او گفت :ما مدتها رؤیای چنین فناوری
را در ســر میپروراندیم .بســیاری از بیماریهای شایع به
واسطه باالرفتن سن بدتر میشوند و فکرکردن درباره کمک
به افراد در این مسیر بسیار هیجانانگیز است.

اینترنت را چراغخاموش
گران کردند
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با حداقل تعرفه در اختیار مردم قــرار دهیم .با این
حال ،مثل همه کاالها و خدمات اگر امکان داشــت
که جلوی تورم را گرفت ،میتوانستیم جلوی افزایش
تعرفه اینترنت را هم بگیریم .با این حال ،اگر شرایط
به همین شکل ادامه پیدا کند باعث توسعه نیافتن
شبکه میشود و درنهایت دود آن به چشم خود مردم
میرود .یعنی کیفیت شبکه کاهش پیدا میکند .به
هرحال باید در این مورد بهینهسازی صورت بگیرد
که هم مردم کمتر متضرر شوند و هم چرخ توسعه
این صنعت بتواند به چرخیدن ادامه دهد.
البته افزایش قیمتهــای اینترنت اکنون در حالی
صورت گرفته که عمال کیفیت اینترنت کاربران هیچ
بهبودی پیدا نکرده است.
خطر کاهش دسترسی مردم به اینترنت

امیر ناظمی ،رئیس سابق سازمان فناوری اطالعات
در گفتوگو با همشــهری درباره خطر گران شدن
اینترنت برای کشور میگوید :یک استاندارد جهانی
وجود دارد کــه مجموع هزینههــای ارتباطی یک
خانوار نباید باالتر از 2درصد هزینههای یک خانوار
باشد وگرنه اقتصاد دیجیتال رشــد پیدا نمیکند.
بهعبارت دیگر،اگر هزینــه اینترنت برای خانوادهها
زیادتر شود از سبد خانوار حذف میشود و خانوادهها
وارد این دنیای دیجیتال نمیشــوند .این بهمعنای

آن اســت که بعد از مدتی با یک جامعهای روبهرو
میشــدیم که دچار شــکاف دیجیتال شده است.
یعنی افراد برخوردار رشــد پیدا میکننــد و افراد
کمبرخوردار از این رشــد محروم هستند .از سوی
دیگــر خدماتدهندههــای اینترنــت میگویند
بهخاطــر افزایــش هزینهها افزایش پیــدا نکردن
تعرفهها بهمعنای عدمتوســعه شــبکه خواهد بود.
آرش کریمبیگــی ،مدیرعامــل شــاتل موبایل در
گفتوگو با همشــهری میگوید :حداقل 7ســال
اســت که تعرفه تلفن همراه در حــوزه دیتا تغییر
نکرده ،حدود 6سال است که در حوزه ویس تغییری
نداشتیم و حدود 18سال اســت که قیمت پیامک
افزایش پیدا نکرده است .عدمافزایش قیمت باعث
میشــود که ســرمایهگذاری اپراتور برای توسعه
بهشدت کاهش یابد یا حتی متوقف شود که اکنون
این اتفاق رخ داده اســت .همچنیــن اپراتور ناچار
میشــود که از هزینههای نگهداری شبکه کم کند
که روی کیفیت ســرویس اثر میگذارد .باید توجه
کرد وقتی توسعه کاهش یابد ،با افزایش مشترکان و
افزایش مصرف ،کیفیت کاهش مییابد .این در حالی
است که طی این سالها ،همهچیز از شیر تا قیمت
پراید افزایش داشــته اســت .تنها خدمتی که طی
این سالها در ایران تغییری نکرده ،تعرفه خدمات
ارتباطی (پیامک ،دیتا و ویس) است.

موتور جستوجوی گوگل بهعنوان پرکاربردترین
موتورجســتوجوی جهان از سرویس جدیدی
به نــام مولتیســرچ رونمایی کرده اســت .این
ســرویس به کاربران امکان میدهد با استفاده
از گوگللنــز بتوانند با متــن و تصویر بهصورت
همزمان جستوجو کنند .به گزارش تککرانچ،
نسخه آزمایشی این سرویس اکنون در آمریکا در
دسترس کاربران قرار گرفته اما قرار است بهزودی
در سراسر جهان فعال شود .برای مثال اگر کاربران
لباس نارنجیرنگی را مشــاهده کرده و بخواهند
لباسی مشابه را با ترکیب رنگ سبز مشاهده کنند،
میتوانند از لباس نارنجیرنــگ عکس گرفته و
سپس در قسمت جستوجوی متنی ،عبارت رنگ
سبز را تایپ کنند تا همان لباس یا مشابه آن به
رنگ سبز برای آنها جستوجو و نمایش داده شود.

عدد خبر

۱۵۰

میلیون یورو

30

درصد

دادگاه تجدیدنظر در فرانســه جریمه
۱۵۰میلیــون یورویــی گــوگل را بهدلیل
سو ءاســتفاده از قــدرت خــود بــرای
ســوء رفتــار بــا آگهیدهنــدگان تأییــد
کــرده اســت .رگالتــور ضدانحصــار
فرانسه ،که در ســال  ۲۰۱۹این جریمه
را وضــع کــرد ،در توضیح ایــن تصمیم
خــود اعــام کــرده کــه گــوگل قوانیــن
مبهم تبلیغاتی را اعمــال کرده و آنها را
به میل خود تغییر داده است.
فهرســت ثروتمندتریــن افــراد جهــان
در ســال  ۲۰۲۲کــه بــه تازگــی نشــریه
فوربــز منتشــر کــرده نشــان میدهــد
که ۳۰درصد میلیاردرهای جدید چین
از بخــش فناوری این کشــور هســتند.
چیــن بــا داشــتن ۶۲نفــر در میــان
۲۳۶میلیــاردر جدیــد جهان رکــورددار
تولید افراد ثروتمند جهان بوده است.
دومین رکورد تولید میلیاردرهای جدید
مربوط به آمریکاســت با  ۵۰میلیاردر
جدید و در جایگاه سوم هند قرار دارد.

12
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نقلقولخبر
حسین مقدم
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی
ســاعت کاری ایــن مراکــز در ایام مــاه مبارک
رمضــان ،هیچگونــه تغییــری نداشــته و
معمــوال مراکــز معاینــه فنــی شــهر تهــران
تــا ســاعت ۱۷فعــال هســتند .بــا توجــه بــه
متفــاوت بــودن ســاعت کاری مراکــز،
شــهروندان میتواننــد از طریــق ســایت
ســتاد معاینــه فنــی خودروهــای تهــران
 inspection.tehran.irاز آخریــن وضعیــت
کاریوآدرسمراکزمعاینهفنیمطلعشوند.

عدد خبر

210

واگن مترو

3

منطقه

مهــدی شایســته ،مدیرعامــل شــرکت
بهرهبرداری متروی تهــران گفت۳۰ :رام
قطــار یــا بهعبارتــی ۲۱۰واگــن متــرو در
سالجاری بازســازی اساسی میشوند.
در سالجاری برنامه اصلی مترو موضوع
اورهال قطارها و ارتقای سیستم۴۲قطار
دیســی اســت.همچنین با هماهنگی
شــرکت واگنســازی ســعی کردیم که از
ظرفیت خالــی این کارخانه بــرای ارتقای
قطارهای «دی سی» استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون سالمت محیطزیست
و خدمات شــهری شــورای شــهر تهران با
بیان اینکــه وضعیت فاضــاب در برخی
مناطــق پایتخت خــوب نیســت ،گفت:
از این نظر مناطــق  ۱۸ ،2و  ۱۹مشــکالت
جدیتری دارند .مهــدی پیرهادی افزود:
«بــا برنامهریــزی جهــت ایجــاد شــبکه
فاضالب محله آبشــار و خرگــوش دره در
منطقه ۲۲هم مشکل فاضالب ۲۰۰هزار
نفر از شهروندان پایتخت حل میشود».

با تفاهم میان شهرداری تهران و دیگر نهادها ،ضمن اعطای 450میلیون تومان تسهیالت ساخت200 ،میلیون تسهیالت
برای اسکان موقت نیز به متقاضیان ارائه میشود

ســاخت 120-180هــزار واحــد
مسکونی در سالجاری برای تهران
نوسازی
آغاز شده و برای این منظور تسهیالت
ویژهای نیز به متقاضیان داده میشود.
بهگزارشهمشهری،اواخرسالگذشته شهرداریتهران
در تفاهم با وزارت راه و شهرسازی ،شرکت بازآفرینی
شهری و بنیاد ملی مسکن ،طرح ساخت مسکن مورد
نیازپایتختراکلیدزد.ایناقدامدرراستایطرحنهضت
ملی مسکن دولت شروع شد و حاال خبر میرسد عالوه
بر تسهیالتی که برای ساخت به مالکان بناهای فرسوده
و سازندگان حرفهای ارائه میشود ،بهزودی تسهیالت
اسکان موقت هم داده خواهد شد .البته در این راه قرار
نیستکهشهرداری،مسکنبسازدبلکهازمسیرپیشرو
مانعزدایی میکند .همچنین بیشتر ساختوسازها در
بافت فرسوده و اراضی رها شده شهر ساخته خواهد شد.
کاوهحاجیعلیاکبری،مدیرعاملسازماننوسازیشهر
تهران در این رابطه گفت« :اواخر سال گذشته قرارگاه
ملی مسکن تشکیل شد .آنچه این قرارگاه هدفگذاری
کرده ،ســاخت حدود 180هزار واحد مسکونی است.
البته 120هزار واحد مسکونی ،حداقل تعدادی است
که نیازهای موجود را پاسخ دهد اما طبق برآوردها برای
ساخت 180هزار واحد مســکونی ظرفیت داریم .این
ظرفیت درشهرتهرانشناساییشدهوبرایآنهاپروژهها
رانیزتعریفکردهایم».بههرترتیبطبقتفاهمنامههایی
که شهرداری به امضا رســانده ،امسال ساختوساز در
پایتختکشورسرعتمیگیردودراینبین،بخشهایی
که بناهای ناپایدار و بافتهای ناکارآمد و فرسوده دارند،
در اولویت کاری هستند .در ادامه آماری از وضعیت بافت
فرسوده تهران و تســهیالتی که به متقاضیان ساخت
مسکن ارائه میشود آمده است.

۴۵۶۰

وسعت بافت
هکتار فرسوده تهران

12000

وسعت بافت ناپایدار
هکتار شهری تهران

4500

وسعت عرصه
هکتار رها شده تهران

عکس :همشهری /امیر رستمی

عباس تقدسینژاد
مدیرعامل شهرآفتاب
نمایشــگاه بینالمللــی شــهرآفتاب
آمادگی برگزاری بهینه نمایشگاه کتاب
را در سالجاری دارد .در عین حال تابع
تصمیمــات وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی و شورای اســامی شهر تهران
هســتیم .سیوســومین نمایشــگاه
بینالمللــی کتــاب تهــران از تاریــخ
۲۱اردیبهشــت لغایــت ۳۱اردیبهشــت
برگزار میشود.

مانعزدایی در ساخت120هزار واحد مسکونی

مشوقها و تسهیالت
نوسازی در بافت فرسوده
میزان تسهیالتی که
برای نوسازی ارائه میشود

450
میلیون
تومان

300
میلیون
تومان

این مبلغ پیشتر
120میلیون تومان بود

میزان بهره تسهیالت
با بهره 9.5درصد و 150میلیون
تومان با بهره 18درصد

دوره زمانی پیشبینیشده
برای تسهیالت

36ماه

تسهیالتبهصورت
پلکانیپرداختمیشود
10درصد

تسهیالت در مرحله فونداسیون

40درصد

تسهیالت در مرحله اسکلت و سقف

25درصد

تسهیالت در مرحله سفتکاری

25درصد

تسهیالت در مرحله نازککاری

میزان تسهیالتی که برای اسکان
موقت ارائه میشود
200میلیون تومان

(این مبلغ پیشتر
60میلیون تومان بود)

مشوقهایی که
اکنون داده میشود
 -1صدور پروانه رایگان برای امالک
مسکونی واقع در بافت فرسوده
 -2اگر چند پالک را در مجاورت یک
معبر بنبست تجمیع کنند ،مساحت
آن معبر بنبست را هم بهصورت رایگان
به مالکان پالکهای مجاور واگذار
میکنند.

مشوقهایی که در کمیسیون
ماده 5بررسی میشود
 -1تراکم تشویقی
 -2بخشیدگی پارکینگ

یادداشت

حمید صاحب؛ مدیرکل سالمت شهرداری تهران

سالمتی؛ جز «حال دل خوب» نیست
شــهرداری تهران در دوره جدید مدیریت
شــهری بنا دارد تا با ایجاد تحول در سالمت
شهری ،طرحی نو دراندازد؛ طرحی در خور
شــهروندان تهرانی و الیق تهران ،کالنشهر
الگوی جهان اسالم .بنیان این تحول و رویکرد
جدید در حوزه ســامت ،تغییر در نگاه به معنا و مفهوم سالمت و
بازگشت به مبانی ایرانی -اسالمی در تعریف سالمت است .تلقیاي
کهامروزهازسالمتدرافکارعمومیومتاسفانهبرخیازمتخصصانو
کارشناسانامروجودداردتلقیایمتاثرازمبانیغربیاستکهعمدتا
حول محورگزاره «نه به بیماری» میچرخد ،اما تلقی ایرانی -اسالمی
مبتنیبرمبانیعمیقفلسفیودینی،سالمترامفهومیبسیارفراتر
یداند؛بهاینمعناکهعالوهبرسالمتجسم،اصل
از«نهبهبیماری»م 
را بر سالمت روح آدمی میداند .حال این سئوال مطرح میشود که
انسانسالموجامعهسالمبهچهمعناست؟دررویکردایرانی-اسالمی،
انسانسالموسالمتیجامعهخودهدفتلقیمیشدوتمامیتعالیم
این رویکرد در راستای تحقق سالمت انسان تعریف و تبیین شده
است ،در این نگاه انسان موجودی است که با وحی پیوند دارد و این
جهان تنها منزلگاهی است در مسیر رشد و تعالی .در این نگاه انسان
سالم ،انسانی است متعادل؛ انسانی به دور از افراط و تفریط ،انسانی
است با آرامش قلبی .فرد متعادل فردی است با امید ،انگیزه و پشتکار،
با احساس رضایت از خود و محیط پیرامونش ،همراه با تعامل حسنه
باهمنوعانوجامعه.نتیجه سالمتدر ایننوعنگاه ،انسانوجامعهای
است با «حال دل خوب» .در این نوع نگاه ،هدف تعالی آدمی است و
نه نگاه ابزاری به انسان برای استمرار نظامات اقتصادی ،در این نگاه
معیشت و اقتصاد به عنوان یک پشتیبان در مسیر رشد و اعتالی
آدمی مدنظر است و خود به هدف بدل نمیشوند .اداره کل سالمت
شهرداری تهران در این دوره بر آن است که تالش کند مفهوم سالمت
در شهر تهران را به ورای نه به بیماری گسترش دهد؛ سعی دارد تا
در مسیر تحقق سالمت از منظر مبانی ایرانی و اسالمی حرکت کند،
که در این صورت قطعا حال دل شهروندان هم بهبود خواهد یافت.

خبر

 ۵۰درصد تخفیف بازدید برج میالد
همزمان با ماه مبارک رمضان شهروندان میتوانند بلیتهای
بازدید از طبقات مختلف برج میالد را با تخفیف  ۵۰درصدی
خریداری کنند و از طبقات برج میالد تا ساعت  ۱بامداد بازدید
کنند .به گزارش همشهری ،این تخفیف تا  ۱۰اردیبهشت ماه
در نظر گرفته شده است و شهروندان میتوانند از ساعت ۱۷تا۱
بامداد از مجموعه گردشگری و تفریحی برج میالد بازدید کنند.
همچنین ویژه برنامه «ماه بهشت» با حضور قاریان بینالمللی
هرشــب در مرکز همایشهای برج میالد برگزار و این برنامه
بهصورت زنده از شبکه قرآن پخش میشود.
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تنور گرم

روشنا

ندا احمدلو

سوپ قارچ؛ تنوعی برای افطاری

در نیایش ،زنده باش

تا همین 10-15سال پیش ،تصور همه ما
از سوپ ،یک خوراک سنتی قرمزرنگ بود!
دقیقا 14سال پیش بود که مهمانی بزرگی
برایماه رمضان گرفته و تقریبا تمام فامیل
را دعوت کرده بودیم .من عاشــق آشپزی
بودم و همیشه قبل از مهمانیها ،ســری به کتابهای آشپزی
محدودی که در خانه داشتیم ،میزدم .قبل از این مهمانی هم،
سراغ سوپها و پیشغذاها رفتم و با هزار مکافات ،مامان را راضی
کردم تا برای مهمان ها ،سوپ قارچ بپزیم! مامان میگفت«:آخر
کی ســوپ بدون رب و گوجه میپزد؟ کی توی ســوپ ،شیر
میریزد؟ به خدا اگر مهمانها بدشان بیاید ،من میدانم و تو»! با
هزار سالم و صلوات ،سوپ را درست کردیم .تقریبا هیچکدام از
مهمانها تا آن روز ،سوپ حاوی شیر و خامه نخورده بودند و مثل
یک موجود فضایی ناشناخته به ظرف سوپ نگاه میکردند .اول
از همه ،دایی بزرگترم با کمی تردید یک مالقه از سوپ را کشید
و بعد از قاشق دوم ،لبخند رضایتبخشی زد و گفت« :اگر اضافی
آمد ،یک ظرف بریز برای افطار فردا ببرم»!

دعای روز هفتم

برای درست کردنش چی الزم داریم؟

مواد الزم برای 6نفر:

جو پوســتکنده یک لیوان هویج متوســط 2عدد قارچ
خردشــده 500گرم شــیر کمچرب 2لیوان نمک یکونیم
قاشق چایخوری فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری جو پرک
آسیابشده 3قاشق غذاخوری جعفری تازه و خردکرده 4قاشق
غذاخوری آب سرد 4لیوان کره یک قاشق غذاخوری

قصهخوانی زير درختان بلوط

چطوری درستش کنیم؟

 .1جو پوستکنده را از شــب قبل با آب سرد خیس کنید و در
طول 24ساعت ،حداقل 3مرتبه آب آن را عوض کنید.
 .2هویجها را پوست بگیرید و با رنده ریز ،رنده کنید.
 .3آب جو خیسخورده را کامال خالی کنیــد و جوها را داخل
قابلمه بریزید.
 .4هویج رندهشده،نمک ،فلفل ،کره و 4لیوان آب را داخل قابلمه
بریزید و حرارت زیر قابلمه را کمی باال ببرید تا ســوپ شما به
جوش بیاید.
 .5در قابلمه را نیم ه باز بگذارید تا سوپ سر نرود.
 .6بعد از جوش آمدن سوپ ،حرارت را کم کنید و اجازه بدهید
تا جوها به همراه هویج ،حدود 3ساعت بجوشند و کامال بپزند.
 .7بعد از اینکه ســوپ شما حدود یک ســاعت جوشید ،امکان
ســر رفتن آن از بین میرود و در این زمان میتوانید در قابلمه
را کامال ببیندید.
 .8پس از حدود 3ساعت که جوها کامال پختند ،میتوانید قارچ
را به سوپ اضافه کنید.
 .9بعد از آن ،جو پرک آسیابشده را با شیر سرد ترکیب کنید و
این ترکیب را هم به سوپ ،بیفزایید.
 .10حدود یک ساعت دیگر اجازه بدهید تا سوپ شما با در کامال
باز ،بجوشــد و جا بیفتد .اگر در این مرحله در قابلمه را ببندید،
شیر داخل سوپ ،سر میرود!
 .11وقتی سوپ شــما کامال جا افتاد و به غلظت مورد نظرتان
رسید ،جعفری تازه و خردشده را هم به سوپ اضافه کنید و بعد
از 5دقیقه ،حرارت را خاموش کنید .سوپ شما آماده است.
3نکته:

 .1سعی کنید که جو پرک و آسیابشده را از دستور این سوپ
حذف نکنید زیرا این ترکیب باعث قوام بهتر سوپ میشود.
 .2بهتر است برای زیباتر شدن ظاهر سوپ ،قارچها را بهصورت
ورقهای خرد کنید.
 .3درصورت تمایل میتوانید حدود 2تا 3قاشق غذاخوری خامه
صبحانه را هم با شیر ترکیب و به سوپ اضافه کنید.

راهنما

ته کالس ،ردیف آخر ،صندلی آخر
کتــاب «تــه کالس ،ردیــف
آخــر ،صندلــی آخر» یکــی از
پرطرفدا رتریــن رما نهــای
«لوئیس سکر» ،نویسنده محبوب
آمریکایی است .تبدیل شخصیت
منفور برادلی چاکرز در مدرسه به
یک پسر دوستداشتنی جانمایه
اصلی داستان است .این تغییر با
کمکهای مشاور جدید مدرسه،
کارال دیویس اتفاق میافتد .کارال در طول داســتان نقش یک
مشاور مدرسه را به بهترین شکل ایفا میکند.
والدین بدانند

«اگر باور نمیکنید از خودش بپرسید» ،این جمله پرتکرار برادلی
است .او پسری است که کسی به او اعتماد ندارد و فرصت خوبی
برای اثبات خودش به او داده نشده است .در روند داستان برادلی به
یک پسر راستگو و منظم تبدیل میشود که به جای نفرتداشتن
از همهچیز و همهکس ،دیگران را دوست دارد و دیگران نیز او را
دوست دارند .در این داستان خشونت و پرخاشگری برادلی تقبیح
شده و در طول داستان حل میشود؛ خوب است در اینمورد نظر
فرزندتان را درباره علت رفتارهای پرخاشــگرانه برادلی بپرسید،
همچنین با او درباره شکل صحیح ابراز احساسات و واکنشهای
هیجانی برادلی در موقعیتهای دشــوار صحبت کنیــد و از او
بخواهید خودش را در موقعیتهای مشابه تصور کرده و تصمیم
بگیرد .ناهنجاری واضح و پرتکرار داســتان ،دروغگویی است که
در مســیر تغییر برادلی این صفت او از بین میرود و دیگر ترسی
از راستگویی ندارد« .کدومو» ،توصیه میکند با فرزند خود درباره
علت دروغگوییهای مکرر برادلی در ابتدای داستان صحبت کنید.
مصادیق خشونتی که بیان میشود به همراه رنج و نکوهش و طرد
برای شخصیت اصلی است و اگر کودک با زمانیکه برادلی تنها و
خشن است ،همذاتپنداری کند ،در طول داستان میتواند با او
مسیر بهترشدن را در پیش بگیرد .ترس اصلی در این داستان ترس
از تنهایی و مسخرهشدن است و با کمکهایی که مشاور مدرسه به
برادلی میکند ،این درک در خواننده نوجوان شکل میگیرد که
خودش میتواند بر ترسهایش غلبه کند ،به جمع همساالن وارد
شده و تشکیل گروه دوستی بدهد.
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خدایا مرا در اینمــاه بر روزه و شــب زندهداریاش
یــاری ده و از لغزشهــا و گناهانــش دورم بــدار
و ذکــرت را همــواره روزیام کــن ،بــه توفیقت
ای راهنمای گمراهان.
خداوند به عیسای مســیح وحی کرد :ای عیسی!مرا بخوان و دعا
کن.همچون غریقی که فریادرســی ندارد،ای عیسی همواره در
تنهاییها به یاد من باش ،بدانکه از نالهها و نجواها خوشحال میشوم،
در نیایش «زنده» باش نه «مرده»! در نیایش باید «قلب» را پیش
خدا برد .این ظرف را باید پر از خدا کرد ،باید خدا را فریاد کرد تا ناله
«لبیک» اجابتی از سوی پروردگارآید ،تا رخصت
به جایی برسد ،تا ّ
بار یافتنی به آن بارگاه ،داده شود .همیشه به یاد خدا بودن ،همواره
متوجه مســئولیت و تعهد بودن ،در همه جا خدا را حاضر و ناظر
دانستن ،با همهچیز خدا را دیدن ،نسبت به تمام اعمالمان خدا را
«بصیر» دانستن ،نسبت به همه حرفهایمان ،او را «شنوا» دانستن،
خود را در همه حال ،در محضر ّ
«الل » دیدن...این است معنای واقعی
ذکر خدا ،که سازنده است ،بازدارنده از گناه است ،دعوتکننده به
طاعت است ،عامل خوف و خشیت اســت ،سببساز حضور قلب
است .آنچه در این فراز ،در دعای امروز از خداوند خواستهایم« ،دوام
ذکر» است ،نه فقط «ذکر» ،همیشــه به یاد خدا بودن و خدا را در
یاد داشتن و عظمت و آگاهی و علم و بصیرت و شنوایی او را درنظر
داشتن.نماز خواندن مهم نیست ،باید اهل نماز بود.ذکر مرحلهای
ّ
عبدالل انصاری در
مفید نیست ،ذکر مدام ،سازنده است .خواجه
کتاب «صدمیدان» گفته است :فرق میان تفکر و تذکر آن است که
تفکر «جستن» است و تذکر «یافتن» و تذکر سه چیز است،به گوش
ترس ندای وعید شنیدن ،و به چشم رجا با منادی به وعده دوست
نگریستن و به زبان نیازمندی ،منت را اجابت کردن است.
(استاد جواد محدثی)

ينژاد ،روحاني معروفي كه فرهنگ كتابخواني را به دورافتادهترين روستاهاي كشور برده است
گفتوگو با اسماعيل آذر 
گزارش

مهدیه تقویراد
روزنامهنگار

قصه میخواند از بچهها میخواهد آنچه از متن
کتاب فهمیدهاند را برایش بنویســند و حاال
چند سالی میشود که در کنار قصهخوانی به
مدرسهسازی و تعمیر مدارس هم روی آورده.
برای تعمیر و رنگآمیزی مدارس و کالسها
فعالترین افرادی که کمک حالش هســتند،
دانشآموزان همان مدرسهاند و در کنار این
فعالیت بدون هیچ وابســتگی به سازمان و
ارگان خاصی خانههای مــردم را هم تعمیر و
بازسازی میکند .اسماعیل آذرینژاد متولد
دهدشت است .در کودکی آرزو داشته خلبان
شود اما دست تقدیر او را به سمت قصهخوانی
و انجام کارهای فرهنگی کشانده است و بعد از
چندین سال دوری از محل زادگاهش دوباره
به دهدشت برگشته و ســعی کرده تا با انجام
کارهای فرهنگی آیند های روشــن را برای
فرزندان روســتای مادریاش ترسیم کند.
آذرینژاد مدرس حوزه علمیه و فارغالتحصیل
جامعهشناسی اســت و در نهایت عرفان و
تصوف را برای ادامــه تحصیل برگزید و حاال
سا لهاســت فارغ از تحصیالتی که داشته
به كتابخواني براي كــودكان و ترويج كتاب
ميپردازد.

آموزشی زیادی وجود دارد ،معموال آموزش همه
دانشآموزان تا پایه ششم بهعهده یک معلم است
تا 6پایه تحصیلــی را در یک کالس آموزش دهد
و نمیتواند برای تکتک بچههــا وقت بگذارد و
ایرادات درســی و نحوه خواندن و نوشتن آنها را
تصحیح کند .بسیاری از کودکانی که من با آنها در
تماس بودهام در خواندن و نوشتن مشکل اساسی
داشــتند و بهراحتی نمیتوانند کتاب بخوانند.
ما برای بچهها انــواع کتابهای ایرانی و خارجی
متناسب با سن آنها را با کمکهای مردمی تهیه
کردهایم و با امانت دادن کتاب بــه بچهها آنها را
ترغیب به خواندن میکنیم.

ی به جای مدرسهسازی
فرهنگساز 

کار خیر فرهنگی ازجمله کارهایی است که پیامد
و نتیجه آن بعد از سالها مشــخص میشود اما
بســیاری از افراد تمایل دارند که نتیجه کار آنها
زودبازده باشد و نهایتا بعد از چندماه یا چند سال
در معرض دید عموم باشــد ،از آذرینژاد سؤال
کردیم چرا به جای مدرسهســازی یا مثال کمک
مالی به مردمی که در دومین استان محروم کشور
زندگی میکنند ،کتابخوانی را برگزیده اســت؟
آذرینژاد در اینباره گفت :تمرکز اصلی ما تربیت
نیروی انسانی است ما هر قدر ساختمان آموزشی
باکیفیت عالی داشته باشیم اما در بحث نرمافزاری

كتابخانهاي به وسعت دشت

گرد آوردن دانشآموزان زیر درختان بلوط یکی
از راهکارهای جذاب آذرینژاد برای قصهخوانی
کودکان در طبیعت است .بیشــتر این کودکان
بعدازظهرهای تابســتان و تعطیــات ،چوپانی
میکنند و با محیط طبیعت کامال آشنایی دارند.
آذرینژاد با این اقدام خود به همه نشــان داد که
بدون امکانات پیشرفته و با کمترین امکانات هم
میشود به رشد خالقیت در بچهها کمک کرد و
صرف داشتن امکانات پیشرفته نمیتوان خالقیت
بچهها را شــکوفا کرد .او معتقد است در طبیعت
عناصر خوبی وجود دارد کــه میتواند بهعنوان
وسایل کمکآموزشی برای بچهها استفاده شود
اما اقدام آذرینژاد به این معنا نیست که توجهی
به ساختوســاز نشود؛ میشــود بدون امکانات
ظاهری و شهری و در دل طبیعت هم اسباب رشد
دانشآموزان را فراهم کرد.
آذرینــژاد در کنار کتابخوانی بــرای بچهها پدر
و مادرها را هم در امر آموزش ســهیم میکند تا
آنها بدانند در جلســات کتابخوانی آذرینژاد چه
میگذرد و اینکه چه کار مفیــدی در حال انجام
شدن است،خیلی اوقات پیش آمده پدر و مادرها
تعجب کردهاند که چطور فرزندشان که به زور پای
درس و مشق مینشیند سر کالس کتابخوانی و
نقاشــی بیهیچ زور و اجبار و با دقت مینشیند.
همین موضوع باعث میشود پدر و مادرها متوجه
شوند که بدون استفاده از زور هم میشود کودک
را به انجام کاری ترغیب کرد.

ردپای کودکی در جوانی

اینکه میگوینــد کودکی فرد تأثیــر زیادی در
بزرگسالی او دارد ،در مورد آذرینژاد کامال صدق
میکند،مانــوس بودن او در کودکــی با کتاب و
مطالعه باعث شد تا وقتی به سن جوانی رسید از
پدرش خواهش کند از چندین باب مغازهای که
در دهدشت داشته ،یک مغازه را برای کتابفروشی
به او بدهد .اما شاید تنگدستی مردم و محرومیت
اســتان باعث شــد که نتواند آنطــور که دلش
میخواهد کتــاب بفروشــد و در نهایت بهدلیل
فروش کم و اســتقبال نکردن مردم از کتابها،
ناچار به تعطیلی مغازه شد.
آذرینژاد در گفتوگو با همشــهری با اشاره به
اینکه از همان کودکی عاشق مطالعه بوده است،
میگوید :من همیشه اهل مطالعه بودهام ،بخش
زیادی از کتابهایی کــه االن دارم برای مدتها
قبل است ،من متوجه این مسئله شدهام که یکی
از عوامل مهم در رفع محرومیت،دانش و آگاهی
است و آگاهی در پرتو کتابخوانی حاصل میشود.
برای همین تصمیم گرفتم کارهای فرهنگی را با
کتابخوانی برای بچههای روستا که دسترسی به
کتاب ندارند ،آغاز کنم .کتابخوانی در روســتاها
توسط آذرینژاد در ابتدا یکماه در روز و به مرور
به هفتهای یکمرتبه و اکنــون به هر روز کتاب
خواندن رسیده است .در این راه البته به مرور افراد
زیادی از همان روستاها به کمک آذرینژاد آمدند
و به او کمک کردند و حاال بیش از 260روســتا و
13هزار کودک در استان کهگیلویه و بویراحمد
تحت پوشش کتابخوانی قرار گرفتهاند.
قصههای خوب برای بچههای خوب

انتخاب کتاب مناســب مهمتــر از کتابخوانی به
هر قیمتی اســت ،کتابی که برای بچهها خوانده
میشود باید با ســن آنها همخوانی داشته باشد
و بتواند بــرای آینده آنها مؤثر باشــد .آذرینژاد
در اینباره میگویــد :معیار من بــرای انتخاب
قصه این اســت که آن قصه بتواند ذهن کودک
را پرورش دهد و مهارتهــای زندگی را در قالب
کودکانه به او آموزش دهد .من متوجه شــدم که
در روستاها بهخصوص در مناطق محروم ضعف

و تربیت نیروی انسانی ضعیف باشیم و برنامههای
فرهنگی مناسب برای دانشآموزان نداشته باشیم
اما دانشآموزانمان خالقیت نداشــته باشــند،
هیچ فایدهای ندارد .من با کمــک مردم محلی،
بیش از 100مدرسه تعمیر کردهام و 4مدرسه هم
ســاختهام اما تا تمرکزمان را روی نیروی انسانی
خالق و کارآمد نگذاریم نمیتوانیم انتظار داشته
باشیم یک مشت آهن و آجر و مصالح ساختمانی به
تنهایی آیندهای روشن برای کشورمان به ارمغان
بیاورند .من معتقدم اینکه کودک ،کتاب دستش
میگیرد،نقاشی میکشد و داستان مینویسد یک
ثروت است و آثار این کار را در درازمدت خواهیم
دید .ما میتوانســتیم به سراغ توزیع مواد غذایی
برویم یا مدرسه بسازیم اما اثر این کارها در زمان
حال است اما اثر کتابخوانی در درازمدت در جامعه
مشخص میشود.

همکاری با معلمها

چرا کتابخوانی؟

مکث

همه ما کارهای خیر را با انواعی از مدرسهســازی ،کمک مالی ،کمکهای غذایی یا پرداخت
هزینههای بیمارستان یا اجارهخانه افراد محروم و ...میشناسیم اما آذرینژاد این بار کار خیر
را در کتابخوانی برای بچهها تعریف کرده است .او در اینباره میگوید :من این کار را به دو دلیل
انجام دادم نخست اینکه از دوران کودکیام خاطره خوبی از کتابخوانی و مربی و مدرسها م دارم
و مربیهایی داشتم که لذت کتاب خواندن را به من چشاندند ،من دوست داشتم این خاطره
خوش را برای دیگران هم بسازم .موضوع دیگر این است ،زمانی که سال 92از قم به دهدشت
برگشتم خیلی با خودم فکر کردم که برای همشهریانم چه کاری میتوانم انجام دهم .شب اولی
که وارد دهدشت شدم امامجماعت یک مسجد شدم و تمام تمرکزم را روی کودکان و نوجوانان
گذاشتم .همان روزها به ذهنم رسید که راه برونرفت یک منطقه از محرومیت ،دانایی است و
همین موضوع باعث شد کتاب را انتخاب کنم و برای انجام این کار روستاگردی را برگزیدم تا با
کتابخوانی برای بچهها راهی بهسوی دانایی برای آنها پیدا کنم.

آذرینژاد برای اینکــه بتواند فرهنگ کتابخوانی
را به مدارس گســترش دهد سختیهای زیادی
را متحمل شده اســت ،برخی معلمها و مدیران
مدارس اجازه کتابخوانی به وی را سر کالس انشا
نمیدادند و آذرینژاد بــرای قانع کردن معلمها
برای این کار سختیهای زیادی را متحمل شده
است .او میگوید :گاهی اوقات سختیهایی که در
مدارس داشتم تا بتوانم کتاب را به مدارس ببرم و
معلمها را قانع کنم که بتوانم در سر کالس انشا،
کتاب بخوانم ،در خانوادهها مشكلي نداشتم ،االن
اما وضعیت نسبت به ســالهای قبل بهتر شده و
معلمها برای کتابخوانی در سر کالس انشا بیشتر
با ماهمکاری میکنند.
او ادامه میدهد :برای این کار به مدارس روستاها
و شــهرها میرویم ،برای هر کتاب یک کاربرگ
تهیه کردهایــم و به بچهها میگوییــم که بعد از
خواندن کتاب تحلیل خود را از کتاب در کاربرگها
بنویسند .در نهایت برای هر دانشآموز یک پوشه
درست کردهایم که کاربرگ درون آن قرار میگیرد
با این کار قدرت فکر ،نویسندگی و تخیل بچهها
راتقویت میکنیم.

ترفند

تار و پود ماندگار
فرش یکی از وسایل مهم در خانه است که هم باعث
زیبایی محیط شده و هم افزایش ایمنی و گرمابخشی
را بهدنبال دارد .فرشها از هر نوعی که باشند نیازمند
مراقبت هســتند تا طول عمر بیشــتری داشته و
کیفیت خود را حفــظ کنند .باچند راهکار ســاده
میتوان از آسیب رسیدن به فرشها جلوگیری کرد.
یکی از راهها جلوگیــری از ریختن مواد غذایی
روی آنهاست .بهتر اســت در منازلی که کودک
در آن حضور دارد حتما از روفرشی استفاده کرد
تا تکههای مواد غذایی به فرش آسیبی نزنند .به
هرحال اگر با وجود مراقبــت ،لکهای روی فرش
ایجاد شد ،باید آن را ســریع پاک کرده و به بعد
موکول نکرد ،برای تمیزکردن بهتر اســت لکه را
کمی خیس کرده و با ضربــه آن را پاک کنید ،از
مالش فرش خودداری کنید.
نور خورشــید ،رنگ فرش را از بیــن میبرد .به
همین منظور باید از پردههای مناسب و یا روفرشی
استفاده کرد تا از تابش مستقیم و ممتد نور به فرش
جلوگیری شود.
از قراردادن اجســام ســنگین و تیز روی فرش
بپرهیزید .پایههای مبل ازجمله مواردی اســت که
به الیاف فرش آســیب زده و موجب از بینرفتن آن
خواهد شد ،بهتر است در این مواقع از پایه مخصوص
مبلمان سنگین استفاده کنید.
فرشها را بهصورت منظم جارو بکشید تا گردوغبار
نفوذ کرده در تار و پود آن به خوبی خارج شود .بهتر
است برای جارو از مکش پرقدرت استفاده نکنید.

بازیگوشی

مهناز جعفری؛ مربی و تسهیلگر کودک

آرایشگر کوچک
تجربه مشــاغل مختلف ازجمله فعالیتهــای مورد عالقه
کودکان اســت .یک نمونه جذاب از ایــن بازیها ،تجربه
کوتاه کردن مو ،بافتن ،شانهزدن ،گل ســر زدن و ...است.
این فعالیتها برای هماهنگی چشم و دست کودک ،تقویت
ماهیچههای ریز انگشتان و افزایش اعتماد بهنفس کودکان
مفیدند .برای این کار ،با یک مقــوای کلفت و محکم مثل
مقوای جعبه کیک ،یک صورتک درست کنید .برای قسمت
موها با استفاده از پانج سوراخهایی ایجاد کرده و با نخ کاموای
کلفت ،موهای صورتک را درســت کنید .حاال فقط به یک
شــانه ،قیچی ،کش مو و چند گیره مو نیاز دارید تا اســتاد
سلمانی مشغول کار شود!

بپر بپر
پریدن یکی دیگر از فعالیتهای مورد عالقه بچههاست که
اتفاقا برای تقویت ماهیچهها و رشد صفحات استخوانی بسیار
الزم است .اما اگرچه فعالیتهای حرکتی بهویژه آنهایی که
تقویت ماهیچههای درشت را به همراه دارد ،برای کودکان
ضروری است ،اجرای درست و اصولی حرکتها نیز به همان
اندازه اهمیت دارد .برای اینکه در خانه فرصت پریدن را برای
کودک فراهم کنید ،این مسیر را دنبال کنید :در مرحله اول
کودک پریدن از باال به پایین را تمریــن کند .مثل پریدن
از روی مبل یا تختخواب .بعــد بازیهایی ترتیب دهید که
کودک در جا بپرد و در مرحله بعــد از روی مانع بپرد .برای
جذابشدن بازی ،میتوانید برای او مسیر ایستگاهی تعریف
کنید ،مثال از روی مبل بپر پایین ،سه بار در جا بپر ،حاال از
روی عروسکها یا ماشینها یا بالشهای چیدهشده بپر تا به
پایان مسیر برسد.

14

شنبه  20فروردین 1401
شماره 8470

نقلقولخبر
مسعود منصور
رئیــس ســازمان منابــع طبیعــی و
آبخیزداری
درباره قاچاق چوب در جنگلها نگران
هســتیم .بایــد بــا تقویــت و تشــدید
اقدامــات حفاظتــی از قطــع درختــان
جنگلی جلوگیری کنیم ودفتر بازرسی
و حقوقی ســازمان منابــع طبیعی باید
ی حریــق عمدی در جنگلها
پروندهها 
و مراتع را پیگیری قضایی کند.

عزتهللا ضرغامی
وزیــر میرا ثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدستی
طالقــان یکــی از مهمتریــن مقاصــد
گردشــگری اســت که با طبیعــت بکر در
طول ســال ،مقصــد مســافران بســیاری
اســت .بنابرایــن ایجــاد زیرســاختهای
الزم در حوزههــای گوناگــون گردشــگری
و صنعتــی منجــر بــه رونــق اقتصــادی،
اشتغالزایی و جذب گردشگران میشود
و از مهاجرت نیروی کار جلوگیری میکند.

عدد خبر

1000

مــورد شــکار غیرمجــاز در نــوروز ۱۴۰۱
ثبــت شــد و جمشــید محبتخانــی
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست
کشــور بــا اعــام ایــن خبــر گفــت:
۱۸۳تن از متخلفان در مرحله شــروع
به شــکار دســتگیر شــدند و ۱۷۱مورد
ســاح غیرمجــاز کشــف و در مجموع
۲۵۸پرونــده قضایــی در ایــام نــوروز
تشکیل شد.
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اثر تاریخی شهر رشت در فهرست آثار
ملی کشور ثبت شــد .این آثار شامل
بــازار تاریخی رشــت ،کاروانســراهای
ســعادت ،چینیچیــان ،طاقــی
کوچک ،طاقی بزرگ ،ملک ،گلشــن
و محتشــم ،مســاجد بــاد یهللا ،آقــا
ابراهیم -اردبیلیان ،مستوفی ،صفی
و خانــه اشــکوری و تلفنخانــه رشــت
میشود.

گزارش

سد سازی در ترکیه ،گرد و غبار را به ایران  آورد

غرق در غبار

سیدمحمد فخار

روزنامهنگار

خیزش شــدید گردوغبار که دیروز عــاوه بر تهران
بخشهای غربی و شمالی کشور را درنوردید ،اگرچه
نخستینموجریزگردباآغازهمزمانفعالیتکانونهای
داخلی و خارجی اســت ،اما آخریــن آن نخواهد بود
و طی ســالجاری بایــد منتظر موجهــای متعدد
ریزگردی باشیم .براســاس اعالم ستاد ملی مقابله با
پدیده گردوغبار،گردوغبار هفته اخیر کشور ،ناشی از
شکلگیری جبهههای گردوغبار بین2کشور سوریه و
عراق است .در فاصله کمی از محل خیزش این موج از
گردوغبار ،سد «ایلیسو» در جنوب شرق ترکیه قرار
دارد که24آبان سال گذشته افتتاح شد تا جلوی جاری
شدن۴۳میلیارد مترمکعب آب را در بستر دجله و فرات
بگیرد .بنابراین ریزگردهای اخیر ایران که نیمی از کشور
را در بر گرفته اســت  ،نخستین محصول احداث سد
بزرگ ترکیه است .براساس رهگیری نقشه ریزگردها
در سایت جهانی بارسلون ،توده گردوغبار اخیر ،ابتدا
بخشهای زیادی از عراق و سوریه را در برگرفت و بعد
وارد ایران شد .جریانات جوی که طی دهه اخیر در اثر
تغییر اقلیم بهوجود آمده بخشی از عوامل این وضعیت
است و خشکیدگی مناطق غربی عراق ،بهویژه استان
االنبار و رهاشدگی اراضی کشاورزی و کمبود آب در
این کشور در پی احداث سد ایلیسو ،عامل دیگر هجوم
ریزگردهاست  .نقشههای هواشناسی نیز نشان میدهد
منشأ بخشی از ریزگردهای اخیر داخلی است ،اما موج
اصلی ناشی از هجوم ریزگرد عربی است .ظهر دیروز اما

شاخص آلودگی هوا در ساعاتی از بعد از ظهر تهران
به  491رسید.
پیشبینیها

سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است گرد و خاک
تا نیمه هفته طی 2موج در برخی استانهای کشور
ادامه مییابد .مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران
مخاطرات وضع هوا نیز اعالم کرد،در پی شکلگیری
کانونهای محلی ریزگرد در تهران ،سمنان و قم که
دیروز موجب آلوده شــدن هوای هر  3استان شد ،از
بامداد شــنبه ،موج جدید گردوغبار که در سوریه و
عراق شکل گرفت را به شهرهای شمالی کشوررساند
و تا ظهر امروز ،نیمه شمالی کشور را بهطور کامل فرا
میگیرد .براین اســاس اگرچه امروز در استانهای
آذربایجان غربی ،آذربایجان شــرقی ،اردبیل و غرب
کردســتان رگبار باران و برای استانهای خراسان
شمالی ،شمال خراسان رضوی ،تهران و گلستان رگبار
پراکنده پیشبینی شده ،اما وسعت ریزگردها چنان
زیاد است که تا نیمه شــب امروز ،آلودگی هوا ادامه
مییابد .طی 3روز آینده نیز در غالب نقاط کشور در
برخی ساعات وزش باد شدید رخ میدهد که وقوع
گردوغبار در استانهای غرب ،جنوب غرب
و مرکز را تشدید میکند.

کانونهای ریزگردی

هماکنون وســعت مناطق غبارخیــز داخلی ایران
35میلیون هکتار است که در 23استان پراکنده شده
و هر سال 4میلیونو230هزار تن گردوغبار از آن بر
میخیزد .از سویی کانون گردوغبارها با منشاخارجی
عددی در حدود 270میلیون هکتار است که 7برابر
کانونهای داخلی اســت و میــزان غبارخیزی آنها
180میلیون تن در هر ســال اســت .این رقم در پی
آغاز بهرهبرداری سد ایلیسوی ترکیه طی 6ماه اخیر،
بهزودی افزایش بیشــتری خواهــد یافت و مناطق
بیشتری از بستر دجله و فرات خشک خواهد شد.
اما دیروز در پی فروکش کردن ریزگردهای داخلی،
ریزگردهای عربی تا تهران پیشروی کردند .در اینباره
شهر
ارومیه
سنندج
کرج
ایالم
تهران
خوزستان
زنجان
قصرشیرین
اراک
نهاوند

مرکز پژوهشهای کاربردی ســازمان زمینشناسی
با تحلیــل دادههــای گردوغباری که ســال1400
تهــران را درنوردید ،اعالم کرد ،وســعت کانونهای
تولید گردوغبار در تهران  700کیلومترمربع اســت.
نمونهگیری و تحلیلگردوغبار برخی مناطق تهران
نشــان میدهد که این ذرات ترکیبی از رس ،فلزات
سنگین همچون اکسید آهن ،سیمان و آالیندههای
ناشی از سوختن زباله ،پالستیک و پسماندهای عفونی
است .یکی از خطرناکترین کانونهای تولید ریزگرد
تهران نیز در20کیلومتری ورامین قرار دارد که وسعت
آن بهعلت خشکســالی و افزایش فرسایش خاک ،در
حال افزایش است .همچنین سایر کانونهای تهران
نیز افزایش خواهد یافت .طی سالهای اخیر شهرهای
استان خوزســتان ،بهعلت خشک شدن بستر تاالب
هورالعظیم و رود کارون با ریزگرد مواجه شدند و این
وضع در اصفهان نیز با خشک شدن بستر زاینده رود
ایجاد شد اما کانونهای ریزگردی تهران بر اثر فرسایش
خاک که حاصل چاههای متعدد آب غیرمجاز است،
شکل گرفته و این وضع هر سال افزایش مییابد.

وضعیت هوای دیروز و امروز 10شهر متاثر از ریزگرد کشور
وضعیت
شاخص دیروز
ناسالم برای همه
159
خطرناک
500
ناسالم برای همه
179
بسیار ناسالم
218
ناسالم برای همه
188
بسیار ناسالم
257
خطرناک
407
خطرناک
500
ناسالم برای همه
155
بسیار ناسالم
297

پیشبینی امروز
آلوده با گردوغبار
آلوده با گردوغبار
آلوده با گردوغبار
آلوده با گردوغبار
آلوده با گردوغبار
آلوده با گردوغبار
آلوده با گردوغبار
آلوده با گردوغبار
آلوده با گردوغبار
آلوده با گردوغبار

خبر روز

علیمحمد طهماسبی بیرگانی ؛ رئیس مرکز ملی مقابله با گردوغبار

تشدید و تکرار گردوغبار در ایران
و خاورمیانه
منطقه خاورمیانه با توجه به شــرایط زمینشناسی ،اقلیمی و
غبارخیزی یک منطقه حساس است .ولی برخی عوامل تشدید
پدیده گردوغبار در این منطقه ازجمله در ایران انسانســاخت
اســت .بهرهبرداری و استفاده نامناســب از منابع ،دلیل اصلی
تشدید پدیده گردوغبار در منطقه است .فشار بر منابع و مدیریت
نامناسب آب ،خاک و پوشش گیاهی و عالوه بر آن تغییر اقلیم
به همراه حساس بودن اقلیم خاورمیانه دست بهدست هم داد تا
شدت و تکرار گردوغبار در این منطقه از جمله ایران افزایش یابد.
عالوه بر کانونهای داخلــی گردوغبــار ،جریاناتی هم وجود
دارند که از جنوب سوریه و غرب عراق شکل میگیرند و منجر
به خیزش شــدید گردوغبار از این منطقه میشوند .این اتفاق
معموال در زمان تغییرات فصلی ایجاد میشود .بنابراین تغییرات
ناگهانی دمــا و ورود از فصلی به فصل دیگر بر شــدت پدیده
گردوغبار تأثیر دارد .تخریب پوشــش گیاهی مراتع و مدیریت
نامناســب آب و کشــاورزی در عراق و وضعیت ایجاد شده در
باالدست رودخانههای دجله و فرات با ساخت سد نیز در شدت
و تکرار گردوغبار و درگیر شدن ایران با این پدیده موثر است.
در سال زراعیجاری که از مهرماه سال گذشته شروع و تا مهر
امسال ادامه دارد مقدار و پراکندگی بارش در ایران و در بيرون از
مرزها حتی در عراق مناسب نبود و به همین دلیل خشکی خاک
هم مزید بر شدت وقوع گردوغبار اخیر شد .پیشبینی میشود
وضعیت موجود در ایران و کشورهای همسایه در زمینه بارش و
نوع بهرهبرداريهایی که از منابع آب و خاک و پوشش گیاهی،
امسال و سال آینده را تبدیل به عرصه تاخت و تاز گردوغبار کند.
منشأ گردوغباری که از بامداد دیروز کشور را درگیر کرد فعالیت
کانونهای داخلی و خارجی بود.
اما راهکار چیست؟ کشــورهای منطقه در گام نخست ناچار به
برداشتن فشار از روی منابع آب و خاک و پوشش گیاهی و اعمال
مدیریت صحیح بر منابع هســتند .چون غیر از اقلیم و حساس
بودن منطقه در بحــث غبارخیزی ،مدیریت منابع در دســت
انسان است که متأسفانه تاکنون مدیریت نامناسب داشته است.
بحث چرای بیرویه دام در مراتع داخل و خارج کشور و مدیریت
ناصحیح اراضی کشاورزی و منابع آب با احداث سد در باالدست
دجله و فرات و استفاده نامتعارف از آب نیز موجب شد ،آسمان
منطقه مملو از گردوغبار شود .بنابراین در مرحله نخست باید
اقدامات وسیع و کمهزینه انجام شود .این الگو در ایران تجربه
شد و در جنوب شرق شهر اهواز با خروج دام از مرتع ،طی 3سال
یک کانون فوق بحرانی گردوغبار مهار شــد .این اقدام باید در
مرحله نخســت برای مقابله با گردوغبار در عراق و کشورهای
منطقه اجرايی شود .تنها با انجام اقدامات اصالحی در مدیریت
مراتع و اراضی کشــاورزی و منابع آب میتوان از شدت و تکرار
وقوع گردوغبار جلوگیری کرد .اما باید متذکر شد که دیگر راهی
جز سازگاری با پدیده گردوغبار برایمان باقی نمانده است.
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میادین

خودرو

اختالف قیمت صیفیجات
تا 100درصد

9راهکار نجات خودروسازی
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت با انجام
ی ارائه
یک پروژه مطالعاتی9راهکار برای نجات صنعت خودروساز 
داد و پیشنهاد کرد دولت سهام خود را در این شرکتها بفروشد،
نظام قیمتگذاری خودرو اصالح شود و همکاریهای بینالمللی
ی با ترکیه ،روسیه و هند تقویت شود.
شرکتهای خودروســاز 
بهگزارش همشهری ،با وجود آنکه دولت ظرف سالهای گذشته
هزینههای مالی زیادی را صرف خودروسازان کرده اما نه میزان
تولید در این شرکتها متناسب با تقاضاست و نه مردم از کیفیت
ی رضایت دارند .ضمن اینکه شرکتهای
شرکتهای خودروساز 
خودروســاز وضع مالی مناســبی ندارند و میزان زیان انباشته
شرکتهای خودروساز 
ی از مرز 100هزارمیلیاردتومان هم عبور
کرده است .در چنین شــرایطي اکنون بحث برسر این است که
ی از بحران چیست .بر همین
راهکار نجات صنعت خودروســاز 
اساس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت
به تازگی در گزارشی تحت عنوان تدوین نقشه راه؛ ارتقای رقابت
پذیری و توسعه صنعت خودرو منتشر شد 9راهکار را برای نجات
صنعت خودروساز 
ی ارائه کرد.

افزایش نرخ بعضی از اقالم سبزی و صیفی درمیدان اصلی میوه و
ترهبار تهران ،قیمت این اقالم را در میوهفروشیهای سطح شهر
بهشدت باال برده و قیمت گوجه در بعضی مغازههای میوهفروشی
به 30هزار تومان و لوبیا سبز به 35هزار تومان رسیده است .با این
حال در میادین میوه وترهبار ،قیمت برخی محصوالت بین 50تا
100درصد از میانگین سطح شهر کمتر است.
خیار
رسمی

8.900
14.000

بادمجان
قلمی

گوجه
فرنگی

15.000
25.000

سیب
زمینی

کدو
مسمایی

8.500
14.000

قیمت
در میادین

10.000
14.000

کیلوگرم /تومان

10.500
14.000

قیمت
در سطح شهر

6.800
9.000

16.000
32.000

پیاز
سفید

8.800
13.000

لوبیا
سبز

شرطهای تداوم آرامش در بازار روغن

دبیر انجمن روغن نباتی کشور :اگر دولت روغن خام مورد نیاز تولیدکنندگان را تامین کند ،بازار مشکلی نخواهد داشت

سیب
زمینی

گزارش
سوپرمارکت

قیمت چای در ماه رمضان
قیمت چای ایرانی بهرغم افزایش درماههای اخیر،
هنوز نصف چای خارجی است .مشاهدات میدانی
نشان میدهد چای که یکی از پرمصرفترین کاالها
در ماه مبارک رمضان است در مقایسه با 3ماه قبل
افزایش قیمت داشته اســت .قیمت هر کیلو چای
ایرانی در بعضی برندها از 100هزار تومان گذشته و
تا نزدیک 150هزار تومان رسیده است .هر کیلو چای
خارجی 300هزار تومان قیمت دارد.

قیمتها به تومان

شاهسوند،شکسته آذر 1400
هلدار 450-گرمی فروردین 1401

139.800
139.800

رفاهالهیجان،مدل آذر 1400
فروردین 1401
قلم-یککیلویی

140.000
140.000

آذر 1400
گلستان،ممتاز
هندوستان500-گرمی فروردین 1401

124.900
144.900

شهرزاد،کلکته
 500گرمی

آذر 1400
فروردین 1401

دوغزال،کیسهای
 25عددی

124.000
124.900

آذر 1400
فروردین 1401

احمد،ارلگری
 500گرمی

آذر 1400
فروردین 1401

119.500
144.900

آذر 1400
فروردین 1401

99.800
124.900

جهان،طالیینشان آذر 1400
فروردین 1401
 450گرمی

دبش،کلهمورچه
 500گرمی

20.900
24.000

روغن با نرخ آزاد فراوان است

فرخنده رفائی
روزنامهنگار

روغن دوباره در ســوپرمارکتها و فروشــگاههای
زنجیرهای در حال کمیاب شــدن است .مشاهدات
میدانی خبرنگاران همشهری حاکی است در بعضی
سوپرمارکتها موجودی روغن به انواع سرخکردنی
محدود شــده و بعضــی شــهروندان در مراجعه
بــه هایپرمارکتها و فروشــگاههای زنجیرهای نیز
با توزیع جیرهبندی شــده و «یــک بطری برای هر
خریدار» مواجه شــدهاند .از دیماه سال گذشته و
بعد از جو روانی ایجاد شــده در بازار روغن بهدنبال
طرح موضوع حذف ارز دولتــی واردات روغن خام،
مســئوالن بارها اعالم کردهاند ارز واردات «فعال»
همان ارز 4200تومانی است و ذخایر روغن کشور
نیز بهاندازهای هست که حتی در صورت تغییر قیمت
ارز ،قیمت روغن در بازار دستکم تا پایان ماه رمضان
تغییری نخواهد داشت .با این حال بهنظر میرسد
نزدیک شدن به موعد اعالم شده مسئوالن ،بازار را
دوباره با تنش مواجه کرده و مردم برای تهیه روغن با
مشکل مواجه شدهاند.
این در شــرایطی اســت که درگیریهای روسیه و
اوکراین نیز با توجه به تامین بخشــی از روغن خام
وارداتی مورد نیاز کشــور از اوکراین و افزایش بهای
جهانی روغن خام در پی این درگیریها ،بر ارزیابیها
از وضعیت آینده بازار بیتأثیــر نبوده و پیشبینی
کمبود و گرانی در آینده نزدیک موجب شده بخشی
از ذخایری که گفته میشد بازار را تا پایان ماه رمضان
تامين خواهد کرد در پســتوهای توزیعکنندهها و
فروشندگان جا خوش کند و به ویترینها راه نیابد.

125.000
136.000

بازارها

بهنظــر میرســد مشــکالت تامیــن روغــن به
خردهفروشیها منحصر نیست و توزیع این کاال در
بنکداریها هم با مشکالتی مواجه است.
دبیر اتحادیه بنکداران تهــران در زمینه وضعیت
کنونی بازار روغن به همشــهری گفت :صفر تا صد
روغن از توزیع ،ســهمیهبندی ،تامیــن مواداولیه
و قیمتگــذاری در اختیار دولت اســت و ما هیچ
دخالتی در این زمینه نداریم ،اگر روغن سهمیهای
با نرخ مصوب به ما بدهند ،میفروشیم و اگر ندهند
هم روغن با نرخ آزاد در بازار فراوان است .قاسمعلی
حسنی با اشــاره به مشــکالت اخیر توزیع روغن
در بنکداریها افزود :ســهمیه روغــن بنکداریها
بسیار کم و ماهی چند کارتن است و کفاف مصرف
بنکداری که روزی چند هزار کارتن فروش دارد را
نمیدهد.
او با بیان اینکه توزیع روغن به همراه اجناس تحمیلی
در دستور کار شرکتهای توزیعکننده است ،افزود:
ســهمیه روغن بنکداریها با اجناسی مثل کیک،
کنســرو ماهیتن ،آبمیوه ،رب گوجهفرنگی و حتی
اقالم بسیار بیربطی مثل باتری قلمی به بنکدارها
فروخته میشود و اگر بنکدار بهطور مثال 100کارتن
روغن بخواهد باید 25کارتــن جنس تحمیلی که
سودی برایش ندارد را هم همراه روغن تحویل بگیرد؛
در غیر این صورت شــرکت توزیعکننده ،روغن را
نمیفروشد .حسنی با اشــاره به فراوان بودن روغن
با نرخ آزاد گفت :ما خواهان آزاد شدن قیمت روغن
هستیم که بتوانیم با خیال راحت خرید و فروش را
انجام دهیم چون هماکنون بسیاری از افراد همین
روغن وارد شده با ارز دولتی را بهصورت غیرمجاز در
بازار با نرخ آزاد خرید و فروش میکنند.

دولت قول داده روغن خام را تامین کند

انجمــن صنفــی صنایع روغــن نباتــی ،ازجمله
تشــکلهایی بود که در همان هفتههــای ابتدایی
ایجاد تنش در بازار روغن در بهمن سال گذشته ،طی
نامهای به وزارت صمت نسبت به کمبود روغن خام و
احتمال ایجاد مشکل در تامین روغن خانوار و صنعت
هشدار داد اما در ادامه و با خروج بحث تغییر نرخ ارز
از دستور کار دولت و حتی بعد از آغاز بحران اوکراین
اعالم کرد که ذخایر تا چند ماهی کافی است و بازار
مشکلی نخواهد داشت.
دبیر این انجمن روز گذشته در گفتوگو با همشهری
درباره وضعیت کنونی بازار روغن کشور گفت :من
هنوز مــوردی از کمبود در بازار مشــاهده نکردم و
اگر هم کمبودی هست احتماال بخشی از آن ناشی
از تعطیالت عید بوده اما با این حال جنگ روســیه
و اوکراین ،تامیــن مواداولیه را برای تولیدکنندگان
بســیار ســختتر از قبل کرده و با توجه به افزایش
شدید تقاضا نسبت به عرضه در بازار جهانی ،میزان
تولید روغن در کشور کاهش یافته است .امیرهوشنگ
بیرشــک در عین حال با ابراز خوشبینی نسبت به
شرایط بازار در آینده نزدیک افزود :با سیاستهایی
که وزارت جهادکشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی
در پیش گرفته و اعالم کردهاند ،قرار شده مواداولیه
در اختیار کارخانهها قرار گیرد تا تولید به میزان سال
قبل بازگردد.
نرخ ارز ،قیمت روغن را تعیین میکند

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی درباره تامین روغن
خام از مبادی غیر از اوکراین گفت :کشورهایی مثل
آرژانتین و خود روســیه هم روغن خام دارند و قرار
است روغن خام مورد نیاز تولید از این کشورها تامین

شود اما هماکنون تقاضا باالست و قیمت هم باالتر
رفته است.
بیرشک ذخایر کنونی روغن خام را حداقل تا 4 ،3ماه
آینده کافی دانســت و اضافه کرد :در صورت تامین
روغن خام از سوی شــرکت بازرگانی دولتی شاهد
هیچ کمبودی در بازار نخواهیم بود اما ممکن است
قیمت تغییر کند.
بیرشــک درباره اینکه درصد افزایش قیمت روغن
چقدر خواهد بود گفت :این محاسبات باید از سوی
سازمان حمایت انجام شود ولی مهمترین مولفهای که
در تعیین قیمت روغن نباتی مؤثر است نرخ ارز است؛
اینکه آیا نــرخ ارز واردات همان  4200باقی خواهد
ماند یا خیر و یارانه چگونه توزیع خواهد شد در قیمت
نهایی روغن را تعیین میکند.

 2اصالح روش قیمتگذاری

طبق این پژوهش ،یکی دیگر از موانع توسعه صنعت خودروساز 
ی
نظام قیمتگذاری در این صنعت است .نامناسب بودن مکانیسم
قیمتگذاری در طول زنجیــره تولید خــودرو منجر به زیان
خودروسازان و تحمیل بخشــی از این هزینهها به قطعهسازان
شده است .بنابراین الزم است نظام قیمتگذاری اصالح شود.
 3توسعه مشارکتهای بینالمللی

مشکالت تامین روغن صنایع

بهزعم بازوی پژوهشی وزارت صنعت ،یکی دیگر از راهکارهای
توسعه صنعت خودرو توسعه مشــارکتهای بینالمللی است.
باال بودن هزینههای تحقیق و توســعه ،تولید و عرضه پلتفرم
و محصول جدیــد در صنعت خــودرو موجب شــکلگیری
مشارکتهای بینالمللی در زنجیره ارزش خودرو و تغییر فرایند
تولید از درونگرایی به تقسیم کار بینالمللی شده است .بنابراین
برای تامین قطعات ،انتقال دانش و توســعه بازارهای صادراتی
صنعت خودرو در شرایط تحریمی ،استفاده از ظرفیت پیمانهای
منطقهای یا توافقنامههای  2یا چندجانبه با کشورهای ترکیه،
ی این
روســیه و هند برای پیوند به زنجیره ارزش خودروســاز 
کشورها راهحل مناسبی برای توسعه مشارکتهای بینالمللی و
افزایش توان رقابتپذیری این صنعت در ایران است.

تامین روغن صنایع نیز در 3ماه پایانی سال گذشته
با اما و اگرهایی همراه بود و بعضی صنایع وابسته به
روغن ،سهمیه خود را بسیار دیر و کمتر از میزان مورد
نیاز دریافت کردند.
مسعود بختیاری ،نایبرئیس هیأتمدیره سندیکای
صنایع کنسرو درباره وضعیت کنونی تامین روغن
صنایع به همشــهری گفت :تامیــن روغن صنایع
کنسرو آنقدر دیر انجام شــد که بسیاری از اعضای
ســندیکا هنوز موفق به دریافت سهمیه اسفندماه
خود نشدهاند .او افزود :سهمیه تخصیصی در حدی
نبود که نیاز تولیدکنندگان را تامین کند اما همان
ســهمیه اندک نیز هنوز بهطور کامل تامین نشده
است .بهگفته بختیاری میزان مورد نیاز روغن صنایع
کنسرو تا ماه رمضان 10هزار تن بود که دولت 5هزار
ص داد.
تن آن را تخصی 

ی سبد مالی خودروسازان
 4متنوعساز 

یکی دیگر از راهکارهای افزایش توان رقابتی صنعت خودروساز 
ی
ی ســبد مالی این صنعت است .با توجه
در ایران ،متنوعســاز 
به ســهم باالی پیش فروش در تامین مالی خودروســازان و
وابستگی ســاختار مالی خودروسازان و قطعهســازان به نظام
بانکی و نیز پر شدن حد اعتباری دریافت تسهیالت شرکتهای
خودروســاز از بانکها الزم است روشهای تامین مالی صنعت
ی متنوعتر شود و برای این کار بهتر است از ابزارهای
خودروساز 
مالی در بازار سرمایهای کمک گرفته شود .در سالهای گذشته
به ظرفیتهای موجود در بازار سرمایه کمتوجهی شده است.

همشهری نمای مسکن مناطق تهران در اسفند  1400را بررسی میکند

مناطق یک و  2تهران؛ متهمان جهش قیمت مسکن
در اسفندماه گــذشتـــــه ،میــانگیــــن قیمت
مسکن در سایه جهش 11درصدی قیمت در مناطق
مسکن
یــک و دو تهران بــه 35میلیون تومــان برای هر
مترمربع زیربنای مسکونی رسید.

افزایش قیمت خودرو

به گزارش همشهری ،درحالیکه تعداد معامالت مسکن شهر تهران
در اسفندماه گذشــته19.9 ،درصد کمتر از بهمنماه بوده است،
تعداد معامالت مسکن در منطقه یک که گرانترین منطقه تهران
محسوب میشود 16.1درصد بیشتر شده و در منطقه 2نیز کاهش

تعداد معامالت فقط 1.6درصد بوده است.
در این مــاه فقط مناطــق 19و 17بهترتیــب 11.7و 0.9کاهش
قیمت داشــتهاند و رونــد قیمــت در 20منطقه دیگر افزایشــی
بوده است.

ی سبد محصوالت
 5متنوعساز 

شرکتهای خودروساز همچنین باید ســبد محصوالتشان را
متنوعتر کنند .برای این کار الزم است صندوق تخصصی پژوهش
ی فعال و صندوقهای پروژه
و فناوری خاص صنعت خودروساز 
ی خودرو از
تاسیس شــوند .ضمن اینکه باید میزان داخلیساز 
20درصد به 40درصد افزایش یابــد و قطعات و مجموعههای
خودرو در دو کالس  Aو  Bطبقهبندی و تولید شوند.

درصد تغییر میانگین قیمت مسکن در مناطق22گانه تهران  -اسفند نسبت به بهمن1400

سعید موتمنی ،رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران و فروشندگان
خودرو تهران گفت :با بازگشــایی بازارها ،شاهد افزایش قیمت
درخودروهای مختلف بودیم که این افزایــش در خودروهای
مــدل ۱۴۰۱میانگین  ۱۰تــا ۱۵میلیون تومان بــود .قیمت
خودروهای مدل ۱۴۰۰نیز در فروردین نسبت به اسفند،۱۴۰۰
بین یک تا  ۵میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه 1400با 6.24درصد
افزایش به 35میلیون و 120هزار تومان رسیده است.

10.3 1

شروع قیمت لپتاپ از 9میلیون تومان

محمدرضا فرجی ،رئیس اتحادیه فنــاوران رایانه گفت :قیمت
لپتاپ از 9میلیون تومان شروع میشود .باالترین نرخ لپتاپ
در بازار برند اپل است .باید بگویم لپتاپ با قیمت 130میلیون
تومان نیز در بازار موجود است اما عموم مردم خریدار لپتاپ با
قیمت  15تا 25میلیون تومان هستند .در خرید لپتاپ برندها
چندان اهمیت ندارند و میــزان کارایی آنها بــرای خریداران
اولویت دارد.

6.3 4

توزیع دوباره شکر و برنج

کاهش قیمت
منطقه

6

2

11.9

ی قطعه سازان
 7توانمندساز 

طبق استدالل مرکز پژوهشهای وزارت صنعت یکی از مشکالت
ی متناسب
ی توسعه نیافتن صنعت قطعهساز 
صنعت خودروساز 
با نیازهای این صنعت اســت و این موضوع توان شــرکتهای
ی را در برابر تحریمها و همینطور عرضه محصوالت
خودروساز 
جدید محدود کرده اســت به همین دلیل صنعت قطعهسازی
در ایران باید توسعه یابد .بهطور مثال الزم است مراکز تحقیق
و توســعه کوچک و متوسط تاســیس و برنامه اعتبارسنجی و
رتبهبندی قطعهسازان انجام شود.

5
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تعداد معامالت مسکن در شهر تهران با 19.9درصد کاهش
به 6هزار و 834معامله رسیده است.
6.2
معامالت 10منطقه شهر تهران کمتر از 19.9درصد کاهش پیدا کرده است.

4.5

معامالت 12منطقه شهر تهران بیش از 19.9درصد کاهش پیدا کرده است.

 8تکمیل حلقه باالدست

ی قطعهسازان الزم
طبق نظر وزارت صنعت در کنار توانمندساز 
است سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیره تولید در بخشهای
ورق فوالد ،پالستیک ،شیشه ،مواد شــیمیایی و یا منسوجات
موردنیاز در ساخت خودرو افزایش یابد.
گرافیک :علی کاظمی

دلیل رشد قیمت مسکن در اسفند پارسال

رشد قیمت

 6بهرهگیری از پنجرههای فرصت فناورانه

طبق راهکارهای ارائه شده در این پژوهش ،الزم است با توجه به
الزامات جهانی فعالیت شرکتهای خودروساز به سمت تولید
خودروهای پاک افزایش یابد و تولیــدات آنها در دورههای  5یا
10ساله به سمت تولید این گونه خودروها سوق پیدا کند.

رشد قیمت مسکن در 9منطقه بیش از میانگین شهر بوده است.
رشد قیمت مسکن در 13منطقه کمتر از میانگین شهر بوده است.

3 3
7

ســید ســعید راد ،مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران
در نامهای به اســتانداران سراسر کشــور گفت :در ماه مبارک
رمضان ۱۴۰۱دوبــاره ۱۰۰هزار تــن برنج از انــواع هندی و
پاکستانی و ۱۰۰هزار تن شکر ســفید برای مصرف خانوارها و
صنف و صنعت از محل ذخایر راهبردی ،متناسب با موجودی
انبارها بهمنظور عرضه در سطح کشور تخصیص یافته و در اختیار
کارگروه تنظیم بازار استانها قرار گرفته است.
سعید آسویار یک کارشــناس بازار مسکن گفت :علت افزایش
قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه تقاضای انباشتهای بود که
به قصد ارزانی یک سال منتظر مانده بود و باتوجه بهاحتمال تورم
۳۰درصدی کاالها و خدمات وارد بازار خرید شدند و این موضوع
به افزایش تقاضا منجر شد.

 1اصالح ساختار مالکیت

یکی از مهمترین راهکارهای ارائه شــده از مؤسسه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت ،اصالح ســاختار مالکیت
شرکتهای خودروسازی است .بهزعم بازوی پژوهشی وزارت
صنعت مداخله مستقیم دولت در انتصاب مدیران 2شرکت سایپا
و ایرانخودرو و ترکیب دولتی هیأت مدیره این  2شرکت موجب
شــده نگاه کوتاه در نظام مدیریتی و حاکمیتی این شرکتها
مسلط شود .این نگاه همچنین باعث شــده تمرکز اصلی این
شــرکتها به جای ارتقاي فناوری و عرضه محصوالت متنوع و
بهروز بیشــتر بر افزایش تولید و فروش متمرکز شود به همین
دلیل الزم است ساختار مالکیتی شرکتهای خودروساز اصالح
شود .برای این کار باید سهام مستقیم و غیرمستقیم دولت در
شرکتهای خودروساز در قالب بستههای 5درصدی بهصورت
تدریجی به بخش خصوصی ،به اســتثنای قطعهسازان ،واگذار
شود .همچنین الزم است میزان تملک شرکتهای خودروساز
در سهام خودشان کاهش یابد.

 9تکمیل زنجیره ارزش

بازوی پژوهشــی وزارت صنعت یکی دیگر از راهکارهای نجات
صنعت خودروســازی را تکمیل زنجیــره ارزش اعالم و تأکید
کرده برای این کار باید زیرساختهای الزم برای احداث مراکز
آزمون خودرو ،آزمون مونتاژ خودرو ،آزمون تصادف و آزمایشگاه
تجهیزات ایمنی فراهم شود.

تبعیض؟خداراهمشکرکنید

کاش سرخابیها هم در آسیا بودند ،اصال
بازیشان را شبکه 4پخش میکرد و
فرصت طالیی برایشان از دست نمیرفت
18

پلکهمنزنید

این دوره جام حذفی ،از چیزی که
فکر میکنید بسیار جذابتر و
سرنوشتسازتر است

18

کریم،کاپیتان،بنزمـا

طبیعی است که دیگر کسی از مسی و رونالدو
حرفی نمیزند؛ چون کریم هست و یکتنه با
هتتریکهایش آنچلوتی را نجات میدهد

یادداشت
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چیزهایی که بچههای ما از این فوتبال
میآموزند؛ نفرت ،بیزاری ،فرافکنی و خشونت

روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز
     عكس||AFC

جام حذفی  -یک چهارم

لغو

پرسپولیس
20:15
آلومینیوم اراک
خلیجفارسماهشهر
20:15
مسرفسنجان
مس کرمان
20:15
خیبر خرم آباد

لیگ برتر انگلیس

16:00
منچستریونایتد

برایتون

چلسی

اورتون

آرسنال

18:30

ساوتهمپتون
18:30

سری آ ایتالیا

اینتر

20:30
هالس ورونا

اللیگا اسپانیا

در اولين شب ليگ قهرمانان آسيا ،فوالد ايران با الغرافه بدون گل مساوي كرد اما
سپاهان با يك بازگشت رويايي در نيمه دوم پاختاكور ازبكستان را  3بر يك برد

روزنامهنگار

چه نسل ترسناکی
تربیتمیکنیم

19

ريختوپاش
برای پاختاكور

رسول بهروش

ختافه

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

لیگ قهرمانان آسیا

یکشنبه  21فروردين 1401

21:45
الدوحیل قطر

فوالد

سپاهان

االهلی امارات
21:45

جام حذفی  -یک چهارم

دوشنبه  22فروردين 1401

استقالل

20:30
نساجیمازندران

به جرأت میتوان گفت بخشــی از زشتترین،
کریهتریــن و نفرتانگیزتریــن روزهای تاریخ
فوتبال ایران از نظر فرهنگی و اخالقی را سپری
میکنیم .این یک اضمحالل محض است؛ یک
نابودی مطلق که اگر از بیرون به آن نگاه کنی،
تازه عمق فاجعه را درک میکنــی .این روزها
پرخــاش ،عصبانیت ،بداخالقــی و هرج و مرج
حرف اول فوتبال ایــران را میزند .گویی هیچ
مرزی برای توقف خشونت کالمی وجود ندارد .هر
رفرش در هر سایت و صفحه و خبرگزاری مساوی
اســت با صدور حداقل یک بیانیــه یا مصاحبه
آتشین از ســوی یکی از باشگاههای کشور .بعد
از اعالم آرای کمیته انضباطــی در مورد داربی
تهران و نیز بازی استقالل و گلگهر ،این فضای
متعفن به اوج خودش رسید .آنقدر بیانیهپراکنی
اتفاق افتاد که حال آدمیــزاد را به هم میزد .به
موازات این فضا ،درگیریهای کالمی 2باشگاه
پرسپولیس و اســتقالل با هوادار و پیکان ادامه
داشــت ،بعضی تیمهای جام حذفی به زمان و
مکان مسابقاتشان اعتراض داشتند و خالصه
یک بلبشوی کامل بر رسانههای ورزشی حاکم
بود .باز خدا را شکر که در فوتبال آماتور ایران به
تیم قهرمان« ،تشــتک» هم جایزه نمیدهند،
وگرنه اگر گوشــهای از گــردش مالی هنگفت
فوتبال اروپا اینجا وجود داشت ،البد کشته هم
میدادیم!
یکســری کانال هــواداری با منافــع بزرگ
مالی ،هواداران تیمهــای مختلف را به جان هم
میاندازند و سود چشمگیری به جیب میزنند.
روزانه هزاران کامنت در فضای مجازی منتشر
میشــود که محتوای خیلی از آنهــا توهین به
بزرگان ،محترمان و حتــی بنیانگذاران فقید
باشگاه مقابل است .بعضی از این آدمها طوری به
ناموس و خانواده هواداران رقیب توهین میکنند
که انگار با پلیدترین موجودات تاریخ مواجهاند.
این فضا باید توسط عاقلهمردها مدیریت شود،
اماای دریغ که کسی در میدان نیست .خیلی از
مدیران و پیشکسوتها که با شهوت دیده شدن،
خودشان آتشبیار معرکه شدهاند ،مربیان کنار
خط قیامت به پا میکنند و باشگاهها هم در طول
روز چندین بیانیه هتاکانــه و مبتذل علیه هم
بیرون میدهند.
اجازه بدهید عمیقا نگران کودکانی باشــیم که
در این فضا پرورش پیدا میکنند .بســیاری از
بچههای کمســال ،بخــش زیــادی از اوقات
فراغتشــان را پای همیــن کانالها و صفحات
هواداری میگذرانند .به این ترتیب آنها هر روز
ساعتها مشق خشونت و نفرت میکنند؛ تمرین
دوســت نداشــتن ،تمرین اینکه هیچ عقیده و
ســلیقه مخالفی را تحمل نکننــد و به اعضای
خانواده هم بــد و بیراه بگوینــد ،فقط بهخاطر
اینکه یک نفر از آنها رنگ دیگری را دوست دارد!
تمرین اینکه هر شکســتی در زندگی را گردن
دیگران بیندازند .بچههایی کــه روزی 200بار
جمله آشغال «نمیخواهند ما قهرمان شویم» را
میشنوند ،چگونه قرار است به مردان و زنان بالغی
تبدیل شوند که مسئولیت کارشان را بپذیرند و
از شکست ،پل پیروزی بسازند؟ بهراستی با این
نســلی که تربیت میکنیم آینده ما چه شکلی
خواهد بود؟ همه ما «فوتبال» را دوست داریم،
اما این لعنتی قرار بود یکی از آرامبخشهای ما در
این روزگار پرفشار باشد ،نه اینکه خودش به ابزار
بیزاری تبدیل شود .کاش میشد تا اطالع ثانوی
پای همه محتواهای تولید شده در فوتبال ایران
عبارت «منفی  »18را درج کرد.

فوتبال ایران

جریمه ،محرومیت،
احضار

3هفته بعــد از برگزاری داربی تهــران ،کمیته
انضباطــی فدراســیون فوتبــال باالخره حکم
خاطیان این مســابقه را اعالم کرد .حکمی که
مهمترین بند آن محرومیت 4جلســهای یحیی
گلمحمدی است .براساس این حکم ،سرمربی
پرســپولیس بهدلیل بدرفتــاری در قبال مقام
رســمی مســابقه به پرداخت یکمیلیارد ریال
جریمه نقدی و 6جلســه محرومیت از همراهی
تیم در مســابقات لیگ برتر محکوم شــده که
2جلســه از این محرومیت بهمدت یک ســال
تعلیقی است .به این ترتیب گلمحمدی 4بازی
تیمش مقابل پیکان ،ذوبآهن ،سپاهان و تراکتور
را از دست خواهد داد اما در بازیهای جامحذفی
میتواند پرســپولیس را همراهی کنــد .بهزاد
غالمپور هم بهدلیل بدرفتاری و برخورد فیزیکی
با مهدی ترابی یک جلســه از همراهی استقالل
محروم شده است .ســایر جریمهها نقدی است
و آرای مرتبط با این مســابقه بهجز محرومیت
سرمربی باشگاه پرسپولیس قطعی خواهد بود.
عالوه بر این احکام ،کمیته اخالق فدراســیون
فوتبال هم مسئوالن 2باشگاه را احضار کرده تا
درباره انتشار بیانیههای متعدد در روزهای اخیر
جلســهای را در این کمیته برگزار کند .مدیران
عامل و همچنین مدیران روابطعمومی و رسانه 2
باشگاه به کمیته اخالق احضار شدهاند.
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سخت هم بود انصافا

استقالل میتوانست با پیروزی برابر
پیکان فرار بسیار بزرگی به سمت
قهرمانی انجام بدهد ،اما این بازی
بدون گل مســاوی شد .این توقف
همچنین باعث شد استقالل شانس
رســیدن به ســقف رؤیایی مورد نظر
مدیرعامل باشگاه را از دست بدهد .مصطفی آجورلو گفته بود:
«از مجیدی خواستهام تیم را با 75امتیاز قهرمان کند ».خب این
خیلی توقع بزرگی بود ،اما استقالل داشت میبرد و جلو میرفت.
با این حال توقف در داربی و تساوی برابر پیکان باعث شد رؤیای
آجورلو عقیم بماند .حاال در فاصله 6هفته به پایان مســابقات،
استقالل 56امتیازی اســت و اگر هر 18امتیاز باقیمانده را هم
کســب کند ،نهایتا 74امتیازی خواهد شد .البته که اینها مهم
نیســت و فرهاد اگر تیم را با یک امتیاز فاصله هم قهرمان کند،
همه از او راضی خواهند بود.
این با آن فرق میکند

شرایط لیگ طوری اســت که شاید
پرسپولیس بعد از 5قهرمانی پیاپی
امسال جام را از دست بدهد .با این
حال گویا کریم باقری زیاد نگران
واکنش هــواداران نیســت .مربی
پرسپولیسگفته«:قبالهمنایبقهرمان
شــدیم ،اما هواداران ما را تشــویق کردند ».منظــور آقا کریم
لیگ پانزدهم اســت که در پایان بازی با راهآهن100 ،هزار نفر
ایستاده پرسپولیس را تشویق کردند .با این حال نایبقهرمانی
احتمالی امسال خیلی با آن دوره فرق خواهد داشت .آن زمان
تیمی که فصل گذشتهاش هشتم شده بود ،ضمن ارائه زیباترین
نمایشهای20سال گذشته به رتبه دومی رسید و البته این وسط
4گل هم به استقالل زد .برای پرسپولیس امسال اما نایبقهرمانی
یک تنزل آشکار است .به اضافه اینکه آنها به اندازه قبل خوب بازی
نمیکنند و استقالل را هم نبردهاند.
اتاق فکر ،برای نابودی شما؟

این فقط پرســپولیس و اســتقالل
نیســتند که 5دقیقه یکبار ادعا
میکنند دشــمن بیرونی دارند
و یک عده برای زمیــن زدن آنها
کمین کردهاند .خدا را شــکر تمام
لیگ ما از باال تا پایین به چنین توهماتی
مبتال هستند؛ در حدی که مهدی ســیدصالحی ،سرپرست
پدیده هم گفته« :برای نابودی تیم ما اتاق فکر تشکیل دادهاند!»
خود پدیده یک اتاق فکر ندارد کــه برایش تصمیمات عادی
بگیرد ،حاال چرا چنین تیمی باید این همه دشــمن داشــته
باشــد که دور هم جمع شوند و ســناریو بنویسند؟ تیمی که
مالکش معلوم نیست و حتی اســم و رنگ لباس قطعیاش را
کسی نمیداند ،چه نیازی به اتاق فکر برای نابودی دارد؟ بعد
هم ما آخرش نفهمیدیم چطور ممکن است هر 16تیم لیگ از
داوریها و مسایل جانبی ضرر کنند؟ پس کی سود میکند؟

آماربازی

متريكا

دروازهبان تیم هوادار که با درخشش مقابل
پرسپولیس توانست شــاگردان عنایتی
را به یک امتیاز باارزش برساند ،بهعنوان
بهترین بازیکن هفته برگزیده شد .مسلم
حقشناس این هفته رکورد بیشــترین مهار شوت در یک بازی از این
فصل را شکست .او ۹بار شوتهای بازیکنان پرسپولیس را مهار کرد و
آنها را در گلزنی ناکام گذاشت .در هفتهای که بهترین بازیکنان 5بازی از
8بازی لیگ ،دروازهبانها بودند ،حقشناس پا را از این هم فراتر گذاشت و
باالتر از سایرین بهعنوان بهترین بازیکن هفته برگزیده شد .او با عملکرد
عالیاش در مقابل پرسپولیس به نمره  9.05رسید که دومین نمره برتر
فصل جاری برای دروازهبانهاست .این دومینبار در فصل جاری است
ِ
حریف پرسپولیس بهترین دروازهبان هفته میشود.
که گل ِر

9.05

بعد از مسلم حقشناس که با نمره 9.05
برای نخســتینبار به تیم منتخب هفته
رسید و بهترین بازیکن هفته هم شد ،آرش
رضاوند (فوالد) ،سعید صادقی (گلگهر) و
شهریار مغانلو (سپاهان) دیگر بازیکنان برتر هفته بودند .رضاوند که در
نیمفصل اول هیچ گلی برای استقالل نزده بود ،این هفته دبل کرد تا تعداد
گلهایش در فوالد به عدد  3برسد .او از متریکا نمره  8.86را دریافت کرد.
س کلیدی داد که آماری بینظیر محسوب
سعید صادقی این هفته 10پا 
میشــود2 .پاس او منجر به ثبت گل برای گلگهر شد و صادقی را به
نخستین بازیکن این فصل تبدیل کرد که تعداد پاسگلهایش دورقمی
میشود .مغانلو هم در ادامه روزهای خوبش در نیمفصل دوم ،یک گل به
نفت آبادان زد و چهارمین بازیکن برتر هفته بود.

8.86

ترکیب تیم منتخب هفته بیستوچهارم
از بازیکنان 8تیم مختلف تشــکیل شده
است .مرتضی حسینزاده (مدافع راست
شــهرخودرو) ،حســن مرادیفر (مدافع
میانی نفت مسجدسلیمان) و محمدعلی فرامرزی (مدافع چپ پیکان)
به همراه گولسیانی (سپاهان) خط دفاعی 4نفره تیم منتخب را تشکیل
میدهند .مهدی ترابی (پرسپولیس) ،ثابتایمانی (پیکان) ،آرش رضاوند
(فوالد) به همراه سعید صادقی (گلگهر) بهترین هافبکهای هفته بودند
و در خط حمله هم زوج اســتنلی کیروش (گلگهر) به همراه شهریار
مغانلو (سپاهان) بهترینهای این هفته لقب گرفتند .سپاهان ،گلگهر و
پیکان هرکدام 2بازیکن و سایر تیمها یک بازیکن در تیم منتخب دارند.
پایینترین نمره الزم برای حضور در تیم این هفته 7.36بوده است.

7.36

اولین
شب آرامش

فوالدیها
14شوت زدند
كه 2ضربه
آنها داخل
چارچوب
بود اما تیم
الغرافه هیچ
ضربه داخل
چارچوبی
نداشت .در
دیگر بازی
این گروه،
2تیم آخال
تركمنستان و
شباب االهلی
امارات هم
به تساوی
یک-یک
رضایت دادند
تا هر 4تیم
گروه در پایان
روز اول
یكامتیازی
شوند

در اولين شب ليگ قهرمانان آسيا ،فوالد ايران با الغرافه بدون
گل مساوي كرد اما سپاهان با يك بازگشت رويايي در نيمه
دوم پاختاكور ازبكستان را  3بر يك برد

فصل جديد ليگ قهرمانان آســيا با يك پيروزي
و يك مســاوي براي تيمهاي ايراني آغاز شد .در
اولين روز از مرحلــه گروهي اين رقابتها در گروه
 Cفوالد خوزستان به مصاف الغرافه قطر رفت كه
اين مسابقه با وجود برتري فوالديها در نهايت با
تساوي بدون گل به پايان رسيد .شاگردان نكونام
در اولين مســابقه كامال بر حريــف قطري برتري
داشــتند و چندين موقعيت مناسب را مقابل تيم
اســتراماچوني از دســت دادند .بهترين موقعيت
فوالد را موسي كوليبالي در دقيقه 76از دوقدمي
به باالي دروازه فرســتاد و چند دقيقه بعد ضربه
لوسيانو پريرا هم به تير دروازه حريف برخورد كرد
تا الغرافه با خوششانســي از چنگ نماينده ايران
فرار كند .فوالد كه در اين سالها به تاكتيكهاي
موفق دفاعي و تمركز بيشتر بر روي گل نخوردن
معروف بوده در شروع ليگ قهرمانان نيز در حفظ
دروازهاش موفق عمل كرد اما در بخش هجومي هم
خطرناك بود و فقط در زدن ضربات آخر كمدقت
عمل كرد .اميد گل اين تيم در بازي پنجشنبهشب
 1.24و اميد گل حريف قطري فقط  0.15بود كه
نشــان دهنده برتري كامل نماينده ايران اســت.
فوالديها 14شــوت زدند كه 2ضربه آنها داخل
چارچوب بود امــا تيم الغرافه هيــچ ضربه داخل
چارچوبي نداشــت .در ديگر بازي اين گروه2 ،تيم
آخال تركمنستان و شــباب االهلي امارات هم به
تساوي یک-یک رضايت دادند تا هر 4تيم گروه در
پايان روز اول يكامتيازي شوند.

دبل شهريار ،كامبك محرم
و اما در همان ساعاتي كه فوالد موقعيتهايش را يكييكي
هدر ميداد ،ديگــر نماينده ايران يعني ســپاهان يك
45دقيقه توفاني مقابل پاختاكور داشــت و از شكست
نيمه اول مقابل نماينده ازبكستان يك پيروزي پرگل
بيرون كشيد .در دقيقه 28اين مسابقه دروازه سپاهان
باز شد و نيمه اول بازي با همين يك گل به پايان رسيد.
همان طور كه محرم نويدكيا در كنفرانس بعد از بازي
اعتراف كرد ،ســپاهان در اين نيمه ضعيف ظاهر شد
و مقابل حريف ازبــك حرفي براي گفتن نداشــت .اما
زردپوشان اصفهان در نيمه دوم كامال متحول شدند و در
همان 10دقيقه ابتدايي اين نيمه نتيجه را به سود خود
تغيير دادند .شهريار مغانلو در دقايق  49و  55روي 2پاس
گل از فرشــاد احمدزاده و نژادمهدي دروازه پاختاكور را
باز كرد و 3امتياز را به ســمت نماينده ايران چرخاند .در
دقيقه 70هم شوت دقيق محمدرضا حسيني كار ازبكها
را كامال تمام كرد و ســپاهان را در اولين مسابقهاش به
يك 3امتياز باارزش رســاند .ســپاهان با 17شوت در
اين مســابقه آمار خوبي را در ايــن زمينه ثبت كرد
كه از اين تعداد5 ،ضربه داخل چارچوب بودند .اما
پاختاكور فقط 2شوت داخل چارچوب و 4شوت
خارج از چارچوب داشت .در ديگر بازي اين گروه
الدوحيل قطر با نتيجه  2بر يك مغلوب
تيم ميزبــان يعنــي التعاون
عربستان شد .سپاهان فردا
شــب در دومين بــازي به
مصاف الدوحيل خواهد رفت.

عكس||AFC

نكته بازی

جدول گلزنان

لیگ برتر ایران

12
کوین یامگا (استقالل)
10
لوسیانو پریرا (فوالد)
9
شهریارمغانلو(سپاهان)
9
گادوین منشا (مس)

اللیگا اسپانیا

24
دتوماس (اسپانیول)
14
اونال  (ختافه)
14
وینیسیوس (رئالمادرید)
14
کریم بنزما (رئالمادرید)

لیگ برتر انگلیس

20
دیگو ژوتا (لیورپول)
14
سون (تاتنهام)
12

محمد صالح(لیورپول)

حتی پلک هم نزنید

این دوره جام حذفی ،از چیزی که فکر میکنید بسیار جذابتر و سرنوشتسازتر است
بهروز رسایلی | با توجه به حضــور سپاهان و فوالد در لیگ
قهرمانان آسیا ،ســازمان لیگ تصمیم گرفته مسابقات لیگ
برتر را تا پایان ماه رمضان تعطیل کنــد و از این فرصت برای
برگزاری جام حذفی سود ببرد .از خوششانسی آنهاست که
هر دو نماینده ایران در آسیا از جام حذفی اوت شدهاند .یکی
از عجیبترین ادوار جام حذفی در حالی به مرحله یکچهارم
نهایی رســیده که بســیاری از بزرگان خیلی زود از گردونه
بازیها کنار رفتهاند .هماکنون فقط 8تیم باقی ماندهاند که به
این ترتیب با هم مالقات خواهند کرد :پرسپولیس -آلومینیوم
اراک ،خلیجفارس ماهشهر -مس رفسنجان ،استقالل -نساجی
و مس کرمان -خیبر خرمآباد .در نیمهنهایی برندگان 2بازی
اول با هم بازی میکنند و برنــدگان 2بازی دوم هم به مصاف
یکدیگر میروند .بنابراین پرسپولیس و استقالل تا فینال به هم
نمیخورند .آنچه جام حذفی را در شرایط فعلی واجد اهمیت
ویژه میکند ،موقعیت خاصی است که سرخابیها در آن قرار
دارند .شاید تا پیش از بازگشایی مســابقات لیگ ،نتایجی در
جام حذفی رقم بخورد که همهچیز را زیر و رو کند .این ،یکی از
حساسترین و شاید سرنوشتسازترین مسابقات این سالهاي
جام حذفی در فوتبال ایران است.

تبدیل خواهد شــد به آخریــن و حیثیتیترین تورنمنت
باقیمانده پیش روی یحیی گلمحمــدی؛ مردی که ابتدا
لیگ قهرمانان را برابر الهالل از دست داد ،بعد سوپرجام را
تقدیم فوالد کرد و شاید لیگ را هم به استقالل بدهد .در این
صورت کامیابی یا ناکامی پرسپولیس در جام حذفی بسیار
معنادار خواهد بود .یحیی میتواند با رهنمون کردن تیمش
به سمت قهرمانی ،نخستین جام قرن را بگیرد ،حال و هوای
پرســپولیس را عوض کند و حتی برای ادامه جنگیدن در
لیگ ،نیروی جدید به ســرخها تزریق کند .مخصوصا اگر
قهرمانی احتمالی پرسپولیس از مسیر پیروزی بر استقالل
بهدســت بیاید ،گلمحمــدی بار دیگــر محبوبیتش بین
هواداران را بازیابی خواهد کرد .در غیر این صورت ناکامی در
جام حذفی سیاهه شکستهای یحیی در این فصل را کامل

شیشه عمر یحیی
هنوز 6بازی به پایان لیگ بیستویکم باقی مانده
و عقبافتادگی 6امتیازی پرسپولیس نسبت به استقالل
غیرقابل جبران نیســت .هر اتفاقــی در فوتبال ممکن
اســت رخ بدهد ،اما اگر بهطور منطقی آبیها
را صاحب شــانس بیشــتری برای کسب
عنوان قهرمانی بدانیم ،آنگاه جام حذفی

خواهد کرد و آنگاه ممکن است او حتی شغلش را هم از دست
بدهد .فراموش نکنیم همین حــاال هم گروهی از هواداران
پرسپولیس بهشدت نســبت به عملکرد سرمربی تیمشان
انتقاد دارند و مخصوصا بعد از توقف برابر هوادار ،اسم برانکو
ایوانکوویچ به یکی از پرتکرارترین کلیدواژههای فوتبالی در
شبکههای اجتماعی تبدیل شــد .جماعت خشمگینی که
این روزها میبینیم ،شاید توان تحمل یک ناکامی دیگر را
نداشته باشند.
فرهاد و ماجرای ابتکار عمل
شرایط فرهاد مجیدی شــبیه یحیی گلمحمدی نیست و
هر اتفاقی که در جام حذفی رخ بدهد ،موقعیت ســرمربی
اســتقالل به خطر نخواهد افتاد .به هر حال آبیها در لیگ
شانس اول قهرمانی هستند و مجیدی هم محبوبیت زیادی
بین هواداران دارد .با همه اینها طبیعتا فرهاد حاضر نیست
ابتکار عمل را از دست بدهد .بیایید فرض کنیم او در همین
مرحله یکچهارم نهایی به نساجی ببازد یا اصال مقابل خود
پرسپولیس شکست بخورد و شاهد قهرمانی رقیب سنتی
باشد؛ آیا جز این اســت که در این صورت یک نمره منفی
بســیار بزرگ در کارنامه او ثبت خواهد شد؟ آیا غیر از
این است که استقالل در این شرایط حتی توان روحی
سابق برای ادامه کار در لیگ را هم از دست خواهد داد؟
پس بیگمان مجیدی هم حداکثر تالشــش را بهکار
خواهد گرفت تا سربلند از جام حذفی بیرون بیاید .مسابقات
این دوره ،خیلی بیــش از آنکه فکر کنید جذاب اســت و
میتواند انواع و اقسام اتفاقات مهم و غیرقابل
پیشبینی در دلش داشته باشد.

تبعیض؟ خدا را هم شکر کنید

کاش سرخابیها هم در آسیا بودند ،اصال بازیشان را شبکه 4پخش میکرد
2نماینده شایسته ایران در فصل جدید لیگ
قهرمانان آسیا شروع نســبتا خوبی داشتند.
فوالد مســابقهای را کــه از نظر فنــی باید از
الغرافه میبرد با بدشانســی بدون گل مساوی
کرد ،اما ســپاهان در یک شــب به یادماندنی
شکســت نیمه اول برابر پاختاکور را تبدیل به
پیروزی 3بریک کرد .استارت خوب هر دو تیم
امیدواریهای زیادی را در مــورد آینده آنها
در مسابقات این فصل بهوجود آورده است .با
این حال مسایل فنی این دو بازی تحتتأثیر
اعتراض باشــگاهها به عدمپخش مسابقاتشان از طریق شبکه3
قرار گرفت .هم فوالد و هم ســپاهان نامهنــگاری کرده بودند که
مسابقات آنها روی آنتن شــبکه 3برود ،اما با این تقاضاها موافقت

نشد و شبکههای دیگری مسابقات این دو تیم
را پخش کردند.
این مسئله باعث شد خیلی از هواداران فوالد
و سپاهان و حتی اقشــار دیگر جامعه مدعی
تبعیض علیه این دو تیم شوند .خب البته بسیار
زیباتر بود اگر شــبکه 3نگاه ملیتری داشت و
مسابقات این دو تیم را پخش میکرد ،اما آنها
زیاد هم نباید بابت این اتفاق حس سرخوردگی
داشته باشــند .باز به هر حال فوالد و سپاهان
آنقدر خوب اداره میشوند که مجوز حضور در
لیگ قهرمانان آسیا را گرفتهاند ،وگرنه پرسپولیس و استقالل مفت
و مسلم از این موهبت محروم شدند .کاش سرخابیها هم در آسیا
بودند ،اصال مسابقهشان را شبکه 4پخش میکرد!

پرسپولیس-آلومینیوم؛
تحتتاثیر گردوغبار
ی هوای تهران اجازه میداد ،پرسپولیس امشب در مرحله یکچهارم
اگر آلودگ 
نهایی جام حذفی کشور میزبان آلومینیوم اراک بود .نام آلومینیوم در 2فصل
اخیر بهعنوان گربه سیاه پرسپولیس مطرح شده اما این گربه سیاه در تهران
هرگز نتوانسته امتیازی از پرسپولیسیها بگیرد .طی 2فصلی که اراکیها در
لیگ برتر حضور دارند 2بار در اراک موفق به شکست پرسپولیس شدهاند اما
هر دوبار بازی برگشت را در تهران به قرمزپوشان واگذار کرده و بدون امتیاز از
تهران برگشتهاند 2 .شکست آلومینیوم مقابل پرسپولیس با نتیجه مشابه 2بر
صفر رقم خورده است .شاگردان یحیی گلمحمدی فصل گذشته با گلهای
مغانلو و ترابی و امسال هم با گلهای پاکدل و اسدی بر این حریف غلبه کردهاند
و به این ترتیب در بازی امشب هم امید فراوانی برای شکست و حذف اراکیها
دارند .آلومینیوم با جدایی رســول خطیبی و آمدن مهدی رحمتی از نتایج
ضعیف گذشته فاصله گرفت و بعد از 13هفته بدون پیروزی با خطیبی ،در
نخستین بازی با رحمتی به نخستین پیروزیاش رسید .رحمتی طی 2هفته
با آلومینیوم به یک برد و یک مساوی رسیده و تیمش هنوز گلی دریافت نکرده
است .برنده بازی این تیم و پرسپولیس در مرحله نیمهنهایی به مصاف برنده
بازی مس رفسنجان و خلیجفارس ماهشهر میرود .دیروز شاخص آلودگی
هوا در تهران  490بود و این در حالی است که شاخص آلودگی باالی 300باعث
منع عبور و مرور و تعطیلی پایتخت میشــود .سهیل مهدی ،رئیس کمیته
مسابقات سازمان لیگ دیروز برگزاری یا لغو بازی امشب پرسپولیس را منوط
به تصمیم مسئوالن استانداری دانست .در آخرین ساعت دیروز خبر رسید
استانداری دستور به لغو این بازی داده است.

لیگ برتر ایران(جام خلیج فارس) -فصل بیست ویکم
گل خورده

رتبه

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل زده

1

استقالل

24

16

8

-

33

8

25

56

2

پرسپولیس

24

14

8

2

34

17

17

50

3

سپاهان

24

13

6

5

35

15

20

45

4

فوالد

24

10

8

6

22

18

4

38

5

مس رفسنجان

24

9

8

7

31

23

8

35

6

گل گهر

24

8

11

5

25

24

1

35

7

پیکان

24

7

12

5

22

19

3

33

8

صنعت نفت آبادان

24

8

7

9

19

22

-3

31

9

ذوب آهن

24

9

4

11

17

20

-3

31

10

تفاضل گل امتیاز

آلومینیوم اراک

11

24

6

12

6

16

18

-2

30

هوادار

24

6

10

8

13

15

-2

28

12
13

نساجی
تراکتور

24

5

12

7

21

27

-6

27

24

4

8

12

17

25

-8

20

14

نفت مسجد سلیمان

24

3

8

13

10

29

-19

17

15

فجر سپاسی

24

2

10

12

8

22

-14

16

16

پدیده

24

2

8

14

14

35

-21

14

19

بیشترين

وینیســیو
س در ایــن ف
قهرمانان؛ بیشــترین در صــل از لیگ
تو
یبل ،بی
پ مفید ،بیش
شترین حمل
ــترین پاس
ک
تا
لی
دی
د
چ
ی
)،
(م
بی
شــت
شترک با
گل(مشــتر رین عمل منج
ر
ب
ه
خل
ق
م
وقعیت
ک با امباپ
خلق موقعیت ش ه) و بیشترین
عمل منجر به
وت
ی
زن (مشــتر
ک با کومان).

یم
کر 91
1

شنبه  20فروردین  1401شماره 8470

کاپیتان

نرخ گلزنی رونالدو از 1.07با بنزمــا در کنار او به 0.74بدون بازیکن
فرانسوی کاهش یافته است .بنزما نیز به نوبهخود میانگین گلهای
خود را از 0.46با رونالدو به 0.67بدون پرتغالی افزایش داده است.

رئال در این فصــل در 44بازی 91گل
زده که بهتر از فصل گذشــته بوده که
تنها 88گل در 52بازی به ثمر رساند.

تنها  2بازیکن مقابل یک باشگاه انگلیسی
در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا هت تریک
کردهاند؛ رونالدو برزیلی با رئالمادرید مقابل
منچســتریونایتد در اولدترافورد در 23آوریل
2003و حاال بنزما با رئالمادرید مقابل چ
لسی در استمفوردبریج در تاریخ 6آوریل امسال.

بازیکنانی که در لیگ قهرمانان ،در 2بازی متوالی هتتریک کردهاند هم تعدادشان زیاد نیست؛ لوییس آدریانو با پیراهن
شاختار ( ،)2014-15کریستیانو رونالدو با پیراهن رئال ( ،)2016-17لیونل مسی با پیراهن بارسا ( )2016-17و کریم
بنزما با پیراهن رئال ( )2021-22که هتتریک متوالی کریم و رونالدو در 2بازی متوالی مرحله حذفی بوده.

بنزمـا

هنوز تعداد گل
های اروپایی کریم در این فصل به لواندوفسکی نرسیده؛
لوا 12گل برای بایرن به ثمر رسانده .مهاجم لهستانی
البته در م
راحل
حذفی
مقابل
سالزب
ورگ
(
2بار)
و ویارئال به میدان
رفته و بنزما مقابل پاریس و چلسی کار سختتری در
پیش داشته.
سباستین هالر که با آژاکس از ادامه رقابتها حذف
شده ،ب هاندازه بنزما در این فصل موفق به گلزنی شده.
مهاجم فرانسوی در 36بازی این فصل با پیراهن رئال مادرید 37گل
زده و 13پاسگل داده؛ آماری که معموال عادت داشتیم از رونالدو و
مسی بخوانیم.

طبیعی است که دیگر کسی از
مسی و رونالدو حرفی نمیزند؛
چون کریم هست
رئال مادرید بعد از یک شــب رؤیایی دیگر در لیگ قهرمانان و گرفتن
انتقام باخت فصل پیش در زمین چلسی در مرحله نیمهنهایی ،دوباره
یک بازی اللیگایی را انجام میدهد؛ ساعت23:30امشــب مقابل
ختافه .این روزهــا همه از کریم بنزما حــرف میزنند .او بعد از
کریستیانو رونالدو دومین بازیکن تاریخ این رقابتهاست که در
2بازی پشتهم هتتریک میکند .درباره درخشش او برخی
کاربران ایرانی شبکههای اجتماعی گفتهاند 13دقیقه پس
از آنکه روزهاش را افطار کرده ،وارد زمین شده و
با همان حال آنچنان درخشیده .البته برخی
منابع ادعا کرده بودنــد که کریم و مندی
در روز مســابقه روزه نبودهاند چون در
سفر به سر میبردند .در اخبار رسانههای
بینالمللی آمده بود کریم و مندی ترجیح
داد هاند بهخاطر شرایط حساس این دیدار
انتقامی از تبصره جایز بودن افطار روزه مسافران
استفاده کنند اما استوری خود بنزما چند دقیقه
پیش از آغاز مصاحبه نشان میدهد که او روزه
بوده و در آستانه مسابقه افطار کرده است.

هم محروم ،هم مصدوم

میلیتائو در جریان بازی با چلســی مصدوم و
محروم شد .او بازی برگشت را بهدلیل محرومیت
از دست میدهد اما آســیبدیدگی زانویش
جدی نیست و به بازی امشب میرسد .براساس
اخبار منتشر شــده در بازی امشب مندی هم
اســتراحت میکند ،بازیکنی که هر وقت در
ترکیب نبوده رئال به مشــکل خورده است.

124
0.67
2
4
12
50
11
26
82
5
418
56
98

یادداشت

کریم بعد از جدایی کریس
تیانو از رئال مادرید ۱۸۳بازی داشته و موفق شده
۱۲۴گل به ثمر برساند.
این
آمار
در
حالی به ثبت رسیده که کریستیانو طی
این مدت ۱۱۹گل زده.

این نخســت
ین برد تاریخ رئال مادر
ید مقابل چلسی در لیگ
قهرمانان بود و
بنزما نخستین بازیکنی
است که در یکمسابقه
اروپایی موفق به ه 
تتری
ک مقابل چلسی میشود.

حاال کریم در 8بــازی این فصل لیگ قهرمانــان 11گل به ثمر
رسانده؛ چیزی نزدیک به 1.5گل در هر بازی که آماری رؤیایی
بهحساب میآید.

هتتریک بنزما مقابل پاری سن ژرمن او را از زالتان پیش انداخت .بازیکنان با بیشترین
گل بعد از 30ســالگی در لیگ قهرمانان اروپا؛ رونالدو ( ،)68لواندوفسکی ( ،)40مسی
( ،)31بنزما ( )26و ابراهیموویچ (24گل).

بنزما با این گلها آمار گلزنیهایش را در این تورنمنت به عدد82رساند
که هنوز 3گل با لواندوفســکی43 ،گل با مســی و 58گل با رونالدو
فاصله دارد.

رئال ما
درید در تمام 5بازی حذفی که در لیگ قهرمانان
اروپا حضور داشته و در بازی رفت 3گل خارج از
خانه
به
ثمر
رس
انده،
به
م
رحله بعد صعود کرده و باتوجه به
همین رکورد خیلیها از االن رئال را در مرحله
بعد میبینند.

مودریچ دونده

مودریــچ ،مســنترین بازیکــن
زمیــن بــا 10.95کیلومتــر دوندگی،
پرتالشترین بازیکن زمیــن بود .او این
اتفاق را در بازیهای دیگر ازجمله مقابل
پاریس هم تکرار کرده بود تا نشان دهد
در 36ســالگی فعال برنامهای برای
خداحافظی از فوتبال ندارد.

رکورد از دست رفته

بنزما 418گل عمر فوتبالش را به این شرح به ثمر رسانده است؛ 81گل
با پای چپ273 ،گل با پای راست ،یکگل با زانو ،یکگل با سینه62 ،گل
با سر29 ،پنالتی و 2ضربه آزاد.

آمار کریم بنزما در این فصل با تیم باشگاهی و ملی تاکنون؛ 43بازی42 ،گل،
14پاسگل ،یک سوپر جام اسپانیا ،یک لیگ ملتهای اروپا و در آستانه قهرمانی
اللیگا و صعود به نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا.

حتی با درخشش کریم سر الکس فرگوســن تنها مربیای است که بیش از کارلو
آنچلوتی (36برد) خارج از خانه داشته است .بیشترین بردهای تاریخ لیگ قهرمانان؛
فرگوسن 102برد ،کارلتو 98برد و گواردیوال 91برد.

بایرن مونیخ برای نخستین بار پس از25بازی پیاپی در دیدارهای خارج از خانه
لیگ قهرمانان اروپا شکست خورد .بایرن در برابر ویارئال حرفی برای گفتن
نداشت و حرفهایش را گذاشت برای بازی برگشت در خانه بلکه بتواند بالیی
را که سر سالزبورگ آورد تکرار کند .اعتراض فرایبورگ نسبت به اتفاقات
بازی روز شنبه و بازی12نفره بایرن برای لحظاتی هم رد شد تا پیروزی4بر یک
بایرن پابرجا بماند .بازی ساعت18امروز مقابل آگزبورگ میتواند تمرین خوبی
برای بازی برگشت در آلیانس آرهنا باشد که سهشنبهشب برگزار میشود.

عاقبتبهخیر

اونای امری از زمانی که از آرســنال جدا شده ،عاقبت
بهخیر شده .او در فصل  2020-21توانست ویارئال را به
قهرمانی در لیگ اروپا برساند .این اتفاق با حذف کردن
آرسنال (تیم ســابقش) در نیم ه نهایی امکانپذیر شد.
امری در این فصل تاکنــون موفق به حذف یوونتوس و
پیروزی بر بایرن در بازی رفت شده .این در حالی است
که آرسنال حتی به لیگ کنفرانس اروپا هم راه نیافته.

سیمئونه خرافاتی
گواردیوال گفته که تابهحــال تیمی را ندیده که
مثل اتلتیکــو مادرید مقابل منچسترســیتی با
سیستم  5-5-0بازی کند .الچرینگیتو نوشته
سیمئونه تمام جزئیات برد مقابل منچستریونایتد
را کپی کــرده تا بتواند منچسترســیتی را هم با
همان سیستم شکست دهد .اتلتیکومادرید برای
بازی مقابل سیتی مانند دیدار مقابل یونایتد دقیقا
ســاعت ۱۱:۳۰مادرید را ترک کرده و با همان
اتوبوس دفعــه قبل به همان هتــل محل اقامت
مقابل یونایتــد رفته اســت .در ضمن مارکوس
یورنته برای دیدار مقابل سیتی مانند دیدار مقابل
یونایتد به کنفرانس رفته و هم ساعت کنفرانس
و هم ساعت تمرین هم مانند دیدار قبلی تنظیم
شده است.

غارت آژاکس

آژاکس در پایان این فصل هم از ستاره تهی میشود و حتی سرمربی
موفق خود را هم از دست میدهد .اونانا که بهعنوان بازیکن آزاد به اینتر
میرود ،گراونبرخ و مزروعی با بایرن توافق شفاهی کردهاند ،سباستین
هالر مشتریان زیادی دارد و از همه مهمتر ،اریک تنهاگ هم باشگاه را به
مقصد منچستریونایتد ترک میکند تا هدایت این تیم را در فصل آینده
در دست بگیرد .تنهاگ ۵۲ساله در ماه گذشته میالدی مصاحبهای با
سران باشگاه انگلیسی داشت و با توجه به شرایط کنونی ،بر مائوریسیو
پوچتینو ترجیح داده شد .حذف پاریسنژرمن از لیگ قهرمانان اروپا
نقش مهمی در بیمیلی یونایتد نسبت به سرمربی آرژانتینی داشت و
بند فسخ ۱۵میلیون پوندی نیز «پوچ» را بیش از قبل از الدترافورد دور
کرده است؛ این در حالی است که یونایتد تنها با پرداخت ۱.۷میلیون
پوند به آژاکس ،میتواند رضایتنامه تنهاگ را دریافت کند .اســتیو
مککالرن 60ساله ،سرمربی ســابق تیم ملی انگلیس که زمانی در
سال 2008تنهاگ دستیار او در تیم توئنته هلند بود ،بهعنوان دستیار
این هلندی به اولدترافورد برمیگردد .منیونایتد ساعت 16امروز در
زمین اورتون به میدان میرود .اوضاع هر دو باشگاه خوب نیست؛ فرانک
لمپارد در اورتون تنها یکبرد بهدست آورده و همه بازیهایش را باخته.

سند تخلف منسیتی

23023602

یوفا اعالم کرده هیچ سقفی برای دستمزد بازیکنان قائل نخواهد شد و باشگاهها بهشرط آنکه از 70درصد درآمد
خود برای حقوقها و خرید بازیکن تجاوز نکنند ،میتوانند به هر کس هر چقدر خواستند بپردازند .اما این خبر
خوشــحال کنندهای برای منچسترسیتی و مالکان اماراتیاش نیست .اشــپیگل مدعی است منچسترسیتی با
پرداخت مبالغ غیرقانونی به بازیکنان کم سن و ســال ،آنها را برای قرارداد بستن با سیتی متقاعد میکند .گفته
میشود حامیان مالی این باشگاه در ابوظبی ،تنها بخشی از پرداختیها را به این مجموعه انجام دادهاند و باقی مبالغ
از سوی شیخ منصور بن زاید آل نهیان (مالک باشگاه و یکی از اعضای خاندان سلطنتی امارات متحده عربی) به
شکل پنهانی تأمین شده است .سیتی همچنین متهم به این است که بخش قابل توجهی از غرامت ناشی از اخراج
روبرتو مانچینی را براساس یک قرارداد ساختگی پرداخت کرده است.

مربی توپجمعکنها

پپ گواردیوال قبل از بازی منچسترســیتی مقابل
اتلتیکومادرید و با درنظر گرفتن نقشــههای دیگو
سیمئونه ،جلســهای را با مسئوالن آکادمی سیتی
برگزار کرد تا شرح وظایف توپ جمعکنهای بازی
را مشــخص کند .گواردیوال در ایــن زمینه ،حتی
ویدئویی کوتاه را برای توپ جمعکنها آماده کرده
بود تا به آنــان آموزش دهد چگونــه باید در طول
۹۰دقیقه بر کارشان متمرکز شده و بالفاصله بعد از
بیرون رفتن توپ ،توپ جدید را در اختیار بازیکنان
(چه تیم خودی و چه رقیب) قرار دهند.

مسئلهکیفیت
سعيد مروتي | روزنامه نگار

در یکی از ضعیفترین لیگهای همه
این ســالها ،کانون توجه عالقهمندان
فوتبال بیشتر حاشیه بوده تا متن .با این
کیفیت فوتبال شاید طبیعی باشد که جنجال
و حاشیه و بیانیه و اعتراض ،بیشــتر از کیفیت فنی مورد توجه قرار
گیرد .چنانکه گویی در میانه بازی زشــت و مبتذلی هســتیم که
کانالهای هواداری به راه انداختهاند و همه از مدیر تا مربی و بازیکن
با پرخاش و در مواردی توهین ،ندای مظلومیت ســر دادهاند .حاال
ببینیم این فوتبالی که اینقدر سرش دعواست چه کیفیتی دارد .از
صدرنشــین لیگ شــروع کنیم که به لحاظ امتیازی جایگاه فوق
العادهای در ادوار لیگ دارد .استقالل تنها تیم حاضر در لیگ امسال
که هنوز شکستی را تجربه نکرده و با نزدیکترین تعقیبکنندهاش،
فاصلهای ۶امتیازی دارد ،به لحاظ کیفیت بازی کمتر کسی را راضی
کرده است .مجموع بازیهای قابلقبول استقالل در لیگ بیست و
یکم ،کمتر از انگشتان یک دست است .این تیمی است که به نسبت
امتیازاتی که کسب کرده کم گل زده و در مورد استحکام دفاعیاش
(که عنوان بهترین خط دفاعی لیــگ را در اختیار دارد) هم حرف و
حدیث بسیار اســت .تیمی که هم در چیدمان و هم در سبک بازی
دچار مشکالت جدی است و میشود گفت صدرنشینیاش در جدول
بیشتر بهخاطر خطاها و کاســتیهای رقبا(مشخصا پرسپولیس و
سپاهان) است تا تواناییهای خودش .استقالل امسال نمیتواند توپ
را به خوبی به گــردش دربیاورد و در بازیهــای زیادی تحتتأثیر
رقبایش قرار داشته است؛ چنان که میشود گفت این تیم بیشتر از
هر چیز در آیتم نتیجهگیــری موفق عمل کــرده و در فوتبال اگر
بازیهایت را ببری دهان منتقدانت را میبندی .فرهاد مجیدی هنوز
و همچنان فاقد ایده مشــخصی در مربیگری بهنظر میرسد؛ نوعی
آشفتگی تاکتیکی در استقالل امسال به چشم میخورد که نمونه
بارزش را میشود در آخرین بازی این تیم مشاهده کرد .با وجود تالش
کادر فنی و رسانهای باشگاه استقالل برای انداختن توپ در زمین داور
(که اغلب کارشناســان اذعان دارند تصمیمش برای اخراج مدافع
استقالل درســت بوده) این تیم وقتی ۱۱نفره هم بود مرعوب تیم
هماهنگ و سرحال پیکان بود .همچنان که در داربی هم جز ۲۰دقیقه
اول ،و دقایقی قبل از زدن گل تساوی ،آشــکارا برنامه مشخصی را
مقابل پرسپولیس اجرا نمیکرد .در همین بازی با پیکان نگاه کنید به
عملکرد هافبکهای استقالل که با چند حرکت ساده از جریان بازی
خارج میشدند و مدافعانی که بارها جا ماندند تا حسینی ناجی دروازه
آبی پوشان شــود و در یکی دو مورد هم به شکلی عجیب توپهای
پیکان گل نشود .هر تیمی ممکن است روز بد داشته باشد ولی تعداد
روزهای بد استقالل ،به نسبت امتیازاتی که کسب کرده ،زیاد بوده و
البته میگویند تیمی قهرمان میشود که در روزهای بدش هم ببرد یا
دستکم بازی را واگذار نکند .اگر استقالل قهرمان لیگ شود ،سبک
بازیاش که از دلچسب و تماشایی بودن فاصلهای بسیار دارد مورد
سؤال قرار نخواهد گرفت چون با نتایج خوب هر بازی بدی را میتوان
توجیه کرد .بهخصوص اگر آن تیم به لحاظ جمعآوری امتیازات در
موقعیت خلق رکوردی تازه قرار داشته باشد .با این همه نمیتوان انکار
کرد که این استقالل قهرمانانه بازی نمیکند.
قهرمان  5دوره اخیر لیگ برتر ،در لیگ امســال هم همچنان در
کورس قهرمانی قرار دارد؛ هر چند کمتر کســی به قهرمانی ششــم
خوشبین است .پرسپولیس امسال با انواع و اقسام حاشیههای فرامتنی
لیگ را آغاز کــرد و تکلیف مدیرعاملش تا هفتههــا بعد از آغاز لیگ
همچنان نامشخص بود .آرامشی که امسال در اردوگاه آبیها برقرار بود،
میان سرخها وجود نداشت .مسئله بیپولی ،تعهدات مالی و پنجرهای
که دائم بسته و باز میشد را همه میدانیم .این را هم میدانیم که همین
پرسپولیس با همین بازیکنان یکی از پرمهرهترین تیمهای حاضر در
لیگ است .تیمی که امتیازهای بسیاری را با اشتباهات فنی از دست
داد و حتی در روزهایی که از نظر نتیجهگیری خوب عمل میکرد به
ندرت توانست خیال هوادارانش را راحت کند .درست مثل کادر فنی
استقالل ،مربیان پرسپولیس هم بیشترین حضور حاشیهای را در کنار
زمین داشتهاند و تقریباً کل فصل را با فرافکنی پشت سر گذاشتهاند.
یحیی گلمحمدی که حاال باید به پختگی رسیده باشد ،گاهی مرتکب
رفتارهایی میشــود که در ایام جوانی هم از او سر نمیزد .اتفاقی که
احتماال محصول فشار سنگینی است که به کادر فنی پرسپولیس وارد
میشود .پرسپولیس نسبت به استقالل مشکالت فنی کمتری دارد و
در بیشتر بازیهای تیم میشود متوجه شد که سبک بازی منطبق با
ایدههای مربیگری یحیی اســت .مسئله اصلی پرسپولیس آشفتگی
روحیای اســت که از نیمکت به داخل زمین منتقل میشــود .این
پرسپولیس دستپاچه و بیروحیه فاصله زیادی از قهرمان مقتدر  ۵دوره
اخیر لیگ گرفته است .اگر استقالل امسال قهرمان شود بخشیاش را
باید حاصل تعلل و بفرما زدن آقا یحیی و بازیکنانش دانست .تیمی که
انگار جای خون ،زهر در رگ هایش جریان دارد.
اگر نتایج را کنار بگذاریم و صرفا نمایــش فوتبالی را مالک قرار
دهیم ،میتوانیم بگوییم سپاهان بهترین کیفیت فنی را میان تیمهای
حاضر در لیگ امسال ارائه کرده است .تیمی که جسور ،روان و رو به
جلو بازی میکند ولی در عین حال ،خامدستانه امتیازات فراوانی را از
کف میدهد .سپاهان بهعنوان پر ستارهترین تیم لیگ وارد رقابتها
شد و در بیشتر بازیهایش (از جمله اغلب بازیهایی که در آنها امتیاز
از دست داد) فوتبال بازی کرد .سپاهانیها درهفتههای پیاپی باختند
و مساوی کردند تا فاصلهای غیرقابل جبران با صدر بیابند .ضعف خط
حمله سپاهان (با آن همه فوروارد شاخص) در بازیهای زیادی کار
دستشان داد .نکته جالب توجه ســپاهان ،کاراکتر آرام و بیحاشیه
محرم نویدکیاســت ،که برخالف اغلب همکارانش در لیگ امسال
دنبال جنجال و حاشیه و فرافکنی نیست .سرمربیای که ترجیح داده
از محوطه فنی خارج نشود و به حاشیهها میدان ندهد.
تیمهایی چــون فوالد و پیــکان و حتی مس رفســنجان جزو
متوسطهای لیگ امسال هســتند.گل گهر با اتفاقی که اوایل فصل
برایش رخ داد دیگر نتوانست کمر راست کند و عملکرد تیمهایی چون
صنعت نفت و آلومینیوم و ذوبآهن هم زیادی سینوسی بوده است .در
مورد کیفیت فوتبالی تیمهایی چون هوادار و نفت مسجد سلیمان هم
به سختی میشود به نکتهای مثبت اشاره کرد .پدیده و فجر سپاسی
هم بهعنوان فانوس به دستهای لیگ بیست و یکم تکلیفشان روشن
است و از تراکتور هم که فقط یک نام باقی مانده است.
این لیگی است که در آن برای یک پرتاب اوت ساده خون راه میافتد
ولی بیشــتر تیم هایش از ارائه یک نمایش استاندارد عاجز هستند .از
لیگی که صدرنشــینش با آن همه امتیازی که کسب کرده ،به ندرت
میتوان فوتبال دلچسبی را بهخاطر آورد ،نباید انتظار زیادی داشت.
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پیروزی قهرمان باحمایت تماشاگران ویژه

پشت خطزن
جمشید حمیدی | كارشناس والیبال

چهره شاخص در تیم ژاپن

شهرداری گرگان قهرمان فصل پیش لیگ برتر بسکتبال با
شکست شیمیدر در بازی اول ،امشب به استقبال بازی دوم میرود

الری دان سرعتیزن تازه دعوت شده به تیم ملی ژاپن
است که ســال 2000در این کشــور به دنیا آمده .پدر
او نیجریهای و مادرش ژاپنی اســت Dan .والیبال را از
دبیرســتانی در ژاپن آغاز کرد و سپس همزمان به تیم
دانشگاه سوکوبا و تیم سرشــناس پاناسونیک پیوست
و هماکنون در هر دو تیــم بازی میکند که در نوع خود
جالب توجه است .او که 195ســانتیمتر قد دارد ،تمام
دوران بازیگری خود را در ژاپن گذرانده و از بازی در کنار
کوبیاک شیمیزو تجربه گرانسنگی بهدست آورده است.
بلین ،سرمربی فرانسوی ژاپن سکیتا ،نیشیدا و ایشیکاوا
را که در لهستان و ایتالیا شــاغل هستند نیز فراخوانده
است .آنها نیز مانند ایران برای ۳رویداد مهم بازیهای
آسیایی ،لیگ ملتها و قهرمانی جهان آماده میشوند
ولی شــاید هدف اصلی آنها جبران شکست به ایران در
مسابقات قهرمانی آسیا باشد.

اولین بازی از مرحله نیمهنهایی لیگ برتر بسکتبال با پیروزی قهرمان فصل پیش
آغاز شد .شهرداری گرگان که در سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی مقابل شیمیدر
قم قرار گرفته بود81 ،بر  72به پیروزی رســید و یک قــدم به فینال نزدیکتر
شد .بازیهای این مرحله بهصورت  3از  5برگزار میشود ،بنابراین نه شاگردان
مهران حاتمی با این پیروزی خیالشان از صعود راحت شده و نه شاگردان مهران
شاهینطبع از ادامه بازی ناامید هستند .هرچند شیمیدر بازنده بازی اول بود ،اما
کسانی که پنجشنبهشب این مســابقه را دیدند ،از کیفیت باالی بازی و رقابت
نزدیک  2تیم راضی بودند .کوارتر اول حتی امتیازها هم مساوی بود .در کوارتر
دوم گرگان بهتر بود و در کوارتر سوم شیمیدر .شیمیدر کوارتر چهارم را هم خوب
پیش برده بود اما مصدومیت ناگهانی بازیکن خارجی این تیم همهچیز را به
نفع گرگانیها کرد2 .تیم امروز در بازی دوم مقابل هم قرار میگیرند.
گرگانیها روحیه بهتری برای بازی دارند و شیمیدریها انگیزه
باالتر برای پیروزی .دیشب هم ذوبآهن و نظمآوران سیرجان
نخســتین بازی خود را در این مرحله انجام دادند .بازیها
ساعت  20و بعد از افطار برگزار میشود.

هنین و مربیان شرق اروپا

کلینیک یا دوره ۲روزه مربیگری هنین مربی مشــهور
والیبال اروپا با اســتقبال و ازدحام(!)۲۵۰مربی ایرانی
همراه بود .مربیانی که ۲میلیون تومان ورودیه حضور
در کالس را بیمنت پرداخته بودند .چند نکته کلیدی
در میــان صحبتهای هنین وجود داشــت که بهنظر
میرسد بیشــتر این نکات را درنظر بگیرند .هنین هم
مانند والسکو اعتقادی به دویدن پیش از تمرین ندارد
و تأکیدش بر انجام حرکات کششی بود .عالوه بر این او
تجربیات گرانبهایی را که در دنیای کوچینگ بهدست
آورده بود ،در اختیار مربیان گذاشت .عملکرد کمیته
آموزش فدراسیون والیبال در برپایی اینگونه دورههای
ارزشمند و ماندنی سنجیده میشود .شنیدهایم دعوت
از رزنده مربی صاحب رکورد برزیلی نیز در برنامههای
این کمیته جای گرفته است .برای دانشافزایی نباید
هیچ فرصتی را از دســت داد حتی اگر مربیان ایرانی
مجبور شوند از جیب هزینه کنند.

استارت با شرایط خاص

بعد از اینکه مهرام نتوانســت به مرحله نیمهنهایی لیگ
برسد ،صمد نیکخواهبهرامی که از سهامداران باشگاه است ،از همه
اعضای تیم انتقاد کرد .صمد با عذرخواهی از هواداران در پست اینستاگرامی
نوشت« :هیچکدام از اعضای تیم در حد بزرگی نام باشگاه عمل نکردند و هیچ
توجیهی قابلقبول نیســت ».صمد که فصل پیش کاپیتانی این تیم را بر عهده
داشت ،گالیه کرده است که چرا هیچکس مسئولیت شکست را قبول نمیکند و همه
دنبال مقصر هستند .این نوشته صمد با واکنشهایی همراه شده است .گفته میشود
اگر صمد اعضای تیم ،بازیکنان و اعضای کادر فنی را در حد این تیم نمیدانست چرا تا
قبل از حذف تیم سکوت کرد و حرفی نزد .مصطفی هاشمی ،سرمربی مهرام و سرمربی
تیمملی هم دیروز پیامی را در صفحه واتساپ خود نوشته بود« :زخمهای امروز جواب
لطفهایی است که چشمبسته به دیگران کردیم ».بعضیها میگویند او جواب
صمد را داده و نظر بعضی هم این است که پیام او خطاب به بازیکنان تیمش است
که در بازیهای آخر خیلی گوش به فرمانش نبودند.
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ساده

 - 1اردوگاه  -میا نتهــی -
یکدندگی
 - 2چهره مانــدگار ریاضی و
آمار و ملقب به پدر آنالیز ایران
 بلندترین قله استان تهران - 3غریبه نیســت  -رویان -
نوعی سیب زمینی
(ع)
 - 4پیرو دین حضرت موسی
قطعی-حیوانپیشانیسفید!- 5نشانهاختصاری«صفحات»-
معروفترین پــل خط راهآهن
شمال کشور  -به وسیله غدد
درونریز تولید میشود
 - 6ناسزاگویی  -شهرستانی در
استان اصفهان  -مساوی
 - 7میدانــی در تهران  -یوغ -
نیکورو
 - 8نام خداوند در دین یهود -
روزنامه چاپ سوریه  -خاتون
 - 9ناگزیر  -آسان  -خانه بزرگ
 - 10بــوی رطوبــت  -نوعی
ترانه شاد نواحی جنوب ایران
 پافشاری کردن - 11ایالتی در آمریکا  -محکم
و استوار  -نهیب
 - 12اســب یــدک  -رمزها-
دختر کورش هخامنشی
 - 13زیردست  -الهه عشق-
محلی
 - 14پیامبر صبور  -آبشــاری

زیبا در شهرستان جلفا
 - 15مربــوط بــه جســم -
پیشرفته  -سطل آبکشی از چاه
عمودی:

 - 1بیهوشی  -از سلسلههای
حکومتی ایــران  -نوعی نان
ضخیم
 - 2وظیفهاش نظارت بر اجرای
تمام جزئیات اشارهشــده در
متن فیلمنامه است  -هنرپیشه
زن
 - 3گیاه علفی خــودرو که در
کنار جــوی میروید  -پرخور
 امروز عرب - 4پیشرو قافله زائران  -کابیله
 نوعی بیماری واگیر - 5سودای ناله  -مته برقی -
مأمور رسیدگی
 - 6از پیامبران بنیاسرائیل -
داستانی نوشــته بزرگ علوی
 حرف ندا - 7پول کرهجنوبی  -آخرین
حــد چیــزی  -احســاس
آزاردهنده
 - 8سخن شــیوا  -منفینگر
 طالیی - 9پایان  -لشکر  -یک حرف
و سه حرف
 - 10تکرار حرف بیستوششم
 -بهارثرسیده  -کسبوکار

 - 11نوعی شیشــه مقــاوم در برابر
گرما  -پرچم  -انبار کشتی
 - 12از تقسیمات کشوری  -ترسناک
 درختی جنگلی - 13دســتبند زینتــی  -ممکن -
سیاهی شهر از دور
 - 14محبوس  -مخترع تلفن
 - 15نوعی اســباببازی  -گیاهی
همیشهســبز کــه برگهــای آن
بهعنوان ادویه مصرف میشود  -به
طور ناگهانی
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دعواهای مجازی

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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ساده

بازی شهرداری گرگان و شیمیدر قم تماشاگران زن هم داشت .تصور میشد
آنها هم مثل تماشاگران مرد برای رفتن روی سکوها ثبتنام کردهاند اما این
تماشاگران از طرف فدراســیون به سالن دعوت شــده بودند .بهگفته علیرضا
صدرایی ،مدیر روابطعمومی فدراســیون ،زنانی که این بازی را تماشا کردند یا
بازیکنان تیم ملی بودند یا اعضای کادر فنی تیم ملی .اما کسانی که در سالن
بودند میگویند غیر از ملیپوشان چند زن دیگر هم در سالن حضور داشتند.
البته این زنان هم بسکتبالی بودند .به بازیکنان تیمهای شهرداری گرگان
و شیمیدر هم اجازه داده شده بود به سالن بیایند .قرار است بازیهای
پلیآف تماشاگران زن داشته باشد .فعال بازیکنان ملیپوش
و اعضای خانواده بازیکنان تیمها میتوانند در سالن حاضر
شوند .گفته میشود این اقدام با نظر مثبت وزارت ورزش
انجام شده و استارتی برای حضور زنان تماشاگر در
سالنهای ورزشی است.

عكسها | اشکان مهریار |

تمرینات تیم ملــی والیبال بــرای مأموریتهای مهم
قــارهای و جهانی از امروز آغاز میشــود .بهروز عطایی
و دستیاران ایتالیاییاش چند دلمشغولی دارند؛ آماده
کردن تیــم برای لیگ ملتها ،شــرکت در مســابقات
قهرمانی جهان کــه بعد از المپیــک مهمترین رویداد
جهان اســت و باز یهای آســیایی چین که اهمیت و
مدالش برای مســئوالن ورزش در اولویت قرار دارد .اما
نکته مهم مراقبت از بازیکنان کلیدی تیم اســت که یا
آســیبدیدگیهای مزمن دارند یا مثل جواد کریمی،
علیاصغــر مجرد و میثــم صالحی جراحــی کردهاند.
کادر فنــی باید به فکر جایگزین بــرای این مهرهها هم
باشــد .در لیگ پارسال متأسفانه نوســتارهای نیافتیم
که بر آن تأکیــد کنیم ولی اگر به هنگام دســت بهکار
شویم ،از استعدادهای معمولی هم میتوانیم به خوبی
بهرهبرداری کنیم .در مجموع بایــد دید کادرفنی تیم
ملی برای ماموریتهای ویژهای که در پیش دارد با چه
برنامهای پیش خواهد رفت.

جدولاعداد | 4179

زنان هم آمدند

تماشاگر ویژه
4تیمی که به مرحله پلیآف رســیدند ،در هر بازی
میتوانند 50تماشاگر به سالن بیاورند .گرگانیها
ترجیح میدادند در شهرشان و با تعداد تماشاگر
بیشتر میزبان مسابقات باشند ،اما همین تعداد
تماشاگری که در تهران به سالن آمدند ،نقش
زیادی در پیروزی تیمشان داشتند .آنها با شور
و هیجانی که به سکوها دادند ،یکی از عامالن
اصلی پیروزی تیم معرفی شدند .حتی پری پتی،
بازیکن خارجی و ستاره شــهرداری بعد از بازی
گفت« :ما در کوارتر ســوم عقب افتادیم اما با حمایت
تماشاگران توانســتیم به بازی برگردیم ».در جمع تماشاگران
گرگان ساالر عقیلی هم حضور داشت .او که فصل پیش در روز
قهرمانی تیم هم در سالن بود ،برای این بازی هم به ورزشگاه
رفته بود .با این حال ،چهره ویژه سکوها شخص دیگری بود؛
حامد حدادی .حدادی که امسال هم در لیگ چین بازی کرد،
قرار بود در پلیآف برای شــهرداری گرگان به زمین برود اما
طرفین توافق نکردند و حامد پنجشنبه از روی سکوها بازی
را تماشا کرد .این بهترین فرصت بود که حامد بعد از مدتها
درباره بسکتبال حرف بزند .از کار سخت و روزهای شلوغی که
فدراسیون در پیش دارد بگوید و از برنامهریزی لیگ انتقاد کند،
از اینکه مدام برنامهها تغییر میکند و به کیفیت لیگ صدمه
میزند .از حامد درباره حضور در سومین المپیک هم سؤال شد
و جواب او این بود« :بعید است».
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یادداشت

تئاتر

سعید مروتی؛ روزنامه نگار

نفسهای خاک آلود در عصر جدید

آغاز هفته هنر انقالب با تئاتر

چگونه هوای تهران خاطره تماشای «آب ،باد ،خاک»
را زنده کرد؟

انفجار قیمت کنسرت

افزایش دوباره بلیتهای کنسرت موسیقی ،قشر متوسط جامعه را از سالنهای موسیقی جدا می کند
فهیمه پناهآذر

موسیقی روزنامهنگار

دو ،سه سالی اســت که گروههای موسیقی در برگزاری
کنسرت با فراز و نشــیبهای زیادی روبهرو بودند .هر
بار که به اوج کرونا میرسیدیم ،تمام برنامههای هنری
ازجمله گروههای موســیقی بههم میریخت تا جایی
که در تهران به جز چند کنسرت آنالین هیچ کنسرتی
به شکل حضوری برگزار نشــد .هرچند دفتر موسیقی
اعالم کــرد که پاییــز 1400فعالیت کنســرتها آغاز
میشــود ،اما باز هم اوجگرفتن کرونا بــه گروهها امان
نداد و در این میان برخی از خوانندگان به شــکل کژدار
و مریز کنسرتهایشــان را در پایتخــت برگزار کردند.
هرچقدر که تعطیلی کنســرتهای پایتخــت در این
 2ســال ادامه داشــت اما بازار داغ برگزاری کنســرت
در کیش برقرار بود؛ کنســرتهایی که با قیمت بلیت
450هزار تومانی به فروش میرســید و مخاطبان خود
را داشــت .البته در این میان برخیکنسرتگذاران هم
ترجیح میدادند کنســرتهای خود را خارج از کشور
برگزار کنند .اما نکته قابل تامل افزایش سرسامآور قیمت

بلیتهاست؛ موضوعی که توتونچیان ،از تهیهکنندگان
موســیقی به آن اشاره میکند« :ســالنهای موسیقی
با اینکه در 3ماه گذشــته افزایش قیمت داشتند ،اما باز
افزایش300درصدی را تجربه کرده اند و این یعنی حذف
قشر متوسط جامعه از حضور در سالنهای موسیقی».
نوروز موفق برای پاپیها

با آغاز سال ۱۴۰۱کنســرتهای نوروزی در تهران و
سایر شهرســتانها به روی صحنه رفتند و خوانندگان
بعد از مدتی توانســتند با اجرای کنســرت در مقابل
طرفداران خود قرار بگیرند .در همین تعطیالت باز هم
کیش برنده میدان بود و بیشتر کنسرتها در این جزیره
برگزار میشد؛ کنسرتهایی که گاهی قیمت بلیتشان
به 600هزار تومان هم میرســید و اگر صندلی خالی
میماند برگزارکنندگان کنسرت برای پرشدن صندلیها
قیمتها را در آخرین وقت بــه  200و حتی 100هزار
تومان کاهش میدادنــد .عالوه بر کیش ،شــهرهای
شمالی و دیگر شهرهای جنوبی هم بیشتر میزبانی را از
کنسرتهای نوروزی داشتند .حاال که تعطیالت به پایان
رسیده اما خبری از برگزاری کنسرت در تهران نیست،
شــاید یکی از دالیلش آغاز ماه رمضان باشد .البته در

حذف کنسرت از زندگی قشر متوسط

مکث

ن میگوید« :با افزایش قیمت بلیتها ،کنسرتها برگزار میشود و مخاطبانی که
محمدحسین توتونچیا 
توانایی پرداخت هزینه را دارند ،به سالنها میروند اما آنچه برای موسیقی اتفاق میافتد ،این است که
قشر هنردوست و متوسط جامعه از هنر موسیقی کشور محروم میشود و در آیندهای نزدیک ضرر و لطمه
آن به هنر موسیقی میخورد .اگر قیمت بلیتها متعادل باشد ،برای ما و هنرمندان هم خوب است؛ چراکه
هنرمندی که در طول سال 40سانس اجرا دارد ،میتواند 80سانس اجرا بگذارد و دایره مخاطبان هم بیشتر
میشود ».وی تصریح میکند« :دغدغه ما این است که با افزایش قیمت ،یک قشر از مردم دیگر نمیتوانند
به سالنهای کنسرت بیایند و موسیقی از سبد زندگیشان کامل حذف میشود .هنر برای کسانی نیست
که قیمت بلیت هرچقدر باشد ،توانایی پرداخت دارند و به سالن میآیند».

روزهایی که گذشت تنها گروه ماکانبند بود که یک اجرا
در سالن میالد نمایشگاه داشت و فعال پاپیها همچنان
ترجیح میدهند ترافیک اجراهایشان در همان کیش
باشد .فصلی که جزیره همچنان مسافران خود را دارد.

هنری را موکول به این روزها کردهایم .مترصد برگزاری
کنسرتهای پاپ هستیم.مشــکل بزرگی روبهرویمان
وجود داشت که این مشکل بهطور عجیب و دردناک ما را
در مقابل مردم قرار داده و آن سالنهایی است که باز هم
اقدام به افزایش قیمت اجاره سالن کردهاند».

تنها برنامهای که در سایتهای فروش بلیت کنسرت
دیده میشــود ،برای پایان اردیبهشــت است ،اجرای
کنسرت پاپ ویژه بانوان برای گروه نوشه که قرار است
30اردیبهشت در تاالر وحدت اجرا داشته باشند .اجرای
این کنسرت ساعت 14اســت و قیمت بلیتهای این
کنسرت از 130هزار تومان آغاز میشود و به 400هزار
تومان میرسد .البته تاالر وحدت در روزهای  14و 15
اردیبهشت هم میزبان گروه موسیقی کالسیک است.
ارکستر سمفونیک تهران به رهبری ولفگانگ ونگنروت
ساعت  21:30برگزار میشود ،بلیتهای این ارکستر هم
از 100هزار تومانتا 250هزار تومان است.

قیمتهای سربهفلککشیده

برنامه خلوت برای اردیبهشت

یک دغدغه بزرگ

محمدحســین توتونچیــان ،تهیهکننده موســیقی از
کنسرتگذاران موســیقی درباره برگزاری کنسرتهای
بعد از تعطیالت نوروز به همشهری میگوید« :در روزهای
نوروزی شاهد برگزاری کنســرتهای موسیقی بودیم و
گاهی در سالنهای تهران هر شب  2تا 4کنسرت برگزار
میشد و در دیگر شهرها هم کنسرتها را داشتیم و با آغاز
ماه رمضان کنسرتها کمتر شده است ».وی ادامه میدهد:
«در حال برنامهریزی برای برگزاری کنسرتها هستیم ،اما
اتفاقی که االن بهوجود آمده ،این است که بعد از ماه مبارک
رمضان و قبل از ماه محرم یک بازه کوتاهمدت زمانی داریم
که کنسرتهایمان را برگزار کنیم و تمامی فعالیتهای

خبر

نمایشگاه «شهر رمضان»
نمایشگاه خوشنویسی «شهر رمضان» با مضامین قرآنی در
موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار شد.
به گزارش همشهری ،به مناسبت فرارســیدن ماه مبارک
رمضان ،نمایشگاه خوشنویســی با مضامین قرآنی با عنوان
«شهر رمضان» شامل  ۶۵اثر متعلق به گنجینه موزه هنرهای
دینی امام علی(ع) به نمایش درآمد .بیشــتر این آثار به قلم
استاد علی شــیرازی نوشته شــده که همگی شامل آیات
قرآن کریم است که در معرض دید عالقهمندان قرار گرفته
اســت .همزمان با این رویداد ۲ ،نمایشــگاه با عنوان «علی
قرآن ناطق» آثار معرق و خاتم اســتاد مرتضی آتش پنجه و
نمایشگاه نقاشی قهوه خانهای «بهار خیالی نگاری» نیز در
موزه دایر است.

توتونچیــان همچنین اضافــه میکنــد3« :ماه پیش
سالندارها افزایش قیمت را داشــتند و نمیدانیم چرا
بازهم باید افزایش قیمت داشــته باشیم .اینبار صحبت
از افزایشهای چندصددرصدی اســت کــه کار را برای
تهیهکنندگان،کنسرتگذاران و هنرمندان مشکل کرده
است ».وی به 2سالن برای نمونه اشاره میکند .یکی از
این سالنها اسپیناسپالس است که توتونچیان میگوید
افزایش قیمت نسبت به 3ماه گذشته 300درصد بوده و
این افزایش ،نسبت به شیوع کرونا افزایش 400درصدی
داشــته اســت .بهگفته این تهیهکننده با توجه به این
افزایش ،قیمت بلیت کنســرت در اســپیناسپالس از
ســقف 415هزار تومان به بیش از یــک میلیون تومان
میرسد که این افزایش قیمت بهگونهای دیگر در سالن
میالد رقم میخورد .این سالن هم نسبت به 3ماه گذشته
30درصد افزایش داشته و نسبت به قبل کرونا با افزایش
300درصدی همراه بوده اســت .توتونچیــان با توجه
بهخصوصی بودن ســالنها و وابســتگی برخی به دیگر
وزارتخانه ،توضیح میدهد« :در این میان دفتر موسیقی
وزارت ارشاد هم نمیتواند کاری انجام دهد ،تنها بتواند
تعاملی برقرار کن د یا صحبتی انجام دهد؛ چراکه ورود به
قیمت در حیطه و مسئولیتش نیست .نمیدانم با این عدد
و رقمها قرار است که چه بالیی سر کنسرتهای موسیقی
آورده شود».

گســتردهای در روند انتخاب فیلمها و نامزدهاي این دوره از جشــنواره
دانستهاند .نابالک قرار است  3سال ریاست جشنواره کن را به عهده داشته
باشد .حضور تعداد بیشتر کارگردانان زن و حضور نمایندگان کشورهایی
که تا کنون در جشنواره حضور پررنگی نداشتهاند از جمله تغییرات اولیهای
است که در سال آغازین حضور آیریس نابالک اعمال میشود.

هشتمین دوره هفته
هنر انقالب اســامی
امسال برگزار و طبق
روال هرســال چهره
هنر انقــاب معرفی
میشــود .مجدالدین
معلمی ،دبیر این دوره
از هفته هنــر انقالب
اســت که هر ســال
توســط حوزه هنری
برگزار میشود .در این
هفته هنرهای نمایشی
هم به اجرای برنامههای خود به میزبانی تئاترشهر میپردازد.
به گزارش همشهری ،محوطه مجموعه تئاترشهر همزمان
با فرارسیدن هفته هنر انقالب اسالمی میزبان اجرای چند
نمایش خیابانی ،مجالــس پردهخوانی و نقالــی با حضور
هنرمندان شاخص این عرصه خواهد بود.
همزمان با فرارســیدن هفته هنر انقالب اسالمی محوطه
مجموعه تئاترشــهر از امروز شــنبه بیســتم تا پایان روز
پنجشنبه بیست و ســوم فروردین ماه میزبان اجرای چند
نمایش خیابانــی ،مجالس پردهخوانــی و مجالس نقالی با
حضور هنرمندان شناخته شده این حوزهها خواهد بود.
ایــن ویــژه برنامههــا در تاریخ یادشــده ســاعت 16تا
18:30برگــزار میشــود .در نخســتینروز ایــن هفته،
نمایشهای خیابانــی ازجمله اجرای «ســردار انقالب»،
«روح خــدا»« ،منــم آرش»« ،بــه رنــگ پرچــم» اجرا
میشــود و مرشــد میرزاعلی «نقالــی انقــاب» را اجرا
خواهد کرد .اجــرای ایــن نمایشهای خیابانــی تا پایان
هفته ادامه دارد.

تجسمی

نمایشگاه «هنر انقالب»
در نیاوران
نمایشــگاه «هنــر
انقالب» به میزبانی
فرهنگسرای نیاوران
و همزمان با سالروز
شهادت سیدمرتضی
آوینی و آغــاز هفته
هنر انقالب اسالمی
برگــزار میشــود.
به گزارش همشهری ،نمایشــگاه «هنر انقالب»
متشکل از آثار تجسمی با موضوع انقالب اسالمی به
دبیری مسعود شجاعی طباطبایی در فرهنگسرای
نیاوران از امروز شنبه  ۲۰فروردین برگزار میشود.
در نمایشــگاه «هنر انقالب»  ۵۰اثر از پوسترهای
دوران انقالب ۱۸ ،اثر نقاشــی ۲۱ ،اثر عکس۳۰ ،
اثر پوســتر با موضوع هفته هنر انقالب برگرفته از
نوشتههای شهید آوینی به همراه  ۳عکس در ابعاد
بزرگ از میشل ستبون عکاس فرانسوی از حوادث
دوران پیروزی انقالب اسالمی به نمایش درخواهد
آمد .همچنیــن در بخش جنبی این نمایشــگاه
کارگاههای آموزشــی هنرهای تجسمی به همت
فرهنگسرای نیاوران و با همکاری مرکز آموزش و
توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری در تاریخ ۱۹
و  ۲۰فروردین از ساعت  ۱۵الی  ۱۹در محوطه باز
فرهنگسرای نیاوران و با حضور بیش از  ۴۰هنرمند،
در رشتههای خوشنویسی ،مجسمهسازی و نقاشی
برگزار خواهد شد.

فیلمهای احتمالی

نمایی از فیلم  3هزار سال حسرت

مردم مسافرت را به سینما رفتن ترجیح دادند
مدیر پردیس سینمایی مگامال درباره اکران نوروزی امسال
و استقبال مردم از فیلمها گفت :اکران نوروزی سال۱۴۰۱
نسبت به 2سال گذشته یعنی  ۹۹و  ،۱۴۰۰بهتر و ایدهآلتر
بوده است ،اما اگر بخواهیم امسال را با 2سال۹۷و ۹۸مقایسه
کنیم قطعا استقبال مردم کمتر بوده است.
به گزارش ایلنا ،محمد قنبری ادامه داد :میزان حضور مردم
در سینماها هم 2دلیل مشــخص دارد؛ اول اینکه با وجود
واکسیناسیون گسترده اما همچنان بخشی از مردم از حضور
در فضای بسته مثل سینما وحشت دارند و بهخاطر همین
به سینما نمیآیند که فیلم ببینند .دوم هم مربوط به حجم
سفرهای امسال اســت ،بعد از 2ســال که مردم مسافرت
نرفتند ،به سفر رفتند و این یعنی آنها سفر رفتن را به سینما
رفتن ترجیح دادند.
مدیر پردیس ســینمایی مگامال در مورد ســخنان رئیس
سازمان سینمایی در مورد اینکه بهزودی امکان بلیتفروشی
برای ســینماها از ســینما تیکت گرفته خواهد شد ،گفت:
معموال فروش ما ۹۰درصــد اینترنتی و ۱۰درصد حضوری
است و از این ۹۰درصد۹۵ ،درصد به سینما تیکت و باقی به
گیشه 7و ایرانتیک اختصاص دارد.
وی ادامه داد :حذف این ســامانه فروش بلیــت با توجه به
نفوذش در جامعه ،تأثیر فراوانی در فروش سینماها خواهد
داشــت و با توجه به تجربه ۱۰ساله ســینما تیکت که در
این سالها به کمک ســینما آمده است و جلوی بسیاری از
بحرانها و مشکالت را گرفته است ،حذف این سامانه اتفاق و
تصمیم درستی نیست.

عکس :همشهری /لیلی صدیق

از ســالن شــماره 2عصر جدید که بیرون میآمدیم هنوز
صدای باد در گوشمان بود و انگار که خاک بر سر و صورت
مان نشسته بود .ما تماشــاگران فیلم «آب ،باد ،خاک» امیر
نادری در آخرین روزهای بهمن سال ۱۳۷۰بودیم .چند روز
بعد که مجله فیلم درآمد دیدیم که احمد طالبینژاد هم در
نقدش نوشته که موقع خروج از سالن خودش را تکانده گویی
که خاک بر سر و رویش نشســته بود .درست مثل ما و البته
با یک تفاوت مهم .منتقد مجله فیلم این مثال را زده بود که
به قدرت و تأثیرگذاری فیلم نادری اشــاره کند درحالیکه
ما در تمام مدت نمایش آب ،بــاد ،خاک منتظر بودیم تا این
کابوس ماللآور تمام شود .آن حس مشترک هنگام بیرون
آمدن از سالن ،همان صدای باد و نشستن خاک بود .امیروی
اکتیو فیلم «دونده» در آب ،باد ،خاک بزرگ شده بود و سر
از بیابان درآورده بود .جایی که تقریبــا هیچ جنبندهای به
چشم نمیخورد و با نماهای ثابت و بدون حرکت ،قرار است
مفاهیم مهمی به ما منتقل شود که نمیشود .دائم صدای باد
هست و خاکی که نماهای فیلم را آجری رنگ کرده و آب هم
که سراب است .مهمترین و شــاید تنها اکشن فیلم ،صحنه
حمله سگها به الشه گاو است که بعدها در خاطرات نظام
کیایی صدابردار فیلم خواندیم که نادری با چه مصیبتی این
صحنه را فیلمبرداری کرده است .پشت صحنه از خود فیلم
جذابتر و تأثیرگذارتر بود .هرچند از رنج فراوان نادری فیلم
تأثیرگذاری حاصل نشــده بود« .اگر میخواهی من بگریم
باید اول رنــج ببری» (تیتر نقد پرویــز دوایی بر «تنگنا»ی
نادری) اینجا جواب نمیداد.نقد مفصل جهانبخش نورایی با
تیتر «این سرنوشت است که در میکوبد» ،هم نمیتوانست
متقاعدمان کند که آب ،باد ،خاک فیلم خوبی است .از فیلم
امیر نادری همان خاکش با ما مانــد و خاطره خروج از عصر
جدید  ۲در اواخر بهمن  30سال پیش که در این یکی دو روز
دوباره تداعی شــد .خاکی که در هوای تهران موج میزند و
نفس کشــیدن را برایمان دشــوار کرده است؛ درست مثل
فیلم آب ،باد ،خاک که تماشــا و تحملش دشوار بود .هرچه
بود این نفسهای خاک آلود ما را برد به سالن شماره ۲عصر
جدید و اسطوره امیرو و بالیی که نادری در آب ،باد ،خاک سر
خودش ،گروه سازنده فیلم و ما تماشاگران معصومی که به
امید دیدن فیلمی هنری به سینما آمده بودیم ،آورد .به قول
رفیق و همکالسیام که پا به پای من تا انتها در سالن نشست
ایراد آب ،باد ،خاک این بود که زیادی هنری بود .فیلمی که
خاطرهاش ماند؛ آنقدر که وقتی دیروز مقابل آیینه رفتم یک
لحظه جای خــودم چهره غمگین مجیــد نیرومند (بازیگر
نوجوان دونــده و آب ،باد ،خاک) را دیــدم؛ از این غم تا آن
خاک ،مسیری ۳۰ساله سپری شــده و صدای باد همچنان
به گوش میرسد.
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انتخابات پیش از جشنواره ،جشنواره پس از انتخابات
كن مي خواهد به شكوه قبل از كرونا برگردد

آرش نهاوندی

جشنواره مترجم

فرانسه امســال با دو رویداد بزرگ انتخابات ریاست جمهوری و جشنواره
کن به اســتقبال تابســتان میرود .هفتاد و دومین دوره این جشــنواره
قرار اســت از  17تا  28ماه مــه ( 27اردیبهشــت تا  7خردادمــاه) به
دلیل عدم تداخل با انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه و تحتالشعاع
قرار ندادن آن ،برگزار شــود .انتخابات فرانســه در دهــم آوریل برگزار
میشــود و در صورت کشیده شــدن به دور دوم ،مردم فرانســه باید در

مکث

جدیدترین خبرها از زبان مدیر جشنواره

 24آوریل بار دیگر بــراي انتخاب رئیس جمهور پــای صندوقهای رای
بروند.
به گزارش ددالین ،جشــنواره فیلم کن امســال به صــورت حضوری و با
مشارکت تعداد بیشتری از فیلمها ،شخصیتها و ستارگان سینما نسبت
به سالهای گذشته و به ویژه سالهای دوران شیوع پاندمی کرونا ،برگزار
میشــود .احتمال داده میشــود نمایندگان 90درصد از فیلمها در این
جشنواره و بازار فیلم کن حضور داشته باشند .بسیاری از فعاالن در عرصه
سینما امیدوارند که این دوره از جشنواره کن ،با شکوهترین جشنواره بزرگ
جهانی پس از آغاز پاندمی کرونا باشد .بسیاری حضور خانم آیریس نابالک
در سمت رئیس جشنواره کن به جای پیر لسکور را سرآغاز ایجاد تغییرات

تیری فرمو ،مدیر جشنواره کن که این روزها درگیر دیدن فیلمهای سینمایی برای انتخاب
فهرست اصلی فیلمهای جشنواره کن است ،اخیرا وقفهای در روند فیلم دیدن خود ایجاد
کرده و درباره جشنواره کن  2022که قرار است متفاوتتر و بسیار ویژهتر نسبت به سالهای
قبل برگزار شود ،با ورایتی گفتوگو کرده اســت .تیری فرمو در این گفتوگو از حضور
قدرتمندانهتر فیلمسازان روس در این دوره از جشنواره کن و برقرار بودن پروتکلهای
بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا خبر داده است .او همچنین از همکاری با شبکههای
ویدئویی اجتماعی «تیک تاک» و «برت» برای پیشبرد جشنواره خبر داده است .تیری فرمو
همچنین در ادامه این مصاحبه گفته است اگر چه در اوايل ماه مارس(اسفند) این احساس
به ما دسته داده بود که به دلیل شیوع سویه اومیکرون ویروس کرونا فیلمهای کمتری به

فهرست فیلمهای جشنواره کن  2022رسما در  14آوریل ( 25فروردین)
اعالم میشود .همچنین بر اساس اخباری که در خبرگزاریها انتشار یافته
این احتمال داده شده که دستکم  3فیلم مطرح آمریکایی که کمتر از نظر
سینمایی جنبه هنری دارند ،از جمله فیلمهای تاپ کان :ماوریک ساخته
جوزف کازینسکی ،الویس و فیلم  3هزار سال حسرت به کارگردانی جرج
میلر ،در جشنواره کن  2022حضور یابند .به احتمال زیاد کن هفتاد و پنجم
با فیلم « 3هزار سال حسرت » افتتاح خواهد شد .فیلم الویس ساخته باز
لوهرمن نیز از جمله فیلمهای مطرح سال  2022با بازی «کودی اسمیت-
مکفی ،تام هنکس و کلوین هریسون است.
عالوه براین احتمال میرود فیلم آخر آری آستر با عنوان «بلوار ناامیدی»
در جشنواره کن  2022اولین نمایش جهانی خود را تجربه کند .خواکین
فینیکس ،بازیگر نقش اصلی فیلم جدید آســتر است .آلخاندرو گونزالس
ایناریتو را نیز میتوان از جمله کارگردانان مطرح دنیای سینما دانست که
به احتمال زیاد با جدیدترین فیلم خود «بــاردو» در هفتاد و دومین دوره
جشنواره فیلم کن حضور خواهد داشت« .جرائم آینده» به کارگردانی دیوید
کراننبرگ« ،مثلث اندوه» ساخته روبن اوســتلند« ،پسر» به کارگردانی
فلورین زلر« ،سیارک شهر» ساخته وس اندرسون« ،ستارههای ظهر» به
کارگردانی کلر دنی« ،او گفت» ســاخته «ماریا شریدر» و «نشان دادن»
ساخته کلی ریچار د نیز به احتمال زیاد از دیگر فیلمهای کارگردانان نامی و
مطرح سینمای جهان در این دوره از جشنواره کن خواهند بود.
نوری بیگله جیالن کارگردان مشهور ترک نیز با فیلم«علفهای خشک»
به احتمال زیاد در جشنواره کن حضور خواهد داشت .او پیشتر به خاطر
ساخت فیلم «درخت گالبی وحشی» در ســال  2018جایزه نخل طالی
کن را از آن خود کرده بود.

دستمان خواهد رسید ،اما امروز همه چیز تغییر کرده .ما تصور میکنیم با توجه به تعداد
فیلمهایی که تاکنون تماشا کردهایم ،تعداد فیلمهای حاضر در جشنواره کن  2022از سقف
تعداد فیلمهای حاضر در جشنوارههای سالهای قبل عبور کند .فرمو افزود :بدون شک
تا این لحظه ما بیش از 2000فیلم دریافت کردهایم و از آنجایی که فناوری دیجیتال برای
فيلمسازان این امکان را فراهم کرده تا بتوانند تا لحظه آخر مهلت ارسال فیلمها ،فیلم
خود را بسازند خیلی از آثار سینمایی به تازگی تمام شدهاند و ما هنوز نسخهای از آنها را
دریافت نکردهایم .اما در بخش رقابتی میتوانم بگویم که به احتمال زیاد 20فیلم حضور
خواهند داشت .البته نمیتوانم اکنون به جزئیات بیشتری در این باره اشاره کنم .تیری
فرمو همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در فیلمهایی که برای جشنواره ثبتنام
کردهاند رد پایی از کرونا دیده میشود؟ گفت :پاندمی و کرونا ،سوژه هیچ يك از فیلمهایی
که امسال در جشنواره کن ثبت نام کردهاند نبوده است.

مستند

اکران آنالین «هویدا» و«آقامرتضی»
«هویــدا» و مجموعــه
مســتند «آقامرتضــی»
بــه تهیهکنندگی مهدی
مطهــر از محصوالت خانه
مســتند ،اکــران آنالین
خــود را آغــاز میکنند.
به گــزارش همشــهری،
مســتند «هویــدا» بــه
کارگردانی مصطفی شوقی
و تهیهکنندگــی مهدی
مطهر همزمان با ســالروز
مرگ امیرعباس هویدا باسابقهترین نخســتوزیر پهلوی اکران
آنالین خود را در ســایت خانه مســتند آغاز کرد .مستند زندگی
و زمانه مــرگ امیرعباس هویدا ابتدا در  ۴قســمت  ۴۲دقیقهای
تولید شد و به زندگی جعبه سیاه بسیاری از اتفاقات دهه 40و50
ایران و به بررســی وضعیت رژیم پهلوی در  ۱۵سال انتهایی این
رژیم میپردازد و نســخه ســینمایی آن که تا امروز نمایش داده
نشده است از  ۱۸فروردین ۱۴۰۱ساعت ۱۹بهصورت رایگان وارد
اکران آنالین خانه مستند میشــود  .همچنین از 19فروردین ،به
مناسبت شهادت مرتضی آوینی مجموعه مستند «آقامرتضی» به
کارگردانی سیدعباس سیدابراهیمی و تهیهکنندگی مهدی مطهر
پخش خود را در سایت خانه مستند آغاز میکند و هرشب ساعت
 ۱۹یک قسمت از آن به اکران آنالین میرود .مجموعه مستند «آقا
مرتضی» بهعنوان نخستین مجموعه مستند جامع درباره زندگی
شــهید مرتضی آوینی ،با الهام از کتاب «زندگی زیباســت» که
توسط سیدعباس سیدابراهیمی در سال  ۹۰تالیف شده ،ساخته
شده است .این مستند  ۷قســمتی «آقا مرتضی» شامل تصاویر و
روایتهایی از دوران کودکی ،دانشگاه پس از انقالب ،روایت فتح و
درنهایت شهادت سیدمرتضی آوینی در  ۲۰فروردین  ۱۳۷۲است.
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