
تهران در انتظار حسن نیت ریاض
در شرایط کنونی چشم انداز ازسرگیری روابط ایران و عربستان  روشن تر  از گذشته شده است

واکنش دولت به اعتراض مردم سراوان

رویش نوآوری در کارخانه 90ساله
تبدیل کارخانه سیمان ري به مرکز فعالیت شرکت های دانش بنیان آغاز شد

وزارت کشور پس از 2هفته اعتراض سراوانی ها  به ادامه تخلیه زباله در  این روستا قول ساماندهی داد

 جهش
در مهار كرونا

تعداد جان باخته هاي کرونا در یك 
شبانه روز به 13 مرگ رسید

متخصصان دالیل کاهش مرگ هاي 
کرونا در ایران را واکاوي کرده اند 

بهبود وضعیت کرونا در ایران با 
وجود روند تصاعدی بیماری در 

جهان است

تحول سیاست 
اتحادیه اروپا زیر 

سایه جنگ اوکراین

پدر، اسرار جنايتش 
را به گور برد

عطش سدها با 
استمرار خشکسالی

 آشفته بازار سفر 
به قطر

بروکسل عموما در مدیریت سیاست 
خارجی انسجام کافی ندارد

 مرگ مردي که همسر ودخترش را 
به قتل رسانده و خودزني کرده بود 

آمارها از شرایط ناگوار ذخایر آبی 
در مخازن سدها حکایت دارد
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جام در دوراهی 
اصفهان-گرگان

فینال لیگ برتر بسکتبال از امروز آغاز می شود 
و ذوب آهن اصفهان و شهرداری گرگان با قانون 

3 از 5 قهرمان این فصل را معرفی می کنند 

فینال های لیــگ برتر بســکتبال از امروز آغاز 
می شود. شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان 
مدعیان قهرمانــی این فصل هســتند و برای 
رسیدن به این عنوان باید 3بازی از 5بازی فینال 
را با پیروزی به پایــان ببرند. قدمت حضور این 
2تیم در لیگ برتر به یک اندازه است. برخالف 
تیم هایی کــه یکی دو فصل بوده انــد و از لیگ 
انصراف داده انــد، ذوب آهن و تیــم گرگانی از 
سال1354که نخستین دوره مسابقات باشگاهی 
بسکتبال آغاز شــده در لیگ حضور داشته اند. 
ذوب  آهــن 9قهرمانــی از این ســال ها دارد و 
گرگانی ها که با نام هــای مختلف در لیگ تیم 
داشته اند، فصل پیش برای نخستین بار قهرمان 
شدند. البته آنها 2فصل قبل هم به فینال رسیده 

بودند اما کرونا اجازه ادامه مسابقات را نداد.

   فینال بعد از یک دهه
ذوب آهن هرچند جام های زیادی دارد اما در یک  
دهه گذشته فروغ همیشگی اش را نداشته است. 
آخرین فصلی که این تیم در فینال بازی کرد، 
ســال های آخر دهه80 بود که 2سال پیاپی به 
فینال رسید ولی نتوانست مهرام را شکست بدهد 
و جام قهرمانی بگیرد. اصفهانی ها که ســال ها 
از فینال دور بوده اند، شــاید انگیزه بیشــتری 
برای رسیدن به قهرمانی داشته باشند و همین 
انگیزه، روحیه و توان آنها را باالتر ببرد. تیم فرزاد 
کوهیان در مرحله نیمه نهایی سجاد مشایخی 
را که به خاطر آسیب دیدگی همسترینگ لنگ 
می زد، از دست داد. اینکه او بتواند در بازی های 
فینال همراه تیمش باشــد مشخص نیست و 
باشــگاه   ذو ب آهن در این باره توضیحی نداده 
است. ذوب آهن این فصل بازیکن خارجی ندارد 
اما ســتاره هایی نظیر ارســالن کاظمی، فرید 
اصالنی، آرمان زنگنه، محمدرضــا اکبری و... 
بازی های قابل قبولی را به نمایش گذاشته اند. 
آیا آنها می توانند در بازی های ســنگین فینال 
آمادگی شــان را حفظ کنند؟ باید منتظر بود و 

در بازی دید.

   امتیازی که از دست رفت
گرگانی ها در تالش هستند قهرمانی فصل پیش 
را تکرار کنند. پری پتی آمریکایی که فصل پیش 
پرتاب قهرمانی را بــرای این تیم انجام داد، این 
فصل هم ستاره تیمش بود و شهرداری با پرتاب 
آخر او فینالیست شــد. گرگان با داشتن پتی و 
محمد جمشــیدی کاپیتان تیم ملی که فصل 
درخشانی داشته اســت، شانس بیشتری برای 
قهرمانی دارد. گرگانی ها به تماشاگران خود هم 
متکی هستند. شاید اگر فدراسیون اجازه میزبانی 
را به تیم ها می داد، کار ذوب آهن سخت تر می شد 
اما مثــل مرحله نیمه نهایی بازی ها در ســالن 
بســکتبال ورزشــگاه آزادی برگزار می شود و 
هر 2تیم امتیاز میزبانی را از دســت داده اند. در 
مرحله  قبل تیم ها اجازه داشــتند در هر بازی 
50تماشاگر به ســالن بیاورند اما در بازی های 
فینال این تعداد به 150نفر افزایش یافته است. 
از همین حاال می شــود گفت که تماشــاگران 
گرگانی از این افزایش سهمیه، استقبال بیشتری 
می کنند. مهران حاتمی، ســرمربی شهرداری 
به همشهری می گوید: »تماشــاگران باوقار و 
باشــخصیت گرگانی در تهران هم تیم را تنها 
نمی  گذارند ولــی ما امیدواریم از ســال آینده 
در گرگان میزبان باشــیم. در فینال می توانیم 
150تماشاگر داشته باشــیم اما چه بخواهیم 

چه نخواهیم تعداد بیشتری به سالن می آیند.«

   تصمیم اشتباه
این فصل خیلی ها از برگزاری مسابقات راضی 
نبودند. مســابقات گروهی در 2مرحله برگزار 
شــد و بازیکنان و تیم ها را خسته کرد. هرچند 
حاتمی می گوید تیمش برای بازی های فینال 
آماده و سرحال است اما به این موضوع معترض 
است: »کســانی که به عنوان نماینده باشگاه ها 
در جلسات حاضر می شوند، یا اشراف کامل به 
موضوعات ندارند یا اطالعــات کافی ندارند. به 
همین دلیل تصمیماتــی می گیرند که خیلی 
هدفمند و مســئوالنه نیســت. برگــزاری دو 
مرحله ای مســابقات گروهی، بــرای بعضی از 

تیم ها خوب نبود و آنها را راضی نکرد.«

   مسیر قهرمانی
گرگانی ها در 4بازی شــیمیدر را حذف کردند 
و فینالیست شــدند، ذوب آهن هم در 3بازی 
نظم آوران سیرجان را شکســت داد. خیلی ها 
مسیر ذوب آهن را برای رسیدن به فینال راحت  تر 
از شهرداری می دانند اما اصفهانی ها این موضوع 
را قبول ندارند. آرمان زنگنــه بازیکن این تیم 
دیروز به فارس گفته بود: »ما از آبان ماه ســال 
گذشته هیچ مسابقه ای را نباخته ایم و یک چهارم 
نهایــی و نیمه نهایی را هم با 5پیروزی پشــت 
ســر گذاشــتیم. این چیز کمی نبود. همه این 
پیروزی ها و موفقیت هــا بدون بازیکن خارجی 
بوده است. سجاد مشایخی هم در 3بازی گذشته 
به دلیل مصدومیت حضور نداشته است.« بازی 
اول فینال امشب ساعت 20:15برگزار می شود، 
بازی دوم چهارشنبه و بازی سوم روز جمعه. اگر 
برنده در 3بازی اول معرفی نشود، بازی های روز 
یکشنبه یا سه شنبه هفته آینده تکلیف قهرمان 

را مشخص می  کنند.
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قفس جنجال ساز
نگاهی به حواشی پرشمار دروازه بان های 
پرسپولیس در لیگ برتر؛ از ایلیچ گرفته تا 

معمارزاده، سوشا، رادوشویچ و حاال حامد لک
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اگر مهدی قائدی در سبک زندگی اش 
تجدید نظر نکند، یک استعداد سوخته 

بزرگ خواهد بود

توریست اشتباهی
10گانه تاریخی

بایرن با شکست دورتموند قهرمان بوندس لیگا 
شد. بعدها مشخص می شود بایرن مونیخ چه 

دستاوردی در این 10 سال داشته است 18

مس 

آلومینیوم

پرسپولیس

سپاهان

فجر 

نساجی

پیکان

استقالل

20:00

19:00

20:40

18:30

سه شنبه 13 اردیبهشت 1401

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 25

نفت.م.س

فوالد

تراکتور

گل گهر

20:30

20:30

پدیده

هوادار

صنعت نفت

ذوب آهن

18:00

19:00

جام حذفی - فینال

 آلومینیوم اراک

نساجی مازندران
19:00

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401

 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

الدحیل

سپاهان
21:45

لیگ قهرمانان آسیا

چهارشنبه 7 اردیبهشت1401

سه شنبه 6 اردیبهشت1401

فوالد

شباب االهلی
00:45

سه شنبه 6 اردیبهشت1401

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401

لیگ قهرمانان اروپا  - یک چهارم

لیورپول

ویارئال
23:30

منچسترسیتی

رئال مادرید
23:30

پیش بازی

تيم ملی کشتی آزاد ايران که در اغلب اوزان با نفرات دوم و سوم خود به مسابقات رفته بود

با کسب 8مدال در 10وزن قاطعانه قهرمان آسيا شد
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دومِ ایــــران
اوِل آسیا

صفحه17

یادداشت
سیدجعفر تشکری هاشمی؛  رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران

امروز بسیاری از شهرهای دنیا مفهوم پسماند صفر را 
دنبال می کنند. حتما ما انسان ها هیچ گاه نمی توانیم به 
نقطه صفر  )Zero-Waste(  در پسماند دست پیدا کنیم، »پسماند صفر« تنها اسم 
یك نوع سبك زندگی است که در آن فرد تصمیم می گیرد مسئولیت زباله هایی را که 
در طول شبانه روز تولید می کند، کامال به عهده بگیرد و همچنین سعی می کند تولید 

زباله را به نقطه صفر نزدیك کند.
از عمر دستگاه های زباله سوز و تبدیل پسماند به الکتریســیته و گرمایش بیش از 
150سال می گذرد. کشورهای توسعه یافته و پیشرو این ایده، نجات آب، هوا و خاک 
خود را با نیروگاه های زباله سوز آغاز کردند اما در بسیاری از شهرهای بزرگ کشورهای 
در حال توسعه ازجمله شــهر تهران، تولید زباله و عدم چاره اندیشی در بازیافت آن 
به تخریب شدید محیط زیســت، آلودگی ســفره های آب زیرزمینی، از بین رفتن 

زمین های بسیار وسیع، تولید گازهای گلخانه ای و... انجامیده است.
احتماال پســماند صفر، آخرین مفهوم رؤیایی برای حل مشکالت پسماند در جامعه 
جهانی باشد. معتقدم اگر نتوانیم کامال به »پسماند صفر« دست یابیم اما می توانیم 
پسماندمان را به صفر نزدیك کنیم؛ کاری که کشورهای توسعه یافته توانسته اند آن 
را تا مرز 96-95درصد برسانند. البته اگر شرایط فرهنگی جامعه مهیا و زیرساخت ها 
فراهم شــود، ما هم می توانیم به این مرز نزدیك شویم. برای پیاده سازی  این مفهوم 
بخش مدیریت پسماندهای شهری با به کارگیری فناوری های پیشرفته که خوشبختانه 
در کشور ما بومی سازی شــده و طی دوره های گذشته نمونه های موفق آن را تجربه 
کرده ایم با ایجاد فرصت برای سرمایه گذاران داخلی و سپردن کار به مردم قابل بسط 
و توسعه است. خوب است بدانیم هم اکنون بیوگاز به عنوان یکی از منابع عمده تأمین 
انرژی در دنیا مطرح اســت و این گاز را به طور مســتقیم در تأمین انرژی حرارتی و 
روشنایی و هم به عنوان یك گزینه مناسب برای استفاده در مولدهای احتراق داخلی، 

میکروتوربین ها و پیل های سوختی برای تولید برق مورد استفاده قرار می دهند.
به عنوان نمونه، آب گرم برخی از شهرهای ســوئیس از محل انرژی حرارتی حاصل 
از پسماند تامین می شود یا در کشــور آلمان، ۸0درصد زباله ها بازیافت می شود. در 
کشورهای توسعه یافته، خدمات جمع آوری محصوالت قابل بازیافت بسیار باالست، 
تأسیسات فرآوری و بازیافت پیشرفته و بازار محصوالت بازیافتی بسیار گسترده است 
و در عین حال، روش های عملی  برای کاهش آســیب هایی که زباله ها به سالمت و 
محیط وارد می کند، کامال شناخته شده اند. این درحالی است که در ایران، کمتر از 
5درصد زباله ها به چرخه استفاده بازمی گردد و روش های سنتی بازیافت از طریق 
زباله گردی و کودکان کار، جریحه دار شدن افکار عمومی و هدررفت فرصت ها را در 

پی دارد.
با نگاه از زاویه دیگری می توان بیان کرد که گرانی و کمبود ســوخت های فسیلی از 
مسائل روز جهان اســت و با توجه به این حقیقت که این سوخت ها روزی به پایان 
خواهند رسید، متخصصان در جست وجوی راهکارهای جدیدی برای کسب انرژی 
هستند. یکی از راه هایی که نیاز انسان را به ســوخت های فسیلی کاهش می دهد، 
استفاده از انرژی های پاک و انرژی های ناشی از بازیافت زباله است که به کارگیری این 

روش ها، ضمن تأمین انرژی مورد نیاز، ضامن حفظ محیط زیست است.
در جمع بندی می توان گفت متأسفانه ما انسان ها یك رویکرد خطی را به کار گرفته ایم. با 
استفاده از مواد اولیه، کاالها را درست کرده و ضایعات باقیمانده را دفع می کنیم. با درنظر 
گرفتن اینکه در مدل چرخشــی، این امکان وجود خواهد داشت که تولید زباله توسط 

انسان ها، به جای کاستن از سرمایه، به تولید سرمایه منجر شود، 
برای نمونه، می توان از طریق بازنگری و طراحی مجدد محصوالت 

غذایی و بسته بندی  آنها، مواد امنی تولید کرد که ضایعات آن قابلیت تبدیل شدن به کود را 
داشته باشند و به رشد کمی و کیفی بیشتر محصوالت کشاورزی کمك کنند.

 پسماند صفر
پیش نیاز زمین پاک
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 متن کامل را با  اسکن  کی آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

کاهش یک طبقه تشویقی اشتباه بود
حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
تهران گفت: از سال۹۷ در بافت فرسوده 2طبقه تشویقی 
داده می شد اما از زمانی که به یک طبقه تقلیل یافت، 
۷۰درصد نوسازی کاهش پیدا کرده است. این موضوع 
امسال یا توسط شورای عالی شهرسازی و یا کمیسیون 

ماده۵ مورد بررسی قرار می گیرد.

پیاده روی در کوچه باغ هایی پرشکوفه
شهرســتانک، روســتایی در نزدیکی تهــران اســت و از 
نقاط دیدنی اســتان البرز به حســاب می آید کــه بهار و 
پاییز زیبایش گردشگران را به خود جلب می کند. اگر در 
بهار فرصت این را ندارید که به شهرستانک بروید، پاییز 
منحصربه فردش را از دست ندهید، زیرا زیباترین نقطه 

نزدیک به تهران برای پاییزگردی شهرستانک است.

ردپای ایران در موزه های بزرگ قطر
 قطــر مــوزه ورزش خــود را افتتاح کــرد. مــوزه ورزش و 
المپیک قطر با وسعت ۱۹هزار مترمربع شامل ۷گالری 
است که اشــیایی از سراســر جهان ازجمله ایران را در 
خود جای داده اســت. این موزه که در کنار استادیوم 
خلیفه در دوحه پایتخت این کشــور قرار دارد توســط 

یک معمار اسپانیایی طراحی شده است.

جزئیات نوسازی خانه های گود آذری
کاوه حاجی علی اکبــری، مدیرعامــل نوســازی شــهر 
تهــران در گفت وگو بــا همشــهری آنالین گفــت: در 
گود آذری ۴۰۰پــالک وجود دارد که به خاطر شــرایط 
توپوگرافی ویــژه آن، امکان نوســازی به صورت درجا 
در آن محل وجود نــدارد و باید ســاکنان از این محل 

جابه جا شوند.

استارلینک داخل هواپیما
اسپیس ایکس خانه جدیدی برای اینترنت ماهواره ای 
خــود پیــدا کــرده و قــراردادی را بــا شــرکت هواپیمایی 
مســتقل JSX بــه امضا رســانده که تــا اواخر امســال، 
وای فــای داخلــی را بــه مشــتریان ارائــه دهــد. ایــن 
اســتارت آپ فضایی خصوصی با پرتــاب ماهواره های 
بیشتری به مدار به تقویت فناوری خود ادامه می دهد.

شهری

گردشگری

ورزشی

شهری

فناوری

امانوئل مکرون، همان 5سال پیش با پیروزی در انتخابات ریاست 
جمهوری فرانســه هم شگفتی ساز شــده بود، اما حاال با ابقا در 
پست ریاست جمهوری، کاری را کرده که بسیاری از ورزیده ترین 
سیاستمداران تاریخ معاصر فرانســه هم نتوانسته اند از پس آن 
بربیایند. او برای موفقیت دوباره در انتخابات ریاست جمهوری، 
عالوه بر شانس و اقبال ناخواسته رأی دهندگان، روی 
وعده های مفصلی هم که به مردم داده حساب باز 
کرده بود. شانس و اقبال به این خاطر مطرح است 
که حضور مارین لوپن، نامزد راست های افراطی 
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، درست 
مثل انتخابات ســال 2017، برگ برنده مکرون 

بوده است...

اولین رئیس جمهوری که براي 2 دوره متوالي  مي ماند
پیروزی در عملیات غیرممکن

7

 اگر مهدی قائدی در سبك زندگی اش تجدید نظر نکند
توریست اشتباهی

18

سرانجام سرمربی االهلی امارات به زبان آمد و حرفی را که 
همه مدت هاســت در مورد مهدی قائدی می زنند، 

صراحتا بیان کرد. مهدی علی که ریشه ایرانی هم 
دارد، هفته هاست قید قائدی را زده و او را حتی 
در فهرست 18نفره تیمش هم قرار نمی دهد. 
هر از گاهی خبر انتقاد رسانه های اماراتی از او 
بابت این مسئله را می شنویم، اما حاال آقای 
سرمربی کار را تمام کرده است: »بازیکنی 
که صبح تا شب به فکر تفریح و گردش باشد 
به درد من نمی خورد.« این تیر خالص به 
باقی مانده امیدها در مورد احیای مهاجم 

بوشهری بود...

ویژه های  امروز داده نما
زهرا رفیعی/ گرافیك: مهدی سالمی

 هر سال ۸۰ هزار گونه حیات وحش ایران 
در جاده ها می میرند

2۰۰ هزار رأس جمعیت کل، بز، قوچ، میش، جبیر و گورخر در ایران اســت 
که ســاالنه 2۰ هزار رأس از آنها شکار می شــوند و ۸۰ هزار گونه  از جمعیت 

حیات وحش، هر سال زیر الستیک خودروها له می شوند.

1۰.۰۰۰ سالح غیرمجاز
 طی 2سال گذشته توسط 

یگان حفاظت محیط زیست 
كشف شده است.

2.۰۰۰.۰۰۰ سالح مجاز
در دست مردم است و بیش از 

3میلیون قبضه اسلحه غیرمجاز 
نیز در كشور وجود دارد.

3۰9 منطقه حفاظت شده
در كشور وجود دارد كه معادل ۱۹میلیون هكتار با ۱۱.6درصد از مساحت 

كل كشور است. ۸۰درصد مناطق كشور آزاد است و تحت نظارت 
سازمان حفاظت محیط زیست نیست.

۸۰.۰۰۰ گونه
از جمعیت حیات وحش ساالنه 
در جاده های كشور زیر الستیك 

خودروها له می شوند.

33۰ رأس
تلفات طاعون نشخواركنندگان 
كوچك جثه در ۱۰كانون انتشار در 

سال۱۴۰۰ بوده است.

2۰۰.۰۰۰ گونه قابل شكار
جمعیت كل، بز، قوچ، میش، جبیر 
و گورخر است كه نیمی از آنها ماده 

هستند.

2۰۰۰ الشه
پستانداران بزرگ جثه ساالنه از 

شكارچیان متخلف كشف و ضبط 
می شود.

1۰۰.۰۰۰ رأس
ساالنه باید به جمعیت گونه های درجه3 در حیات وحش اضافه شود 
تا بخش كوچكی از این جمعیت، خوراك گونه های گوشتخوار شود كه 

به دلیل باال بودن حجم شكار غیرمجاز این افزایش جمعیت رخ نمی دهد. 

رمز عبور از چهار چالش اجتماعی
مذاکرات احیای برجام نباید جامعه 

را منتظر و امیدوار نگه دارد
 در مواجهه با بحران وارداتی ریزگردها

دیپلماسی اهمیت دارد
دولت برای تامین معیشت، به دنبال 

اصالح برخی قوانین است
آموزش حضوری احتماال با  پیك 

بعدی کرونا  ادامه می یابد

همشهری از 4 موضوع مهم  سال 1401 و برنامه های احتمالی برای آنها گزارش می دهد

ادامه در 
صفحه3

تصویر سال 1311کارخانه سیمان ری  که یک سال  بعد فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد  عکس : اکسل فون گرفه

6۰۰۰ واحد مسکونی
 در بافت های فرسوده،خرداد 

کلنگ زنی می شود.

7۰۰۰ معتاد
متجاهر  به کمپ ترک اعتیاد 

فرستاده شدند.

26۰ مگاوات برق
با مصرف درست صرفه جویی 

می شود.

برنامه   جدید 
برای  پایتخت

قرارگاه جمعیت   برای ارائه خدمت 
به بنیاد خانواده تشکیل می شود

شهردارتهران در شصتمین جلسه 
شورای شهر تشریح کرد

2 ماه
  زمان  برای  تامین قطعات مترو 

نیاز است.

9۸ تقاطع
اصالح می شود  تا ۷00کیلومتر 

12راه مردم کوتاه شود.
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برگزاری پنجمین دور از مذاکرات 
روابط 

همسایگی
میان تهران و ریاض با هدف رفع 
اختالف های موجود با چشم انداز 
روشنی برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان 
دوطرف همــراه بوده  و کارشناســان معتقدند با 
توجه به شکل گیری فضای گفت وگوهای سازنده 
میان نمایندگان 2کشور، پیش بینی می شود در 
آینده نزدیک شاهد برگزاری جلسه مشترک میان 
وزرای خارجه جمهوری اسالمی ایران و عربستان 

سعودی باشیم.
این موضوع درحالی است که حضور نخست وزیر 
این کشور در مذاکرات ایران و عربستان در بغداد 
از یک سو و انتشــار عکس نمایندگان 2کشور در 
مذاکرات درحالی که لبخند بر لب دارند، نشــان 
می دهد این دور از گفت وگوها میان تهران و ریاض 

از روند رو به جلویی برخوردار بوده  است.
برهمین اساس هم بود که یک منبع مطلع با بیان 
اینکه در نشست 2هیأت امنیتی ایران و عربستان 
در بغــداد، مصطفــی الکاظمی، نخســت وزیر 
عراق و معاون مشــاور امنیت ملی ایران و رئیس 
ســرویس اطالعات عربســتان حضور داشتند، 
عنوان کرد کــه دوطرف در این نشســت توافق 

کرده اند که به نشست های امنیتی پایان دهند و 
ادامه گفت وگوها در مذاکرات دیپلماتیک پیگیری 
شود؛ نشانه ای مثبت از مفاهمه ایجادشده میان 

دوطرف.
اگرچه هنوز اخبار رسمی در مورد محتوای آخرین 
دور گفت وگوها و توافق های احتمالی منتشــر 
نشده  است، اما ارزیابی ها از گفت وگو میان تهران 
و ریاض در دور پنجم از وجود فضای مثبت در این 
نشست حکایت دارد و به نظر می رسد دوطرف در 
زمینه برخی محورها برای ایجاد فضای آرام میان 
تهران و ریاض به توافق هایی نیز دســت یافته اند 
و انتظار می رود که دور ششــم مذاکرات نیز در 
خاک عراق برگزار شود؛ روندی که امیدها برای 

ازسرگیری روابط دوجانبه را افزایش داده است.

پیشرفت محسوس مذاکرات در دور پنجم
یک کارشــناس مســائل خاورمیانه این دور از 
مذاکرات برگزار شــده میان جمهوری اسالمی 
ایران و عربستان سعودی را روبه جلو توصیف کرد و 
گفت: پنجمین دور از گفت وگوهای تهران و ریاض 
با هدف رفع اختالف های فی مابین درحالی برگزار 
شد که به نظر می رسد دوطرف به پیشرفت های 
محسوســی در این زمینه دســت یافته اند و در 
شرایط کنونی چشــم انداز ازســرگیری روابط 
میان جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی 

روشن تر  از گذشته شده  است.
حســن هانی زاده افزود: این در شــرایطی است 
که از اردیبهشت ماه سال گذشــته و بعد از بروز 
یک سلســله اختالف ها میان تیم جــو بایدن و 
بن سلمان، ولیعهد سعودی که بیشتر حول محور 
مسائل حقوق بشری، قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار اهل عربستان سعودی 
و به ویژه جنــگ در یمن به وجود 
آمد، گرایش ریاض به ســمت 
رفع اختالف ها با تهران بیشتر 

شده است.
وی ادامه داد: از آن زمان بود که ســیگنال هایی 
ازسوی عربستان  برای ایران ارسال شد مبنی بر 
اینکه سعودی ها تمایل دارند اختالف های موجود 
میان دوطرف را رفع کرده و مســیر ازسرگیری 
روابط را هموار کنند؛ موضوعی که امید می رفت 
زمینه ســاز ایجاد نقطه تعادل در روابط تهران و 

ریاض شود.
هانــی زاده بــا بیــان اینکه جمهوری اســالمی 
ایران همواره دســت دوســتی خود را به سوی 
همسایگان و به ویژه کشــورهای ساحل جنوبی 
خود دراز کرده اســت، تصریح کرد: سیگنال های 
مثبــت عربستان ســعودی درحالی اســت که 
جمهوری اســالمی ایران نیز همواره از گفت وگو 
برای رفع اختالف های فی مابین استقبال کرده  تا 
از این طریق مسائل موجود میان دوطرف هرچه 

سریع تر رفع شود.
این کارشــناس مســائل خاورمیانــه ادامه داد: 
دخالت تخریبی ســعودی ها در محور مقاومت و 
ازجمله در سوریه و لبنان، تضعیف نفوذ منطقه ای 
ایران، راه انــدازی پروپاگاندای رســانه ای علیه 
تهران و پیگیــری خط تخریب ایــران و مهم تر 
از همــه، جنــگ یمــن ازجملــه موضوع ها و 
اختالف هایی به شمار می رود که سعودی ها باید 

 برای رفع آنهــا اقدام های مؤثــری انجام دهند.

راه حل اختالف های موجود
هانی زاده ادامه داد: جنگی که سعودی ها در یمن 
به راه انداخته اند یکی از محوری ترین اختالف ها 
میان دوطرف است که ریاض باید برای به نتیجه 
رسیدن گفت وگوها، گام های مثبتی در این زمینه 
بردارد و نشان دهد مذاکرات را با حسن نیت پیش 
می برد. وی تأکید کرد: با توجه به شرایط موجود، 
به نظر می رسد پایان دادن به جنگ در یمن ازسوی 
سعودی ها یکی از کلیدی ترین اقدام ها برای رفع 
اختالف هــای موجود میان دوطرف به حســاب 
می آید. دراین میان باید دید ســعودی ها تا چه 
میزان برای گام برداشــتن دراین مسیر تمایل و 

حسن نیت دارند.
این کارشناس مســائل خاورمیانه با بیان اینکه 
اقدام ســعودی ها در اعــالم آتش بس یک طرفه 
در جنگ یمــن می تواند راهگشــای مذاکرات 
تهران – ریاض باشــد، عنوان کرد: نکته مهم این 
اســت که باید دید عربســتان واقعا تمایل دارد 
مشکالت فی مابین را به صورت ریشه ای رفع کند 
یا اینکه با انجام برخی اقدام های تاکتیکی، تالش 
می کند حاشیه امنی برای خود در منطقه ایجاد 
کرده و به  صورت موقتی برخی مشکالت خود را 
رفع کند؛ بنابراین آنها باید گام های عملی در این 

زمینه بردارند.
هانی زاده درباره گام های عملی ریاض در مســیر 
رفع مشــکالت موجــود میان دوطــرف افزود: 
سعودی ها نباید در مسائل داخلی محور مقاومت 
دخالت کنند. ازسوی دیگر آنها باید واقعا به جنگ 
7ساله علیه مردم مظلوم یمن پایان داده و اجازه 
دهند اختالف های موجود در این کشور با برگزاری 
انتخاباتی آزاد، همراه با مشارکت همه طرف های 

یمنی رفع شود.
وی ادامه داد: اکنون توپ در زمین سعودی هاست 
و آنها هستند که باید حسن نیت خود را برای رفع 
اختالف های فی مابین به تهران ثابت کنند. دراین 
صورت است که می توان به حل وفصل مشکالت 

موجود میان دوطرف امیدوار بود.

احتمال دیدار وزرای خارجه دوطرف
این کارشــناس مســائل خاورمیانه درباره روند 
گفت وگوهــای امنیتــی میان تهــران و ریاض 
نیز گفــت: به صــورت طبیعی مســائل امنیتی 
از مهم تریــن محورهای مذاکــره میان دوطرف 
بوده ؛ ازجمله اینکه راهبردهــای ایران در زمینه 
تقویت توان دفاعی اش تشریح شده است. ازسوی 
دیگر حمایت ســعودی ها از برخی گروهک های 
تروریســتی از دیگر محورهای مذاکرات امنیتی 

دوطرف بوده  است.
هانی زاده ادامه داد: به نظر می رسد گفت وگوهای 
دور پنجم با پیشرفت های محسوسی همراه بوده 
و با پیگیــری مذاکرات از مجــاری دیپلماتیک، 
می توان در مراحل بعدی شاهد دیدارهایی میان 
وزرای امورخارجــه جمهوری اســالمی ایران و 

عربستان سعودی درآینده نزدیک بود.
وی تأکید کــرد: ادامه ایــن رونــد می تواند به 
بازگشایی ســفارتخانه های دوطرف بینجامد که 
درواقع آن را می توان مقدمه ای برای بازگشــت 

روابط تهران و ریاض به حالت عادی دانست.
هانی زاده اضافه کــرد: پیش بینی می شــود در 
مذاکرات احتمالی آینده، رابطه برخی کشورهای 
عربی با رژیم صهیونیستی که سعودی ها مشوق 

آن هستند نیز مورد سؤال قرار گیرد.

 تهران 
در انتظار حسن نیت ریاض

 در شرایط کنونی چشم انداز ازسرگیری روابط میان ایران و عربستان روشن تر  از گذشته شده است

ارزیابی وزیرخارجه عراق از مذاکرات تهران- ریاض
وزیر امور خارجه عراق در مصاحبه ای تأیید کرد که مذاکرات جاری در بغداد میان جمهوری 
اسالمی ایران و عربستان سعودی مثبت بوده  است. فوأد حسین با بیان اینکه طرف های ایرانی 
و عربستانی دور پنجم مذاکرات در بغداد را با روندی مثبت پشت سر گذاشتنند، گفت: بعد از 
دور پنجم که در فضایی مثبت برگزار شد، بغداد، میزبان دور جدیدی از مذاکرات پس از پایان 
این دور، میان تهران و ریاض خواهد بود. پنجمین دور گفت وگو میان نمایندگان عالی جمهوری 
اسالمی ایران و عربستان سعودی در حالی در روزهای اخیر در بغداد، پایتخت عراق برگزار شد 
که پیش از این، 4دور مذاکره میان تهران و ریاض با میانجیگری عراق در بغداد برگزار شده و 
شرکت کنندگان در آن این مذاکرات را سازنده دانسته و از برگزار کردن مذاکرات بیشتر خبر 
داده بودند. این مذاکرات پس از ۵سال از قطع روابط دیپلماتیک 2کشور شکل گرفت. اینها 

در حالی  است که ایران ادامه این گفت وگوها را مشروط به »جدیت عربستان« دانسته است.

مکث

 قول های رئیسی
 در سفر به غرب استان تهران

رئیس جمهور در پایان ســفر روز شــنبه  خود به غرب استان 
تهران در شورای اداری شهرستان های شهریار و قدس، امکانات 
شهرستان های غرب اســتان تهران را متناسب با ظرفیت های 
این منطقه ندانســت و گفــت: دولت مصمم اســت در همه 
تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری ها به ویژه در توزیع امکانات، 
به سرانه جمعیت و همه ظرفیت ها توجه کند. براساس گزارش 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، ســیدابراهیم رئیسی با 
اشاره به مهاجرپذیر بودن شهرســتان های غرب استان تهران، 
گفت: ضرورت دارد طرحی درباره نحوه مهاجرت و اســکان در 
شهرستان های غرب استان تهران تدوین شود تا مهاجرت همراه 
با ضابطه و مقررات باشد. رئیســی شنبه شب در جمع مردم در 
مسجد امیرالمومنین کهنز شهریار با تسلیت شهادت حضرت 
علی)ع(، با اشــاره به برنامه های ســفر به شهرستان های غرب 
استان تهران، گفت: در جلسه شورای اداری، مشکالت مختلف 
این شهرستان ها و دغدغه های مردم مورد بررسی و تصمیم گیری 
قرار گرفت. او در حرم مطهر امامزاده »اسماعیل بن موسی بن 
جعفر )ع(« شهریار نیز حضور پیدا کرده و ضمن زیارت بارگاه این 

امامزاده نماز را همراه با جمعیت زائران اقامه کرده بود.

 دفاع نمایندگان از رئیس مجلس
در مقابل تخریب ها

سفر ترکیه بهانه تسویه حساب های سیاسی است
طیفی از نمایندگان مجلس با تقبیح تخریب ها علیه رئیس 
مجلس به بهانه سفر اخیر برخی اعضای خانواده او به ترکیه، 
این اقدامات را گروکشــی سیاســی و با اغراض سیاســی 
خواندند. الیاس قالیباف، فرزند ارشد محمدباقر قالیباف به 
فاصله کوتاهی پس از انتشار خبر سفر ترکیه، آن را خطای 
نابخشودنی دانسته و عذرخواهی کرده بود. تداوم هجمه ها 
به رغم شفاف ســازی مخالفت قالیباف با این سفر، حکایت 
از اهداف دیگری در برجسته ســازی این موضوع داشــت. 
مجتبی توانگر، نماینده تهران در واکنش به این اتفاق، توییت 
کرد: »تجربه نشان داده اســت که پروژه های محفلی دارای 
اهداف سیاسی در ابتدای امر گرچه توفیقاتی دارند، ولی در 
بلندمدت و با فرونشســتن غبارها، در نهایت به ضرر محفل 
طراحان تمام خواهد شد. از  رئیس  مجلس انتظار می رود تا از 

پیگیری پرونده  پروژه بگیران محفلی دست نکشد.«
براساس گزارش ایسنا، محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه نیز 
ضمن محکوم کردن چنین افشاگری هایی نوشت: »فرق است 
میان آنها که برای حالل نسنجیده خانواده خود عذرخواهی 
می کنند و آنها که همدست و شــریک حرام قطعی خانواده 
خود هستند.« محسن علیزاده، نماینده سپیدان نیز با اشاره 
به تحرکات جناحی در این قضیه یادآور شــد: »پروژه های 
سیاســی و امنیتی نمی تواند مجلس یازدهم را از ایستادن 
بر سر منافع مردم و مقابله با اقداماتی که مردم در آنها جایی 
ندارند، باز دارد. پرونده سازی  و جاســوس بازی، انحراف در 
سیاست ورزی امروز کشور است که امیدواریم دستگاه های 
امنیتی جلوی آن را بگیرنــد.« عبدالعلی رحیمی مظفری، 
نماینده سروستان با اشــاره به اینکه حاشیه ها و تخریب ها 
به نظر عادی نیست، نوشت: »الزم است دستگاه های امنیتی 
به ســرعت درباره پرونده ســازی  سیاســی و امنیتی برای 
رئیس مجلس و تخریب او در ماجرایــی که با مخالفت وی 
و عذرخواهــی خانــواده اش همراه بوده تحقیقــات الزم را 
انجام داده و با عناصر پشــت پرده احتمالی برخورد کنند؛ 
یا ستارالعیوب« جالل رشــیدی کوچی، نماینده مرودشت 
نیز با اشــاره به انجام چنین اقداماتی با عنوان عدالتخواهی 
گفت: »اگر به اسم علی)ع(، با تمســک به عدالت علی)ع(، 
در شب شهادت علی)ع( به دنبال بردن آبرو از شیعه علی)ع( 
هستی، بدان راه ابن ملجم مرادی در پیش گرفته ای، اخوی!« 
معصومه پاشــایی بهرام، نماینده مرند و جلفا نیز با اشاره به 
سوابق قالیباف نوشت: »ارتقای پلیس، پایه گذار  پلیس زن و 
سامانه  پلیس١١٠، هشتمین شهردار برتر دنیا  که با تکیه بر 
توان داخلی پروژه های بزرگی چون پل صدر و تونل نیایش 
را انجام داد، سردار جنگ و اکنون تنها کسی که در مجلس 
یازدهم شایستگی ریاســت مجلس را دارد! با این حرف ها 

چیزی از ارزش های  دکتر قالیباف  کم نمی شود!«
مهدی عسگری، نماینده کرج نیز چنین اقداماتی را مبتنی 
بر رقابت های جناحی دانســت و افزود: »اینکه عده ای از هر 
ماجرای کوچــک و بزرگی به دنبال موج ســواری جناحی و 
تسویه حساب سیاسی اند به کنار، اما ابهام و ناراحتی مردم را 
نباید نادیده گرفت. افکار عمومی می خواهد موضع  قالیباف 
درباره حواشی اخیر و یک بام و دو هوای حمایت از  تولید ملی 
را بداند. همراه با مردم منتظر پاسخ به این مطالبه ایم.« جلیل 
رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جــام و تایباد نیز یادآور 
شد: »سیســمونی گیت و فشــارها علیه دکتر قالیباف یک 
برنامه طراحی شــده برای انتخاب فردی تندرو به ریاست 
 مجلس  است. قالیباف دارد تاوان مقاومت در مقابل طرح های 
غیرضروری تندروها را پرداخت می کنــد.  قالیباف مدیری 
عملگرا، میدانی و عاقل اســت. مشــکل تندروها مدیریت 
عقالنی  مجلس اســت؛ نه ســفر ترکیه و  سیسمونی.« ولی 
اسماعیلی، نماینده گرمی نیز نوشــت: »در وضعیت فعلی 
معیشــت مردم، کارهای خارج از عرف پســندیده نیست و 
محکوم اســت؛ لیکن فرق است بین کســی که فورا از خطا 
فاصله می گیرد با کسانی که با لجاجت و کینه نمک به زخم 

مردم می پاشند.«

محمدباقر قالیباف
 رئیس مجلس

امروز جبهــه انقــاب در شــرایطی قرار 
دارد کــه محکــوم بــه موفقیت اســت؛ 
شرایطی که انقاب، کشــور و مردم به 
آن نیــاز دارند. بخــش عمده مــردم در 
بیان مطالبات شان فرقی بین مجلس و 
دولت قائل نیستند. به همین دلیل اگر 
موفق شویم، موفقیت مجلس و دولت 
است و اگر موفق نشویم، این شکست 

برای هر دو خواهد بود./خانه ملت

علیرضا تنگسیری
  فرمانده نیروی دریایی سپاه

با تجهیز و به کارگیری ناو شهیدرودکی، 
در مواقــع لــزوم می توانیــم در آب های 
دوردســت به دفاع و اجــرای مأموریت 
بپردازیــم و تــاش می کنیم حضــور در 
آب هــای بین المللــی در سراســر دنیــا 
استمرار یابد. ما موظفیم از منافع مان 
در مقابــل دشــمنان محافظــت کنیــم 
و ایــن ناوهــا می توانند عمــق عملیاتی 
مــا را در آب هــای دوردســت گســترش 

دهند./تسنیم

علیرضا سلیمی
نماینده مجلس

بــا توجه بــه اینکه جلســه های مجلس 
شــورای اســامی، در هفتــه جــاری 
نماینــدگان  سرکشــی  به منظــور 
بــه حوزه هــای انتخابیه شــان تعطیــل 
اســت، طرح شــفافیت قوای ســه گانه 
و دســتگاه های اجرایی و ســایر نهادها 
که در جلســه یکشــنبه هفته گذشــته 
دو فوریــت آن بــه تصویــب رســید، در 
نخســتین جلســه هفته آینده مجلس 

مورد بررسی قرار می گیرد./ ایسنا

   تکذیب خبر ارسال تسلیحات ایرانی 
به روسیه 

سفارت روسیه در تهران اعالم کرد: اطالعاتی که در 
برخی رسانه ها مبنی بر ارسال تسلیحات ایرانی به 
روسیه منتشر شده جعلی است. به گزارش ایرنا، این 
در حالی است که چندی پیش، روزنامه گاردین، با 
عنوان »استفاده روسیه از تسلیحات قاچاق شده 
توســط ایران از عراق علیه اوکراین« مدعی این 
موضوع شده بود. درپی انتشار این مطلب، سفارت 
ایران در لندن، گزارش روزنامه گاردین را تکذیب 
کرد و آن گزارش را غیرحرفه ای و بی اساس دانست.

 
   تأیید طرح »تسهیل صدور مجوزهای 

کسب و کار« ازسوی شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید طرح »تسهیل 
صــدور مجوزهای کســب وکار« در این شــورا 
خبر داد و گفت: این طرح خالف شــرع مقدس 
و قانون اساســی شناخته نشــد. به گزارش مهر، 
هادی طحان نظیــف افزود: شــورای نگهبان در 
مرحله آخر، اشکاالت مســتقل و جداگانه ای به 
این طرح نداشــت، اما نظــر هیأت عالی نظارت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام راجع به مجوز 
کســب وکارهایی بود که در حوزه های مربوط به 
نظم و انضباط پولی، مالــی و ارزی فعالیت دارند؛ 
بحث این بود کــه این مجوزها بایــد تأییدمحور 
باشند و این موضوع باید در مصوبه تصریح شود. 
این طرح یکــی از دســتورکارهای مهم مجلس 
یازدهم طی 2ســال فعالیت خود بوده است که 
براساس بخشی از آن کانون وکال نیز از انحصار و 

محدودیت پذیرفته شدگان خارج می شود.

نقل قول خبر

مجلس

اخبار کوتاه

دولت

گام اول مخبر برای تمرکز در تصمیمات اقتصادی کابینه
معــاون اول رئیس جمهــور به 

گزارش
 فاصله کمتر از یک سالگی دولت 
ســیزدهم از اختیارات خودش 
برای ایجــاد هماهنگی در تیم 
اقتصادی دولت استفاده کرد. محمد مخبر مصوبه 
مربوط به حــذف معاونان اجرایــی و اقتصادی 
رئیس جمهور از ترکیب کمیســیون اقتصادی 
دولت را ابالغ کرد. این تصمیــم »تصویب نامه 
هیأت وزیران« را هم پای خود دارد. این تصمیم 
در جلســه هفتم فروردین ماه امسال اخذ شده 
است. سیدابراهیم رئیسی در نخستین روزهای 
آغاز به کار »دولت مردمی«، صولت مرتضوی را 
به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست 
نهاد ریاســت جمهوری منصوب کرد. همچنین 
محســن رضایی نیز به عنوان معــاون اقتصادی 
رئیس جمهور منصوب شــد. برخی تعدد حضور 
چهره هــای اقتصــادی در جمــع معاونــان 
رئیس جمهور را باعث تداخل احتمالی تصمیمات 
در کنار وزرای اقتصادی کابینه اعالم کرده بودند. 
دی ماه ســال گذشــته خبر افزایش دوبرابری 
یارانه ها که محســن رضایی اعالم کرده بود، با 
تکذیب احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد مواجه 
شــد. خالصه تر کردن فهرســت کمیســیون 
اقتصادی دولت گمانه ها دربــاره تصمیم دولت 
برای ترمیم احتمالــی کابینه را نیز تقویت کرد؛ 

اقدامی کــه می توانــد مقدمه ای بــرای برخی 
تصمیمات در جابه جایــی چهره های اقتصادی 

هیأت دولت باشد.
رئیس جمهور 3٠مردادماه ســال گذشــته در 
جلســه بررســی صالحیت وزیران پیشنهادی 
دولت سیزدهم با بیان اینکه معاون اول مسئول 
هماهنگی تیم اقتصادی است، گفته بود: »این را 
به همه دوستان گفتیم برای اینکه بگو مگو نباشد 
معاون اول مسئول این هماهنگی است. چه تیم 
اقتصادی به معنی خاص، بانک مرکزی، وزارت 
اقتصادی و برنامه و بودجــه و چه به معنای عام 
یعنی تمام وزارتخانه هــای اقتصادی که در این 
رابطه می توانند نقش داشته باشند. برای اینکه 
این هماهنگی کامال بتواند صورت بگیرد؛ نگاه به 
تیم اقتصادی برای هماهنگی کامال مورد توجه 

بوده است.«
سیدابراهیم رئیسی در همین جلسه با اشاره به 
اینکه هرکدام از اعضای دولــت به صورت عام و 
تیم اقتصادی به صورت خاص دارای مسئولیتی 
هستند و باید نسبت به مسئولیت خود پاسخگو 
باشند، گفته بود: اگر از تیم اقتصادی و هماهنگی 
گفتیم ایــن به معنای رفع مســئولیت از احدی 
نســبت به مســئولیت خودش نیســت. وزیر، 
بانک مرکزی، ســازمان برنامه و بودجه، وزارت 

جهادکشاورزی و صمت همه مسئولیت دارند.
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 در جلسه شورای شهر تهران اعالم شد که »تعداد 
اتوبوس های فعال تهران به کمتر از 1500 دستگاه رسیده 
است«. این در حالی است که تهران به 7500 دستگاه 

اتوبوس نیاز دارد. کمبود اتوبوس  در شهر باعث خلق چنین 
صحنه هایی در هنگام رفت و آمد دانش  آموزان شده است.

 عکس: همشهری

معــاون هماهنگــی و ارزیابــی امــور 
مناطــق ســازمان مدیریــت پســماند 
شهر تهران گفت که برای نخستین بار 
جعبه هــای ایمــن ویــژه جمــع آوری 
طریــق  از  خطرنــاک  پســماندهای 
455غرفــه بیــن آرایشــگاه ها، منــازل 
و... توزیــع می شــود. شــادی مالکــی 
تأکید کرد: »شهروندان پس از پرشدن 
جعبه، آنها را تحویل غرفه ها می دهند 
و در شــرایط اســتاندارد جمــع آوری و 
در محــل پســماندهای پزشــکی دفــن 

می شوند.«

455
غرفه

شــهردار منطقــه 9 از پوشانده شــدن 
کانــال معــراج در غــرب میــدان آزادی 
و در مجــاورت پایانــه غــرب خبــر داد.

محمدجــواد خســروی گفــت کــه ایــن 
نقطه بــه پــالزای شــهری تبدیل شــده 
و بــرای جلوگیــری از ورود معتــادان 
متجاهــر و کارتن خواب هــا، ســازه 
روی  و  جمــع آوری  زباله گیــر  تلــه 
کانال بــه وســیله ســنگدال های بتنی 
مســلح بــه مســاحت 500مترمربــع 
پوشــانده شــد. به گفتــه او همچنیــن 
عملیــات پیاده روســازی بــه مســاحت 
500مترمربــع،  مقابــل زیرگــذر عابــر 
پیاده شهید لشگری انجام شده است.

500
مترمربع

تشکیل قرارگاه و امضای تفاهمنامه با دستگاه های 

مسئول، راهکار مدیریت شــهری پایتخت برای گزارش
همکاری با دیگر ارگان ها و کاهش مشکالت شهر 
است. تا کنون نیز اقداماتی از این دست انجام شده و به زودی قرارگاه 
جمعیت نیز تشکیل می شود تا امکان ارائه خدمات مرتبط با خانواده  
فراهم شود. این سخنان شهردار تهران بود که در شصتمین جلسه 
شورا به ارائه گزارش پیرامون موضوعات مرتبط با مدیریت شهری 
پرداخت. به گزارش همشهری، علیرضا زاکانی درباره تفاهمنامه های 
شهرداری با سایر دستگاه ها عنوان کرد: در این دوره جنس مدیریت 
خود را مدیریت مشارکتی و چشم انداز ۱۰ســاله خود را »تهران؛ 
کالنشهر الگوی جهان اســالم« قرار دادیم. به گفتمان خدمت و 
پیشرفت توجه کردیم و شعار ما نیز »تهران؛ شهر تالش و سرزندگی« 
بود. برای تحقق مدیریت مشــارکتی یکی از نخستین اقدامات، 
راه اندازی قرارگاه ها بود تا اهداف واحدی را با مشارکت سایر نهادها و 
دستگاه ها دنبال کنیم که دغدغه های جدی نظام و شهر تهران است. 
او افزود: درباره موضوعات پیرامونی تهران باید عرض کنم که اگر از هر 
منظر به این مسئله نگاه کنید، یک واقعیت ملموس از انبوه مشکالت 

شهری وجود دارد؛ زیرا اکنون ۹میلیون و۶۰۰هزار نفر در تهران ساکن 
و نزدیک به 4میلیون نفر در روز در حال تردد به آن هستند. مجموع 
این افراد به بیش از ۱۳میلیون نفر می رسد؛ ازاین رو جمع جبری این 
افراد مشکالت را افزایش می دهد. بر هم انباشتگی مشکالت در تهران 
شرایطی را ایجاد کرده که حل این مشکالت از عهده یک دستگاه 
خارج است؛ لذا ایجاد قرارگاه ها برای جایگزین کردن مدیریت واحد 
شهری و تفاهمات بین شهرداری و دستگاه های مربوطه به ما کمک 
می کند که امکان استفاده از ظرفیت های بیشتری را داشته باشیم و از 
اختیارات قانونی در دولت و مجلس و شورای شهر به عنوان یک قاعده 
استفاده کنیم. اکنون در آستانه تشکیل قرارگاه جمعیت هستیم تا با 
ظرفیت های این حوزه امکان خدمات مرتبط با خانواده ها را فراهم 
کنیم. همچنین مقرر شد تفاهمنامه ای با کمیته امداد خمینی)ره( در 
جهت فقرزدایی به امضا برسد. زاکانی درباره تفاهمنامه های  دیگر 
گفت: تفاهمنامه ای به منظور ارتقای زیرساخت های حمل ونقلی با 
شرکت مپنا در حوزه برقی ســازی  اتوبوس ها داریم و جلسه ای با 
سازمان اوقاف کشور درباره مجموعه های وقفی شهر تهران برگزار شد 
و در آستانه امضای یک تفاهمنامه بسیار کارگشا برای شهر تهران 

هستیم. اخیرا هم با وزارت نفت تفاهمنامه ای امضا کردیم و اساس آن 
این بود که چارچوبی را دنبال کنیم که کاهش مصرف سوخت را در 
تهران و به تبع آن کاهش آالیندگی و هوای پاک را شاهد باشیم. بنا 
شد با توسعه شرکت های دانش بنیان که ناظر بر مدیریت انرژی در 
تهران فعالیت می کنند این موضوع را به صورت فناورانه پیگیری کنیم. 
پیگیر تفاهمنامه ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای 
انجام اقدامی مشترک با شهرداری تهران هم هستیم. زاکانی با بیان 
اینکه تاکنون 2جلسه با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 
شده است، افزود: کارگروهی در آخرین جلسه هفته گذشته تشکیل 
شد تا سرفصل های مختلفی تعیین شود. قرار است که عالوه بر استفاده 
از ظرفیت باالی علم و دانش در دانشــگاه ها و پژوهشگاه های شهر 
تهران، حوزه فناوری هم در شهر تهران توسعه یابد تا با اشتراک گذاری 
ظرفیت های ویژه، توسعه فناوری در پایتخت رخ دهد. شهردار تهران 
درباره نتایج تشکیل قرار گاه ها گفت: در قرارگاه اجتماعی از ۱2هزار 
معتادی که جمع آوری شــده اند، بیش از ۷هزارو۳۰۰نفر به کمپ 
ترک اعتیاد فرستاده شدند. در این قرارگاه هر دستگاهی کار خودش 
را انجام می دهد و به دیگر نهادها برای حل این موضوع کمک می کند.

شهردار تهران درباره تفاهمنامه با وزارت نیرو گفت: 
این تفاهمنامه در 2سطح است؛ یکی ناظر به انرژی 
و برق ازجمله پســت های برق که نیاز به بازبینی 
دارند و دیگری ناظر به مصــرف انرژی با بازبینی 
در روشــنایی معابر که چند هزار المپ روشنایی 
ظرف 2سال تغییر می کند تا 2۰۰مگاوات کاهش 
مصرف داشته باشــیم. زاکانی افزود: همچنین با 
مصرف درست برق در ساختمان ها 2۶۰مگاوات 
برق قابل صرفه جویی است. بنا شد شروع این کار را 
از طریق ساختمان های شهرداری و ساختمان های 
مرتبط با آن داشته  باشیم. او گفت:   منطقه22 از 
نظر وضعیت فاضالب یــک عقب افتادگی جدی 
دارد؛ بر همین اساس بنا شد ۴نقطه مدنظر برای 
ایســتگاه های تصفیه در اختیار وزارت نیرو قرار 
داده شود که نخستین مجموعه را تحویل دادیم 
تا بعد از 2ســال تصفیه خانه هــا در این ۴نقطه 
شــکل بگیرد. مجموعه میزان آب مصرفی برای 
فضاهای سبز شــهری موضوع دیگر این تفاهم 

بود که با افــق 2۱۰میلیون 
لیتــر در روز، هم اکنون 
بخشــی از آبیــاری از 
طریق بازچرخانی آب 

انجام می شود.

شهردار تهران گفت: تفاهم با وزارت راه، افقی 
را برای ما باز کرد تــا از ظرفیت های قانونی در 
قانون جهش مسکن بهره ببریم؛ ازاین رو ساخت 

۱۸۰هزار واحد مسکونی مورد توجه قرار 
گرفت. با بنیاد مسکن تفاهم کردیم که 
۱۰هزار واحد مســکونی را بسازد، در 

بافت های فرسوده ۴هزار واحد کلنگ زنی شد 
و ۶هزار واحد نیز خردادماه کلنگ زنی می شود.
زاکانی ادامــه داد: تفاهمنامــه ای با بنیاد 
مسکن داشــتیم تا کمکی به ساخت 
۱۰هــزار واحــد مســکن در بافت 
فرسوده تهران داشته باشند. از سوی 

دیگر بخش عمده ای از زمین هایی که از دوران 
قبل در شهر رها شده بوده متعلق به نیروهای 
مسلح است و قانون انتقال پادگان ها به خارج 
از شــهر نیازمند مراوده و تعامل است. در این 
راســتا پیرامون پادگان هایی مانند ۰۶، جی، 

دوشان تپه و کوهک نیازمند تفاهم هستیم.

شهردار تهران با اشاره به اینکه سیســتم خدمات رسانی 
حمل ونقل عمومی فرسوده است، گفت: سالیان سال است 
که اتوبوس جدیدی به شهر اضافه نشده که نیاز جامعه را 
تامین کند. ۶هزار ون داریم که ۹۸درصد آن فرسوده است. 
۷2هزار تاکسی داریم که باالی ۵۰درصد آن فرسوده است. 
در بخش مترو هم متأســفانه پس از دوره مدیریت قبلی 
وقتی به انبار اقالم مراجعه شــد، عدد صفر جایگزین شده 
بود؛ یعنی موجودی انبارها صفر بود. زاکانی گفت: در این 
راستا خرید ۸۰۰میلیارد تومان اقالم را تصویب کردیم که 
بانک شــهر در این خصوص مکلف و سرفصل های آن هم 
فراهم شده، اما زمان بر است و حداقل 2ماه زمان نیاز دارد. 

یکی از مواردی که مابازای اصالح آن، کاهش 
ســفرها و مصرف ســوخت خواهد شد، 
اصالح ۹۸تقاطع است که ۷۰۰کیلومتر 

راه مردم را کوتاه می کند.

پرویز ســروری، نایب رئیس شورای شهر 
تهران روز گذشته در صحن پارلمان شهری 
به موضوع زمین پــاک و اهمیت توجه به 
قوانین پیش بینی شده اشاره کرد و گفت: 
»براساس مصوبه سال ۸۴ مجلس، بازیافت 
۸۰ درصدی پسماندها هدف گذاری شده 

بود اما در حال حاضر شــاهد بازیافت ۱۰ 
درصدی پسماندها هستیم که امیدواریم 
شورای ششم در کنار شهرداری این موضوع 
را محقق کند و هر روز شاهد شکل گیری 
یک محیط پاک با مدیریت صحیح باشیم و 
پسماند را از تهدید به فرصت تبدیل کنیم.«

برنامه   جدید برای  پایتخت
از ۱2هزار معتادی که جمع آوری شده اند، بیش از ۷هزار نفر به کمپ ترک اعتیاد فرستاده شده اند

شهردار در شصتمین جلسه شورای شهر تشریح کرد

جلسه قرارگاه اجتماعی به ریاست شهردار تهران برگزار شد

ساماندهی 7 هزار معتاد از سطح شهر
 بیستمین جلسه قرارگاه آسیب های اجتماعی شهر 

در شهر
تهران با حضور نمایندگان دستگاه های مسئول در 
حوزه آســیب های اجتماعی به ویــژه جمع آوری 
 معتــادان متجاهــر و بــه ریاســت شــهردار تهــران برگــزار

 شد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، در ابتدای این جلسه آخرین وضعیت 
مصوبات هجدهمین جلسه قرارگاه آسیب های اجتماعی شهر تهران 

مورد بررسی قرار گرفت. 
در ادامه جلسه، شهرداران مناطق درگیر با معضل معتادان متجاهر 
گزارشــی از آخرین وضعیت جمع آوری آنها از سطح مناطق خود 

ارائه کردند.
 بر این اساس تاکنون بیش از ۷هزار معتاد در این مناطق ساماندهی 

شده است.

   سیدمهدی هدایت، شهردار منطقه۱۹
از حدود هزار نفر معتاد متجاهر ســطح منطقه ۳۰۰نفر جمع آوری 
شده است و اگر سهمیه جمع آوری ایجاد شود، آمادگی جمع آوری 
مابقی معتادان متجاهر نیز وجود دارد. در ادامه اقدامات نیز ۷۵درصد 

از پالک های قرمز منطقه تخریب، جمع آوری و پلمب شد.
  رضا پوریافر، شهردار منطقه4 

۱۳۵۰معتاد متجاهر از ســطح منطقه۴ جمع آوری شده است که 
۶۰نفر آنها از بانوان بودند.

  امیر یزدی، شهردار منطقه۱2 
از ابتدای اجــرای طرح، ۱۶۰۰معتاد متجاهر از ســطح منطقه۱2 
جمع آوری و در ادامه نیز ۱۰۵خانه پالک قرمز شناسایی و با دستور 
قضایی پلمب شــد. ۱۴۱بنای متروکه و خرابه نیز در سطح منطقه 

شناسایی شد و اطالعات آنها در اختیار پلیس قرار گرفت.

  مرتضی روحانی، شهردار منطقه۱۶
از ابتدای طرح جمع آوری معتادان متجاهر ۱۴2۰معتاد از ســطح 

منطقه جمع آوری و نزدیک به ۷مورد اماکن نیز پلمب شدند.
  مهدی صباغ، شهردار منطقه۱۵

۱۹۰۰معتاد متجاهر از سطح منطقه جمع آوری شده و ۱۸۰واحد 
پلمب و تغییر کاربری در سطح منطقه۱۵ انجام شده است.

  احسان شریفی، شهردار منطقه۵
قرارداد ۵برج نوری بســته شده است و شنبه شــب نیز ۱۰۱نفر در 

گرمخانه های ما مستقر بودند.
  مهدی صالحی، شهردار منطقه2 

در بازدید روز پنجشنبه از آخرین وضعیت روددره فرحزاد از مجموع 
2۱۰۰متر طول این روددره، اقدام های الزم در ۱۳۵۰متر آن انجام 

شده است.

واکنش اعضای پارلمان شهری به گزارش شهردار تهران 
از انعقاد تفاهمنامه های صورت گرفته

باز شدن گارد بین شورا و شهرداری
  شــهردار تهران دیروز در صحن پارلمان شهری گزارشی 
از انعقــاد تفاهمنامه های صورت گرفته بین شــهرداری و 
وزارتخانه ها، ارائه داد و پس از آن پرویز سروری، نایب رئیس 
شورای شهر تهران گفت که در گذشته شاهد گارد بسته ای 
بین شــورا و شــهرداری بودیم که گزارش امروز شهردار 
تهران نشــان داد اکنون گارد بین شــهرداری و شورای 
ششم باز شده اســت. پس از آن تعدادی از اعضا سؤاالت و 
 نظرات شان را مطرح کردند و علیرضا زاکانی  به آنها پاسخ 

داد.
  مهدی پیرهــادی: نبود بیمارســتان و رها شــدن 
تصفیه خانه فاضــالب در میدان مرکــزی میوه وتره بار و 
مجموعه ورزشی شــهید باکری، برخی مشکالت منطقه 
۱۹هستند که نیاز است شهرداری تهران اهتمام ویژه ای 

برای رفع آنها داشته باشد.
  علیرضا زاکانی: رفع مشــکالت فاضالب منطقه ۱۹ و 
مجموعه ورزشی شهید باکری در وظایف ذاتی شهرداری 
منطقه قرار می گیــرد و باید پیگیری شــود که برای این 
کارها بودجه ای هم امسال پیش بینی کرده ایم. درخصوص 
بیمارســتان در برخــی از مناطــق هم با دانشــگاه های 
علوم پزشــکی وارد مذاکره شــده ایم تا بتوانیم از ظرفیت 

خدمات آنها استفاده کنیم.
 به طور کلی شــهر تهران ۷۰۰کیلومتر شــبکه آب های 
ســطحی دارد که تاکنون ۵۳۰کیلومتر آن احداث شده و 
۱۷۰کیلومتر مابقی باید تا سال ۱۴2۰ تکمیل شود. این 
کار را در قالب تفاهمنامه بــا وزارت نیرو به صورت جدی 

دنبال خواهیم کرد.
  مهدی اقراریان: در روزهای اخیر شاهد رضایتمندی 
مردم از خدمت رســانی در درمانگاه های مجموعه شرکت 
شهر سالم بودم و از این رو تقاضا دارم شهرداری نسبت به 
بازسازی، نوسازی و گســترش این مراکز اقدام کند. البته 
احداث بیمارستان برای کارکنان به ویژه در مناطق جنوبی 

تهران هم ضروری است.
  علیرضا زاکانی: ساخت بیمارستان در پهنه جنوبی باید 
بررسی شود؛ چراکه نسبت به این موضوع 2رویکرد وجود 
دارد؛ یا باید زیر بار توسعه برویم یا اینکه خرید خدمت انجام 
دهیم که به نظر از طریق گزینه دوم می توانیم ارائه خدمات 

مناسب تری داشته باشیم.
  میثم مظفر: یکی از مشــکالت مجموعه شرکت شهر 
سالم این است که هزینه نسخه زمانی پرداخت می شود که 
پرسنل برای سرماخوردگی ساده هم به پزشک متخصص 
مراجعه کنند. درواقع این موضوع بارها عنوان شــده، اما 
تا کنون شهرداری تهران در رفع این مشکل اقدامی انجام 

نداده است.
  علیرضا زاکانی: هم اکنون شــهر سالم از میزان تعرفه 
به عنوان یک نهاد عمومی رنج می برد؛ چراکه کفاف حضور 
افراد متخصص را نمی دهد. در این زمینه مشغول مذاکره 

هستیم، اما همچنان این چالش وجود دارد.
  ناصر امانی: بهتر اســت برخــی از   قرارگاه ها که بار 
مســئولیت دولت سنگین تر اســت با مســئولیت وزیر 
 مربوطه شــکل بگیرد؛ مثل قرارگاه هوای پاک یا قرارگاه 

حمل ونقل. 
لذا از شــهردار تهــران درخواســت می کنم مفــاد این 
تفاهمنامه ها را به شــورای اسالمی شــهر تهران ارسال 
کند تــا در کمیســیون های تخصصی بررســی و نظرات 
 پیشنهادی و تکمیلی شورا نیز در این تفاهمنامه ها لحاظ 

شود.
  علیرضا زاکانی: منشــأ تفاهمنامه هــا چارچوب های 
قانونی اســت و در همین قانون، قوانینی مانند رفع موانع 
تولید دارای ظرفیت های بزرگی اســت که می توان از آنها 
بهره گرفت. در قانون جهش مسکن ظرفیت بزرگی وجود 
دارد که تفاهم کردیم قدرالسهم شهر از قانون مورداستفاده 
قرار گیرد. در واقع تفاهمنامه ها را به عنوان فرصت درآمد 

پایدار شهری موردتوجه قرار می دهیم.
  حبیب کاشانی: با وزارتخانه ها و سازمان های مختلف 
تفاهمنامــه در حال انعقاد اســت و نه تنها بــا آن مخالف 
نیستیم، بلکه موافقت خود را اعالم می کنیم. نکته قابل تأمل 
این است که باید آورده تفاهمنامه ها مشخص شود و پیش 
از انعقاد تفاهمنامه ها با هیأت رئیسه مکاتبه  صورت بگیرد 
تا با نظرات تخصصی کمیسیون ها، تفاهمنامه هایی منعقد 

شود که کام مردم را شیرین کند.
  علیرضا زاکانی: بی تردید در تفاهمنامه ها توجه ما به 
مجاری قانونی است و امکانی را برای ما فراهم می کند و در 

راستای آن حقوق و حدود و اختیارات خود را می دانیم.
  سیدجعفر تشکری هاشــمی: وضعیت اتوبوسرانی 
مطلوب نیســت و به دلیــل اهمــال درگذشــته تعداد 
اتوبوس های فعال اکنون به کمتر از ۱۵۰۰دستگاه رسیده 
است. درخصوص مترو و سیستم هوشمند مدیریت شهری 

هم شاهد فرسودگی هستیم.
  علیرضا زاکانی: در فرســودگی نــاوگان حمل ونقل 
عمومی تردیدی نیست. سال هاست اتوبوس جدیدی به 
شهر اضافه نشــده و ۷۸ هزار تاکسی و ون در شهر وجود 
دارد که بیش از ۵۰ درصد آنها فرســوده هســتند. همه 
مشکالت احصا و در قرارگاه حمل ونقل بررسی شده و در 

حال پیگیری هستیم.
  احمد صادقی: فرایند نظارت بر اجــرای تفاهمنامه 
برعهده شورای شهر بود و وضع مقررات و ضوابط نیز توسط 
شورا صورت می گرفت. پیشــنهاد من این است که سهم 
شهرداری و سایر دستگاه ها برای اداره شهر مشخص باشد و 
این تفاهمنامه ها سه جانبه )شهرداری، وزارتخانه و شورای 
شهر( منعقد شود تا بتوانند با استفاده از توان شورا خدمات 

بهتری به مردم ارائه دهند.
  علیرضا زاکانی: تفاهمنامه های تنظیم شــده را برای 
شورا ارســال خواهیم کرد و آنچه به عنوان چارچوب برای 
تفاهمنامه های آینده نیز هســت می توانیم برای شــورا 
 ارسال کنیم تا از نظرات کمیسیون های تخصصی بهره مند

 شویم.

مهدی اقراریان
 رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی

در شــب های قــدر مــردم از برنامــه 
فرهنگی گلزار شهدا، استقبال کردند و 
همین موضوع نشان می دهد که تحول 
خوبــی در بهشــت زهرا)س( رخ  داده 
اســت و ازایــن رو بایــد موضــوع تبدیــل 
این آرامستان به قطب فرهنگی تهران 

مورد توجه قرار گیرد.

مهدی پیرهادی 
 رئیس کمیسیون سالمت 

محیط زیست و خدمات شهری
و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  به کارگیــری 
اجــرای دســتورالعمل های کاربــردی نظیــر 
مبحث های 16)فاضالب شهری( و 19)انرژی( 
مقررات ملی ساختمان، می تواند در ارتقای 
شــاخص های محیط زیســتی مؤثــر باشــد؛ 
بنابرایــن شــهرداری می توانــد در عرصــه 
آموزش های شــهروندی )پســماند و مصرف 

انرژی و...( نقش ایفا کند.

محمد آخوندی
رئیس کمیسیون برنامه  و بودجه 

مدیریــت شــهری بــا توجــه  بــه فرصت 
باقی مانــده تــا تابســتان می توانــد 
اقدامــات شایســته ای در حوزه هــای 
فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ورزشی، 
هنری و... برای خانواده ها برنامه ریزی 
کند؛ چراکه امسال بودجه مناسبی به 
حــوزه فرهنگی اختصــاص  داده  شــده 

است.

عددخبر

یادداشت

عکس خبر

شورا

 صرفه جویی 
در مصرف برق و آب

مسکن در مسیر جهش ساخت

اصالحاتی برای حمل ونقل عمومی
شهردار تهران درباره خدمات رسانی سازمان بهشت زهرا)س( گفت: برای نخستین بار طی 
۵۰سالی که از تاسیس بهشت زهرا)س( می گذرد، امسال تصمیم گرفته شد در ماه مبارک 
رمضان بهشت زهرا)س( 2۴ســاعته باشــد و در قطعات مربوط به ۳۰هزار شهید گرانقدر 
2۴ساعته ارائه خدمت می شود و این مسئله سبب شد که در ایام لیالی قدر عنایت ویژه ای 
نسبت به بهشت زهرا)س( رقم بخورد و شب 2۱ ماه مبارک رمضان یک شب تاریخی در این 

فضا بود.

24ساعته شدن بهشت زهرا)س(

تبدیل تهدید پسماند به فرصت

پسماند صفر، پیش نیاز زمین پاک
با این کار، هیچ منبعی در فرایند تولید و  

مصرف این محصوالت از بین نخواهد رفت. 
پسماندهای شهری، بیمارستانی و صنعتی، تولید ناخواسته 
حاصل از فعالیت های انسانی است که هر یک از آنها مشکل های 
محیط زیستی و بهداشتی بسیاری را ایجاد می کند و تهدیدی 
برای زندگی بشــر محسوب می شــود. معتقدم اگر مدیریت 
درستی نسبت به هریک از این پسماندهای ناخواسته و خطرناک 
محیط زیست و سالمت اعمال شود، می توان این تهدیدها را 
تبدیل به فرصت کرد. ما فرصت زیادی برای نجات این زمین 
که موهبت الهی اســت و باید امانتدار آن باشیم نداریم. پس 
شهرداران شهرهای کوچک و بزرگ باید با فرهنگ و مدیریت 

جهادی در این امر خطیر گام های سرنوشت سازي بردارند.
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شــرکت های توزیــع بــرق، به ویــژه در تهــران بزرگ، بــه جای 
فرســتادن مأمــوران خــود بــرای قرائــت کنتورهــا و محاســبه 
دقیق برق مصرفی، هزینه برق برخی مشترکان را به صورت 

برآوردی یا همان علی الحساب محاسبه کرده اند
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حاشیه سازی قبض های 
علی الحساب برق 

صدور قبض های برق به صورت برآوردی با ارقام نجومی 
بسیاری از مشترکان را شوکه کرده است

 صدور قبوض برق به صورت علی الحســاب و برآوردی، در دوره 
اخیر، بسیاری از شهروندان را سرگردان کرده است. مشترکان 
شبکه برق شــکایت دارند که چرا شــرکت های توزیع برق در 
کشور به جای قرائت دقیق کنتورها، به اعالم هزینه برق مصرفی 
خانوارها براساس برآوردهای نامشخص اقدام کرده اند؛ به ویژه 
اینکه قبض های علی الحساب اعالم شــده از جهش بی ضابطه 

و قابل توجه ارقام برق مصرفی برخی مشترکان حکایت دارد.
به گزارش همشهری، اواخر سال گذشــته بود که شرکت های 
توزیع برق، به ویژه در تهران بزرگ، به جای فرستادن مأموران 
خود برای قرائت کنتورها و محاسبه دقیق برق مصرفی شهروندان 
از الگوی جدید رونمایی کرد که براساس آن هزینه برق مصرفی 
برخی مشــترکان به صورت برآوردی یا همان علی الحســاب 
محاسبه شده بود. همان موقع اعتراض ها زیاد شد و در واکنش، 
شرکت توزیع برق تهران بزرگ در اطالعیه ای اعالم کرد: برای 
مدیریت هرچه بهتر روند مصرف برق و براساس سیاست های 
ابالغی وزارت نیرو، این شرکت، همگام با سایر نقاط کشور، اقدام 
به صدور قبوض الکترونیک برآوردی میان دوره براساس میانگین 
مصرف دوره مشابه سال گذشته کرده است. این شرکت توضیح 
داده از آن جا که مبالغ قبوض صادر شــده براســاس میانگین 
مصرف، محاسبه شده بدیهی است درصورت هرگونه تفاوت در 
قبض پرداختی و میزان انرژی مصرف شده، مبالغ پرداخت شده 
درصورتحساب قطعی صادر شده بعدی به حساب بستانکاری 

مشترکان منظور خواهد شد.

چرا باید پول بدهیم؟
شهریور سال گذشــته بود که معاون برق و انرژی وزارت نیرو 
در واکنش به انتقادها از صدور قبض های برق براســاس الگوی 
برآوردی اعالم کرد: بنا به دســتور وزیر نیروی دولت گذشــته 
چنانچه اشتباهی در بخش محاســبه قبض مشترکان رخ داده 
باشد، اصالح می شود و حتی درصورت درخواست مردم، امکان 

پرداخت اقساطی قبوض نیز میسر خواهد بود.
اما پرسش اصلی شهروندان این است که چرا شرکت های توزیع 
برق به محاســبه دقیق کنتور برق ها براساس گزارش مأموران 
قرائت اقدام نمی کنند؟ مشاهدات خبرنگاران همشهری نشان 
می دهد: صدور قبض های برآوردی بــرای برخی خانوارها که 
مستأجر بوده یا خانه شــان در دوره مصرف خالی بوده، زیانبار 
بوده است. مشترکان معترض در شبکه های اجتماعی نوشته اند؛ 
شــرکت های توزیع برق وظیفه دارند سریع تر نسبت به توقف 
صدور قبض های برآوردی برای مشــترکان اقــدام کنند زیرا 
محاسبه علی الحساب برق مصرفی شهروندان براساس میانگین 
مصرف دوره مشابه ســال قبل باعث تضییع حقوق مشترکانی 
می شود که در دوره سال جاری مصرف شان کمتر شده یا اصال 

برقی مصرف نکرده اند.
حال باید دید در دوره جدید صدور قبض ها، شرکت توزیع برق در 
سراسر کشور اقدام به اصالح رویه اشتباه گذشته می کنند یا اینکه 

دوباره نسبت به صدور قبض براساس برآورد اقدام می کنند؟

مصرف برق خود را گزارش کنید
به گزارش همشهری، مشترکان برق همواره عالوه بر هزینه برق 
مصرفی شان، مالیات و عوارض به دولت می پردازند، انتظار مردم 
این است که شــرکت های توزیع برق در محاسبات خود دقیق 
عمل کنند. براســاس رویه رایج، مأموران قرائت برق درصورت 
حضور نداشتن مالکان یا ساکنان مکلفند با گذاشتن یادداشتی، 
این مســئله را یادآوری کنند که مشترکان می توانند به صورت 
خوداظهاری به اعالم میزان مصرف خود اقدام کنند. این اقدام از 
طریق اپلیکیشن و همچنین سامانه ای به نام برق من وجود دارد 
و مشترکان می توانند درصورت مراجعه نکردن مأموران قرائت 
کنتور یا حضور نداشتن مالکان و ســاکنان ساختمان، میزان 

مصرف برق خود را براساس شمارشگر کنتور اعالم کنند.
براساس اطالعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، هدف 
از محاسبه برق مصرفی براساس اطالعات خوداظهاری، امکان 
محاسبه  صورتحساب برق مصرفی توسط مشترکان است و آنها 
می توانند با مراجعه به ســامانه های اعالم شده، نسبت به اعالم 
میزان مصرف برق خــود اقدام کنند. برای این کار الزم اســت 
اطالعاتی چون اســتان محل اقامت، نوع اشتراک از نظر تعداد 
فاز، ظرفیت اشتراک برق براســاس آمپر، تاریخ قرائن قبلی و 
جدید، وضع اشتراک از حیث روستایی یا شهری بودن و میزان 
میان باری مندرج در قبض ها صورتحساب مصرف برق خود را 

محاسبه کنند.

قبض ها اصالح می شود؟
با افزایــش انتقادها از شــیوه برآوردی قبوض بــرق مصرفی، 
پیش بینی می شــود در دوره جدید قرائت کنتورها این شیوه 
متوقف شــود ولی این احتمال وجود دارد که مبلغ قبض قبلی 
به عنوان بدهی مشــتری لحاظ شــود. البته درصورت مراجعه 
مأموران قرائت کنتورها و اصالح میزان مصرف، مبالغ پرداخت 
شده توسط مشترکان به عنوان طلب آنها لحاظ و از قبض های 
بعدی کاسته شــود. افزایش تعرفه بهای برق از بهمن ماه سال 
گذشــته این فرضیه را تقویت می کند که هزینه برق مصرفی 
مشترکان در ماه های آینده جهش داشته باشد و از این رو یکی 
از اقدام های مهم برای مواجه نشدن با قبض هایی با ارقام زیاد، 
این است که هم مصرف کنترل شود و هم اینکه کنتورها به دقت 

قرائت شود تا دیگر قبض های برآوردی صادر نشود.
پاسخگویی مدیران صنعت برق و رفع ابهام ها یک ضرورت است 
و هرگونه تغییر در شیوه محاسبه برق باید از قبل اطالع رسانی 
شود و اینگونه نباشد که مشترکان در برابر عمل انجام شده قرار 
گیرند. در روزهای اخیر برخی شهروندان تهرانی که با همشهری 
تماس گرفته اند، نسبت به پاســخگو نبودن شرکت های توزیع 
برق انتقاد دارند، آنها می گویند کارمندان ادارات برق در واکنش 
به پرســش های آنها گفته اند اگر اعتراض دارند اصال پول برق 
خود را ندهند. آیا اگر برق  مصرفی اینگونه خانوارها قطع شود، 
شــرکت های توزیع برق و کارمندان شان مســئولیت این نوع 

پاسخگویی را می پذیرند؟ 

 چرا آمارهای امیدبخش را
منتشر نمی کنید؟

پیمان قربانــی، معاون اقتصــادی بانک 
مرکزی کاهش 25درصدی نرخ تورم نقطه 
به نقطه و 13درصدی نرخ تورم ســاالنه 
در دولت ســیزدهم را مطابق با آمارهای 
این بانک اعالم و تأکید کــرد: بانک مرکزی آمار مربوط به تورم 
را کماکان می گیرد و ماهانه در اختیار مسئوالن اقتصادی قرار 
می دهد. اگر داعیه این مقام ارشــد بانک مرکزی درست باشد، 
انتظار مردم این اســت که آمارهای امیدبخش درباره کاهش 
محسوس تورم منتشر شود و بی جهت کتمان نشود؛ زیرا طبق 
تصمیم دولت پیشین، مبنای قضاوت عمومی درباره نرخ تورم، 
گزارش های مرکز آمار است اما آنچه مســئوالن به آن استناد 
می کنند، نرخ تورم محاسبه شده در بانک مرکزی است، ظاهرا 
اختالف بین این دو گزارش آماری به اندازه ای زیاد است که تردید  
و ابهام را افزون می کند. خبر کاهش تورم به روایت بانک مرکزی، 
خرسندکننده اســت و به این حســاب بعید نیست اگر همین 
شیب ادامه یابد، نرخ تورم در سال آینده به سطوح پایینی برسد. 
جزئیات نرخ تورم سال های اخیر و آمارهای مسکوت مانده دیگر 

را اعالم کنید تا اطمینان مردم دوچندان شود.

فرصت سوزی در دروازه ملل
  خبر:در ششــمین ســال امضای موافقتنامه 
توســعه چابهار، این بندر اســتراتژیک به شدت از 
اهداف تعیین شده دورمانده است. روزبه مختاری، 
رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی هم می گوید: 
هندی ها منتظــر تعیین تکلیف برجام هســتند و 
این یعنی فعاًل چشــم انداز خوبی برای بندر چابهار 

وجود ندارد.

  نقد: چند دهه از مطرح شــدن رؤیای گشایش 
دروازه ملل در سواحل اقیانوسی چابهار می گذرد؛ اما 
به خاطر بازی قدرت ها و ذي نفعان داخلی و خارجی و 
حل وفصل نکردن مسائل اقتصاد سیاسی، تعبیر این 
رؤیا چیزی جز فرصت سوزی های مکرر نبوده است 
و با وجود تذکرات مکرر مقام معظم رهبری در مورد 
اهمیت توسعه سواحل مکران، خبرهاي خوبي از این 
بندر شنیده نمي شود و فرصت معافیت این بندر از 

تحریم ها نیز از دست رفته است.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

بارندگی ها همچنان 20 تا 25درصد 

آب
کمتر از میانگین بلندمدت است و 
همین مســئله به کاهش ادامه دار 
ذخایر آبی سدها دامن زده؛ به گونه ای که در شرایط 
فعلی، ذخیره آب موجود در مخازن سدهای کشور 
16درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است و این 
شاخص در مناطق پرمصرف نظیر پایتخت وضعیت 

وخیم تری را تجربه می کند.
به گزارش همشهری، با استمرار خشکسالی و بارش 
کمتر از میانگین بلندمــدت، ورودی آب به مخازن 
سدها کاهش قابل توجهی داشته و با وجود مدیریت 
رهاسازی آب از مخازن، باز هم حجم آب ذخیره شده 
در مخازن سدهای کشور نسبت به سال قبل کاهش 

چشمگیری پیدا کرده است.

تبعات خشکسالی بلندمدت
با تداوم خشکسالی، شــرایط کم آبی سخت تر شده 
و بنا به  گفته مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات 
منابع آب، ذخیره 60درصدی مخازن سدهای کشور 
در سال آبی گذشته، به 50درصد در سال آبی جاری 

کاهش یافته است. 
اشکان فرخ نیا با اشاره به اینکه بارش های سال آبی 
جاری بهتر از ســال قبل بوده اما همچنان کمتر از 
میانگین بلندمدت اســت، می گوید: بارندگی های 
کشور در سال آبی جاری )اول مهر1400 تا اکنون( 
حدود 20 تا 25درصد نسبت به متوسط بلندمدت 
کاهش یافته و همین کمبود مداوم بارش، منجر به 
تشدید خشکسالی شده است. او می افزاید: در سال 
قبل هم خشکسالی شدیدی داشتیم و تکرار و تجمع 
این خشکسالی در سال جاری باعث می شود امسال 
شرایط آبی، سخت تر از سال قبل باشد؛ به گونه ای که 
میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور از 60درصد 
به 50درصد رســیده که بیانگر کاهش 16درصدی 
ذخایر آبی در مقایسه با سال آبی قبل است. به عقیده 
فرخ نیا، عبور از وضعیت موجود نیازمند برنامه ریزی 
برای تطبیق با شــرایط اســت؛ به خصوص که اثر 
تجمعی خشکسالی شرایط نامناسب تری نسبت به 

سال گذشته رقم خواهد زد.

زنگ خطر کسری آب زیرزمینی
مدیر پژوهشــکده مطالعات و تحقیقات منابع آب 
درباره احتمال گرایش به برداشت بیشتر از منابع آب 

زیرزمینی برای جبران کسری آب در مخازن سدها، 
اعالم می کند: بحث کســری آب های زیرزمینی و 
برداشت اضافه بر ظرفیت منابع، فراتر از خشکسالی و 
ترسالی است؛ زیرا اضافه برداشت در بسیاری مناطق 
بیشتر از پتانسیل منابع آب زیرزمینی کشور است و 
همین به کســری بزرگی در مخازن آب زیرزمینی 
کشور منجر شده که سال به سال به ویژه در مناطق 

مرکزی، خشک و نیمه خشک بیشتر می شود. 
او می افزاید: مشــکالت بیالن آب زیرزمینی تا حد 
زیادی مستقل از وضع خشکســالی ساالنه کشور 
اســت و با توجه به اینکه بهره بــرداری از منابع آب 
زیرزمینی نیازمند مجوز اســت، اضافه برداشت آب 
به دلیل خشکسالی قدری کنترل می شود؛ اما قطعاً 
در سال های خشکسالی افت بیشتری را در آب های 
زیرزمینی شاهد خواهیم بود، زیرا خشکسالی باعث 

می شود تغذیه آبخوان کمتر باشد. 
این کارشــناس حوزه آب، با توجــه به چالش های 
اقتصادی و اجتماعی، توصیــه ای به انتقال آب بین 
حوضه ای و درون سرزمینی نمی کند و معتقد است: 
سیســتم آب شــیرین کن و انتقال آب از دریا برای 

مواردی که توجیه اقتصادی-اجتماعی خیلی قوی 
داشته باشد و مســائل زیست محیطی را نیز رعایت 
کند، قابلیت اجرا دارد؛ در غیراین صورت اگر طراحی 
و مطالعات درســتی روی آب شــیرین کن ها و کار 
کارشناسی کاملی روی ابعاد مختلف آن انجام نشود، 
می توانند به شــدت دریا و محیط زیست سواحل را 

متأثر کنند.

سدهای تشنه پایتخت
در شرایطی که آمارهای حوزه آب از شرایط نامساعد 
بارندگی و ذخیــره آب حکایــت دارد، مدیر دفتر 
بهره برداری و نگهداری از تأسیســات آبی و برقابی 
شرکت آب منطقه ای تهران از شرایط به مراتب بدتری 
در ســدهای پنج گانه تهران خبــر می دهد. محمد 
شهریاری با اشــاره به اینکه فعاًل حجم ذخایر آب 
در سدهای پنج گانه تهران 484میلیون مترمکعب 
است، می گوید: در دوره مشــابه سال قبل، ذخیره 
این سدها 752میلیون مترمکعب بود و عماًل ذخیره 
ســدها 267میلیون مترمکعب معادل 35.6درصد 

کاهش پیدا کرده است. 

طبق اظهارات شــهریاری، آمارها نشــان می دهد 
میزان بارندگی هــای تهران در فروردین امســال 
77درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده و ورودی 
آب به سدهای تهران در طول این ماه به 194میلیون 
مترمکعب رسیده که 36درصد کمتر از ورودی آب 
در فروردین1400 است. همچنین طبق آمار، ورودی 
آب سدهای تهران از ابتدای ســال آبی جاری )اول 
مهر1400 تاکنون( 541میلیــون مترمکعب بوده 
که این رقم 28درصد کمتر از ورودی 755میلیون 

مترمکعبی مدت مشابه سال آبی قبل است.
به گزارش همشهری، ایران با متوسط بارش ساالنه 
250میلی متر، جــزو مناطق خشــک و کم باران 
محســوب می شــود و  وقــوع دوره هــای متوالی 
خشکسالی جزو اتفاقات معمول آن است، از این رو 
سیاست ها و مدیریت منابع آبی کشور باید متناسب 
با اقلیم خشک و کم باران تغییر کند و با سیاست های 
بلندمدت و جامع نگر، برای استفاده بهینه از منابع 
آبی موجود برنامه ریزی شــود. در این فرایند، نقش 
مصرف کنندگان آب نیز در همه بخش ها پررنگ و 

برجسته است.

عطش سدها با استمرار خشکسالی
 آمارها از شرایط ناگوار ذخایر آبی در مخازن سدها حکایت دارد؛ در تهران حجم ذخایر آب در سدهای پنج گانه

35.6درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است

بانک مرکزی اعالم کرد: بانک ها در سالی که گذشت 2968هزار میلیارد تومان تسهیالت 

بانک
به بخش های مختلف پرداخت کرده اند که نسبت به سال99 میزان پرداخت تسهیالت 
بانکی 54.1درصد رشد داشته است. از کل تسهیالت پرداخت شده 65.3درصد صرف 
تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و خدماتی شده و بیشترین سهم مربوط به بخش خدمات و 
صنعت و معدن بوده است. از کل تسهیالت پرداخت شده به بخش کشاورزی، 69.4درصد برای تامین 
سرمایه در گردش بوده و 77.4درصد از کل تسهیالت بخش صنعت و معدن جهت تامین نقدینگی در 
گردش بنگاه های صنعتی و معدنی پرداخت شده است. در بخش ساختمان و مسکن هم از کل تسهیالت 
اعطایی، 46.2درصد جهت ســاخت، 20.5درصد برای خرید، 17درصد برای تعمیر و 9.4درصد برای 
توسعه یا افزایش بنای مسکن یا ساختمان اختصاص یافته است. 46.2درصد تسهیالت بخش بازرگانی 
به تامین ســرمایه در گردش و 44.4درصد هم برای خرید کاالهای شخصی پرداخت شده و در بخش 
خدمات با سهم 41.8درصدی از کل تسهیالت شبکه بانکی در سال گذشته، 68.3درصد سهم تامین 
سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است. بانک مرکزی همانند چند سال اخیر بار دیگر تأکید می کند: 
همچنان باید در تداوم مسیر جاری، مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز درنظر گرفت و همواره مراقب 
قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به 
افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش ســرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت 
غیرجاری و بازگرداندن آنها به مســیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین 
سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به 

سمت بازار سرمایه درتامین مالی طرح های اقتصادی توجه ویژه ای کرد.

بانک ها به کدام بخش ها بیشتر وام دادند؟

پرداخت 2968هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی در سال1400
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پس از گذشــت حــدود ۲۶ماه از شــیوع کرونا 
در ایران، برای نخســتین بار آمار مــرگ روزانه 
بیماران کووید-۱۹ در آســتانه تک رقمی شدن 
قرار گرفت؛ ۱3نفر در شــبانه روز اخیر. آمارهای 
منتشر شــده از وضعیت شــیوع درهمین مدت 
نشان می دهد در ۲۱استان، هیچ موردی از مرگ 
بیماران کووید-۱۹ ثبت نشــد و در ۸استان هم 
تنها یک مورد مرگ گزارش شــد. آخرین باری 
که آمار فوتی های کرونا، کمتــر از ۲0نفر اعالم 
شــد ۱7دی۱400 بود که ۱۹نفر جانشان را از 
دســت دادند، اما آن زمان پیــک اومیکرون به 
تازگی آغاز شــده بود و این روند کاهشی تداوم 
نداشت؛ به طوری که پس از مدت کوتاهی تعداد 

مرگ ها به بیش از ۲00نفر در روز رسید. امسال 
هم درحالی که پیش بینی هایی از وقوع پیک هفتم 
به دلیل بازگشایی مراکز آموزشی، تعطیالت نوروز 
و زیرســویه های جدید اومیکرون بود اما بیماری 
و آمار شناســایی قطعی بیمــاران و فوتی ها در 
هفته منتهی به فروردین روی شــیب نزولی قرار 
گرفت. حاال متخصصــان معتقدند که درصورت 
مواجه نشدن با زیرسویه های جدید یا جهش های 
جدید ویروس کرونا تا تابستان، پیک بحرانی در 
کشور نخواهیم داشت. اما ســؤال اینجاست که 
چه اتفاقی در کشور رخ داده که به رغم شناسایی 
روزانه ده ها هزار بیمار در برخی کشورها ازجمله 
آمریکا )50هزار نفر(، فرانسه )۸0هزار نفر(، آلمان 
)۱00هزار نفر(، ایتالیا )70هزار نفر(، کره جنوبی 
)۲00هزار نفر( و... کرونا در کشور شرایط کاهشی 
و کنترل شــده  دارد؟ ســازمان جهانی بهداشت 
)WHO( روز گذشته در توصیه ای جدید از مردم 

کشورهای جهان خواست تا همچنان از ماسک در 
اماکن عمومی اســتفاده کنند، حتی اگر مقامات 
محلی اســتفاده اجباری از ماســک را لغو کرده 
باشــند. چرا که ثابت شده ماســک ها درصورت 
استفاده درســت در کاهش انتقال ویروس کرونا 

بسیار مؤثرند.
نادر توکلی، معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت 
بیماری کرونا در تهران معتقد است که مهم ترین 
عامل در رقم خوردن وضعیــت کنونی کرونا در 
کشور پوشش مناســب واکسیناسیون  است که 
منجر به کاهش شــیوع بیماری در کشــور شده 
اســت. او به همشــهری می گوید: »در بسیاری 
از کشورها هنوز تزریق واکســن در ۲دوز اول و 
حتی دوز سوم به اندازه کشور ما نیست و همین 
میزان تزریق واکسن توانســته اثربخشی الزم را 
ایجاد کند. به همین دلیــل توصیه جدی تزریق 
دوز سوم واکسن برای تمام کسانی است که 3 تا 

4ماه از زمان تزریق دوز دوم آنها گذشته تا منجر 
به افزایش ایمنی و کاهش شدت بیماری باشد.« 

2دلیل کاهش بیماری در کشور 
در این میان براســاس اعالم محمدرضا صالحی، 
متخصص عفونی بیمارســتان امام خمینی)ره( 
هم در بسیاری از کشــورهای اروپایی مانند ایران 
روند بیماری به شدت رو به کاهش است، اما برخی 
کشورها به دلیل درگیری با زیرسویه های جدید 
اومیکرون با افزایش موارد ابتال مواجهند. صالحی 
این وضعیت مطلوب کنونی در کشــور را ناشی از 
۲دلیل می داند و به همشــهری می گوید: »زمان 
واکسیناسیون در کشور ما با تأخیر  آغاز شد و وقوع 
پیک در کشور ما هم نســبت به سایر نقاط دنیا با 
تأخیر اســت. حتی در پیک اومیکرون هم شیوع 
بیماری در کشور ما نسبت به کشورهای اروپایی 
با دو، سه هفته تأخیر آغاز شد و ما به تازگی از این 
پیک خارج شده ایم. البته امیدواری ما این است که 
با توجه به پوشش مناسب واکسیناسیون در کشور 
و افزایش جمعیت تحت پوشش در روزهای آینده، 
دیگر شاهد تکرار پیک ها نباشیم و شرایط فعلی با 
رعایت پروتکل های بهداشتی ادامه داشته باشد.« 
محمد نظری اشــتهاردی، سوپروایزر بیمارستان 
امام خمینی)ره( هم تعداد بیماران بســتری در 
بخش عادی کرونای این مرکــز درمانی را ۱۱نفر 
عنوان می کند و می گوید: »هم اکنون در شرایط 
بســیار عادی قرار داریم و میــزان مراجعه ها هم 
به شــدت کاهش پیدا کرده اســت. بستری های 
بدحال هم عدد بسیار کمتری نسبت به گذشته 
دارد.« او معتقد اســت جز بحث واکسیناسیون، 
رعایت پروتکل ها در کشور هم ازجمله عوامل مهم و 
تأثیرگذار در کاهش بیماری است: »حداقل چیزی 
که ما شب ها از قاب تلویزیون در برخی کشورهای 
اروپایی می بینیم، استادیوم های پر از تماشاگری 
است که مردم بدون رعایت پروتکل های بهداشتی 
کنار هم نشسته اند. همین مسئله می تواند عامل 
گردش بیشتر بیماری در جامعه باشد. اما در ایران 
با اینکه رعایت پروتکل ها کاهــش پیدا کرده اما 
همچنان بیش از نیمی از مردم ماسک می زنند.« 
نظری همچنین به خفیف تر شــدن بیماری در 
کشور اشاره می کند و می گوید: »بسیاری از افراد با 
عالئم سرماخوردگی عادی به کرونا مبتال می شوند 
و به دلیل خوددرمانی در منــزل به مراکز درمانی 
مراجعه نمی کنند. این نشان دهنده ضعیف شدن 
سویه اخیر اســت و افرادی هم که به بیمارستان 
مراجعه می کنند بیشتر کسانی هستند که بیماری 
زمینه ای، دیابت، فشار خون یا بیماری هاي مزمن 
دارند که ویروس آنها را نسبت به سایر افراد بیشتر 

درگیر بیماری می کند.«  

جهش در مهار کرونا
تعداد جان باخته های کرونا در یک شبانه روز به ۱3نفر رسید. متخصصان دالیل کاهش 

مرگ های کرونا در ایران با وجود روند تصاعدی بیماری در جهان را واکاوی کردند 

مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

از مدارس شیشه ای تا شهریه های 
کمرشکن

 شهریه امسال مدارس غیرانتفاعی
 در اردیبهشت ماه نهایی می شود

دریافت هزینه های ثبت نام در مدارس غیردولتی با حرف و 
حدیث های زیادی در سال های گذشته همراه بوده ؛ از تأکید 
بر قانون آموزش رایگان همگانی گرفته تا ایجاد فرصت های 
برابر و عدالت آموزشی. بیش از ۱5میلیون دانش آموز، امسال 
هم برای آغاز ثبت نام در مدارس آماده می شوند؛ درحالی که 
هنوز ابالغیه رسمی  برای شهریه مدارس غیرانتفاعی از طرف 
آموزش و پرورش اعالم نشده اســت. »مدارس شیشه ای« 
عبارتی است که رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آموزش و پرورش برای صحبت درباره شهریه مدارس 
از آن اســتفاده کرد. احمد محمودزاده گفت: »همانطور که 
شفافیت، شعار دولت سیزدهم نیز هست، فرایندهای تعلیم 
و تربیت در مدارس غیردولتی هم باید شفاف باشد.« وی از 
مشخص شدن شهریه سال تحصیلی آتی مدارس غیردولتی 
در اردیبهشت ماه خبر داد. محمودزاده تأکید کرد: »مردم باید 
احساس کنند که مدارس غیردولتی شفاف عمل می کنند و 
عملکرد آنها قابل بررسی و در معرض دید عموم است. باید 
مشخص باشد که دقیقا قرار است چه میزان شهریه دریافت 
کنند و این شهریه برای چه اموری صرف می شود.« شهریه 
مدارس غیردولتی هنوز اعالم رسمی نشده و به گفته رئیس 
سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش  و پرورش، 
بخشنامه مربوط به تعیین شهریه ارسال شده و فرایندهای 
مربوط از سوی مؤسسان در حال انجام است؛ شهریه به زودی 

و در اردیبهشت ماه نهایی و اعالم می شود.

افزایش 30تا 50درصدی شهریه ها
ثبت نام در مدارس غیرانتفاعی آغاز شده و با وجود عدم اعالم 
شهریه ها از طرف آموزش و پرورش، زمزمه هایی از افزایش 
30تا 50درصدی شــهریه برخی مــدارس غیرانتفاعی به 
گوش می رسد. »شــهروندآنالین« در گزارشی، از افزایش 
حدود ۱3میلیونی در هزینه شــهریه برخی مدارس نوشت: 
»یکی از والدینی هم که دانش آموزش در مدرسه )م( درس 
می خواند افزایش قیمت مدرسه را چند برابر عنوان می کند 
و توضیح می دهد که باید برای فرزندش که در مقطع دوره 
اول دبیرستان درس می خواند امســال ۱3میلیون بیشتر 
بپردازد؛ یعنی ســال گذشته شهریه مدرســه ۲۲میلیون 
تومان بوده و امسال هزینه را مدرسه 35میلیون تومان اعالم 
کرده اســت. او توضیح می دهد که کیفیت و شیوه تدریس 
در مدرسه آنقدر پایین آمده است که برخی مجبور شده اند 
برای دانش آموزان شــان معلم خصوصی بگیرند. در دوره ای 
که بچه هــا مجبور بودنــد آنالین درس بخواننــد نیز هیچ 
نظارتی بر این کالس ها وجود نداشت.« گرچه رقم دریافتی 
شهریه ها در مدارس غیردولتی این روزها »توافقی و به صورت 
پیش ثبت نام« اعالم می شود، اما معموال برگشت مازاد شهریه  

از طرف این مدارس اتفاق نمی افتد.

محاسبه شهریه ها
طبق اعالم سعید صالح، مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی، 
سازوکار مشخصی برای تعیین میزان شــهریه پرداختی هر 
مقطع تحصیلی وجود دارد؛ مثال شهریه پیش دبستانی های 
ضمیمه مدارس ابتدایی غیردولتی ۸0درصد شــهریه دوره 
ابتدایی همان مدرسه تعیین می شود. شهریه پیش دبستانی های 
غیردولتی دایر در فضای مازاد مدارس دولتی نیز مطابق الگوی 
تعیین شهریه و از طریق سامانه مشارکت ها محاسبه می شود. 
این عدد نباید از 70درصد میانگین شهریه پیش دبستانی های 
مستقل غیردولتی آن منطقه بیشتر باشد. شهریه پایه دوازدهم 
دوره دوم متوسطه نظری و مهارتی با ضریب افزایش ۱5درصد 
شهریه پایه دهم و یازدهم همان مدرسه محاسبه می شود. البته 
شهریه پایه برای مدارس، با توجه به کیفیت خدمات آموزشی ای 
که ارائه می کنند هم از طرف آموزش و پرورش ابالغ می شود. 
والدین می توانند درصورت مواجه شدن با شهریه های نجومی 
و خارج از هزینه های مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، به 
آموزش و پرورش استان یا شهرستان یا منطقه مراجعه و طرح 
شکایت کنند. این الگوی مصوب برای ساعات فوق برنامه درسی 
هم هزینه های مشــخصی را تعیین کرده است. این مصوبات 
شامل پیش دبستانی ها هم می شود و مؤسسان این مراکز ملزم 
به ثبت اطالعات پرداختی حقوقی، وضعیت بیمه و... پرسنل و 

دانش آموزان خود هستند.

 تمدید شرایط ویژه ترخیص 
وسایل نقلیه تا عید فطر

رئیس پلیس راهور تهــران بزرگ از تمدید شــرایط ویژه 
ترخیص خودروهای توقیفی تا عید فطــر خبر داد و گفت: 
»با توجه به قرار گرفتــن در روزهای پایانــی ماه رمضان و 
نزدیک شــدن به عید فطر پلیس راهور تسهیالت ویژه ای 
را درخصوص ترخیص خودروهای توقیفــی درنظر گرفته 
است.« محمدحسین حمیدی ادامه داد: »در این طرح که در 
ادامه طرح قبلی است، حذف تشریفات اضافی و پیشگیری از 
مراجعه مکرر متقاضیان به بخش های مختلف درنظر گرفته 
شده اســت. شــهروندان از طریق برنامه کاربردی »پلیس 
من« به صورت اینترنتی و غیرحضــوری می توانند مراحل 
ترخیص وسیله نقلیه خود را طی کنند. عالوه بر آن مالکین 
و متقاضیان ترخیص می توانند به دفاتر خدمات الکترونیک 
انتظامی پلیس+۱0 نیز مراجعه کنند.« به گفته او، ازجمله 
این تسهیالت می توان به فراهم شدن شرایط ویژه ترخیص 
در طول اجرای طرح اشاره کرد. همچنین در این طرح فرایند 
ترخیص خودروهای توقیفی به چند صورت انجام می پذیرد 
که در حالت اول ترخیص وســیله نقلیه با استفاده از برنامه 
کاربردی پلیس من و به شکل اینترنتی و کامال غیرحضوری 
و در حالت دوم ترخیص وسیله نقلیه توسط مالک یا نماینده 
قانونی او، از طریق مراجعه به دفاتر پلیس+۱0 و در روش سوم 
ترخیص خودروهای توقیفی توسط متصرف قانونی از طریق 

مراجعه به دفاتر پلیس+۱0 صورت می پذیرد.

سیف هللا مرادی
مدیرکل منابع انسانی معاونت 

توسعه وزارت بهداشت
مجــوز اســتخدام در وزارت بهداشــت در 
ســال99 به تعداد ۴۰هزار نفر بود که تعداد 
۳هزار مجوز در مردادماه همان سال از بین 
افراد حدنصاب دار آزمون سال98 استفاده 
شــد و مابقی مجوزهــا هــم از طریــق آزمون 
اســتخدامی ۲۴بهمــن ســال99 اســتفاده 
شد. برای امســال هم درخواست استخدام 

1۰۰هزار نفر شده است. /ایسنا

محمد مهدی گویا
 رئیس مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر وزارت بهداشت
کمبــودی از نظــر واکســن در کشــور وجــود 
ندارد و انــواع مختلف واکســن تولید داخل 
کــه اثربخشــی بســیار مناســبی دارنــد، در 
پایگاه هــای واکسیناســیون موجود اســت. 
هم اکنون نزدیــک به 6۴میلیــون و۳۰۰هزار 
نفــر نوبــت اول، 57میلیــون  و5۰۰هــزار نفر 
نوبت دوم و ۲6میلیون  و9۰۰هزار نفر نوبت 

سوم واکسن را دریافت کرد ه اند.

نقل قول  

قلــم داروی تقلبــی ازجملــه قــرص، 
شــربت، کپســول و پمــاد در یکــی از 
داروخانه های منطقه پاسداران تهران 

کشف شد.

87
هزار

زندانــی در ســال گذشــته در دوره های 
حرفــه آمــوزی شــرکت کــرده و بیش از 
8۰هزار نفر گواهینامه های مربوطه را 

دریافت کردند.

106
هزار

در قالــب پویــش افطــاری ســاده و در 
مــدت زمــان 15روز از مــاه رمضــان، 
به صورت 7میلیون پرس غذا و افطاری 

با کمک های مردمی جمع آوری شد.

50
میلیارد تومان

میزان کاهش بســتری در بیمارســتان  
به دلیــل ابتــا بــه کرونا، بــا تزریــق دوز 

سوم گزارش شده است.
80
درصد
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تست گیری انبوه نداریم، اما آمار بیماری کاهشی است 
مصطفی قانعی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا اما کاهش بیماری 
را ناشی از نوع جهشی می داند که در ویروس کرونا ایجاد شده است. 
او به همشهری می گوید: »این نوع جهش در اومیکرون به گونه ای رخ 
داده که کیسه هوایی ریه را درگیر نمی کند و تنها در بینی، سینه، حلق 
و مجاری تنفســی فوقانی وجود دارد. اومیکرون و زیرسویه های آن سرایت بسیار 
باالیی دارد اما مرگ آنها نسبت به سویه های قبلی ویروس کرونا بسیار کمتر است.« 
به گفته قانعی نه تنها در ایران که در تمام دنیا مرگ در حال کاهش است اما در ایران یک 
دستورالعمل وجود دارد که زمان کاهش بیماری، تست انبوه و بیماری یابی گسترده 
انجام نمی شود: »اکنون حتی با انجام تست انبوه هم نمی توانیم قرنطینه کنیم و به همین 
دلیل تست گیری برای جمعیت زیادی انجام نمی شود. به همین دلیل تعداد بیماری یابی 
بسیار پایین خواهد بود. هر چند با همین تعداد تست های کمتر نسبت به سایر کشورها 
هم، آمار شناسایی روزانه رو به کاهش است و این مسئله کاهش بار بیماری در کشور را 
نشان می دهد.« او درباره ثبات وضعیت کنونی هم توضیح می دهد: »پیش بینی کمیته 
علمی کرونا تداوم 3ماهه این وضعیت اســت البته مشروط به اینکه با جهش جدید 
ویروس مواجه نشویم. با توجه به اینکه پس از بازگشایی مدارس و دانشگاه ها دیگر 
فاصله گذاری های فیزیکی وجود ندارد و ماسک هم مانند گذشته رعایت نمی شود، 

تنها عامل مهم در ثبات وضعیت کرونا واکسیناسیون به ویژه تزریق 
دوز سوم است. این در حالی است که هم اکنون حدود 40درصد از 
افرادی که به کرونای اومیکرون مبتال می شوند مشکل جسمی 
و عالئم قابل توجه بیماری ندارنــد و می توانند منجر به انتقال 

آلودگی شوند. بنابراین تزریق واکسن ها و رعایت بیشتر 
پروتکل های بهداشتی می تواند کاهش این انتقال را 

رقم بزند.« 
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پايان شب ترسناک دختر 3ساله 
دختربچه خردسالی که در راه بازگشــت از پارک مسیر را 
گم کرده و ناپدید شــده بود پس از یک شب جدال با ترس 
و وحشــت در یک مزرعه پیدا شــد. به گزارش همشهری، 
شنبه شب گذشــته اعضای یک خانواده  بادرودی میهمان 
یکی از اقوامشــان در حوالی پل راه آهن این شهر بودند که 
حدود ســاعت 7عصر، بچه ها تصمیم گرفتنــد برای بازی 
به پارکی در همان حوالی بروند. دختر 3ســاله میهمان نیز 
همراه بچه ها از خانه خارج شــد اما ساعاتی بعد وقتی همه 
برگشتند معلوم شد که دختربچه 3ساله در بین آنها نیست. 
ظاهرا این دختربچه به دلیل تاریکی هوا مسیر برگشت را گم 
کرده و از بقیه بچه ها دور و پس از آن ناپدید شده بود. به دنبال 
این ماجرا، امدادگران هالل احمر وارد عمل شدند و تالش ها 
برای پیدا کردن دختربچه گم شده آغاز شد. علی کفاشی، 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان بادرود گفت: چند 
گروه مردمی، امداد و نجات هالل احمر، آتش نشانی، بسیج 
و نیروی انتظامی برای پیدا کــردن دختربچه راهی منطقه 
شدند اما آن شب ردی او از به دست نیامد و این در حالی بود 
که او شبی سراسر از ترس و وحشت را پشت سر گذاشته بود. 
وی افزود: بعد از ۱۰ساعت تالش و جست وجو درنهایت این 
کودک در کنار چاه کشاورزی مزرعه ابوذر شهر خالدآباد پیدا 

و در سالمت کامل تحویل خانواده اش شد.

سالن فرودگاه امام در  شأن فرودگاه بین المللی نیست
ســالن ورودی فرودگاه های بین المللی نخســتین مواجهه 
مسافران با ایران عزیز ماست. متأسفانه سالن ورودی ترمینال 
امــام چیزی در حــد ترمینال جنوب اســت تــا فرودگاهی 
بین المللی. جا دارد مسئوالن به این مهم توجه کرده و سالن 
فرودگاه را متناسب با فرهنگ ایرانی و اسالمی بهسازی کنند.

يعقوبی از تهران 

هنوز پول فروش محصول خود را نگرفته ايم
محصول کیوی خود را پیش فروش کردیم ولی متأســفانه 
خریدار بخش خصوصی با ورشکســتی مواجه شد و ریالی 
دســت ما را نگرفت. برادرم هم کیوی های خود را به بخش 
دولتــی فروخت کــه از بهمن ماه تاکنون یک قســط به او 
پرداخته اند درحالی که قرار بود پول را یکجا بدهند و اکنون 
سخن از پرداخت 3 تا 5 قسط پول محصول می کنند. با این 
روال پرداخــت چگونه برای ســال بعد درختــان را آماده 

محصول دهی کنیم.
دلخوش از آستارا

پسماندهای قابل بازيافت را خرج زباله جمع کن ها کنند
پسماند های پالستیکی و کاغذی توسط افرادی که بعضا معتاد 
هستند جمع آوری و به فروش می رســد. این کار غیراصولی و 
غیربهداشتی عالوه بر همه معایب، چهره شهرها را به خصوص 
از وجهه انسانی زشت می کند. بجاست شهرداری مثل خیلی 
از کشــورهای توســعه یافته فکری اساســی برای تفکیک و 
جمع آوری این زباله ها انجام دهد و از محل درآمدی که از این 
طریق کسب می شود نسبت به مداوا، تغذیه و نگهداری افرادی 

که هم اکنون از این طریق ارتزاق می کنند، اقدام نمایند.
حبیب اهلل احسانی از تهران

بی عدالتی در پرداخت يارانه با يک مصداق عینی 
من وهمکارم در یک پست خدمت می کنیم. حکم ایشان از من باالتر، 
تعداد فرزندش از من کمتر و دارای خانه شخصی و ماشین بهتر از من 
است. سرمایه در گردش خوبی جهت معامالت زمین و ماشین دارد 
و کنار کار در سازمان، معامالت پرسودی انجام می دهد. من بدهکار 
انواع وام های مسکن و غیره هستم و اصال به لحاظ مالی نمی توانم 
در سطح ایشان باشم. یارانه نوروز ایشــان 45۰هزار تومان و یارانه 

من ۱5۰هزار تومان بود. به راستی معیار دهک بندی ها چیست؟!
محمدامین از تهران 

تاريکی جاده نوشهر در محدوده سی سنگان 
جاده نوشهر در محدوه پارک جنگلی سی سنگان بسیار تاریک است 
و هیچ نوری جز نور خودروهای عبوری نیست. از سوی دیگر هیچ 
تیر چراغ برقی در وسط بلوار دیده نمی شود که بگوییم آنها خاموش 
هستند. چرا مسئوالن فکری برای تاریکی مطلق این نقطه خطرساز 

و غیرایمن نمی کنند؟
غیوری از نوشهر

کاهش سرعت در اتوبان باعث افزايش ترافیک است
سرعت در اتوبان در محدوده بعد از بهشت سکینه تا حدود آبیک و 
حتی بعد از آن قبال ۱2۰بود. بعدها آن را به ۱۰۰کاهش دادند که از 
آن به بعد این اتوبان همیشه شاهد ترافیک بوده است. اکنون مجددا 
سرعت را کاهش داده و به 9۰رسانده اند آن هم بدون اطالع رسانی 

قبلی. آیا واقعا سرعت در اتوبان بین شهری باید این عدد باشد؟
عبدی از هشتگرد

اماکن عمومی نیازمند اقدامات امنیتی ويژه تر هستند
با توجه به وضعیت بد اقتصــادی، ورود بی رویه مهاجران،  افزایش 
شمار سارقان و کیف قاپان و برنامه ریزی دشمنان برای ایجاد تفرقه 
در بین مردم جا دارد اقدامات امنیتی ویژه ای برای اماکن عمومی 
به خصوص در ایســتگاه های بزرگ مترو و ترمینال ها اعمال شود. 
چندی پیش شــاهد تردد دو فرد مشــکوک در متروی بهارستان 
بودم که سریعا به ایستگاه اطالع دادم. توقعم این بود که قبل از من 
مأموران ترددها را کنترل کرده باشند. امیدوارم مسئوالن جدی تر 

به این مقوله نگاه کنند.
فهیمه سادات از تهران

اخذ وجه در پارکینگ شهید همت میدان تجريش
پارکینگ شــهید همت میــدان تجریش که وابســته به 
شهرداری منطقه یک است دو مســیر دارد. یک مسیر که 
مختص به رفت وآمد کارکنان اداری اســت و یک مســیر 
مربوط به پارکینگ عمومی. مدتی اســت که فردی در این 
محل می ایســتد و با اخذ وجه از رانندگان به طور سلیقه ای 
اجازه عبــور و پــارک خودروها حتی زیر تابلــوی حمل با 
جرثقیل یا روی پل را می دهد. جمعی از افرادی که به طور 
مرتب و روزانه از این پارکینگ استفاده می کنیم، درخواست 
داریم که این شخص اعمال قانون شود و جلوی سوءاستفاده 

او گرفته شود.
اوالدی از تهران 

آب اصفهان بدطعم و پرامالح است
با شروع فصل های بهار و تابســتان و مصرف آب بیشتر در 
فصل گرما، اتصال آب شهری به چاه های ایجاد شده که اغلب 
غیربهداشتی و بدطعم و پرامالح است در سطح شهر اصفهان 
آغاز می شود و در بعضی محله های قدیمی اصفهان ازجمله 
شهرک خانه اصفهان این آلودگی علنی و آشکار و بی توجهی 
بیشتر از قبل مشاهده می شود. مسئوالن فکری برای حل 

این موضوع کنند.
بلیغیان از اصفهان

خودروها براساس شماره گذاری برای معاينه فنی بروند
این روزها ضرورت داشتن معاینه فنی باعث شلوغی بیش 
از حد مراکز معاینه فنی و معطلی طوالنی مدت شهروندان 
شده است. پیشنهاد می شود پلیس با یک برنامه ریزی دقیق 
اعالم کند که خودروها براســاس ماهی که شماره گذاری 
شــده اند پذیرش شــوند و ضمنا جریمه های مغایر با این 

تصمیم را اعمال نکند.
پیمان شايق از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

نجات 9نفر با تیزهوشی پسرخردسال
پسر خردسال وقتی متوجه سکوت مرموز اعضای خانواده اش در 
زیرزمین شد فهمید حادثه ای اتفاق افتاده و فورا با اورژانس تماس 

گرفت و آنها را از مرگ با منواکسیدکربن نجات داد.
به گزارش همشهری، این حادثه عصر روز شنبه در یکی از خانه 
باغ های اطراف خسروشــاه تبریز اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار 
بود که 9نفر از اعضای خانواده ای برای اســتراحت به زیرزمین 
آنجا رفته بودند. پسر ۱۰ســاله خانواده اما در حیاط بود. او که 
تا آن موقع صدای اعضای خانواده اش را می شنید وقتی بعد از 
چند دقیقه متوجه شــد هیچ صدایی از آنها نمی آید به موضوع 
حساس شده و وارد زیرزمین شد. او دید که همه اعضای خانواده 
بی حال روی زمین افتاده اند و به احتمال زیاد دچار مسمومیت 
شده اند. در این شرایط بود که او دوان دوان سراغ همسایه ها رفت 
و از آنها کمک خواست و همزمان با اورژانس نیز تماس گرفت 
و حادثه را اطالع داد. دقایقی بعد وقتی امداگران اورژانس خود 
را به محل حادثه رساندند معلوم شــد که اعضای این خانواده 
براثر گاز منواکســیدکربن ژنراتوری که در زیرزمین قرار دارد 
دچار گازگرفتگی شــده اند. در این شــرایط بود که همگی به 
مراکز درمانی منتقل شدند. وحید شادی نیا، سخنگوی اورژانس 
آذربایجان شرقی در این باره گفت: به دنبال این حادثه 5دستگاه 
آمبوالنس به محل اعزام شــدند. 3نفر از حادثه دیدگان دچار 
کاهش سطح هوشیاری و مشکالت شدید تنفسی شده بودند که 
با تالش همکارانم از مرگ نجات یافتند. همچنین 6نفر دیگر نیز 
توسط عوامل اورژانس به بیمارستان اسکو و درمانگاه خسروشاه 
منتقل شــدند. وی درباره اقدام کودک ۱۰ساله گفت: او وقتی 
متوجه شد که صدایی از زیرزمین به گوش نمی رسد، با هوشیاری 
به همسایگان و سپس اورژانس اطالع داده و به این ترتیب اعضای 

خانواده اش را از مرگ حتمی نجات داد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

خارجی

داخلی

برخورد قضايی با عامالن شکنجه 
در مرکز معلوالن 

انتشار تصاویر آزار و شکنجه جوانی معلول در یکی از مراکز 
نگهداری قائمشــهر موجب صدور دســتور ویــژه ای برای 

شناسایی و برخورد با عوامل شکنجه این معلول شد.
به گزارش همشــهری، از چند روز قبل تصاویری از پســر 
معلولی در فضای مجازی منتشــر شــد که آثار شکنجه بر 
بدن پسر ناتوان ذهنی دیده می شــود. آنطور که آثار به جا 
مانده نشان می دهد، این پسر توسط فرد یا افرادی در مرکز 
نگهداری شکنجه شــده اســت. این تصاویر به سرعت در 
شبکه های اجتماعی دست به دســت و موجب جریحه دار 
شدن کاربران شبکه های اجتماعی شد. طوری که رئیس کل 
دادگستری استان مازندران نیز به آن واکنش نشان داد و از 
تشکیل پرونده قضایی برای بررسی و شناسایی عامل آزار و 
اذیت این ناتوان ذهنی در قائمشهر خبر داد. حجت االسالم 
والمســلمین اکبری با بیان اینکه دســتگاه قضایی استان 
مازندران نســبت به این مســئله ورود کرده  و در خصوص 
این موضوع و شناسایی عوامل آن قاطعانه پیگیری خواهد 
کرد، گفت: پیگیری این موضوع در دســتور کار دادستانی 

شهرستان قائمشهر قرار دارد.
در همین حال زینب دلیلی، مدیر روابط عمومی بهزیســتی 
مازندران نیــز در این باره به ایرنا گفت: مدیران بهزیســتی 
مازندران تصاویر یک معلول ذهنی را با زخم هایی که بر بدن 
دارد مشاهده کرده اند و دستور پیگیری ادعای مطرح شده را 

داده اند و این موضوع هم اکنون در دست بررسی است.
وی ادامه داد: معلولی که تصاویرش منتشر شده، سال قبل 
در مرکز نگهداری معلوالن لموک قائمشهر نگهداری می شد 
اما پنجم دی ماه سال گذشته پس از ابتال به یک بیماری نادر 
با رضایت خانواده از این مرکز نگهداری خارج شــد و از آن 
زمان تاکنون در اختیار بهزیستی نبود تا اینکه 3 روز پیش 

تصاویرش منتشر و ادعای ضرب و شتم مطرح شد.
دلیلی در ادامه گفت: مرکز نگهداری معلوالن لموک قائمشهر 
همواره اســتانداردهای کاری را رعایت کرده و بسیار بعید 
به نظر می رسد که عوامل این محل نگهداری، اقدام به ضرب 
و شتم این فرد معلول ذهنی کرده باشند؛ با این حال موضوع 
به صورت جدی و دقیــق پیگیری و نتیجه اطالع رســانی 

می شود.

6مــاه پس از پیداشــدن جســد 
پســربچه  5ســاله آمریکایی در 
جنگل های نیوهمپشــایر آمریکا 
مادرش اعتراف کرد که پســرش را به قتل رسانده 
چون می ترسیده که او تبدیل به یک قاتل سریالی 

همانند تدباندی یا جفری دامر شود.
به گزارش همشــهری به نقــل از دیلی میل، پاییز 
سال گذشته بازرسان اداره خدمات اجتماعی ایالت 
نیوهمپشــایر آمریکا از طریق تماس های مردمی 
در جریان ناپدیدشدن پسر 5ســاله ای به نام الیجا 
لوییز قرار گرفتند که همراه مــادرش به نام دنیلی 
زندگی می کرد. ماجرا از این قرار بود که همسایه ها 
بارها شاهد بدرفتاری مادر الیجا با او بودند و وقتی 
متوجه شدند که چند روزی است که این پسربچه 
5ساله ناپدید شــده و خبری از او نیست به ماجرا 
مشــکوک شــده و تصمیم گرفته بودند سازمان 

خدمات اجتماعی و پلیس را در جریان قرار دهند.
بازرسان پس از دریافت گزارش راهی محل زندگی 
زن 35ساله شــدند اما او حرف های همسایه ها را 
دروغ خوانده و مدعی شد که پسرش هیچ مشکلی 
ندارد و کامال سالم است. با این حال وقتی مأموران 
بار دیگر بــه این خانه مراجعه کردنــد، اثری از زن 
جوان و پســرش نبــود. ماجرا مشــکوک به نظر 
می رســید و تحقیقات برای پیدا کردن ردی از این 
زن و پسرش آغاز شد تا اینکه مدتی بعد پلیس جسد 

پسربچه ای را در جنگل های ابینگتون درحالی که 
در گودالی کم عمق دفن شــده بود پیدا کرد. جسد 
به پزشکی قانونی منتقل و مشخص شد که متعلق 
به الیجا 5ساله، یعنی همان کودک گمشده است. 
بررسی های پزشکی قانونی نشان می داد که پسربچه 
به دلیــل جراحاتی که روی بدنش وجود داشــت، 
سوء تغذیه و از همه مهم تر مســمومیت با خوردن 
سم جانش را از دست داده است و در این شرایط تنها 

مظنون جنایت، مادر او یعنی دنیلی 35ساله بود.

من بی گناهم 
دستور بازداشت این زن صادر و تحقیقات پلیس برای 
دستگیری او آغاز شــد تا اینکه چند روز بعد وی به 
همراه نامزدش کیلومترها دورتر از محل زندگی اش 
دستگیر شــد. زن جوان وقتی با اتهام قتل پسرش 
روبه رو شد آن را انکار کرد و مدعی شد که بی گناه 
است. او گفت که چند ماه پیش، پسرش وقتی برای 
بازی از خانه خارج شده بود گم شد و پس از آن وی 
همه جا را به دنبال او گشت اما ردی از وی به دست 
نیاورد و در همه این مدت نگران سرنوشت پسرش 

بود و حاال از شنیدن خبر مرگ او شوکه شده است.
پیام های عجیب 

هر چند زن جوان اظهــار بی گناهی می کرد اما او و 
نامزدش که احتمال می رفت در قتل پسربچه 5ساله 
همدست بوده اند دستگیر شــدند تا اینکه در ادامه 

تحقیقات اسرار جنایت فاش شد.
ماموران پلیس متوجه شــدند کــه دنیلی هرگز 
دلش نمی خواسته از پسرش الیجا نگهداری کند. 
وقتی الیجا یکســاله بود، پدرش او را با خود برد و 
وقتی او به سن 5سالگی رســید، پدرش وی را نزد 
همسرش برگرداند و به همین دلیل دنیلی همیشه 
به دوستانش می گفت که احساس خوبی نسبت به 
پســرش ندارد و دلش نمی خواهد که او در کنارش 

باشد.
در ادامه پیامک های عجیبی به دســت آمد که بین 
دنیلی و دوســتانش رد و بدل شــده بود. او در این 
پیامک ها رفتار پسر 5ساله اش را با قاتالن سریالی 
مقایســه می کرد و مدعی شــده بود که پســرش 
می تواند جفری دامر یا تــد باندی)قاتالن مخوف 

سریالی که به عنوان بدنام ترین جنایتکاران تاریخ 
آمریکا مشهورند( بعدی باشد.

همه این اطالعات نشان می داد که زن جوان از اینکه 
پسرش با او زندگی می کرد، راضی نبود و می خواسته 
هر طوری شده او را از بین ببرد و به نظر می رسید که 
در نهایت نیز وی با همدســتی نامزدش، پسربچه 
5ساله را به قتل رسانده و جسد او را در جنگل دفن 

کرده است.
در این شرایط هر دو متهم پرونده به دادگاه منتقل 
شدند و زن جوان اعتراف کرد که پسرش را به قتل 
رسانده چون می ترســید که او تبدیل به یک قاتل 
سریالی شود. این زن و نامزدش هم اکنون به اتهام 
قتل در بازداشت هســتند و قرار است به زودی به 

همین اتهام پای میز محاکمه قرار بگیرند.

معمای سقوط مرگبار زن سالخورده  از تراس 
طبقه پنجــم در تعطیالت نوروز با بازداشــت 

پسراو فاش شد.
به گزارش همشهری، یازدهم فروردین امسال 
گزارش مرگ اسرار آمیز زنی 78ساله به قاضی 
محمد نوعی، بازپرس کشــیک قتل دادسرای 
جنایی بندر انزلی اعالم شد. بررسی های اولیه 
نشان می داد که زن ســالخورده ساکن طبقه 
پنجم ساختمانی مســکونی بوده که از تراس 
ساختمان طبقه پنجم به پایین پرت شده و فوت 
کرده اســت. لحظاتی پس از سقوط پیرزن، در 
حالی که پلیس در محل حاضر شده بود، پسرش 
سراسیمه به پایین آمده و شروع به گریه و شیون 
کرد. تیم جنایی وی را به آرامش دعوت کرد و 
دقایقی بعد او به مأموران گفت که در خانه بوده 
و متوجه نشده که مادرش چطور خودش را به 
پایین پرتاب کرده و بــه زندگی خودش پایان 
داده است. در ادامه بررسی ها معلوم شد که روی 
دستان پیرزن آثار خراش و بریدگی وجود دارد. 
این ماجرا کمی مرموز به نظر می رســید. نکته 
بعدی این بود که به گفته همســایه ها زن فوت 
شده همیشه روسری به سر داشته اما وقتی به 
پایین سقوط کرده بود روسری به سر نداشت و 
این هم   عجیب بود. از ســوی دیگر در تحقیق 
از شــاهدان یکی از آنها ســرنخی را در اختیار 
تیم تحقیق قرار داد. وی که مــردی مغازه دار 
بود می گفت وقتی پیرزن به پایین پرت شــده 
فردی پشت سرش بوده و سریع کنار رفته است. 
این شاهد می گفت که سایه مردی را پشت سر 
پیرزن دیده اســت و او کسی جز پسرش نبوده 

است.  تکه های پازل در کنار هم چیده می شد و 
فرضیه جنایت از سوی پسر را قوت می بخشید. 
پسر بازداشت شد اما منکر قتل بود. او می گفت 
که برای نگهداری از مادرش در تعطیالت نوروز 
نزد او رفته است و مادرش بی دلیل به زندگی اش 
پایان داده است.  وی ادامه داد:مادرم بیمار بود 
و شرایط روحی مناســبی نداشت.چند روزی 
که کنــار او بودم متوجه رفتارهــای عجیب او 
شــده بودم که عادی نبود تا اینکه روز حادثه 
درحالی که من در ســالن پذیرایی نشســته و 
سرگرم تماشای تلویزیون بودم، ناگهان صدایی 
شنیدم. باور کردنی نبود، مادرم به تراس رفته و 

خودش را به پایین پرتاب کرده بود.

حل معما
با وجود اینکه پســر جوان قتل مادرش را انکار 
می کرد اما بازپرس شــعبه ســوم دادســرای 
بندرانزلی دستور بازداشــت وی را صادر کرد. 
بازجویی از او ادامه داشــت تــا اینکه وی چند 
روز بعد قفل ســکوتش را شکســت و به قتل 
مادرش اعتراف کرد. پســر جوان گفت: مدتی 
بود که مادرم بیمار شده و من و برادرم نوبتی از او 
نگهداری می کردیم. خانواده ام در شهر دیگری 
بودند. قرار شد تعطیالت نوروز من به خانه مادرم 
که سالخورده بود بروم و از او مراقبت کنم. از زن 
و بچه ام دور بودم و مادرم نیز به حرف های من 
اهمیت نمی داد. روز حادثه از او خواســتم تا به 
حمام برود اما توجهی بــه حرفم نکرد. باردیگر 
به او گوشــزد کردم که باید به حمام برود اما او 
جواب سر باال داد و گفت ساعتی دیگر می رود. 
نفهمیدم چطور شد که به شــدت از جواب سر 
باالی او عصبانی شدم. چاقویی برداشتم و او را 
زدم که دستش زخمی شد.پس از این اتفاق از 
دستم فرار کرد و به سمت تراس رفت تا از مردم 
کمک بخواهد اما در آن لحظه تصمیم گرفتم وی 
را به پایین پرت کنم تا همه گمان کنند مادرم 
خودش را به پایین پرتاب کرده است. حتی نقش 
بازی کردم تا خودم را بیگناه نشان بدهم اما در 

نهایت دستم رو شد.
 متهم پس از اقرار به جنایت با دستور بازپرس 
محمد نوعی بازپرس شعبه سوم دادسرای بندر 

انزلی روانه زندان شد. 

وقتی گردشگران متوجه دختری 
خردسال شــدند که در رودخانه 
خروشان افتاده و آب او را با خود 
می برد برای نجاتش بسیج شدند تا اینکه توانستند 
دختربچه را از آب گرفته و جانش را نجات دهند.

به گزارش همشــهری، این حادثه روز شــنبه 
در رودخانــه پیرغار فارســان واقع در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری اتفاق افتــاد. آن روز 
خانواده هــای زیادی بــرای گــردش و تفریح 
به حاشــیه این رودخانه آمده بودنــد. ازجمله 
خانواده ای اهل منطقه مبارکــه اصفهان. دختر 
خردسال  آنها کنار رودخانه مشغول بازی بود اما 
ناگهان بدون آنکه پدر و مادرش متوجه شوند او 
داخل آب افتاد. شدت جریان آب به حدی بود که 
در یک چشم به هم زدن دختربچه را با خود برد. 
در میانه راه چند خانــواده متوجه دختربچه در 

رودخانه خروشان شدند. آنها با فریاد از افرادی که 
در پایین دست و مسیر رودخانه بودند درخواست 
کمک کردند تا در مسیر قرار بگیرند، شاید بتوانند 
دختربچه را از آب بگیرند. یکی از این افراد یحیی 
امامی از اهالی روســتای ده چشــمه است. او و 
یکی از دوستانش به نام فردوس محمدی وقتی 
فهمیدند دختربچــه ای در آب افتاده دوان دوان 
خود را به پایین دست رودخانه رساندند تا بتوانند 
او را از آب بگیرنــد. او در این باره به همشــهری 
می گوید: من در آنجا مغازه دارم. یک مرتبه فریاد 
چند نفر را شــنیدم که می گفتند یک دختربچه 
در رودخانه افتاده است. با توجه به شدت جریان 
آب امیدی نداشتیم که او زنده بماند. من و دوستم 
دوان دوان به پایین رودخانــه رفتیم و با لباس و 
موبایل و وســایلی که همراه مان بود داخل آب 
پریدیم و منتظر شدیم تا دختربچه به ما برسد اما 

کمی باالتر گردشگر دیگری که بختیاری بود به 
نام علیرضا بویری وسط رودخانه رفت و توانست 
دختربچه را نجات دهــد. او ادامه می دهد: وقتی 
کودک را از آب بیرون کشــید بیهوش بود. من 
و دوســتم کمک کردیم تا آبی که او خورده بود 
از معده اش خارج شــود و کم کم به هوش آمد. 
خدا را شکر با وجود اینکه آب حدود 3۰متر او را 
جابه جا کرده و  بستر رودخانه هم پر از سنگ بود 
اما او هیچ جراحتی نداشت. با این حال از اورژانس 
کمک خواستیم و امدادگران او را به بیمارستان 

سیدالشهدا)ع( فارسان منتقل کردند.
این مرد در ادامه می گوید: تا زمانی که اورژانس 
به آنجا رســید هنوز پدر و مادر این دختربچه از 
حادثه ای که اتفاق افتاده بود اطالعی نداشتند و 
از سر کنجکاوی جلو آمدند ببینند چه خبر شده 
که دخترشان را در آن وضعیت دیدند. چند ساعت 

بعد هم وقتی دختربچه در بیمارستان حالش بهتر 
شد این خانواده دوباره کنار رودخانه برگشتند و 

دختربچه مشغول بازی شد.

مردی کــه در اقدامــی هولناک همســر و دختر 
نوجوانش را به قتل رسانده و پس از جنایت خودزنی 
کرده بود جانش را از دست داد تا انگیزه اصلی او از 

جنایت هرگز مشخص نشود.
به گزارش همشــهری، بامداد ســی ام فروردین مــاه گزارش قتل 
2نفر به قاضی محمد حســین زارعی بازپرس ویژه قتل اعالم و با 
انجام تحقیقات مشخص شد که مقتوالن مادری 47ساله و دختر 
۱5ساله اش بوده اند.آثار خفگی روی گردنشان مشهود بود و حکایت 
از این داشت که هردو بر اثر خفگی به قتل رســیده اند. عامل این 
جنایت هولناک کسی جز پدر خانواده نبود که حالت عادی نداشت 
و با دست و پای خون آلود کنار اجساد همسر و دخترش نشسته و 

به آنها خیره شده بود. گزارش این جنایت هولناک را خواهر قاتل به 
پلیس اعالم کرده بود. او در تحقیقات گفت که برادرزاده 7ساله اش 
به او زنگ زده و گفته حال پدرش خوب نیســت و مادر و خواهرش 
خوابیده اند. او نیز پــس از این تماس خودش را بــه محل حادثه 
رسانده و با دیدن صحنه جنایت پلیس را خبر کرده بود.  آنطور که 
مشخص بود پدر خانواده، همسر و دخترش را به قتل رسانده و اقدام 
به خودزنی کرده بود. وی شرایط مناسبی نداشت و تنها چند جمله 
به تیم جنایی گفت:» همســر و دخترم برایم پاپوش درست کرده 

بودند و از دست آنها به شدت عصبانی بودم.«
متهم که شرایط روحی مناسبی نداشــت و از ناحیه دست و پا هم 
به شدت زخمی شــده بود برای درمان به بیمارستان انتقال یافت. 

وقتی در بیمارســتان تحت درمان بود، به ماموران گفت: به تازگی 
بازنشست شــده بودم و باید خانه را تخلیه می کردم. به خاطر این 
مسئله به شدت ناراحت بودم و شب حادثه بر سر مسئله ای همسرم 
را در اتاق خواب خفه کردم. وی ادامه داد: صبح پسرم را به مدرسه 
بردم، درحالی که همســرم بی جان در اتاق بود و نفس نمی کشید. 
وقتی پســرم را به مدرسه رســاندم و برگشــتم متوجه شدم که 
رفتارهای دخترم عجیب اســت. ظاهرا او متوجه ماجرا شده بود و 
ناچار شدم او را هم در اتاق خواب به قتل برسانم. بعد تصمیم گرفتم 
به زندگی خودم پایان بدهم.  اظهــارات متهم عجیب بود. چرا که 
اجساد قربانیان در پذیرایی پیدا شده بود. بنابراین تیم جنایی باید 
صبر می کرد تا متهم بهبود یابد و تحقیقات جامع تری از او صورت 
بگیرد. اما وی روز جمعه دوم اردیبهشت ماه به دلیل شدت جراحات 
و خونریزی شدید جانش را از دســت داد و با مرگ قاتل انگیزه او 
از جنایت هرگز فاش نشــد. با وجود این تحقیقات در این پرونده 
از ســوی تیم جنایی ادامه دارد تا جزئیات بیشــتری از این حادثه 

هولناک به دست آید.

اعتراف عجیب زن آمريکايی در دادگاه:

مردی که همسر ودخترش را به قتل رسانده و خودزنی کرده بود در بیمارستان جان باخت

پسرم را کشتم چون می ترسيدم قاتل سريالی شود

پدر، اسرار جنايتش را به گور برد 

جوان روستایی  فرشته نجات دختر 10ساله شد

جنايت هولناک پسر عصبانی در تعطيالت نوروز 

قتل پسر جوان بر سر حمايت از يک سگ
پســر جوان به خاطر جلوگیری از آزار و اذیت یک ســگ در 
پارک گوللرباغی ارومیه، هدف ضربــات چاقو قرار گرفت و به 

قتل رسید.
به گزارش همشــهری، جمعه دوم اردیبهشــت مــاه، چاقو 
خوردن یک جوان در پارک گوللرباغی ارومیه توسط شاهدان 
وحشــت زده این درگیــری به مرکــز فوریت های پلیســی 
۱۱۰گزارش شد. با اعالم این خبر، تیمی از کارآگاهان پلیس 
آگاهی راهی محل حادثه شــدند و تحقیقــات را آغاز کردند. 
پسر 2۰ساله ای در این حادثه به شــدت مجروح شده بود که 
به بیمارســتان امام رضا)ع( منتقل شد اما در نهایت جانش را 

از دست داد.
به دنبال مرگ پسر 2۰ساله، جسد وی برای بررسی های بیشتر 
به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات کارآگاهان اداره پلیس 
آگاهی با هماهنگی بازپرس ویژه قتل برای دســتگیری قاتل 
کلید خورد. تحقیقات جنایی نشــان داد که درگیری مرگبار 
بین قاتل و مقتول، به دلیل آزار و اذیت یک سگ توسط قاتل 
در پارک گوللرباغی رخ داده و مقتول به خاطر کمک کردن به 
سگ پس از اعتراض، هدف 3 ضربه چاقو از ناحیه دست و گردن 

قرار گرفته است.
تحقیقات ادامه داشــت تا اینکه 24ساعت پس از این جنایت 
مأموران پلیس آگاهی با رصد های اطالعاتی، مخفیگاه قاتل را 
شناسایی و با هماهنگی بازپرس ویژه قتل وی را در یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر کردند.
متهم پس از انتقال به اداره پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار 
گرفت و به قتل پسر 2۰ساله در نزاع خونین در پارک گوللرباغی 
ارومیه اعتراف کرد. براســاس این گزارش متهم در بازداشت 

به سر می برد و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

پیگیری
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هفته نامه اکونومیست ]انگلیس[

ناکامی بانک مرکزی آمریکا
اکونومیست نوشته که در هر اقتصادی، وظیفه بانک های 
مرکزی کنترل تورم و تثبیت آن در پایین ترین نرخ ممکن 
است. در آمریکا اما سیاســت های بانک مرکزی در مهار 
تورم موفق نبوده و تورم به 8.5درصد رسیده؛ رقمی که از 

سال1981 تاکنون سابقه نداشته است. 

امانوئل مکرون، همان 5سال پیش 
با پیــروزی در انتخابات ریاســت 
جمهوری فرانسه هم شگفتی ساز 
شــده بود، اما حاال با ابقا در پست 
ریاســت جمهوری، کاری را کرده که بســیاری از 
ورزیده ترین سیاستمداران تاریخ معاصر فرانسه هم 

نتوانسته اند از پس آن بر بیایند.
انتخابــات  در  دوبــاره  موفقیــت  بــرای  او 
ریاســت جمهوری، عالوه بر شــانس و اقبال روی 
وعده های مفصلی هم که به مردم داده حســاب باز 
کرده بود. شانس و اقبال به این خاطر مطرح است 
که حضور مارین لوپن، نامزد راســت های افراطی 
در دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری، درســت 
مثل انتخابات ســال 2017، بــرگ برنده مکرون 
بوده است. درواقع دهه هاست که هر بار نامزدهای 
راســت های افراطی به همراه یک نامــزد دیگر به 
دور دوم می رونــد، تمامی احزاب فرانســه فارغ از 
اختالف نظرهایشان با نامزد دیگر، برای جلوگیری 
از به قدرت رسیدن راست های افراطی، پشت نامزد 
مقابل آنها می ایستند. این بار هم همین قاعده برقرار 
بود و از قبل از انتخابات، چپ ها و ســبزها و دیگر 
احزاب گفته بودند که هرچند با مکرون اختالف نظر 
دارند، اما برای جلوگیری از به قدرت رسیدن لوپن، 

به رئیس جمهور مستقر رأی خواهند داد.
مکرون که به خاطر سیاست های اقتصادی متمایل 
به راست خود و همینطور سختگیری های اقتصادی، 
اقشــار فرودســت را به تنگ آورده و باعث ایجاد 
جنبش جلیقه زردها شــده بــود، در وعده هایش 
گفته اســت که اقتصاد ملی را تقویت خواهد کرد 
و در راســتای برطرف کردن نابرابری گام خواهد 
برداشــت. به گزارش یورونیوز، او همچنین گفته 

است که واکنش های فرانسه به بحران های جهانی 
را بهتر خواهد کرد. او البته این را هم گفته است که 
طرح جنجالی اش برای افزایش سن بازنشستگی از 

62سال به 65سال را پیش خواهد برد.
رئیس جمهور فرانســه گفته است که برای افزایش 
رشد اقتصادی کشــورش، باید سرمایه گذاری های 
بیشتری انجام شــود. مقابله با بیکاری هم یکی از 
وعده های اصلی اوست. وقتی که در سال 2017او 
به قدرت رسید، نرخ بیکاری 10درصد بود، اما اخیرا 

به 7.4درصد رسیده است.
در هفته های اخیر که روســیه بــه اوکراین حمله 
کرده است، مکرون تالش کرده ضمن حفظ کانال 
دیپلماتیک با روسیه، رهبری اروپا در این بحران را 
تقویت کند و رویکردش در 5سال گذشته در بهبود 
جایگاه فرانسه در مدیریت بحران های بین المللی را 
تقویت کند. او البته گفته اســت که سختگیری بر 

روسیه را بیشتر خواهد کرد.

عملیات غیرممکن
موفقیت مکــرون برای پیــروزی در 2انتخابات 
متوالی،  یکی از دستاوردهایی است که قطعا او به 
خاطرش در تاریخ فرانسه ماندگار خواهد شد. به 
گزارش اکونومیست، در کشورهایی مانند آمریکا، 
انگلیس و آلمان، ابقای رهبران امری کامال طبیعی 
و عادی اســت، اما در فرانســه، این اتفاق نادر و 
عجیب است. پیش تر زمان ریاست جمهوری در 
فرانسه 7سال بود که در ســال 2000به 5سال 
کاهش پیدا کــرد. پیــش از این تنها روســای 
جمهوری که در دومین دوره هم انتخاب شده اند، 
فرانسوا میتران )سوسیالیست( در سال 1988و 
ژاک شیراک )راست میانه( در سال 2002بوده اند. 

یک دلیل اینکه روسای جمهور کمتر در فرانسه 
2بار انتخاب می شــوند، افزایــش افراطی ها، در 
هر دو ســوی طیف اســت. در دور اول انتخابات 
امســال، 58درصد مردم به یــک رئیس جمهور 
افراطی یا پوپولیســت رأی دادند؛ درحالی که در 
انتخابات ســال 2017، این رقم 50درصد بود. 
دلیل دیگر این است که آرای غایب در انتخابات 
فرانسه، به شدت در حال رشد است. آمار غایبان 
در انتخابــات 2007در فرانســه 16درصد بوده 
است، اما آوریل امسال به 26درصد رسیده است. 
غایبان بیشتر، به معنای نارضایتی بیشتر است و 
روند صعودی این آمار به این معناســت که مردم 
در فرانســه، معموال و عموما از روسای جمهوری 
مستقر رضایت ندارند و همین شانس ابقای آنها 

را کم می کند.
به صورت ســنتی، مردم در این کشــور، بیشتر از 
رئیس جمهور به شــهرداران مناطــق خود اعتماد 

دارند. )75درصد در مقابل 41درصد( 
قانون اساســی در فرانســه، قدرت و اختیارات 
بی نظیری به رئیس جمهور این کشور داده است 
و نمی توان آن را با دیگر رهبران دمکراســی های 
دنیا مقایسه کرد. با این حال در فرانسه، یک روح 
عصیانگر عمومی وجود دارد؛ مردم در این کشور، 
به صورت متناوب می خواهند »رژیم قدیمی« را با 
اعتراض ها و تظاهرات عمومی و گســترده پایین 
بکشند. آنها حتی یک عبارت خاص هم برای این 
کار دارند؛ خالص شدن از نظم قدیمی. این روحیه 
عمومی بســیار قدرتمند، باعــث تقویت روحیه 
شورشی در انتخابات می شود. تنها رهبران کمی 
می توانند از قاعده به زیر کشــیدن رئیس جمهور 
مستقر مستثنا باشند که مکرون یکی از آنهاست.

یک غریبه در الیزه
امانوئل مکــرون، یکــی از جوان ترین روســای 
جمهوری اســت که فرانســه به خود دیده است. 
او با معیارهای سنتی در فرانســه، یک غریبه در 
دنیای سیاست در کشورش به شمار می رفت. اما 
همین غریبه به کاخ الیزه رسید و به نخستین نفر 
در 2دهه گذشته تبدیل شد که برای دومین دور 
متوالی از سوی مردم انتخاب شده است. او از سوی 
بســیاری، یک بانکدار مرفه و ناآگاه به درد مردم 
شناخته می شــد که به وزارت اقتصاد رسیده بود. 
وی همان زمان حزب خودش را، بدون هیچ اتکایی 
به جریان های اصلی سیاســی فرانسه با رویکردی 
میانه روانه تاسیس کرد. خیلی ها او را یک شوخی 
می دانستند، اما تمرکز او بر رأی میانه روها،  مکرون 
را به دور دوم رساند؛ جایی که تمامی جریان های 
سیاسی، برای دور نگه داشتن مارین لوپن راست 

افراطی از قدرت، به اکراه پشت مکرون رفتند.
مکرون که در سال 1977در خانواده ای مرفه متولد 
شد و زندگی آسان و بسیار سطح باالیی داشت، در 
دوران ریاســت جمهوری اش، هرگز شور و شوق 
بی نظیری را که در انتخابات از خود نشان داده بود 
کنار نگذاشت. اما مشکل این بود که اقشار فرودست 
اعتقاد داشتند این شور و شــوق، برخالف منافع 
آنهاست. سیاستگذاری های متمایل به راست بود 
که جنبش جلیقه زردها را در دوران مکرون به راه 
انداخت. او در سیاست خارجی، تالش زیادی کرد 
تا جایگاه امپراتوری از دست رفته فرانسه در قرون 
گذشته و رهبری اروپا و کشورش در سطح جهانی 
را احیا کنــد. با همه اینها، حتــی همین حاال هم، 
مکرون از سوی خواص از یک سو، و عامه فرودست از 

سوی دیگر، یک غریبه خوانده می شود.

تحول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
زیر سایه جنگ اوکراین

اتحادیه اروپا در واکنش به جنگ اوکراین تا حد زیادی نشان 
داد که می تواند قاطعانه و متحد عمل کند اما نمی توان انکار 
کرد که بروکسل عموما در مدیریت سیاست خارجی جاری 
خود فاقد انسجام کافی اســت. جنگ اوکراین این فرصت را 
برای اتحادیه اروپا فراهم آورده تا در سیاســت های خارجی، 
دفاعی و امنیتی اروپا، برای خود نقشــی بزرگ تر قائل شود. 
به نظر می رسد اتحادیه اروپا به بهانه حل بحران اوکراین پا به 
قلمرویی جدید گذاشته است؛ قلمرویي که می تواند به خلق 
سیاست خارجی جسورانه تر و ماندگارتری برای اروپا منجر 
شود. اما پیش از هرچیز، اروپا ابتدا باید چالش های پیچیده و 
قدیمی اي که بحران اوکراین آنها را به حاشیه رانده، برطرف 

سازد.
تصمیم اروپا برای به کار گرفتن بودجــه صندوق صلح اروپا 
جهت ارسال سالح و مهمات به اوکراین، یکی از اصلی ترین 
تحوالت سیاست خارجی اروپا تحت تأثیر جنگ اوکراین بوده 
اســت. صندوق صلح اروپا در اصل با هدف کمک رساندن به 
کشورهای شریک برای مقابله با آشــوب ها یا درگیری های 
مسلحانه ایجاد شده نه برای مداخله در جنگی بزرگ و خارج 
از اتحادیه اروپــا. اتحادیه اروپا هیچ تجربــه ای در مدیریت 
خطرات ناشــی از چنین همکاری های نظامی اي ندارد اما با 
آغاز بحران اوکراین، بالفاصله بــا نادیده گرفتن نگرانی های 
قدیمی خود مبنی بر تبعات ناخواســته کمک های نظامی، 
یک میلیارد یورو از این صندوق برای تامین سالح و تجهیزات 
اوکراین هزینه کرد؛ اقدامی که نشان داد اتحادیه اروپا قدم در 

مسیر تغییر گذاشته است.

تمرکز بر قدرت سخت
برخی تحلیلگــران معتقدند جنگ اوکرایــن تحوالتی بزرگ 
را رقم زده و در آینده، احتماال نقش دفاعــی اتحادیه اروپا را 
تغییر خواهد داد؛ حتی شــاید بتواند توانایی نظامی اتحادیه 
اروپا را به عنوان بازیگری مکمل ناتو افزایش دهد. این تحوالت 
می توانند میزان تمرکــز بر قدرت ســخت را در اروپا تقویت 
کنند؛ روندی که جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی و 
امنیت اتحادیه اروپا و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، 
همواره خواهان آن بوده اند اما آلمان چندان تمایلی نسبت به 
آن نداشته اســت. تغییر رویکرد ناگهانی برلین در پی جنگ 
اوکراین یکی از نشانه های شــکل گیری این روند است. آلمان 
در مواجهه با این جنگ، در عــرض چند روز رویکرد خود را از 
بی میلی مطلق برای تامین ســالح به ارسال هزار موشک انداز 
ضدتانک، 500موشــک ضدهوایی اســتینگر و 500موشک 
اســترال به اوکراین تغییر داد. آلمان ها بعد از آن هم به تامین 
ســالح برای اوکراین ادامه داده اند. تغییر رویه 180درجه ای 
آلمان می تواند تبعات بلندمدتی برای اتحادیه اروپا داشــته 
باشــد. زیرا اکنون به نظر می آید آلمان دیگر مانع ایده اتحاد 
دفاعی کشــورهای عضو اتحادیه اروپا و متمرکز شدن آنها بر 

قدرت سخت، به جای قدرت نرم نشود.

استفاده از ابزار تحریم 
اروپا تا پیش از آغاز جنگ، دائما روسیه را با پیامدهای عظیمی 
که حمله به اوکراین برایش خواهد داشت تهدید می کرد. اما 
سرعت و مقیاس این پیامد ها، یعنی تحریم های گسترده مالی 
و تجاری علیه روســیه به اندازه ای باال بود که موجب شگفتی 
همه، حتی رهبران اروپایی شد. حال اروپا باید بتواند راهی برای 
بهره برداری مناسب از فشارهایي که به روسیه وارد کرده هم 
پیدا کند. اروپا همچنین باید راهی هم برای کاهش پیامد های 
جهانی تحریم های روسیه، ازجمله اختالالت تجاری و تأثیر بر 
قیمت  انرژی و کاالهای اساسی پیدا کند. در گذشته اتحادیه 
اروپا در واکنش به برخی بحران ها، از ابزار تحریم های هدفمند 
اســتفاده کرده اما معموال در موارد معدودی این تحریم ها به 
تغییر رویه طرف های درگیر منجر شده  است. با این حال، در 
جهانی که رقابت های ژئوپلیتیک در آن رو به افزایش است و 
احتمال تقابل طوالنی مدت غرب و روسیه وجود دارد، احتمال 
استفاده بیشــتر اروپا از ابزار تحریم  هم زیاد خواهد شد. مرکز 
بین المللی بحران در واشنگتن طي گزارشی در این باره نوشته 
است که تحریم ها در بیشتر مواقع به دلیل بی میلی کشورها در 
لغو آنها در نهایت با شکست مواجه می شوند. از این رو اروپا باید 
با شرکای خود بر سر شرایط لغو تحریم ها هم به توافق برسد. 
تعیین شــرایط خاص برای لغو تحریم، بیش از آنکه تحریم ها 
صرفا به عنوان اقداماتی تنبیهی وضع شوند، کارایی و اثرگذاری 

خواهد داشت.

گسترش اتحادیه اروپا 
تحوالت اخیر اوکراین بحث های قدیمــی درباره ارزش های 
استراتژیک سیاست گسترش اتحادیه اروپا را زنده کرده است؛ 
سیاســتی که به دلیل بی میلی اعضای اتحادیه به عضوگیری 
جدید و کندی کشورهای خواهان عضویت در انجام اصالحات 
مورد نیاز برای عضویت، اجرای آن را تقریبا متوقف ســاخته 
است. اما شــوک جنگ اوکراین برخی از دولت های اتحادیه 
اروپا را بر آن داشــته تا از بن بست توســعه خارج شوند. این 
دولت ها از کمیسیون اروپا درخواست کردند تا درخواست های 
اوکراین، مولداوی و گرجستان برای پیوستن به اتحادیه را به 
سرعت ارزیابی کند. بورل به تازگی به کشورهای حوزه بالکان 
سیگنال های مثبت برای عضویت داده است. با این حال، بعید 
است روند الحاق به اتحادیه اروپا سرعت بگیرد. چراکه به نظر 
می رسد جنگ اوکراین برای غلبه بر مقاومت کشورهای اروپایی 
که نسبت به گسترش اروپا بدبین هستند کافی نیست و این 
کشورها مضرات گسترش اروپا را بســیار پررنگ تر از مزایای 

آن می دانند.

عبدالمجید تبون
رئیس جمهور الجزایر

الجزایر هرگز دست از حمایت فلسطین 
و صحــرای غربــی بــر نخواهــد داشــت، 
چراکــه ایــن دو موضــوع مربــوط بــه 
مســئله اســتعمارزدایی اســت. حمایت 
از آرمــان  فلســطین بخشــی از اصــول 
ثابــت سیاســت خارجــی الجزایــر اســت 
و ایــن موضــع از زمــان هــواری بومدین، 
رئیس جمهور فقید الجزایر شــروع شد و 

همچنان ادامه دارد. )رای الیوم(

گرهارد شرودر
صدراعظم پیشین آلمان

روس ها بــرای پرداخت بودجــه خود به 
نفت و گاز نیاز دارند و ما برای گرم کردن 
خودمان و حفظ اقتصادمان به نفت و 
گاز آنها نیاز داریم. نمی توان کشــوری 
ماننــد روســیه را در درازمــدت منــزوی 
کرد؛ نه از نظر سیاسی و نه اقتصادی. 
صنعــت آلمــان بــه مــواد خــام روســیه 
نیــاز دارد؛ فقــط نفــت و گاز نیســت. 

)نیویورک تایمز(

ترامپ: بایدن گیج است
دونالد ترامپ که به نظر می رسد در حال آماده شدن 
بــرای حضــور در انتخابــات ریاســت جمهوری 
سال2024 آمریکاست، دیروز در جمع هوادارانش 
در ایالت اوهایو، بار دیگر به جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا تاخت و او را »گیج و ســردرگم« خواند. به 
گزارش رویترز، ترامپ در این گردهمایی که »آمریکا 
را نجات دهید« نام داشت، ضمن تکرار ادعای خود 
درباره انتخابات ریاســت جمهوری ســال2020، 
دمکرات ها و جو بایدن را بــه »دزدیدن انتخابات« 
متهم کرد. او گفت: »حقیقت این است که انتخابات 
دزدیده شد و حاال کشور ما دارد از بین می رود. کشور 
ما دارد به سمت جهنم می رود.« او با تمسخر بایدن 
به خاطر اشتباهاتی که اخیرا داشته گفت: »ما هرگز 
قبال چنین چیزی را ندیده بودیم. ما رئیس جمهوری 
داریم که اصال نمی داند چه اتفاقی دارد می افتد. او با 

هوا دست می دهد؛ گیج و سردرگم است.«

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

مكرون در اليزه؛ پيروزی در عمليات غيرممكن
امانوئل مکرون بعد از 2 دهه به اولین رئیس جمهور فرانسه تبدیل شده که براي 2 دوره متوالي در کاخ ریاست جمهوري مي ماند

دوره اول رياست جمهوری مكرون در يك نگاه

يك هفته بعد 
از پيروزی در 
انتخابات، 

امانوئل مكرون 
به صورت رسمی 
سوگند خورد و 

جانشين فرانسوا 
اوالند شد.

جنبش جليقه 
زردها در اعتراض 
به افزايش قيمت 
سوخت، اولين 

تظاهرات سراسری 
خود را برگزار كرد. 

اين جنبش  به 
بزرگ ترين دردسر 

دولت مكرون 
تبديل شد.

فروريختن 
كليسای جامع 

نوتردام در 
پاريس بر اثر 

يك آتش سوزی، 
بحرانی عظيم 

برای دولت مكرون 
ايجاد كرد. 

اتحاديه های 
كارگری در 
اعتراض به 
افزايش سن 
بازنشستگی 

اعتصاب كردند. 
اعتصاب 45 روز 
ادامه داشت و 
مكرون قانون را 

معلق كرد.

دو روز بعد از 
انفجار عظيم 
بندر بيروت، 

مكرون از پايتخت 
لبنان بازديد كرد 

و به لبنانی ها 
وعده داد كه به 

آنها كمك خواهد 
كرد.

فرانسه در دوران 
رياست جمهوری 
مكرون، نقش 

ارتش اين كشور 
در مرگ مبارزان 
آزادی در اشغال 
الجزاير را رسما 

قبول كرد.

فرانسه رياست 
دوره ای خود بر 
اتحاديه اروپا 
را شروع كرد؛ 

مكرون از همان 
ابتدا گفت كه 
می خواهد اروپا 

در دنيا قدرتمند و 
مستقل باشد.

فرانسه، بعد از 
9 سال مبارزه 
با گروه های 

افراطی، 
نيروهايش را 
از مالی خارج 

كرد. 

روسيه به اوكراين 
حمله كرد. سفر 
مكرون به مسكو 
نتوانست مانع 
آغاز جنگ شود. 

نوع استقبال 
پوتين از مكرون، 
باعث تمسخر 
رئيس جمهور 
فرانسه شد.

14 ماه می 
2017

17 نوامبر 
2018

15 آوريل 
2019

5 دسامبر 
2019

6 آگوست 
2020

20 ژانويه 
2021

1 ژانويه 
2022

17 فوريه 
2022

24 فوريه 
2022

گزارش
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گرینویچ

مجوز فیلم ديدن پشت فرمان

لندن: راننده هاى ماشــين هاى خــودران طبق 
اصالحيه پيشــنهادى قانون رانندگی بریتانيا در 
بزرگراه ها می توانند پشت فرمان، تلویزیون و فيلم 
ببينند. استفاده از گوشــی همراه درپشت فرمان 
همچنان ممنوع خواهد بــود، اما رانندگان مجازند 
در نمایشگرهاى اتومبيل فيلم و تلویزیون ببينند. 
در قانون جدید بزرگراه ها بر این نکته تأكيد می شود 
كه رانندگان باید در صورت نياز دوباره مهار خودرو 
را به دســت بگيرند. همچنين طبق این اصالحيه، 
راننده در صورت وقوع تصادف مقصر نيست. وزارت 
ترابرى )دى اف تی( اعالم كــرد؛ اگر تصادفی پيش 
بياید شركت  بيمه مسئول پاسخگویی به شاكيان 
اســت و نه افراد. این قانون جدید پيشنهادى پس 
از رایزنی با عموم مردم تصویب شــد و دولت آن را 
اقدامی موقت در حمایت از به بازار آمدن زودهنگام 

وسایل نقليه خودران توصيف كرد.

خشک و خسته...

اشتراك علی دايی و تیلور سوئیفت
 

نیويورك: پس از اینکه نام علی دایی ســتاره پــرآوازه فوتبال 
جهان روى یک گونه از ماهی گذاشــته شــد، اكنون یک هزارپا 
در آمریکا هم  به نام خواننده مشــهور این كشور شد. به گزارش 
دیلی ميل، پژوهشــگران آمریکایی، گونه جدیــدى از هزارپا را 
شناســایی  و آن را به نام »تيلور ســوئيفت« خواننده آمریکایی 
نام گــذارى كرده اند. گروهی از دانشــمندان بــه تازگی تعداد 
 انگشت شمارى از گونه هاى جدید هزارپا را در »رشته كوه آپاالش«
)Appalachian Mountains( یافته اند و یکی از آنها را به نام 
»تيلور سوئيفت« نام گذارى كرده اند كه نام خواننده و ترانه سراى 
معروف آمریکایی است.»ناناریا سوئيفتا«، یکی از 17 گونه جدید 
هزارپاست كه 3 پژوهشگر در مقاله جدید خود در مورد آن توضيح 
داده اند. به گفته پژوهشگران، گونه ناناریا شامل گروهی از هزارپاها 
با جثه كوچک است كه در سراسر شــرق آمریکاى شمالی یافت 
می شــوند و به همراه یک گونه دیگر موســوم به »اُئِنومایيا«در 
زیرمجموعه تيره »نانارینی«طبقه بندى می شوند. این هزارپاها 
كه پنجه پيچ خورده اى دارند، در جنگل زندگی می كنند و غذاى 
آنها از برگ هاى پوســيده و مواد گياهی تامين می شود. اگرچه 
بسيارى از این گونه هاى جدید، مدت هاست كه شناخته شده اند 
اما گمان می رود كه گونه هاى بيشترى نيز وجود دارند كه هنوز 

شناخته نشده اند.

شنیده شدن صدای آوريل
 

شــانگهای:  نهادهاى كنترل اینترنت در چيــن در تالش براى 
مسدود كردن دسترسی همگانی به یک ویدئوى پرمخاطب به نام 
»صداى آوریل« هستند كه در آن از پيامدهاى قرنطينه سخت در 
شهر 25ميليونی شانگهاى گزارش می شــود. در این ویدئو صداى 
شهروندانی شنيده می شــود كه از وضعيت خود شکایت می كنند 
و از كمبود غذا و خدمات پزشکی می گویند. به گزارش بی بی سی ، 
تالش مقام ها براى حذف این ویدئو موجب واكنش منفی كاربران 
در وب سایت ها و توجه بيشتر به آن شده اســت. بندر شانگهاى با 
25ميليون نفر سکنه از چند هفته پيش و همزمان با شيوع دوباره 
ویروس كرونا در آن وارد قرنطينه بســيار شدیدى شده است. این 
ویدئوى 6دقيقه اى كه تدوینی از صداهاى ســکنه شانگهاى است، 
حاوى شــکایت هاى آنها از كمبود ميزان غذا و آذوقه و همچنين 
وضعيت نازل خدمات پزشــکی اســت. یکی از صداهــا می گوید: 
»روزهاســت كه غذا نخورده ایم.« این ویدئو كــه »صداى آوریل« 
نام گذارى شده، در شبکه هاى مجازى و وب سایت هاى معروف چينی 

چون وى چت و ویبو منتشر شده و ميليون ها بار دیده شده است.

حیوان بازی

 ما با خودمان و ســرزمین مان هم بی رحم هستیم. 
همان وقتی که گرده شیری را که صبر را می غريد 
زير بــار خودخواهی برای تجــارت توله هايش و 
حیوان بازی های انسان مآبانه خرد کرديم يا همان 
موقع که يوزپلنگ آينه خو را نتوانستیم زنده گیری 

و بی هوش کنیم.

حاال بــاز از همین امروز در ســتايش شــیرهای 
جوانمرگ، مجسمه ها می ســازيد و در کنج های 
مرغوب خانه و ويالهايمــان نصب می کنید و برای 
همدردی با پلنگ هايی که تعدادشــان به شماره 
افتاده کمپین وااســفا راه می اندازيد. لطفا تجارت 
خودپسندی و انســان نبودن را متوقف کنید، در 
جاده ها تردد گربه ســانان را با سپر ماشین هايتان 
خون آلود نکنید، به حیوانی که از ســرناچاری و 
بی پناهی به سايه سار يک بانک در شهر مهاجرت 
کرده شلیک نکنید، بگذاريد نمره مهربانی تان کمی 

آبرومند شود...

 باشگاه
نویسندگان

دو شنبه 

  شاید بهشتی در ذهن...

سنکا، از فالسفه روزگاران قدیم، جمله 
جالبی دارد؛ می گوید انسان ها در ذهن 
خود، بيشــتر از واقعيت رنــج می برند. حاال قصه چيســت؟ ماجرا 
اینجاست كه بخشی از رنج هایی كه من و تو و او و دیگرى و همه ما 
می بریم، از اینجا ناشی می شود كه همه  چيز را به خودمان می گيریم. 
این چيزى است كه دون ميگوئل روئيز در كتاب »چهار ميثاق« خود، 
اشاره جالبی به آن دارد. ساده اش هم چنين است كه شما مثاًل دارید 
از خيابان رد می شوید. كسی ســوار بر موتورسيکلت به شما فحش 
می دهد و می گذرد. طبيعی است كه خيلی ناراحت شوید. گاهی این 
ناراحتی را با خودمان به خانه هم می بریم و سر اعضاى خانواده خالی 
می كنيم. گاهی این ناراحتی می تواند تا چند روز و حتی چند هفته 
با ما همراه باشد. حاال در موقعيت هاى دیگر مثل محل كار و...، این 
دست ناراحتی ها حتی می توانند تا ابد با یک نفر همراه شوند و او را 
رنج بدهد. اما نکته اساسی اینجاست كه چرا ما این قدر رنج می بریم؟

به قــول دون ميگوئل روئيز، مــا رنج می بریم چرا كــه همه  چيز را 
به خودمان می گيریم. این به خود گرفتن، البته مقدمه اى هم دارد؛ 
اینکه تصورى »خودبزرگ بينانه« از خودمان داریم. چون »خود«مان 
را خيلی بزرگ می دانيــم، پس هر چيزى كه بــه آن صدمه بزند را 

ناخوش می داریم و باعث رنج و آزارمان می شود.
اما نکتــه مهم تر این اســت كه بی خــود و بی جهــت همه  چيز را 
به خودمان می گيریم. طرف ناسزا می گوید، به جاى اینکه تصور كنيم 
ناسزاگوینده در وضعيت مناسبی نبوده و حال و روز خوشی نداشته و 
ممکن است چند ساعت بعد حالش بهتر باشد، مدام تصور می كنيم 
كه البد در من چيزى بود كه این ناسزا را به من داده. یعنی جورى در 
ذهن مان با خودمان كلنجار می رویم كه نتيجه اش می شود چنين: 
البد من الیق چنين توهينی بوده ام. اگر دقت كرده باشيد در فرهنگ 
عامه و حتی در برخی از نخبگان ما نيز، سعی می كنند چنين نکته 
را ترویج كنند كه اگر دیگران به شما توهينی می كنند یا بدرفتارى 
می كنند، حتماً مشکلی از جانب شماست و شما اجازه چنين كارى 
و رفتارى را داده اید. اما نکته اساسی و درست اینجاست كه غالباً ما 
اجازه چنين كارى را نمی دهيم، بلکه این دیگران هستند كه به واسطه 
ناخوش احوالی شان، رفتار نادرست از خودشان بروز می دهند. یعنی 
غالباً بدرفتارى هایی كه نسبت به ما می شود، ارتباطی به نوع رفتار ما 
ندارد؛ كامالً مرتبط با حال و روز دیگران در آن ساعت و موقعيت است.
اجازه بدهيد خيلی ساده تر بگویم: دیگران اگر بدرفتارى كنند، مشکل 
خودشان است، نه مشکل شما. نباید همه  چيز را به خودتان بگيرید. این 
همه  چيز را به خود گرفتن، باعث می شود تا ما در ذهن مان به شدت 
رنج ببریم و بکشيم؛ درحالی كه چه بسا در واقعيت اینقدر رنج می بریم 

و نمی كشيم.
اما دليل بسيار مهم تر دیگرى هم وجود دارد تا همه  چيز را به خودمان 
نگيریم. كدام دليل؟ عرض می كنم. تصور كنيد كه در یک موقعيت 
خاصی هستيد. مثاًل رئيس تان به شما توهين كرده یا همسرتان با 
شما بدرفتارى كرده یا اتفاقی شبيه به این براى تان افتاده است. شما 
در ذهن تان تصور می كنيد البد لياقت چنين توهينی را داشته اید. در 
نتيجه عزت نفس شما زیر سؤال می رود و حال و روز خوشی نخواهيد 
داشت. چاره چيســت؟ باید به خودتان نگيرید. اما چطور؟ معيارش 
خيلی ساده است: اگر شما را از آن موقعيت برمی داشتند و به جاى 
شما فردى دیگر، حاال هر كسی كه باشد مهم نيست، می گذاشتند، 
باز هم چنين اتفاقی می افتاد؟ غالباً پاسخ مثبت است. دقت دارید چه 
نکته مهمی وجود دارد؟ یعنی در این موقعيت، مهم نيست شما باشيد 
یا فردى دیگر، این اتفاق خواهد افتاد. مثاًل شــما رئيس بداخالقی 
دارید كه به صورت غيرمنطقی به شما ایراد می گيرد. شما هم این رو 
به خودتان می گيرید و در ذهن تان رنج می برید. اما نکته اینجاست كه 
این رفتار، با دیگران هم عملياتی می شود. یعنی در واقع شما باشيد 
یا دیگرى، طرف مقابل تان چنين رفتــارى را انجام خواهد داد. پس 

مشکل شما نيستيد، مشکل خود اوست.
موضوع وقتی جالب تر می شود كه شما بحث را فراتر هم ببرید. مثاًل 
االن مشکل مالی دارید. تصور می كنيد البد بی عرضگی خودتان است 
كه باعث و بانی ایجاد چنين مشکالتی شده. یا دست كم خودتان را 
قسمتی از ایجاد این مشکل می دانيد. در نتيجه حسابی غصه خورده و 
عزت نفس تان را زیر سؤال می برد و حال و روزتان ناخوش می شود. این 
در حالی است كه واقعا این مشکالت مالی، بخش اعظمش شاید ربطی 
به شما نداشته باشد. اگر كسی دیگر را به جاى شما در این موقعيت 
می گذاشــتند، باز هم این اتفاق غالباً می افتد. پس نباید به خودتان 
بگيرید. ماجرا اینجاست كه اگر با چنين رویکردى پيش برویم، اساساً 
در ذهن مان رنج هاى كمترى نسبت به واقعيت خواهيم كشيد. همان 
رنج هایی كه در واقعيت می كشيم و می بریم كفایت می كند؛ چرا پس 

باید رنج بيهوده تر را در ذهن مان تاب بياوریم و حمل كنيم؟
این قصه را وقتی كه جلوتــر می بریم، به نکتــه جالب دیگرى هم 
می رسيم: ترس از نظرات دیگران كه این روزها خيلی از ماها را بيچاره 
كرده. مدام به این فکر می كنيم كه نبایــد كارهایی را انجام بدهيم؛ 
چرا كه در این صورت نظر دیگران درباره ما چه خواهد بود. اینجا نيز 
بخش اعظمی از رنج ها و ترس هایی كه از نظرات دیگران می بریم و 
می كشيم، غيرواقعی و مسخره است. به قول مصطفی ملکيان، نظرات 
دیگران دو حالت بيشــتر ندارد: یا واقع داورى است یا ارزش داورى. 
یک پزشک وقتی شما را معاینه می كند و می گوید كه فالن مشکل 
را دارید، در واقع دارد واقع داورى می كند و باید به حرف هایش توجه 
كنيد. اما غالب نظرات مردم ارزش داورى است: تو چاقی، تو الغرى، تو 
زیبایی، تو زشتی، تو خوبی، تو بدى، تو فالنی، تو بهمانی و... . در نتيجه 
الزم نيســت به آنها توجه كنيم؛ چرا كه از ارزش هاى خود این افراد 
سرچشمه می گيرد و واقعی نيست. پس با چنين رویکردى، به راحتی 
می توانيم نسبت به نظرات دیگران، كه غالباً نظرات جالب و درستی 
نيســت، مصونيت پيدا كنيم. با وجود چنين رویکردهایی كه گفته 
شده، شما حتی در عجيب و غریب ترین موقعيت ها و وضعيت ها هم 
كه اگر حضور داشته باشيد، به قول ميگوئل روئيز، می توانيد بهشتی 
كوچک براى خودتان خلق كرده و در آن زندگی آرامی داشته باشيد؛ 

شاید بهشتی در ذهن... .

یــک جملــه طالیــی ورد زبــان 
»ســينماكاران« كاركشته هست كه 

می  گوید: به لنز دوربين دروغ نمی شود گفت!
این جمله را به ویژه جوانان عشق بازیگرى بارها در جلسات 
انتخاب بازیگر از حرفه  اى  ها شــنيده  اند و معنایش به زبان 
فارسی سره این می شــود كه آدم  هاى توخالی و بازى هاى 
غلــط، خودبه خود در برابر چشــم  تيزبين دوربين رســوا 
 می شوند؛ نه این طرف صحنه كارشــان با بزک  دوزک راه 
می  افتد و نه آن ور در ســالن  هاى ســينما می شود روى 
 چشــم هاى تک تک مخاطبان عينک ســياه گذاشــت تا 
ژست  هاى دروغی را نبينند و نفهمند. لنز گذاشتن و مدرک 
قالبی رو كردن و لشــکر روابط عمومی به ميدان فرستادن 
بی  فایده است؛ با این ها شاید بشود در گوشه اى آموزشگاه 
بازیگرى زد و بر كرسی استادى اش  نشست ولی با نخستين 
جمله  اى كه مقابل دوربين بگویند و نخســتين »اكت«ى 
كه انجام دهنــد حتی پيش از كات گفتــن كارگردان، لنز 

دروغ شان را شناخته و رسوا كرده است.
طفلکی »اشــتباهی  ها« اگر با هلی كوپتر هم از پشت كوه 

آمده باشند و در بردن »رو«ى مخاطب با سنگ  پا هم رقابت 
كنند، باز محکومند با هر  ژستی كه می  گيرند به جاى دل، 
زهره ببرند و به عوض محبوب قلوب بــودن، مایه متلک و 
عبرت شوند. درست عين همان بانوى محترم خيابانی كه 
همدم »همشهرى كين« شد و به خاطر وفادارى  محض اش 
تا انتصاب به مقام بانوى عمارت هم رسيد، ولی هرچه برایش 
خرج كردنــد و معلم هاى جورواجــور گرفتند و حتی كاخ 
اختصاصی موسيقی ساختند، »خواننده اپرا« نشد كه نشد. 
خبرنگاران منتقدش را از نان خوردن انداختند و گران ترین 
قلم  ها را آوردند تا به عنوان استعدادى نورسيده به خلق  اهلل 
حقنه  اش كنند. نتيجه نداشت و مردم به ریش اش خندیدند 
تا اشــک بانو درآمد و به صورت شوهر- اربابش تف انداخت 
و به همان خيابانی برگشــت كه در ذات و ریشه  اش به آن 
تعلق داشــت و »كين« پير را به حال خود واگذاشت . این 
روزها كه بينش ســينمایی هم مثل اصطالحات سينمایی 
همه  گير شــده، طشــت دروغ گو ها و مهمل باف  ها خيلی 
راحت  تر از قبل از بام می  افتد؛ و جماعت تا ببينند ســتاره 
مجلسی فعل طشــت  پراكنی را از حد گذرانده و به یکجور 
 »الیف استایل« بدل كرده، دیگر فقط در خلوت به ریش اش 
نمی  خندند بلکه گوشی  ها را برمی  دارند و اظهارلطف می-
 كنند و نشركنندگان این الطاف به اندازه معينی كه رسيد، 

اعتبار ستاره مزبور و هفت پشتش به باد می رود. البته اغلب 
این وسط مشاطه چی هایی هم هســتند كه مثل آرایشگر 
فيلم »آدم  برفی« ادعا می  كنند قادرند با انگشتان جادویی 
خود جوان خاكی كف آسفالت دیروز را جاى یک مهندس- 
 دكتر ریش  بزى موطالیی امروزى بــه خلق  اهلل قالب كنند. 
خدمات این هر دو دسته اگرچه براى خودشان نان دارد )چه 
نانی هم!( ولی براى كارفرما آب ندارد و تجربه نشــان داده 
مشکل، مشکل همان پســته بی  مغزى است كه به فرموده 
شيخ اجل لب وا كردنش همان و رسوایی همان. در دنياى 
امروز ظهور و صعود ممانعت  ناپذیر آدم  هاى »اشــتباهی« 
تبدیل به یک معضل جدى شــده. به هر عرصه  اى كه نگاه 
 كنيم به لطف پول و قدرت و تبليغات ستاره هاى قالبی است 
كه به در و دیوار آویزانند؛ ستاره هایی كه به قول قبله  عالم  
فيلم »كمال الملک« عرضه  ماه منور شدن ندارند و دلشان 
خوش است كه آن باال نشسته  اند و سوسو می زنند، ولی آن 
جمله طالیی كه اول گفتيم همچنان صدرنشينان را تهدید 
می كند كه آقا! خانم! سرور! هنرمند!  هر چقدر »دم« مبارک 
را در خمره هــاى هفت  رنگ بچرخانيــد، هرگز »طاووس 
عليين« نمی  شوید؛ به یک دليل ساده: شما زیر نورافکن و 
مقابل لنز ميليون  ها دوربين هستيد؛ و به لنز دوربين دروغ 

نمی شود گفت!

فرهنگ و زندگي

طاووسان علیین و لنز دوربین!

حافظ

بر آستاِن جانان گر سر توان نهادن
گلبانِگ سربلندی بر آسمان توان زد

در بحبوحه جنگ ویتنام، تعدادى از افسران 
كاركشــته آمریکایی به این نتيجه رسيده 
بودند كه آمریکا هم باید مانند انگليس یک 
گروه نظامی ویژه براى عمليات هاى محدود 
در عمــق تهيه كند. این نيــرو  دلتا ناميده 
می شــد و  ماموریتش انجام عمليات هایی 
بــدون پشــتيبانی نزدیــک و در مقابــل 

گروه هاى نامنظم بود.
     

كار اطالعاتی دانشــجویان ایرانی به قدرى 
قوى بود كه به جز گروگان ها )2دیپلمات و 
شهروند آمریکایی در سفارت ایاالت متحده 
در تهران كه توسط گروهی از دانشجویان 
ایرانی موسوم به دانشجویان مسلمان پيرو 
خط امام گروگان گرفته شدند( هيچ نيروى 
اطالعاتی داخل ســفارت وجود نداشــت. 
حتی كشــيش هایی كــه بــراى بازدید از 
گروگان ها به تهران فرســتاده شده بودند 
هم نتوانســتند اطالعاتــی در مورد محل 
قــرار گرفتــن گروگان ها به ســيا بدهند. 
گروگان هاى آزاد شــده هم نمی دانستند 

كداميک از 14ساختمان سفارت خودشان 
براى گروگان ها درنظر گرفته شــده. همه 
اینها نيروى دلتــا را به طرح ریزى عملياتی 
با 132نفر نيــروى ویژه با عنــوان »پنجه 

عقاب« وادار كرد.
     

»ابتدا هواپيماهاى حامل نيرو و سوخت در 
نيمه شب و بعد از پرواز در ارتفاع پایين، وارد 
سایت اول كویر می شوند و بعد از 30دقيقه، 
8هلی كوپتر اســب آبی به ما می پيوندند و 
ســوخت گيرى را كامل انجام می دهند. ما 
3گروه می شویم، گروه قرمز غرب سفارتخانه 
را پاكســازى خواهند كرد، گروه آبی شرق 
آن را و گروه سفيد پشــتيبانی عمليات را 
به عهده خواهند داشــت. بــا 6كاميون بنز 
به صورت نامنظم وارد شهر می شویم. یکی 
از كاميون ها به ســمت ســفارت می رود و 
نيروهاى ســفيد دیوار ســفارت را منفجر 
می كنند. عمليــات 45دقيقه طول خواهد 
كشيد و تمامی مبارزین را خواهيم كشت. 
هلی كوپترهــا وارد ســفارت می شــوند و 
گروگان ها را بــه همراه نيروهــاى دلتا به 
سمت منظریه كه نزدیک ساوه است، منتقل 

می كنند. اینجا فرودگاه متروكی توسط ما 
به تصرف درآمــده. هواپيماهاى C130 از 
عمان می آیند و ما را به سمت جزیره مصيره 
عمان می برند.« )گزارش اليور نورث، رئيس 

نيروى دلتا به كارتر(
     

بکویث دوباره به پشت سرش نگاه كرد، آن 
طرف هنوز از رادیاتور اتوبوس آب می چکيد 
و چيزى از بهت و حيرت 45مســافرى كه 
2طرف جاده ساک هایشــان را بغل كرده 
بودند، كم نشده بود. این طرف تانکر سوخت 
هنوز شــعله می كشــيد و نيمه شب بيابان 
طبس را روشن می كرد. بکویث ساعتش را 
به طرف نور شعله چرخاند، 50دقيقه از زمان 
مقرر گذشته بود و هنوز صداى پره هاى هيچ 

هلی كوپترى به گوش نمی رسيد.
     

»حــدود یــک ســاعت از زمــان ورود 
هلی كوپترهــا می گذشــت تا نخســتين 
هلی كوپتر نشســت. ماهرترین خلبانمان 
پياده شــد و تا كالهش را برداشــت گفت 
تا حاال توفان شــنی به این بــدى ندیده. 
از 8هلی كوپتــر تنها 6تا رســيدند و یک 

هلی كوپتر هم خراب بود. قصد داشــتم با 
همين اوضاع به طرف گرمسار پرواز كنم، اما 
باید 20نفر را جا می گذاشتم. هلی كوپترها 
بعد از ســوخت گيرى آماده پرواز شدند. به 
من گفته بودند با 5هلی كوپتر هم عمليات 
را انجام بدهــم و من حتــی فرصت گریه 
كردن هم نداشــتم. یکی از هلی كوپترها با 
توفان بلند شد و به ســمت چپ و جنوب 
مایل شد. كمی گذشت و شعله آبی رنگی 
در 9متــرى زمين ظاهر شــد. هلی كوپتر 
به هواپيماى حامل ســوخت خورده بود. 
حاال دیگر همه  چيز برایمان معلوم بود. )از 

خاطرات نورث(
     

»حاال همه به مصر برمی گشــتيم. همان 
جایی كه با هم ســرود خدا آمریکا را حفظ 

كند را خوانده بودیم.« )نورث(

تقویم / رویداد

پنجه عقاب شکست

عیسی محمدی
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

دعای روز بیست و سوم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْبُْعونیاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ْرنی فیِه من الُعیوِب واْمَتِحْن َقْلبی فیِه بَِتْقَوى  نوِب وَطهِّ اللهّم اغِسْلنی فیِه من الذُّ

الُقلوِب یا ُمقیَل َعَثراِت الُمْذِنبین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا بشــوى مرا در این ماه از گناه و پاكم نمــا در آن از عيب ها و 
آزمایش كــن دلم را در آن بــه پرهيزكارى دل ها، اى چشــم پوش 

لغزش هاى گناهکاران.

پیمان شوقی

مسعود میر اول آخر

خشکسالی و بی آبی قنات ها، روخانه ها و سدها را خالی كرده 
است. خالی از آب هاى خروشانی كه روزگارى نه چندان دور از 
قنات ها می گذشــتند، از رودخانه ها عبور می كردند و از سدها 
سرریز می شدند. حاال فصل، فصل بی آبی است. مدت هاست كه 
هشــدار درباره كمبود آب ورد زبان مسئوالن شده و همراهی 
و همکارى شــهروندان در صرفه جویی و مدیریت مصرف آب 
را مؤثرترین راهکار در تأمين مطمئن و پایدار آب شــرب در 
روز هاى اوج مصرف به ویژه در فصل تابستان می دانند. با همه 
اینها باز هم دیدن تصاویر هولناک از خشــکی سد كرخه كه 
روزگارى پر آب ترین رودهاى كشــور پشت آن جمع می شد، 
در فضاى مجازى می توانــد  متعجب مان كند. به ویژه حاال كه 
زمان اوج آب گيرى را هم گذرانده، اما قطره اى آب ندارد. البته 
این فقط سرنوشت رودخانه ها و سدهاى خوزستان نيست. در 
همين تهران خودمان هم ســدها نزدیک به 30درصد كاهش 
آب داشــته اند. به طورى كه مدیر دفتر بهره بردارى و نگهدارى 
از تاسيسات آبی و برقابی شــركت آب منطقه اى تهران گفته: 
فروردین امســال به لحاظ ميزان بارش اصال ماه خوبی نبود، 
چراكه ميزان بارش هاى شهر تهران در این ماه فقط 10ميلی متر 
بود، درحالی كه آمار متوســط بارش هاى فروردین ماه استان 
تهران 43.5ميلی متر بود و كاهش 77درصــدى بارش را در 

همين فروردین ماه نسبت به متوسط بلندمدت داشتيم.
حاال كه همه ما به ناچار محکوم به تحمل خشکسالی هستيم، 
كاش قدر آب را بيشــتر بدانيم و دعاى بــاران بخوانيم بر این 

سرزمين خشک و خسته.
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رمز عبور از چهار چالش اجتماعی

گردش ســال و حاال قرن، لزوما همه شئون 
زندگی ما را دگرگون نمی کند؛ چه بسا برای 
بحران ها و مشــکالت دامنگیــر اجتماعی، 
چنین گردش هایی صرفــا رویدادی تقویمی 
محسوب شــوند و در صورت ماجرا تغییری 
ایجاد نکنند. همین 4بحرانــی را که در این 
گزارش از آنها خواهیم گفت ببینید. هیچ یک 
نوظهور نیستند و پدیده محسوب نمی شوند. 
کم سن وسال ترین شان بحران حضور دوباره 
دانش آمــوزان در مدارس اســت و بعد، بُعد 
اجتماعی چالش بازگشــتن ایران به پای میز 
مذاکرات هســته ای. بحران زیست محیطی 
ورود ریزگردهــا به کشــور و چالش تورم و 
گرانی که معیشــت مردم را نشانه گرفته، اما 
دیگر برای خودشــان قدمتی دارند. جامعه 
ایرانی با این بحران های جــوان و پیر و با این 
چالش های سفت و ســخت چه خواهد کرد؟ 
ســال 1401در این بحران ها چگونه به پایان 
می رسد؟ چه دورنمای نزدیکی می توان برای 
دست وپنجه نرم کردن دولت با این موارد درنظر 
داشت؟ جامعه شناسان و فعاالن اجتماعی در 

این باره چه می اندیشند و چه می گویند؟

1: بحران ریزگردها
  صورت مسئله بحران: حاال بیش از یک دهه 
اســت که بحران ریزگردها، یکــی از مهم ترین 
چالش های زیست محیطی کشور است. اکنون را 
نبینید که چند باد بهاری و 4،3 ساعت باران نصفه 
و نیمه کمی هوای شهرها و به خصوص پایتخت را 
بهتر کرده است. همه  چیز را که نمی شود همیشه 
به دست باد و باران ســپرد! ریزگردها، حتی فراتر 
از آلودگی های ناشی از سوءمصرف سوخت های 
فسیلی در داخل کشور، نفس شــهرها را گرفته 
اســت. کارشناســان هم می گویند آسیب های 
زیســت محیطی آن هیچ کمتر از آســیب هایی 
نیست که کارخانه ها و اتومبیل ها به ریه  شهرها 
وارد می آورند. طبق اعالم ســازمان هواشناسی 
منشأ این گردوغبار کشور عراق و عربستان است و 
خبر بدتری که آنها داده اند این است که این بحران 
دست کم تا مردادماه ادامه خواهد داشت. به گفته 
مسئوالن برآوردها نشان می دهد به طور کلی بالغ  
بر57درصد از جمعیت کشور تحت پوشش اثرات 
گردوغبار قرار دارند و طی آینــده  ای نه چندان 
دور75درصد از جمعیت کشور در سایر استان ها 

درگیر این چالش خواهند شد.

  چه چالشی برای دولت ایجاد می کند؟ 
گردوغبار آثار سوء و پیامدهای منفی گوناگونی 
را به دنبال دارد که ازجمله می توان به کاهش رشد 
و بازدهی محصوالت کشاورزی، تشدید خسارات 
ناشی از بروز آفات و بیماری های گیاهی، افزایش 
تصادفات جاده ای به علت کاهش قدرت دید، لغو 

پروازها و خسارات مالی ناشی از آن، افزایش هزینه 
درمان، افزایش سرانه هزینه خانوار، افزایش مصرف 
آب برای شست وشو، تعطیلی واحدهای صنعتی، 
خدماتی، آموزشــی، آلودگی منابع آب، اختالل 
در سیستم های برق رســانی، افزایش فرسایش 
بناها و کاهش عمر مفید آنها و مشــکالت روحی 
و روانی انسان بر اثر کاهش قدرت دید اشاره کرد. 
همه اینها چالش های بــزرگ مدیریتی در اغلب 
بخش های مدیریت بحران در کشور ایجاد می کند. 
آن طور که اخیرا رئیس ســازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور براســاس نتایج حاصل شده 
از یکســری پژوهش ها گفته، ریزگردها و هجوم 
شــن های روان ســاالنه 3هزار میلیارد تومان به 
سکونتگاه ها، زیرساخت ها و زمین های کشاورزی 

کشور خسارت وارد می کنند.
  واکنش احتمالی دولت چه خواهد بود؟ 
به اذعان مســئوالن و کارشناســان، ریزگردها 
بیشتر منشــأ خارجی دارند و وارداتی محسوب 
می شوند؛ بنابراین شــیوه مواجهه با آنها نیز باید 
متناسب با همین منشــأیابی باشد و فرق دارد با 
بحران آلودگی هوای ناشی از مصرف سوخت های 
فســیلی و... . بدیهی اســت کــه در مواجهه با 
بحرانــی وارداتی، تعامل باید حــرف اول را بزند. 
در این بــاره می توان حرف های علی ســالجقه، 
رئیس ســازمان محیط زیســت را یادآوری کرد 
که به سال 90اشــاره کرده و گفته بود: »وزرای 
محیط زیســت کشــورهای مختلف بــه ایران 
دعوت شدند. وزیر محیط زیســت عربستان در 
این اجالس شــرکت نکرد. ما کانون های داخلی 
و خارجی آلودگی هــوا و ریزگرد را شناســایی 
کردیم و 270میلیون هکتار از منشأ این ذرات را 
می شناسیم. بیشترین مقدار ریزگرد که از خارج 
مرزهای ما وارد ایران می شــود، از شــبه جزیره 
عربستان است که با ما همکاری نمی کند.« ترکیه 
و عراق هم فعــال نظاره گر ایــن بحرانی که برای 
ایران درست  کرده اند، هستند. مهدی احمدوند 
که فعال محیط زیست است در این باره می گوید: 
»به نظر می رســد که دولت بــرای جلوگیری از 
تشدید بحران، دیپلماسی خارجی خود را تقویت 
کند. در این راستا انجام همکاری های بین المللی 
و منطقــه ای با هماهنگــی وزارت امور خارجه و 
اســتفاده از ظرفیت کنوانســیون ها و نهادهای 
بین المللی، اقداماتی اســت که بــرای کنترل و 
مدیریت منشأهای فرامرزی گردوغبار باید انجام 
شود.« اما این فعال محیط زیست اذعان می کند که 
برای منشأ داخلی ریزگردها هم باید فکری کرد: 
»بهترین شیوه عجالتا بیابان زدایی مردمی است. 
در کشــور حدود10میلیون هکتار بیابان داریم. 
بیابان های خوزستان یکی از کانون های ریزگرد در 
کشور به شمار می روند. بیابان زدایی مردمی بیش 

از هر وقت دیگری ضرورت دارد.«

2: بحران معیشت
  صورت مسئله بحران: تامین معیشت ظاهرا 
بدیهی ترین بحران و البته پرپیشینه ترین بحرانی 
اســت که در 1401نیز خود را به رخ می کشــد. 

آمارهای مرتبط با تورم و شیب صعودی افزایش 
قیمت اقالم، ما را از توضیح اینکه معیشت در این 

سال بحران محسوب می شود، بی نیاز می کند.
  چه چالشی برای دولت ایجاد می کند؟ 
بحران معیشــت، به لحاظ گســتردگی چالش، 
بزرگ ترین چالش دولت خواهد بود؛ البته که باقی 
بحران های 1401نیز دولت را حسابی دچار چالش 
خواهند کرد، اما مقوله معیشت از منظر اجتماعی 
در برگیری بسیار بیشــتری دارد و از این رو، بروز 
نارضایتی ها در این باره، عمده تر است. عموم جامعه 
حتی اگر نسبت به مقوالتی چون محیط زیست 
حساس هم باشند آن حساسیت  را چندان بروز 
نمی دهند، اما وقتی معیشت روزمره شان تهدید 

شود شاید رفتار دیگری از خود بروز دهند.
   واکنش احتمالی دولت چه خواهد بود؟ 
دولت تا همین جای کار هم چند واکنش فوری 
نشــان داده اســت؛ از تعیین ضرب االجل برای 
ریشه کن شدن فقر گرفته تا اظهاراتی دیگر از این 
دست. به نظر می رسد دولت درصدد راضی کردن 
اقشار ناراضی ازجمله بازنشستگان و برخی اصناف 
از طریق اصالح برخی قوانین هم هست. به همه 
اینها می توان ادامه روند دوره های قبل ازجمله در 
واریز یارانه های معیشتی را هم افزود که نخستین 
مرحله آن در ســال جدید، 10فروردین ماه واریز 
شد. با این حال برای گمانه زنی در رابطه با واکنش 
احتمالی دولت برای بهبود معیشت مردم، باید به 
تصمیم هایی که در الیحــه بودجه 1401به آنها 
اشاره شــده رجوع کرد. دولت می خواهد امسال 
یارانه نقدی ثروتمندان را حذف کند و شــاید از 
این مسیر از تبعات حذف ارز دولتی جلوگیری به 
عمل آورد. تصمیم برای افزایش آب بهای مصرفی 
و اقداماتی از این دســت را نیز می توان در همین 

راستا تلقی کرد.

3: بحران بازگشایی مدارس
  صورت مسئله بحران: حقیقت این است که 
بازگشت دانش آموزان و دانشجویان به مدارس و 
مراکز آموزشی به خودی خود می توانست یکی از 
سویه های مثبت اجتماعی در سال 1401باشد؛ 
یعنی نه تنها به فهرســت بحران های سال جدید 
افزوده نشــود، بلکه یکی از رویدادهایی باشد که 
عبور از بحرانی 2ساله را نشان دهد و نمایندگی 
کند، امــا خوش بین ترین کنشــگران اجتماعی 
و فعاالن حــوزه آموزش نیز گمــان نمی کردند 
چنین باشد و بتوان حضور دوباره دانش آموزان و 
دانشجویان در مدارس و مراکز آموزشی را به عنوان 
یکی از مطلوبات 1401به نظاره نشست. بدیهی بود 
که چنین آغاز دوباره ای، با چالش هایی چند روبه رو 
خواهد بود. حاال عجالتا بحران آموزش از راه دور، 
رفع شده و به نظر می رسد جای خود را به بحرانی 
شاید جدی تر به عنوان چالش اولیا، دانش آموزان و 
مسئوالن آموزش کشور داده است. چالش نگرانی 
از ابتالی دانش آموزان در مدارس به ویروس کرونا 
و سویه های مولد آن و چالش چندپارگی آموزش. 
بازگشــایی مدارس، تازه ترین بحران اجتماعی 

حوزه آموزش است.

  چه چالشی برای دولت ایجاد می کند؟ 
دولت در همان ایام تعطیالت نــوروز اعالم کرد 
که خواب زمســتانی مدارس به اتمام رســیده و 
دانش آموزانی که پشت شــان 2ســال با آموزش 
از راه دور باد خــورده، باید کوله پشتی شــان را 
بردارند و همان فردای ســیزده به در خودشان را 
به کالس ها برســانند. نگرانی ها بابت آغاز پیک 
بعدی شیوع ویروس کرونا از همان روز به گوش 
رسید. برخی کارشناســان حتی گفتند همین 
یک دستور، اردیبهشت ماه را به موعد آغاز پیک 
بعدی ابتال تبدیل خواهد کرد. فقط این هم نبود. 
در همشهری چند گزارش منتشر کردیم در رابطه 
با دیگر چالش های بازگشایی مدارس. یکی اینکه 
دانش آموزان مقطع سوم دبستان هیچ تصوری از 
رفتار در مدارس ندارند و رفتار آنها پیوندخورده 
با شیوه های آموزش از راه دورو مشکالتی ایجاد 
کرده است. برای دیگر مقاطع هم ماجرا کم و بیش 
همین گونه بوده است؛ بنابراین مهم ترین چالش 
بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی برای دولت ها، 
یکی مقاومت خانواده ها در اعزام بچه ها به مدارس 
برای جلوگیــری از ابتال به ویــروس کرونا و نیز 
بحران رفتار دانش آموزان و معلمان پس از عادت 

به آموزش مجازی خواهد بود.
  واکنش احتمالی دولت چه خواهد بود؟ 
بعید اســت دولت حتی درصورت ورود کشور به 
پیک بعدی ابتال به ویــروس کرونا، دوباره به فکر 
برقراری آمــوزش مجازی بیفتد. این، مســیری 
است که آموزش و پرورش به ســختی در این دو 
ســال از آن عبور کرده و حاال سد محکم آموزش 
حضوری را شکسته است. احمد تدینی، کارشناس 
سالمت در این باره معتقد اســت دولت احتماال 
به تدوین و صدور یکسری آیین نامه  برای تامین 
امنیت دانش آمــوزان و کارکنان مــدارس روی 
خواهد آورد. او می گوید: »آموزش و پرورش باید 
دســتورالعمل هایی ارائه کند کــه دانش آموزان 
با آنها درباره ســویه های جدید ویــروس کرونا 
مانند اومیکرون و پروتکل ها و دستورالعمل های 
پیشگیری از آن اطالع کســب کنند. دولت باید 
به این فکر کند که اگر فردی دچار بیماری کرونا 
باشد یا در طول حضور در کالس های درس به این 
ویروس مبتال شود، چه مالحظاتی توسط مدارس 
در ادامه آموزش دانش آموزان باید اندیشیده  شود. 
عالوه بر آن، برای جلوگیری از زدن انگ و برچسب 
به دانش آموز بیمار باید آموزش هایی داده شود.« 
این کارشناس سالمت معتقد است دولت به جای 
تعطیلی دوباره مدارس به برنامه هایی از این دست 
روی خواهد آورد؛ اینکه »مدارس آمادگی حضور 
دانش آموزان در کالس های حضــوری را تمام و 
کمال پیدا کنند و امکانات الزم را در زمینه رعایت 
پروتکل های بهداشــتی فراهم آورند تا والدین از 
نزدیک ببینند که آنها چه اقداماتی برای حفاظت 
دانش آمــوزان در برابر کرونا انجــام می دهند تا 

خیال شان راحت شود.«
بنابر اعالم سازمان یونیســف، دولت ها و مقامات 
در هنگام تصمیم گیری برای بازگشایی مدارس، 
باید منافع و خطرات تحصیل، سالمت عمومی و 

عوامل اجتماعی-اقتصادی را با توجه به وضعیت 
خود درنظر بگیرند.

4: بُعد اجتماعی مذاکرات هسته ای
  صورت مســئله بحران: حــاال مذاکرات 
هسته ای موســوم به احیای برجام چندی است 
متوقف شده است، اما پربیراه نیست اگر بگوییم 
حتی در روزهایی کــه مذاکره کننده های ایرانی 
دور میز نشســته بودند هم، اخباری که از محل 
برگزاری مذاکرات مخابره می شــد حساســیت 
چندانی در مردم برنمی انگیخت. روند فرسایشی 
چندین سال مذاکره و حاال هم مذاکرات مجدد 
برای احیای دستاوردهای پیشین، مردم را نسبت 
به این مقوله کرخت کرده است. عموم مردم دیگر 
پیگیر اخباری که از مذاکــرات و نتایج احتمالی 
آن به گوش می رسد، نیســتند. برقراری چنین 
وضعی، دســتاورد اجتماعی برجام را با چالشی 
جدی در بطن جامعه روبه رو می کند. به هر حال، 
مقوالتی چون امید و اعتماد و سرمایه اجتماعی 
نظام سیاسیـ  اجتماعی، مقوله ای مهم است که 

خدشه دارشدن آن چالش محسوب می شود.
  چه چالشی برای دولت ایجاد می کند؟ 
درک تأثیرات اجتماعی برجام، نیازمند تحلیل 
روند دیدگاه ها درباره پرونده هســته ای اســت. 
پرونده هســته ای ایران مولود یک شبه نیست و 
در روندی تاریخی که حداقل از سال 1382شروع 
شــده، پدید آمده و به موجودیتــی اجتماعی 
بدل شده اســت. دولت ها طی همه این سال ها 
توانسته اند مردم را با اینکه انرژی هسته ای حق 
مسلم آنهاست، همراه کنند. در روند این همراهی، 
مردم چشم امید به مذاکرات دوخته اند و پس از 
چالشی که با روی کارآمدن دولت دونالد ترامپ 
در ایاالت متحده بــرای برجام پیــش آمد، این 
چشم امید به مذاکرات احیای برجام دوخته شد. 
بازگشتن مردم از همراهی با دولت در این رابطه، 
رشته شدن پنبه ای اســت که برای آن زحمت ها 

کشیده شده است.
   واکنش احتمالی دولت چه خواهد بود؟ 
محمد فاضلی، جامعه شناس طی مقاله ای درباره  
دســتاوردهای اجتماعی برجام، به نکته ای مهم 
اشاره می کند: »دستاورد دیگری از برجام را که 
می توان ذیل بعد اجتماعــی آن تحلیل کرد به 
معرفی برجام به مثابه مدل حل مســئله ارتباط 
دارد. جامعه ایران به شــکلی از حل مســئله که 
پیش تر ســابقه نداشــته و اتفاقا برای حل سایر 
مســائلش به آن نیاز دارد، رســیده است«. این 
همان نکته ای اســت که مدام با اصطالح »عبور 
از انفعال« و با این دســت فرمان کــه نباید برای 
امور کشــور معطل مذاکرات هســته ای ماند به 
یاد آورده می شود. به نظر می رسد دولت به جای 
بازگرداندن حساســیت های اجتماعی به مقوله 
انرژی هســته ای بر این بخــش از ماجرا تمرکز 
کند؛ اینکه مذاکرات مرتبط بــا احیای برجام و 

نیز هرگونه دستاورد هسته ای 
نبایــد جامعه را نیــز منتظر و 
امیدوار بــه آینده نگــه دارد. 
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همشهری از 4چالش عمده اجتماعی در سال 1401و برنامه های احتمالی برای عبور از آنها گزارش می دهد

بــه اذعــان مســئوالن و 
کارشناســان، ریزگردها 
بیشتر منشــأیی خارجی 
دارنـــــــــــد و وارداتــــــــی 
محســـــــوب می شــوند؛ 
بنابراین شــیوه مواجهه 
با آنها نیز باید متناسب 
با همین منشأیابی باشد 
و فــرق دارد بــا بحــران 
آلودگــی هوای ناشــی از 
مصــرف ســــــوخت های 
فســیلی و... . بدیهــی 
اســت کــه در مواجهه با 
بحرانی وارداتی، تعامل 

باید حرف اول را بزند

دولــت تــا همیــن جــای 
کار هــم چنــد واکنــش 
فوری نشان داده است؛ 
از تعییــن ضرب االجــل 
بــرای ریـــــشه کن شدن 
فقر گرفتــه تــا اظهاراتی 
دیگــر از ایــن دســـــــت. 
به نظــر می رســد دولــت 
راضی کــردن  درصــدد 
اقشــار ناراضــی ازجمله 
بازنشســتگان و برخــی 
اصنــاف از طریق اصالح 
هــم  قــــــوانین  برخــــــی 

هســـت

بعید اســت دولــت حتی 
درصــورت ورود کشــور 
ابتــال  بعــدی  پیــک  بــه 
بــه ویــــــروس کـــــرونا، 
دوبــاره بــه فکر برقــراری 
آمــوزش مجــازی بیفتد. 
ایــن مــســــــیــــری اســت 
کــه آمــوزش و پــرورش 
به سخـــــتی در ایــن دو 
ســال از آن عبور کــرده و 
حاال سد محکم آموزش 
حضــــــوری را شکســته 
اســت. احمــد تدینــی، 
کارشــناس ســالمت در 
این بــاره معتقــد اســت 
دولـــــــت احــــــتماال بــه 
تدوین و صدور یکســری 
آیین نامــه  بــرای تامیــن 
امنیــت دانش آمــوزان و 
کارکنــان مــدارس روی 

خواهد آورد

درک تأثیــرات اجتماعی 
برجــام، نیازمنــد تحلیل 
رونــد دیدگاه هــا دربــاره 
پرونده هسته ای است. 
پرونــــــده هـــــســـــــته ای 
ایــران مولــود یک شــبه 
نیســـــــت و در رونـــــدی 
تاریــــــخی کــه حداقــل 
از ســال 1382شــروع 
شــده، پدیــد آمــده و بــه 
موجودیتــی اجتماعــی 
بــــــدل شـــــــده اســــت. 
به نظــر می رســد دولــت 
بــه جــای بازگردانــدن 
ی  سیــــت هـــــــــا حســـــا
اجتماعــی بــه مــــــقوله 
انرژی هســته ای بــر این 
بخــش از ماجــرا تمرکــز 
کنــد؛ اینکــه مذاکــرات 
مرتبط بــا احیــای برجام 
و نیــز هرگونــه دســتاورد 
هســته ای نبایــد جامعه 
را نیز منتظر و امیدوار به 

آینده نگه دارد

واکنش های احتمالی 
دولت به 4 چالش 
پیش روی جامعه

تنها داشتن شاکله ابرقدرتی نمی تواند تضمین 
برنده شدن در بازی های نظامی و سیاسی باشد

اپراتورهای موبایل  بیش از 3میلیون و 800هزار 
اشتراک بیشتر از اپراتورهای ثابت جذب کردند

تبدیل کارخانه سیمان ری به مرکز فعالیت 
شرکت های دانش بنیان آغاز شد

شکست های آمریکا 
از طبس تا همیشه

 جهش اینترنت موبایل
 در جا زدن اینترنت ثابت

رویش نوآوری 
در کارخانه 90 ساله

هنوز می توان 
امیدوار بود

شــاید نتوان تأثیر امری را در جامعه بررســی 
کرد و ابعــاد اجتماعی آن را نادیــده گرفت. از 
این رو در چالش هــای دولت در ســال جدید 
می توان هر یــک از موارد اقتصــادی، آموزش 
و پــرورش، محیط زیســت و موضوعــی چون 
برجام را که مسئله ای سیاســی است، در ابعاد 
اجتماعی مورد بررسی قرار داد. اما اگر بخواهیم 
چالش های دولت را در سال جاری مورد بررسی 
قرار دهیم شاید4 فصل از آن یعنی گرد و خاک 
که موضوعی محیط زیستی است، حضور بچه ها 
در مدرسه که امری آموزشــی است، برجام که 
مسئله ای سیاسی است و معیشت که اقتصادی 
اســت را باید در فصل های جداگانه ای بررسی 

کرد.

نگاهی به حضور دانش آموزان در مدرسه
دانش آموزان پس از 2 سال به مدرسه بازگشتند. 
اما کســی گمــان نمی کرد که ایــن حضور در 
مدرسه و کالس های درس تا این اندازه پر حاشیه 
باشد. شاید دوری دو ساله از تعامالت اجتماعی 
باعث واکنش های متقابل در مدرســه شــده 
باشد. از ســویی مدیر، معلم و ناظم نیز در این 
دوری دو ســاله چنان که باید نتوانســته اند در 
تربیت دانش آموزان و آموزش به آنها مؤثر عمل 
کنند. آموزش و پرورش باید به وسیله  معلمان، 
مدیران و معاون و صاحب نظران عزم خود را جزم 
و با کمک مشــاوران و راهنمایان هر چه زودتر 
این خأل را پــر کند. چنین اقدامــی نیاز به یک 
برنامه ریزی دقیق دارد. در دوره پاندمی، رفتار 
درســت متقابل و تعامالت اجتماعی بین افراد 
کم رنگ شده و در شخصیت دانش آموزان اثرگذار 
بوده اســت. بسیار روشن اســت که شخصیت 
بنیادی در همین دوران شکل می گیرد و تکامل 
پیدا می کند. مشــکالتی چــون انزواگرایی در 
دانش آموزان این روزها بیش از پیش خودنمایی 
می کند. همین امر باعث شــده تحمل و قدرت 
پذیرش شان نسبت به همکالسی هایشان کاهش 
پیدا کند. این در آینده باعث گوشه گیری فرد در 

جامعه نیز خواهد شد.

گامی برای حل مشکل معیشت
اما مهم ترین مسئله ای که رئیس جمهور روی آن 
دست گذاشــت، تامین معیشت مردم و کنترل 
قیمت ها و تنظیم بازار بود. تالشی امیدوارکننده 
که البته به نظر می رسد خیلی موفقیت آمیز نبوده 
است. با توجه به اینکه تامین معاش اکثر مردم 
با مشکل روبه رو شده است، بســیاری از مردم 
زیرخط فقر قرار گرفته انــد و با حقوق حداقلی 
و اجاره مســکن و... قادر به تامین زندگی خود 
نیســتند. تامین معاش بزرگ ترین مشکل هر 
دولت محسوب می شود؛ زیرا رفاه و امنیت جامعه 

را با خطر روبه رو می کند. 

بی برنامگی به ارث رسیده زیست محیطی
وضعیــت زیســت محیطی پیــش آمــده در 
ماه اخیر در کشــور و مســئله گرد و خاک نیز 
ازجمله مشکالتی اســت که به دوره های قبل 
بازمی گردد و چنــدان محدود بــه این دولت 
نیســت. برنامه های نادرســت و ساخت وساز 
سدهایی مقابل دجله و فرات، خشکی عظیم و 
کمبود بارش همه و همه باعث شــده با چنین 
پدیده ای در کشور روبه رو شــویم. آب نیز قرار 
 بود پیــش از ایــن از خلیج فارس به وســیله
 آب شیرین کن ها به اصفهان و جنوب خراسان 
برســد. همه این موارد به کندی هر چه تمام تر 
پیش مــی رود. شــاید الزم بود کارشناســان 
محیط زیست در این باره برنامه ریزی می کردند 

و اقداماتی انجام می دادند.

آزادسازی پول بلوکه شده و رفاه مردم
مسئله برجام نیز از دیگر مسائل مهمی است که 
زندگی اجتماعــی ما را تحت تأثیر قــرار خواهد 
داد. این مســئله که تا امروز ادامه دار شده است، 
طی مطالباتی از ســوی 2طــرف و همچنین با 
نگاهی به گذشته و خروج از عهد و پیمان آمریکا، 
کمی  گره خورده است. از ســویی فروش نفت و 
بلوکه شدن پول ایران باعث مشکالتی شده است 
که حل آنها مســائل زیادی را در ایران گشــوده 
خواهد کرد. با این حال نمی تــوان ناامید بود. از 
آنجایی که قوای مختلــف در این دوره با یکدیگر 
هماهنگ حرکت می کنند و اختالفات به حداقل 
رسیده اســت، می توان منتظر گره گشایی هایی 
بود. هرچند آنچه امروز به دولت رئیســی رسیده 
است، میراث پرباری نیســت. او با وجود آنکه در 
صحنه حضور داشــته و با واقعیت هــا از نزدیک 
روبه روست و از برج عاج بیرون آمده و پا به صحنه 
گذاشته، با مشکالتی روبه رو ست که برایش ارث 
رسیده است. شــاید این مشــکل را بتوان با نظر 
دورکیم واکاوی کرد. دورکیم معتقد اســت ما از 
یک ساخت و همبستگی مکانیکی در رنج هستیم. 
یعنی در عین اینکه هر دستگاهی مشغول به کار 
خویش اســت، ارتباط خود را با سایر دستگاه ها 
درک نمی کند. بنابراین ســاختار نظام اجتماعی 
ما از یک همبســتگی مکانیکی در رنج اســت و 
احســاس هم دردی و همدلی نمی کند. در واقع 
متوجه نیست کار او ممکن است چه صدمه ای به 
دیگر نهادهای اجتماعی وارد کند. باید به سمت 
ساختار همبســتگی ارگانیکی مثل بدن حرکت 
کرد.هرچند می توان در این دوره خوش بین تر از 
گذشته بود؛ زیرا رئیس جمهور در بطن مشکالت 
قرار   و ســعی در نگاه کردن به مشکل و حل آن 
دارد. امیدوارم با توجه به گام های نخست دولت 
مثل افشای لیست بدهکاران بانکی، گام های دیگر 
نیز برداشته و این مسیر به درستی پیموده شود. 

امان اهلل قرائی مقدمیادداشت
جامعه شناس
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ابرقدرت ها در طول تاریخ همــواره برگ برنده را در 
اختیار نداشــته و ندارند. به عبارتی، تکیه بر قدرت 
نظامی و مادی نمی تواند ضامن کامیابی ها باشــد. 
ضمن اینکه دست حق همواره باالترین دست هاست 
و جریان باطل را نابود می کند. شــاهد چنین مثالی 
را می توانیم در واقعه طبس کــه به عملیات طبس 
مشــهور اســت، مرور کنیم. پنجم اردیبهشت ماه، 
روزی اســت که عملیات نظامی آمریکا علیه ایران 
در صحرای طبس شکســت خورد و تــا ابد تجربه 
تلخی را برای این کشور رقم زد. سال1359 و درپی 
ناکامی آمریکا در اعمال فشــار سیاسی و اقتصادی 
برای آزادی گروگان هــای آمریکایی، جیمی کارتر  
رئیس جمهور وقت آمریکا، دســتور انجام عملیات 
آزادســازی را صادر کرد. از این رو گروه 13۲ نفره از 

نیروهای ویژه ارتش این کشور با عنوان »دلتا فورس« 
برای حمله به ایران و آزادی گروگان ها تشکیل شد. 
طی این عملیات ۶هواپیما و ۸بالگرد آمریکایی برای 
آزادی 53گروگان در تهران وارد حریم هوایی کشور 
می شوند، اما حین این عملیات 3بالگرد دچار نقص 
فنی شده و در نهایت عملیات به دلیل وقوع توفان شن 
در منطقه طبس به طور کامل شکست می خورد. اما 
این پایان دومینوی شکست آمریکا نسبت به ایران 
در خاورمیانه نبود؛ چرا که پس از آن آمریکا هیچ گاه 
نتوانست به اهداف خصمانه خود علیه ایران اسالمی 
دست یابد. فتح اهلل کالنتری، تحلیلگر مسائل نظامی، 
دفاعی و امنیتی در این زمینه به همشــهری گفت: 
واقعه طبس نخستین اقدام ســخت دفاعی آمریکا 
علیه جمهوری اســالمی ایران بود. آمریکایی ها در 
این عملیات دچار خطای محاسباتی شدند؛ چرا که 
به منطقه آشنایی نداشــتند و همین عدم اشراف بر 
محیط باعث شد که نتوانند به مقصود خود برسند. 

دست خدا نیز همراه ایران و انقالب نوپا بود و باعث شد 
که آمریکایی ها شکست بخورند. پس از این شکست 
اقدامات ســخت آمریکا درباره ایران به پایان نرسید 
بلکه ادامه آن را در تحرکات داخل ایران و ترورهای پی 
در پی و جنگ تحمیلی علیه ایران توسط عراق شاهد 
بودیم. در واقع جنگ تحمیلی ادامه اقدامات سخت و 
هوشمند آمریکا علیه ایران پس از شکست در طبس 
اســت. اما در این دو هدف نیز آمریکا ناکام ماند. وی 
افزود: پس از ناامیدی در اقدام ســخت نظامی علیه 
ایران، آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که اقدامات 
نرم و نیمه سخت را علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز 
کنند که نمونه های آن را در کودتای نوژه، تهاجمات 
فرهنگی، جنگ نرم و شبیخون فرهنگی شاهد بوده 
و هستیم؛ در واقع از سال13۶۸، آمریکایی ها به این 
نتیجه رســیدند که با ابزار سخت نظامی نمی توانند 
جلوی جمهوری اسالمی ایران بایستند. اینگونه بود 
که تهدیدات نرم آنها علیه ایران و انقالب آغاز شــد. 

شکست های آمریکا؛ 
از طبس تا همیشه

تنها داشتن قدرت مادی نمی تواند تضمین برنده شدن در بازی های نظامی و سیاسی باشد
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نکات قابل تأمل در حادثه طبس 
در رابطه با شکست عملیات آمریکا در طبس 
در سال 1359 چند نکته مهم وجود دارد که 

نباید از آنها غافل بود:
1. آمریــکا برای مقابله با انقالب اســالمی  
عملیات های مختلفی را به تدریج به مرحلــه اجرا درآورد؛ طرح 
تحریم ها، طرح تشکیل نیروهای واکنش سریع، ایجاد پایگاه های 
نظامی اطراف ایران، قطع رابطه با ایران و... از جمله اینها بود. اما 
عملیات شکست خورده آنها در طبس عمال دوجانبه بود؛ به عبارتی 
این عملیات با هدف همزمانــی آزادی گروگان های آمریکایی و 
مسئله انتخابات در این کشور بود. در واقع دموکرات های آمریکایی 
پیروزی در این عملیات را نوعی امتیاز برای خود لحاظ کرده بودند. 
۲. فرودگاهی که آمریکایی ها در طبس در نظر گرفته بودند قبل 
از پیروزی انقالب برای مقابله با شوروی در نظر گرفته شده بود و 
از آنجا که مورد توجه کسی نبوده آن را انتخاب می کنند. بدیهی 
اســت که در این زمینه هماهنگی با نیروهای داخلی متمایل به 
آمریکا همچون بنی صدر انجام شــده بود. اســناد و قرائن نشان 
می دهد که این آمادگی از جانب آنها بوده که وقتی آمریکایی ها 
وارد ایران شدند به آنها کمک کنند. بنابراین هدف عملیات طبس 
فقط آزادی گروگان ها نبوده بلکه اولین گام یک عملیات بزرگ تر 
بوده تا با کمک به عناصر داخلی دست نشانده همچون بنی صدر 
در کشور کودتا به راه بیندازند و افراد و عناصر موثر انقالب را از بین 
ببرند. هر چند در این مورد اختالف نظر است و برخی معتقدند که 

بحث کودتا در میان نبوده است. 
3. از نکات ظریف عملیات طبس این است که این عملیات در شب 
جمعه طراحی شده بود؛ چرا که روز جمعه تعطیل عمومی بوده 
و هدف این بود که مردم و مســئوالن نتوانند سریع مطلع شوند. 
جالب است که خبر آن نیز ابتدا از طریق شبکه های خارجی جهانی 
منعکس و منتشر شده بود. با این حال آنها شکست خورده بودند؛ 
ابراز شکســت آنها تا جایی بود که بعد از شکست عملیات کارتر 

گفته بود »خدای خمینی از خدای من بزرگ تر است.«
4. آمریکایی ها نمی دانند که انقالب اسالمی ما با بقیه انقالب ها 
متفاوت است. همین عدم درک باعث شکست آنها شد. چرا که 
ویژگی های این انقالب را نمی دانند و می خواهند یک رفتار مشابه 
را در همه عملیات ها پیاده کنند. واقعیت این است که تا زمانی که 
انقالب ما اسالمی، مردمی و بهره مند از مرجعیت دینی و سیاسی 
باشــد آمریکا نمی تواند کاری کند. به نظر می رســد که آنها در 
عملیات های  خود همواره غیرواقع بینانه عمل کردند. یا تنها مجبور 
به تصمیم گیری بوده اند یا فقط می خواســتند یک کاری کنند. 
همین اجبار در تصمیم گیری همواره آنهــا را به خطا می اندازد. 
ضمن اینکه آنها با افکار پوزیتویســتی خود هیچ گاه نمی توانند 
ماهیت انقالب ما که همواره خدا پشتیبان آن است را درک کنند. 
مسئله ای که در آرای برخی نظریه پردازان انقالب هم دیده ایم که 
چگونه اقرار کرده اند انقالب اسالمی ایران پدیده ای منحصر به فرد 

است که در قالب هیچ انقالبی قابل تحلیل نیست. 

جبارکوچکینژاد
نمایندهرشت

اصالحطلبــاندرحالــیعنــوانمیکنند
کهتمامکارکناندردولترئیسیتغییر
کردهاندکــهاینمســئلهصحتنــداردو
حتیبعضاکندیتغییــراتدرکارکنانو
مدیرانباقیمانــدهازدولــتقبلموجب
انتقاداست.اینجریانباجوسازیهای
رسانهایوسیاســیعلیهدولتدرصدد
استتاخاطرهتلخعملکردخوددردولت

قبلراازاذهانعمومیپاککند.

سیدمحمدمرندی
کارشناسمسائلبینالملل

درروزهــایآخرمذاکــراتکارهاداشــت
بــهســرعتپیــشمیرفــت،امــابــرســر
موضوعاتــیازجملــهراســتیآزمایی،
لغــوتحریمهــا،تضامیــنوبحثســپاه،
آمریکاییهــایکاررایکبــارهمتوقــف
کردنــد.نرســیدنبــهتوافــقبهدلیــل

مشکالتداخلیآمریکاست.

نقل قول خبر

خبر

جواد منصورییادداشت

ضرورت تغییر بانیان وضع موجود
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: حامیــان دولت و افراد 
دلسوز بارها بحث کندی انتصابات در دولت را مطرح کرده اند 
و رئیس جمهور هــم تأکید دارد نیروهــای توانمند، مردمی، 

فسادستیز و ساده زیست جایگزین بانیان وضع موجود شوند.
سیدمحمد حســینی با اشــاره به برخی گالیه ها از کندی 
انتصابات افزود: امیدواریم وزرا و استانداران کار ناتمام خود را 
به پایان برسانند تا مدیران کشور منسجم، همدل و هم افزا در 
خدمت جامعه باشند و تصمیمات اساسی و تحول آفرین دولت 
با همکاری مدیران عملیاتی شود تا شرایط کشور به نفع مردم 
بهبود یابد.وی اضافه کرد: در دولت مردمی و انقالبی تعلل در 
انجام وظایف و ترک فعل هایی که بر دوش مدیران است، به 

هیچ وجه پذیرفته نیست. 
زیرا بعد از ۸ سال کم کاری، رخوت و انباشته شدن مشکالت، 
مردم به این دولت امید زیادی دارنــد و راهبرد مهم دولت، 
افزایش اعتماد مردم و ســرمایه اجتماعی کشــور اســت. 
حسینی خاطرنشان کرد: برای نمونه در انتخابات اخیر، بالغ 
بر 5۰درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند که یک دلیل 
آن، نارضایتی بخشی از مردم از عملکرد دولتمردان گذشته 
است. حال  دولت باید  گرفتاری های مردم را کاهش دهد و با 

جلب رضایت عمومی، جبران مافات گذشته را کند.

نمونه هــای آن نیز اندک نیســتند؛ تحریک عناصر 
دست نشانده داخلی برای دادن شعار ساختارشکنانه 
علیه نظام و به کارگیــری مراکز مطالعاتی و حمالت 
رســانه ای ازجمله اقدامات نرم آنها علیه ایران بود. 
کالنتری گفت: در ســال13۸۸ نیز شاهد بودیم که 
چگونه با اســتفاده از برخی عناصر سســت پیمان 
همچون کروبی و موسوی، شعار تقلب در انتخابات 
از جانب اتاق فکرهای آمریکایی ها داده شد و در عمل 
استراتژی براندازی نرم را در دســتور کار خود قرار 
دادند. در واقع آمریکایی ها استراتژی فشار از بیرون 
و فروپاشــی از درون را در قبال جمهوری اســالمی 
ایران پی گرفته بودند. این روند را در ماجرای برجام 
و بدعهدی آنها نیز شــاهد هســتیم. هر چند برخی 
عناصر غربگرا در عمل به پیشــبرد این اســتراتژی 
کمک می کردند اما می توان گفت آمریکا در رویه های 
خصمانه خود علیه ایران تا به اکنون نتوانسته است 
موفق عمل کند. وی تأکید کرد: آمریکایی ها هیچ گاه 
واقعه طبس را فراموش نخواهند کرد؛ چرا که نخستین 
تجربه تلخ آنها بود. تجربه تلخی که آنها را به این باور 
رساند که درباره انقالب اســالمی ایران همه  چیز را 
به خوبــی درک نکرده اند؛ چرا که ایــران هم اکنون، 
هفتمین قدرت موشــکی جهان، ششــمین قدرت 
پهپادی جهان و یازدهمین قدرت ماهواره ای جهان 
است. در واقع مجموع این جایگاه ها و دستاوردها برای 
ایران، قدرت بازدارندگی ایجاد کرده است. به عالوه 
اینکه شکست آمریکا در افغانســتان و عراق نیز به 
آمریکا نشان داده که عمال اتکا به توان نظامی و دفاعی 
مسیری شکست خورده است. جمهوری اسالمی ایران 
هم اکنون در باالترین ســطح دفاعی و نظامی یعنی 
اعمال ضربه اول قرار دارد اما چــون دکترین ایران، 
دفاعی است، هیچ گاه از این قدرت استفاده نمی کند. 
آمریکایی ها این مسئله را می دانند از آن رو تنها گزینه 
آنها جنگ شناختی است؛ به عبارتی تالش می کنند 
که با استفاده از جنگ رســانه ای، تبلیغات منفی و 

جنگ نرم با ایران مقابله کنند.

یادآوری چند نکته
در رابطه با شکســت های آمریکا از ایران در منطقه 
به چنــد نکته باید اشــاره کــرد؛ نخســت اینکه 
عملیات طبس با وجود حضور بســیاری از عناصر 
سلطنت طلب، کشــورهای مزدور خارجی، عناصر 
داخلی سرســپرده نتوانست پیروز شــود از این رو، 
ابرقدرتی همچــون آمریکا همچنــان که انقالب 
اسالمی را در 1359 نشناخت، امروز هم ملت بزرگ 
ایران و جمهوری اسالمی را با گذشت 4دهه از عمر 
آن نشناخته است. آمریکا در بسیاری از صحنه های 
سیاسی همچون فلســطین، یمن، ویتنام، فتنه۸۸ 
ایران و در همه صحنه هــای مواجهه با ایران بازی را 

باخته است. 
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ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان 
رادیویی)رگوالتــوری( وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات روز گذشــته فصلنامه آمــاری 3 ماهه 
چهارم ســال 1400را منتشــر کــرد. اگرچه این 
گزارش در مقایســه با گزارش 3 ماهه سوم همین 
ســال، حاکی از افزایش برخی شاخص هاســت، 
اما تعداد و ســرعت پایین اشــتراک های اینترنت 
ثابت، همچنان به عنوان یک وصله ناجور به چشم 
می آید. روشن است که در همه کشورهای توسعه 
یافته، پهن باند ثابــت به عنوان خدمت پایه و اولیه 
مورد اســتفاده کاربران قرار دارد و پهن باند سیار 
به عنوان یک ســرویس جایگزیــن درنظر گرفته 
می شــود. محدودیت فرکانس که مربوط به همه 
کشورهاست، باعث شده که تمرکز دنیا بر توسعه 
اینترنت ثابت باشــد، امــا در ایران بــا یک پدیده 
معکوس روبه رو هستیم. به عبارت دیگر، براساس 
گزارش 3 ماهه چهــارم 1400رگوالتوری، تعداد 
مشترکان اینترنت ســیار با نزدیک به 96میلیون 
اشــتراک از ضریب نفوذ 114درصدی برخوردار 
است. درحالی که همین گزارش حاکی از آن است 
کمی بیــش از 11میلیون کاربــر از اینترنت ثابت 
استفاده می کنند. در بهمن ماه 1400پروژه بزرگ 
فیبر نوری در حالی کلید خورد که مسئوالن وزارت 
ارتباطات واگذاری 20میلیــون پورت فیبر نوری 
را به کاربران متقاضی تا پایان ســال 1404وعده 
دادند. در زمان نگارش این گــزارش، باوجود یک 
میلیون و 416هــزار و 892پــورت منصوبه، تنها 
355هزار و 860کاربر به عنوان سرویس گیرنده از 
این تکنولوژی اســتفاده می کنند. بنابراین، انتظار 
می رود که این طرح بزرگ ملی بیش از گذشــته 
تسریع شــود تا فشار از روی شــبکه دیتای سیار 

کاهش یابد.

افزایش اندک مشترکان ثابت
تا پایــان 3 ماهه چهارم ســال 1400تنها تعداد 
154هزار و 265اشتراک ثابت در مقایسه با 3 ماهه 
سوم همین سال افزایش یافته است. درحالی که در 

پایان آذر 1400تعداد مشترکان ثابت 10میلیون 
و 895هزار و 759اشتراک بوده است، این تعداد 
در پایان اسفند ســال گذشــته به 11میلیون و 
50هزار و 24اشتراک رسیده است. این آمار نشان 
می دهد که تعداد مشترکان پهن باند ثابت حدود 
1.5درصد در این بازه زمانی افزایش یافته است. 
این درحالی اســت که ضریب نفوذ پهن باند ثابت 
در پایــان آذر 1400از 12.96به 13.15در پایان 
اسفند 1400رسیده اســت که افزایشی معادل 
0.19را نشــان می دهد. همچنیــن 204هزار و 
195کاربر تا پایــان اســفند 1400از تکنولوژی 
FTTx اســتفاده کرده اند، درحالی که این تعداد 
در پایان آذر همین سال 193هزار و 489اشتراک 
بوده اســت. به این ترتیب در این بازه زمانی تعداد 
سرویس گیرندگان این تکنولوژی حدود 10هزار و 
709اشتراک بیشتر شده که بیانگر افزایشی معادل 
5.53درصد است. ســایر تکنولوژی های پهن باند 
ثابت ماننــد xDSL، WiFi و TD-LTE هم 

تقریبا به همین شــکل، افزایش اندکی را تجربه 
کرده اند.

افزایش 4میلیونی کاربران اینترنت موبایل 
این گزارش نشــان می دهد که در بخش پهن باند 
سیار یا همان اینترنت موبایل، تعداد کل مشترکان 
از 91میلیون و 844هزار و 281اشتراک در پایان 
آذر سال گذشته، به عدد 95میلیون و 869هزار و 
252اشتراک در پایان اسفند 1400رسیده است. 
بنابراین طی این بازه زمانــی، اپراتورهای همراه 
توانســته اند در مجموع 4میلیــون و 24هزار و 
971کاربر را به سمت خود جذب کنند. به عبارت 
دیگــر، اگرچه در بخش اینترنت ســیار شــاهد 
افزایشی کمتر از 5درصد هســتیم، اما به لحاظ 
تعداد، اپراتورهای موبایل 3میلیون و 870هزار و 
706اشتراک جدید، بیشتر از اپراتورهای ثابت طی 
بازه زمانی اول دی تا آخر اسفند واگذار کرده اند. 
همچنین ضریب نفوذ اینترنت سیار از 109.27در 

پایان آذر 1400به 114.06رســیده که نشانگر 
افزایشی معادل 4.79است.

مقایسه توسعه اینترنت ثابت و سیار
براســاس گزارش های رگوالتوری در سال 1400، 
روند افزایشــی ضریب نفوذ اینترنــت موبایل در 
مقایســه با ضریب نفوذ اینترنت ثابــت قابل توجه 
است. کافی است نگاهی به گزارش های فصل های 
اول، دوم و ســوم ســال گذشــته بیندازیم تا این 
موضوع روشن شود. گزارش اول سال 1400نشان 
می دهد که ضریــب نفوذ اینترنت ســیار 96.90 
بوده که در گــزارش دوم به 106.34و ســپس در 
گزارش ســوم به 109.27رسیده اســت. گزارش 
اخیر هم نشــان می دهد که در پایان اسفند 1400 
به 114.06رسیده اســت. با این حال، در گزارش 
اول 1400ضریب نفوذ اینترنــت ثابت 12.24، در 
گزارش دوم 12.55، در گزارش ســوم 12.96و در 

گزارش اخیر به 13.15رسیده است.

جهش اینترنت موبایل، در جا زدن اینترنت ثابت
اپراتورهای موبایل در 3ماهه چهارم 1400توانسته اند در مقایسه با 3 ماهه سوم سال گذشته، بیش از 3میلیون و 800هزار 

اشتراک بیشتر از اپراتورهای ثابت جذب کنند

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

 اپلیکیشنی
برای گزارش سرعت غیرمجاز

یک استارت آپ انگلیسی اپلیکیشنی ساخته که با 
استفاده از آن مردم می توانند گزارش مستند تخلف 

راننده ها را برای پلیس ارسال کنند

اپلیکیشــن Speedcam Anywhere محصــول تیمــی 
از دانشــمندان هوش مصنوعی است که ســابقه فعالیت در 
شرکت های منطقه سیلیکون ولی و دانشگاه های برتر بریتانیا 
را دارند. سازندگان این اپلیکیشن امیدوارند که پلیس را تشویق 
به جدی تر گرفتن تخلف سرعت غیرمجاز کنند. با استفاده از 
این اپلیکیشن افراد عادی می توانند گزارش سرعت غیرمجاز 

خودروها را به صورت مستند برای پلیس ارسال کنند.
با این حــال، توســعه دهندگان این اپلیکیشــن که از هوش 
مصنوعی برای تخمین ســرعت خودروهای عبوری استفاده 
می کند، می گویند که به دلیل واکنش شرورانه بعضی رانندگان، 

ناگزیر شده اند  هویت خود را مخفی نگه دارند.
به گزارش گاردین، از زمانی که این اپ در  ماه مارس راه اندازی شد، 
انتقادات تلخ از این تیم به گونه ای بوده که آنها از به اشتراک گذاشتن 
هویت واقعی خود می ترسند. ســام، بنیانگذار این اپلیکیشن که 
نخواســت نام کاملش فاش شــود، گفت: »ما ای میل های کاماًل 
توهین آمیز دریافت می کنیم. این اپلیکیشــن محصولی است که 
برخی از مردم فکر می کنند ایده خوبی است و برخی تصور می کنند 

که تیم ما به یک ناظر و مراقب تبدیل شده است«.

او با اشاره به اینکه می توان هر دو وجه این اپ را درنظر گرفت، 
می گوید: »با این حال فکر می کنم اگر می خواهید محدودیت 
سرعت در برخی مناطق داشته باشید، باید از قانون تبعیت و 

آن را اجرا کرد«.
سام با تأکید بر اینکه این اپ برای »انتقام شخصی« علیه کسی 
درست نشده و فقط برای این توسعه یافته که جاده های خود را 
ایمن کنیم، یادآوری می کند که ساالنه 20هزار آسیب جدی 
در جاده ها اتفاق می افتد. او می گوید: »چگونه می توانیم این 
عدد را کاهش دهیم؟ روشی که ما فکر می کنیم درست است، 

این است که مانع از سرعت غیرمجاز می شویم«.
در یکی از نظرات آنالین در مورد این اپلیکیشن آمده است که 
»در آلمان شرقی، شهروندان تشویق می شدند که همسایگان 
خود را حتی برای کوچک ترین تخلف اجتماعی به استاســی 
گزارش دهند. برای توسعه نسخه مدرن این کار به شما تبریک 
می گویم. من دارم طعنه می زنم. این برنامه من را بیزار می کند«.

این برنامه با مشــکالتی روبه رو شــده اســت. گوگل به تیم 
توسعه دهنده اجازه انتشــار آن را در پلی استور نداد و گفت 
که تخمین سرعت خودروی عبوری تنها با استفاده از هوش 
مصنوعی، امکان پذیر نیست؛ ادعایی که وقتی این شرکت، از 
 iOS این فناوری رونمایی کرد، اشــتباه از آب درآمد. نسخه
هم توسعه یافته اما اپل هنوز آن را برای توزیع تأیید نکرده و 
دلیلی هم برای تأخیر عنوان نکرده است. سام می گوید: »ما 
نمی دانیم که علت ممنوع کردن یک فناوری مفید که می تواند 

جان مردم را نجات دهد چیست«.

تشخیص خودکار تخلف
چند سال است که نیروهای پلیس فیلم های بارگذاری شده 
کاربران از جرایم رانندگی را پذیرفته اند. این موضوع به برخی 
از شهروندان، مانند »مایک ون ارپ« که دوچرخه سوار است، 
امکان می دهد تا شــواهدی را ارائه دهند که منجر به پیگرد 
قانونی صدها نفر برای رانندگی ناایمن می شود. او می گوید:  
کاری که ما انجام دادیم این است که قابلیت های دوربین های 
داش کم)دوربین هایی که روی داشبورد خودرو یا وسایل نقلیه 
دیگر نصب می شوند و به طور دائم تصویربرداری می کنند( را 
گسترش داده ایم، به طوری که می توان آنالیز این ویدئوها را 
خودکار کرد. بنابراین به جای اینکه انسان این ویدئوها را ببیند 
و تخلف را تشخیص دهد، نرم افزاری ساخته ایم که این فرایند 
را خودکار می کند. این اپلیکیشن نمی تواند منتهی به جریمه 
رانندگان به علت سرعت غیرمجاز شــود. از آنجا که الگوریتم 
اپلیکیشن Speedcam Anywhere  به وسیله وزارت کشور 
بررسی نشده است، از نظر قانونی یک دوربین کنترل سرعت 
محسوب نمی شــود و نمی تواند شــواهد کافی برای پیگرد 
قانونی به علت سرعت غیرمجاز به نیروهای پلیس ارائه کند. 
هرچند ممکن است تخلف گسترده تری با عنوان »رانندگی 
خطرناک« که به اندازه کافی سهل انگاری محسوب می شود، 

درنظر گرفته شود.

کم خطر کردن جاده ها
سام امیدوار است که استفاده گســترده از این اپلیکیشن به 
جای هشــدار پلیس در نقاط پرخطر، پلیس را تشویق کند 
که اقدامات بیشــتری برای جلوگیری از رانندگی خطرناک 

انجام دهند.
او می گوید: »من فکر می کنم این اپ گامی برای ایمن تر کردن 

جاده هاست و امیدواریم در دسترس همه قرار بگیرد«.
سام می گوید: »وجود جاده های خطرناک برای بچه هایی که 
با دوچرخه به مدرسه می روند و به عبارتی جاده هایی که برای 
والدین هم خطرناک است اما به فرزندانشان اجازه عبور از آن 
می دهند، خطایی غیرقابل جبران اســت. جاده ها را ایمن تر 

کنید تا حوادث ناگوار کمتر اتفاق بیفتد«. 

Speedcam Anywhere چگونه کار می کند؟
 کاربر اپلیکیشن با شــنیدن صدای خودرویی که با سرعت 
باال به او نزدیک می شــود، اپ را باز می کند و از عبور خودرو 

فیلم می گیرد.
 این اپ از شماره پالک خودروی عبوری برای جست وجو در 
»پایگاه داده ثبت نام عمومی DVLA « برای یافتن مدل خودرو 

استفاده می کند.
 از آنجا فاصله بین محورهای خودرو)axles( را مشــخص 

می کند و برای محاسبه سرعت، آن را با فیلم مقایسه می کند.
 سپس کاربر می تواند ویدئو را ذخیره یا گزارشی از آن تهیه 

کند تا با مقامات به اشتراک بگذارد.

سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

شهر هوشمند جایی است که شهرداری 
به عنــوان یــک شــتابدهنده کســب وکار 
عمل می کند. فضاهای بالقوه و استثنایی 
که در شــهر بدون اســتفاده مانده و برای 
شــهروندان باعــث دردســر و مزاحمــت 
بــوده، می تواننــد بــه مراکــزی بــرای 

کسب وکار جوانان خالق تبدیل شوند.

ناصر باقری مقدم
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان

بــا توجه بــه شــرایط کشــور و همچنین 
پایان دوران کرونا، ضروری است ضمن 
تــالش بــرای توســعه دایــره نخبگانی و 
افزایش تعداد مستعدان مورد حمایت 
بنیاد ملی نخبگان به حدود ۱۰هزار نفر 
در ســال، بــرای اشــتغال و بــه کارگیری 
نخبگان در شــرکت های دانش بنیان، 
دســتگاه های اجرایــی و مجموعه هــای 
تحقیقاتی کشــور برنامه های مختلفی 

طراحی و اجرا شود.

گروهــی از محققــان در آزمایشــگاه 
تحقیقــات نیــروی دریایــی آمریــکا 
سیســتمی  موفقیــت  بــا   )NRL(
را آزمایــش کردنــد کــه توانســت 
۱.6کیلووات انــرژی الکتریکی )برق( 
را از فاصله یک کیلومتــری به صورت 

بی سیم منتقل کند. 
آمریــکا ســعی دارد بــا ایــن سیســتم 
بــه ســوخت های  خــود  وابســتگی 

فسیلی را کمتر کند.

 1/6
کیلووات

 سازمان غذا و دارو آمریکا درنظر دارد 
مطالعــات روی واکســن کرونــا بــرای 
کودکان زیر5 ســال را تا زمان تکمیل 
داده هــای واکســن های بیو ان تــک به 
تأخیــر بینــدازد. ایــن مســئله صــدور 
مجوز واکســن برای این گروه ســنی را 
از ماه می تا ژوئن به تأخیر می اندازد و 
تبدیل به کابوسی برای والدین نگران 
شــده اســت. ایــن تاخیــر بــه منظــور 
جلوگیــری از ســردرگمی در مــورد 

واکسن ها است.

 ۵
سال

نقل قول خبر

عدد خبر

نرم افزار

شــرکت فنــاوری خــودران 
Pony.ai که توســط شرکت 
تویوتــا موتــور پشــتیبانی 
می شــود، دیروز )یکشــنبه( اعــالم کرد که 
مجوز تاکسی هایش را در چین دریافت کرده 
است که به برخی از وسایل نقلیه بدون راننده 
این شــرکت اجازه می دهد تا کرایه هایی در 
ازای ارائه خدمات دریافــت کنند. به گزارش 
خبرگــزاری رویترز، این شــرکت اعالم کرد 
که  آنها نخستین شــرکت رانندگی خودران 
در چین هستند که این کار را انجام می دهند. 
ایــن اســتارت آپ اعــالم کــرد کــه مجوز 
بهره برداری از 100وسیله نقلیه بدون راننده 
در منطقه نانشا شهر گوانگژو را دریافت کرده 
است. Pony.ai سال گذشته همچنین مجوز 
راه اندازی خدمات روبوتاکسی بدون راننده را 
در پکن دریافت کرد و از آن زمان شــروع به 
ارائه وســایل نقلیه بدون راننده کرده اســت. 
سخنگوی اســتارت آپ Pony.ai می گوید با 
این حال در شهر پکن، سواری در یک منطقه 
صنعتی بســیار کوچک تر به صورت آزمایشی 
ارائه می شود که این نشــان از احتیاط بیشتر 

آنها در این حوزه دارد. 
طبق بیانیه منتشــر شــده، این استارت آپ 
در نانشــا شــروع به شــارژ کرایــه در کل 
800کیلومترمربــع منطقه بــا خودروهای 
بدون راننده خواهد کرد. مسافران می توانند 
با اســتفاده از اپلیکیشــن Pony.ai هزینه 
ســواری خود را بپردازند. Pony.ai در ابتدا 

این خودروهــا را با رانندگان ایمنی مســتقر 
خواهد کرد، اما انتظار دارد آنها را در بازه زمانی 
کوتاه تا متوســط حذف کند. این موضوع در 
زمانی صــورت می گیرد که تعــداد زیادی از 
استارت آپ ها، میلیاردها دالر برای فناوری های 
مربوط به خودران ها سرمایه گذاری می کنند و 
هدف شان این است که در آینده جابه جایی و 
حمل ونقل، پیشرفت اولیه ای داشته باشند. با 
این حــال Pony.ai در ایاالت متحده و چین 
فعال بوده و فناوری بــدون راننده خود را در 
جاده های عمومی در فرمونــت و میلپیتاس 
کالیفرنیــا و همچنین شــهرهای گوانگژو و 
پکن چین آزمایــش کرده اســت. در چین، 
استارت آپ های محلی در حال رقابت در این 

حوزه هستند. 
در ماه هــای اخیــر، مومنتــا و شــرکت 
خودروسازی SAIC مجوز رسمی آزمایشی 
برای سرویس روبوتاکســی خود در منطقه 
جیادینگ شــانگهای را به دســت آورده اند؛ 
اقدامــی که پس از اقدام مشــابهی توســط 
شــرکت Weride تحت پوشــش نیسان در 
گوانگژو انجام شــد. در شــهر شنژن شرکت 
AutoX تحت حمایت علی بابــا نیز در حال 
آزمایش روبوتاکســی خود مشــاهده شده 
است. تاکسی های بدون راننده ای که توسط 
رانندگان ایمنی تحت نظر قرار داشتند. این 
آزمایش در یک منطقه شهری بسیار شلوغ با 
ترافیک نسبتا سنگین به همراه عابران پیاده و 
موتورسیکلت های فراوان انجام پذیرفته است.

روبوتاکسی ها در چین حرفه ای شدند

حمل و نقل

برای اولین بار تاکسی های خودران یک شرکت استارت آپی 
مجوز فعالیت تجاری را در شهرهای این کشور دریافت کرده اند
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تبدیلکارخانــهســیمانریبهمرکــزفعالیت
شــرکتهایدانشبنیانآغازشــدوفازنخست
ایناقدامتاشــهریورماهبهاتماممیرســد.طبق
برنامهریزیهایانجامشدهدرفازنخست1100متر
ازکارخانهســیمانریبازآفرینیخواهدشــدکه
شــاملفضایکاراشــتراکیوآزمایشگاهکوچک
ســاختدیجیتالمیشــود.بههمینمنظور،روز
گذشــتهمعاونمعماریوشهرســازیشهرداری
تهرانکهبههمــراهمعاونعلمیوفنــاورینهاد
ریاستجمهوریازکارخانهســیمانبازدیدکرد،
درحاشیهاینبرنامهگفت:»امیدواریمفازنخست
تبدیلکارخانــهســیمانریبهمرکــزفعالیت
شــرکتهایدانشبنیاندرشــهریورماهامسال
تکمیلوبهبهرهبرداریبرســد.درواقعشهرداری
تهرانازنظرزیرساختیوموضوعاتسختافزاری
بایدبتواندفازنخستتبدیلکارخانهسیمانبهمرکز
فعالیتشرکتهایدانشبنیانرابهزودیراهاندازی
کند.«حمیدرضاصارمیادامهداد:»براساسنگاه
تحولیحاکمدرمدیریتشــهریزیرساختهای
شــهریبایدتغییرکند.شــرکتهایدانشبنیان
ظرفیتهاییهســتندکهدرســالهایگذشتهبا
تالشمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریرشد
خوبیداشتهاند.«معاونشهردارتهراناضافهکرد:
»امیدواریمفعالیتدکترستاریدرمعاونتعلمیو
فناوریریاستجمهوریبهسرآغازیجهتفعالیت
شرکتهایدانشبنیاندرشهرتهرانمنجرشود.
همچنینامیدواریمکهباافتتاحاینمرکز،تحوالت
بنیادیدرحوزهشهرهوشــمندومنطقهشهرری

رویدهد.«
معاونعلمیوفناورینهادریاستجمهورینیزدر
حاشیهاینبازدیدازتثبیتمالکیتشهرداریتهران
برکارخانهسیمانریخبرداد.سورناستاریگفت:
»ازشهردارتهرانکهاینفرصترابرایشهرایجاد
کردندتاازنخستینکارخانهسیمانتهرانبهعنوان
مرکزنوآوریوخلقایدههایجدیداستفادهشود،
تشــکروقدردانیمیکنم.«اوادامهداد:»فضاهای
اینچنینیکهمتروکهبودندوسببایجادمزاحمت
درمحدودهشهریشناختهمیشــدند،اکنونبه
مرکزیتبدیلمیشوندکهمیتواندکیفیتزندگی

درشهرراتغییردهدوبهمحلاستقرارشرکتهای
دانشبنیانبرایایجادنوآوریدرشهرتبدیلشود.«
بهگفتهمعاونعلمیوفناورینهادریاستجمهوری،
فعالیتشرکتهایدانشبنیانباعثحلمشکالت
شهرمیشودوشهرهوشمندجاییاستکهبهعنوان
شتابدهندهکسبوکارفعالیتکند.ستارییادآور
شد:»تجربهاینکاردرکشوردرشهرهاییزد،تبریز
و...وجودداردکهکارخانههایبزرگتبدیلبهچنین
مراکزیشدهاند.درتهرانوجودچنینمرکزیالزم
بودتابتوانازکارخانهسیمانکهمانندجواهریدر
شهربودویکمرکزتاریخیاستکهنمادصنعتی

شدنتهرانرانشــانمیدهدبهعنوانیکمرکز
نوآوریدرشهراستفادهکرد.«

اوعنوانکرد:»بایدسرمایهگذاریبخشخصوصی
رابرایراهاندازیاینمجموعهجلبکنیمواتفاقات
خوبیدرآیندهبرایمردمجنوبتهرانوشهرری
میافتدوهماکنونکارهایمطالعاتیتغییرکاربری
کارخانهسیمانریانجامومالکیتشهرداریدراین
مجموعهتثبیتشدهاست.«ستاریاضافهکرد:»با
توجهبهاینکهکارخانهسیمانرییکمجموعهثبت
میراثفرهنگیاست،مشکالتخاصخودرادارد،
امامطمئنهستمیکپروژهنمونهدرشهرخواهد

شد.«درفازنخستتبدیلکارخانهسیمانریبه
مرکزفعالیتهایدانشبنیانمحیطهایکاروخط
فضایکاراشتراکیبایدمنعطفومتناسبباشرایط
وتقاضاوآمادهبرایسرمایهگذاریبخشخصوصی
وبازآفرینیباشد؛بههمیندلیلایمنسازی،تفکیک
تجهیزاتوضایعاتوذخیرهآن،جمعآوریاسناد،
نورپردازیوایجادمقدماتراهاندازیموزهدردستور

کارقرارمیگیرد.
دراینبازدید،کاوهحاجیعلیاکبری،مدیرعامل
سازماننوسازیشــهرتهران،شهردارمنطقه۲0و

جمعیازمدیرانشهرینیزحضورداشتند.

رویش نوآوری در کارخانه 90ساله
تبدیلکارخانهسیمانریبهمرکزفعالیتشرکتهایدانشبنیانآغازشدوفازنخستآندرشهریورماه1401بهبهرهبرداریميرسد

محمود موالییگزارش
روزنامهنگار

شهردارمنطقه11پسازحضوردردادگاهتجدیدنظر
پروندهمرکزمعروفخریدوفروشتلفنهمراهاعالمکرد:

 طبقه هفتم عال   ءالدین؛
 نادیده گرفتن حقوق شهروندان

شــهردارمنطقه11ازبرگــزاریدادگاهتجدیدنظربهمنظور
ابطالرأیمــاده۳۸آییننامهمعامالتشــهرداریتهراندر
ماجرایاحقاقحقوقشهرونداندردعویمالکمجتمعتجاری

عالءالدینومنطقه11خبرداد.
درهمینارتباط،سیدمحمدموسوی،شهردارمنطقهدرخصوص
پروندهدرخواســتصدورجوازســاختطبقههفتممجتمع
عالءالدینپــسازحضــوردردادگاهبرایبررســیماجرابه
همشهریگفت:»حقوقشهروندان،بههیچوجهمحلمصالحه

نیستودراینموضوعکوتاهینخواهیمکرد.«
موســویتوضیحداد:»پسازرأیصادرهازماده۳۸آییننامه
معامالتشهرداریتهرانمبنیبرالزامشهرداریبرصدورپروانه
ساختطبقههفتممجموعهتجاریمجتمععالءالدین،برای
تحققوعدههاییکهبهمردمدادیمدردادگاهحاضرشدیموبه
رأیاعتراضکردیم.پسازدستوراکیدشهردارتهرانمبنیبر
شفافیتوپیگیریحقوقمردمدرمجتمععالءالدین،باتالشو
پیگیریمجدانههمکارانمرکزحقوقیشهرداریتهرانواداره
حقوقیمنطقه11درخواســتابطالرأیماده۳۸رابهمرجع
تجدیدنظرارائهکردیموازمراجعقضاییدرخواســتحمایت
وپشــتیبانیازحقوقمردمراداریم.«اوافزود:»ساختطبقه
هفتمدراینمجتمعباهیچیکازضوابطشهرســازیازجمله
تراکم،سطحاشغال،تعدادطبقاتو...منطبقنیستواکنون
اینمجتمعیکیازشــلوغترینمراکزتجاریایرانبهحساب
میآید؛بهگونهایکهروزانههزاراننفربهاینمجتمعتردددارند.
باتوجهبهوضعیتموجوداینمجتمع،ساختطبقههفتم،قطعا
حقوقعامهشهروندانرابهمخاطرهخواهدانداخت؛بنابراینبا
عزمیجدیموضوعراپیگیریمیکنیم.«شهردارمنطقه11
ضمناشارهبهدرخواســتهایمکررمردموکسبهاینپاساژ
درخصوصایمنسازیوپیشگیریازساختوسازدرمجتمع
عالءالدینگفت:»نمیخواهیمحادثهتلخپالسکوتکرارشودو
نبایداجازهبدهیمایمنیشهروندانبرایمصالحشخصیبرخی
بهخطربیفتد.«موسویدرانتهاخاطرنشانکرد:»حقمردمو
امنیتآنهاخطقرمزمادرشهرداریتهراناستکهباهمراهی
حقوقدانانمجموعهشهرداری،تمامتالشمانرابرایابطالرأی

وجلبرضایتشهروندانبهکارخواهیمگرفت.«

محمدجواد لشکری
معاون امور ایثارگران اداره کل رفاه و 

امور ایثارگران شهرداری تهران
به دســتور شــهردار تهران و در راســتای 
خدمت رســانی بــه جامعــه ایثارگــری 
به عنــوان طالیــه داران فرهنــگ ایثــار و 
شهادت، میز خدمت جهت پاسخگویی 
به مطالبات ایثارگران و خانواده شــهدا 
و رفــع موانع و کاســتی های موجــود در 

نمازجمعه تهران دایر شده است.

محمدمهدی عزیزی
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 

شهر تهران
نیــروگاه زباله ســوز با ظرفیــت حداقل 
١٠٠٠تــن پســماند در روز و تــوان تولید 
انــرژی ۵۱ مــگاوات، بــا هــدف کاهــش 
دفن زبالــه در مجتمع آرادکــوه احداث 
می شــود. همچنیــن احــداث کارخانــه 
هاضــم بی هــوازی بــا ظرفیــت ۱۵0تــن 
در روز، بهســازی و آماده ســازی  هاضم 
۱۵0 تنــی آبعلــی به منظــور مدیریــت 
پسماند های آلی جداسازی شده برای 
اســتحصال بــرق 3مــگاوات و... دیگــر 

برنامه های شهرداری تهران هستند.

نقلقولخبر

عددخبر

خبر

معــاون فرهنگــی و اجتماعی شــرکت 
بهره بــرداری متــروی تهــران از معرفی 
کتــاب روی 40۱پلــه متــرو خبــر داد. 
ســیدمحمد نقیــب گفــت: »روی این 
پله ها عکس جلد کتاب های متنوعی 
را می زنیــم کــه بــرای عمــوم جــذاب و 
خواندنــی باشــد و به این ترتیــب بــا 
معرفی کتاب هــا، مردم را بــه تهیه آن 

کتاب ها تشویق می کنیم.«

401
پله مترو

معــاون فنــی و عمــران شــهرداری 
منطقــه2 در راســتای سیاســت های 
مدیریــت شــهری در توســعه شــهر 
86کیلومتــر  حــدود  انســان محور، 
کــه  شــده  طراحــی  پیاده روســازی 
2۱کیلومتــر آن انجــام و تکمیــل شــده 
اســت. به گفتــه حمیدرضــا رنجبــر، 
بهســازی ۱09محور هم در دستور کار 

قرار دارد.

 ۲1
کیلومتر

کارخانه سیمان ری؛ میراث صنعتی جنوب تهران
  سیمان ری نخستین کارخانه سیمان ایران است.

   20هکتار وسعت دارد.
  مهم ترین آثار میراث صنعتی محسوب می شود.

  ساخت بناها و سازه های این مجموعه از سال1311 آغاز و تا سال1360 طی 
4مرحله مختلف توسعه یافت.

  واحد های کارخانه سیمان ری تا اواخر سال1362 فعال بودند.
   به دنبال گسترش شهر تهران و شــرایط تولید قدیمی همراه با انتشار 
آلودگی، تولید واحد های کارخانه متوقف و درنهایت در ســال 1363 این 

مجموعه تعطیل شد.
  در سال1397 با تالش های انجام شــده در زمره آثار ملی قرار گرفت و 

به عنوان یکی از میراث صنعتی تهران شناخته شد.
  شهرداری تهران در سال1398 مسئولیت مرمت و بازسازی این مجموعه 

را به سازمان نوسازی سپرد.

  سازمان تدوین ایده های برگزیده برای انطباق کاربری و بازآفرینی کارخانه 
را در قالب برگزاری مسابقه ای بین المللی دنبال کرد.

  برنامه ریزی مسابقه در سازمان نوسازی شهر تهران از زمستان1398 آغاز 
شد و در نهایت فراخوان آن در اردیبهشت ماه1399 به صورت عمومی و در 

رسانه های داخلی و بین المللی انجام گرفت.
  در مرحله اول در حدود 250گروه یا شرکت، برای ورود به مسابقه ثبت نام 
کردند. پس از بررســی تمامی اســناد و مدارک افراد و گروه ها، در مجموع 
92گروه واجد شرایط برای شرکت در مسابقه انتخاب شده و اسناد مسابقه 

در اختیارشان قرار گرفت.
  از بین 50اثر نهایی تعداد 37گــروه به صورت تیم های حقیقی و 13گروه 
در قالب شرکت آثار خود را ارائه کردند و در شهریور سال گذشته از نفرات 

برگزیده تقدیر به عمل آمد.
  در سال1399 مصوبه شهردار تهران مبنی بر تبدیل کارخانه سیمان ری به 
موزه صنعت، از هیأت دولت اخذ شد تا بستر مناسبی برای تغییر کاربری این 

کارخانه صورت بگیرد.

مکث
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آش بهاره
بدن مــا از آنجا که خلقتی در ظرف زمان اســت، در 
دوره های مختلف ســال نیز حاالت خــاص خود را 
می گیرد. از نظر طب سنتی بهار بهترین فصل برای 
پاکسازی بدن از رســوبات بیماری ها و عفونت هایی 
است که در سال گذشته بر بدن وارد شده بود. بهترین 
راه برای این مهم پاکسازی با آش های بهاری است که 
در هر منطقه از کشور به صورت خاص و مخصوص آن 
منطقه و با استفاده از گیاهان دارویی همان منطقه 
پخته می شود. از نمونه های ارزشمند این نوع آش ها 
می توان به  آش کاسنی،  آش خرفه،  آش زرشک،  آش 
گشنیز،  آش آبغوره و آش سماق اشاره کرد. در همه 
این آش ها حبوبات از شــب قبل خیسانده می شوند 
و پخت آنها بــه آرامی صورت می گیــرد. همچنین 
ســبزی بومی هر منطقه در نیمه زمان پخت اضافه 
می شــود و برای تکمیلش در زمان پخت، آلو به آش 
اضافه می شود. فقط دقت کنید طعم آش های بهاره 
معموال کم مزه است و نباید طعم شــوری یا ترشی 

بسیار غالب باشد.

حکیم باشی

روشنا

توبه  ما را بپذیر 
دعای روز بیست  و سوم

خدایا! در این ماه از گناهانم شست وشویم ده و از عیب ها پاکم 
کن و دلم را به پرهیزکاری دل ها آزمایش کن،  ای نادیده گیرنده 

لغزش های اهل گناه!
از خدا بخواهیم که باران رحمتش و نظر عنایتش را متوجه مان 
کند و گناهان مان را که چهره دل و سیمای جان مان را آلوده است، 
با توبه پذیری، پاک کند. نه طاعت ما خدا را سودی می بخشد و 
نه معصیت مان به دامن کبریایی او گردی می نشاند. سودبرنده و 
زیانکار خودمانیم. تقوا، نوعی خویشتن داری و مالک نفس بودن 
است. »خویشتن بانی«! چشم و گوش و دست و زبان و قلب را در 
»اختیار« داشتن! تقوای هریک از اعضا، به گونه خاصی است. ولی... 
تقوای دل، از همه مشکل تر و مهم تر است؛ زیرا در تقوای قلوب، 
مسئله نگهداری دل از وسوسه های شــیطانی، از ریا و تظاهر، از 
انگیزه های غیرالهی، از شهرت طلبی است. حفظ قلب از »کینه«، 
»حسد«، »خودپسندی« و »غرور« است. تقوای قلب، خضوع و 
فروتنی است؛ خدا را دیدن و قیامت را به یاد داشتن و به فکر حساب 
و کتاب رستاخیز بودن است. اگر خداوند آزمایش مان کند و صحنه 
امتحان نسبت به تقوای دل و پروای درون و پرهیزکاری قلبی و 
باطنی را پیش آورد، در شناخت و ارزیابی خود اشتباه نخواهیم کرد 
و دچار غرور نخواهیم شد.       استاد جواد محدثی

دوران کودکی از مهم ترین دوران های زندگی برای ایجاد عزت نفس در افراد اســت 
و پیامدهای اتفاقات دوران کودکی در بزرگســالی نمایان می شود. برچسب زدن به 
کودکان –مثبت یا منفی- تأثیرات زیادی را در دوران بزرگسالی و تشکیل شخصیت 
کودکان به همراه دارد. حس مثبت یا منفی که کودکان از برچسب هایی که از سوی خانواده و اطرافیان 

به آنها زده می شود،  دریافت می کنند ممکن است عواقب مخربی را به دنبال داشته باشد 
که گاهی ممکن است جبران ناپذیر باشند. برچسب زدن ها ممکن است از یک کار عادی 

و بی ضرر روزانه شروع شود اما بچه ها به مرور خود را با این برچسب های مثبت یا 
منفی وفق می دهند. فریماه سادات ایجادی، کارشناس ارشد روانشناسی، درباره 

عواقب برچسب زدن به کودکان توضیح می دهد: 

گزارش

چه کار کنیم که اشتباه نرویم؟
اگر تا به حال و به صورت ناخودآگاه برچسب هایی را به بچه هایتان زده اید و می خواهید این 
رفتار را ترک کنید بهتر است چند نکته را مدنظر داشته باشید. ابتدا به این فکر کنید که در 
دوران کودکی خودتان چه برچسب هایی از سوی والدین یا اطرافیان به شما زده شد و چه 
احساسی در آن زمان به شما دست داد و رفتاری که امروز با فرزندتان دارید چقدر به گذشته 

شما وابسته است و با توجه به این مسئله تغییر رفتار و گفتار را در خود آغاز کنید.
 سعی کنید برای بچه ها فرصت هایی را ایجاد کنید که بتوانند خودواقعی شان را ببینند نه آن 
چیزی که شما از آنها در ذهن خود ساخته اید. در کارها از بچه کمک بخواهید و او را تشویق 
کنید. مثال با توجه به سن کودک می توانید مسئولیت نگهداری از یک گلدان در خانه را به 

کودک تان بدهید یا در پختن غذا یا پهن و جمع کردن میز غذا از فرزندتان کمک بگیرید.
 به جای اینکه تعریف و تمجید الکی از فرزندتان بکنید، واقعیت را برایش توضیح دهید،  مثال 
اگر یک نقاشی برای شما ترسیم کرد به جای اینکه بگویید تو نقاش بزرگ و هنرمندی هستی، 
بگویید چقدر خوب درخت ها را نقاشی کرده ای. آفرین که خورشید را باالی صفحه کشیده ای، 
 چه کوه های بزرگی نقاشی کرده ای و... با توصیف کردن بچه متوجه می شود که به خاطر دقت 

کردن در کشیدن نقاشی تمجید شده است.
 در رفتار کودک جزئی نگر باشید و نکات مثبت را ببینید. رفتاری که در حد سن کودک است 
و آن را انجام می دهد را برایش بازگو کنید،  مثال اگر  هنگام وارد شدن به مهمانی سالم کرد، 
به او بگویید مامان بزرگ خوشحال شد که به او سالم کردی، عمو از اینکه به او دست دادی 
خوشحال شد. اما اگر کودک در مهمانی به کسی سالم نکرد به طور جد از گفتن جمالتی مثل 
بچه ام خجالتی است، خودداری کنید. بیان چنین جمالتی سبب می شود کودک شما گمان کند 
خجالتی بودن جزو ذات اوست. بیان این جمالت حتی توجیهی برای او می شود تا نخواهد تغییر 
کند و از هر موقعیت اجتماعی که برایش سخت است، بگریزد. یا اگر فرزندتان در امتحان نمره 
خوبی گرفت به جای اینکه به او بگویید تو با استعداد و زرنگی، بگویید که به او افتخار می کنید.

 هر چیزی را که برای بچه ها بیشتر توضیح دهیم بچه راحت تر آن را انجام می دهد. مثال الگوی 
رفتاری که از بچه می خواهیم را برایش توضیح دهیم. هنگام رفتن به مهمانی به او توضیح دهیم 
که ما با دیدن آدم های جدید به آنها سالم می کنیم، تو دوست داری بلند سالم کنی یا آرام؟ یا 
مثال برای جمع آوری اسباب بازی هایی که در خانه پخش کرده به او توضیح می دهیم که باید 
توپ هایش را داخل سبد بگذارد یا جوراب هایش را داخل کشو قرار دهد. یا مثال مامان بزرگ 

خوابیده و چه خوبه که تو سر و صدا نمی کنی تا مامان بزرگ بیدار شود.
 اگر به فرزندتان صفتی دادید، حتما از او عذرخواهی کنید این امر نه تنها عاقبت بدی ندارد 

بلکه هزاران بار نتیجه اش از برچسب زدن بهتر است.

مکث

برچسب زدن ممنوع
 با زدن برچسب - مثبت یا منفی- به کودکان، ناخودآگاه

 آینده ناخوشایندی را برای آنها ترسیم می کنیم

مثبت یا منفی؛ مسئله این است 
همه برچسب هایی که به بچه ها زده می شود الزاما 
مثبت نیســت. گاهی اوقات والدین یــا اطرافیان 
برچســب هایی مثل باهوش، قهرمان، قوی، زرنگ 
و... را به بچه القا می کنند که این برچسب ها بار روانی 
را به کودک اضافه می کند. برچسب زدن یعنی به 
بچه یاد می دهیم تو اینگونه هستی و بچه به صورت 
ناخودآگاه با این ویژگی هایی که از کودکی به او القا 
می شود، شکل می گیرد و بزرگ می شود. پس اگر از 
همان ابتدای کودکی به فرزندان برچسب هایی مثل 

کندذهن، بدغذا، بی نظم، تنبل، شرور، بدجنس و... 
زده شــود خواه ناخواه این تصور اطرافیان به بچه 
القا می شــود و برای او فرصتی فراهم می کنیم که 
به اطرافیان نشان دهد تا چه حد می تواند شرور و 
بدجنس باشد و هر زمان شیطنتی از او سر زد بچه 
می گوید من بدم چرا تالش کنم خوب شوم. چون 
این تفکر از ابتدا درون او شــکل گرفته که شرور و 
بدجنس یا بدغذاست و تالشی برای درست شدنش 
نمی کند. همزمان اطرافیان تأیید می کنند که در 

مورد آن بچه درست پیش بینی کرده اند. برچسب 
مثبت زدن به کودکان نیــز پیامدهایی را به همراه 
دارد، والدینی که مدام به فرزندشــان می گویند تو 
زرنگی، باهوشی، از همه قوی تر هستی، قهرمانی، 
بزرگی، زیبایی و... یک خود رؤیایی را به فرزندشان 
تلقین می کنند و می خواهنــد حس توانمندی به 
فرزندشان بدهند اما این کار آنها باعث می شود که 
چیزی باالتر از توان کودک را بــه او القا کنند و در 
نهایت نه تنها در درازمدت خودشــان نمی توانند 

کوچک ترین اشتباهی را از فرزندشان تحمل کنند 
و مدام از او عیب و ایراد می گیرند بلکه کودک نیز به 
مرور از خود متوقع می شود و مدام خود را سرزنش 
می کند که چرا نتوانســته فــالن کاری را که از او 
خواســته اند انجام دهد و از ترس شکست، کاری را 
انجام نمی دهد و وارد فعالیت جدید نمی شود چرا 
که ممکن است شکســت بخورد و مثال مامان و بابا 
بفهمند که من قهرمان نیستم و من را دیگر دوست 

نداشته باشند.

کودک رؤیایی  یا کودک واقعی
برچسب زدن–مثبت یا منفی- به کودکان ممکن است تحت تأثیر تفکرات والدین، فشار اطرافیان، جامعه یا 
تحت تأثیر پیش بینی هایی باشد که اطرافیان از نوع رفتار کودک دریافت می کنند. مثال والدین توقع دارند با 
کودکی که در رؤیاهایشان پرورش داده اند، ارتباط بگیرند نه کودکی که در واقعیت زندگی می کند و همین 
مسئله باعث می شود که مدام به کودک گوشزد کنند که تو خیلی حرف گوش نکنی، تو لجبازی، مامان 
را اذیت می کنی و... یا اینکه والدین کودک افرادی آگاه و دانا هستند اما اطرافیان مدام تکرار می کنند که 
این بچه شیطان است، بازیگوش است، خرابکار است و... و نوع دیگر برچسب زدن موقعی است که والدین 
مثال قبل از رفتن به مهمانی برای خودشان پیش بینی هایی رادارند؛ مثال االن که می رویم مهمانی بچه باید 
عادی برخورد کند، به همه بلند سالم کند اما شاید بچه در زمان مهمانی رفتن و با ورود به محیط جدید 
خجالت زده بشود و سالم نکند و در این موقع مادر می گوید که تو بچه بی تربیتی هستی که سالم ندادی یا 

چرا به عمو دست ندادی و...

خانه روشن 
نورپردازی یکی از مهم ترین اصــول در طراحی فضای داخلی 
است. یک خانه بزرگ می تواند با نورپردازی نادرست، کوچک 
به نظر برســد اما در مقابل، یک آپارتمان کوچک با نورپردازی 
درســت و دقیق، بزرگ و دل باز خواهد شــد. فارغ از بزرگ یا 
کوچک جلــوه دادن فضا، نورپردازی نادرســت هم چشــمان 
بیننده را آزارداده و هم تأثیر منفی بر آرامش روحی اش خواهد 
گذاشت. نمونه ای از نورپردازی های نادرست عبارتند از استفاده 
از نور شدید، نور کامال ســفید و یا نور بسیار کم و ضعیف. برای 
نورپردازی فضای داخلی خانه یا اغلب محیط های بســته، بهتر 
اســت از چراغ های به اصطالح »نور طبیعی« استفاده کرد که 
نورشان ما بین نور آفتابی و مهتابی است، این ترکیب فضا را از 
سردی نور فقط سفید دور کرده و محیطی گرم ایجاد می کند که 
اثر بهتری بر روحیه دارد. سعی کنید قسمت هایی از خانه را که 
دارای کارکردی خاص هستند،  به صورت ویژه نورپردازی کنید؛ 
 میز کار آشپزخانه یا کانتری که معموال برای آماده سازی  مواد 
غذایی مورد استفاده قرار می گیرد ازجمله این قسمت هاست؛ 
این نقاط باید از نور خوب و مناسبی برخوردار باشند تا چشمان 
شما در زمان انجام کار، تحت فشار قرار نگیرد. می توان با استفاده 
از چراغ ها یا آویزهای ســاده این نور را تامیــن کرد. همچنین 
اگر فضای روی کابینت ها هم محلی بــرای انجام فعالیت های 
آشپزخانه است، می توانید با اســتفاده از چراغ های اس ام دی 
زیرکابینتــی، نور مناســب را تامین کنید. البتــه به کارگیری 
چراغ های زیرکابینتی یا همان نورمخفی هــا، جلوه خاصی به 

فضای آشپزخانه خواهد داد.

 به جز آشپزخانه، در دیگر قسمت های خانه نیز شاید نیازمند 
نورپردازی جداگانه ای باشــید؛ مثال میز کار یا مکانی در خانه 
که معموال برای مطالعه انتخاب می کنید را بهتر است با آباژور یا 
نورهای اختصاصی در سقف،  روشن تر و کاربردی تر کنید. اما فارغ 
از نورپردازی مصنوعی، باید بهره مندی از نور طبیعی را بسیار مورد 
توجه قرار داد و تا جای ممکن نور خورشید را به داخل خانه راه داد. 
برای این منظور نباید از پرده های ضخیم و شلوغ و دارای دکور 
استفاده کرد؛ پرده های شلوغ و کالسیک و عجیب و غریب هم 
جلوی نور طبیعی را می گیرند و از آنجا که معموال دارای رنگ های 
تیره اند، خانه را کوچک تر نشان می دهند. استفاده از یک پرده ای 
که نور را به اندازه کافی از خودش عبور دهد کافی است؛ فقط اگر 
با مسئله مشرف بودن مواجه اید از پشت پرده ای با رنگ روشن 

استفاده کنید. 

زهرا اردم؛ کارشناس طراحی داخلیچیدمان
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فروش بلیت های جام جهانی از 8صبح 
دیروز توسط وزارت ورزش و جوانان 
آغاز شد و تا 12شــب روز سه شنبه 
ادامه دارد. اما فرصت بهره مندی ایران 
از ظرفیت اقتصادی و گردشــگری برپایــی رویداد 
جام جهانی در همسایگی ایران و در کشور کوچک قطر 

بسیار اندک است.
به گزارش همشــهری، فــروش بلیــت بازی های 
جام جهانی قطر در شــرایطی از صبح دیروز و توسط 
وزارت ورزش آغاز شــده که در هفته های گذشــته 
تبلیغات فروش پکیج های ســفر به قطــر به قیمت 
100 تا 150میلیون تومان در فضای مجازی داغ شد. 
فروشــندگان غیرمجاز تورهای جام جهانی تبلیغات 
وسیعی را برای فروش تورهایی آغاز کرده اند که هنوز 

نه مجوز فروش و نه حتی قابلیت اجرا دارند.
بازار کالهبرداری تورهای جام جهانی چنان داغ شد 
که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  
با هدف پیشگیری از وقوع جرم و مال باختن ایرانی ها 

ناگزیر به صدور اطالعیه شد.
این وزارتخانه اعالم کرد: »هنــوز هیچ پرواز و هتلی 
برای جام جهانی قطر اختصــاص نیافته و هموطنان 
در این مرحله صرفا می توانند بلیت بازی ها را از طریق 

فدراسیون فوتبال ایران خریداری کنند.«
در این اطالعیه تأکید شــده است که هموطنان قبل 
از هرگونه اقدام برای خرید بسته سفر )تور( به مقصد 
قطر بایــد از مجاز و معتبر بودن فروشــنده و مجری 
بسته سفر)تور مســافرتی( با مشــاهده مجوز دفتر 
خدمات مسافرتی و درصورت نیاز استعالم اعتبار آن 
از طریق ســامانه الکترونیکی یا تماس با ادارات کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها 

اطمینان یابند.
ضرورت عقد قرارداد و دریافت نســخه معتبر قرارداد 
ممهور و امضا شده توســط مقام مجاز دفتر خدمات 
مســافرتی )مجری تور(، پرهیز از واریز هرگونه وجه 
به حساب واسطه ها و اشــخاص متفرقه و فاقد سمت 
مجاز ازجمله مواردی است که وزارت میراث فرهنگی 

در اطالعیه خود بر آن تاکید کرد.
همزمان با این  اطالعیه،  ســایت رسمی فدراسیون 
فوتبال  قیمت بلیت بازی های جام جهانی را به ترتیب، 
250، 600 و 800 ریال قطر با پرداخت به ریال اعالم 
کرد . هر ریال قطر دیروز در بازار پولی ایران ۷6۴0تومان 
بود و بدین ترتیب قیمت بلیت درجــه3 بازی ایران 
یک میلیون  و  910هــزار تومان، بلیــت درجه2 به 
مبلغ ۴میلیون و58۴هزار تومــان و بلیت درجه یک 

6میلیون و112هزار تومان فروخته شد.
درحالی که آشفته  بازار سفرهای جام جهانی قطر در 
فقدان صدور مجوز برای برگزاری سفرهای جام جهانی 
ادامه دارد و وزارتخانه متولی ســفر را ناگزیر از انتشار 
اطالعیه برای پیشگیری از کالهبرداری  در این زمینه 
کرد، ســعید محمد، دبیر شــورای عالی مناطق آزاد  
دیروز به مهر گفت: تا خردادماه، همه اقدامات به منظور 
آماده سازی شرایط برای جام جهانی تکمیل می شود. 
سعید محمد همچنین خبر داده اســت که سفر به 
مناطق آزاد ایران نیاز به ویزا نــدارد و رایزنی ها برای 
حذف مهر ورود به ایران بر گذرنامه مسافران خارجی 
با مسئوالن در جریان اســت تا مشکل ممهور شدن 

پاسپورت مسافران خارجی هم حل شود.
روزنامه همشهری ۴آذرماه سال99 از تداوم مذاکرات 
تجار و بازرگانــان کیش با بازرگانان کشــور قطر که 
از ســال98 با هدف جذب بخشــی از گردشگران و 
تماشــاچیان جام جهانی2022 قطر به جزیره کیش 
آغاز شــده بود خبر داد. بازرگانان کیــش آن زمان 
محاسبه کرده بودند که 20هزار گردشگر و بازدیدکننده 
جام جهانی قطر را در کیش اسکان بدهند و از این مسیر 
20میلیون دالر برای جزیره کیش و کشــور ارزآوری 

داشته باشند.
سال99 جزیره کیش، 20هتل ۴ستاره با ظرفیت 5هزار 
تخت داشت و براســاس برنامه ریزی ها تا سال1۴01 

نیز 5هتل 5ستاره با ظرفیت حدود 12هزار تخت به 
مجموعه تاسیسات اقامتی کیش افزوده می شد.

خسرو نشــان، معاون ســابق گردشــگری کیش و 
مدیرعامل وقت جامعه تجار و بازرگانان کیش همان 
زمان به همشهری گفته بود مذاکرات بخش خصوصی 
اگرچه با طرف های قطری ادامــه دارد ولی به نتیجه 
رسیدن آن نیازمند هماهنگی و همکاری 3 وزارتخانه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خارجه و 
ورزش و جوانان و همچنین غول های حمل ونقل هوایی 

و کشتیرانی ایران است.
مسئوالن دولت ســابق اما این اظهارات و تالش های 
صورت گرفته برای جذب گردشــگران و مســافران 

جام جهانی قطر به کیش را نادیده گرفت.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اما در ماه های 
گذشته پیگیر استفاده از ظرفیت اقتصادی جام جهانی 
قطر برای ایران شد و مسئوالن را به برنامه ریزی برای 
جذب و اسکان گردشگران جام جهانی مکلف کرد. او 
مدتی قبل در سفر به قطر و در دیدار با مقامات آن کشور 
بر ضرورت همکاری خوب ایــران و قطر در برگزاری 
با شکوه مســابقات جام جهانی قطر تأکید کرد و پس 
از اتمام این سفر، موضوع همکاری های دو کشور در 
جذب بخشی از تماشاگران جام جهانی به ایران را در 

چند تماس تلفنی با مسئوالن  قطر پیگیری کرد.
هنوز اما چشــم انداز روشــنی از ورود گردشــگران 

جام جهانی به ایران با توجه به وسعت اندک کشور قطر 
و رقابت شدید ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
برای استفاده از فرصت طالیی گردشگری موجود در 

چند کیلومتری ایران، وجود ندارد.
همین دیروز نیز مسیح اهلل صفا، عضو ستاد هماهنگی 
و پیگیری مسائل جام جهانی2022 قطر در کیش و 
رئیس جامعه هتلداران کیش به ایسنا گفت: تماشاچیان 
جام جهانی ممکن است سلیقه و انتخاب های دیگری 
داشته باشند. اما می توان با تأکید بر ارزانی و دسترسی 
آسان از کیش به قطر، تماشاچی ایرانی را بهتر جذب 

کرد.
منظور او از این سخنان آن اســت که نباید به جذب 
گردشگران خارجی به کیش دلخوش بود و به جای آن 
باید بر جذب و اعزام گردشگران و تماشاچیان ایرانی به 
قطر با قیمت ارزان تأکید کرد. او پیشنهاد داده است که 
یک سوم از 15هزار بلیت سهمیه ایران از جام جهانی در 
اختیار جزیره کیش قرار بگیرد تا با این سهمیه، هزینه 
اقامت و سفر از طریق کیش به قطر، ۷5درصد ارزان تر 
از قیمت تورهای جام جهانی قطر که به گفته او 100 تا 
150میلیون تومان فروخته می شود تمام شود. براساس 
آنچه مسیح اهلل صفا البته با ارجاع به تورهای غیرمجاز 
تبلیغ شده گفته است، قیمت تورهای جام جهانی قطر 
از مبدا کیش برای ایرانی هــا 25 تا 3۷میلیون تومان 

تعیین خواهد شد.

آشفته بازار سفر به قطر
فروش بلیت بازی های ایران در جام جهانی قطر با قیمت حدود 2 تا بیش از 6میلیون تومان آغاز شد

گردشگری

 پلنگ قائمشهر  
زنده نماند

پلنگ سرگردان قائمشــهر در پی شلیک گلوله برای نجات 
جان مأمــور انتظامی تلف شــد. فرمانده یــگان حفاظت 
محیط زیســت مازندران گفت: پلنگ ســرگردانی که در 
خیابان های قائمشهر رها شده بود، به دلیل اصابت 2 گلوله 

برای نجات جان مأمور نیروی انتظامی تلف شد. 
تخریب زیستگاه  حیوانات وحشــی طی سال های اخیر در 
جنگل های هیرکانی، چنان سرعت گرفته که حضور آنها در 
فضای شهری با همه واهمه هایی که این حیوانات از انسان ها 

دارند، امکان پذیر شده است.
ســاعت 5صبح دیروز یکشــنبه،  وجود یک پلنگ زنده در 
خیابان کارگر قائمشهر به آتش نشانی گزارش شد. با روشن 
شدن هوا، شهروندان به خیابان آمدند تا از نزدیک این حیوان 
را مشاهده کنند. در کلیپی که از سوی شهروندان در فضای 
مجازی پخش شد، این پلنگ روی ســر در بانک صادرات 
منطقه چشمه سر حضور داشت که با دیدن مردم از سر در به 

پایین پرید و فرار کرد. 
همزمانی تجمع مردم برای مشاهده پلنگ با ساعت ترافیک 
صبحگاهی شهر، موجب شــد نیروهای آتش نشانی نتوانند 

فرصت کافی برای زنده گیری داشته باشند.
به گفته مســلم آهنگــری، پلنگی کــه در خیابان کارگر 
قائمشهر مشاهده شد، پس از خروج از این خیابان وارد یک 
محوطه مسکونی شــد که با ورود یکی از مأموران نیروی 
انتظامی به این محوطه برای پیدا کــردن محل اختفای 
پلنگ، به ایــن مأمور حمله کــرد و در نهایت برای نجات 
جان مأمــور نیروی انتظامی مورد اصابت شــلیک گلوله 

قرار گرفت. 
وی افزود: پس از زخمی شدن پلنگ، همکاران ما با شلیک 
دارت بیهوشی توانســتند این حیوان را زنده گیری کنند و 
برای درمان و مداوا به پایگاه حیات وحش سمسکنده انتقال 
دهند. اما تالش  دامپزشکان برای نجات جان پلنگ بی نتیجه 

ماند و این حیوان تلف شد. 
در عملیــات دیــروز آتش نشــانی، نیروهــای اداره کل 
محیط زیســت، نیروی انتظامی و اورژانس حضور داشتند 
اما شلیک گلوله موجب شــد این حیوان نتواند جان سالم 
به در برد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت مازندران 
خاطرنشان کرد: هنوز به طور دقیق مشخص نشده که این 
پلنگ از کجا و چگونه وارد محدوده شهر شد. اما بررسی ها 

در این زمینه ادامه دارد.
در عین حال مردم محلی خبر می دهند کــه این پلنگ از 
جنگل های مسیر شهرک یثرب به داخل شهر آمده و برای 

یافتن غذا در شهر سرگردان شده است.

علی مریدی
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان 

حفاظت محیط زیست 
وظیفه جمــع آوری و تخصیص پســاب 
فاضــاب برعهــده وزارت نیــرو اســت و 
 پیشــتر در اصفهان فاضــاب   از طریق 
چاه هــای جذبــی وارد زمیــن می شــد و 
آبخوان هــا را تغذیــه می کــرد. امــا حاال 
کشــاورزان باید چاه ها را ببندند وگرنه 

فرونشست زمین تشدید می شود.

علی ساجقه
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

کارگــروه مدیریــت جامــع آب و خــاک 
اســتان خوزســتان در ســتاد ملــی 
مدیریت گردوغبار باید تشکیل شود. 
مدیریت صحیح منابــع آب و خاک در 
اســتان خوزســتان یک ضرورت اســت 
و بایــد اعتبــارات و زمان بنــدی تکمیل 
پروژه هــای بر زمیــن مانده این اســتان 
بــه ســرعت در ســتاد ملــی مدیریــت 

گردوغبار مصوب شود.

نقل قول خبر

گــروه بازرســی منابــع طبیعــی در 
مســیرهای کــوچ عشــایر اســتان های 
زاگرس نشــین مســتقر شــدند. بــه 
گــزارش همشــهری، گروه هــای ثابــت 
به صورت شــبانه روزی از ۱۵اسفندماه 
ســال گذشــته تا کنون در گلوگاه های 
اســتان های زاگرس نشــین به منظــور 
جلوگیــری از کوچ زودهنــگام و نظارت 
بــر کــوچ عشــایر مســتقر شــدند تــا از 

عرصه های مرتعی حفاظت کنند.

60

تــن چــوب قاچــاق در شهرســتان های 
شــهریار و ربــاط کریــم کشــف شــد. 
به گــزارش ســازمان منابــع طبیعــی، 
ارزش تقریبــی محموله کشــف شــده 
کــه از نــوع توســکای جنگلــی اســت، 
برابــر نظــر کارشناســان مربوطــه بالغ 
بــر 200میلیــون ریــال بــرآورد شــده و 
محموله کشف شــده در محوطه اداره 
منابــع طبیعــی شــهریار و ربــاط کریم 

برای طی روند قانونی دپو شد.

5

عدد خبر

خبر روز
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ماجرای سایت زباله ســراوان چند روزی است دوباره در فضای 
رسانه ای مطرح شــده؛ موضوعی که طی ســال های گذشته 
به عنوان مسئله  حل نشــده مردم و مســئوالن گیالن و البته 
روســتای ســراوان را دچار چالش کرده اســت. با این حال، 
حدود 2هفته گذشته حضور مردم در ســایت زباله و اعتراض 
و مطالبه گری آنان موجب شــده است مســئوالن   به موضوع 

حساس تر شوند.

کوه 120متری زباله
سایت زباله ســراوان در 17کیلومتری شــهر رشت، 20هکتار 
مساحت دارد. این دره  که روزگاری محیطی طبیعی بود، حاال 
نه تنها با زباله پر شده، بلکه کوهی از زباله به ارتفاع 120متر هم 
روی آن به وجود آمده است. تخلیه روزانه 800 تا 1200تن زباله 
در هر روز هم بر ابعاد این کوه می افزاید و زندگی مردم سراوان را 
بیشتر تهدید می  کند. وجود سایت دپوی زباله نه تنها جمعیت 
6هزارنفری روســتای ســراوان را از نظر اقتصادی با معضالت 
متعدد مواجه کرده، بلکه امکان هر نوع پیشرفتی را نیز از منطقه 

سلب کرده است.
اسداهلل عباسی، استاندار گیالن اسفند سال گذشته، خواستار 
اقدام عملی برای حل مشکل سراوان شــده  بود آن هم اقدامی 
که طی هفته به نتیجه برســد. با این حال، مردم در عمل اقدام 
تأثیرگذار و مشهودی ندیده اند. در روزهای گذشته هم مسئوالن 
استان قول های بسیاری به مردم داده اند. برای مثال، عباس صابر، 
معاون عمرانی اســتاندار گیالن در روزهای گذشته وعده داده 
است مرکز دفن سراوان تا یک سال آینده ساماندهی و به زودی 

برای انجام این ساماندهی پیمانکاری مشخص می شود.
روز گذشــته نیز اعالم خبر محکومیت 3عضو سابق شهرداری 
رشت درباره ســایت ســراوان خبرها را به اوج رساند. به گفته 
دادســتان مرکز گیالن، حکم محکومیت قطعی برای 3مدیر 
سابق شهرداری رشــت درباره زباله ســراوان صادر شده و این 

پرونده ها در مرحله اجرای حکم است.
مهدی فالح میری می گوید: در یکی از موارد تا ۹0درصد مبلغ 
قرارداد برای ساماندهی سایت زباله ســراوان به پیمانکار داده 
شده، اما هیچ کاری انجام نشــده است. تعقیب و پیگیری بقیه 
مدیران متخلف و متولیان پسماند سراوان رشت هم ادامه دارد 

تا حقوق مردم منطقه تضییع نشود.
در 2هفته گذشته اما حضور مردم سراوان در سایت دپوی زباله 
و اعتراض به تعیین تکلیف نشدن این تخلیه گاه، از وضعیت حاد 
زندگی در این منطقه خبرداده اســت. زنان، مردان و کودکان 
سراوانی روزهاســت در این منطقه شبانه روز مانده اند تا جلوی 

ورود هرگونه زباله به سایت سراوان را بگیرند.

مردم از وعده ها ناامیدند
حضور شــبانه روزی مردم در سایت ســراوان در فضایی کامال 
صلح آمیز فقط یک هدف دارد و آن مشخص شدن تکلیف منطقه 
یک بار برای همیشه است. یک فعال اجتماعی اهل سراوان درباره 
شرایط کنونی سایت به همشهری می گوید: مردم از زن و مرد و 
حتی کودک در سایت هستند و حتی مراسم افطار را همین جا 
برگزار می کنند. 36سال است در این سایت زباله تخلیه می شود 
و تنها خواسته مردم روستا این اســت که روند تخلیه زباله در 

سایت متوقف شود.
احمد بابویی درباره سابقه مطالبه گری مردم منطقه هم توضیح 
می دهد: البته چنین تجمعاتی ســال۹6 هم برگزار شد که آن 
زمان شورای تامین استان از مردم خواست 2سال مهلت بدهند 
تا بهسازی سایت انجام شود. سال۹8 وقتی مردم دیدند حتی 
20درصد از کار هم انجام نشده است، پیگیر شدند و دوباره قرار 
شد این کار تا سال1400 به نتیجه برســد. هم اکنون مردم از 
قول هایی که به آنها داده شــده، ناامیدند و قصد دارند تا زمانی 
که نتیجه قطعی نگیرند، ســایت زباله را ترک نکنند. به همین 
دلیل ورودی سایت را داربست زده   و بنر بزرگی با عکس شهدای 
ســراوان نصب کرده اند تا ماشــین ها نتوانند وارد شوند و زباله 

تخلیه کنند.
وی ادامه می دهد: نکته مهم این اســت که تجمعات با حضور 
خانواده شــهدا و همراهی همه مردم منطقه برگزار می شود و 

کامال مردمی و مسالمت آمیز است. زنان هم نقش قابل توجهی در 
این جریان داشته اند، تا صبح در محوطه سایت به همراه خانواده 
و فرزندانشان حضور دارند و همه وقتشان را اینجا می گذرانند. 
خوشبختانه دادستان شهر ســنگر و امام جمعه منطقه از مردم 

حمایت می کنند که برای مردم بسیار مهم است.

حضور چشمگیر زنان روستا
زنان روســتایی در وضعیتی که مســئولیت ســنگین خانه و 
فرزندان روی دوش آنهاســت، نزدیک 2هفته است هر شب با 
حضور در سایت ســراوان از تخلیه ماشین های زباله جلوگیری 
می کنند. یکی از زنان اهل سراوان درباره حضور در این تجمعات 
شبانه روزی به همشــهری می گوید: از 2هفته قبل که مردان 
سراوانی برای اعتراض به ســایت رفتند، زنان هم راهی منطقه 
شدند تا اعتراض به وضعیت سایت شکل جدی تری پیدا کند. 
وقتی زنان همــراه بچه ها در چنین فضایی شــرکت می  کنند 

وضعیت دیرتر به حالت عادی برمی گردد.
حدیثه دژم پناه ادامه می دهد: تعداد زنانــی که در اعتراض ها 
شرکت کرده اند زیاد است، معموال یک شب در میان می مانند تا 
بتوانند به خانه  و فرزندان رسیدگی کنند و استراحت هم داشته 
باشند. این زن روســتایی با بیان اینکه خودش یک بچه 3ساله 
دارد و حتی یک شب با فرزندش در کنار ســایت مانده  است، 
اظهار می کند: مردم تا صبح در سایت دور هم می مانند و درباره 
اینکه اعتراض چطور باید ادامه پیدا کند یا وضعیت سایت به چه 
شکل درآید، صحبت می کنند. به هر حال خواسته ما این است 
که دیگر زباله ای به اینجا نیاید و تا زمانی که تصمیم قطعی برای 

سایت گرفته نشود، به اعتراض خود ادامه می دهیم.

زندگی در روستا ممکن نیست
شرایط زندگی برای مردم سراوان دشــوار است، یکی دیگر از 
زنانی که در ســایت زباله حضور دارد، به همشهری می گوید: 
روزی 1200تن زباله در سراوان تخلیه می شود و انباشت زباله 
در منطقه مردم را دچار مشکل کرده اســت. بسیاری از اهالی 
مهاجرت کرده اند و بســیاری هم اگر بتوانند تمایــل دارند، از 

اینجا بروند.
مریم ساروشی با بیان اینکه قرار بود فقط زباله شهرستان رشت به 
سراوان منتقل شود، می افزاید: اگر در اتوبان به سمت رشت بروید 
خواهید دید کامیون های زباله از شهرهای دیگر هم راهی سراوان 
هستند. مسئله این اســت که منطقه مسکونی فقط هزار متر با 

سایت زباله فاصله دارد، انگار این زباله ها بر سر مردم می ریزد.
وی ادامه می دهد: من به عنوان یک زن خانه دار 2هفته اســت 
زندگی ام را رها کرده  و به ســایت رفته ام، زیرا وضعیت زندگی 
ما به سایت وابسته است. اینقدر اینجا بوی تعفن و مگس زیاد 
است که زندگی ما مختل شده. رسانه ها هم کمتر به این وضعیت 
توجه کرده اند درحالی که ما فقط یک درخواست داریم که دیگر 
زباله وارد سراوان نشود. ما تا زمانی که وضعیت این دپوی زباله 
مشخص نشود، همین جا می مانیم. حتی نمی  خواهیم زباله های 
موجود در سراوان از اینجا تخلیه شود، فقط دیگر زباله جدیدی 

به اینجا نیاورند. این زن اهل ســراوان با بیــان اینکه مردم در 
سال های گذشته هم اعتراض کرده اند، اما خواسته آنان به جایی 
نرسیده است، ادامه می دهد: شرایط منطقه واقعا خوب نیست، 
مردم سراوان سال هاست اینجا زندگی می کنند، سیاه رود که از 
جنگل های کچا می گذرد، محل تفریح مردم بود و حاال به جای 
آب در آن شیرابه روان است؛ شیرابه ای که تا تاالب انزلی می رود 

و سپس وارد دریای خزر می شود.

اقتصاد سراوان در خطر نابودی
به جز بیماری و آلودگی محیطی که زندگی را در سراوان سخت 
کرده، کشاورزی و اشتغال منطقه ســراوان هم به دلیل وجود 

سایت زباله با مشکالت بسیار مواجه شده است.
رئیس شورای روستای سراوان درباره وضعیت فعلی منطقه به 
همشهری می گوید: جلوگیری از تخلیه زباله در سایت سراوان 
خواسته اول و آخر مردم روستاست. وجود این تخلیه گاه مسائل 
بسیار زیادی را برای مردم ایجاد کرده و وجود بیماری های متعدد 
ازجمله سرطان در میان مردم و مشکالت اقتصادی فقط موارد 
اندکی از این معضل است. نعمت روشان با بیان اینکه هم اکنون 
هیچ کس در سراوان نمی تواند زمین یا خانه اش را بفروشد، اظهار 
می کند: با وجود پتانسیل های سراوان برای اشتغال زایی به دلیل 
وجود سایت زباله ســرمایه گذاران تمایلی برای ایجاد کارخانه 
در منطقه ندارند. از ســوی دیگر وجود شیرابه زباله کشاورزی 
سراوان را به نابودی کشانده است. پیش از این برنج سراوان زبانزد 
خاص و عام بود، اما حاال آلودگی ناشی از زباله موجب شده است 
نه تنها تولید محصوالت با مشکل مواجه شود بلکه آنچه تولید 
می شود هم خریداری نداشــته باشد. وی ادامه می دهد: آلوچه 
و هلو 2محصول باغی ویژه سراوان بود که در سراسر استان آن 
را می شناسند، با این حال حدود 10سال است آلودگی سایت 
موجب شــده همه درختان خشک شــوند و مردم حتی برای 
مصرف خودشــان هم نتوانند میوه تولید کنند. حتی درختان 
گردو که بسیار مقاوم هستند خشک شده اند و تولید محصوالت 
باغی و زراعی تقریبا از بین رفته است.  رئیس شورای روستای 
سراوان با تأکید بر اینکه مردم از همه نظر با آلودگی سایت زباله 
متضرر شده اند، می گوید: اگر مردم به شکل خودجوش در اطراف 
سایت تجمع کرده اند به خاطر آن است که وعده های مسئوالن در 
سال  های گذشته عملی نشده و کارد به استخوان مردم رسیده 
است. اینجا دختر 13ســاله ای داریم که پزشکان تهران تأیید 
کرده اند به خاطر آلودگی زباله بیمار شده است و حاال باید برای 
پنجمین بار عمل شود. روشان با گوشزد کردن خطر مهاجرت از 
ســراوان، اظهار می کند: مردم واقعا دیگر تمایلی ندارند اینجا 
زندگی کنند، اگر مســئوالن کاری نکنند، سکونت در سراوان 
معنی ندارد، شما حتی نمی توانید اینجا به راحتی غذا بخورید، 
آنقدر مگس زیاد است که زندگی روزانه دچار مشکل شده. وی 
ادامه می دهد: من 30سال نظامی بودم  و در جبهه و جنگ حضور 
داشــته ام، اینجا مردم فقط آمده اند که خواسته شان را بگویند 
تا بتوانند به راحتی در روســتای خودشــان زندگی کنند. چرا 
مسئوالن ارشد استان به اینجا سر نمی زنند و وضعیت مردم را 
نمی بینند. سراوان 2۹شهید داده و مردم آن در سرنوشت کشور 
سهیم بوده اند، خواهش ما این اســت که مسئوالن مشکالت 

سراوان را جدی بگیرند و برای رفع آن کاری انجام دهند.

شهرداری رشت پاسخگو نبود
با وجود پیگیری های متعدد خبرنگار همشــهری، مســئوالن 
شهرداری رشت رغبتی به توضیح درباره وضعیت سایت سراوان 
نداشتند. با این حال انتشــار اطالعیه ای از سوی وزارت کشور 
درباره ساماندهی سایت سراوان نشان از پیگیری مسئوالن در 
این زمینه دارد. در این اطالعیه که از سوی مرکز اطالع رسانی 
وزارت کشور اعالم شــده اســت با تأکید بر انتظار بحق مردم 
سراوان درباره تبعات زیست محیطی دفن گاه پسماند، اعالم شده 
است عملیات اجرایی ساماندهی، بهسازی فنی و زیربنایی این 

دفن گاه، کلید خورده و به صورت جدی دنبال می شود. 

    
به نظر می رسد مسئوالن جنبه های مختلف مشکالت سراوان را 
در آنچه از سوی وزارت کشــور اعالم کرده مدنظر قرار داده اند. 
با این حال آنچه مردم می خواهند اقدامی فوری و قطعی است 
 که به حیات آنان بستگی دارد و خواســته بحق اهالی سراوان

محسوب می شود.

حمیده پازوکی  گزارش
خبرنگار
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نخلستان های بوشهر سبز می شود
طرح تحول نخلســتان ، یکی از طرح های کشــاورزی است 
که با توجــه به کاهش بارندگی و تشــدید خشکســالی از 
سال۹7 در نخلستان های اســتان بوشهر آغاز شده. در سفر 
استانی رئیس جمهوری طی پاییز ســال گذشته به بوشهر، 
2۹1میلیارد تومان اعتبار برای سرعت بخشــی به این طرح 
اختصاص یافت و حاال مسئوالن جهادکشاورزی استان خبر 
می دهند طرح تحول 2400هکتار نخلستان منطقه سعدآباد 
شهرستان دشتســتان هفته دولت امســال به بهره برداری 

خواهد رسید.
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی 
بوشــهر با بیان اینکه طرح تحول نخلســتان در مجموع در 
34هزارو250هکتار باغات استان اجرا می شود به همشهری 
می گوید: طرح تحول نخلســتان به عنوان یکی از طرح های 
ســتاد اقتصاد مقاومتی مطرح شــد و به تصویب رســید و 
 بعد از انجام مطالعات فنــی و ارزیابی هــا وارد فاز عملیات

 اجرایی شد. 
فاز اول  این طرح 10هزارو100هکتار را شامل می شود که از 
این عدد 2400هکتار در منطقه سعدآباد از سال۹7 آغاز شده 
اســت و هم اکنون حدود 85درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 

هفته دولت امسال بهره برداری می شود.
مســعود خوارزمی نیا می افزاید: 7700هکتار از فاز اول در 
منطقه آب پخش قرار دارد که از این عدد حدود 1050هکتار 
امسال آغاز شده اســت و حدود 60درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. مطالعــات 8700هکتار هــم از فــاز دوم در منطقه 
 شبانکاره به پایان رســیده که عملیات اجرایی آن به زودی

 آغاز می شود.
وی مهم ترین هدف طرح تحول نخلســتان را صرفه جویی 
در مصــرف آب و افزایــش عملکــرد محصــول می داند و 
توضیح می دهد: اصالح شــیوه آبیاری از سنتی به غرقابی، 
اصالح و بازســازی نخیالت درجــه2، نوســازی و احیای 
ارقام و   نخیــالت درجــه3، تدوین الگوی کشــت و ایجاد 
 تشــکل آب برای توزیع و مدیریــت آب از اهداف این طرح 

به شمار می رود.

به گفته مدیر آب و خاک و امور فنی مهندســی ســازمان 
جهادکشاورزی بوشهر، قرار است در قالب اجرای طرح تحول 
نخلستان 34هزارو250هکتار شیوه های نوین آبیاری، اصالح 
و بازسازی نخیالت درجه2 به میزان 7422هکتار، نوسازی و 
احیای ارقام نخیالت درجه3 به میزان 11هزارو133هکتار و 
تدوین الگوی کشت در سطح 15هزارو6۹5هکتار انجام شود.
او اجرای این طــرح را زمان بر می داند، امــا تأکید می کند 
درصورت تخصیــص به موقع اعتبار طرح به ســرعت پیش  
می رود و در ادامه به ســایر زمین های باغی هم گســترش 

خواهد یافت.

    
خرما یکی از مهم تریــن محصوالت باغبانی دنیا به شــمار 
می رود و ایران با تولید ســاالنه یک میلیون و 230هزار تن 
سومین تولید کننده جهان در این زمینه است. استان بوشهر 
هم با 34هزار هکتار ســطح زیرکشت 13درصد سهم تولید 
کشور را به خود اختصاص داده اســت. ساالنه 160هزار تن 
خرما از سوی 16هزارو732بهره بردار در استان بوشهر تولید 

و از این میزان 27هزار تن محصول صادر می شود.
همچنین 87واحد با ۹0هزار تن ظرفیــت صنایع فرآوری 
و 65هزار تن ظرفیت سردخانه ای در اســتان بوشهر برای 

نگهداری خرما در استان فعال هستند.

پیگیری

ساخت ۳00کیلومتر بزرگراه 
در اردبیل 

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان اردبیل 
گفت: ساالنه 50 تا 60کیلومتر بزرگراه و تا 5سال آینده 
300کیلومتر بزرگراه در استان ســاخته خواهد شد. 
به گزارش ایسنا، علی یوســف زاده اظهار کرد: میزان 
تصادفات در جاده های استان نسبت به میانگین کشوری 
باتوجه به طول راه ها در سطح پایین اما همچنان سعی 
بر این است تا با افزایش ایمنی راه ها میزان تصادفات و 
تلفات کاهش یابد. وی با بیان اینکه با توسعه بزرگراه ها و 
بهسازی راه های استان شاهد کاهش تصادفات جاده ای 
در استان خواهیم بود، خاطرنشان کرد: هزینه ساخت 
بزرگراه ها 120هزار میلیارد ریال است که با تأمین این 
اعتبار پروژه هــای بزرگراهی اســتان تکمیل و ایمنی 
جاده های استان هم فراهم می شود. یوسف زاده اولویت 
توســعه بزرگراه ها را مســیر اردبیل - سرچم به طول 
178کیلومتر اعالم کرد و گفت: بخشی از این بزرگراه 
به روی خودروها گشوده شده اســت و با تأمین اعتبار 
به صورت ملی و فاینانس بانک، این پروژه در سال های 
آینده تکمیل می شــود. معاون مهندسی و ساخت راه 
و شهرســازی اردبیل آســفالت ریزی الیه دوم مسیر 
پارس آباد - سربند را یادآور شد و گفت: 20کیلومتر از 
این مسیر در مرحله آسفالت ریزی الیه دوم و 40کیلومتر 
نیز از سه راهی سربند تا مشکین شهر در مرحله اجرا قرار 
گرفته اســت. وی به عملیات اجرایی پروژه احداث راه 
اصلی کلور به درام اشــاره کرد و گفت: این پروژه یکی 
از پروژه های سخت و هزینه بر در منطقه جنوب استان 
است. با تکمیل و بهره برداری آن امکان دسترسی مردم 
اردبیل به استان گیالن با استفاده از یک راه ایمن و عاری 

از گردنه های برف گیر فراهم خواهد شد.

 خبر

عدد خبر

 فرمانــده انتظامــی شهرســتان داالهو 
از کشــف ۱۰هــزار بچــه ماهــی آلــوده 
بــه بیمــاری در ایــن شهرســتان و دفن 
بهداشــتی آنهــا خبــر داد. بــه گــزارش 
ایرنــا، کیومرث شــهبازی گفــت: پس 
از اطالع مامــوران پلیس داالهو مبنی 
بر وجــود یــک اســتخر ماهی آلــوده به 
بیمــاری در حوالــی شــهرک ریجــاب، 
تیمی از ماموران همراه با کارشناسان 
اداره بهداشــت به محل اعزام شدند. 
وی از دســتگیری صاحــب اســتخر 
ماهی های آلوده خبر داد و گفت: این 
فرد پس از تشــکیل پرونــده به مراجع 

قضایی معرفی شد.

 10
هزار

معــاون عمــران روســتایی بنیاد مســکن 
انقالب اسالمی گفت: طرح هادی 4هزار 
روستای کشور با هدف فراهم کردن زمینه 
توســعه، رفع محرومیت و شتاب بخشی 
بــه بهســازی ایــن ســکونتگاه ها امســال 
بازنگــری می شــود. بــه گــزارش ایرنــا، 
محمدرضــا شــاملو افــزود: در بیشــتر 
روستاهای کشــور این خواسته براساس 
نیاز و در برخی مواقع الحاق اراضی افراد 

به محدوده بافت انجام خواهد شد.

4000
روستا

سرپرســت اداره کل تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی سیســتان و بلوچستان 
گفــت: در ســال گذشــته ۵۸۰میلیارد 
ریــال اعتبــار مشــاغل خانگی توســط 
۲بانــک عامــل اجــرای ایــن طــرح در 
اســتان جــذب و باعــث اشــتغال زایی 
برای ۱۲39نفر شــد. به گزارش ایسنا، 
حامــد آرامــش بــه ۲۸هــزار نفــر تعهد 
اشــتغال سیســتان و بلوچســتان در 

سال جاری هم اشاره کرد.

سیستان و بلوچستان

 ۵۸0 
میلیارد  

عکس خبر

لکه های نفتی
آلودگی نفتی عاملی تهدید کننده در خوزستان است 

که هر چند وقت یک بار باعث به وجود آمدن بحران های 
زیست محیطی می شود. فقط در میدان نفتی اهواز ۵۰۰چاه 

حفر شده و فعالیت های گسترده شرکت های نفتی و 
پتروشیمی آلودگی های متعددی را بر محیط زیست وارد کرده 
است.اجتناب شرکت ها و پاالیشگاه ها در انجام مسئولیت 
اجتماعی در قبال این آالیندگی موجب شده   سهم زمین 

خوزستان از این ثروت فقط روی سیاه و آلوده باشد. منبع: ایرنا

خوزستان

اردبیل

بوشهر

اعتراض مردم سراوان و واکنش وزارت کشور
وزارت کشور 2هفته پس از اعتراض مردم سراوان به ادامه تخلیه زباله در سایت این روستا، قول ساماندهی داد

 پس از حدود 40سال تخلیه زباله در سراوان گیالن، اتفاق افتاد 

براساس  اطالعیه 
وزارت کشور در 

جلسه های برگزارشده 
بین استانداری 

گیالن، شهرداری 
رشت، پیمانکاران 
و سرمایه گذاران و 

سازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها توافق شده 
است عملیات اجرایی 

با 5محور در نیمه 
نخست اردیبهشت 

امسال با حضور 
نماینده ویژه وزیر 
کشور آغاز شود. 

این محورها شامل 
طراحی الگوی 

ساماندهی )شامل 
پوشش کامل خاک، 

کنترل و تصفیه 
شیرابه( و انعقاد 

قرارداد با پیمانکار 
و تامین حدود 

۷0میلیارد تومان 
برای این قرارداد 
و ایجاد تمهیدات 

الزم برای عملیات 
اجرایی، تعیین تکلیف 

اختالفات موجود 
درباره تصفیه خانه 

شیرابه، اصالح 
مدیریت کارخانه کود 

آلی و آغاز افزایش 
ظرفیت آن، پیگیری 

مشکالت تامین منابع 
نیروگاه زباله سوز 

۶00تنی رشت و 
همچنین فراهم شدن 

سریع یک محل جدید 
برای دفن پسماندهای 

تولیدی هستند.

مکث

در 2هفتــه گذشــته   حضــور مــردم ســراوان در 
سایت دپوی زباله و اعتراض به تعیین تکلیف 
نشــدن این تخلیه گاه، از وضعیت حاد زندگی 
در این منطقــه خبرداده اســت، زنــان، مردان 
و کودکان ســراوانی روزهاســت در این منطقه   
مانده اند تا جلوی ورود هرگونه زباله به سایت 

سراوان را بگیرند

کرمانشاه
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مؤسسه مطالعات و پژوهش های 

گزارش
بازرگانــی وزارت صنعــت در 
تحلیلی از وضع اقتصاد ایران در 
سال جاری برآورد کرده است طرح های مبتنی بر 
کاهش تورم در سال جاری با دشواری های زیادی 
مواجه اســت و احتماال نرخ تورم سال جاری در 

محدوده 33.5درصد خواهد بود.
بــه گــزارش همشــهری، یکــی از مهم  ترین 
چالش های اقتصــاد ایران تورم اســت. به زعم 
اقتصاددانان رشــد تورم، به ویژه از سال 1397 
تاکنون، اقتصاد ایران و معیشــت خانوارها را با 
معضالت فراوانی مواجه کرده اســت. مقام های 
مســئول انتظار دارند با بهبود شرایط اقتصادی 
نرخ تورم نیز به ســطوح ابتــدای دهه 90 یعنی 
در محــدوده 20 تــا 25درصد بازگــردد با این 
حــال صاحب نظــران اقتصــادی و تحلیلگران 
بر این باورند کــه کاهش تورم تا این ســطح با 
دشواری های زیادی روبه رو ست و درسال جاری 
نباید خیلــی در انتظار کاهش پر ســرعت نرخ 
تورم بود. این موضوعی اســت که روز گذشــته 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت 
صنعت نیز آن را تأییــد و اعالم کرد: برآورد های 
کمی انجام شــده مبتنی بر اقتصاد سنجی نشان 
می دهد میانگین نرخ تورم در ســال 1401 برابر 
33.5درصد خواهــد بود. نظرســنجی میدانی 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت 
صنعت از صاحب نظران نیز نشان می دهد کاهش 
تورم از سطح میانگین بلندمدت آن در محدوده 
30 تا 40درصد امکان پذیر نیست. اقتصاد دانان 
تورم مصرف کننده و تولید کننده در سال جاری 
را به ترتیب در محــدوده 35 و 48درصد برآورد 
کرده اند. به زعم بازوی پژوهشی وزارت صنعت، 
چشم انداز تورم در سال 1401 تحت تأثیر عوامل 

مهمی نظیر افزایش قیمت نفــت، تورم وارداتی 
)ناشــی از افزایش قیمت کاالهای پایه(، رشــد 
نقدینگی، کاهش انتظــارات تورمی )درصورت 
رفع تحریم ها(، ابهام های موجود پیرامون الگوی 
استقراض دولت و روش های تأمین مالی کسری 

بودجه و ناترازی ترازنامه بانک هاست.

چشم انداز تولید در 1401
مؤسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در 
گزارش خود از وضعیت رشد اقتصاد ایران تحلیل 
کرده اســت: اقتصاد ایران در فاصله ســال های 
1395 تــا 1399 هــر ســال به طور متوســط 
1.5درصد کوچک تر شده که مهم ترین دلیل آن 
اعمال دوباره تحریم ها از سال 1397 و همچنین 
آثار ناشــی از شــیوع ویروس کرونا بوده که در 
نیمه دوم دهه گذشــته به کوچک تر شدن کیک 
اقتصاد ایران منجر شــده اســت. بــا این حال، 
طبق ارقام موجود پس از رکود ناشــی از شروع 
دوباره تحریم ها در سال 1397، اقتصاد ایران در 
سال 1399 از رکود خارج شده و برآورد می شود 
با توجه به وابســتگی باالی رشد اقتصاد ایران به 
درآمدهای نفتی و پیشــی گرفتن اســتهالک از 
تشکیل سرمایه در ســال های اخیر رشد اقتصاد 
ایران در سال جاری در حدود 4 تا 5درصد باشد 
اما باید درنظر گرفت که تداوم رشــد اقتصادی 
ایران به رشــد قیمت نفت، کاهــش تحریم ها، 
تحوالت منطقــه ای و ثبات بازارها وابســتگی 
زیادی دارد زیرا بررســی های انجام شده نشان 
می دهد بیــن درآمدهای نفتی و رشــد اقتصاد 
ایران همبســتگی باالیی وجود دارد. ضمن آنکه 
کم توجهی به بهره وری عوامــل تولید نیز نقش 
زیادی در رشد اقتصادی ایران در بلندمدت دارد. 
به زعم مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 

شیوع سویه های جدید کرونا، عدم قطعیت در لغو 
تحریم ها، تنش های اخیــر در منطقه و تغییرات 
آب و هوایی چالش های محتمل و مؤثر بر رشــد 

اقتصادی ایران در سال های آینده است.

چشم انداز قیمت ارز
طبق تحلیل مؤسســه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی وزارت صنعت، چشم انداز آینده قیمت 
ارز در کوتاه مدت به نتایج مذاکرات هســته ای 
بستگی دارد. اما برای تحلیل چشم انداز بلندمدت 
نرخ ارز الزم اســت به عوامل اثرگذار بر عرضه و 
تقاضای ارز توجه داشــت. تلقی صاحب نظران 
اقتصادی بر آن اســت که متوســط نرخ ارز در 
ســال 1401 بالغ بر 30هــزار تومــان خواهد 
بــود. برآوردهای کمــی مؤسســه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی نیز ایــن رقم را در همین 
محدوده نشــان می دهد. بازوی پژوهشی وزارت 
صنعت، قیمت ارز را براســاس روش های کمی 
مبتنی بر اقتصاد ســنجی در سال 1401 به طور 
میانگین 28هزارو 800تومان بــرآورد و تأکید 
کرده است؛ در شــرایط کنونی به دلیل زمان بر 
بودن مدیریت چالش های ریشــه ای و بنیادی 
اقتصاد ایران ازجمله رشد باالی نقدینگی، کسری 
بودجه، بی انضباطی های پولــی و مالی در کنار 
توان تولید پایین و وابستگی شدید به مواداولیه 
وارداتی و رقابت پذیری ضعیف، نمی توان کاهش 
قابل توجهی برای قیمــت ارز متصور بود. به زعم 
این مؤسسه با توجه به اینکه قیمت ارز به عوامل 
بنیادی اقتصاد ایران به ویژه تــورم، نقدینگی و 
ســایر متغیرهای مهم اقتصاد کالن وابســتگی 
دارد، کاهش قیمت ارز فقط منوط به دسترسی 
بیشــتر به منابع ارزی خارجی است با این حال 
به نظر می رســد موفقیت در مذاکرات هسته ای 

بتواند مانع افزایش قیمت دالر شــود و حتی در 
کوتاه مدت قیمت دالر را کاهش دهد.

آینده بازار مسکن
طبق نظر مؤسســه مطالعــات و پژوهش های 
بازرگانی وزارت صنعت اگرچه کاهش انتظارات 
تورمی به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات هسته ای 
و ثبات بازار ارز در فصل آخر سال 1400 انتظارات 
فعاالن اقتصادی بــرای افت قیمت مســکن را 
تقویــت کرده اســت، اما تورم صنعت ســاخت 
که بیش از 50درصــد در ســال 1400 برآورد 
شــده، به عنوان عامل بازدارنده درکاهش قیمت 
مســکن عمل می کند. بازوی پژوهشــی وزارت 
صنعت تحلیل کرده اســت: با توجه به آنکه در 
ماه های پایانی سال 1400 قیمت دالری مسکن 
به میانگین قیمت 20ســاله خود بسیار نزدیک 
شده و با میانگین 30ســاله اش اختالف زیادی 
ندارد، می توان چشــم انداز قیمت مسکن برای 
ســال 1401 را درصورت ثبات شرایط اقتصادی 
و سیاســی در محدوده قیمت های فعلی با رشد 
حداکثری معادل نرخ تــورم برآوردکرد؛ یعنی 
قیمت مسکن در سال جاری احتماال متناسب با 
میزان تورم رشد خواهد کرد. مؤسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانــی همچنین با بیان اینکه 
بازار مســکن از رکــود تورمی خارج شــده، در 
گزارش خود نوشــته اســت: قیمت مسکن در 
5سال اخیر رشد شــدیدی داشته و این موضوع 
بر رکود معامالت به خصوص در سال 1399 مؤثر 
بوده است، اما از اردیبهشت ماه سال 1400 تعداد 
معامالت مســکن روند افزایشــی داشته است، 
به طوری که میزان معامــالت به 10هزار معامله 
در ماه رســیده، که این موضوع می  تواند نشانه 

خارج شدن مسکن از رکود تورمی باشد.

شرط های کاهش تورم در 1401
بازوی پژوهشی وزارت صنعت پیش بینی های خود را از روند اقتصاد در سال جاری منتشر کرد

گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نشان می دهد امسال نرخ تورم در سطح 33/5درصد خواهد بود

بررسی های همشهری نشان می دهد میان نرخ های مصوب اقالم اساسی با قیمت های عرضه در بازار فاصله زیادی وجود دارد 

قیمت کاالهای اساسی؛ از بخشنامه تا بازار
وزارت جهادکشاورزی روز گذشته فهرست جدیدی 

بازار
از قیمت انواع کاالهای اساسی مصرفی خانوار غیر از 
گوشــت قرمز را در قالب جدولی شامل 83قلم کاال 
منتشــر کرد که از نبود هیچ گونه تغییری در نرخ مصوب کاالهای 
اساسی حکایت دارد. به گزارش همشهری، گذشته از اینکه براساس 
اعالم دولت تا پایان ماه مبارک رمضان هرگونه تغییری در قیمت اقالم 
اساسی ممنوع شده بود، مقایسه این جدول با جدول های قیمت این 
وزارتخانه برای کاالهای اساسی در ماه های قبل نشان می دهد نه فقط 
در یک ماه اخیر بلکه در 6ماه گذشــته قیمت مصوب مرغ تازه، مرغ 
منجمد، تخم مرغ، روغن، برنج خارجی و انواع نان هیچ گونه تغییری 
نداشــته و نرخ  دولتی اقالم همچنان همان اســت که در پاییز سال 

گذشته بود.
اعالم تثبیت قیمت رسمی کاالهای اساسی در حالی است که بازار 
بیشتر این کاالها، به غیراز نان، طی یک سال گذشته و به ویژه از نیمه 
دوم ســال1400 آرامش چندانی نداشته است. افزایش قیمت برنج 
از تابستان سال قبل، افزایش نرخ تخم مرغ و مرغ از پاییز و آشفتگی 
بازار روغن از دی ماه پارسال و به دنبال طرح حذف ارز دولتی واردات 
نهاده ها آغاز شده و امروز اگرچه قیمت مرغ و تخم مرغ به لطف واردات 
و افزایش تولید از اوج فروکش کرده امــا تولیدکنندگان این اقالم، 
هنوز ارز 4200تومانی قطع نشده، از نابسامانی در بازار نهاده ها سخن 
می گویند.  در یک ماه گذشته، تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ بارها از 
زیان خود سخن گفته اند؛ طبق ادعای آنان به دلیل رشد هزینه تولید 
از یک سو و نبود تقاضا، قیمت محصولشان تا زیر نرخ مصوب پایین 

آمده است.

مورد مرغ و تخم مرغ
 درحالی که هر شــانه 30عــددی تخم مرغ که در جــدول وزارت 
جهادکشــاورزی 43هزار تومان قیمت خورده، ایــن کاال هنوز در 
فروشگاه ها 50هزار تومان فروخته می شــود و برای تهیه آن به نرخ 
مصوب باید فقط به فروشــگاه های زنجیره ای و میادین میوه وتره بار 
مراجعه کرد. نکته ای که درباره تخم مرغ نمی توان ناگفته گذاشــت 
گالیه ای است که بسیاری از مصرف کنندگان از کیفیت و ریز بودن 

تخم مرغ های تنظیم بازاری عرضه شده در میادین دارند.
در میان اقالم اساســی، مرغ در حال حاضر تنها محصولی است که 
قیمت آن در بیشتر فروشگاه ها با نرخ مصوب یکسان و حتی در بعضی 
موارد پایین تر است. قیمت مصوب هر کیلو مرغ تازه 31هزار تومان 
اعالم شده درحالی که گفته می شــود بعضی مغازه ها هر کیلو مرغ را 
27هزار تومان هم به فروش می رسانند که البته این قیمت، مرغ ممتاز 
و قطعه بندی شده را شامل نمی شود. قیمت هر کیلو سینه یا فیله مرغ 

در بازار همچنان بین 55 تا 65هزار تومان است.

رنج برنج
 برنج دیگر محصولی اســت که دولت تالش کرده بــا عرضه ذخایر 
شــرکت بازرگانی دولتی در بازار تا حدودی قیمــت آن را ثابت نگه 
دارد. پیش از ماه رمضان 100هزار تن برنج از محل ذخایر استراتژیک 
کشور با نرخ مصوب و تنظیم بازاری توزیع شد تا بازار تا پایان این ماه 
تامین باشد، پیش از آن نیز در آستانه عید دولت توزیع این برنج ها را 
در سامانه آنالین خرید کاال)بازرگام( آغاز کرد که به دلیل مشکالت 
عرضه، طرح چندان موفقی نبود. از سوی دیگر بخش زیادی از مردم 

مصرف کننده برنج ایرانی هستند اما به رغم اعالم نرخ مصوب 45تا 
65هزار تومانی برای برنج ایرانی، کمتر کسی توانسته این قیمت ها را 
در بازار رؤیت کند. قیمت ارقام پرمحصول برنج ایرانی بین کیلویی 
70 تا 85هزار تومان اســت و قیمت ارقام ممتاز و مرغوب از کیلویی 
100هزار تومان گذشــته اســت. برنج های وارداتی نیز در بیشــتر 
خواربارفروشی ها زیر 35هزار تومان قیمت ندارند و تنها فروشگاه های 
زنجیره ای و میادین برنج تایلندی، هندی و پاکستانی را با قیمت های 

12.500، 18.500و 20هزار تومانی اعالمی دولت عرضه می کنند.

روغن و لبنیات
روغن ازجمله محصوالتی اســت که از آغاز سال گزارش هایی درباره 
نوسان بازار آن منتشر شــد. کاهش عرضه انواع روغن پخت وپز حاال 
همه گیر شده و بسیاری از سوپرمارکت ها و فروشگاه های آنالین فقط 
انواع ســرخ کردنی را عرضه می کنند. گزارش های تأییدنشده ای هم 
از افزایش قیمت روغن به دلیل کمبود و افزایش تقاضا به همشهری 
رسیده که البته افزایش قیمت همگانی و گسترده نبوده است. در زمینه 
نان و لبنیات، سروکار بیشتر مردم با انواع غیریارانه ای آن است. بیشتر 
شرکت های لبنی از فروردین ماه قیمت محصوالت شان را از شیر گرفته 
تا ماست و پنیر، باال برده اند و زمزمه های افزایش نرخ شیر خام حکایت 
از رشد قریب الوقوع قیمت در این بخش پرمصرف و حیاتی است. سال 
گذشته قیمت مصوب لبنیات با افزایش قیمت شیر خام 30درصد باال 
رفت و امسال که گفته می شود درصد رشد قیمت شیر خام بیش از 
سال گذشته است باید دید دولت تا چه حد و با چه تدبیری می تواند 

دسترسی حداقلی قشر ضعیف به لبنیات را حفظ کند.
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عرضه ارزان نوبرانه های فرنگی 
ســبزی ها و محصوالت فرنگی بهاری در میادین میوه وتره بار 
تا 170درصد ارزان تر از سطح شــهر عرضه می شوند. کنگر و 
باقال سبز که از پرمصرف ترین محصوالت این فصل است اختالف 
قیمتی 100درصدی با ســطح شــهر دارند و قیمت ریواس و 
تره فرنگی در مغازه ها و حتی دستفروشــی ها تا 3برابر نرخ این 

اقالم در میادین میوه  و تره بار است.

ریواس

18.000
50.000

لوبیا سبز

19.000
33.000

سیر تازه

25.000
40.000

باقال سبز

7.500
15.000

تره فرنگی

10.900
30.000

کنگر

31.000
60.000

قیمت در سطح شهرقیمت در میادین

کیلوگرم/ تومان

12.900
30.000

نخود 
فرنگی

برگ مو

25.000
30.000

جهش قیمت ادویه 
قیمت بعضی از انواع ادویه در یک ســال گذشته 
بیش از 100درصد افزایش یافته است. مشاهدات 
خبرنگاران همشهری نشان می دهد قیمت کنونی 
انواع ادویه  نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
رشد زیادی داشته تا جایی که در بعضی از برندها 
قیمت به 2برابر سال قبل رســیده است. بیشتر 
ادویه   پرمصرف ازجمله انواع فلفــل، وارداتی و 

قیمت آنها تحت تأثیر نوسان نرخ ارز است.

میادین

بازارها

چهره ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
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ستاره
ادویه - 100 گرمی

18.500
21.000

شاهسوند
ادویه ماست و خیار

۷۵ گرمی
12.250
25.400

سحرخیز
 ادویه مخلوط مرغ 

۶0 گرمی
14.900
17.000

ستاره
 ادویه مخلوط بطری 

۶0 گرمی
13.500
19.400

عطارکده
ادویه ترشی - ۷0 گرمی

15.000
18.500

شاهسوند
 ادویه مرغ و ماهی 

 100 گرمی
16.800
23.400

بهرامن
ادویه پیتزا و ماکارونی  

4۵ گرمی
19.200
30.800

گلها
ادویه کاری قوطی فلزی  

۷0 گرمی
11.000
23.000

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

554

809

4209

3955

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.514

1.512

1.510

1.58

1.506

1.504

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 7هزار و 
500واحد، معادل 0.50درصد نزول کرد و به یک میلیون 

و 504هزار و 718واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
290شرکت رشد و 292شرکت کاهش یافت. 

قیمت سهام 12شرکت هم تغییری نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روز گذشته سهامداران حقیقی 3هزار و 
955میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 4هزار و 209میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 254میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
در مبــادالت روز 31هــزار میلیــارد تومــان کاهــش یافــت 
و بــه 7151هــزار میلیــارد تومــان رســید. ارزش دالری 
کل بــازار ســهام ایــران با توجــه به قیمــت روز گذشــته هر 
دالر آمریــکا در بــازار تهــران کــه در محــدوده 27هــزار و 
760تومان دادوستد شد، هم  اکنون معادل 256میلیارد 

و 680میلیون دالر است.

7200
7150
7100
7050
7000

6950
9600

6850
6800
6750
6700
28 فروردین 29 فروردین 30 فروردین 31 فروردین 4 اردیبهشت

ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبادالت دیروز 9هزار و 151میلیارد تومان اوراق بهادار 
در بازار سرمایه دادوستد شــد که از این میزان 4هزار و 
764میلیارد تومان بــه معامالت خرد ســهام و بقیه به 

اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

ارقام به درصدمعامالت خرد                      کل معامالت

صعود
نزول

بدون تغییر
2

3

49 49
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  آمار تولید و مصرف کشاورزی شفاف شود
مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بار فروشان تهران گفت: 
تولید باید به گونه ای باشد که در بازار داخلی و برنامه صادرات 
چالشی ایجاد نشود؛ 40سال اســت که از مسئوالن تقاضا 
می کنیم برای میزان تولید و مصرف محصوالت کشاورزی 
برنامه ریزی انجام بدهند اما متأسفانه به این امر مهم توجهی 
نمی شود. به عنوان مثال، وزارت کشــاورزی باید در ابتدای 
سال زراعی بداند که کشاورزان باید چه میزان کشت کنند 
و چه حجم از تولید برای مصرف داخلــی و چه حجم از آن 

صادر شود.

  آغاز مقابله با قاچاق لوازم خانگی 
محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اشــاره به ابالغیه رئیس جمهوری مبنی 
بر تشــدید مقابله با کاالی قاچاق و تقلبــی، گفت: از پایان 
اردیبهشت ماه این طرح در بخش لوازم خانگی اجرا خواهد 
شد و بعد آن به ترتیب در حوزه محصوالت دخانی، آرایشی 
و بهداشتی و پوشــاک اجرا خواهد شــد. به گفته او، هر ماه 
یکی از کاالها در دســتور کار طرح مقابله با قاچاق و تقلب 

قرار می گیرد.

   مشکل در تأمین نهاده های دامی
افشــین صدر دادرس، رئیس اتحادیه مرکزی دام ســبک 
گفت: وزارت جهادکشــاورزی برای توزیع نهاده های دام و 
طیور اولویت گذاری کرده و به ترتیب به مرغداران، دامداران 
صنعتــی و دامداران عشــایری نهاده تخصیص داده شــد. 
این ترتیب اولویت تخصیص نهاده باعث شــد تا دام سبک 
روستایی و عشایری که بیشــترین حجم تولید گوشت در 
کشور را برعهده دارند کمترین نهاده را دریافت کنند. به گفته 
او، نمی توان به دنبال امینت غذایی بود اما خواسته و ناخواسته 

اعمال فشار بر تولیدکنندگان را افزایش داد.

روح هللا لطیفی
 سخنگوی گمرک ایران:

هم اکنــون 2گمــرک میلــک و ماهیــرود 
بیــن ایــران و افغانســتان فعــال اســت و 
هیــچ مشــکلی در تــردد از ایــن گمرکات 
و پایانه هــای مرزی وجــود نــدارد. گمرک 
دوغــارون به طــور موقــت تعطیــل شــده 
و پــس از بــروز مشــکالت مــرزی در مــرز 
دوغارون- اسالم قلعه، براساس مصوبه 
کمیتــه هماهنگی مــرز دوغارون اســتان 
خراســان رضوی فعــال محمولــه ای از این 

گمرک پذیرش نمی شود.

صدیف بیک زاده
 دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 

کشور:
واحدهای راکد را شناسایی دقیق کردیم 
و با توجه به اینکه تمام واحدهای تولیدی 
اعــم از صنعتــی و کشــاورزی را در دایــره 
شناســایی قــرار دادیــم، طبــق آخریــن 
آمــار 1560واحــد تولیــدی تحــت تملــک 
بانک های کشــور قــرار دارنــد. همچنین 
طبق آمار، بیشترین واحد تولیدی تحت 
تملک بانــک کشــاورزی قــرار دارد؛ 440 
واحد توســط این بانک مــورد تملک قرار 
گرفتــه کــه عمومــا واحدهــای تولیــدی 

کشاورزی هستند.
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جام در دوراهی 
اصفهان-گرگان

فینال لیگ برتر بسکتبال از امروز آغاز می شود 
و ذوب آهن اصفهان و شهرداری گرگان با قانون 

3 از 5 قهرمان این فصل را معرفی می کنند 
فینال های لیــگ برتر بســکتبال از امروز آغاز 
می شود. شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان 
مدعیان قهرمانــی این فصل هســتند و برای 
رسیدن به این عنوان باید 3بازی از 5بازی فینال 
را با پیروزی به پایــان ببرند. قدمت حضور این 
2تیم در لیگ برتر به یک اندازه است. برخالف 
تیم هایی کــه یکی دو فصل بوده انــد و از لیگ 
انصراف داده انــد، ذوب آهن و تیــم گرگانی از 
سال1354که نخستین دوره مسابقات باشگاهی 
بسکتبال آغاز شــده در لیگ حضور داشته اند. 
ذوب  آهــن 9قهرمانــی از این ســال ها دارد و 
گرگانی ها که با نام هــای مختلف در لیگ تیم 
داشته اند، فصل پیش برای نخستین بار قهرمان 
شدند. البته آنها 2فصل قبل هم به فینال رسیده 

بودند اما کرونا اجازه ادامه مسابقات را نداد.

   فینال بعد از یک دهه
ذوب آهن هرچند جام های زیادی دارد اما در یک  
دهه گذشته فروغ همیشگی اش را نداشته است. 
آخرین فصلی که این تیم در فینال بازی کرد، 
ســال های آخر دهه80 بود که 2سال پیاپی به 
فینال رسید ولی نتوانست مهرام را شکست بدهد 
و جام قهرمانی بگیرد. اصفهانی ها که ســال ها 
از فینال دور بوده اند، شــاید انگیزه بیشــتری 
برای رسیدن به قهرمانی داشته باشند و همین 
انگیزه، روحیه و توان آنها را باالتر ببرد. تیم فرزاد 
کوهیان در مرحله نیمه نهایی سجاد مشایخی 
را که به خاطر آسیب دیدگی همسترینگ لنگ 
می زد، از دست داد. اینکه او بتواند در بازی های 
فینال همراه تیمش باشــد مشخص نیست و 
باشــگاه   ذو ب آهن در این باره توضیحی نداده 
است. ذوب آهن این فصل بازیکن خارجی ندارد 
اما ســتاره هایی نظیر ارســالن کاظمی، فرید 
اصالنی، آرمان زنگنه، محمدرضــا اکبری و... 
بازی های قابل قبولی را به نمایش گذاشته اند. 
آیا آنها می توانند در بازی های ســنگین فینال 
آمادگی شــان را حفظ کنند؟ باید منتظر بود و 

در بازی دید.

   امتیازی که از دست رفت
گرگانی ها در تالش هستند قهرمانی فصل پیش 
را تکرار کنند. پری پتی آمریکایی که فصل پیش 
پرتاب قهرمانی را بــرای این تیم انجام داد، این 
فصل هم ستاره تیمش بود و شهرداری با پرتاب 
آخر او فینالیست شــد. گرگان با داشتن پتی و 
محمد جمشــیدی کاپیتان تیم ملی که فصل 
درخشانی داشته اســت، شانس بیشتری برای 
قهرمانی دارد. گرگانی ها به تماشاگران خود هم 
متکی هستند. شاید اگر فدراسیون اجازه میزبانی 
را به تیم ها می داد، کار ذوب آهن سخت تر می شد 
اما مثــل مرحله نیمه نهایی بازی ها در ســالن 
بســکتبال ورزشــگاه آزادی برگزار می شود و 
هر 2تیم امتیاز میزبانی را از دســت داده اند. در 
مرحله  قبل تیم ها اجازه داشــتند در هر بازی 
50تماشاگر به ســالن بیاورند اما در بازی های 
فینال این تعداد به 150نفر افزایش یافته است. 
از همین حاال می شــود گفت که تماشــاگران 
گرگانی از این افزایش سهمیه، استقبال بیشتری 
می کنند. مهران حاتمی، ســرمربی شهرداری 
به همشهری می گوید: »تماشــاگران باوقار و 
باشــخصیت گرگانی در تهران هم تیم را تنها 
نمی  گذارند ولــی ما امیدواریم از ســال آینده 
در گرگان میزبان باشــیم. در فینال می توانیم 
150تماشاگر داشته باشــیم اما چه بخواهیم 

چه نخواهیم تعداد بیشتری به سالن می آیند.«

   تصمیم اشتباه
این فصل خیلی ها از برگزاری مسابقات راضی 
نبودند. مســابقات گروهی در 2مرحله برگزار 
شــد و بازیکنان و تیم ها را خسته کرد. هرچند 
حاتمی می گوید تیمش برای بازی های فینال 
آماده و سرحال است اما به این موضوع معترض 
است: »کســانی که به عنوان نماینده باشگاه ها 
در جلسات حاضر می شوند، یا اشراف کامل به 
موضوعات ندارند یا اطالعــات کافی ندارند. به 
همین دلیل تصمیماتــی می گیرند که خیلی 
هدفمند و مســئوالنه نیســت. برگــزاری دو 
مرحله ای مســابقات گروهی، بــرای بعضی از 

تیم ها خوب نبود و آنها را راضی نکرد.«

   مسیر قهرمانی
گرگانی ها در 4بازی شــیمیدر را حذف کردند 
و فینالیست شــدند، ذوب آهن هم در 3بازی 
نظم آوران سیرجان را شکســت داد. خیلی ها 
مسیر ذوب آهن را برای رسیدن به فینال راحت  تر 
از شهرداری می دانند اما اصفهانی ها این موضوع 
را قبول ندارند. آرمان زنگنــه بازیکن این تیم 
دیروز به فارس گفته بود: »ما از آبان ماه ســال 
گذشته هیچ مسابقه ای را نباخته ایم و یک چهارم 
نهایــی و نیمه نهایی را هم با 5پیروزی پشــت 
ســر گذاشــتیم. این چیز کمی نبود. همه این 
پیروزی ها و موفقیت هــا بدون بازیکن خارجی 
بوده است. سجاد مشایخی هم در 3بازی گذشته 
به دلیل مصدومیت حضور نداشته است.« بازی 
اول فینال امشب ساعت 20:15برگزار می شود، 
بازی دوم چهارشنبه و بازی سوم روز جمعه. اگر 
برنده در 3بازی اول معرفی نشود، بازی های روز 
یکشنبه یا سه شنبه هفته آینده تکلیف قهرمان 

را مشخص می  کنند.
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قفس جنجال ساز
نگاهی به حواشی پرشمار دروازه بان های 

پرسپولیس در لیگ برتر؛ از ایلیچ گرفته تا 
معمارزاده، سوشا، رادوشویچ و حاال حامد لک
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اگر مهدی قائدی در سبک زندگی اش 
تجدید نظر نکند، یک استعداد سوخته 

بزرگ خواهد بود

10گانه تاریخیتوریست اشتباهی
بایرن با شکست دورتموند قهرمان بوندس لیگا 

شد. بعدها مشخص می شود بایرن مونیخ چه 
دستاوردی در این 10 سال داشته است

18

مس 

آلومینیوم

پرسپولیس

سپاهان

فجر 

نساجی

پیکان

استقالل

20:00

19:00

20:40

18:30

سه شنبه 13 اردیبهشت 1401

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401

لیگ برتر ایران - هفته 25

نفت.م.س

فوالد

تراکتور

گل گهر

20:30

20:30

پدیده

هوادار

صنعت نفت

ذوب آهن

18:00

19:00

جام حذفی - فینال

 آلومینیوم اراک

نساجی مازندران
19:00

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401

 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

الدحیل

سپاهان
21:45

لیگ قهرمانان آسیا

چهارشنبه 7 اردیبهشت1401

سه شنبه 6 اردیبهشت1401

فوالد

شباب االهلی
00:45

سه شنبه 6 اردیبهشت1401

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401

لیگ قهرمانان اروپا  - یک چهارم

لیورپول

ویارئال
23:30

منچسترسیتی

رئال مادرید
23:30

پیش بازی

تيم ملی کشتی آزاد ايران که در اغلب اوزان با نفرات دوم و سوم خود به مسابقات رفته بود
با کسب 8مدال در 10وزن قاطعانه قهرمان آسيا شد

18

دوم ِایــــران
اولِ آسیا
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لبخند نزن، بازی بده

ممنونیم استرا!

آباد کردی پسر!

در هفته های اخیر شایعاتی در مورد 
اختــاف یحیی گل محمــدی با 
جال حسینی به گوش می رسید. 
پرسپولیس مشکات شدید دفاعی 
دارد، امــا در عین حــال کاپیتان 
سرخپوشــان به ندرت به بازی گرفته 
می شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند 
جال حسینی حتی با وجود سن باال و درصورت عدم آمادگی 
کافی هم از سایر مدافعان این تیم بهتر است! نوع برخورد یحیی با 
جال در این زمینه، خیلی ها را یاد داستان های معروف این مربی 
با مهدی مهدوی کیا انداخت. با وجــود این در یکی از تازه ترین 
جلسات تمرینی قرمزها، عکس دو نفره یحیی و جال کنار هم 
منتشر شده است؛ دست در گردن هم و در حال خنده. خیلی هم 
عالی است، فقط هواداران امیدوارند این لبخند، به حضور دوباره 

حسینی در زمین بینجامد، وگرنه فایده چندانی ندارد.

خدماتی که آندرا استراماچونی بعد 
از ترک ایران به فوتبال کشورمان 
داشــته، از خدمــات او هنــگام 
حضور در ایران بیشتر بوده است. 
مخالفید؟ به همین لیگ قهرمانان 
آسیا نگاه کنید. مربی ایتالیایی کاری 
کرد که حداکثر نماینده های کشورمان شانس حضور در مرحله 
حذفی را پیدا کردند. فوالد که بعد از تساوی دور رفت، در بازی 
برگشت موفق به شکست الغرافه شد و صعودش به یک هشتم 
نهایی را قطعی کرد. االهلی امارات هــم که احمد نوراللهی و 
مهدی قائدی را در اختیار دارد، در 2 بازی رفت و برگشــت 4 
امتیاز از تیم قطری گرفت تا همچنان صاحب بخت صعود باقی 
بماند. می دانیم نمی شود، اما کاش سپاهان هم در همین گروه 
حاضر بود، چند امتیاز از تیم استراماچونی می گرفت و می رفت 

باال. خاصه که خیلی سخاوتمند هستند این مربی ایتالیایی!

اگر قرار باشــد بازیکنــان محبوب 
اسکوچیچ را نام ببریم، حتما به اسم 
علی قلی زاده هم باید اشاره کنیم. 
این وینگر تکنیکی و سرعتی، در 
عمده مسابقات 2 ســال اخیر تیم 
ملی در ترکیب اصلی قرار داشته است؛ 
موافقانی دارد و البته مخالفانی، با این همه مهم این اســت که 
اســکوچیچ به او معتقد اســت. در عین حال قلی زاده در تیم 
باشگاهی اش شرایط عجیبی دارد. او که هفته هاست در شارلروا 
نیمکت نشین شده، روز شنبه در یک تورنمنت فرعی یعنی مرحله 
پلی آف کنفرانس ژوپیر لیگ بلژیک )واقعا هضمش سخت است!( 
در ترکیب اصلی قرار گرفت، اما نمایش چشمگیری نداشت و 
در دقیقه 69تعویض شــد. خاصه که علی قلی وضع خوبی در 
تیم بلژیکی ندارد و خودش هم گفته آخر فصل شارلروا را ترک 

می کند. امیدواریم شرایط او در تیم بعدی اش بهتر باشد.

تیم الهال تا پایان هفته چهارم از مرحله 
گروهی لیــگ قهرمانان آســیا تنها تیم 
منطقه غرب محسوب می شد که حداکثر 
امتیازات ممکن را به دست آورده بود. اما 
این تیم هم باالخره در هفته پنجم متوقف شد و نتوانست به پنجمین 
برد متوالی اش برسد. الهال در شب پنجم رقابت ها مقابل تیم شارجه 
امارات ابتدا 2 بر صفر عقــب افتاد و درنهایت با گل دقیقه96 ســالم 
الدوساری از شکست گریخت و به تســاوی2-2 رسید. مدافع عنوان 
قهرمانی آسیا با این تساوی 13امتیازی شــد و اگرچه در صدر گروه
A باقی ماند اما عنوان بهترین تیم غرب را به الشــباب سپرد. الشباب 
عربستان هم بعد از 5بازی در گروهB 13امتیازی است اما از تفاضل گل 

بهتری نسبت به الهال برخوردار است.

در پایان شب پنجم از مرحله گروهی و در 
فاصله یک شب تا پایان این مرحله، 3تیم 
از 4تیم عربســتانی در صــدر گروه های 
خود قرار دارند و التعــاون تنها تیم این 
کشور است که صدرنشینی را از دست داده است. التعاون که در گروه
D با سپاهان و الدوحیل همگروه اســت با 7امتیاز رتبه دوم را دارد و 
رقیب قطری اش با 12امتیاز صدرنشینی و صعود را قطعی کرده است. 
4تیم عربستانی در این رقابت ها به طور میانگین 10.5امتیاز گرفته اند 
و این بهترین آمار در میان همه کشــورهای غرب آسیا است. ایران با 
2نماینده اش به 18امتیاز رسیده تا با میانگین 9امتیاز به عنوان دومین 
کشور موفق پشت سر عربستان قرار بگیرد. قطر با میانگین 7.75امتیاز 

و امارات با میانگین 6امتیاز برای هر تیم، سوم و چهارم هستند.

تیم  فــوالد از ایــران به همراه الشــباب 
عربستان صاحب بهترین خط دفاعی در 
منطقه غرب لیگ قهرمانان آسیا هستند. 
ایــن دو تیم طــی 5بازی فقــط یک بار 
دروازه شان به روی حریفان باز شده است. در منطقه شرق آسیا هم فقط 
یک تیم آمار دفاعی بهتری دارد؛ چونبــوک موتور در آن منطقه هنوز 
گلی دریافت نکرده اما این تیم کره ای فقط 3بازی انجام داده است. در 
غرب آسیا الشباب عربستان عاوه بر اینکه بهترین خط دفاعی را به طور 
مشترک با فوالد در اختیار دارد صاحب بهترین خط حمله رقابت ها هم 
هســت. این تیم طی 5بازی 16بار دروازه حریفانش را باز کرده است. 
یعنی دقیقا 4برابر بیشــتر از فوالد که فقط با 4گل زده در صدر گروه 

خودش قرار گرفته است.

نكته بازی

متریكاآماربازی
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فوتبال ایران

وز چهره ر

 با اینا »تابستون« 
رو سر می کنم...

6هفته پایانی نه؛ شاید یحیی 
گل محمدی به فکر پرسپولیس 

تقویت شده فصل بعد است
پرسپولیس در وضعیتی نامتعارف و کم سابقه قرار گرفته 
است. قهرمان 5 دوره اخیر لیگ برتر، حاال شانس اول 
قهرمانی نیست و رقیب سنتی را نزدیک تر به این جام 
می  بیند. این شرایط، طبیعتا دشوار است و باعث شده 
انتقادات زیادی متوجه کادرفنی سرخ ها شود. از دیدگاه 
بسیاری، استقال فعلی فرهاد مجیدی -نه از نظر فرم 
بازی و نه از حیث نیروی انسانی- تیمی نبود که بتواند 
نوار قهرمانی های پیاپی سرخ ها را پاره کند. این یعنی اگر 
حاال پرسپولیس در موضع ضعف قرار گرفته، بیشتر به 
خاطر اشتباهات کادرفنی همین تیم بوده است. شکست 
برابر آلومینیوم اراک، توقف برابر تیمی مثل پدیده مشهد 
و ناکامی رفت و برگشــت مقابل تیم تازه صعودکرده 
هوادار باعث شده پرســپولیس در موقعیتی ناآشنا و 
دشوار قرار بگیرد. تازه یحیی گل محمدی خوش اقبال 
بود که استقال هم بعد از داربی از روزهای خوبش فاصله 
گرفت؛ هم به پیکان امتیاز داد و هم از جام حذفی اوت 
شد. در غیر این صورت شاید حاال فشارها روی سرمربی 

پرسپولیس خیلی بیشتر از این می بود. 
این فوتبال اســت و هر اتفاقی در آن ممکن اســت 
رخ بدهد. شــاید پرســپولیس در 6هفتــه پایانی از 
استقال سبقت بگیرد و با یک قهرمانی به یادماندنی 
دبل هت تریکش را کامل کند، شــاید هم آنها آنقدر 
وا بدهند که حتی از ســپاهان هم عقب بمانند و سوم 
شوند. با این همه فارغ از اتفاقات هفته های پایانی، به 
نظر می رسد یحیی بیشتر به فصل آینده فکر می کند؛ 
به زمانی که بازگشــت گروهی از ستاره های قدیمی 
پرسپولیس، دوباره این تیم را در جلد مدعی اول قهرمانی 
فرو ببرد. این روزها شایعات زیادی در مورد بازگشت 
علیرضا بیرانوند، شــجاع خلیل زاده، محمدحسین 
کنعانی زادگان، احمــد نوراللهی و علــی علیپور به 
پرسپولیس به گوش می رســد. فرض کنید نیمی از 
این بازیکنان برگردنــد و مثا مرتضی پورعلی گنجی 
هم سرخپوش شود؛ در این صورت کدام تیم در ایران از 
قوای انسانی نزدیک به پرسپولیس برخوردار خواهد بود؟ 
خود یحیی هم قبا قراردادش را تمدید کرده و اگر اتفاق 
خاصی رخ ندهد، سرمربی فصل بعد سرخپوشان خواهد 
بود. در نتیجه شــاید راز آرامش یحیی بعد از شکست 
مقابل آلومینیوم اراک و حذف از جام حذفی هم همین 
باشد. فراموش نکنید او که مدام دم از استعفا می زد، این 
بار چیزی از کناره گیری نگفت و تازه برعکس مدعی شد: 
»باید کنار هم باشیم تا تیم بهتری بسازیم.« شاید یحیی 
این روزهای سخت و گرم را با رویای بازگشت ستاره ها به 

پرسپولیس پشت سر می گذارد.

 حواس پرسپولیس 
به احمد هست؟

 پروژه تمدید قرارداد با سرلک 
در شرایطی است که شاید سرخ ها 

بتوانند هافبک سابق شان را برگردانند

هفته هاســت که بحث تمدید یــا عدم تمدید 
قرارداد میاد ســرلک در پرســپولیس مطرح 
شــده؛ اوایل می گفتند او تصمیمــش را برای 
جدایی گرفته، اما حاال اخبار مثبت بیشــتری 
منتشر می شود و می گویند سرلک برای تمدید 
قراردادش به توافق رسیده اســت. آنچه مسلم 
اســت اینکه میاد جزو خوب های پرسپولیس 
در 2 ســال گذشــته بوده و تمدید قراردادش 
هم با شرایط آســانی همراه نخواهد بود. حتما 
دستمزدی که این بازیکن طلب می کند، افزایش 
محسوسی نسبت به گذشته خواهد داشت. همه 
اینها در حالی اســت که پرســپولیس در پست 
هافبک دفاعی کمال کامیابی نیا را هم در اختیار 
دارد. او ابتدای فصل قراردادش را به مدت 3 سال 
تمدید کرد و طبیعتا تــا 2 فصل بعد در خدمت 

سرخپوشان خواهد بود.
اصرار پرسپولیســی ها برای تمدید قــرارداد با 
سرلک )که در شــرایط طبیعی کار درستی هم 
هســت( در حالی صورت می گیــرد که احمد 
نوراللهی در امارات شرایط متزلزلی دارد. شماره8 
پیشــین ســرخ ها دوران پرفراز و فرودی را در 
االهلی ســپری کرده؛ اوایل نیمکت نشین بود، 
بعد فیکس شــد و حاال سکونشین است! همین 
نوسان شایعاتی را در مورد قطع همکاری االهلی 
با نوراللهــی به وجود آورده و ایــن یعنی ممکن 
اســت احمد امکان بازگشــت به پرسپولیس را 
داشته باشد. به بیان دیگر، مدیران پرسپولیس 
برای پرهیز از تمدید قرارداد ســرلک تحت هر 
شرایطی )مثا دستمزد خیلی باال یا شرط امکان 
جدایی درصورت دریافت پیشــنهاد خارجی( 
می توانند نیم نگاهــی هم به نوراللهی داشــته 
باشند. مخصوصا که احمد ســال ها در این تیم 
بازی کــرده و در میانه میدان یــک وزنه برای 

قرمزها به شمار می آمد.

قفـــس جنجـــال ســاز
نگاهی به حواشی پرشمار دروازه بان های پرسپولیس در لیگ برتر

تیم بزرگ، حاشیه های بزرگ دارد و ما در فوتبال ایران این موضوع را در مورد پرسپولیس و استقالل یعنی 
2 قطب سنتی فوتبال ایران به وضوح می بینیم. اتفاقی که شاید در سایر تیم ها رخ بدهد و حتی خبرش هم 
به گوش کسی نرسد، در پرسپولیس و استقالل قابلیت تبدیل به تیتر یک و جنجال های چند روزه را دارد. 

ماجرای برخورد انضباطی اخیر با حامد لک هم همین داســتان را داشت و کلی در مورد آن حرف زده شد. 
به نظر می رسد کادرفنی سرانجام رضایت داده لک به تمرینات برگردد و در 6 هفته پایانی شانس بازی داشته 

باشد. به همین بهانه اما بد نیست برخی از حواشی مهم دروازه پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر را مرور کنیم.

میثاق معمارزاده
خرید »اشتباهی«

سوشا مکانی
سلطان حاشیه ها

توریست اشتباهی
 اگر مهدی قائدی در سبک زندگی اش تجدید نظر نکند

 یک استعداد سوخته بزرگ خواهد بود
بهروز رسایلی| سرانجام سرمربی االهلی امارات به 
زبان آمد و حرفی را که همه مدت هاست 
در مورد مهدی قائــدی می زنند، 
صراحتا بیان کــرد. مهدی علی 
که ریشــه ایرانی هــم دارد، 
هفته هاست قید قائدی را زده 
و او را حتی در فهرست 18نفره 
تیمش هم قرار نمی دهد. هر از 
گاهی خبر انتقاد رسانه های 
اماراتی از او بابت این مسئله 
را می شنویم، اما حاال آقای 
سرمربی کار را تمام کرده 
است: »بازیکنی که صبح تا 
شب به فکر تفریح و گردش 
باشد به درد من نمی خورد.« 
این تیر خالص به باقی مانده امیدها 
در مورد احیای مهاجم بوشــهری 
بود. از زمان حضور قائدی در امارات، 
انبوهی از تصاویــر فردی و خانوادگی 
از او به ایران مخابره شــد؛ عکس هایی 
کــه 95درصدشــان غیرفوتبالــی 
بودند. اگر کســی نداند ماجرا چیست، 
احســاس می کند قائدی یک جهانگرد 
جوان و متمول اســت که بــرای لذت و 
سرخوشــی راهی دوبی شده. در حقیقت 
اما او فوتبالیســتی بود که االهلی با قیمت 
باال و اهداف جدی جذبش کرد، هرچند بعید 
است مدیران باشگاه حاال از چنین خریدی 

خوشحال باشند.

  نقطه برعکس کریمی
مهدی قائدی در ایران با علی کریمی مقایسه 
می شد و زمانی که او به االهلی پیوست، این 
مقایسه برای اماراتی ها هم جذاب شد، چرا 
که جادوگر نیز در یک برهه به عضویت این 
تیم درآمده و نمایش های درخشــانی ارائه 
داده بود. آن زمان از کریمی انتقاد می شد 
که چرا به جای قبول پیشنهادهای اروپایی، 
بهترین سال های جوانی اش را خرج فوتبال 

ســاده گیر اماراتی ها کرده. شــاید این نقدها درست هم 
بودند. کریمی اما یک روز تصمیم گرفت برود و رفت. کجا؟ 
بایرن مونیخ؟ با چه کیفیتی؟ به عنوان بازیکن فیکس! نگاه 
نکنید به خزعباتی که بعضــی کانال های فیک هواداری 
می نویسند و کریمی را در زمره بدترین خریدهای بایرن جا 
می زنند. حقیقت آن است که جادوگر به سرعت در جمع 
باواریایی ها به ترکیب اصلی رسید و قرارداد فصل دوم او هم 
به خاطر اینکه 25بازی برای بایرن انجام داده بود، به طور 
خودکار تمدید شد. بعد اما آن مصدومیت شدید لعنتی از 
راه رســید. کریمی در همان لیگ امارات و البته تیم ملی 
آنقدر خوب بازی کرده بود که بایرنی ها بیایند سراغش. این 
یعنی از االهلی هم می شود رفت اروپا، اما نه با پاساژگردی و 

پرسه زدن در خیابان ها.

  غایب بزرگ جام جهانی
مهدی قائدی جوری از کف رفته که این اواخر به تیم ملی 
هم دعوت نمی شود و البته کسی اعتراضی نسبت به این 
موضوع ندارد. این در حالی است که چند ماه پیش گروهی 
از هواداران استقال دست روی خرخره دراگان اسکوچیچ 
گذاشته بودند و از سرمربی تیم ملی می خواستند مهدی 
را در ترکیب اصلی بازی بدهد! قائدی امروز اما جای دفاع 
ندارد. کسی که در فهرست 18نفره تیم میانه جدولی لیگ 
امارات قرار نمی گیرد، چه ســهمی می تواند از تیم ملی 
ایران داشته باشــد؟ با این دست فرمان، مهدی در مسیر 
از دست دادن جام جهانی قرار دارد. تنها حدود 200روز 
تا آغاز این رقابت ها باقی است و ســتاره سابق استقال 
در ترافیک خط حمله کار دشــواری برای بازپس گیری 

جایگاهش دارد؛ چه در االهلی و چه بیرون از آن.

   نوسان عجیب
به طور کلی اما مهدی قائدی نوســان عجیبی بین متن 
و حاشیه داشــته اســت. او اوایل فوتبالش به عنوان یک 
استعداد ناب مطرح شد، بعد به حواشی گرایش پیدا کرد و 
با آن داستان تصادف تا مرز وداع با فوتبال پیش رفت، در 
ادامه ازدواج کرد و بهترین روزهای فوتبالش از راه رسید 
و حاال انگار دوباره روی این خط سینوســی، هوس نزول 
به سرش زده است. قائدی نشان داده اگر دل به کار بدهد، 
پتانسیل خوبی برای رشد دارد، با فرم فعلی اما امید زیادی 

به او نیست.

حامد لک   |    پرفراز و فرود

یک شروع خوب و یک پایان غم انگیز؛ این چکیده ماجرای حامد لک در پرسپولیس است. آمد، 
درخشید، ستاره لیگ قهرمانان آسیا شد، تیمش را به فینال رساند، در آستانه دعوت به تیم 
ملی قرار گرفت، قهرمان لیگ شد، بعد رو به نزول گذاشت، با کریم باقری درگیر شد، داستان 
توپ جمع کن تبریزی را پیش آورد، از نظر فنی افول کرد و حاال نیمکت نشین احمد گوهری 

شده است. او سخت به دست آورده را آسان از کف داد...

رادوشوویچ   |    چه کسی فکرش را می کرد؟

هیچ کس حتی تصورش را هم نمی کرد حضور یک دروازه بان متوسط کروات در پرسپولیس به یکی از بزرگ ترین 
بحران های تاریخ این باشگاه تبدیل شــود. بوژیدار رادوشوویچ معموال ذخیره بود و با جایگاهش به طور کامل کنار 
آمده بود. هر وقت بازی می کرد کار را در می آورد و مردم هم دوستش داشتند. با این حال محمدحسن انصاری فرد 
تحت تأثیر فضای مجازی یک تصمیم پوپولیستی ویرانگر گرفت و قرارداد رادو را 3 فصل تمدید کرد. حاال کمتر هوادار 
فوتبالی وجود دارد که نداند بوژیدار با شکایت به فیفا، کل دستمزد این 3سال را خواسته و چیزی حدود یک میلیون 

یورو گوش باشگاه را بریده است. صبر کنید؛ جنجال اصلی این پرونده تازه هنگام پرداخت پول از راه خواهد رسید.

ساشا ایلیچ    |    بدشانس ترین گلر تاریخ

دروازه بان اصلی پرسپولیس در لیگ سوم ساشا ایلیچ بود؛ یک گلر خوش قد و باالی مقدونیه ای که وحشتناک بدشانس 
بود. تقریبا همه گل هایی که ساشا خورد، قابلیت استفاده در تیزر برنامه های تلویزیونی را داشتند! همیشه توپ می رفت 
جایی که عنکبوت تار می بست. 2 گل تماشایی محمود فکری و علی سامره به ایلیچ در داربی رفت لیگ سوم، از دالیل 
سقوط پرسپولیس در آن فصل بود. از دیگر گل های فراموش نشدنی آن فصل می توان به شوت عباس آقایی در بازی 
پرسپولیس با پاس اشاره کرد. ساشا ایلیچ گلر خوبی بود، اما آنقدر بدشانسی آورد و سوپرگل خورد که برایش حرف 

درآوردند و گفتند چشم هایش ضعیف است. پس از آن هم عذر آقای دروازه بان خواسته شد.

در لیگ هشتم میثاق معمارزاده سنگربان 
ســرخ ها بود. حضور او در پرسپولیس از 
لحظه اول با حاشیه و جنجال همراه بود 
و این شــرایط تا پایان حضور معمارزاده 
ادامه یافــت. میثاق در حالــی به جمع 
قرمزها اضافه شد که اواخر فصل قبلش 
با پیراهن ســایپا مرتکب اشتباه بزرگی 
شد و یک گل 3 امتیازی به پرسپولیس 
هدیه داد. آن گل نقش مهمی در قهرمانی 
پرسپولیس در لیگ هفتم ایفا کرد و همین 
مســئله هم باعث ایجاد شایعات فراوانی 
شد، اما معمارزاده در ادامه نشان داد کا 
دروازه بان پراشتباهی اســت. او اگر یک 
گاف به سود پرسپولیس مرتکب شد، طی 
2 دوره حضورش در این باشگاه 10 بار به 
ضرر این تیم اشتباه کرد. معمارزاده بعد از 
لیگ هشتم، یک بار هم در لیگ یازدهم 
سرخپوش شد و باز نمایشی بسیار ضعیف 
ارائه داد. دوران حضور او در پرسپولیس 
آنقدر بد و پرحاشیه بود که این دروازه بان 
خیلی زود محو شــد. بد نیست بدانید او 
همین حاال 39سال دارد و 2 سال از جال 

حسینی کوچک تر است!

همه حاشیه های قبل از سوشا مکانی 
اما »ســوءتفاهم« بود! سوشــا ابتدای 
لیگ سیزدهم به پرسپولیس پیوست، 
آن هم زمانی که این تیم نیلســون را 
داشــت و معلوم بود هر کســی بیاید 
رقابت سختی با این گلر برزیلی خواهد 
داشت. البته نیلسون هم بیرون از زمین 
حاشیه هایی داشت که این مسئله در 
پایان همکاری او با باشگاه بی تأثیر نبود، 
اما سوشا مکانی مرزهای حاشیه سازی 
در تاریخ فوتبال ایران را جابه جا کرد. او 
اشتباهات بسیار زیادی داشت و غیراز 
این کارهــای عجیــب و غریبی انجام 
می داد که هر کدام از آنها برای باشگاه 
هزینه های سنگین به همراه می آورد. 
مخصوصا وقتی نیلسون را رد کردند و 
سوشا تنها ماند، حواشی او کمر تیم را 
شکست؛ تا جایی که اواسط فصل رسما 
بازداشت شد. پرسپولیس هم رفت سراغ 
لوبانف ازبک، اما از او هم برای این تیم 
دروازه بان درنیامد. مکانی سال ها بعد از 
حضور در پرسپولیس، هنوز هم سوهان 

روح هواداران این تیم است!
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یک اتفاق تکراری در بوندس لیگا؛ بایرن 
مونیخ، دورتموند را برد و قهرمان لیگ شد. 
این دهمین قهرمانــی پیاپی باواریایی ها 
در لیگ آلمان اســت؛ چیزی که در هیچ 
لیگ بزرگ دیگری ســابقه نداشته است. 
حرف لواندوفســکی کامال درست است: 
»تا چند سال آینده مردم متوجه خواهند 
شــد که قهرمانی در 10 دوره متوالی لیگ 
چه دســتاورد بزرگی بوده است.« این را 
به یاد داشته باشید که پرستاره ترین تیم 
جهان یعنی پاری سن  ژرمن فصل پیش در 
لیگ فرانسه که به مراتب ضعیف تر است، 

نتوانسته بود قهرمان شود.
   برای اولین بار در تاریــخ بوندس لیگا 
بایرن مونیخ قهرمانی خود را در بازی مقابل 

دورتموند مسجل کرد و جشن گرفت.
   یولین ناگلزمان، دایــو اوپامکانو، عمر 
ریچاردز، مارسل زابیتسر، پل وانر و مالیک 
تیلمان به نخســتین قهرمانی شــان در 

بوندس لیگا رسیدند.
   هشتمین شکســت متوالی دورتموند 
مقابل بایرن مونیخ با رکورد بیشترین روند 
باخت این تیم مقابل یک تیم خاص برابری 

کرد. دورتموند مقابــل هامبورگ هم در 
دهه80 همین تعداد شکســت متوالی را 

متحمل شده بود.
   بایرن با این قهرمانــی تعداد جام های 
خود در بوندس لیگا را به عدد31 رســاند. 
نزدیک تریــن تعقیب کننده ها دورتموند 
با 8جام و مونشــن گالدباخ با تنها 5جام 

هستند.
   ناگلزمــان با 34.5ســال،  جوان ترین 
سرمربی فاتح لیگ در تاریخ بوندس لیگا 

شد.
   سرمربیان قهرمانی  های 10گانه بایرن؛ 
یوپ هاینکس )13-2012(، پپ گواردیوال 
)14-2013(، پــپ گواردیوال )2014-15(، 
پپ گواردیوال )16-2015(، کارلو آنچلوتی 
)17-2016(، یوپ هاینکس )2017-18(، 
نیکو کواچ )19-2018(، هانسی فلیک )20-
2019(، هانسی فلیک )21-2020( و یولین 

ناگلزمن )2021-22(.
   تا قبل از این اتفــاق، بایرن و یوونتوس 
)2012 تا 2020( به طور مشترک با 9 قهرمانی 
در لیگ داخلی صاحب بیشــترین تعداد 

قهرمانی پیاپی بودند.

رکورد خاص مقابل تیم خاص
منچسترسیتی برای پانزدهمین بار پیاپی موفق شد واتفورد 
را شکســت دهد؛ این بار هم با نتیجه 5بر یک. 15 بازی اخیر 
منچسترسیتی مقابل واتفورد در همه رقابت ها؛ 5۸ گل زده، 
۸ گل خورده و تفاضــل گل مثبت 50.منچسترســیتی به 
نخســتین تیم تاریخ فوتبال انگلیس تبدیل شد که یک تیم 

خاص را در 15 بازی متوالی شکست می دهد.

رکورد منفی پس از رکورد مثبت
با شکست مقابل اینتر، روند 12 بازی شکست ناپذیری رم در 
سری آ متوقف شــد. برای اولین بار در دوران مربیگری ژوزه 
مورینیو اســت که او مقابل یک تیم، در 3 بازی پیاپی مغلوب 
می شــود. مورینیو بعد از 3 ماه در ســری آ شکست خورد. او 
3بر یک به تیم سابقش یعنی اینترمیالن باخت. او هر 3 بازی 
این فصل را به اینتر باخته. 3تقابل مورینیو با اینتر ســیمونه 
اینزاگی در این فصل؛ بازی رفت سری آ )اینتر 3 - صفر رم(، 
جام حذفی )اینتر 2 - صفر رم(، بازی برگشت سری آ )اینتر 
3 - یک رم(. رم در 10بازی اخیر خــود مقابل اینتر موفق به 
کسب برد نشده است؛ 6 تســاوی و 4 باخت. اینتر در 5بازی 
اخیر 5برد داشــته، ازجمله پیروزی مقابل یوونتوس، میالن 

و آ.اس. رم.

بعد از 17سال در 40سالگی
با پیروزی بر والنســیا تیم رئال بتیس موفق شد جام حذفی 
اسپانیا را باالی سر ببرد. به این ترتیب در سوپرجام فصل آینده 
رئال مادرید به عنوان قهرمان اللیگا با نایب قهرمان کوپا دل ری 
یعنی والنسیا بازی خواهد کرد و بتیس به مصاف بارسلونا یا 
ســه ویا یا اتلتیکو، هر کدام که در اللیگا نایب قهرمان شوند 
خواهد رفت. خواکین که نخستین قهرمانی خود را با بتیس در 
سال2005 جشن گرفته و همین جام را باالی سر برده بود، 
پس از 17سال دوباره این افتخار را تکرار کرد. او در این بین به 
تیم های دیگری مثل والنسیا رفته و دوباره برگشته بود و حاال 
در 40سالگی توانسته افتخارش را پس از 17سال تکرار کند.

10گانه 
تاریخی
بعدها مشخص می شود 
بایرن مونیخ چه دستاوردی در 
این 10 سال داشته است

 لواندوفســکی 26 گل در درکالســیکر 
برای بایرن و 6گل بــرای دورتموند به ثمر 
رسانده. گل او به زنبورها گل شماره33 این 

 بازیکن در 31بازی در لیگ این فصل 
در  شــماره48  گل  و  بــود 

43بـــازی فصــل.

   توماس مولــر با قهرمانــی بایرن در 
بوندس لیگا رکورد دار بیشترین قهرمانی 
در بوندس لیگا به عنوان یک بازیکن شد؛ 
با 11جــام. آالبا 10 جام بــا پیراهن بایرن 
داشــت که با اللیگای امسالش با پیراهن 
رئال مادرید به رکــورد 11بار قهرمانی در 
لیگ  های داخلی می رسد. مسی هم همزمان 
در پاری سن ژرمن به رکوردی مشابه رسید.

   لواندوفسکی با کسب دهمین قهرمانی 
خود در بوندس لیگا )2 قهرمانی با بروسیا 
دورتموند و 8 قهرمانی با بایرن مونیخ(، در 
کنار داوید آالبا به پرافتخارترین بازیکن 

خارجی این رقابت ها تبدیل شد.

پاری سن ژرمن با تساوی یک-یک مقابل النس به دهمین قهرمانی تاریخ 
نیم قرن خود دست یافت تا از فصل آینده بتواند با یک ستاره روی پیراهن 
خود در مسابقات شرکت کند. لیونل مسی در این بازی از مصدومیت 
برگشــت و یک گل خاطره انگیز برای خودش زد تا بعدها یادش بیفتد 
با این گل یک قهرمانی لیگ دیگر به کارنامه پربارش اضافه کرده است. 
او در بارسلونا 10بار اللیگا را فتح کرده بود و این یازدهمین عنوان لیگ 
داخلی اش بود. این اتفاق دقیقا در پنجمین سالروز گل شماره500مسی 
در سانتیاگو برنابئو و در الکالسیکو به ثمر رسید و ستاره آرژانتینی بعد 
از این گل دیرهنگام پیراهنش را درآورده و رو به هواداران تیم میزبان 
گرفته بود. هواداران پاریس که از عملکرد این فصل بازیکنان گران قیمت 
خود راضی نبودند، پس از بازی از ورزشگاه خارج شدند و به تنهایی در 
خیابان های اطراف به جشن پرداختند. آنها بازیکنان را در طول بازی هو 
کردند. نیمار اینچنین واکنش نشان داد: »بگذارید هو کنند. من 3 سال 

دیگر قرارداد دارم. باید به من عادت کنند.«
  مســی به رکورد 39 جام رســید که از این لحــاظ او را در رده دوم 
پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال قرار داد؛ پایین تر از دنی آلوز که 
43جام در تیم های مختلف دارد. کریســتیانو رونالدو که این فصل را 

بدون جام به پایان برده، 34جام دارد و زالتان 31جام.
  البته 2 جام از جام های مسی قاعدتا نباید مورد محاسبه قرار بگیرد 
چون در رده سنی بزرگســاالن نبوده و مربوط به جام جهانی جوانان و 
رقابت های المپیک می شود. در اصل، او 37جام با تیم های بزرگساالن 

کسب کرده است.
  مسی بدترین رکورد گلزنی اش را در یک فصل فوتبالی ثبت کرد. این 
تازه چهارمین گل او در لیگ یک بود که تنها یکی از لوکاس واسکس، 
مدافع راست ذخیره رئال مادرید بیشتر است. مسی در این فصل لیگ؛ 

20 بازی، 4گل و 13پاس گل.
  مســی در همــه رقابت هــا؛ 30 مســابقه، 9 گل، 13 پــاس گل و 

22 تأثیرگذاری روی گل.
  النس هشتاد و هفتمین حریفی اســت که مسی در دوران فوتبالی 

خود مقابل آن موفق به گلزنی شده است.
  مسی 2 فصل پیاپی قهرمانی لیگ را به دســت نیاورده بود که این 
دومین انتظار طوالنی او برای یک لیگ داخلی بود. 11 لیگی که مسی 
برنده آن شده؛ اللیگا )05-2004(، اللیگا )06-2005(، اللیگا )09-
200۸(، اللیگا )10-2009(، اللیگا )11-2010(، اللیگا )2012-13(، 
اللیگا )15-2014(، اللیگا )16-2015(، اللیگا )1۸-2017(، اللیگا 

)19-201۸( و لیگ یک در این فصل.
  بازیکنانی که بیشترین قهرمانی در لیگ را دارند؛ رایان گیگز )13(، 
پل اسکولز )12(، پاکو خنتو )12(، گری نویل )12(، آرین روبن )12(، 

مسی، آالبا و توماس مولر )11( عنوان قهرمانی لیگ.
  پاریس با این قهرمانی با رکورد سنت اتین برابری کرد و پرافتخارترین 
باشگاه تاریخ لیگ فرانسه شد. مارسی )9(، موناکو و نانت )۸( و لیون )7( 

در رده های بعدی جای دارند.
  این نخستین جام دوران مربیگری پوچتینو بود.

  امباپه با 22گل و 14پاس گل در صدر جــدول گل و پاس گل لیگ 
قرار دارد.

  مارکو وراتی بــا ۸ عنوان قهرمانی، تنها رکورددار قهرمانی فرانســه 
است. وراتی در سال های 2013، 2014، 2015، 2016، 201۸، 2019، 

2020، 2022برنده لیگ با پاریس شده است.

10گانه پاریس و 
11گانه مسی

مسی سی وهفتمین جام عمرش با تیم های 
بزرگسال و سی ونهمین جامش را فتح کرد

فرانسیسکو فرارو ����� 1
1  ������� سرخیو باتیستا 
فرانک رایکارد ��������  5
پپ گواردیوال �������  14
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تاتا مارتینو �����������  1
لوئیس انریکه ��������  9
4  ������� ارنستو والورده 
رونالد کومان ��������� 1
1  ������������ اسکالونی
1  �������������� پوچتینو

39 قهرمانــی مســی؛ با پاریــس: يك 
لوشــامپیونه، با بارســلونا: 10 اللیگا، 
8 ســوپرجام اســپانیا، 7کوپا دل ری، 
4 لیــگ قهرمانــان اروپا، 3ســوپرجام 
اروپــا، 3جام باشــگاه های جهــان، با 
آرژانتین: کوپا آمریکا 2021، المپیک 

2008، جام جهانی  جوانان 2005�
39

تعداد 
قهرمانی های 

 مسی
با مربیانش بازی های سخت منچستریونایتد تمام نمی شود، بلکه از 

هفته ای به هفته ای دیگر منتقل می شــود. پس از باخت 
4 بر صفــر در برابر لیورپول، این بار نوبت آرســنال بود تا 
یک پیروزی پرگل 3 بر یک مقابــل تیم مرده من یونایتد 
به دســت آورد. بازی بعدی ساعت23:15 پنجشنبه شب 
مقابل چلسی است. شیاطین سرخ برای رسیدن به لیگ 
قهرمانان فصل آینده به بزرگ ترین معجزه فوتبالی قرن 
نیاز دارند وگرنه با این فرمــان، راهیابی به لیگ اروپا هم 
سخت می شود. منچستر و رانگنیک بدشانس هم هستند. 
2 ضربه دالو به تیر دروازه حریف خورد، یک پنالتی از دست 
رفت و داور می توانست 2 پنالتی دیگر برای آنها بگیرد. گل 
سوم آرسنال آفساید به نظر می رسید و رانگنیک گفته گل 

رونالدو آفساید نبوده و به اشتباه مردود اعالم شده.
  ریو فردیناند گفته کریســتیانو رونالــدو تنها بازیکن 
منچستر بود که در این بازی برای رتبه چهارم لیگ و سهمیه 

می جنگید. کریستیانو موفق شد یکصدمین گلش را در لیگ 
برتر به ثمر برساند. او در هر بازی که گل بزند یا نزند، یک 
رکورد تازه را جابه جا می کند که معموال رکوردهای قبلی 

خودش است و فرد دیگری به آن نرسیده است.
  100گل کریستیانو رونالدو در لیگ برتر؛ 70پای راست، 
16پای چپ، 13سر، یک گل با سایر اعضای بدن، 64گل 
داخل محوطه جریمه، 11گل خارج از محوطه جریمه غیر 

از ضربه های آزاد، 13پنالتی، 12ضربه آزاد و 3 هت تریک.
  از ۸ گل آخری که منچستر به ثمر رسانده، 7 گل توسط 
رونالدو وارد دروازه رقبا شده و دیگر گل را هم فرد زده است.

  رونالدو در 4بازی اخیر عملکردی فوق العاده داشــته؛ 
4گل و یک پاس گل و به عبارتی 5تأثیرگذاری روی گل.

  کریستیانو مقابل آرســنال و تاتنهام، رقبای این فصل 
منچستر برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان؛ 4بازی، 7گل 

و یک پاس گل.

  رونالدو در این فصل 7گل زده که توســط کمک داور 
ویدئویی به دلیل آفساید مردود اعالم شده.

  با این گل که رونالدو آن را به فرزند مرده به دنیا آمده اش 
تقدیم کرده، مجموع گل های ستاره پرتغالی به عدد۸11 

رسید که بیشترین تعداد گل در تاریخ است.
  اگر برونو فرناندز پنالتی منچستر را درحالی که 2 بر یک بود 
از دست نمی داد و آن را به رونالدو داده بود، تعداد گل های این 

بازیکن با گل  هایش در یوونتوس در عدد101 برابر می شد.
  کریس تنها بازیکنی است که در لیگ برتر، اللیگا و لیگ 
قهرمانان بیش از 100گل به ثمر رسانده است. او در 2فصل 
حضور در سری آ نتوانست به این رکورد برسد اما با پیراهن 

یووه 101گل در همه رقابت ها زد.
  منچســتریونایتد در 10 بازی آخر؛ 2 برد، 3 تســاوی، 
5 باخت. 2 پیــروزی یونایتد در 10 دیدار گذشــته مقابل 
تاتنهام و نوریچ رقم خورده و نقطه اشتراک آنها، هت تریک 

کریستیانو در این 2 بازی بوده است.
  تا پیش از این دیدار شیاطین سرخ در 13 بازی آخر لیگ 
برتری خود در شهر لندن متحمل شکست نشده بودند. 
آخرین شکست آنها به ژانویه2020 و مقابل توپچی های 
میکل آرتتا بر می گشت. آرتتا هرگز در یک دیدار خانگی 

مقابل یونایتدها شکست نخورده است.

گل 
شــماره100  رونالدو در 

لیگ جزیره، گل شــماره22 این 
بازیکن برای منچستر در این فصل در 
همه رقابت ها و شانزدهمین گل در لیگ 
امسال و گل شماره140 با پیراهن 

منچســتر در همه رقابت ها 
. د بــو

ال  حــا
رونالدو پــس از رونی، 

گیگــز و اســکولز چهارمیــن 
بازیکن شیاطین ســرخ است که 
توانســته تعداد گل  هــای لیگ 

 برتری خود را ســه  رقمی
کنــد.  

ل  و ا
 2 0 0 3 مبــر ا نو

نخســتین گل در لیگ برتر؛ 
23آوریل2022 صدمین گل در 
لیگ برتر. بین این دو تاریخ 

19سال فاصله بود.

فرقی ندارد ببرند یا ببازند رونالدو رکورد خودش را می زند
CR100
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بازگشت باشکوه هواداران

هفته پانزدهم لیگ فوتبال زنان ایران با بازگشت پرشکوه هواداران 
به سکوهای ورزشگاه همراه شد. بیش از ۲هزار هوادار در ورزشگاه 
ســیروس قایقران دیدار ملوان و ملی پوشان شهرکرد را از نزدیک 
تماشا کردند. همین تعداد در ورزشگاه امام علی شهر سیرجان به 
دیدار حساس شهرداری سیرجان و خاتون بم شور و هیجان زیادی 
بخشیده بودند. در ورزشگاه ملک نیا ســنندج و انقالب کرج نیز 
تعدادی هوادار برای تماشای فوتبال زنان رفته بودند. اگر مسابقات در 
ساعت مناسب انجام شوند هواداران را به ورزشگاه می کشانند . پیش 
از این، دیدارها روز جمعه و ساعت ۱۰ صبح انجام می شد ولی چند 

هفته ای به خاطر ماه رمضان مسابقات بعد از افطار برگزار می شود.

پاس گل خانم داور

در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال زنان یک دیدار حساس انجام 
شد که می توانست سرنوشت قهرمان لیگ را تا حدودی مشخص 
کند. دیدار شهرداری سیرجان و خاتون بم به تساوی ۲-۲ انجامید 
تا ۳تیم بم، سیرجان و ســپاهان به ترتیب با ۴۰، ۳۸ و ۳۷امتیاز 
۳مدعی قهرمانی در ۷هفته باقیمانده باشند. در این دیدار گل دوم 
و تساوی بخش شهرداری سیرجان به خاتون بم از روی ضربه اوتی 
به ثمر رسید که کمک داور بازی آن را به اشتباه به سود سیرجان 
اعالم کرد. این تصمیم اشتباه، شاید سرنوشت قهرمانی لیگ را تغییر 
دهد. فوتبال همیشه با اشتباهات داوری همراه است اما تأثیری را که 

بعضی از این اشتباهات می گذارند، نمی شود نادیده گرفت.

جمعه شــب تیم زنان بارســلونا در دیدار رفت نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا، ولفســبورگ را ۵بر یک شکست داد. در کنار این 
پیروزی رکورد دیگری هم به نام بارسا ثبت شد. این پیروزی در 
حضور 9۱.6۴۸نفر آن هم در نیوکمپ به دست آمد. پیش از این، 
در دیدار بارســلونا و رئال مادرید 9۱۵۵۳نفر به ورزشگاه آمده 
بودند و این یک رکورد جدید در فوتبال باشگاهی زنان محسوب 
می شود. تیم زنان بارسلونا با رکورد ۴۰پیروزی در ۴۰بازی اخیر 
خود در تمام رقابت ها، این باشگاه را مجاب کرده تا ورزشگاه اصلی 
را به آنها اختصاص دهد. در لیگ زنان ایران نیز سپاهان اصفهان از 
زمانی که در نقش جهان میزبان حریفانش است نتایج خوبی کسب 

کرده و تبدیل به یکی از مدعیان قهرمانی شده  است.

سپاهان مثل بارسا؟

گلزن
الهام محمودی | روزنامه نگار
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افقی:
جـسـت وجـوگـــر-  -۱   

 کند زبان- اشتباه
۲- جمع مکسر مولود- سبز 

تیره- به رنگ سرخ روشن
۳- لوس- زیلوباف- جزوه دان

۴- ورزش یــک رقمــی!- 
صدای آذرخش- اهل جهنم

۵- میان ها- سرخ- خارج
6- آواز آهنگیــن- پــرده 

گوش- به آرزو نرسیده
۷- برگشــتن- سنگ های 
قیمتــی و زینتـــــی- این 
ویتامین به جذب کلسیم در 

بدن کمک می کند
۸- داالن زیرزمینی- راسو- 

روشنایی
9- یــازده- نمایشــنامه 
فدریکو گارسیا لورکا- مایع 

خنک کننده موتور خودرو
۱۰- ممارست- خبرگزاری 

ایتالیا- گروهی
۱۱- پارچه روبالشی- مقابل 

سردی- سراینده دار وگ
۱۲- خوش طعــم- ویتنام 

قدیم- بله انگلیسی
۱۳- معامله پایاپای- پهلوان 
تورانی شاهنامه- نوعی پخت 

برنج
۱۴- نوعــی آچار ســرکج- 
اســتوار و محکم- روغنی با 

اسید چرب کم
۱۵- پاراگراف- ریسیدن- از 

درجات نظامی
  

عمودی:
۱- طنــاب- از آثــار هنری 

مشهور بتهوون
۲- لباس تازه دوخته شده- 
قد و باال- ملکه اســپارتا که 
نبرد تروا بر ســر ربوده شدن 

او شکل گرفت
۳- همســایه- پاداش عمل 
خوب- اصطالحــــــی در 

بسکتبال
۴- همگی- پرخــــــاش- 

قبیله ها
۵- خبرگـــزاری کار ایران- 
ششــمین خلیفه عباسی- 

سنگی زینتی
6- بسیار مهربان- از ماهیان 

جنوب ایران- انتخاب
۷- اقیانوس کبیــر- عدد- 

نشانه مصدر جعلی
۸- حــرف اول- بانــوی به 

حج رفته - نفرین
9- یک دندگی- همنشین و 
همصحبت- رنگ سوگواری

ورودی  آزمــــون   -۱۰
دانشگاه- عالمت تأیید پای 

نامه- فرومایه
۱۱- شخصیت کارتونی که 

با غاز های وحشــی سفر می کرد- 
سرشت- صدمه دیده

۱۲- خبرها- پدر مــرده- دختر 
کارتونی که با پدربزرگش به دنبال 

مادرش بود
۱۳- داستانی نوشته جک لندن- 

قطور- شب گذشته
۱۴- میوه ای هسته دار- سرزمین- 

دارایی شخصی
۱۵- رمانی نوشته حسین سناپور- 

15گردنده

نتخيماهميسارن
بيطاهتاگانكيا

يواسميلالهربت
ربمايپريمام
بيهنساپازنلرا
غمدراهرشفايم

لودبوانتادهش
يسپاولدقبطمجاك
يوعدموادمررش
رقدنبكانهددم

ايسااشترالاوش
هلددبيمديپا

وهيرتايتشراگن
ايميرهلمكتچنم
ردمويلهييايرد
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سخت

346178259
987526431
251943687
713692845
428715963
569384172
194837526
835269714
672451398

متوسط

8 1 7       
4    2 7    
 3  6  4    
6    5 3    
  4    9   
   1 8    5
   9  8  2  
   7 3    8
      1 3 9857463291

139872546
426159783
745628319
693714825
218395674
581937462
972546138
364281957

ساده

متوسط

817395264
465827391
239614587
691453872
584276913
372189645
153948726
926731458
748562139

سخت

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

ساده

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

دومِ ایران، اولِ آسیا
تیم ملی کشتی آزاد ایران که در اغلب اوزان با نفرات دوم و سوم خود به مسابقات رفته بود، با کسب 8مدال در 10وزن قاطعانه قهرمان آسیا شد

محسن محمودصفري| شــب پایانی رقابت های کشتی 
قهرمانی آســیا یک شــب طالیی برای تیم ملی ایران 
بود. شاگردان پژمان درستکار در روز پایانی توانستند 
در 4وزن به فینال برســند و نماینده 86کیلوگرم ایران 
نیز در دیدار رده بندی به مصاف رقیبش رفت. در پایان 
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا تیم ایران با 6مدال 
طال، یک نقره و یک برنز به عنوان قهرمانی رســید. تیم 
جوان ایران در حالی روی سکوی نخست قاره کهن قرار 
گرفت که بســیاری از نفرات اول ایران در این رقابت ها 
حاضر نبودند و نفرات دوم و سوم کشتی ایران در آسیا 
بزرگی کردند تا یک بار دیگر فاصله کشــتی ایران را با 

رقبای آسیایی به رخ بکشند.

  منهای فینال عالی بود
داریوش حضرتقلی زاده در وزن 6۱کیلوگرم در دور نخست با نتیجه 
9 بر 6 مقابل این ســانگ چویی از کره جنوبی به پیروزی رسید و 
راهی مرحله بعد شــد. او در دور دوم نیز در یک کشــتی دیدنی 
و پرامتیاز با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ علی بیگ علی بیگوف، کشــتی گیر 

روسی االصل و قهرمان آســیا از بحرین را از پیش رو برداشت و به 
نیمه نهایی رسید. حضرتقلی زاده برای رسیدن به فینال در مقابل 
کوربانوف از قزاقستان قرار گرفت و در یک کشتی نزدیک موفق 
شد با نتیجه ۷ بر ۵ به برتری برسد و راهی فینال شود. ملی پوش 
ایران در فینال مقابل ری هیگوچی دارنده مدال نقره المپیک قرار 
گرفت که در همان دقیقه اول با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست خورد و 

به مدال نقره قهرمانی آسیا قناعت کرد.

   اولین طالی روز دوم
یونس امامی دارنده مدال برنز جهان در وزن ۷۴کیلوگرم پس از 
استراحت در دور نخســت در دور دوم طی یک کشتی حساس و 
نزدیک با نتیجه ۷ بر ۵ دایچی تاکاتانی دارنده مدال نقره بازی های 
آسیایی از ژاپن را شکست داد. او در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۰ 
بر صفر بیامبادورج بات اردن از مغولستان را شکست داد و به دیدار 
فینال راه یافت. امامی در فینال به مصاف نورکجا کایپانوف دارنده 
مدال نقره جهان و برنده ۲مدال طالی آســیا از قزاقستان رفت. 
نماینده کشورمان این فینال سنگین را در یک کشتی حساب شده 

با نتیجه ۵ بر ۲ برد و قهرمان آسیا شد.

  برنز مصطفوی
محســن مصطفوی شگفتی ساز مسابقات کشــوری بود که 
توانســت تمام رقبای داخلی اش را شکســت دهد و در عین 
ناباوری به مدال طال برسد. این کشتی گیر در وزن ۸6کیلوگرم 
در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر دولت مراد اورازگیلیوف از 
ترکمنستان را شکســت داد. او در دور بعد با نتیجه 6 بر صفر 
مغلوب دیپاک پونیا دارنده مدال نقره جهان از هند شد و با توجه 
به حضور این کشتی  گیر در دیدار فینال، مصطفوی نیز به دیدار 
رده بندی راه یافت. او برای کسب مدال برنز در مقابل گوان اوک 
کیم از کره جنوبی قرار گرفت که با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی 

رسید و روی سکوی سوم آسیا ایستاد.

  بردهای قاطع فیروزپور
امیرحسین فیروزپور قهرمان جوانان جهان در وزن 9۲کیلوگرم 
در دور نخســت با نتیجه ۱۱ بر صفر آدیلــت داولومبایف دارنده 
مدال نقره آسیا و برنز بازی های آســیایی از قزاقستان را شکست 
داد. او در مرحلــه نیمه نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر تاکوما اوتســو 
دارنده مدال نقره آسیا از ژاپن را برد و به فینال رسید. فیروزپور در 

فینال نیز طی یک کشتی یکطرفه با نتیجه ۱۱ بر صفر اورگیلوخ 
داگوادورج از مغولســتان را شکســت داد و قهرمان آســیا شد. 
فیروزپور در این رقابت ها ۳۲امتیاز کســب کــرد و بدون اینکه 
 امتیازی از دســت بدهد مدال طالی قهرمانی آســیا را کســب 

کرد.

  هت تریک کاپیتان
یداهلل محبی دارنده ۲مدال طالی قهرمانی آسیا در سال های 
۲۰۱۷ و ۲۰۱9 برای سومین بار توانست ملی پوش ایران در این 
مسابقات باشد. محبی در وزن ۱۲۵کیلوگرم پس از استراحت 
در دور نخســت، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بــر ۲ و ضربه فنی، 
سرداربک خولماتوف از ازبکســتان را شکست داد و به مرحله 
نیمه نهایی رسید. کاپیتان ایران در نیمه نهایی با نتیجه ۱۲ بر 
۲ باتمانگای انختسوشین از مغولستان را از پیش رو برداشت و 
راهی دیدار فینال شد. محبی در دیدار پایانی به مصاف علیشیر 
یرگالی از قزاقستان رفت که در یک کشتی حساب شده با نتیجه 
۳ بر یک بر این حریف هم پیروز شد و برای سومین بار توانست 

قهرمان آسیا شود.
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به نظر می رسد اردیبهشت برای گروه های نمایشی 
فصل خوب اجرا باشــد؛ نمایش هایی که پشــت 
ســر هم اجرای خــود را در ســالن های دولتی و 
تماشاخانه های خصوصی دارند. نکته قابل توجه 
حضور بازیگران سینما و تئاتر و کارگردانان سینما 
در مقام تهیه کنندگی تئاتر است. اما بلیت ها هم 
مانند هر کاالی فرهنگی یا معیشتی افزایش قیمت 
داشته اند؛ بلیت نمایش ها از کف 60 هزارتومان آغاز 
می شــود و به 150هزار تومان می رسد. جز اینها 
در ماه اردیبهشت اجرای نمایشنامه خوانی را هم 

سالن های مختلف تجربه می کنند.
نمایشــنامه خوانی هایی که باید بــرای حضور در 
ســالن بهار 30تا 50هزار تومــان بپردازیم و این 
اجراها نسبت به سال گذشــته دوبرابر شده است. 
تماشاخانه های خصوصی تمام تالش خود را برای 
جبران شکست 2سال گذشته می کنند و جدول 
برنامه ها را با اجراهای صحنه ای و نمایشنامه خوانی 
پر کرده اند. در تاالر وحدت علی سرابی تئاتر موفق 
و پرفروش »آن سوی آینه« را روی صحنه دارد؛ 
نمایشی که کف قیمت آن 100و سقف قیمتش 
200هزار تومان اســت؛ نمایشی که با بازی علی 
سرابی، پژمان جمشــیدی، الناز حبیبی و مارال 
بنی آدم روی صحنه اســت. ایــن نمایش هم تا 

23اردیبهشت اجرا می شود.
در کنار تاالروحدت، تئاترشهر هم میزبان چند 
نمایش اســت. هادی مرزبان »دکتر نون« را در 
تاالر اصلی دارد. »هملت پشت کوهی« ابراهیم 
پشت کوهی تا 14اردیبهشــت در چهارسو اجرا 
می شــود و »خماری« هم در قشقایی تا 2هفته 
دیگــر روی صحنه اســت. همینطــور »فریاد 
خاموش« محمدهادی عطایی هم در تئاترشهر 

اجرایش را تا 22اردیبهشت دارد.

ترافیک در شهرزاد
بعد از تئاترشهر، یکی از تماشاخانه های خصوصی 
که روزهای بهاری پرکاری را می گذراند، شهرزاد 

است، شهرزاد اردیبهشت خود را با اجرای 7نمایش 
سپری می کند؛ نمایش هایی که البته با قیمت کف 
70هزار تومان و ســقف 150هزار تومانی فروش 

دارند.

افشاری با یک جوجه تیغی دیگر
محمد رحمانیان، بهرام افشــاری، آرش عباسی، 
سجاد افشاریان، بهاره رهنما و کامران شهالیی از 
کارگردانانی هستند که در 3سالن این تماشاخانه 
اجرا خواهند داشــت. بهرام افشاری، بازیگر بعد از 
اجرای موفق »جوجه تیغی« نمایش جدید خود 
را از 14اردیبهشت در پردیس تئاتر شهرزاد روی 
صحنه می برد. نمایش »چه کسی جوجه تیغی را 
کشت؟« با طراحی، نویسندگی و بازی بهرام افشاری 
و همراهی تینو صالحی روی صحنه می رود. محمد 
رحمانیان، کارگردان تئاتر تصمیم دارد نمایش تازه 
خود به اسم »اولد سانگر: عشق روزهای کرونا« را 
به تهیه کنندگی علی اوجی از 14اردیبهشت روی 
صحنه ببــرد .احترام برومند، مهتــاب نصیرپور، 
مهدی ســاکی، میترا حجار، اندیشــه فوالدوند، 
نرگس محمدی، علی اوجی، شکیب شجره و... در 
این نمایش به ایفای نقش می پردازند و رضا یزدانی، 

خواننده این اجراست.

تولستوی و آرش عباسی 
»آناکارنینــا« به نویســندگی و کارگردانی آرش 
عباسی از 15اردیبهشت روی صحنه می رود. این 

نمایش بــا اقتباس از »آناکارنینا« رمان مشــهور 
تولستوی ســاخته شــده و به اجرا درآمده است. 
معصومه رحمانــی و بهنام شــرفی بازیگران این 

نمایش هستند.

پرستویی و محمدزاده تهیه کننده
»فصل فراموشــی« به نویســندگی، کارگردانی و 
بازیگری بهاره رهنما، از 5اردیبهشت اجرا می شود. 
»اول شخص مفرد« به نویسندگی و کارگردانی امید 
نیاز و تهیه کنندگی پرویز پرستویی از 5اردیبهشت 
روی صحنه می رود .امید نیاز و مونس پورفاتحیان، 
بازیگران این اثر نمایشــی با همراهی لیال بامنیری 
هستند. نمایش کمدی »نصف شبی« به کارگردانی 
مشــترک محمد الرتی و کامران شهالیی از نیمه 
اردیبهشت در سالن شماره 3روی صحنه می رود .در 
این نمایش رامین ناصر نصیر و مهسا ایرانیان ایفای 
نقش می کنند. نمایش کــودک »دزد الالیی ها« 
نوشــته فائزه فیض و بهرام جاللی پور با طراحی و 
کارگردانی آرش شریف زاده از اواسط اردیبهشت ماه 

در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می شود.

 تمدید 4نمایش
4نمایش نیز در اردیبهشــت ماه در تئاتر شهرزاد 
تمدید شــدند و روی صحنه می ماننــد. »بک تو 
بلک« به نویسندگی و کارگردانی سجاد افشاریان با 
بیش از 37هزار مخاطب همچنان به عنوان انتخاب 
اول مخاطبان تئاتر در این پردیس کارش را ادامه 

می دهــد و »کریم لوژی« که روایتــی متفاوت از 
نمایش ایرانی و »کریم  شــیره ای« به قلم مهران 
رنجبر و کارگردانی رضا بهرامی اســت تا اواسط 
اردیبهشت در تئاتر شهرزاد تمدید شد.»شب شک« 
به کارگردانی امیرحسین بریمانی و تهیه کنندگی 
نوید محمدزاده ازجمله آثار موفق جشنواره تئاتر 
دانشگاهی اســت که تندیس بازیگر نقش اول و 
تندیس کارگردانی بیست و سومین جشنواره تئاتر 
دانشــگاهی را دریافت کرده اســت. این نمایش 
که از 14فروردین در تئاتر شــهرزاد روی صحنه 
رفته تا اوسط اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. 
»هاری یا مردی که..« به نویسندگی و کارگردانی 
افشین زمانی دومین بخش از یک سه گانه است که 
نخستین بخش آن »شازده احتجاب« بود که سال 
۹۸ اجرا شــد. این نمایش نیز تا نیمه اردیبهشت 
روی صحنــه می ماند. اصغر خلیلــی هم نمایش 
»مده آ در قندهــار« را تا هفته دوم اردیبهشــت 
در ســالن انتظامی خانه هنرمندان اجرا می کند. 
تماشــاخانه ایرانشــهر هم میزبان چند نمایش 
اســت. ســالن ناظرزاده کرمانی میزبان »بودن« 
مرتضی جلیلی دوست اســت. تهیه کنندگی این 
نمایش را هــم نوید محمدزاده برعهــده دارد. در 
سالن سمندریان هم نمایش امیر بهاور اکبرپور به 
تهیه کنندگی محمدزاده روی صحنه است؛ نمایشی 
که بلیتش برای دانشجویان با تخفیف اختصاص 
داده شده است. سعید روستایی هم تهیه کنندگی 
نمایــش »داغ ننگ« فرهاد شــنتیایی را برعهده 
دارد. این نمایش هم همراه 3نمایش ایرانشــهر تا 

23اردیبهشت اجرا دارند.

مکبث در مولوی
نمایش »مکبــث« از تاریخ 1۸ اردیبهشــت در 
ســالن اصلی تاالر مولوی ســاعت 20:30 روی 
صحنه می رود. این نخســتین تجربه کارگردانی 
کوزه گر اســت و محمدهادی غضنفــری، ناعمه 
علمی نژاد و دنیز خاطــری در نمایش »مکبث« 
به ایفای نقش می پردازنــد. در تاالر اصلی مولوی 
همچنیــن نمایش »ســاختن« به نویســندگی 
 ارژنگ طالبی نژاد به کارگردانی مصطفی ذره پرور

ساعت  20  اجرا می شود.

تئاترهامیفروشند
اردیبهشت می تواند برای گروه های نمایشی فصل خوب اجرا باشد

در دیدار پیمان جبلی با هنرمندان چه گذشت؟

واکنش رئیس رسانه ملی به کاهش مخاطبان صدا و سیما

نظرسنجی مرکز تحقیقات ســازمان صداوسیما درباره برنامه های 
سیما در رمضان نشــان می دهد 26.6درصد مخاطب برنامه های 
افطار و 17.4درصد مخاطب برنامه های ســحر تلویزیون هستند. 
این آمار درحالی است که نشان می دهد تلویزیون با کاهش مخاطب 
مواجه شده و این زنگ خطری برای تلویزیون است. آمار مخاطبان 
سریال های تلویزیون به 30درصد هم نمی رسد؛ این موضوع تا جایی 
برای سازمان جدی است که رئیس رسانه ملی در ضیافت افطارش 
با هنرمندان عنوان کرد که چرا احساس عالقه ای که مخاطبان به 

هنرمندان و آثارشان داشتند، کاهش یافته است؟
پیمان جبلی، رئیس صداوسیما در دیدار با جمعی از هنرمندان که 
در مرکز همایش های بین المللی ســازمان صداوسیما برگزار شد، 
گفت: »همه ما، چه شما به عنوان هنرمند، چه ما به عنوان مسئوالن 
صدا و ســیما، باید از خودمان بپرســیم چرا احساس عالقه ای که 
مخاطبان به هنرمندان و آثارشــان داشــتند، کاهش یافته است؟ 
چرا بعضــی آثاری که در گذشــته با هزینه های کمتری ســاخته 
می شــد، ماندگارترند؟ همه مان مقصریم و نمی توانیم خودمان را 

تبرئه کنیم.«
وی همچنین با عنوان این سؤال که در اصالت دادن به ذائقه مخاطب 
و مرجعیت و محتوای رسانه کدام را ارجح دانسته ایم؟ توضیح داد: 

»به عنوان یک مخاطب، همکار و فردی که 30 ســال در رسانه کار 
کرده، معتقدم توالی و ترتیب بین مرجعیــت، جذابیت و محتوا را 
فراموش کرده ایم. دغدغه برخی سازندگان، صرفاً درصد مخاطب 
بوده و درباره محتوا، دغدغه ای نداشــته اند، امــا می خواهم بر این 
نکته تأکید کنم که در دوران جدید، محتوا هم اولویت دارد. چقدر 

توانسته ایم در یک شبانه روز، خوراک خوب به مخاطب بدهیم.«
وی تکرار آثار بدون محتــوا را به دادن پی درپی آب شــور دریا به 
فردی تشنه تشبیه کرد و یادآور شد: »متأسفانه برخی ها این نگاه را 
توقف تولیدات تعبیر کرده اند و گفته اند جبلی دستور توقف ساخت 
سریال ها را داده تا بین ما و شــما که صاحب اصلی آنتن هستید، 
اختالف بیندازند. چنین چیزی نیست و من بارها با حضور در پشت 
صحنه سریال ها، بر این نکته تأکید کردم که قصد ما اصالح محتوا 

و فرایند تولید است؛ نه متوقف کردن آنها.« در ادامه جبلی با اشاره 
به شعار تحول در دوران مدیریت جدید سازمان، اولویت این تحول 
را محتوا، رویکرد، فرایند و در صورت لزوم، ساختار دانست و با بیان 
اینکه ما در کشوری هستیم که به اذعان جهانیان بر قله فرهنگ و 
هنر و تمدن است و همین باید محور تولید محتوای سالم براساس 
داشته های هویتی باشد، افزود: »پس از خودمان بپرسیم ما چقدر 
از این ظرفیت ها و نقاط اقتدارمان را در قالب های مختلف، رسانه ای 
کرده ایم؟« جبلی، هنرمندان را صاحب واقعی آنتن خواند و گفت: 
»در سازمان روی شما باز است. من سال پیش به دوستان گفتم به 
همه شــما اطالع بدهند ما از االن برای سال آینده با همه شما کار 
داریم. تولیدات باید با پژوهش به جزئیات قصه و به فیلمنامه برسد و 
فشار آنتن نباید ما را از اهمیت فیلمنامه غافل کند. ما و شما باید به 
نقاط مشترک برسیم؛ چون هیچ کدام به تنهایی نمی توانیم این راه را 
طی کنیم.« رئیس رسانه ملی با اشاره به ادبیات داستانی قوی کشور 
آن را پشتوانه ای قوی برای اقتباس دانست و اضافه کرد: »با همین 
پشــتوانه می توان اســتخوان بندی فیلمنامه ها را محکم کرد. وی 
خواهان شناسایی افتخارات و معرفی آنها به مخاطبان در قالب های 
متنوع شــد و گفت: در برهه ای که مردم ما با مشکالتی معیشتی 
مواجه هســتند، باید امید بدهیم.« ساخت شهرک سینمایی ویژه 
شــهری و تجهیز و آماده سازی  شهرک ســینمایی غزالی از دیگر 
بخش هایی بود که جبلی درباره اش گفت. در ادامه نشســت داوود 
میرباقری، محمدرضا شــفیعی، مهدی فرجی، هادی حجازی فر و 

هادی مقدم دوست صحبت هایی را مطرح کردند.

دشمن خودت نباش
دیدگاه های تازه روانکاوانه به عشق و تنهایی

بدترین آدم دنیا چه کسی اســت؟ یواخیم ترییر، کارگردان 
نروژی فیلم »بدترین فرد در جهــان« با روایت زندگی یک 
دختر اروپایی که دانشــجوی برتر رشته پزشکی نیز هست، 
برای خودش و ما به دنبال پیدا کردن پاسخ این سؤال است. 
جشنواره های معتبر جهانی جوایز متعددی در سال گذشته 
به این فیلم اختصاص دادند. وی درباره این فیلم می نویسد: 
می خواستم فیلمی عمیق تر از داستان های معمولی درباره 
عشق بسازم و اینکه چرا حتی منطقی ترین افراد وقتی عاشق 

می شوند، نامطمئن می شوند.
فیلم مانند یک کتاب ســاخته شده اســت؛ یک مقدمه و 
12فصل. جولی از کاری که مشغول انجام آن است احساس 
نارضایتــی دارد. تصمیم می گیرد به این حــس خود اعتنا 
کند. از تحصیل در رشته ای که به آن عالقه ای ندارد انصراف 
می دهد، از رابطه ای که در آن احساس رضایت ندارد خارج 
می شــود و کارهای تازه ای مانند عکاســی، فروشندگی و 
 روانشناسی را تجربه می کند. سبک زندگی اش را نیز به کلی

تغییر می دهد.
سرانجام در کنار یک کارتونیست مشــهور برای مدتی آرام 
می گیرد و با هــم ازدواج می کنند. مقاله ای کــه او درباره 
احساسات زنانه خود می نویســد بین اطرافیان و گروه های 
مختلف جامعه واکنش های جالبی ایجاد می کند که فرصتی 
برای تامل بیشتر ما درباره احساسات عمیق تر خودمان نیز 
هست. روابط ناپایدار با پدر که حاال ما هم در جریان داستان 
با آن آشنا شده ایم به سراغ این رابطه هم می آید و او در حالی 
 که مطمئن است اشتباه می کند به این رابطه پایان می دهد. 
این جست وجوگری و توجه به حس های متناقض سرنوشتی 

متفاوت و دیدنی برای جولی رقم می زند.

بررســی رفتارهای فردی آدم های فیلم کــه در نقش های 
متفاوتی حضور دارند، کند وکاوی در فضاهای ذهنی آدمی 
در مقاطع مختلف ســنی و موقعیت های احساسی است و 
البته سهم بیشتر روایت از نگاه زن / مادر بیان شده که جولی 
به عنوان نماینده زن امروزی در جامعه ای که زادگاه فرهنگی 
فروید و مکتب روانکاوی اســت این نقــش را به عهده دارد. 
او تصمیم گرفته تمام حس های خودش را که به درســتی 
نمی داند چیست، زندگی کند و همین دیدگاه باعث شده تا 
او زندگی کاملی داشته باشد که از عیب و نقص هم هست. در 
سر تا سر فیلم او نمی داند کاری که می کند درست است یا 

نه ولی تصمیم گرفته که احساسات خودش را زندگی کند. 
این سرگشتگی در سکانســی از فیلم که جولی و دوستانش 
تحت تأثیر روانگردان قرار دارند در قالب سقوط به آینده ای 
که پدرش نیــز در آنجا حضور دارد و در کنار ســایر مردان 
زندگی اش او را نظاره می کند به تصویر کشیده شده است؛ 
جایی که حضور منفعل و غیرراهنمای پدر همیشه غایب او 
را در میانه انتخاب مرد مناســب زندگی تنها گذاشته است. 
فیلم خیلی ساده و در قالب روابط میان فردی جولی و مردان 
دیگر به سراغ عمیق ترین الیه های روان انسان از دیدگاهی 
روانکاوانه رفته اســت. اگرچه تعبیرهای تــازه ای ازجمله 
به رســمیت بخشــیدن لذت جویی های زنانه را به دیدگاه 

کالسیک اضافه کرده اما همچنان به آن وفادار است.
سکانس آخر مالقات جولی با   اکســل در بیمارستانی که 
اکسل در آنجا منتظر مرگی زودرس است، روایت رویارویی 
عشقی پایدار با مرگی حتمی است. اکسل دوران زندگی با 
جولی را بهتریــن دوران زندگی خودش توصیف می کند و 
می گوید به نظر او جولی بهترین آدمی اســت که در طول 
زندگی خود دیده و واقعا با او طعم زندگی را چشیده است.

فیلم بدترین آدم دنیا، عشق، تنهایی عمیق و مرگ را در آدمی 
در کنار یکدیگر آورده است. گویی می خواهد این پیام را به 
مخاطب خویش بدهد که اگــر می خواهی بهترین آدم دنیا 

برای خودت و دیگران باشی، عاقالنه دنبال دلت برو.

 باران کوثری و مانی حقیقی 
در »چرا گریه نمی کنی؟«

فیلمبرداری فیلم سینمایی »چرا گریه نمی کنی؟« دومین 
ساخته  علیرضا معتمدی به پایان رسید.

به گزارش همشــهری، معتمدی که پیش  تر فیلم »رضا« را 
کارگردانی کرده، ساخت دومین فیلم خود را با نام »چرا گریه 
نمی کنی؟« به تهیه کنندگی رضا محقق از نیمه  اســفندماه 

سال1400 آغاز کرده بود.
در این فیلم باران کوثری، هانیه توســلی، فرشته حسینی، 
مانی حقیقی، علــی مصفا، لینــدا کیانی، نهال دشــتی و 
امیرحسین فتحی بازی کرده اند. معتمدی نیز همانند فیلم 

»رضا« در اثر جدیدش بازی کرده است.

ایالن ماسک آرزوهای 
نیکالس کیج را بر باد داد

نیکالس کیج بازیگر مشــهور سینمای آمریکا که 
به تازگــی در فیلم در حال اکــران »وزن غیرقابل 
تحمل استعداد عظیم« بازی کرده در گفت وگویی 
اعالم کرده که درصدد ســاخت یک اســتودیوی 
سینمایی با ســرمایه ۸0میلیون دالری در الس 
وگاس بوده که با ورود ایالن ماسک تمام نقشه هایش 
 در این باره نقش بر آب می شود. به گزارش ورایتی؛
نیکالس کیچ ضمن اعالم مطلــب فوق افزود: من 
حتی سرمایه ساخت این اســتودیو را تامین کرده 
بود، اما یکباره ایــالن ماســک وارد الس وگاس 
شد و مسئولان این شــهر تصمیم گرفتند به جای 
ســرمایه گذاری روی پروژه ســاخت اســتودیوی 
فیلم سازی  روی تاسیس کمپانی تسال در این شهر 
ســرمایه گذاری کنند. نیکالس کیــج که در الس 
وگاس زندگی می  کند، برخی از مهم ترین فیلم های 
خود نظیر »ترک الس وگاس« »ماه عسل در الس 
وگاس« را در این شهر بازی کرده، او حتی تنها جایزه 
اسکار خود را برای نقش آفرینی در فیلم »ترک الس 
وگاس« دریافت کرده است. در واقع این فیلم سکوی 
پرتاب نیکالس کیج در عالم سینما بود و بعدها او بار 

دیگر نیز نامزد دریافت جایزه اسکار شد.

موسیقی

باکس آفیس

خبر

سینمای جهان

جمال رهنمایی، روانشناس تحلیلییادداشت

هلیا نصیریتلویزیون
روزنامه نگار

فهیمه پناه آذرتئاتر
روزنامه نگار

شب تعزیه در سنگلج
ویژه برنامه »شب تعزیه سنگلج« طی 
روزهای اول، سوم و پنجم اردیبهشت 
ماه سال جاری به میزبانی تماشاخانه 
سنگلج و همکاری شهرداری منطقه 
12تهران، شورای اسالمی شهر تهران 
و انجمــن هنرهای نمایشــی ایران 

میزبان شهروندان تهرانی است.
براساس برنامه ریزی های انجام گرفته 
در این برنامه ها که به مناســبت ایام 

سوگواری شهادت حضرت علی)ع( و ایام گرامی شب های قدر اجرا می شود گروه ها و هنرمندان 
شناخته شده عرصه تعزیه به اجرای برنامه های مختلف در این زمینه می پردازند. سومین و 
آخرین برنامه از ویژه برنامه »شب تعزیه سنگلج« روز پنجم اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و 

عشا در خیابان بهشت تهران مقابل تماشاخانه سنگلج میزبان شهروندان تهران است.

مکث

برگزاری جشنواره و آیین های 
موسیقایی نواحی 

دومین جشنواره ملی موســیقی و آیین های موسیقایی نواحی 
ایران به دبیری علمی دامون شش بلوکی و دبیری اجرایی آرش 
صفری اردیبهشت1401 در شــیراز برگزار می شود. به گزارش 
همشهری، در این دوره از جشــنواره که توسط مجموعه »آوای 
هنر ایل قشقایی« با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان فارس و شهرداری شــیراز برگزار می شود، گروه های برتر 
موسیقی نواحی از سراسر کشــور با محوریت اجرای موسیقی و 
آیین های منطقه ای خود روی صحنه می روند. این دوره از جشنواره 
تالش دارد اصیل ترین و ناب ترین گونه های موسیقی و آیین های 
موسیقایی اقوام ایرانی را با اولویت حفظ اصالت ها و ترویج فرهنگ 
غنی ایرانی جهت مخاطبان تخصصی و عام به بهترین شکل ممکن 
معرفی کند و به نمایش بگذارد. بر این اساس گروه های شاخص 
موســیقی نواحی و راویان آیین های بومی از مناطقی همچون 
لرستان، سیستان وبلوچستان، شیراز، آذربایجان، ترکمن صحرا، 
ایل بختیاری، ایل قشــقایی، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، 
گیالن، کرمان، کیش، کردستان، مازندران، بوشهر و تربت جام در 
دومین جشنواره ملی موسیقی و آیین های موسیقایی نواحی ایران 

به روی صحنه می روند. 

بچه های بد در صدر گیشه آمریکا

در آخر هفته شلوغ گیشــه ســینماهای آمریکا، که فیلم های 
»مردان شمالی«، »وزن غیرقابل تحمل استعداد عظیم« با بازی 
نیکالس کیج و »جانوران شــگفت انگیز« در سالن های سینما 
در حال نمایش هســتند، پیش بینی شده که فیلم های کارتونی 
»بچه های بد« و »سونیک خارپشــت2« در صدر پرفروش ترین 
فیلم ها در گیشه سینماهای آمریکا قرار گیرند. به گزارش هالیوود 
ریپورتر، پیش بینی شده که »بچه های بد« با فروش 25میلیون 
 دالر در گیشــه 400۹سالن سینما به آســانی در صدر فهرست

پر فروش ترین فیلم های تازه اکران شــده قرار خواهد گرفت. با 
وجود اینکه پیش بینی شده »بچه های بد« که با بودجه 70میلیون 
دالری ساخته شده، 25میلیون دالر فروش کند. آمار فروش این 
فیلم در روزهای اول پس از اکران در گیشه همچنان فاصله زیادی 
با بودجه ســاخت آن دارد، با این حال »بچه های بد« شــروعی 
نویدبخش برای یک فیلم کارتونی خانوادگی خواهد داشت. اغلب 
نقدهای منتقدان درباره »بچه های بد« تولید کمپانی »دریم ورکز« 
مثبت بوده است. هم اکنون این فیلم از سوی ۸5درصد منتقدان 
مراجعه کننده به سایت روتن تومیتوز با اقبال مواجه شده است. 
تا کنون بیشتر تماشاگران نیز از این فیلم استقبال کرده و به آن 

درجه»A« داده اند.  
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قربانی طهران
کتاب»قربانی طهران« نوشته حامد 
اشتری، اثری داستانی با پس زمینه  
تاریخــی اســت کــه در دفتــر 
نشــر معارف به چــاپ رســیده 
است. این داســتان درباره جوانی 

عدالت خواه است که در دوران مشروطه زندگی می کند 
و برای عملی کردن آرمان هایش بــه مرکز تحوالت، 
طهران، می آید. نویســنده در کتاب قربانی طهران با 
نگاهی داستانی، وقایع و رخدادهای دوران مشروطه 

را بررسی کرده است. 
در این داستان با جوانی عدالت خواه آشنا می شویم 
که بارؤیای عملی کــردن آرمان هایش و به هدف 
برقرار کردن عدالت، بــه طهران می آید. جایی که 
مرکز تحوالت آن روزگار است ولی او چیزی کامال 
متفاوت از آنچــه در روزنامه ها خوانده اســت، در 
تهران می بیند. این داســتان همزمان در تهران و 

پاریس رخ می دهد. 

کتاب پایداری کتاب خاطره

داستان تاریخی

همزمان با سال های دفاع مقدس، در حاشیه این رویداد بزرگ، اتفاق های 
ریز و درشت دیگری هم افتاده است که بسیاری از آنها تا به امروز ناگفته 
مانده و اگر بازگو شود بسیاری از حقایق دوران دفاع مقدس بر همگان 
روشن خواهد شــد. از جمله رفتار نادرســت رژیم بعثی عراق با افراد 
ایرانی تبار ساکن در شهرهای عراق که این مسئله باعث شد اغلب این 
افراد سرنوشــت غم انگیزی را در این دوران سپری کنند. کتاب»زقاق 
پنجاه و شش«، خاطرات هانی خرمشاهی از این موضوع است. او به عنوان 
کسی که دوران کودکی و نوجوانی خود را در اوج بدرفتاری و خصومت 
رژیم بعثی عراق با ایرانی تبارهای این کشور گذرانده، به عنوان فرزند یک 
خانواده ایرانی تبار ساکن شهر بغداد از نزدیک شاهد این فجایع بوده و 
خاطراتش را بر پایه مشاهدات عینی خود از اتفاق تاریخی روایت کرده 
اســت. در این کتاب به بدرفتاری، بازداشت، شکنجه، قتل عام و اخراج 
هزاران ایرانی تبار ساکن شهرهای مختلف عراق از سوی رژیم بعثی عراق 
اشاره شده که اوج این وقایع ناگوار همزمان با شروع جنگ تحمیلی از 
سوی حکومت بعثی عراق بوده است. در پیشگفتار کتاب به این مسئله 
اشاره شده که ایرانی تباران رانده شده از عراق در سال 1359شمسی، 
ابتدا از طریق یک دام بزرگ، تحت عنوان اعطای شناســنامه یا گواهی 
شناسنامه، توسط دولت تازه کار صدام حسین، شناسایی و مدتی بعد به 
طرز مظلومانه ای، ضمن آزار و اذیت فراوان، از خانه و کاشانه خود اخراج 
شدند. هانی خرمشاهی در کتاب زقاق پنجاه و شش که عنوان آن برگرفته 
از نام خیابانی به همین نام در بغداد است.  جایی که خانواده خرمشاهی در 
آن ساکن بوده اند؛  به سیر مواجهه خانواده خود و همچنین خانواده های 
مشابه با موضوع اخراج ایرانی تبارهای ساکن در کشور عراق می پردازد. 
کتاب حاضر در 19فصل تنظیم شده که از دوران تولد و کودکی راوی در 
سال 1350در عراق شروع می شود، با سلسله وقایع خانواده خرمشاهی 
در مواجهه با مســئله هویت دوگانه این خانواده و نیــز خانواده هایی با 
وضعیت مشابه و همچنین موضع گیری نادرست حکومت بعثی عراق در 
قبال موقعیت آنها پیگیری می شود. سرانجام پس از بازگویی مشکالتی 
که در این راه به خانواده راوی و نیز خانواده های مشابه تحمیل می شود، 
با اخراج آنها از کشور عراق و رســیدن به خاک ایران به پایان می رسد. 
در البه الی فصل های کتاب، به گذشته خانواده راوی و همچنین برخی 
خانواده های ایرانی تبار ساکن در عراق اشاره می شود که تصویر روشنی 
از موقعیت این گروه از خانواده ها در عراق نشان می دهد. خیابان زفاق 

پنجاه و شش در بغداد، جایی است که بسیاری از خانواده های ایرانی تبار 
در آن ساکن هستند و خانواده هانی خرمشــاهی هم با بسیاری از آنها 
رفت وآمد دارند. همچنین راوی توضیحات کاملی از موقعیت شــغلی 
ایرانی تبارهای ساکن در این شهر ارائه می دهد که اغلب از تجار موفق 
شهر هستند و موقعیت اقتصادی مناســبی هم دارند. جایگاه شغلی و 
اجتماعی پدر خانواده خرمشاهی هم در این میان، قابل توجه است. او 
مهندس شاغل در یک شغل دولتی است که پروژه های مهم در شهرداری 
را پوشــش می دهد. راوی با توصیف این موقعیت در فصل های ابتدایی 
کتاب، به جایگاه سســت و لرزان این خانواده ها در عراق می پردازد که 
هر آن در آستانه دستگیری و اخراج هســتند. آنها عاله بر اخراج، همه 
اموال و دارایی های خود را هم در این راه از دســت می دهند و همزمان 
مورد آزار و اذیت عوامل حکومت بعثی عراق قرار می گیرند که در برخی 
موارد با دستگیری، شکنجه و قتل همراه است و کسی هم پاسخگوی 
این وضعیت نیست. خانواده خرمشــاهی در این راه، تعدادی از اقوام و 
آشنایان خود را از دست می دهند و هر لحظه سایه تهدید و ارعاب بر سر 
آنها سنگین تر می شود. این مسئله با علنی شدن موضوع طرح»تسفیر« 
که به معنای به سفر فرستادن و در آن زمان به معنای اخراج از عراق بود، 
شکل رسمی تری به خود می گیرد و خانواده های ایرانی تبار گروه گروه 
دستگیر، شکنجه و اخراج می شوند. این شرایط به خانواده خرمشاهی هم 
تحمیل می شود و آنها مجبور می شوند با به جا گذاشتن همه دارایی ها، 
دست خالی به ایران بروند. البته دور اندیشی خانواده خرمشاهی که پیش 
از اخراج از عراق، 2 فرزند خود، »مصطفی«و »هنا« را از این کشور خارج 
کرده اند، در زمان ورود آنها به ایران برایشان کارساز می شود. مصطفی 
و هنا پیش از آمدن خانواده، آپارتمان کوچکی در تهران خریده اند که 
وقتی پدر و مادر و برادر کوچک شان، هانی از عراق اخراج و به ایران وارد 
می شوند، دوباره دور هم جمع می شوند و خانواده پنج نفره آنها مرحله 
تازه ای از زندگی در ایران را از سر می گیرند. عالوه بر سرگذشت خانواده 

خرمشــاهی و برخی خانواده های ایرانی تبار مانند عموهاشــم، سراج، 
موسوی، شبستری، بحرالعلوم، در بخش هایی از کتاب به شکل گیری 
حزب الدعوه اسالمی به رهبری آیت اهلل سید محمدباقر صدر، گرایش 
شیعیان عراق به این حزب و همچنین سرکوب اعضای این حزب توسط 

حکومت بعثی عراق پرداخته می شود.
کتاب زقاق پنجاه و شش نوشته هانی خرمشاهی در 316صفحه با شمارگان 

2500نسخه از سوی انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شده است.

برشی از کتاب»زقاق پنجاه و شش«
جلوی ســینما غلغله بود. مردم دایره وار تا وســط خیابان آمده بودند. 
ماشــین های عبوری، انگار توی قیفی گیر کرده باشــند، به آهستگی 
جلو می رفتند و بوق می زدند. جمعیت، با دست های درازشده و در هم 
رفته، پشت باجه داد و قال می کردند. یکی می گفت: »من از صبح زود 
اینجام. باز هم می گه بلیت نداریم و برای ســانس فوق العاده یک شب 

بلیت می فروشیم.«
بلیت ها رو برای دوست و آشناهاشون نگه می دارن.
نه بابا، اون ها رو یواشکی توی بازار سیاه می فروشن.

بازار سیاه؟! جرات ندارن. پوستشون رو زنده زنده می کنن.
یواش! همه جا آدم دارن.

چند مأمور دم در شیشه ای بزرگ ایســتاده بودند. افراد را یکی یکی رد 
می کردند و داد می زدند: »فقط اون هایی که بلیت رزرو دارن بیان جلو، 

بقیه برن کنار.«
پدرم جلوتر از بقیه، درحالی که بلیت ها را محکم در دستش گرفته بود، 
سعی می کرد راه باز کند و از البه الی مردم رد شود. ما هم با مهمانان مان، 
که همه از کربال آمده بودند، دنبالش می رفتیم. باالخره وارد سالن شدیم. 
جای سوزن انداختن نبود. روی دیوارها پوسترهای بزرگی از صحنه های 
فیلم را چسبانده بودند. همه جا بوی تند سیگار پیچیده بود. دود غلیظ 
آن زیر مهتابی های سقفی بیشــتر معلوم بود. یک لحظه چشم هایم را 
بستم. همهمه ای بلند داخل سالن پیچیده بود. درهای ورودی دو طرف 
سالن را که باز کردند، مردم با عجله داخل شدند. انگار باید جای دوری 
می رفتند. من بینشان گیر کرده بودم. نفسم باال نمی آمد. باالخره وارد 
سالن بزرگی شدیم؛ پر از صندلی هایی که تندتند پر می شد. از تاریکی و 
شلوغی ترسیده بودم. سر و صدا زیاد بود. باالخره پرده سینما کنار رفت. 
صفحه نمایش برای مِن هشت نه ساله خیلی بزرگ بود. انگار تصاویر توی 
بغلم بودند. ساعت ده، فیلم با موسیقی قشنگ و پرحرارتی شروع شد. 
نغمه ها به دیوارها و سقف بلند ســینما می خورد و در گوشم می لرزید. 

همه ساکت شدند. هرچه فیلم جلوتر می رفت، سکوت بیشتر می شد.

اخراجهایسازمانیافته
درقالبطرح»تسفیر«
یادداشتی بر کتاب»زقاق پنجاه و شش« نوشته »هانی خرمشاهی« 

علی اهلل سلیمینقد کتاب
روزنامه نگار

من جانباز نیستم
کتاب »من جانباز نیستم« خاطرات 
احمد پیرحیاتی اســت از مبارزات 
انقالب، از کمیتــه، از محافظت از 
شخصیت های مشهور، از ایست و 
بازرسی های اول انقالب، از شروع 
جنگ و شــهید چمران و حضرت 
آیــت اهلل خامنــه ای و  از جانبازی 
خــودش. در معرفی ایــن اثر که 

توسط نشــر معارف منتشر شده، آمده 
اســت: احمد پیرحیاتی، خاطراتی دارد که بی نظیر است. او 
همه  چیز را بدون سانسور، بدون خوش آیند و بدآیند کسی، 
بدون گرایش های سیاسی، تعریف می کند. اگر تعریف می کند 
که در یک درگیری شــب تا صبح، دو گروه ایرانی کلی از هم 
تلفات گرفته اند، نمی خواهد این خاطره را گم کند. از این جور 
خاطرات تلخ، گذر نمی کند تا خودش را یک قهرمان نشــان 
بدهد.  همیــن او را قهرمان می کند. احمــد پیرحیاتی یک 
قهرمان ملی است، مثل تمام قهرمانان ملی این سرزمین که 
حاال روی ویلچر می نشینند و از کم و کاست این مملکت آزار 

می بینند. احمد پیرحیاتی قهرمان صداقت است.  

هانــیخرمشــاهیدرزقــاقپنجــاهوشــشبــهبیان
خاطــراتخــودواطرافیــانازســالهایکودکــیو
زندگیدرعراقواقداماترژیمصدامحسینبرای
اخــراجخانوادههــایایرانیتبــاردردورانجنــگ

تحمیلیعراقعلیهایرانپرداختهاست

اجاره نشین خیابان االمین
کتاب اجاره نشــین خیابان االمین، 
هشت سال معرکه سوریه با جمال 
فیض اللهی اثــری از علی اصغــر 
عزتی پــاک درباره احــوال جمال 
فیض اللهی اســت؛ شــخصیتی که 
کراماتــی از حضرت رقیــه)س( او 
را متحــول می کند و مجــاور حرم 
ایشان می شــود. بعدها این فرد در 

جبهه مدافعان حرم درمی آید. این کتاب مســتند- 
داستانی که نشر معارف آن را منتشــر کرده درباره زندگی 
یک ایرانی است که به عنوان قاچاقچی به ترکیه می رود اما 
سرنوشت دیگری برایش رقم می خورد؛ سرنوشتی که حضرت 
رقیه)س( با کرامات خود برایش رقم می زند و باعث می شود 
او همه چیز را رها کند و مجاور حرم شود. این رمان روایتی 
است از حقایق تلخی که جمال فیض اللهی، سرباز مدافع حرم 
از جنایات داعش دیده و روایات اوست از شکل گیری هسته 
اولیه مدافعان حرم و ماجراهای مستند و شگفت انگیز دیگر 
که با نثر روان نویسنده روایت شده است. روایت صادقانه و 
روبه رو کردن مستقیم خواننده با حوادث و اوضاع سوریه از 

ویژگی های برجسته این کتاب است. 
بخشی از کتاب اجاره نشین خیابان االمین، هشت سال معرکه 
سوریه با جمال فیض اللهی را با هم می خوانیم: »شروع این هشت 
ســال عجیب از آنجا بود که من فارغ از تمام گذشته ام در ایران 
و ایالم، نشسته بودم در دفتر کارم در دیاربکر ترکیه که شاگرد 
ارسالن آمد گفت:»یک نفر دنبالت می گردد آقاجمال.« گفتم: 
»چه کار دارد؟« گفت: »نمی دانم. فقط گفت با جمال فیض اللهی 
کار دارم.« گفتم: »بیاورش اینجا!« ارسالن گفت: »نمی خواهد 
بیاید اینجا.« و به ریخت وپاش از هر نوع در دفتر اشــاره کرد و 
گفت:  »نمی بینی وضعیت را؟!« راســت هم می گفت؛ خودش 
و یکی - دو تای دیگر داشــتند مواد می کشیدند و دو - سه نفر 
دیگر سرشان به نوشیدن گرم بود. ُخب، پاتوق بود آنجا. رفیق ها 

می آمدند؛ آشناها می آمدند. 
ارسالن گفت: »اگر دیدی آدم درست وحسابی است، نیاورش 
این طرف ها.« گفتم: »اگر آن کسی است که حدس می زنم، 
آدم محترمی اســت.« گفت: »پس بروید یک جای دیگر!« 
رفتم و دیدم بله؛ خودش اســت. آشــنایی قدیمی که برادر 
دوست شهیدم بود؛ دوستی که عزیز من بود و چند سال بعد 
از جنگ، شهید شــده بود به خاطر جانبازی. هم قطع نخاع 
شده بود در جبهه و هم شــیمیایی. مرحوم یکی - دو سالی 
از من بزرگ تر بود و همیشه برایم احترام داشت. آدم خاصی 
بود. با اینکه برای خودش در سپاه کسی بود، تا روز شهادتش 
هیچ کس نمی دانست کجاست و چه کاره است. مثل یک آدم 
عادی در محله و شهر می گشت و قاطی مردم بود. همه، حتی 
ما که دوستش بودیم، تازه بعد از شهادتش فهمیدیم فرمانده 

مهمی در غرب کشور بوده. «
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