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من، فرهاد 
مجیدی هستم

استقالل در فصلی که بدون شکست جلو 
می رود، از نظر شخصیتی بسیار به کاراکتر 

سرمربی اش شبیه است

بدیهی اســت که ردپای مربی هــر تیمی در 
شکســت ها و پیروزی ها دیده می شــود، اما 
بعضی مواقع نقش مربی بســیار پررنگ تر از 
این حرف هاســت. باید اعتراف کرد در مورد 
اســتقالل این فصل، دقیقا همینطور بود. این 
تیم رنگ و بوی فرهاد مجیدی را داشــت و از 
نظر شخصیتی بسیار به کاراکتر سرمربی اش 
شــبیه بود؛ تیمی قــد، یکدنــده و لجباز که 
به تنهایی کار کــرد و به تنهایــی هم نتیجه 
گرفت. فرهاد مجیدی توانســت وجوه مثبت 
شــخصیتی اش را به استقالل نشــت بدهد، 
در نتیجه این تیم همیشــه دنبال ترقی بود. 
بیایید یــک مثال خاص بزنیم؛ پرســپولیس 
در نیمه اول بازی با گل گهر در سیرجان تیم 
برتر زمین بود، امــا یحیی گل محمدی بین 2 
نیمه احســان پهلوان را با سعید آقایی عوض 
کرد؛ یــک تعویض تدافعی البــد برای حفظ 
نتیجه. پرسپولیس 2 امتیاز مهم در سیرجان 
از دست داد، اما شاید کادرفنی رضایت داشت 
و به مسابقات آینده چشم دوخته بود. در بازی 
استقالل و گل گهر اما دقیقا اتفاقی وارونه رخ 
داد. در شــرایطی که بازی یک - یک مساوی 
دنبال می شد و تیم سیرجانی بسیار خطرناک 
به نظر می رسید، فرهاد مجیدی هر چه مهاجم 
داشت به میدان فرســتاد. او دنبال یک امتیاز 
نبود؛ ریسک صفر و صدی کرد و هر 3 امتیاز 
را هم گرفــت. مجیدی در دربــی تهران هم 
همین قدر نترس بود و آنقدر تعویض هجومی 
انجام داد که یــک امتیاز ارزشــمند گرفت، 
درحالی که شــاید این تعویض های شجاعانه 
می توانســت به ســنگین تر شــدن شکست 
بینجامد. اســتقالل نترس، نباز و ماجراجوی 
مجیدی قهرمان زودهنگام لیگ برتر شد تا یک 
استعداد به دنیای مربیگری معرفی شود. شرح 
عکس ها روشن است؛ سرمربی استقالل انگار 

دارد می گوید: »من، فرهاد مجیدی هستم.«

سیرجام
وقتی پرسپولیس بی انگیزه قهرمانی را در 

سیرجان از دست داد

شاید چند هفته پیش هیچ کس حتی تصورش 
را هم نمی کرد بازی برگشــت پرسپولیس و 
ســپاهان تا این اندازه اهمیتش را از دســت 
بدهد. نتایج بد سرخپوشان در هفته های اخیر 
اما باعث شــد اســتقالل گام به گام به کسب 
عنوان قهرمانی نزدیک تر شــود. شــاگردان 
یحیی گل محمدی در 5 بازی آخر لیگی شان 
تنها یک پیروزی به دســت آوردند و طبیعتا 
در این شــرایط شــما نمی توانید امیدی به 
قهرمانی داشته باشــید. پرسپولیس با آگاهی 
از پیروزی استقالل برابر فوالد، وارد سیرجان 
شــد و این بی انگیزگی و روحیــه ضعیف در 
عملکرد قرمزها موج می زد. آنها 2 گل خوردند 
و حتی خوش شانس بودند که در مقاطعی از 
بازی، بیش از این دروازه شــان باز نشد. حاال 
قهرمانی از کف رفته است و پرسپولیس باید 
نگران نایب قهرمانی باشد. استقالل با 63امتیاز 
در صدر جدول قــرار گرفته و پرســپولیس 
54امتیــازی، ســپاهان را در 2امتیازی خود 
می بیند. ســرخ ها در 3بازی پایانــی باید به 
مصاف تراکتور، پدیده و فجرسپاســی بروند. 
ســپاهان هم در این 3 هفته با پدیده، فوالد و 

آلومینیوم اراک رودررو خواهد شد.
اینکه پرســپولیس برخالف فصول گذشــته 
دنبال تثبیت قهرمانی نیست و در هفته های 
آخر دارد بر سر نایب قهرمانی می جنگد، حتما 
دالیل زیادی دارد. به جــرأت می توان گفت 
پرســپولیس یکی از 2تیم پرمهره این فصل 
بود. آنها امثال جالل حسینی، رامین رضاییان، 
سعید آقایی، کامیابی نیا، ســرلک، عالیشاه، 
ترابی، امیری، پهلوان، عبدی و... را در اختیار 
داشتند و آشــکارا از قهرمان امسال پرمهره تر 
به شمار می رفتند. با این حال به نظر می رسد 
در کنار انبوه مشــکالت فنی تیم، تصمیمات 
اشــتباه یحیی گل محمــدی و همکارانش و 
همه مصایب ریز و درشت دیگر، باید به انگیزه 
پایین و جاه طلبی ته کشیده سرخ ها هم اشاره 
کرد. یحیی باید تیمش را طــوری به میدان 
می فرستاد که همچنان مشتاق کسب پیروزی 
باشد. اگر بازیکنان قدیمی چنین قابلیتی را از 
دست داده بودند، حتما الزم بود نفرات جدید 
به پیکر تیم تزریق شــود. این کاری است که 
گابریل کالدرون در روزهای آغازین حضورش 
در پرسپولیس انجام داد. او می دانست حفظ 
انگیزه در تیمی که 3 بار پشت سر هم قهرمان 
شده ســاده نیســت، در نتیجه در تیمش به 
بهترین ها مجال بازی مــی داد و عجیب نبود 
که امثال روســتایی و عبدی هم به کار گرفته 
شــوند. تیم یحیی اما »ســیر« بود؛ درست 
مثل خود این مربی که نگاه بی تفاوتش روی 
سکوهای ورزشگاه سیرجان حاالحاالها از یاد 

نخواهد رفت.
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داستان جدید لیگ
درحالی که سازمان لیگ هنوز تکلیف گل 

زده در خانه حریف را کامال روشن نکرده، رقابت 
نایب قهرمانی هم به این قانون بستگی پیدا کرد

چلسی طبق معمول فینال ها باز هم 
شکست خورد تا کلوپ حاال تمام جام های 

ممکن با لیورپول را یک بار برده باشد

مرد برنده
رئیس و معروف با هم می روند؟

سعید معروف در حاشیه رقابت های باشگاه های 
آسیا رسما اعالم کرد دیگر در ایران بازی نمی  کند 

و خبری از بازگشت او به تیم ملی نیست 18

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

یوونتوس

التزیو
23:15

سری آ ایتالیا

نیوکسل

آرسنال
23:30

لیگ برتر انگلیس

سپاهان

صنعت نفت

فجر 

نساجی

پدیده

مس

ذوب آهن

هوادار

19:30

21:00

21:30

20:00

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
لیگ برتر ایران - هفته 28

پیکان

استقالل

فوالد

آلومینیوم

20:00

21:15

تراکتور

گل گهر

پرسپولیس

نفت م.س

19:00

20:00

استقالل مجيدی چطور طلسم 
قهرمانی را شکست؟

پسران
کوه کن فرهاد

چهره روز

سوژه روز
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میر

س|ا
  عک
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یادداشت
محسن مهدیان؛ مدیرعامل

فرمانصادرشد؛بدونهرگونهظاهرسازیدروغین.
ازهمانساعاتاول؛حملهبهپایگاهبسیج،تخریب
ساختمانسازمانتبلیغات،آتشزدناموالعمومی،
کتکزدنمامورناجا،آدمکشتنباسالحگرمو....

سازمانرسانهایشیاطینازهمانابتداوبالفاصلهپسازواقعیسازیقیمتها،
پرچمتجزیهطلبیوآشوبوآتشوتخریبراباالبردوبیمحابافرماناغتشاش

رابدونهرگونهرنگولعابیصادرکرد.
پردههاافتادهومرزبندیهاروشناست؛اینمهمرادستکمنگیرید.اینهاثمره
جامعهرشدیافتهاست.جامعهایکهدرآندشمنازمرحلهنفاقگذشتهاست

وبیپردهدشمنیمیکند،جامعهایبلوغیافتهاست.
گذشتتیر78وخرداد88ودیماه96کهالزمبودعمارهابایستندوروشنگری
کنندتاغبارفتنهبنشیندومرزحقوباطلروشنشودتانامردمازصفمردم

جداوبیحیثیتشود.
امروزمیدانداراصلیمردمند.عمارنهازمیانمردمکهنماداینمردماســت.
امروزاغتشاشهستامافتنهنیست.آتشهستاماغبارنیست.دشمنهست
امانفاقنیســت.فیلمهایرسانههایآشــوبرارصدکنید.آشوبگردرحلقه

بیاعتناییمردمرسواستوهمهچیزشفافوعیان.
وقتیمردمرشــدیابندجریانخصمانهنفاقتبدیلبهجریاندشمنیآشکار
میشود؛خالصسازیجبههحقمنجربهخالصسازیجبههباطلمیشود.

ثمرهآگاهیمردم،یارگیریدشمنازاراذلواوباشاست.وقتیمردمنباشند،
ناچاربایدآدماجیرکنندومزدوربــهخدمتبگیرند.چنینمردمیفخردارند

وقیمتیاند.
امامردممعترضند؛معترضندبهتصمیمهاییکهنمیتوانندپیشبینیکنندو
بهوعدههاییکهنمیدانندچقدروفامیشود.حقهمدارند؛حقدارندنگران

باشند.
ایننگرانیشانبیحسابنیست.هنوزخاطرشاننرفتهاستکهبارهاوبارها
مدیرانوقتچشمدرچشممردمدوختندوهمهچیزراکتمانکردندواماشبانه
قیمتهاراباالبردند.یادشــاننرفتهکهوقتیعصبیشدنددرپاسخشنیدند
»منهمصبحجمعــهفهمیدم«.تلخیآنپنهانکاریوتکبردیوانســاالرانه

همچنانباقیست.
بایدحافظهتاریخیمردمراترمیمکرد.رازورمزشنیزدرشفافیتصادقانهبا
مردماست.درگفتوگووپاســخگوییصمیمانهاست.بایداقناعکرد.بایدهر
روزمقابلدوربیننشستوبامردمسخنگفت.هیچشبههونگرانینبایدبدون

پاسخبماند.
والبتهنظمیهبایدمیداندارباشدوعدلیهجریانسوداگروفرصتطلبراافشا
ومحاکمهوبیآبروکند.همانکهرئیسجمهورمحترمگفتواقدامکرد...این

ارادهامتدادمیخواهدواستمرار.

خبری از فتنه نیست...
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

چگونگی طرح شکایات در سامانه جدید ۱۳۷
رضا ناصری سرای، سرپرست مرکز سامانه مدیریت 
شهری و نظارت همگانی 137+  با بیان اینکه از ابتدای 
شروع به کار 137 و 1۸۸۸، 4 میلیون مخاطب ثابت در 
موضوعات گوناگون با این دوسامانه تماس گرفته اند، 
گفــت: در طول ایــن ســال ها، به طور میانگیــن ۶هزار 

تماس با این دوسامانه ثبت شده است.

مردم به صداقت دولت اعتماد دارند 
ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی معتقد است 
که مردم به صداقــت دولت اعتماد دارنــد. این دولت 
ممکن است اشتباه کند اما صداقت دارد. نیت دولت 
این است که به مردم فشار زیادی وارد نشود. به مردم 
و معیشت آنها توجه دارد و نسبت به مردم بی تفاوت 

نیست و با درد اقشار ضعیف از نزدیک آشناست.

ناگفته های بازیگر خوشنام از کاهش مخاطب طنزهای تلویزیونی
 باعبــاس جمشــیدی فر کــه ایــن روزهــا در نقــش 
فریدون، مجموعه تلویزیونی خوشــنام در کنار هومن 
حاج عبداللهی مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است، 
درباره حال و هوای سریال خوشنام و شرایط این روزهای 
تلویزیــون و کاهــش مخاطبــان آن گپ و گفتــی انجام 
داده ایم که می توانید در همشهری آنالین آن را بخوانید.

شهری

سیاسی

فرهنگی

گالبگیری در »آب و آتش«
جشنوارهگالبگیریدراراضیعباسآبادتهرانازدیروزآغازبهکارکرد

دی3
شی

خور
د
حام

ي/
هر

مش
س:ه

عک

بهار اتوبوس ها در پاییز می رسد 
عملکردمدیریتشهریجدیددرناوگاناتوبوسرانیپایتخت

۱۲۰دستگاه
 اتوبوس جدید وارد ناوگان 

شده است.
 

۲6دستگاه
 اتوبوس در تهران بازسازی 

اساسی شده است.

۲۰۰راننده
 جدید برای اتوبوسرانی جذب شده است.

۲49دستگاه
اتوبوس  بهسازی و راه اندازی 

شده است.

۲۰دستگاه
 ون به زودی خدمات رسانی را 

شروع می کنند.
 

دادهنما

آشنایی با طرح کاپ
طرح کاپ)کاهش پسماند( موجب ایجاد انگیزه بیشتر برای تکفیک زباله از 
خانه شده است و در قالب این طرح خدمات گوناگونی ارائه می شود تا ساکنان 
مناطق مختلف در ازای تحویل پسماند های خشک، از خدماتی مانند دریافت 

کتاب، خرید سوپرمارکتی و... بهره مند شوند.

 کارواش
پسماند

 خرید
  بلیت
مترو

 پسماند
  مارکت

ورزشماند  پسماند گلماند
بیمه

افراد با ارائه 
پسماندهای خشک به 
اندازه ارزش ریالی آن، 

گل و گیاه دریافت 
می کنند.

در این مراکز، میزان 
پسماند خشکی 

که شــهروندان 
تحویل مــی دهند، 
محاسبه می شود 

و افراد درنهایت 
می توانند به ازای 

آن مبلغ، کاالهایی 
همچون کتاب، 

لوازم  التحریر، 
شوینده ها و... را 

خریداری کنند.

این غرفه ها شرایطی را مهیا 
می کنند تا نوجوانان و کودکان 

با تحویل پسماند خشک 
امکان دریافت لوازم ورزشی را 

داشته باشند.

براساس گفته مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند 

تفاهم نامه ای با شرکت 
بهره برداری متروی تهران 

منعقد شده است تا در 
ایستگاه های پرتردد، 

غرفه های تحویل پسماند 
خشک راه اندازی شود. 

مسافران با تحویل پسماند 
خشک می توانند کارت بلیت 

خود را شارژ کرده و خدماتی 
از این دست دریافت کنند.

افراد در مقابل تحویل 
پســـماند خشک 
می توانند از انواع 
خدمات بیمه ای 
برخوردار شوند.

این خدمات تنها در منطقه19 
فعال است، شهروندان برای 
استفاده از خدمات این مرکز 
می توانند با تحویل پسماند 

خود به غرفه های پسماند 
واقع در خیابان میثاق 

جنوبی جنب پارک شقایق  
روبه روی کوچه حقی، فیش 

تهیه کنند و با ارائه آن به 
کارواش، هر روز از ساعت 

۸ تا ۲۰، از خدمات کارواش 
بهره مند شوند.

گلماند 
ورزشماند
 پسماند بیمه 
پسماند مارکت  
کارواش پسماند
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مهم تریــن تصمیم اقتصــادی و 
سیاسی دولت سیزدهم در نخستین 
ساعت پنجشنبه، 22اردیبهشت ماه 
مبنی بر قطعیت حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه 
مستقیم به مردم حداقل از 5 اشتباه دولت های سابق 
در چنین تصمیماتی مبرا بود. اصالح شیوه پرداخت 
یارانه ها یکی از شعارهای دولت سیزدهم بود که در دوره 
تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی 
در میان برنامه نامزدها نمود چشمگیری داشت. او در 
همین نخستین سال ریاست جمهوری خود تصمیم به 
تحقق این وعده انتخاباتی خود گرفت. رئیس دولت 
ســیزدهم و اعضای کابینه در 9ماه نخست فعالیت 
دولت جوانب چنین مسئله ای را با افکار عمومی مطرح 
کردند و در نشست های متعدد اقتصادی و نخبگانی 
رئیس جمهور و اعضای کابینه به تدریج اذهان عمومی 
برای نهایی شدن حذف ارز 4هزارو200تومانی آماده 
می شد. این در حالی است که در دولت قبل تصمیم 
به افزایش قیمت بنزین در ســال1398 از سیاست 
مسکوت گذاری و تکذیب مکرر چنین اتفاقی در طرح 
اظهارات دولتمردان وقت مواجه می شــد. درنهایت 

نیز به شیوه غافلگیرانه و دفعی افزایش قیمت بنزین 
در آبان ماه1398همراه با حواشــی متعدد اعتراضی 
پس از آن رخ داد. تشــریح همزمان مکانیســم های 
حذف ارز به اصطالح دولتی کاالهای اساســی و ارائه 
کارت های الکترونیک برخی اقالم اساسی بخشی از 
توضیحات دولت به مردم در ایــن فرایند بود. رد پای 
بخش های مختلــف تصمیمات اخیر را می شــد در 
شعارهای انتخاباتی کاندیداهای همسو مشاهده کرد. 
حتی تأیید و تکذیب های مکرر بر سر تخصیص یارانه 
300تا 400هزار تومانی که از زبان محســن رضایی 
معاون اقتصــادی رئیس جمهور از چنــد هفته قبل 
مطرح شــده بود نیز در نهایت راهی به واقعیت پیدا 
کرد و حکایت از جریان تصمیمات در کمیسیون های 

اقتصادی دولت داشت.

پذیرش مسئولیت
پذیرفتن مسئولیت و قطعیت تصمیم دومین گام صحیح 
دولت سیدابراهیم رئیسی در این مســیر بود. پرهیز 
از رفتارهای کج دار و مریز از امنیتی شــدن یک بحث 
اقتصادی در کشور جلوگیری می کرد و نقش اول در بروز 

چنین تصمیمی را رفتارهای دولتمردان ایجاد می کرد. 
آگاهی به جزئیات این تصمیم همراه با تبعاتش حداقل 
برای دولتمردان رئیسی آشکار بوده است و با وقوف به 
جوانب آن هیچ گاه به دنبال پیاده سازی مرموز، پشت پرده 
و همراه با غافلگیری مردم در چنین تصمیمی نیفتادند. 
مشابه این تصمیم 3سال قبل و در جریان گران کردن 
قیمت بنزین فضای عمومی کشور را امنیتی می کرد و 
گویی ذهن کابینه روحانی نه مطمئن به درستی تصمیم 
افزایش قیمت بنزین بود و نــه اراده مصمم و قطعی به 
اجرای درست چنین تصمیمی داشت. ضمیر ناخودآگاه 
دولتمردان روحانی خود قبل از گرانی بنزین، نگران و 
متزلزل در پیاده سازی چنین تصمیمی بود! 2اتفاق ذکر 
شده مشــابهت های زیادی داشت و همانند تخصیص 
بنزین سهمیه ای کارت های سوخت قرار است این بار 
کاالبرگ های یارانه ای نیز به مردم داده شود، ولی مورد 
اول به تشنجات خیابانی انجامید و دومی زمینه پذیرش 

بیشتری میان مردم یافت.

مهلت تصمیم برای مردم
ایجاد یک فرصــت 2ماهــه بیــن روز تصمیم تا 

نهایی سازی اجرای کاالبرگ های یارانه ای سومین 
اقدام نزدیک به عقل و خرد دولت ســیزدهم برای 
آماده شــدن مردم و دولت به صورت همزمان بود. 
تدبیر چنین زمانی تیغ برنده ای بود که می توانست 
درصورت تمهیدات نامناسب دقیقا عکس خودش 
عمل کند و جــای 2ماه آرامش، باعــث 2ماه بلوا و 
آشوب در سطح جامعه شود. تدارک زیرساخت های 
فناوری و الکترونیک صدور کارت هــای یارانه امر 
ساده ای نبود و نمی توانست یک شبه در اختیار مردم 
قرار گیرد. کافی بود تا دولت از تخصیص این کارت ها 
بدون زمینه سازی مناسب خبر دهد تا هجوم مردم 
به فروشــگاه ها برای خرید اقالم اساسی را چندین 
برابر کند. چهارمین گام مثبت و همراه با جســارت 
دولت در این تصمیم تخصیص وجه اعتباری و معادل 
حساب و کتاب های معادل حذف ارز ترجیحی برای 
یک مدت موقت تا پیاده سازی گام نهایی اختصاص 
کاالبرگ های یارانه ای بود. بیشــترین ضریب نفوذ 
امنیت روانی و حس اطمینــان عمومی در همین 
مرحله ایجاد شد. از بامداد 20اردیبهشت این وجه 
اعتباری بدون مجوز برداشت در حساب های مردم 
قرار داده شد تا افکار عمومی قبل از حذف ارز دولتی 
کاالهای اساسی نسبت به پیش بینی دولت مطمئن 
باشند. اگرچه زمانبندی ســایر تصمیمات دولتی 
برای گام های بعدی اعالم نشده بود ولی همین اقدام 
اساسی به مردم نشان داد دولت قبل از حذف ارز مبلغ 

اعتباری معادل آن را به مردم داده است.
درحالی که گمان می رفت زمان برداشت مبالغ از 
حساب های مردم به مدت زمان طوالنی تری تا 2ماه 
آینده که کاالبرگ هــا در راه خواهند بود، موکول 
می شــود، دولت چندان مردم را منتظر نگذاشت. 
همه زمینه ها و مقدمات برای قدم بعدی مهیا بود. 
پنجمین گام مؤثر دولت صدور مجوز برداشــت 
بالفاصله 2روز پس از اعتبار حساب ها و محاسبه 
اقالم یارانه ای بــه قیمت های جدید بــود. مردم 
همزمان می توانند با مبالغ تخصیص یافته وقتی 
در فروشگاه ها با قیمت های جدید مواجه می شوند، 
مابه التفاوت آن را از یارانه پرداختی بدهند. پرهیز 
دولت سیزدهم از اشتباهات افزایش قیمت بنزین 
در دوره گذشــته به یک تجربه با موفقیت باال در 
»دولت مردمی« انجامید و اگر گام های باقیمانده 
تا اجرای نهایی طرح و تخصیص کاالبرگ ها طبق 
برنامه پیش برود، احتمال بیشتری در اصالحات 
اقتصادی اساسی تر در کشور خواهد داشت. لحاظ 
ســایر متغیرهای حاکمیتی مداخله گر همچون 
مناســبات خارجی و عوامل داخلی در بروز نتایج 
مثبت این تصمیم مؤثرتر خواهد شــد؛ همچنان 
که دولت وعده داده همه جوانب بهبود شــرایط 
معیشتی مردم در داخل و خارج از کشور را به صورت 
همزمان دنبــال می کند و دنبــال حل تک بعدی 

مسائل نخواهد بود.

  5 اشتباهی که دولت رئیسی
 در یارانه ها مرتکب نشد

دولت

 تناقض گویی برجامی 
در اردوگاه غرب

ارزیابی »بسیار مثبت« اتحادیه اروپا از نتایج سفر انریکه مورا 
به تهران درحالی است که موضع گیری های اخیر واشنگتن، از 

بروز شکاف های برجامی میان اروپا و آمریکا حکایت دارد

درحالی که در روزهای اخیر اخبار جدیدی از گشایش های تازه در 
مذاکرات هسته ای جمهوری اسالمی ایران و 1+4 به گوش می رسد، 
اما برخالف ابراز امیدواری  مقام های اتحادیه اروپا نســبت به آغاز 
مجدد گفت وگوها، به ویژه پس از بازگشت انریکه مورا )معاون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا( از تهران، موضع جدید واشنگتن در 
قبال مذاکرات، از عمیق تر شدن شکاف های برجامی میان اروپا و 

آمریکا حکایت دارد.
به  گزارش همشــهری، ســفر اخیر مورا و همچنین امیر قطر به 
تهران دور تازه ای از گمانه زنی هــا پیرامون ایجاد روزنه های جدید 
در بن بست گشایی از مذاکرات هسته ای در وین را به دنبال داشت؛ 
موضوعی که با اظهارات جوزف بورل، مســئول سیاست  خارجی 
اتحادیــه اروپا مبنی بر مثبت بودن ســفر معاونش بــه تهران، به 

امیدواری ها برای از سرگیری گفت وگوهای هسته ای افزود.
دراین میان اظهارنظر توییتری وزیر امور خارجه کشورمان درباره سفر 
مورا به تهران، به عنوان تأییدی بر موضع مثبت بورل در این زمینه 
تعبیر شــد؛ »توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است، اگر آمریکا 
تصمیم سیاسی خود را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد.« حسین 
امیرعبداللهیان همچنین سفر مورا به تهران و گفت وگوهای او با علی 
باقری کنی را »فرصت مجددی« برای تمرکز بر »ابتکارات برای حل 

موضوع های باقیمانده مذاکرات وین« ارزیابی کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان دیروز در گفت وگو با همتای یونانی 
خود نیز این موضع را تکرار و بر عزم جمهوری  اسالمی ایران برای 
دستیابی به توافقی خوب و پایدار در مذاکرات هسته ای تأکید کرد؛ 
موضوعی که نشان می دهد درصورت وجود عزم جدی در واشنگتن 
برای تصمیم گیری در این زمینه، »توافق مثبت« در دسترس است.

عالوه بر این علی شمخانی، دبیر شورای  عالی امنیت ملی کشورمان 
نیز در روزهای اخبر در توییتی نوشت:»مذاکرات وین به مرحله ای 
رسیده که گره  آن تنها با پایبندی طرف خاطی به راهکارهای منطقی 
و اصولی ایران باز می شود. آمریکا با بدعهدی و اروپا با بی عملی، فرصت 
بهره مندی از حسن نیت اثبات شده ایران را به نابودی کشاندند. اگر 
اراده ای برای بازگشت دارند، ما آماده ایم و توافق در دسترس است.«

وجود موانع »قابل حل« در مذاکرات
در چنین شــرایطی طی روزهای اخیر رســانه های بین المللی، 
گمانه زنی های جدیدی را از آخرین وضعیت گفت وگوهای هسته ای 
منتشر کردند که از شکسته شدن بن بست مذاکرات حکایت دارد. 
برهمین اساس هم بود که پایگاه تحلیلی »دیپلماتیک« در گزارشی 
درباره سفر اخیر نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین به تهران برای 
رفع موانع موجود سر راه رسیدن به یک توافق از طریق این مذاکرات، 
موانع موجود در مذاکرات وین را قابل حل ارزیابی کرد. در این گزارش 
آمده  است که »مقام های آمریکایی روز جمعه گفتند هنوز منتظر 
توضیحات مفصل تری ازسوی انریکه مورا و تیم او درباره رایزنی های 
این هفته شان در ایران هستند، اما درعین حال این سیگنال را نیز 
فرســتاده اند که چندان درباره وقوع گشایشی عمده دراین زمینه 
خوش بین نیســتند.« دیپلماتیک در این گزارش آورده  است: ند 
پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری 
گفت: »در موقعیت فعلی، توافق فاصله زیادی با قطعی بودن دارد.« او 
همچنین گفت: »به خود ایران بستگی دارد که آیا به زودی می خواهد 
به یک توافق دست بیابد یا نه؛ ما و شرکایمان آماده ایم. مدتی است که 
آماده ایم، اما االن واقعا به ایران بستگی دارد.« در این گزارش همچنین 
عنوان شده  است که یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه گفته هنوز 
موانعی در زمینه رسیدن به یک توافق بر سر احیای توافق هسته ای 
ایران وجود دارد، اما از نظر او هنوز راه هایی برای غلبه بر این مانع وجود 
دارد. به  گفته این مقام ارشد اروپایی، »ما هنوز موانع سختی سر راه 
یک توافق داریم، اما گفت وگوی خوب، صریح و طوالنی با ایران نشان 
داده است که آنها روی این موضوع کار می کنند. مسلما آمریکایی ها 
هم همینطورند؛ بنابراین هنوز راهی برای غلبه بر مشکالت وجود 

دارد. این چیزی است که قرار است روی آن کار کنیم.« 

تناقض مواضع برجامی اروپا و آمریکا 
کارشناسان معتقدند در شــرایط کنونی و با توجه به 
تحوالت اوکراین، اکنون اتحادیه اروپا اصرار بیشتری 
برای بازگشت ایران به بازار انرژی جهان دارد و به  همین 
دلیل روی بازگشت به مذاکرات وین متمرکز شده اند. 
این موضوع درحالی  است که واشنگتن اصرار دارد توپ 
مذاکرات هسته ای در زمین ایران است. برهمین اساس 
هم بود که سخنگوی کاخ  سفید در آخرین موضع گیری 
خود، اگرچه تأکید کرد که حصول  توافق در وین منافع 
همه طرف ها را تأمین خواهد کرد، اما بار دیگر مدعی 
شد خواسته های ایران مانع اصلی بر سر راه بازگشت 
به این مذاکرات اســت. جن ساکی در نشست  خبری 
هفتگی خود در پاســخ به ســؤالی درباره اظهارات 
اخیر نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی در 
وین درباره مذاکرات وین و اینکه »آیا مســکو مانع 
ازسرگیری این گفت وگوهاســت؟« همچون سایر 
مقام های آمریکایی تالش کرد توپ را به زمین ایران 
بیندازد و خواسته های مشــروع ایران را مانعی برای 
ادامه مذاکرات عنوان کند. وی دراین باره گفت: دیدگاه 
ما درباره توافق این است که ایران باید تصمیم بگیرد که 
آیا همچنان می خواهد بر شرایط خارج )از برجام( خود 
پافشاری کند یا آماده امضای یک توافق است. ساکی 
همچنین بدون اشاره به زیاده خواهی های واشنگتن 
در مذاکرات مدعی شد: ما همچنین بر این باوریم که 
امضای یک توافق منافع تمام طرف ها را تأمین خواهد 
کرد. اگرچه ما اقدام های روسیه در اوکراین و جنگ  و 
تجاوز علیه اوکراین را محکوم کرده ایم، اما بزرگ ترین 

مانع برسر راه پیشرفت در توافق، ایران است.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس 

موضــوع دهک بنــدی و حــذف برخــی 
یارانه بگیــران در نشســت ســران قــوا 
بررسی شــد. مردم مطمئن باشند اگر 
با تأخیر هم باشد، یارانه به دهک  هایی 
کــه بایــد تعلــق می گیــرد و جــای هیــچ 
نگرانــی نیســت. فقــط تفــاوت میــان 
۳۰۰ تا ۴۰۰هزارتومان است که آن هم 

به سرعت حل خواهد شد./ ایسنا

محمد جعفر منتظری 
 دادستان کل کشور

 امنیت مردم خــط قرمز قــوه قضاییه، 
نیروهای انتظامــی و امنیتی اســت. از 
نیروهای انتظامی و مســئوالن مربوط 
انتظار داریم به صورت کلی با کســانی 
کــه موجــب خدشه دار شــدن امنیــت 
مردم می شــوند، برخورد قاطع داشته 
باشــند و از آنهــا حمایــت می کنیــم. / 

میزان

حقوق بشر به سبک اروپایی
همسر اسداهلل اســدی، دیپلمات اســیر ایرانی 
در بلژیک، در صفحه شــخصی اش با انتشــار 2 
دست نوشته از همسر اسیر خود در بلژیک، بخشی 
از رفتار غیرانســانی مدعیان حقوق بشر اروپایی 
را روایت کرده اســت. به گزارش مهر، اســدی در 
این دو دست  نوشــته آورده است: هیچ زندانی ای 
باور نمی کرد که مــن 20روز در بونکر نگهداری 
شده ام. بدترین افراد، چند شب در بونکر نگهداری 
می شدند و مجددا به ســلول خود باز می گشتند. 
در تمــام 20روز اجازه هواخــوری جمعی به من 
داده نشد. در دست نوشــته دیپلمات اسیر ایرانی 
آمده اســت: در بونکر کلیه وســایلم را پشت در 
گذاشتند، به جز یک عدد تشک پالستیکی، یک 
پتو و یک توالت فرنگی هیچ چیز نبود و کف و سقف 
با کاشــی و سرامیک بدرنگ پوشــیده شده بود، 
به نحوی که آن را به یک غسالخانه شبیه کرده بود. 

نقل قول خبر

 خبر

دیپلماسی

رئیس جمهور در دیدار جمعی از علمای اهل تسنن:

 وحدت شیعه و سنی
 راهبرد است، نه تاکتیک

دیــدار  در  رئیس جمهــور 
اخیر خود بــا جمعی از علما و 
روحانیان اهل سنت با اشاره به 
تالش های جدی دولت برای 
رفع مشــکالت معیشــتی مردم گفت: دولت 
به دغدغه هــای مردم که بــه روحانیان منتقل 
می شود، توجه و برای رفع این مشکالت تالش 

می کند.
براســاس گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، ســیدابراهیم رئیســی با 
تشــریح وضعیت کشــور در زمان آغــاز به کار 
دولت سیزدهم، گفت: کســری بودجه نزدیک 
به 500هزارمیلیاردی، باقی ماندن بدهی ماهانه 
10هزارمیلیاردی، فوت قریب به ۷00نفر در روز 
با ویروس منحوس کرونا، وجود تورم بی سابقه، 
تزریق رانتی ارز 4200تومانی به بازار و وضعیت 
نامطلوب ذخایر کاالی اساســی در کشــور از 
موضوع هایی بود که دولت در روزهای آغازبه کار 

خود با آنها درگیر بود.
رئیســی یکــی از مشــکالت کشــور را نحوه 
پرداخت ارز 4200 تومانی دانست و افزود: عمال 
بخش عمده ای از آنچه با عنوان »ارز ترجیحی« 
پرداخت می شــد، در خدمت جریان فســاد و 
رانت بود. در واقع هم هدررفت منابع کشــور را 
داشتیم هم یارانه ها به مردم نمی رسید. برهمین 
اساس به منظور جلوگیری از ادامه این وضعیت، 
تصمیم گرفته شد این مبلغ به جای پرداخت به 
حلقه اول تأمین کاال، یعنــی واردکننده ها، به 
حلقه آخر و ذی نفع اصلــی، یعنی خود مردم و 

مصرف کنندگان داده شود.
رئیس جمهور بــا تأکید بــر اینکــه پرداخت 
400هزارتومان به صــورت ماهانه به هر فرد کار 
سختی است، اما کارشناسان این روش را گامی 
برای نزدیک شــدن به عدالت و رفع فقر مطلق 
می دانند، ادامه داد: این اقدام همه عدالت نیست، 

بلکه یــک گام برای عادالنه تر شــدن وضعیت 
اقتصادی است.

وی به درخواســت برخی از علمای اهل تسنن 
برای اســتفاده بیشــتر از آنها در ســمت های 
مدیریتــی اشــاره کرد و گفــت: اســتفاده از 
شایســتگان امری مهم و ضروری است و مالک 
برای دولت، کارآمدی اســت و در هر اســتان 
که می روم بر اســتفاده از نیــروی بومی در آن 
استان تأکید دارم. رئیسی همچنین بر ضرورت 
ســاماندهی وضعیت کوله بران و ســوخت بران 
تأکید کرد و گفت: اگر در گذشــته درآمدهای 
مرزی به مرزنشینان داده می شد و بازارچه های 
مرزی فعال می شدند، شــاهد مشکالت فعلی 
مرزنشینان نبودیم. به وزیر کشور دستور داده ام 
نسبت به فعال شدن بازارچه های مرزی تعطیل 
شده اقدام کند. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به موضوع رشــد جریان های تکفیری در 
منطقه اشــاره کرد و ادامه داد: باید مراقب نفوذ 
تفکرات تکفیری و سلفی در کشور باشیم؛ شیعه 
انگلیسی و ســنی آمریکایی دو روی یک سکه 
هستند و هر دو ضد وحدت جهان اسالم هستند، 
حال آنکه وحدت برای جمهوری اسالمی ایران 

یک راهبرد است، نه یک امر تاکتیکی.
در این مراســم همچنیــن تعــدادی از علما و 
روحانیان اهل ســنت نیز به بیــان دیدگاه ها و 
نظرات خــود پرداختنــد. امیــدواری به حل 
مشکالت با تدابیر دولت ســیزدهم، حمایت از 
تالش ها و برنامه های دولت برای ســاماندهی 
مشــکالت اقتصادی و عادالنه کردن تخصیص 
یارانه ها، ابــراز مخالفت با تفکــرات تکفیری و 
افراطی، تالش برای سامان یافتن تجارت مرزی 
و کوله بری و تأکید بر همراهی با اجرای اصالحات 
اقتصادی، ازجمله مهم ترین مسائل مطرح شده 
از ســوی علما و روحانیان اهل تســنن در این 

دیدار بود.
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شــهردار منطقه ۷ شــهر تهران گفت: 
»نخســتین بوســتان مادر و کودک در 
منطقه ۷ با مساحت ۳ هزار مترمربع 
راه انــدازی شــد.« نصــرهللا آبادیان از 
شــروع به کار نخســتین بوســتان مادر 
و کــودک این منطقــه در محلــه ارامنه 
بــا هــدف ارائــه خدمــات بــه مــادران و 
کودکان و ایجاد عدالت و حفظ حقوق 
شــهروندی خبــر داد و اضافــه کــرد: 
»بوســتان هورفــر به عنوان نخســتین 
بوســتان مادر و کــودک ایــن منطقه با 

مساحت ۳هزار مترمربع  است.« 

خط7 متروی تهران در مجموع 22ایستگاه دارد که 

تا کنون 18ایستگاه آن مورد بهره برداری قرار گرفته حمل ونقل
است و با تکمیل و افتتاح 4ایستگاه باقیمانده شامل 
ایستگاه های خیابان شهدای 17شهریور، شــهید دادمان، میدان 
کتاب و ورزشــگاه تختی این خط تکمیل خواهد شــد. به گزارش 
همشهری، از این میان، 3ایستگاه در سال1401 تکمیل شده و به 
بهره برداری می رســد، اما زمان تکمیل و افتتاح ایستگاه ورزشگاه 
تختی هنوز مشخص نیست که این موضوع هم به دلیل وجود معارض 
دولتی در محل اجرای پروژه اســت. این طور که مدیرعامل شرکت 
راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( می گوید در این ماجرا دولت و 
به طور مشــخص وزارت ورزش و جوانان طرف حســاب شهرداری 
تهران هستند. به  گفته مسعود درســتی، چند سال قبل قرار شد با 
تهاتر ورزشــگاه های امام رضا)ع( و شــهید کاظمی که در اختیار 
باشگاه های استقالل و پرسپولیس قرار گرفته بود، این موضوع حل و 
فصل شود، اما با وجود اینکه چند سال است این ورزشگاه ها دراختیار 

2 باشگاه پرطرفدار و دولتی تهرانی قرار دارند و بیش از یک سال از 
پایان قرارداد واگذاری آنها می گذرد، هنوز این موضوع تعیین تکلیف 

نشده است.

نیاز به 34هکتار زمین از مجموعه ورزشی تختی 
مجری خط7 متروی تهران درباره آخرین وضعیت پروژه ایســتگاه 
متروی ورزشگاه تختی به همشــهری می گوید: »ایستگاه متروی 
ورزشگاه تختی در واقع از 2 بخش تشــکیل شده است. یک بخش 
شــامل خود ایســتگاه می شــود و بخش دیگر هم به پایانه مترو 
برمی گردد که هر دو بخش یعنی هم ایستگاه و هم پایانه در محدوده 
ورزشگاه تختی تهران واقع شــده اند. برای این پروژه درمجموع به 
34هکتار زمین نیاز داریم تا بتوانیم ایستگاه و پایانه مترو را احداث 
کنیم. از این 34هکتار زمین، 17هکتار دائمی است و 17هکتار هم 
موقتی خواهد بود که بعد از احداث ایستگاه و پایانه به ورزشگاه تختی 
بازگردانده می شــود.« محمود یوســفی اضافه می کند: »از حدود 

سال1395 به این طرف شهرداری تهران به دنبال توافقی برای تهاتر 
این زمین با دولت و وزارت ورزش و جوانان است، اما متأسفانه تاکنون 
سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران و وزارت ورزش به عنوان 
متولی و مالک ورزشگاه تختی در این زمینه به توافق نرسیده اند و این 
زمین برای ادامه و تکمیل پروژه هنوز در اختیار شرکت متروی تهران 
قرار نگرفته است. طی دو، سه سال گذشته برای اینکه پروژه متوقف 
نشود و کارها هرچند کند پیش برود، خودمان در قالب یک قرارداد 
که تا سال گذشته اعتبار داشت این زمین را از ورزشگاه تختی اجاره 
کرده بودیم و در این مدت هم توانستیم بخشی از کارهای مربوط به 
ایستگاه را جلو ببریم تا در اجرای پروژه خیلی عقب نمانیم. برای سال 
جدید هم به دنبال تمدید اجاره و بستن یک قرارداد جدید هستیم 
که فعال مدیران ورزشگاه تختی با این پیشنهاد موافقت نکرده اند و 
می گویند تا زمانی که تکلیف تملک این زمین مشخص نشود دیگر 
زمین را اجاره هم نمی دهند. با توجه به این موضوع در سال جدید 
عمال کارها و عملیات مربوط به احداث متروی ورزشــگاه تختی در 

منتهی الیه جنوبی خط7 متروی تهران متوقف شده است.«

در انتظار تمدید اجاره یا توافق برای تهاتر 
یوسفی درباره آخرین وضعیت تهاتر زمین بین وزارت ورزش و جوانان 
و شهرداری تهران برای تکمیل ایستگاه متروی ورزشگاه تختی هم 
می گوید: »گویا وزارت ورزش معتقد اســت این ورزشگاه ها خوب و 
استاندارد نیستند و هزینه نگهداری آنها باالست. به این ترتیب توافق 
صورت گرفته برای این تهاتر از طرف وزارت ورزش ملغی شد. اکنون 
شهرداری به دنبال توافق تازه ای با وزارت ورزش و جوانان است. در 
این شرایط کار دیگری از شرکت متروی تهران ساخته نیست و فقط 
در بحث اجاره زمین دســت مان باز بود که فعال طرف مقابل با این 
موضوع هم مخالفت کرده است. به هرحال از طریق شهرداری منطقه 

14پیگیر این موضوع هستیم.« 

پیشرفت 25درصدی 
مجری خط7 مترو درباره میزان پیشــرفت پروژه متروی ورزشگاه 
تختی هم می گوید: »ساختمان ایستگاه متروی ورزشگاه تختی تا 
امروز حدود 25درصد پیشرفت ساختمانی دارد، اما فعال از داخل این 
مجموعه ورزشی دسترسی به داخل ایستگاه به ما داده نشده است تا 
کارها را جلو ببریم. البته در خارج از محدوده ورزشگاه کارهای مربوط 

به پروژه در حال انجام است.«

 تعیین اولویت های کاری 
از مسیر مشارکت مردمی

حدود 66ســال از تشــکیل منطقه ای با 
ذخیرگاه های ارزشمند ســبز، تاریخی و 
فرهنگی در تهران می گــذرد؛ جایی که با 
محله های قدمــت داری همچون زرگنده، 
قلهک، ونک، اختیاریه، رســتم آباد و ... نقشــی مهــم را از نظر 
سکونتگاهی، فضای سبز و کسب وکارهای ریز و درشت پایتخت 
ایفا می کند. منطقه3 تهران اگرچه در پی آزاد شدن حد فاصل 
محدوده 5 ساله خدمات شهری و تعیین محدوده 25ساله و تحول 
تقسیمات شهری 10 و 12ناحیه ای به تقسیمات 20منطقه ای 
شهر در سال 1358 به عنوان یکی از تقسیمات خدمات شهری 
ایجاد شده، اما محله هایی با هویت را با سابقه طوالنی تر از این، در 
خود جای داده است. هنوز هم می توان در کوچه پس کوچه های 
محله هایی که از آنها نام برده شده، نشانه هایی از زندگی روستایی 
و آثاری از تاریخ نــه خیلی دور و نه خیلی نزدیــک را به وضوح 
مشاهده کرد. همین شاخصه ها باعث شده تا منطقه3 به عنوان 
یکی از محدوده های استراتژیک و مهم تهران شناخته شود که 
چه این شناخت، خود از یکسو مزایایی را به دنبال داشته و از سوی 
دیگر سبب شده تا طی ایام، بر پیکره اش زخم هایی نیز وارد شود. 
اینکه اصلی ترین ذخیرگاه های تنفسی و سبز شهر به ویژه اراضی 
عباس آباد و لکه های بزرگی در حاشــیه بزرگراه شهید همت، 
شهید آیت اهلل مدرس در حدود منطقه قرار گرفته اند، حاکی از 
اهمیت فراوان است. در عین حال به واسطه جذابیت هایی مثل 
قرارگیری در مرز مناطق شمالی، مرکزی، غربی و شرقی تهران 
هم پیامدهایی مثل بارگزاری های ساختمانی، فعالیت های تجاری 
و ترافیک را نیز به همراه آورده که غفلت و مدیریت نکردن آنها 
می تواند منطقه را دچار آسیب های فراوان کند؛ چه بسا که بروز 
آسیب های اجتماعی در برخی از محله ها، ترافیک های سنگین  
بعضی از معابر و کمبود جای پــارک در نقاط مختلف از همین 

بی توجهی طی دهه های گذشته ناشی می شود.
این در حالی اســت که مرور محورهــا و تقاطع های قدمت دار، 
به خوبی نقــش بااهمیت منطقه3 تهــران را بازگــو می کند. 
خیابان های ولیعصر، پاسداران و شریعتی، سه راه ضرابخانه، پل 
سیدخندان و... از این دست محورها و تقاطع ها به  حساب می آیند.

بر این اساس و با تأکیدات عنوان شده در برنامه مدیریت شهری 
فعلی، شهرداری منطقه بر آن شده تا در موازات کاهش مشکالت، 
ابتدا پروژه های نیمه تمام را به اتمام برساند و سپس پروژه هایی 
برای افزایش نشاط اجتماعی و باززنده ســازی محله ها به اجرا 
درآورد. تعریف 500پروژه کوچک مقیاس و فرامنطقه ای برای 
سال1401 در این راستا انجام شده است که تنها 5مورد از آنها 

عبارتند از:
امسال اقداماتی برای کاهش زمان صدور پروانه صورت 

می گیرد تا نوسازی در بافت فرسوده منطقه3 سرعت 1
بهتری پیدا کند. اینکه فرایندهای صدور پروانه ساخت در وهله 
نخســت و انجام مراحل پایانکار ســاختمان در مراحله پایانی 
الکترونیکی شده و همه  چیز از سوی مدیریت شهری و شهروندان 
تحت نظارت باشــد، نکته مهمی به شــمار مــی رود که جزو 
اولویت های کاری قرار گرفته است. از این موضوع در دنیا با عنوان 
 EIBP (Electronic issuance of building permits) 
یاد می شــود و طی یک  دهه اخیــر به وضوح ثابت شــده که 
الکترونیکی سازی روال هایی که برای ساخت وساز طی می شود، 
می تواند 1- هزینه های مدیریت شهری را در بازه های میان مدت 
و بلندمدت در حوزه شهرسازی به میزان قابل توجهی کم کند 
)حتی کاهش یک ســومی هزینه ها(، 2- کار نظــارت را برای 
جلوگیری از تخلفات آسان تر کند، 3- به سرعت پیشرفت اقدام 
بینجامد، 4- نیروی انسانی را چابک تر کند، 5- رضایت را در میان 
شهروندان افزایش دهد و 6- از مواردی که به زیست شهری آسیب 
می زند مثل ترددهای شهروندان برای اخذ مجوز و تکمیل اسناد 
و پرونده ها، جلوگیری به عمل آورد؛ بنابراین ما نیز طبق برنامه 
مدیریت شهری، یکی از اصلی ترین برنامه های مان الکترونیکی 
ساختن مراحل ساختمانی است که به افزایش بهره وری سازمانی 

نیز منجر می شود.
 توجه به مسائل زیست محیطی، توسعه فضاهای عمومی 

سبز و حفظ فضای سبز موجود یکی دیگر از برنامه های 2
منطقه به  حســاب می آید. ممانعت از تخریب بیشــتر یکی از 
مهم ترین ذخیرگاه های تنفسی در محدوده ژئوفیزیک، ازجمله 
اقدامات بااهمیتی بوده که در همین جهت صورت گرفت. احداث 
پارک های کوچک محلی در محدوده های کم برخودارتر از این 

نظر، در اولویت های کار قرار دارد.
برای کاهش یکی از مشکالت منطقه3، نهضت تامین 

پارکینگ را در دستور کار داریم. تکمیل هر چه سریع تر 3
پارکینگ طبقاتی نیایش، طراحی و احداث پارکینگ های طبقاتی 
و پارکینگ های مکانیزه و ایجاد فضاهای پارک حاشیه ای هوشمند 

ازجمله برنامه های در دستور اقدام است.
 با بهره گیــری از ظرفیــت متخصصــان و نخبگان و 

برنامه ریزی دقیق و اصولی می بایست نقشه راهی برای 4
پیشگیری از وقوع اتفاقات احتمالی ناشی از فرونشست در شهر 
تهران طرح ریزی کرد؛ بنابراین آگاهی دادن به شهروندان و کمک 
در اداره شهر از جنس مقابله و پیشــگیری از بحران باالخص با 
موضوع فرونشســت زمین در معابر و بزرگراه ها از اهداف مهم 
تشکیل منظم ستاد بحران و برنامه ریزی جهت پایش و کنترل 

فضاهای زیرسطحی شهر را دنبال می کنیم.
 اصالحات هندسی اگرچه شاید یکی از موارد ساده به نظر 

برسد، اما می تواند به گره گشایی از ترافیک کمک کند. به 5
همین خاطر یکی دیگر از اولویت های کاری، اصالح های هندسی 
میادین و تقاطعی معابر، مناسب سازی معابر با نگاه ویژه به معابر 
واقع شده در اطراف محدوده سکونت افراد دارای معلولیت، کنترل 
آزادســازی معابر اصلی از مصالح ســاختمانی و رفع سدمعبر 

ساختمانی غیرمجاز است.

نتیجه: مشــارکت مردم زنجیره ای است که حلقه های 
عملیاتی در شــهر را تکمیل می کند. در این راستا، با 
نظرسنجی و مشارکت دادن شهروندان در اداره شهر، 
سعی می کنیم تا اقدامات مورد نیاز محله ای و مردمی در 
اولویت قرار گیرد؛ نکته ای که نتیجه اش انجام دادن امور 
با کمترین خطا و بیشــترین رضایت خواهد بود. در این 
مسیر، با برگزاری نشست های مداوم با نخبگان، معتمدان 
و حضور در محله ها، درگاه های خوبی برای دریافت ایده ها 
و نظرات مردمی باز شده اســت و از این منظر، دعوت 
می کنیم تا متخصصان، جوانان و ساکنان منطقه، ایده ها 

و نظرات خود را بدون واسطه به شهرداری منتقل کنند.

مریم اردبیلی
مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران

برخــی از پارک هــای بانــوان مــا پیســت 
دوچرخه سواری دارد، اما پارک های مادر و 
کودک کوچک هستند و پارک های محله ای 
محسوب می شوند و به همین دلیل مقرر 
شــد که موتــور و دوچرخــه به ایــن پارک ها 
وارد نشود تا به بچه های کوچک صدمه ای 
نخــورد. اگــر محلــه ای داشــته باشــیم که 
بتوانیم دورتادور آن، بخشــی را به گونه ای 
ایجــاد کنیــم کــه امــکان دوچرخه ســواری 
وجــود داشــته باشــد، ایــن کار را انجــام 

می دهیم.

علی اصغر قائمی
عضو شورای شهر تهران

دوســتانی کــه در فراکســیون مدیریــت 
شــهری هســتند معتقدنــد، ایــن شــکل 
کمیســیون مــاده ۱۰۰ بایــد تغییــر بنیادی 
کنــد و منابــع آن نیــز مســتقیما بــه جیب 
شــهرداری ها نرود تــا عارضه ای کــه وجود 
دارد به حداقل برسد؛ بنا بر این کمیسیون 
از نظر قوانین نیــاز به بازنگــری دارد. فعال 
ناچاریم براساس قانون موجود کمیسیون 
ماده ۱۰۰ را اداره کنیم و االن ۱۰کمیسیون 
 مــاده۱۰۰ در شــهر تهــران کار خــود را

انجام می دهند.

شــهردار منطقــه ۶ در تشــریح اقدامــات 
قلــب  معابــر  ترافیکــی  ســاماندهی 
 پایتخــت گفــت: »در انجــام بیــش از

۱۰ هزار مترمربع عملیات اصالح هندسی 
در معابــر، شــاهد افزایــش ایمنــی تــردد و 
روان ســازی  ترافیک در جریان های عبوری 
منطقــه خواهیم بــود.« مســعود رنجبران 
ادامه داد: »از جمله این اقدامات می توان 
به اصالحات هندسی تقاطع خیابان های 
شــصت و چهــارم و شــیخ بهایــی، بلــوار 
 کارگــر و هجدهــم، کریم  خان، حافــظ و...

اشاره کرد.«

۱۰۰۰۰
مترمربع

3۰۰۰
مترمربع

قانون بازآفرینی نیازمند  بازنگری
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران خواستار بازنگری 
قانون بازآفرینی شد. جعفر بندی شربیانی در گفت وگو 
با همشــهری درخصــوص بازآفرینی شــهری گفت: 
»چالش هایی در حوزه بازآفرینی وجود دارد که بخشی 
مربوط به معضالت اقتصادی و اجتماعی، رشد فزاینده 
و گسترش قارچ گونه شــهر تهران و بخش دیگری هم 
ناشی از معضالت قانونی و ساختاری در حوزه بازآفرینی 
است.« او با بیان اینکه برای موفقیت در بازآفرینی شهری 
نیاز است قوانین حوزه بازآفرینی مورد بازنگری و ارزیابی 
قرار گیرد، تأکید کرد: »در راستای بازآفرینی، باید بتوانیم 
جذابیتی را برای مردم ایجاد کنیم تا مشارکت فعاالنه 
داشته باشند و در این زمینه تسهیالت تشویقی ایجاد 
کنیم و اجرای پروژه های محرک توسعه را در دستور کار 
قرار دهیم. نمونه موفق بازآفرینی شهری، احیای محله 
نفرآباد است که اقداماتی درگذشته انجام شده بود که 
مورد توجه مردم قرار نگرفت و پس از بازبینی های مجدد 
طرح های جدیدی متناسب با نیاز و خواسته شهروندان، 
تهیه و به کمیسیون ماده5 شــورای عالی شهرسازی و 
معماری )بررسی تغییرات( ارائه شده است که با تأیید 
آن می توان طرح 30ساله روی زمین  مانده را به نتیجه 

برسانیم.«

نقل قول خبر

عدد خبر

ناظر بر شهر

حمید جوانی، شهردار منطقه3 تهرانیادداشت

تصمیمات جدید عوارض ساختمانی فردا  اعالم می شود
طرح اعطای مهلت زمان پرداخت فرم های اعالم عوارض ساختمانی صادره در اسفندماه سال1400 در جلسه هم اندیشی بررسی شد

دیروز جلسه هم اندیشی شورای شهر تهران 

شورا
پشــت درهای بسته برگزار شــد و اعضای 
پارلمان شهری با حضور حمیدرضا صارمی، 
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران، طرح »اعطای 
مهلت زمان پرداخت فرم های اعالم عوارض ســاختمانی 
صادره در اسفندماه ســال1400« را بررسی کارشناسی 
کردند و تصمیمات جدیدی گرفته شــد کــه فردا اعالم 
می شــود. همچنین مهدی چمران، رئیس شــورای شهر 
تهران هــم باتوجه به اهمیت این طرح، آنالین در جلســه 

شرکت کرده بود.
به گزارش همشهری، در شصت و سومین جلسه شورای شهر 
تهران 2فوریت  طرح اعطای مهلت زمان پرداخت فرم های 
اعالم عوارض ساختمانی صادره در اسفندماه سال1400 
تصویب شد اما بررســی کارشناســی طرح به جلسه بعد 

موکول شد. 
روز گذشته جلسه هم اندیشی با هدف بررسی کارشناسی 
این طــرح برگزار شــد و ناصــر امانی، عضو کمیســیون 
برنامه وبودجــه پــس از اتمــام جلســه به همشــهری 
گفت: »معــاون معماری و شهرســازی شــهردار تهران، 
توضیحات مفصلــی درباره این طرح و اختیارات شــورای 
شهر و شــهرداری، ارائه داد و اعضای پارلمان شهری هم 
پرسش هایی را مطرح کردند و در نهایت ابعاد جدیدی در 
رابطه  با عوارض ساختمانی، تعداد و چگونگی دریافت آنها 

ارائه شد.« 
به گفته او تصمیمات جدیدی درباره 2فوریت طرح اعطای 
مهلت زمان پرداخت فرم های اعالم عوارض ســاختمانی 
سال1400 گرفته شــده اســت که فردا در جلسه علنی 
شورای شهر تهران مطرح و بررســی می شوند. همچنین 

شــنیده ها حاکی از آن اســت که روز گذشــته در جلسه 
هم اندیشی حبیب کاشانی و سیداحمد علوی برای حضور 
در کمیسیون سفرهای خارجی انتخاب شدند اما علیرضا 
نادعلی، سخنگوی شورای شــهر تهران بدون اشاره به نام 
این دو عضو پارلمان شهری گفت که اعالم نام و رأی گیری 
برای حضور 2عضو پارلمان شهری در کمیسیون سفرهای 
خارجی فــردا در صحن انجام می شــود. او بــا بیان اینکه 
قراردادهای پرسنل رســمی و قراردادی شهرداری تهران 
هم در جلسه هم اندیشی دیروز مطرح و با حضور لطف اهلل 
فروزنده، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری تهران 
بررسی شد، تأکید کرد: »گزارشی از شرایط کنونی پرسنل 
ارائه و تأکید شد که در شرایط فعلی معیشت پرسنل مدنظر 
قرار بگیرد اما افزایش حقوق ها بستگی به مصوبات هیأت 

دولت دارد.«

مراســم افتتاح جشــنواره گل و گالب طی مراسمی 
با حضور ناشــران خارجی سی و ســومین نمایشــگاه 
بین المللی کتاب تهران در بوستان آب وآتش )منطقه 

فرهنگی و گردشگری عباس آباد( برگزار شد.
باد خنک بهــاری می وزد و هنوز چندمتــری مانده تا 
از خیابان شهیدی وارد بوســتان آب وآتش شویم، اما 
رایحه خوش گل محمدی مشاممان را نوازش می دهد. 
محل جشــنواره با الهام از رنگ گل محمدی )صورتی( 
آماده سازی  شده و گالبگیرانی از کاشان، قمصر و نیاسر 
کنار هم بســاط گالبگیری برپا کرده اند و با دیگ های 
مخصوص مشغول گرفتن عصاره گل محمدی هستند 
که به محض برداشتن در دیگ ها بوی خوش گالب، فضا 
را پر می کند. عالوه بر گالبگیری، انواع عرقیات گیاهی 
هم در این جشنواره عرضه می شــود. اینجا خبری از 
واسطه نیست و مردم در تقابل رودررو فرایند گالبگیری 
را می بینند و پس از تســت و تأیید در نهایت گالب و 
عرقیات موردنیازشان را انتخاب می کنند و هزینه آن را 
می پردازند. حال و هوای بوســتان آب وآتش به واسطه 
برپایی این جشــنواره بی شــباهت به کاشان و قمصر 
نیست و تماشــای این حجم از گل محمدی این شعر 
موالنا »چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی 
گل را از که یابیم از گالب« را در ذهن تداعی می کند. 
به گفته نگین ســادات گتمیری، ترویج آداب  و رسوم 
گالبگیری و تسهیل دسترسی شــهروندان به گالب و 
انواع عرقیات، اهداف برگزاری جشــنواره گالبگیری 
در بوستان آب وآتش است. مجری جشــنواره با بیان 
اینکه بوســتان آب وآتش برای دومین ســال میزبان 
مراســم گالبگیری اســت، می گوید: »روزانه یک تن 
گل محمدی در این بوستان تخلیه و عالوه بر گالبگیری، 
به صورت غنچه های خشک و تازه، تاج و دسته گل و... 
هم عرضه می شــود.« به گفته او، جشنواره گالبگیری 
یکی از جاذبه های گردشگری است و به همین دلیل روز 
گذشته مراسم افتتاحیه این جشنواره با حضور ناشران 

خارجی برگزار شد.

نمایش موزیکال گالبگیری
صدای موزیک حس خوب جشنواره را افزایش می دهد و 

وقتی هنرمندان با تن پوشی از انواع گل ها وارد می شوند، 
حیرت همگان برانگیخته می شود. گتمیری می گوید: 
»در حاشیه این مراســم برنامه های فرهنگی متنوعی 
پیش بینی کرده ایــم که مهم تریــن آن نمایش تئاتر 
موزیکال است. هنرمندان در این برنامه با تن پوشی از 
انواع گل ها وارد صحنه می شوند و مراحل گالبگیری را 

در قالب نمایش به تصویر می کشند.«

حال خوب مردم
کسانی که در جشــنواره شــرکت کرده اند به واسطه 
رایحه خوش گل های محمدی حالشــان خوب است 
و می گویند: »اینجا مثل کاشان شــده و قدم زدن در 
این فضا و استشمام بوی گل محمدی حالمان را خوب 
می کند.« در میان غرفه عرصه گل و گالب و عرقیات، 
فضاهــای زیبایی هم با اســتفاده از گل های محمدی 
ایجاد شده اند که شرکت کنندگان در جشنواره کنار آنها 
عکس یادگاری می گیرند و لحظات خوششان را در قاب 
عکس ثبت می کنند. همه کسانی که در این جشنواره 

شرکت کرده اند معتقدند برگزاری چنین جشنواره ای 
عالوه بر ایجاد فضای شاد و مفرح، بعد اقتصادی دارد. 
آنها می گویند: »در این جشنواره می توان گالب و انواع 
عرقیات و حتی گل های خشــک و  تر محمــدی را با 
کیفیت خوب و قیمت مناسب تهیه کنیم.« عده ای با 
کودکان خردسال شان آمده اند و اجرای چنین برنامه ها 
را غنیمت می دانند و می گویند: »سفر کردن با کودکان 
خردسال سخت است و با برگزاری این جشنواره ها دیگر 
نیازی نیست به کاشان برویم و در تهران می توان عالوه 
بر آشنایی با آداب و رسوب گالبگیری، لحظات بانشاطی 

را برای بچه ها در فضای پر از گل فراهم کرد.«
جشــنواره گالبگیری تا 20خرداد در بزرگراه حقانی، 
بعد از چهارراه جهان کودک، خیابان شهیدی، بوستان 

آب وآتش برگزار می شود.

انتقال فرهنگ ایرانی
سید محمدحسین حجازی، مدیرعامل شرکت نوسازی 
عباس آباد در رابطه با تأثیر چنین برنامه هایی بر جذب 

گردشــگر به همشــهری می گوید: »ما در این 2 ساله 
اخیر یعنی حتی در دوره شــیوع کرونا سعی کرده ایم  
برنامه هــای رویدادمحــور، نقش آفرینی مــردم را با 

حضورشان داشته باشیم.«
او می افزاید: »جشــنواره گل و گالب هــم با توجه به 
مقتضیات فرهنگی و آب و هوایی کشور، برپا شده و در 
بوستان آب و آتش به دنبال تداعی کردن فضای کاشان 
و قمصر در تهران هســتیم. اینگونه مــردم با فرهنگ 
دیگر شــهرها و نحوه گالبگیری بیشتر آشنا می شوند. 
البته که با چنین برنامه هــای رویدادمحور، فرهنگ و 
سنت های ایرانی هم به شکل بهتری به دیگر کشورها 
منتقل می شود چراکه بسیاري از گردشگران مجموعه 

عباس آباد، گردشگران خارجی هستند.«
به گزارش همشهری، 60مهمان خارجی از 12 کشور 
اعم از عمان، لبنان، عراق، امارات، قطر، تاجیکســتان، 
سوریه، روسیه، ترکیه، افغانستان، بحرین، یمن و بوسنی 
و هرزگوین در مراسم افتتاحیه جشنواره »گل و گالب« 

شرکت کردند.

گالبگیری در »آب و آتش«
جشنواره گالبگیری در اراضی عباس آباد تهران از دیروز آغاز به کار کرد

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

گزارشی از عملیات آخرین ایستگاه خط7 تهران که به خاطر معارض ملکی به کندی پیش می رود

متروی تختی در انتظار توافق با وزارت ورزش
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یک روز پس از گزارش همشــهری 

یارانه
درباره لزوم افزایش تعداد مشموالن 
یارانــه و کمک معیشــتی، دولت 
تصمیم گرفت یارانه را به همه تخصیص دهد و پس 

از آن راستی آزمایی انجام شود.
دولت پس از اطالع از انتقادها و نگرانی های مردمی 
درباره پرداخت یارانه ها بــا حذف ارز 4200تومانی 
تصمیم گرفت فعال کمک معیشتی ماه اول به حساب 
همه خانوارها واریز شــود. این تصمیم با دســتور 
مستقیم ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری، 
صورت گرفت. او دیروز به سازمان برنامه و بودجه و 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد  کمک 
معیشتی ماه اول به حساب تمام افرادی که تا ماه قبل 
مشمول دریافت یارانه بوده اما در این مرحله کمک 
معیشتی دریافت نکرده اند و متقاضی تجدیدنظر در 

دهک بندی فعلی هستند، واریز شود.
به گزارش همشهری، رئیس  جمهوری دیروز گفت: 
اصل بر اعتماد به خوداظهاری مردم اســت لذا مبلغ 
کمک معیشتی ماه اول، به حساب افراد متقاضی نیز 
واریز شود تا به محض تأیید درخواست متقاضیان 
در دستگاه های مســئول، این مبلغ در حساب آنها 
قابل برداشت شــود تا در ماه های آینده نیز همانند 
ســایر مشــموالن، بتوانند مبلغ کمک معیشتی را 
دریافت کنند. با دســتور رئیسی، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی موظف شد حداکثر ظرف یک ماه، 
این درخواســت ها را بررســی و نتیجه نهایی را به 

سرپرستان خانوار اعالم کند.

روز گذشته همشــهری گزارش داده بود: براساس 
آمارهای رســمی، از کل جمعیت 85میلیون نفری 
ایران دست کم 13میلیون نفر از فهرست یارانه های 
جدید حذف شده اند و به دالیلی، همه آنها برچسب 
دهک دهمــی خورده اند؛ درحالی کــه طبق اصول 
دهک بندی، 4.5میلیون نفر از این افراد واجد شرایط 
دهک نهم درآمدی هســتند و حتی شرایط مالی و 
معیشتی نیمی از دهک دهمی های واقعی نیز مشابه 
شرایط دهک نهم است و نیازمند دریافت یارانه های 

جدید هستند.

همهیارانهماهاولرامیگیرند
احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد با اشاره به دستور 
رئیس جمهوری برای پرداخت یارانه کمک معیشتی 
ماه اول به همه متقاضیان دریافت یارانه تأکید کرد: 
در جلسه ســتاد اقتصادی دولت وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گزارشــی از وضعیت رسیدگی به 
مشموالن طرح و اعتراض  ها و تقاضا های جدید مطرح 
شد. بر همین اساس رئیس جمهوری دستور داد که 
تمام افراد یارانه بگیری که تا ماه گذشــته مشمول 
دریافت یارانه نقدی بوده اند و درصورتی که همچنان 
خودشان متقاضی باشند، یارانه جدید به حساب آنها 
واریز شود. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، وزارت 
رفاه باید حداکثر تا یک ماه به این تقاضا ها رسیدگی 
کند و درصورتی که این تقاضا  ها درست باشد، مبلغ 
یارانه آزاد و قابل استفاده برای خانوار ها خواهد بود، 
اما درصورتی که افراد جزو دهک دهم باشند، مدارک 

به خانواده ها ارسال می شود تا در جریان نحوه ارزیابی 
وزارت رفاه قرار بگیرند.

مالکهایحذف
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی هم با اشــاره به 
شــاخص های دهک بندی خانوارهــا، گفت: ملک 
جزو این شــاخص  ها نیســت. فرض می گیریم که 
هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک بندی 
صورت گرفت و ملک، مالک شاخص های دهک بندی 
یارانه نبود. حجت عبدالملکــی با تأکید بر اینکه در 
شناســایی مشــموالن یارانه، مجموعه متغیر های 
اقتصادی درنظر گرفته شــده، گفت: این متغیر ها 
شامل گردش حساب، درآمدها، ســود های بانکی 
و خودرو و دارایی های جاری بوده که ِملک شــامل 
آن نیست. او افزود: گردش مالی و وضع خانوار ها در 
مدت زمان چندساله بررسی شد. امکان داشت که 
فردی به صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که 
نشانگر درآمد مالی باال نبود. وزیر رفاه، با بیان اینکه 
مبنای سیاست دولت سیزدهم عدالت محوری است، 
گفت: همه اعضای دولت متفق القول هستند که این 
هدف دولــت را دنبال کنند تا عدالــت به نفع همه 
مردم باشد. عبدالملکی  با بیان اینکه 90درصد مردم 
مشمول دریافت یارانه هستند، گفت: مردم 2گروه 
درخواســت دارند؛ افرادی که قبــال یارانه 45هزار 
تومانی دریافت نمی  کردند باید به سامانه ای که قرار 
است سازمان هدفمندی یارانه ها آماده  کند، مراجعه 
کنند. افرادی که تا فروردین امسال یارانه می گرفتند 

و یارانه دریافت نکرده اند جزو دهک دهم قرار دارند و 
مشمول یارانه نمی شوند. این افراد می توانند اعتراض 

خود به دهک بندی را ثبت کنند.

واکنشمجلس
همـزمـــان بــا دستـــور رئیـس جمهـــوری، 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم به کمیسیون 
اجتماعی مجلس دستور داد تا موضوع دهک بندی 
و حذف برخی یارانه بگیران را پیگیری کند. قالیباف 
افزود: نکته مهم دیگر رســیدگی فوری و دقیق به 
شکایت های مردم در پرداخت مبلغ کمک معیشتی 
است که ممکن اســت به دالیل مختلف نسبت به 
تعیین دهک خود معترض باشــند که البته دولت 

اقدامات خوبی در این زمینه در دستور کار دارد.
او دیروز در واکنش به اخطار قانون اساســی یکی از 
نمایندگان   درباره حــذف برخی یارانه بگیران اعالم 
کرد: این موضوع با جدیت دنبال می شود و در جلسه 
سران قوا مطرح شده است. قالیباف تأکید کرد: بهبود 
وضع معیشــتی مردم و ایجاد آرامش معیشــتی با 
عادالنه کردن نظام پرداخت یارانه ها درصورت اجرای 
دقیق مصوبــات مجلس در دســترس خواهد بود. 
رئیس قوه مقننه افزود: ضروری است دستگاه های 
مسئول، مردم را از فرایند ایجاد زیرساخت های طرح 
کاالبرگ الکترونیک و جزئیــات اجرایی آن مطلع 
سازند و زمانبندی مشخصی درخصوص نهایی شدن 
این فرایند اعالم کنند تا مردم از اجرایی شــدن آن 

مطمئن شوند.

حرف جاماندگان یارانه شنیده شد
رئیس جمهور: کمک معیشتی ماه اول به حساب همه مشموالن قبلی واریز شود

کاهش ۸درصدی ذخایر آبی سدها
حجم مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری )مهر 1400( تا 24 اردیبهشت ماه 

آب
در حالی به رقم 2۷میلیارد و 12میلیون مترمکعب رســیده که این میزان در مقایسه با 
مدت مشابه سال آبی پارسال که 29میلیارد و 42میلیون مترمکعب بوده است 8درصد 
کاهش دارد. به گزارش همشهری، آخرین آمارهای منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران 
بیانگر این است که ذوب شدن پوشش برفی و نیز بارش های اخیر سبب رشد ورودی آب به سدها شده است 
به گونه ای که مجموع کل آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 24 اردیبهشت ماه در 
حالی 24میلیارد و 39میلیون مترمکعب است که پارســال و در همین بازه زمانی این رقم 24میلیارد و 

18میلیون مترمکعب بوده که یک درصد رشد را نشان می دهد. 
میزان خروجی آب از سدها نیز در بازه زمانی ابتدای مهر 1400 تا 24 اردیبهشت ماه امسال 1۶میلیارد 
و 49میلیون مترمکعب است. پارســال و در همین بازه زمانی میزان خروجی آب از سدها 22میلیارد و 
10میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با امسال 25درصد کاهش دارد. ظرفیت کلی سدهای کشور 

50میلیارد و 500میلیون مترمکعب است. اکنون 54درصد ظرفیت سدها از آب پر است.
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نسخهآمایشسرزمین
براینهضتخانهسازی

در نهضت ملی مســکن، برای حمایت از مهاجرت معکوس و 
کاهش تراکم جمعیتی در کالنشهرها، مشوق هایی نظیر تعدیل 
شرط سابقه سکونت اعمال شده، اما با توجه به تأکید جدی سند 
آمایش سرزمین نســبت به توزیع جمعیت در کشور و اصالح 
ساختار بنا در نقاط حادثه خیز، به نظر می رسد باید مشوق های 
بیشتری برای متقاضیان مســکن دولتی برقرار شود تا نتیجه 
نهضت ملی مســکن با اهداف آمایش ســرزمین در یک راستا 

قرار بگیرد.
به گزارش همشهری، پیوند سیاســت تولید یک میلیون واحد 
مسکونی در سال با سند آمایش ســرزمین به گونه ای است که 
هر انحرافی در جانمایی پروژه های مســکونی جدید می تواند 
به شکل گیری بحران های ریز و درشــت منجر شود؛ بر همین 
اساس، بازوی پژوهشــی مجلس در نسخه ای که براساس سند 
آمایش ســرزمین برای قانون جهش تولید مســکن پیچیده، 
به سیاســتگذاران توصیه کرده با ابزارهایی تشــویقی، نهضت 
خانه سازی را به سمت تحقق اهداف تعیین شده در سند آمایش 

سرزمین هدایت کنند.

پیوستاشتغالبرایمسکندولتی
مرکز پژوهش های مجلــس توصیه کرده اســت در یک نگاه 
عمل گرا با رویکرد تحول خواهی، تالش شــود پیوند سیاست 
تولید یک میلیون واحد مســکونی و ایجاد یک میلیون شــغل 
هم راستا شده و زیر چتر آمایش سرزمین به گونه ای عملیاتی شود 
که اوالً تولید مسکن تا حد امکان با نیاز مسکن مناطق توسعه 
اشتغال همخوانی داشته باشد و از سوی دیگر توسعه ساخت وساز 
مسکن، مشاغل و خدمات وابسته با توانمندسازی ظرفیت های 
پیمانکاری و اشتغال محلی و در تناسب با هویت و منافع جمعی 

منطقه مدنظر قرار گیرد.

بازیبرد-بردمسکندولتیوآمایشسرزمین
دامنه اثرات اجرای قانون جهش تولید مســکن چنان فراگیر و 
همه شمول است که حوزه های متعدد اهم از مسکن و عمران، 
معماری و شهرسازی، زیرساخت، حمل ونقل و به تعبیری کل 
نظام استقرار جمعیت را تحت الشعاع قرار خواهد داد؛ ازاین رو 
نحوه برنامه ریزی و غربالگری برای اجــرای این طرح می تواند 
نقش تعیین کننده ای در دســتیابی یا دور شــدن از اهداف و 
سیاست های کالن آمایش سرزمین ایفا کند و در مقابل، رعایت 
الزامات آمایشی در اجرای این قانون قادر است عالوه بر سرعت 
بخشیدن به تحقق اهداف آمایش سرزمین، در حوزه هایی نظیر 
حاشیه نشینی و بدمسکنی و ساماندهی بازار مسکن و اجاره به 
کمک سیاستگذاران بیاید. البته توسعه مسکن در مناطق دور از 
مرکز می تواند در ابتدای امر هزینه های اولیه باالتری نسبت به 
مرکز و کالنشهرها داشته باشد، اما در بلندمدت، صرفه جویی های 
به مراتب بزرگ تر و مســتمری را در کاهــش اثرات اجتماعی، 
اقتصادی و زیســت محیطی در پی خواهد داشــت؛ بنابراین 
هم سویی تحوالت توسعه نظام سکونتگاهی با سیاست های کلی 
نظام در آمایش سرزمین از ارکان تحقق آمایش سرزمین است 
که باید در تدوین طرح جامع مسکن و اجرای قانون جهش تولید 

مسکن مدنظر قرار گیرد.

عالجواقعهقبلازوقوع
آینده پژوهان معتقدند در یک روند مستمر، منطقه خاورمیانه و 
ازجمله ایران از یک سو در معرض تشدید مخاطره خشکسالی و 
گرمایش و از سوی دیگر مستعد بارش های ناگهانی و سیل آسا 
خواهد بود و مسائلی مانند ریزگردها نیز به واسطه همین تغییرات 
جوی افزایش یافته و به تشکیل کانون های آسیب پذیر و مناطق 
مستعد مهاجرت منجر خواهد شــد. در چنین شرایطی، نگاه 
حمایتی در بخش مسکن می تواند به عنوان قسمتی از رویکرد 
حمایتی برای مقابله با این بحــران و کنترل تبعات آنها تبدیل 
شود؛ مثاًل در نیمه جنوبی کشور شامل استان های خوزستان، 
ایالم، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان 
که به نظر می رسد بیشتر در معرض آسیب این تحوالت هستند، 
تمهیداتی برای جانمایی درســت پروژه ها و هدایت جمعیت 
همسو با آمایش سرزمین اندیشیده شود. همچنین اجتناب از 
توسعه مسکونی در نواحی پرمخاطره و آسیب پذیر از یک سو و 
احیای مناطق آسیب دیده از سوانح، باید در اولویت اجرای قانون 
جهش تولید مسکن قرار گیرد و با تجمیع منابع بازسازی مسکن 
مناطق آسیب دیده با تســهیالت قانون جهش تولید مسکن، 
تســهیالت مؤثرتری با دوره تنفس باالتر و نرخ ســود پایین یا 
حتی صفر در اختیار نواحی آسیب دیده از بالیای طبیعی مانند 
سیل جنوب کشور در زمستان 1400یا منطقه زلزله زده فین 

هرمزگان قرار گیرد.

آشتیجمعیتبادریا
یکی از معیارهای پیشنهادی برای هم جهت کردن نهضت ملی 
مسکن و سند آمایش سرزمین، حمایت از استقرار در حوزه های 
جغرافیایی خاص و تسهیل شــروط بهره مندی از حمایت های 
مسکن اســت؛ به گونه ای که متقاضیان به سکونت در سواحل 
مکران، ســواحل و جزایر خلیج فارس، مناطق محروم، مناطق 
مرزی، روستاها، مناطق ژئوپلیتیک، شهرهای کوچک و میانی، 
مراکز عمده شغلی و اقتصادی، مناطق آزاد و ویژه، شهرک های 

صنعتی عمده، کانون های حمل ونقلی ترغیب شوند.

حمایتهایهدفمند
حمایت هایی کــه مرکز پژوهش های مجلــس برای هم جهت 
کردن نهضت ملی مسکن و سند آمایش سرزمین ارائه داده در 
4سطح قابل دسته بندی است؛ در دسته اول که می تواند حمایت 
حداکثری نامیده شود، توصیه شده که ضمن حذف شرط تأهل 
و کاهش شرط ســابقه سکونت به یک ســال برای متقاضیان 
سکونت در مناطق هدف آمایش سرزمین، زمین دولتی به همراه 
باالترین رقم تسهیالت معادل 450میلیون تومان که برای شهر 
تهران مدنظر قرار گرفته به آنها پرداخت شود و بازپرداخت سود 
تسهیالت نیز با نرخ صفر باشد. البته در 4سطح حمایتی پیشنهاد 
شده، پرداخت تسهیالت حمایتی منوط به اعتبارسنجی بانک 
عامل از حیث امکان بازپرداخت متقاضی اســت. در دسته دوم 
حمایت ها، پیشنهاد شــده که شرط ســابقه اقامت به 3سال 
کاهش پیدا کند و متقاضیان واجــد دریافت زمین دولتی و وام 
400میلیون تومانی با نرخ سود 5درصد شوند. مرکز پژوهش های 
مجلس در دســته حمایت حداقلی نیز پیشنهاد کرده که مفاد 
کلی قانون جهش تولید مسکن برای متقاضیان عادی در مناطق 

معمولی معیار عمل باشد.

پیشنهادسازندهرئیسکل
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
می گوید: انتظار این اســت کــه اگر منابع 
ارزی دولت بهتر شــود، بدهــی دولت به 
بانک مرکزی از این محل تسویه شود. این 
پیشنهاد ســازنده عالی ترین مقام بانک مرکزی می تواند جلوی 
رشد پایه پولی و نقدینگی و قیام تورم را بگیرد. واقعیت این است 
که دولت هم اکنون بدهی سنگینی به بانک مرکزی و شبکه بانکی 
دارد و هزینه کردن دالرهای اضافه حوزه هاي جاری و عمرانی ، در 
شرایط فعلي باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه رشد 
بیشتر تورم خواهد شد. آنچه اکنون ضرورت دارد بهبود بهداشت 
مالی و انضباط بودجه ای دولت اســت و تزریق دالرهای مازاد در 
صورت گشایش ارزی تنها به بدتر شدن وضع اقتصاد و بروز پدیده 
بیماری هلندی منجر خواهد شد.  در این شرایط اراده واحد در تیم 
اقتصادی دولت برای صیانت از منابع ارزی یک ضرورت است .علی 
صالح آبادی، مسعود میرکاظمی و احســان خاندوزی ماموریت 
سختی را برای مجاب کردن دیگر دولتمردان دارند. بدیهی است 
اگر دولت به تصمیم واحد برسد و به پیشنهاد کارشناسی بانک 
مرکزی گوش دهد، در این صورت می توان مجلس را هم همراه 
کرد. در غیر این صورت تزریق دالرهای مازاد دولت به اقتصاد آن هم 
در شرایط تورمی باال، به تخریب اقتصاد می انجامد. اصالح رابطه 
بانک مرکزی و دولت بدون ترسیم یک جدول زمانی براي تسویه 

بدهی ها ممکن نیست و تنها در حد یک شعار باقی خواهد ماند. 

پشتصحنهیکبخشنامه
خبر: بانک مرکزی به استناد مصوبه ستاد مقابله 
با تحریم شورای  عالی امنیت ملی اعالم کرد: واردات 
همه کاالها به صورت تجاری به کشور، اعم از مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی 
ورودی بدون ثبت  سفارش و تعیین منشأ ارز بانک 
مرکزی ممنوع است و بخشنامه ابالغ شده به بانک ها 

تا پایان بهمن 1401معتبر است.
نقد: این دســتور در حالی صادر شده که مدیر 
روابط  عمومی بانک مرکزی اعالم کرده است: مصوبه 
آزاد ســازی  واردات خودرو در چارچــوب ضوابط، 
سیاست های ارزی و ســقف های تعیین شده بانک 

مرکزی اجرایی خواهد شد. 
به نظر می رسد منظور از بخشنامه دیروز بانک مرکزی 
واکنشی به آزادســازی محدود واردات خودرو بوده 
است. حال سؤال اینجاست که چرا رئیس کل بانک 
مرکزی این موضوع را در جلسه دولت بیان نکرده تا 
شــائبه اختالف درون دولت مطرح نشود. تردیدی 
نیست که هرگونه واردات بدون مشخص شدن منشأ 
ارزی آن ازجمله خطوط قرمز بانک مرکزی اســت. 
حال باید دید آیا دولت این خط قرمز را می پذیرد یا 
نه؟ افزون بر این مشخص نیست چرا مهلت اجرای 
دستور جدید بانک مرکزی تا پایان بهمن اعالم شده 

و آیا تا آن زمان گشایش ارزی قرار است رخ دهد؟ 

چهره روز
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مسکن
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موج مخالفت ها با افزایش  ظرفیت رشته پرستاری
معترضان می گویند مشکل، اضافه شدن پرستار نیست، حل استخدام آنهاست اعالم مهلت ثبت نام کتاب های درسی

امکان ثبت نام فردی و گروهی برای دانش آموزان فراهم است

طبق اعــام وزارت آمــوزش و پرورش ثبت ســفارش خرید 
کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برای تمام پایه ها 
و رشته های تحصیلی - به استثنای پایه های ورودی اول، هفتم 

و دهم - تا ۲۱خرداد ماه ادامه دارد.
طبق بخشنامه آموزش و پرورش، والدین یا مدیران مدارس پایه 
آمادگی تکمیلی )پیش دبستانی استثنایی(، پایه دوم تا ششم 
دوره ابتدایی )عادی و اســتثنایی(، پایه هشتم و نهم دوره اول 
متوسطه و پیش حرفه ای استثنایی، دانش آموزان پایه یازدهم و 
دوازدهم دوره دوم متوسطه )نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش( 
و فراگیران پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه ای 
اســتثنایی می توانند در بازه زمانی مشخص شــده که از روز 
۲۸فروردین آغاز شده، اقدام به ثبت سفارش کتاب های درسی 

کنند. مهلت ثبت نام  تا ۲۱خردادماه تعیین شده است.
ثبت نام و سفارش بسته آموزشــی دانش آموزان پایه آمادگی 
مقدماتی )پیش دبستانی استثنایی(، پایه اول دوره ابتدایی )عادی 
و استثنایی( و پایه هفتم متوسطه اول پیش حرفه ای استثنایی و 
دانش آموزان پایه دهم دوره دوم متوسطه و حرفه ای استثنایی از 

۵ تیر الی ۱۱شهریور ماه انجام خواهد شد.
در برخی موارد ممکن است دانش آموز به دالیلی همانند تغییر 
رشــته تحصیلی، تکرار پایه، جهش به پایه باالتر یا جابه جایی 
محل تحصیل خود، خواستار اصاح سفارش در سامانه فروش 
و توزیع مواد آموزشی باشد؛ بنابراین برای اصاح سفارش قبلی 
خود می تواند پس از ثبت نام در مدرسه محل تحصیل از ۱۲ تیر 

الی ۳۱شهریور ماه اقدام کند.
در ثبت نام امسال از شــیوه های منعطف برای ثبت سفارش 
کتاب های درسی استفاده می شــود. در این راستا مخاطبان 
می توانند از طریق یکی از دو شــیوه فردی یا گروهی نسبت 
به ســفارش کتاب های درســی اقدام کنند. در شیوه فردی، 
والدین دانش آموزان می توانند با مراجعه به ســامانه فروش و 
توزیع مواد آموزشی بخش ســفارش دوره ای دانش آموزان و 
پرداخت الکترونیکی هزینه، بســته آموزشی مورد نیاز خود 

را سفارش دهند.
برای ورود به ســامانه، کد ملی دانش آموز، نام کاربری و 6 رقم 
سمت راست شماره سریال شناسنامه دانش آموز، »رمز عبور« 

ورود به سامانه است.
در شیوه گروهی، مدیران مدارس از طریق سامانه سناد به بخش 
سفارش گروهی کتاب های درسی سامانه مذکور مراجعه کرده و 
به صورت جمعی نسبت به سفارش کتاب های درسی اقدام کنند.
 ثبت مجازی تمامی سفارش ها و توزیع کتب درسی از طریق دو 
سامانه زیر انجام می شود. همچنین دانش آموزان اتباع باید به 
جای کد ملی، کد اتباع در سامانه سیدا و به جای شماره سریال 

شناسنامه، 6 رقم یک )۱۱۱۱۱۱( را وارد کنند.
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صادق رضادوست
مدیرکل امور اتباع وزارت کشور

طرح سرشماری اتباع جدید الورود از 22 
فروردیــن آغاز و تــا 17 خرداد ادامــه دارد. 
افــرادی کــه در این طــرح شــرکت نکنند 
به عنــوان اتبــاع غیرمجــاز تلقــی شــده و 
باید کشور را ترک کنند. بنابراین توصیه 
می کنیم همه اتباع فاقد مدرک اقامتی، 
مهاجریــن و آوارگان جدیدالــورود جهت 
دریافــت تســهیالت اقامتــی در طــرح 

سرشماری شرکت کنند.

مهدی حاجیان
 سخنگوی انتظامی کل کشور

درپــی تغییــرات اعمال شــده در پلیس 
کشــور کــه ســاختار آن بــه فرماندهــی 
انتظامــی کل ارتقــاء یافــت، عنــوان 
اختصــاری آن نیــز بــه »فراجــا« تغییــر 
کــرد. بــه مــرور زمــان و طــی یــک ســال 
آینــده اســامی ناجــا از روی خودروهــا و 
تجهیزات پلیس نیز تغییر کرده و عنوان 

فراجا روی آن نصب می شود.

از ظرفیت کاروان ها بــرای اعزام زائران 
به حج تمتع1۴۰1 تکمیل شده است. 90

درصد

 ایرانــی در ســال1۴۰1 بــه ســرزمین 
وحی بــرای حج تمتع اعزام می شــوند. 
ثبت نــام کاروان هــای اعزامــی بــه حــج 

تمتع امسال همچنان ادامه دارد.

39650
زائر

صنفــی متخلــف به دلیــل عدم رعایــت 
شیوه نامه های بهداشتی طی هفته اخیر 
پلمب شدند. همچنین طبق اعالم وزارت 
بهداشــت هم اکنون کمتر از ۴5درصد از 
شهروندان از ماسک استفاده می کنند.

571
واحد

از آمبوالنس هــای کشــور فرســوده 
هســتند و باید از نــاوگان خارج شــوند 
که باید در یک فرایند سه تا چهار ساله 

این کار انجام شود. 

3000
دستگاه

نقل قول 

عدد خبر

خبر

میرزابیگی، رئیس همین ســازمان در نشســت 
خبری، از کمبــود بیش از ۱۰۰هزار پرســتار در 
کشــور خبر داد و گفت: »باید سازمان امور اداری 
و استخدامی مجوزهایی به وزارت بهداشت برای 
استخدام پرستار بدهد. در دولت قبل۳۰هزار تخت 
بیمارستانی اضافه شد که بیش از 6۰درصد آنها، 
تخت ویژه بود. این افزایش، نیاز به باال بردن تعداد 
پرستار دارد.« براساس اعام او، باید به ازای هر هزار 
نفر حداقل ۴پرستار و به ازای هر تخت بیمارستانی 
در ۲۴ساعت باید 6پرستار وجود داشته باشد، اما 
در کشور ۱.۲پرستار به ازای هر تخت در ۲۴ساعت 
فعال است. او به نکته دیگری هم اشاره کرد و آن هم 
قطع همکاری دانشگاه های علوم پزشکی با ۵هزار 

پرستار فعال در دوران کرونا بود.

 مخالفان فعلی، موافقان قبلی اند
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار هم نسبت 
به این موضوع واکنش نشان می دهد. او در توضیح 
بیشتر به همشــهری می گوید: »ما حدود یک ماه 
پیش نسبت به این موضوع موضع گرفتیم. در دهه 

9۰، معاون وقت پرستاری که حاال رئیس سازمان 
نظام پرستاری است، به بهانه جبران کمبود پرستار 
در کشور، به طور آرام و تدریجی بدون داشتن مصوبه 
شورای عالی انقاب فرهنگی، ظرفیت پرستاری را 
افزایش داد؛ به طوری که قبل از دهه 9۰، هر ســال 
نزدیک به ۵هزار نفر از رشته پرستاری فارغ التحصیل 
می شدند، اما با افزایش ظرفیت این رشته، حاال ۱۰تا 
۱۱هزار نفر از این رشــته فار غ التحصیل می شوند؛ 
یعنی حدود دوبرابــر. این اقدام از ســوی معاونت 
پرســتاری قانونی نبود.« به گفته دبیــرکل خانه 
پرستار، حاال همان شــخصی که اقدام به افزایش 
ظرفیت ها کرده با استخدام این افراد مخالفت کرده 
اســت: »افزایش ظرفیت پرســتاری بدون تامین 
زیرســاخت های الزم صورت گرفــت؛ یعنی حتی 
فضای آموزشی کافی هم در اختیار نبود؛ مخصوصا 
در دانشــگاه آزاد. همان وقت هم برای جبران این 
کمبودها، تعداد دانشکده های پرستاری را افزایش 
دادند و به ۲۰۰دانشکده رساندند؛ یعنی افرادی که 
خودشان اقدام به افزایش ظرفیت کرده بودند حاال با 

آن مخالفت می کنند.«

بیکاری 100هزار پرستار فارغ التحصیل
شــریفی مقدم حاال به بیکاری ۱۰۰هــزار نیروی 
فارغ التحصیل رشــته پرستاری اشــاره می کند و 
می گوید: »نتیجه سیاست های نادرست، بیکار شدن 
۱۰۰هزار پرستار در کشــور است که برخی از آنها تا 
مقطع کارشناسی ارشد هم درس خوانده اند.« به گفته 
او، با همه اینها اما همچنان ظرفیت این رشته در حال 
افزایش است و دانشگاه آزاد هم تمایل زیادی به این 
اقدام دارد؛ چراکه میزان استقبال از خیلی از رشته ها 
کم شده، اما پرستاری هنوز مورد استقبال است: »به 
هر حال دانشگاه آزاد هم به دنبال تامین منابع مالی 
خود است؛ درحالی که افزایش ظرفیت برای هر رشته، 
نیاز به مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی دارد. خانه 
پرستار قبا نسبت به این موضوع اعتراض کرد؛ چراکه 
اصلی ترین نکته در ایــن افزایش ظرفیت ها، کاهش 
کیفیت آموزشی است.« براســاس اعام او، افزایش 
ظرفیت ها بدون زیرساخت و بدون توجه به کیفیت 
آموزشی و همچنین بدون داشتن مصوبه شورای عالی 
انقاب فرهنگی صورت گرفته است و در نهایت هم 

آسیب آن به مردم وارد می شود.
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سازمان نظام پرستاری در بیانیه ای 
بــا افزایــش ظرفیــت پذیرش 
دانشجوی پرستاری در دانشگاه آزاد 
مخالفت کرد و از مسئوالن دانشگاه آزاد و معاونت 
آموزشی وزارت بهداشت خواست تا در تصمیم خود 
تجدیدنظر کنند. ماجرای افزایش ظرفیت رشــته 
پرســتاری پس از مصاحبه رئیس دانشــگاه آزاد و 
اعام رسمی این موضوع، حاشیه ساز شد و بافاصله 
موجی از اعتراض ها را همراه داشت؛ تا جایی که دهم 
اردیبهشت، دانشجویان شورای صنفی علوم پزشکی 
در نامه ای به وزیر بهداشــت، خواستار لغو مصوبه 
افزایش ظرفیت پذیرش دانشــجوی پرستاری در 
دانشگاه آزاد شدند. در بخشی از این نامه آمده بود: 
»رئیس دانشگاه آزاد اخیرا خبری درخصوص توافق 
با وزارت بهداشت مبنی بر افزایش دوبرابری ظرفیت 
رشته پرستاری داده است. این خبر با توجه به سابقه 
طوالنی این دانشگاه در نابودی رشته های مهندسی و 
علوم انسانی با رشد قارچ گونه شعب در سراسر کشور 
و مدرک پاشی در ازای دریافت شهریه موجی از یأس 
و ناامیدی را در میان دانشجویان علوم پزشکی کشور 
و فارغ التحصیان این رشــته ایجاد کرده است.« 
آنها در این نامه تأکید کردند که دانشــگاه آزاد در 
۲۴استان کشور، حتی یک تخت بیمارستانی ندارد 
و در برخی واحدها خوابگاهی برای دختران دانشجو 
درنظر گرفته نشده است؛ بنابراین چگونه می تواند 
آماده پذیرش ســاالنه ۸هزار دانشجوی پرستاری 
باشد و چه تضمین شغلی برای این افراد وجود دارد؟ 
آنها در این بیانیه عنــوان کردند که کمبود نیروی 
پرستاری در کشور به دلیل نبود پرستار نیست، بلکه 

به کمبود استخدام مربوط می شود!
دیروز که بیانیه ســازمان نظام پرســتاری منتشر 
شــد، در کنار این موضوعات به نکته های دیگری 
هم اشاره شــد: »با توجه به زیرساخت های موجود 
و اســتانداردهای فضا و امکانات آموزشی، تعداد و 
هرم هیأت علمی، نسبت استاد به دانشجو و کمبود 
شدید فضاهای آموزشی، این افزایش ظرفیت، نه تنها 
توجیه منطقی ندارد، بلکه به سبب کیفیت پایین 
خروجی ها و فارغ التحصیانــی که از آموزش های 
علمی و عملی استاندارد بهره نبرده اند، تبعات زیادی 
خواهد داشت و سامت جامعه را به خطر می اندازد.« 
با اینکه سازمان نظام پزشکی در این بیانیه مخالفت 
خود را با افزایش ظرفیت رشــته پرســتاری در 
دانشــگاه آزاد اعام کرد، اما روز گذشــته محمد 

گزارش
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پسر جوانی که 6سال قبل دست به جنایت زده و در آستانه قصاص بود به زندگی بازگشت

فرزندان خردسال زنی که دچار مرگ مغزی شده بود اعضای بدن او را اهدا کردند 

3شرط برای بخشش قاتل 

کسی که فقط یک مسکن مهر دارد چرا نباید یارانه بگیرد
بازنشسته هستم و تاکنون از یارانه و کمک معیشتی برخوردار 
بودم و حتی در سیستم بانکی هم دارای 3فقره قسط هستم ولی 
با تجمیع یارانه و کمک معیشت بنده در دهک دهم قرار گرفتم 
درحالی که چند تن از همکاران ســابقم که آنها هم بازنشسته 
شده اند مشمول دریافت شده اند. بنده جز یک واحد مسکونی که 
آن هم مسکن مهر در هشتگرد است هیچ واحد مسکونی دیگری 
هم ندارم. جز یک حقوق بازنشستگی درآمد دیگری ندارم و در 
کار بورس و معامالت هم نیستم. چگونه است بنده و امثال بنده با 
افراد خیلی مرفه در یک دهک قرار داده شده ایم. آیا این حق است 
که اینجوری با ما بازنشستگان برخورد شود. آیا از نگاه مسئوالن 

ما بازنشستگان خیلی مرفه هستیم؟
محمدحسین عسگری از تهران

تلفن های ثابت استان خوزستان دچار اختالل شده اند
مدتی است که تلفن های ثابت استان خوزستان به خصوص شهر 
اهواز دچار اختالل و قطعی مداوم شده اند. از مسئوالن مخابرات 

درخواست رسیدگی و حل این مشکل را داریم.
نعمتی از اهواز

فروشــگاه های بزرگ با تبلیغات کذب سر مشتریان کاله 
می گذارند

اغلب از فروشگاه های بزرگ با وعده تخفیف به علت انبارگردانی 
و غیره پیامک فروش ویژه می دهند و افراد را ترغیب به حضور 
در فروشگاه می کنند. اغلب افراد ازجمله من و خانواده ام وقتی 
مراجعه کرده و خرید کردیم پس از کنترل فاکتور متوجه شدیم 
نه تنها تخفیفی در کار نیست بلکه در نهایت از قیمت درج شده 
روی اقالم خریداری شده هم بیشتر پرداخته ایم. به طور جدی 
باید به تخلفات فروشــگاه های زنجیره ای رســیدگی و با آنها 

برخورد شود.
یزدانیان از تهران 

کسب وکارهای خانگی نیازمند حمایت جدی تر هستند
به واسطه شــیوع کرونا و باال رفتن قیمت ها، بســیاری از افراد 
دستفروش یا خانه نشین شده و مشغول کار و تولید در مشاغلی 
نظیر خیاطی، شیرینی پزی و... در خانه هایشان شده اند. همین 
کسب وکارها که باعث حفظ آبرو و کیان خانواده ها شده اند اگر 
درست حمایت شوند می توانند باعث امنیت خاطر جامعه شوند.
حسن لو از کرمان

جاده الموت ایمن سازی  و روشن شود
خبر درگذشــت معلم یکی از روســتاهای المــوت در جاده 
کوهستانی مسیر خدمتش بســیار ناراحت کننده است. از آن 
مســیر تردد کرده ام و جا دارد مســئوالن فکری برای مرمت و 
ایمن سازی  این جاده پرخطر کنند که  هرازگاهی عزیزی را به 
کام مرگ می کشاند. اطراف این جاده تماما دره است درحالی که 
هیچ حائل و گاردریلی ندارد. مســیر تاریک و بدون نور است و 
به خصوص در ابتدای صبح و شب ها بسیار خطرناک است و یک 
لحظه غفلت یا اختالل در سیستم فرمان و ترمز و گاز برابر سقوط 

به ته دره و مرگ است. 
زهرا طاهری از تهران 

کانال های افزایش قیمت شناسایی و مسدود شود
با واریز طرح مردمی سازی  و عادالنه کردن یارانه ها سرانجام طلسم 
تکان نخوردن مبلغ 45هزار و 500تومانی شکست و این تحول، 
واقعا جای نهایت تقدیر و تشکر دارد. شادی اجرای این طرح و اثرات 
مثبت آن در آینده نزدیک نیازمند نهایت هوشــیاری مسئوالن 
است تا این مهم زمینه فرصت طلبی برای افزایش قیمت ها نشود. 
بنابراین ضروری است کانال های افزایش قیمت جدید سایر کاالها 

شناسایی و مسدود و با خاطیان برخورد قاطع شود.
فرهمند از سلماس

خرید اعتباری برای بازنشستگان تامین اجتماعی درنظر بگیرند
لطفا برای بازنشســتگان تامین اجتماعی همانند بازنشستگان 
کشوری برای خرید اعتباری از فروشگاه افق کورش اقدام شود. این 
روزها اوضاع بازنشستگان با حقوق هایی که به رقم سال گذشته 
است خوب نیست و اکثرا به سختی اموراتمان را سپری می کنیم.
مهدی از تهران

پل مکانیزه میدان شوش به مدار استفاده باز گردد
پله برقی پل عابر پیاده میدان شوش اول فداییان اسالم خراب 
است و مدت  ها در آن قفل است و مردم در این منطقه پرترافیک 
و مملو از موتور مجبورند از خیابان رد شــوند که هم خطرناک 
است و همه به ترافیک بیشتر دامن می زند. لطفا برای تعمیر و 

بازگشایی این پل اقدام شود.
سینا از شوش 

صبوری مردم به دفع دسیسه ها در طرح هدفمندی یارانه 
می انجامد

همبستگی و اتحاداســالمی نعمتی بی نهایت گرانقدر با آثار و 
نتایج ماندگار دنیوی و اخروی است و پایبندی به آن ملت و نظام 
اسالمی را از هر نوع آسیب و حوادث روزگار مصون می دارد. نمونه 
آن خنثی شدن دسیسه های دشمنان ضد انقالب به خاطر گرانی 
است که با هوشمندی دولت در حال دفع شدن است و امید است 

صبوری مردم به دفع هر چه سریع تر این دسیسه منجر شود.
عقبایی از مشهد

ســرانجام طرح پرداخت یارانه مســتقیم به مردم خوب 
خواهد شد

روز اول که قرار شد یارانه ها واریز شود جوی منفی ایجاد شد که 
ممکن بود اقدامات در خور تحسین و شجاعانه ریاست جمهوری 
را کمرنگ کند اما پس از سخنرانی روشنگرانه ریاست جمهوری 
و واریز سریع یارانه ها خیلی از افکار شبهه برانگیز و گمانه زنی های 
بی اساس مردود شدند و با تدابیر اتخاذ شده بی شک سرانجام این 

طرح خوب خواهد شد.
عاصمی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

قرار مرگبار مقابل پارک 
2پسر جوان بر سر اختالفات مالی در مقابل پارکی در مشهد درگیر 

شدند و یکی از آنها با ضربه چاقو دیگری را به قتل رساند.
به گزارش همشهری، حوالی نیمه شــب شنبه به قاضی محمود 
عارفی راد، بازپرس جنایی مشهد گزارش شد که جوانی 25ساله 
که در جریان یک درگیری با ضربات چاقو مجروح شــده بود، در 

یکی از بیمارستان ها جانش را از دست داده است.
به دنبال این تماس، قاضی جنایی بــه همراه تیمی از کارآگاهان 
راهی بیمارستان شدند. بررسی ها نشان می داد که مقتول ساعاتی 
قبل تر و در مقابل پارکی در منطقه قاســم آباد با جوان دیگری 
درگیر شده بود که در جریان این درگیری با ضربات چاقو مجروح 
و به بیمارستان منتقل شده بود. ضارب نیز همزمان با این اتفاق 
گریخته و این شاهدان بودند که با پلیس و اورژانس تماس گرفته 
و ماجرا را گزارش کرده بودند. با حضور تیم جنایی در محل حادثه 
معلوم شد که قاتل و مقتول هر دو 25ساله بودند و از مدتی قبل 
با هم دچار اختالف حساب شده و یکی از آنها به دیگری بدهکار 
شده بود. به همین دلیل در شب حادثه با هم در مقابل پارک قرار 
گذاشته بودند که به اختالفات شان پایان دهند اما در آنجا با هم 
درگیر شده و در این درگیری، یکی از آنها به قتل رسیده بود. با این 
اطالعات قاضی عارفی راد دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی 
را صادر کرد و تیمی از کارآگاهان تحقیقات برای دستگیری قاتل 

را آغاز کرده اند.

دستور بازداشت یک آشنا  
در پرونده قتل دختر 5ساله

تحقیقات در پرونده قتل مرموز دختری 5ســاله در پایتخت با 
شناسایی متهمی تازه وارد مرحله ای جدید شد.

به گزارش همشهری، رســیدگی به این پرونده از روز شنبه نهم 
اردیبهشت شروع شــد. آن روز گزارش مرگ دختری خردسال 
که در بیمارســتانی در پایتخت بســتری بود به قاضی محمد 
وهابی، بازپرس ویژه قتل اعالم و تحقیقات در این باره آغاز شــد. 
آثار سوختگی و کبودی روی دست ها و پاها و قسمت های دیگر 
بدن این دختر وجود داشت و نشان می داد که او بر اثر شکنجه و 
ضربه به سر به قتل رسیده است. در ادامه بررسی ها مشخص شد 
که پدر و مادر کودک جدا از هم زندگی می کنند و یک شب پیش 
از فوت کودک، مادر پیکر نیمه جان او را به درمانگاهی در پردیس 
منتقل کرده و با تشخیص پزشــک، دختربچه برای ادامه درمان 
به بیمارستانی در تهران انتقال یافته بود. با این حال تالش برای 
نجات او بی فایده بوده و وی جانش را از دست داده بود.  نخستین 
فردی که پلیس به تحقیق از او پرداخت مادر کودک بود. وی گفت: 
من و شوهرم با وجود داشتن دختری 5ساله از چند وقت قبل با 
یکدیگر دچار اختالفات شدیدی شده بودیم و جدا ازهم زندگی 
می کردیم. او ادامه داد:من خانه ای در پردیس اجاره کرده بودم و با 
دخترم زندگی می کردم. یک روز شوهرم که در پاکدشت زندگی 
می کرد سراغم آمد و گفت دلش برای دخترمان تنگ شده است و 
چون خیلی التماس کرد دخترم را به او دادم تا به خانه اش ببرد اما 
صبح روز بعد، زمانی که از خانه بیرون رفتم تا زباله ها را جلوی در 
خانه بگذارم پیکر نیمه جان دخترم را دیدم که جلوی در افتاده بود. 
این زن ادامه داد: با دیدن او وحشت کردم. آثار کبودی و سوختگی 
روی پای دخترم دیده می شد و او را به بیمارستان رساندم اما فوت 
شد و آنطور که گفته اند او شکنجه شــده و به دلیل ضربه مغزی 
جانش را از دست داده بود. من احتمال می دهم که دخترم توسط 
پدرش به قتل رسیده است. در ادامه پدر دختربچه بازداشت شد و 
اما خودش را بیگناه دانست. او گفت: یا همسرم دخترمان را کشته 
و حاال می خواهد به گردن من بیندازد و یا فردی آشنا که به خانه 
همسرم رفت وآمد می کرد جانش را گرفته است. او ادامه داد: آن 
فرد آشــنا چند روز قبل به من پیام داد که به زودی دخترم را به 
مرکز نگهداری اطفال در بهزیستی می سپارد. من در این مدت 
دخترمان را ندیده ام و آن شب هم به دنبال او نرفتم، همسرم دروغ 
می گوید. در ادامه بازپرس جنایی تهران دســتور بازداشت مادر 
را هم صادر کرد اما او اصرار داشت که شــوهرش قاتل است. اما 
اظهارات ضد و نقیض مادر موجب شــد که احتمال قتل از سوی 
فرد آشنا که به خانه مادر کودک رفت وآمد می کرد قوت یابد. از 
طرفی مادر برای اثبات حرفش درباره اینکه دخترش را تحویل 
پدر داده مدرکی نداشت. او همچنین مدعی بود که فرد آشنا به 
خانه اش رفت وآمدی ندارد اما در ادامه بررسی ها معلوم شد که او 
دروغ می گوید و فرد آشنا بارها به خانه او رفت وآمد می کرده است. 
از همه مهم تر اینکه وقتی مأموران برای تحقیق از فرد آشــنا به 
خانه اش رفتند، معلوم شد که او بعد از قتل دختربچه فراری شده 
و به خانه اش نرفته است. همه اینها باعث شد تا فرضیه اینکه وی 
در قتل دختربچه نقش دارد پررنگ شود و در این شرایط بازپرس 
جنایی دســتور بازداشــت وی را صادر کرده و جست وجو برای 

دستگیری او ادامه دارد.

نجات پیش از اجرای حکم

طناب دار بر گردن مردی که 7سال قبل مرتکب قتل شده حلقه 
زده بود و او در آستانه قصاص قرار داشت اما درست در لحظات آخر 

اولیای دم مقتول او را بخشیدند تا به زندگی برگردد.
به گزارش همشــهری، این پرونده جنایی اواســط سال 94در 
رفســنجان به جریان افتاد. ماجرا از این قرار بــود که در جریان 
درگیری بین 2نفر یکی به دســت دیگری به قتل رسید و متهم 
دستگیر و به قصاص محکوم شــد. این رأی مدتی بعد در دیوان 

عالی کشور تأیید و به اجرای احکام فرستاده شد.
از همان زمان متهم به قتل و نزدیکانش تالش های زیادی برای 
جلب رضایت اولیــای دم انجام دادند اما ایــن تالش ها به جایی 
نرسید. سرانجام روز اجرای حکم فرا رسید. پیش از آنکه محکوم به 
قصاص پای چوبه دار برود بار دیگر مسئوالن اجرای احکام تالش 
کردند تا شاید آنها حاضر به بخشــش قاتل شوند اما آنها گفتند 
رضایت نمی دهند. در این شرایط بود که قاتل پای چوبه دار منتقل 
شد و طناب به گردنش انداخته شــد. چند لحظه بیشتر تا زمان 
اجرای حکم باقی نمانده بود اما درست در همان لحظات اولیای دم 
اعالم کردند قاتل را بخشیده اند. در این شرایط بود که طناب دار 
از گردن قاتل باز شد و او نجات یافت. به گفته ایمان شهسواری، 
دادستان عمومی و انقالب رفسنجان، با گذشت اولیای دم، جوان 

محکوم به قصاص از جنبه عمومی جرم محاکمه خواهد شد. 

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

پسری جوان که 6ســال قبل در یک درگیری جان 
بچه محل خود را گرفته و به قصاص محکوم شــده 
بود وقتی برای چهارمین بار پای چوبه دار رفت در 
آخرین لحظات با 3شرط برای بخشش از سوی اولیای دم مواجه شد 

و از قصاص گریخت.
به گزارش همشهری، یکی از روزهای خرداد سال 95بود که جوانی 
28ساله به نام محســن برای هواخوری به پارکی درجنوب تهران 
رفت. او کارش نظافت برج های مســکونی یا تجــاری بود و همان 
لحظه یکی از افرادی که با او کار می کرد با موبایلش تماس گرفت. 
محسن درحال پیاده روی در پارک بود که تلفن را پاسخ داد و وقتی 
بر سر مسائل کاری با مرد آشنا جروبحثشان شد با لحن تندی با او 
صحبت کرد. او بی وقفه فریاد می کشید و به جوانی که آنسوی خط 
بود ناسزا می گفت و همان لحظه یکی از جوانان محله به نام فرزاد که 
او هم برای هواخوری و پیاده روی به پارک رفته بود از کنار محسن 
گذشت. فرزاد  وقتی دید محســن با صدای بلند در حال صحبت 
است و حرف های نامربوط می زند به او اعتراض کرد. فرزاد می گفت 
خانواده ها که در پارک هستند  ممکن اســت صدای او را بشنوند. 
اما محســن که همچنان تلفنی در حال دعوا بود وقتی با اعتراض  
بچه محلشان روبه رو شد عصبانیتش شدت یافت و از فرزاد خواست 
که دخالت نکند. همین آغاز درگیری میان آن دو نفر شد و دقایقی 
بعد دوستان آنها نیز وارد دعوا شدند. درگیری  میان آنها شدت گرفته 
بود و در همین هنگام برادر فرزاد که در حال بازگشت از محل کارش 
بود صدای درگیری را شنید و برای میانجیگری وارد دعوا شد. او سعی 
داشت افراد درگیر را که همه هم محلی بودند آرام کند اما میانجیگری 
او کار دستش داد و به قیمت جانش تمام شد چرا که محسن با ضربه 

چاقو،  وی را به قتل رسانده و متواری شد.

قصاص 
در آن زمان پرونده درگیری مرگبار به جریان افتاد و اگرچه قاتل فراری 
شده بود اما مأموران خیلی زود موفق شدند مخفیگاه وی را شناسایی 
کنند و به فرار متهم پایان بدهند. وی در بازجویی ها به قتل اقرار کرد 
و گفت هرگز قصد آدمکشی نداشته است. او گفت:وقتی برادر مقتول 
به تلفن من اعتراض کرد به شدت عصبانی شدم. چون در حال صحبت 
با فردی بودم که با او اختالف داشتم و به اندازه کافی حرف های او مرا 
ناراحت کرده بود. پس از آنکه فرزاد به من اعتراض کرد و دعوا شروع 
شد دوستانم صدای درگیری را شنیده و به حمایت از من وارد درگیری 
شدند. دقایقی بعد هم مقتول یعنی برادرفرزاد رسید و وقتی دلیل دعوا 
را پرسید برایش ماجرا را تعریف کردم اما او به جای آنکه حق را به من 
بدهد از برادرش حمایت کرد. این اتفاق باعث شد تا دوباره از کوره در 
بروم و همان لحظه یکی از دوستانم چاقویی به من داد که در اوج خشم 
ضربه ای به سمت مقتول پرتاب کردم. از بخت بدم چاقو درست به قفسه 
سینه مقتول برخورد کرد و جانش را گرفت و من ناخواسته تبدیل به 
قاتل شدم. از روزی که متوجه شدم جان جوان بی گناهی را گرفته ام 
دچارعذاب وجدان شدیدی شدم چون قصد قتل نداشتم و همه  چیز 

کامال اتفاقی بود.
متهم پس از اعتراف به قتل،  صحنه جنایت را بازسازی کرده و روانه 
زندان شد. وی پس از مدتی در دادگاه کیفری پای میزمحاکمه رفت 

و به قصاص محکوم شد.

بازگشت به زندان از پای چوبه دار
اگرچه قاتل به حکم اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده 
شد اما قضات دیوان نیز مهر تأیید بر حکم قصاص قاتل زدند و پرونده 
برای انجام مقدمات اجرای حکم به شعبه اجرای احکام فرستاده شد. 

جوان محکوم به قصاص در این مدت  3مرتبه پای چوبه دار رفت اما هر 
بار در آخرین لحظات موفق شــد از اولیای دم مهلت بگیرد و به زندان 
برگردد. او آخرین بار چهارشنبه هفته گذشته و برای چهارمین بار پای 
چوبه دار رفت که در آخرین لحظات از خانواده مقتول خواهش کرد تا 
او را ببخشند و حکم را اجرا نکنند.سرانجام التماس های قاتل و تالش 
اعضای تیم چترنجات دادسرای جنایی تهران که در زمینه صلح و سازش 
فعالیت می کنند نتیجه داد و موجب شد تا اولیای حکم را اجرا نکنند. 
آنها 3شرط برای بخشش قاتل تعیین کردند؛نخست دریافت دیه، دوم 
اینکه خانواده قاتل از آن محله بروند و سوم اینکه قاتل تعهد و ضمانت 
بدهد که هرگز درمحلی که خانواده مقتول زندگی می کنند آفتابی نشود 
و به کسی آسیب نرساند. خانواده قاتل شرط را پذیرفته و محله را ترک 
کردند و همین موجب شد تا قاتل از چوبه دار فاصله بگیرد و پس از آن 

با پرداخت دیه و ضمانت نامه، رضایت  اولیای دم در پرونده ثبت شود.

خواهران دوقلوی افغان و برادرشان که دست به 
جیب بری در شمال تهران می زدند با هوشیاری 

آخرین طعمه شان به دام افتادند.
به گزارش همشهری، از مدتی قبل شــکایت های متعددی در 
کالنتری 101تجریش مطرح شد که از جیب بری های سریالی 
در محوطه امامزاده صالح)ع( و اطراف آن حکایت داشت. بیشتر 
شاکیان زنانی بودند که برای زیارت راهی امامزاده شده بودند، 
اما در آنجا به دام جیب بران حرفه ای افتاده بودند. هر چند برخی 
از شاکیان زمانی متوجه سرقت شــده بودند که اثری از دزدان 
نبود و اصال نمی دانستند که چطور محتویات جیب یا کیف شان 
دزدیده شده، اما برخی از آنها حدس می زدند که سرقت توسط 
2دختر جوان صورت گرفته است. یکی از آنها به مأموران گفت: 
در محوطه امامزاده و جایی بودم که نســبتا شــلوغ شد. همان 
لحظه متوجه دختر جوانی شدم که به من نزدیک شده و مرا هول 
می دهد. چون شلوغ بود، شــک نکردم، اما بعد از دقایقی وقتی 
کیفم را باز کردم از تلفن همراهم خبری نبود. هر چه گشتم اثری 
از آن پیدا نکردم و وقتی با تلفن همــراه یکی از رهگذران با آن 
تماس گرفتم، خاموش بود و آنجا بود که فهمیدم گوشی  ام سرقت 
شده و شک ندارم که سرقت از سوی همان دختر جوانی صورت 

گرفته که به من نزدیک شده بود.
با افزایش شــکایت ها، تحقیقــات مأموران برای شناســایی و 
دستگیری ســارقان جیب بر به طور ویژه ادامه پیدا کرد تا اینکه 
چند روز پیش، تیمی از مأموران هنگام گشــتزنی متوجه زنی 
شدند که با 2دختر جوان درگیر شــده بود. چهره و مشخصات 
هر دو دختر جوان شــبیه همان جیب برهای تحت تعقیب بود 
که برخی از شاکیان به خاطر داشــتند. در این شرایط مأموران 
وارد درگیری آنها شــدند و هر دو دختر را به همراه پسری که 
همراهشــان بود، دســتگیر کردند. در این میان زنی که با آنها 
درگیر شــده بود به مأموران گفت: لحظاتی قبــل یکی از این 
دختران به من نزدیک شــد و هولم داد. دختر دیگر هم دستش 
را داخل کیفم کرد که موبایلم را ســرقت کند، اما همان لحظه 

متوجه شده و با آنها درگیر شدم.
متهمان دستگیر شده 2خواهر 20ســاله دوقلو و برادر 17ساله 
آنها بودند که وقتی مأموران به بازرســی وســایل همراهشان 
پرداختند یک گوشی موبایل پیدا شد که متعلق به آنها نبود. در 

حقیقت سارقان افغان این گوشــی را لحظاتی قبل تر و از طعمه  
دیگری سرقت کرده بودند و پس از آن قصد سرقت از زن جوان را 
داشتند که او متوجه ماجرا شده و با آنها درگیر شده بود.  با کشف 
گوشی سرقتی هر سه متهم به کالنتری منتقل شدند و در جریان 
بازجویی ها معلوم شــد که با این شــگرد از ده ها نفر جیب بری 
کرده اند. این در حالی بود که پس از دســتگیری آنها، 15نفر از 
مالباختگان شناسایی شــدند و تحقیقات برای شناسایی دیگر 
مالباختگان ادامه دارد. به گفته ســرهنگ محمدباقر قدم زاده، 
سرکالنتری یکم پلیس پیشــگیری تهران، متهمان در جریان 
بازجویی ها مدعی شده اند که سابقه  کیفری ندارند و نخستین 
بار است که دســت به جیب بری می زنند، با این حال هر سه نفر 
آنها به مرجع قضایی معرفی شده اند و تحقیقات در این پرونده 

ادامه دارد.

دادسرا

داخلی

انتظامی

اعضــای بدن زنی جــوان که در 
تصادفی وحشتناک دچار مرگ 
مغزی شــده بود با اعالم رضایت 
خانواده اش به چندین بیمار نیازمند اهدا شد. اما 
این زن چطور دچار مرگ مغزی شد و خانواده اش 
در چه شرایطی تصمیم به اهدای اعضای بدن او 

گرفتند.
به گزارش همشهری، این زن 36ساله که ثویبه 
عزیزی نام داشت همراه همســر و دختر و پسر 
14و 6ســاله اش در ســنندج زندگی می کرد. با 
وجود اینکه شــوهر این زن با همــه وجود کار 
می کرد اما مشکالت زندگی باعث شده بود که او 
هم دست از تالش برندارد. این زن همراه تعداد 
دیگری از زنان منطقه در کار بافت کالش )نوعی 
کفش محلی( بودند و این راه کمک خرجی برای 

زندگی شان بود.
زن جوان وابستگی زیادی به خانواده اش داشت. 
او چند ســال قبل پدر و مادرش را از دست داده 
بود و در ماه های قبل هم برادرانش جان خود را 
از دســت داده بودند. او همه زندگی اش را وقف 
2فرزندش کرده بود و برای اینکــه آنها زندگی 
راحتی داشته باشند همه تالشش را انجام می داد.
زن جــوان چنــد روز قبــل همراه بــا خواهر و 
خواهرزاده اش به شــهر دیواندره رفته بودند. آن 

روز اما در راه برگشت از دیواندره به سنندج حادثه 
تلخی برایشان اتفاق افتاد. خودروی آنها که یک 
پیکان بود در کیلومتر 10جاده دیواندره- سنندج 
بنابه دالیل نامشــخصی از مسیر اصلی منحرف 
شد و به شدت با یک کامیون برخورد کرد. شدت 
این حادثه به حدی بود که خواهــر ثویبه و زن 
دیگری که در خودرو بودنــد در دم جان خود را 
از دســت دادند. مرد راننده و خواهرزاده ثویبه 
دچار مصدومیت شدند اما خوِد او دچار وضعیت 
وخیمی شــد. وقتی امدادگران اورژانس این زن 
را به بیمارستان منتقل کردند سطح هوشیاری 
پایینی داشت. در همان معاینه های اولیه معلوم 
شد که در جریان تصادف ضربات شدیدی به سر 
این زن اصابت کرده است و جانش در خطر است. 
به همین دلیل پزشکان همه تالش خود را برای 
نجات او انجام دادند اما 4روز بعد او که در کما بود 

دچار مرگ مغزی شد.
اعالم این واقعیت تلخ به خانواده زن جوان یکی 
از سخت ترین کارهای دنیا بود. کاری که بر عهده 
یکی از پزشکان بیمارستان گذاشته شد تا او عالوه 
بر اینکه خبر مرگ مغزی ثویبه را به خانواده اش 
می دهد، با آنها درباره امکان اهدای اعضای بدن او 
به بیماران نیازمند صحبت کند. باور  حادثه ای که 
اتفاق افتاده بود برای همسر و 2 فرزند خردسال 

ثویبه دشــوار بود. آنها نمی توانستند به همین 
سادگی قبول کنند که مادر خانواده، آنها را ترک 
کرده اســت. به همین دلیل جلب رضایت شان 
چند روزی طول کشید تا اینکه سرانجام موافقت 
کردند که اعضای بدن او بــه چند بیمار نیازمند 

اهدا شود.

وداع تلخ با مادر
با وجود اینکه چند روز از فوت این زن می گذرد 
اما همه اعضای خانواده اش در شــوک هستند 
و نمی تواننــد در این باره صحبت کننــد. با این 
حال خالد مرادیان، یکی از نزدیکان این خانواده 
جزئیات بیشتری از این حادثه را برای همشهری 
بازگو می کنــد و می گوید: ایــن زن خیلی برای 
خانواده اش زحمت می کشــید. او در زندگی اش 
سختی های زیادی کشیده بود و همین چند وقت 
قبل برادرانش را از دســت داد. همه دلخوشی او 
فرزندانش بودند و به خاطر آنها به ســختی کار 
می کرد.این مرد ادامه می دهد: وقتی این حادثه 
اتفاق افتاد چون او برادر نداشت، کارهای مربوط 
به اهدای عضو را من انجام دادم. ابتدا خانواده اش 
برای اهــدای عضو راضی نمی شــدند و این کار 
برایشان سخت بود. اما وقتی من و چند نفر دیگر 
از بزرگان فامیل با آنهــا صحبت کردیم و گفتیم 

که فوت شــدن ثویبه قطعی اســت و او دیگر به 
زندگی برنمی گردد اما بــا اهدای اعضای بدنش 
چند نفر دیگر زنده می مانند؛ همسر، خواهران و 
فرزندانش برای اهدای عضو راضی شدند و پیکر 
او برای جداســازی اعضای بدن به تهران منتقل 
شد و همه اعضایی که قابل اهدا بود برداشته و به 
بیماران نیازمند پیوند زده شد. وداع با مادر برای 
بچه های ثویبه خیلی ســخت بود اما آنها سعی 
کردند با این واقعیت تلخ کنار بیایند و برای شادی 
روح مادرشان هم که شده راضی به اهدای عضو 
شدند. پیش از این اتفاق همه از خانواده ثویبه با 
احترام زیادی یاد می کردند اما حاال با تصمیمی 
که اعضــای خانواده اش گرفته انــد احترام همه 

نسبت به آنها بیشتر شده است.

زورگیران شهریار دستگیر شدند
چند روز پس از انتشار فیلم زورگیری از زنی در شهریار که 
انتشار تصاویر آن در شــبکه های اجتماعی بازتاب زیادی 
داشت، دادستان این شهر از دستگیری زورگیران خبر داد.
به گزارش همشهری، چند روز قبل فیلمی کوتاه که صحنه 
زورگیری از زنی توســط زورگیران مسلح را نشان می داد 
در شبکه های اجتماعی منتشر شد که بازتاب گسترده ای 
داشت. آنطور که در این فیلم نشــان داده می شد 3پسر 
جوان که ظاهرا مســلح بودند با تهدید، زیورآالت زنی را 
ســرقت کرده و گریختند. هرچند ابتدا مشخص نبود که 
این سرقت خشــن در کجا اتفاق افتاده است اما در ادامه 
مشخص شد که محل زورگیری شهرک وائین شهریار واقع 

در غرب استان تهران است.
به دنبال این حادثه دادستان شــهریار از تشکیل گروهی 
متشــکل از مأموران زبده پلیس آگاهی برای شناسایی و 
دستگیری زورگیران خبر داد و گفت که دستورات قضایی 
الزم برای دســتگیری متهمان صادر شده و اقدامات الزم 

به صورت شبانه روزی در دست انجام است.
هرچند از آن زمان خبری درباره این پرونده منتشر نشد 
اما روز گذشته )یکشنبه( دادستان شهریار اعالم کرد که 
زورگیران دستگیر شده اند. حمید عسکری پور گفت: پیرو 
فیلم منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر سرقت به عنف 
از یک خانم در شهرک وائین شهریار، پس از صدور دستور 
قضایی، متهمان شناسایی و بازداشــت شدند. به گفته او 

پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات مقدماتی است. 
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کشورهای بدون کرونا
کره شمالی تا همین چند روز قبل یکی از 3کشور جهان بود که به درست یا غلط از ابتدای 
همه گیری کرونا تا به امروز هیچ مورد ابتال به کرونا گزارش نکرده بود. با پذیرش رسمی آغاز 
همه گیری در این کشور از سوی رهبر و دیگر مقامات کره شمالی،  اکنون تنها 2کشور دیگر 
در جهان وجود دارند که تاکنون هیچ گزارشی از ابتال به کرونا در آنها به ثبت نرسیده است؛ 
ترکمنستان، کشوری هم مرز با قزاقســتان، ازبکستان، تاجیکستان، ایران و افغانستان و 
تووالو جزیره ای در دل اقیانوس آرام. از آنجایی که تمامی همسایگان ترکمنستان درگیر 

همه گیری بوده اند، گزارش نشدن موارد ابتال در این کشور غیرواقعی به نظر می آید.
از این رو گمانه زنی ها حاکی از آن است که دولت ترکمنستان از عمد گزارش هایی غیردقیق 
از آمار ابتال به کرونا ارائه می دهد و استفاده از عبارت ویروس کرونا را در رسانه های داخلی 
خود ممنوع کرده است. تووالو اما برای درگیر همه گیری نشدن بهانه ای قابل قبول دارد. این 
جزیره یکی از کم بازدید شده ترین مناطق جهان است و ساالنه کمتر از 200توریست به آن 
سفر می کنند. از این رو احتمال داده می شود همین انزوا به درگیر نشدن تووالو با همه گیری 

کمک کرده باشد.

مکث

کره شــمالی ســرانجام تسلیم 
ویروس جان سخت کرونا شد و از 
روز پنجشنبه گذشته رسما آغاز 
همه گیری را اعالم کرد. سویه اومیکرون در نهایت 
تکذیب ها و انکارهای رهبر جوان کره شــمالی، 
ادعاهای کیم جونگ اون را بی اثر و دولت را وادار 
به اعتراف کرد. کره شمالی با آغاز همه گیری کرونا 
در ابتدای ســال 2020مرزهای خود را به روی 
جهان بست. طی این مدت گزارش های غیررسمی 
زیادی مبنی بر ابتالی شهروندان کره ای به کرونا 
منتشر شد، اما دولت کره تمامی این گزارش ها را 
تکذیب کرد. اکنون رهبر کره شمالی اعالم کرده 
که کرونا کشورش را دچار »یک آشفتگی بزرگ« 
کرده اســت؛ پذیرشــی دیرهنگام که به اعتقاد 
کارشناسان می تواند به واســطه ضعف سیستم 
ایمنی مردم کره، واکسینه نشدن جمعیت در برابر 
کرونا، نبود زیرساخت های کافی در نظام بهداشت 
و درمان و همچنین فقر گســترده ای که گریبان 
مردم را گرفته، منجر به جهش ناگهانی مرگ ومیر 
شــده و برای دومین بــار در تاریخ کره شــمالی 

بحرانی انسانی به بار بیاورد.

پذیرش غیرمنتظره
تسلیم شــدن کره شــمالی در برابر همه گیری 
کرونا پس از حدود  2.5 سال، شگفتی کشورهای 
جهان را برانگیخته است. همزمان نگرانی از آغاز 
فاجعه انســانی در کشــوری که از ضعیف ترین 
زیرساخت های درمانی در جهان برخوردار است 
رو به افزایش اســت. با توجه به مخفی کار بودن 
دولت کره شــمالی، تشــخیص اینکه واقعا چه 
وضعیتی در این کشور حاکم است بسیار دشوار 
است اما حقایق به شــدت نگران کننده هستند. 
در کره شــمالی خبری از واکسیناسیون نیست، 
ظرفیت تســت گیری در این کشور به شدت کم 
است، نظام درمانی ناکارآمد بوده و فقری فراگیر 
در کشور حاکم است.  از این رو کارشناسان هشدار 
داده اند درصورتی که این کشــور دارو و واکسن 
از کشــورهای دیگر دریافت نکنــد، باید با یک 
موج بــزرگ مرگ ومیر و بیماری مواجه شــود. 
آمار مرگ ومیر در این کشــور تا روز یکشنبه به 
42نفر رســیده اســت؛  درحالی که 820هزار و 
620نفر دارای عالئم کرونا شناســایی شده اند. 
همچنین براســاس گزارش های رسمی دولتی، 
324هزار و 550نفر همچنان تحت درمان یا در 

قرنطینه هستند.

منشأ شیوع
رویترز گــزارش داده که اخبار مربــوط به آغاز 
تبی فراگیر در پیونگ یانگ و مثبت شدن تست 
کرونای تعدادی از شــهروندان کــره ای از روز 
پنجشنبه در رسانه های محلی کره شمالی پخش 

شده است. 
با این  همه رسانه های محلی برای پوشش دادن 
اخبار همه گیری دائما از ادبیاتی مبهم استفاده 
کرده و آن را تبــی فراگیر می نامند. ســازمان 
بهداشت جهانی اعالم کرده است که کره شمالی 
از آغاز همه گیری تاکنون تنها توانسته 64هزار 
و 200مورد تســت انجام دهــد؛  نرخی که در 
مقایسه با مجموع تســت گیری های کشورهای 
دیگر ازجمله کره جنوبی که تاکنون 172میلیون 
مورد تست کرونا انجام داده، بسیار ناچیز است. 
اما بخشــی از این تفاوت ناشــی از آن است که 
کره جنوبی تست گیری را از 2.5 سال پیش آغاز 

کرده است.
گفتــه می شــود رژه نظامی عظیمــی که روز 
5اردیبهشت با حضور ده ها هزار نفر از شهروندان 
کره ای در پیونگ یانگ برگزار شد، یکی از عوامل 
تشــدید همه گیری در این کشــور بوده است. 
همچنین این احتمال وجود دارد که پس از آغاز 
به کار خط راه آهن باری میان چین و کره شمالی، 
سویه اومیکرون از مرزهای شمالی و از چین وارد 
این کشور شده باشد. کره شمالی به شدت وابسته 

به واردات از چین است.

چالش های کرونایی کره شمالی
کره شمالی یکی از معدود کشورهای جهان است 
که جمعیت آن علیه کرونا واکسینه نشده است و 
همزمان از کمبود مزمن دارو و تجهیزات پزشکی 

رنج می برد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، 
سویه اومیکرون نسبت به دیگر سویه های کرونا 
آسیب کمتری وارد کرده و تلفات کمتری به جا 
گذاشته است، اما بخشی از این کاهش عوارض 
ناشی از تأثیرات واکسیناسیون عمومی،  استفاده 
از قرص هــای کرونــا، درمان هــای اثربخش و 
تجهیزات پزشــکی کارآمد بوده است. عالوه بر 
این، جمعیت جهان برخالف جمعیت کره شمالی 
2.5 ســال اســت که در معرض ویروس کرونا 
قرار داشــته اند. هیچ یک از این شــرایط درباره 

کره شمالی صدق نمی کند.
به گفته جان جائه آهن، اســتاد طب بازدارنده 
دانشگاه گاچون در کره جنوبی، نرخ مرگ  و میر 
اومیکرون در کره جنوبی 0.1درصد بوده است، 
اما احتماالً این عدد در مورد کره شــمالی بسیار 
باالتر است و حتی شاید به 1درصد برسد. به گفته 
آهن، کره شــمالی قادر به جلوگیری از ابتالی 
گسترده شهروندان کره ای نیست.  همانطور که 
رهبران پیشین این کشــور نتوانستند از مرگ  و 
میر فاجعه بار ناشی از قحطی دهه 1990میالدی 
جلوگیــری کنند؛ فاجعه ای که بین ســال های 
1994تــا 1998رخ داد و آمــار قربانیــان آن 
از 240هزار نفر تــا 3میلیــون و 500هزار نفر 
تخمین زده شده  اســت. براساس گزارش سال 
2021شاخص آمادگی سالمت جهانی، میزان 
آمادگی کره شــمالی در برابــر پاندمی  در میان 

195کشور جهان، 193بوده است.

گام بعدی پیونگ یانگ چیست؟
دولت کیم جونــگ اون از ابتــدای همه گیری 
تمامی گزارش هــا مبنی بر آغاز شــیوع کرونا 
در کشــورش را رد کرد و در مسیر تکذیب این 

گزارش ها تــا جایی پیش رفت کــه میلیون ها 
دوز واکسن  اهدایی از سوی نهاد ها و کشورهای 
مختلــف را نپذیرفــت. پیونگ یانــگ تا کنون 
میلیون ها دوز واکسن آسترازنکا و سینوواک را 
که قرار بود از سوی سازوکار کوواکس،  یونیسف، 
کره جنوبی و چین وارد کره شــوند، بازگردانده 
است. اکنون اما رهبر کره شــمالی نه تنها آغاز 
همه گیری را پذیرفته، بلکه از روز اول در کشور 
قرنطینه عمومی اعالم کرده است. اگرچه عده ای 
پذیرش پیونگ یانگ را نشــانه ای برای نیاز به 
پذیرش کمک ها و پشــتیبانی  جهانی تفســیر 
کرده اند، اما همزمان نشــانه هایی حاکی از آن 
که ممکن است سیاست پیونگ یانگ در نهایت 
سیاست زندگی مســالمت آمیز با ویروس باشد 
نیز وجود دارد؛  حتی اگر برای دوره ای مقررات 
قرنطینه ســختگیرانه را به اجرا بگذارد. چرا که 
کیم جونــگ اون به مقامات کره دســتور داده 
پروژه های ســاخت و ساز، کشــاورزی و دیگر 
پروژه های برنامه ریزی شــده دولتی را متوقف 
نکنند. حتی در عصر روز پنجشنبه، کره شمالی 
3 موشک بالســتیک را مورد آزمایش قرار داد 
تا نشــان دهد همه گیری مانــع از فعالیت های 

نظامی اش نخواهد شد.
از این رو کارشناسان باور دارند حداکثر واکنش 
پیونگ یانگ بــه همه گیــری، قرنطینه کردن 
مردم در داخل مراکز قرنطینــه خواهد بود زیرا 
این کشور منابع کافی برای اجرای منع عمومی 
تردد مشــابه آنچه در چین حاکم است را ندارد. 
همچنین دولت کره نگران آن اســت که اجرای 
چنین محدودیتی، به اقتصاد از پیش آسیب دیده 

کره شمالی ضربه ای مهلک تر وارد کند.
اعتراف به شــیوع کرونا این امیــد را زنده کرده 
که شــاید پیونگ یانگ بــرای مدیریت بحران 
جدید حاضر به پذیــرش محموله های اهدایی 
واکســن و داروی کرونا از دیگر کشــورها شود. 
اگرچه پیونگ یانگ هنوز پاســخ مشــخصی به 
پیشنهاد های کمک از سوی چین و کره جنوبی 

نداده است. 
برخی معتقدنــد اقدام کره شــمالی برای پیش 
بردن اهداف اقتصادی و نظامی اش در بحبوحه 
آغاز همه گیری کرونا در این کشور نشان می دهد 
این کشور به دنبال آن است که به جای دریافت 
واکســن، تن به ایمنی جمعــی داده و در این 
 مسیر بهای مرگ  و میرهای گســترده ناشی از

کرونا را بپذیرد. 

بحرانانسانیدرکمینکرهشمالی
همه گیری کرونا باالخره پس از گذشت 2.5سال از سوی دولت کره شمالی به رسمیت شناخته شده، اما این کشور هم اکنون 

تقریبا هیچ امکاناتی برای مدیریت بحران در اختیار ندارد

کشتار نژادپرستانه در نیویورک
تیراندازی توسط یک نوجوان با انگیزه های 
نژاد پرســتانه در ســوپرمارکتی در بافالوی 
نیویــورک، 10کشــته و 3مجــروح به جا 
گذاشــت. ضارب پس از محاصره از ســوی پلیس و مذاکره 
نیروهای پلیس برای جلوگیری از خودکشی، خود را تسلیم 
کرد. به گفته مقامات پلیس، مهاجم 18ســاله با نام پایتون 
گندرون که لباسی به سبک نظامی و جلیقه و کاله ضد گلوله 
بر تن داشت، عصر روز شنبه وارد فروشــگاهی به نام »تاپز 
فرندلی« شده و آغاز به تیراندازی کرده است. او حمله خود را 
از طریق دوربینی که روی کالهش نصب بود به مدت 2دقیقه 
و به صورت زنده روی شبکه ای به نام توئیچ پخش کرده است. 
ضارب در بدو ورود به 4نفر شلیک کرد که 3نفر از آنها در دم 
کشته شــدند. یکی از این قربانیان پلیس بازنشسته ای بود 
که به عنوان نگهبان در این فروشگاه مشــغول به کار بود. از 

مجموع 13فردی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند، 11نفر 
آفریقایی-آمریکایی و دو نفر سفید پوست بوده اند. گندرون 
در دادگاهی در نیویورک حاضر شد و اتهاماتش ازجمله اتهام 
قتل عمد به او تفهیم شــد. او تا برگزاری دادگاه بعدی بدون 

قرار وثیقه در بازداشت خواهد بود.
ســوپرمارکتی که کشــتار اخیــر در آن رخ داده، در محله 
سیاهپوست نشین واقع شده است. به گفته پلیس، گندرون 
در محلــه ای در فاصله 320کیلومتری جنوب شــرق بافالو 
سکونت داشته و برای انجام این جنایت این مسیر را طی کرده 
تا به محل جنایت برسد. بسیاری از اعضای جامعه آفریقایی 
-آمریکایی بافالو نسبت به عملکرد پلیس در دستگیری قاتل 
خشمگین اند و می گویند اگر ضارب سیاهپوست بود، پلیس 
مشابه گندرون به او فرصتی برای تسلیم شدن نمی داد و در 
دم او را می کشــت. این صد و هفتاد و چهارمین تیراندازی 
گروهی اســت که در 5ماه اول ســال 2022در آمریکا رخ 
می دهد. آمارهای تخمینی حاکی از آن هستند که تا پایان 
سال 2018بیش از 393میلیون قبضه اسلحه در اختیار مردم 

آمریکا قرار داشته است.

آمریکا

گزارش

 روز نکبت؛ در سال 1948
بر فلسطینی ها چه گذشت؟

روز 15می )25اردیبهشــت( هر سال برای فلسطینی ها در 
سراسر جهان »روز نکبت« اســت؛ روزی که صدهاهزار نفر 
از مردم فلسطین از سرزمین آبا واجدادی شان آواره شدند و 
تاسیس اسرائیل اعالم شد. امسال هفتاد و چهارمین سالروز 

این روز ننگین برای فلسطین و جهان است.
در جریان جنگ جهانــی اول، در ســال 1917، نیروهای 
انگلیسی موفق شدند نیروهای عثمانی را شکست دهند و بر 
سرزمین فلسطین مسلط شوند. تا آن زمان، یهودی ها حدود 
6درصد از جمعیت سرزمین فلسطین را تشکیل می دادند. 
جمعیت یهودی ها در فلســطین تحت قیومیت انگلیس از 

6درصد )1918( به 33درصد )1947( رسید.
در 14می ســال 1948، همزمان با پایــان دوره قیومیت 
انگلیس بر فلسطین، جنبش ملی گرای صهیونیسم که موفق 
شده بود نظر انگلیســی ها برای تشکیل یک کشور یهودی 
در ســرزمین تاریخی فلســطینی ها را جلب کند، تاسیس 
اســرائیل را اعالم کرد. در پی این اقدام، نخســتین جنگ 
اعراب و اسرائیل در گرفت. در این جنگ، نیروهای نظامی 
اردن، مصر، لبنان و سوریه حضور داشــتند اما نتوانستند 
مقابل نیروهای نظامی صهیونیست ها کاری از پیش ببرند. 
نظامیان صهیونیســت دســت کم 750هزار فلسطینی را 
از محل زندگی شــان آواره کردند و 78درصد از ســرزمین 
فلسطین را تحت اشغال درآوردند. 22درصد باقی مانده به 
2 منطقه تقسیم شد که امروز به عنوان کرانه باختری و نوار 
غزه شناخته می شود. درگیری ها تا سال 1949ادامه داشت 
تا اینکه دو طرف یــک توافقنامه آتش بس و ترک مخاصمه 
امضا کردند. خط آتش بس 1949در فلسطین که با عنوان 
»خط سبز« هم شناخته می شود، به عنوان مرز میان رژیم 
صهیونیستی و سرزمین های باقی مانده فلسطین تثبیت شد. 
در ادبیات سیاســی، به این مرز، »مرز قبل از سال 1967« 
هم اتالق می شــود. بعدها در جریان جنگ 6روزه 1967، 
اســرائیل باقی مانده سرزمین فلســطین )کرانه باختری و 
غزه( را هم به اشغال در آورد و 300هزار فلسطینی دیگر را 

از خانه هاي شان آواره کرد.
بین ســال های 1947و 1949، نظامیان صهیونیســت به 
شهرها و روستاهای فلسطینی حمله کردند. در جریان این 
حمالت، بیش از 530روستا به کلی نابود شدند. همچنین 
در جریان قتل عام فلســطینی ها، 15هزار نفر جان خود را 
از دست دادند. در بهار سال 1948، صهیونیست ها یکی از 
فجیع ترین قتل  عام های خود را در روستای »دیر یاسین« 
در حومه غربــی بیت المقدس رقم زدنــد. بیش از 110نفر 
ازجمله زنان و کودکان در جریان حمله نیروهای شبه نظامی 

صهیونیست به این روستا شهید شدند.

7دهه آوارگی
طبق آمار ســازمان ملــل، 6میلیون آواره فلســطینی در 
58کمپ آوارگان در فلســطین و کشــورهای اطراف آن 
زندگی می کنند. بحران آوارگی فلســطینی ها چنان بزرگ 
بود که این سازمان در سال 1949، نهادی را برای مدیریت 
وضعیت آوارگان فلسطینی پایه گذاشت. آژانس امدادرسانی 
و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک که به طور 
خالصه »اونروا« خوانده می شــود، صدها مدرســه و مرکز 
بهداشت را برای این آوارگان اداره می کند. 2.3میلیون نفر 
از این افراد در اردن، 1.5میلیون نفر در غزه، 870هزار نفر 
در کرانه باختری، 570هزار نفر در سوریه و 480هزار نفر در 

لبنان در کمپ های آوارگان زندگی می کنند.
بزرگترین کمپ آوارگان در اردن، کمپ بقعه است. در غزه، 
جبلیه بزرگ ترین کمپ اســت. کمپ جنین، کمپ بزرگ 
آوارگان فلســطینی در کرانه باختری است که همیشه در 
صدر اخبار است. در سوریه کمپ یرموک و در لبنان کم عین 
حلوه، بزرگ ترین کمپ های آوارگان فلســطینی هستند. 
در باریکه غزه، بیــش از 70درصد از جمعیــت را آوارگان 
فلسطینی تشــکیل می دهند که از خانه های خود در دیگر 
مناطق سرزمین فلسطین آواره شــده و ناچار به زندگی در 
غزه شــده اند. 1.5میلیون آواره در 8کمپ در غزه زندگی 
می کنند. آوارگی فلســطینی ها همچنان ادامه دارد. رژیم 
صهیونیستی هر ساله صدها خانواده را از خانه هایشان آواره 
می کند. طبق آمار منتشر شده از سوی دفتر هماهنگی امور 
بشردوستانه ســازمان ملل، بین سال های 2009و 2022، 
دست کم 8هزار و 413خانه فلسطینی تخریب شده و حدود 

12هزار و 500نفر هم آواره شده اند.
طبق قوانین بین المللی، آوارگان حق بازگشت به سرزمین و 
خانه های خود را دارند. بسیاری از فلسطینی ها هنوز با این 
امید زندگی می کنند که شــاید روزی بتوانند راهی شهر و 
روستاهای خود در مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی 
شوند. بحران آوارگان فلسطینی، قدیمی ترین بحران آوارگی 
در جهان است که هنوز هیچ راه حلی برای آن متصور نیست.

شهرک نشینان اسرائیلی
از دهه 1970به بعد که صهیونیست ها بخش هایی از کرانه 
باختری و منطقه شرقی بیت المقدس را هم اشغال کردند، 
ساخت و ساز شهرک هایی برای اسکان یهودی ها هم آغاز شد. 
ساخت این شهرک ها از سوی نهادهاي بین المللی ازجمله 
سازمان ملل غیرقانونی اعالم شده اما رژیم اسرائیل بی توجه 
به درخواست های جهانی، همچنان در حال ادامه پروژه های 
ساخت شهرک هاســت. هم اکنون حدود 750هزار یهودی 
اســرائیلی در 250شــهرک غیرقانونی در کرانه باختری و 
بیت المقدس زندگی می کنند. این مناطق به شدت از سوی 

نیروهای امنیتی اسرائیلی تحت محافظت قرار دارند.

 میشل عون
رئیس جمهور لبنان

لبنــان مســئله عادی ســازی بــا رژیــم 
یــم  صهیونیســتی را رد می کنــد. رژ
صهیونیســتی بــه منابــع نفتــی، گازی 
و آبــی لبنــان چشــم دارد، امــا احتمــال 
یــم حملــه ای را علیــه  اینکــه ایــن رژ
لبنان آغاز کند، بعید اســت. اســرائیل 
هم اکنــون هرگز بــه چنیــن ماجراجویی 
اقــدام نخواهــد کــرد؛ زیــرا هزینــه آن 
بسیار سنگین خواهد بود. )خبرگزاری 

رسمی قطر(

 لیز تراس
وزیر خارجه انگلیس

ما منتظر پیوســتن دوستانمان )فنالند 
و ســوئد( بــه ناتــو هســتیم، انگلیــس 
كامــال از عضويــت آنها حمایــت خواهد 
کرد. اما مســئله مهــم امــروز، تمرکز بر 
یک ناتــوی جهانی اســت؛ زیــرا در عین 
حــال که امنیــت منطقــه اروپــا را تأمین 
می کنیــم بایــد مراقــب امنیــت منطقــه 
اقیانوس هند و آرام نیز باشیم. خواسته 
مــا تشــکیل یــک ناتــوی جهانــی اســت 
کــه توجــه بیشــتری بــه منطقــه هنــد و 
اقیانوسیه نشان دهد. )سی جی تی ان(

 کشف گور دسته جمعی
در نجف

دولت عراق اعالم کرد که بقایای 15جسد را در 
یک گور دسته جمعی متعلق به دوران حکومت 
صدام حسین در نزدیکی شهر نجف کشف کرده  

است.
 به گزارش فرانس پرس، تخمین زده می شود که 
این گور حدود 100جســد از قربانیان حکومت 
صدام حسین را در خود جا داده باشد. این گور به 
ماجرای سرکوب قیام شیعیان در سال1991 از 

سوی دیکتاتور عراق برمی گردد. 
به گفته مقامات عراقی، اقدامات ســرکوبگرانه 
صدام حســین طی دهه های 1980 و 1990 
بیش از یک میلیون مفقود به همراه داشــته که 
بستگان آنها هنوز از سرنوشــت تعداد زیادی 
از قربانیان اطالع ندارند. از دوران ظهور داعش 
نیز بیش از 200گور دســته جمعی باقی مانده 
که احتماال باید 12هزار جســد در آنها وجود 

داشته باشد.

نقل قول 

کیوسک

جهان نما

 خبر

روزنامه نیویورک تایمز ]آمريكا[

تلفات کرونا در آمریکا به یک میلیون نفر رسید
نیویورک تایمز صفحه اول خود را کامال متفاوت از روزهای 
قبل منتشر کرده است. این روزنامه کل صفحه را به نقشه 
آمریکا و نقاطی روی آن اختصاص داده که محل درگذشت 
قربانیان کرونا در این کشــور را نشان می دهد. طبق آمار 
دولتی، شــمار تلفات کرونا در آمریکا به یک میلیون نفر 
رسیده است. نیویورک تایمز نوشــته این آمار یک اندوه 

بزرگ بر جان مردم آمریکاست.

 یهودی      فلسطینی 

1917 1948 1967 امروز
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گرینویچ

قتل حین جن گیری
  

کالیفرنیا: یک كودک ســه ســاله كه مرگش در 
كاليفرنيای آمریــکا »قتل« عنوان شــد؛ در واقع 
در جریان یک مراســم جن گيری در كليسایی در 
سن خوزه شکنجه و كشته شــده است. به گزارش 
ایندیپندنت، اسناد دادگاه كاليفرنيا نشان می دهد 
اعضای خانواده كودک قربانــی معتقد بوده اند كه 
روح كودک سه ساله آنها به تسخير شيطان درآمده 
است. مادر آرلی نائومی پراكتور، به اتهام حمله به یک 
كودک كه به مرگش انجاميد؛ دستگير شد. به گفته 
مقام های پليس سن خوزه، عالوه بر اعضای نزدیک 
خانواده، كشيش كليسای كوچک پنطيکاستی محل 
هم به اتهام كودک آزاری منجر به مرگ دســتگير 
شــده  اســت. مادر این كودک، در برابر مقام های 
دادگاه اعتراف كرد كه به كودكش غذا نداده اســت 
و انگشتانش را با انگيزه استفراغ كودک در دهان او 

فرو كرده  است.

اتوبوسجانبگوکیمیآیی؟

نخستین اعتراف به بومی ُکشی

نیوجرسی: پس از 150ســال نخستين گزارش تحقيقی دولت 
فــدرال آمریکا درباره مدارس شــبانه روزی بوميان این كشــور 
منتشر شد. این گزارش نشان می دهد كه دست كم 50 محل دفن 
كودكان بومی در سراسر ایاالت متحده وجود دارد. یک خبرگزاری 
در گزارشــی به نقل از مقام های دولتی آمریکا نوشت كه بيش از 
400 مدرسه شبانه روزی بوميان، در طول 150 سال، از سال های 
ابتدایی قرن نوزدهم، در ایاالت متحده فعال بوده است. در مدارس 
شبانه روزی بوميان آمریکا، كودكان بومی با هدف ادغام در جامعه 
سفيدپوستان مهاجر مسيحی از خانواده هایشان جدا شدند. در 
این مدارس به طور مشــخص به آنها زبان انگليسی و آموزه های 
مسيحيت آموزش داده شد. دست كم 500 مورد مرگ كودكان 
در 19 مدرسه شبانه روزی در سراســر ایاالت متحده ثبت شده 
است. با این حال، مقام های دولتی آمریکا گفته اند كه آمار كودكان 
بومی جان باخته می تواند به هزاران یا حتی ده ها هزار مورد برسد. 
كودكان بومی جان باخته، اغلب در گورهای بی نام ونشان و صدها یا 
حتی هزاران كيلومتر دورتر از محل زندگی قبيله و خانواده هایشان 
دفن شده اند. دب هالند، وزیر كشور دولت بایدن، رئيس جمهوری 
آمریکا، در بيانيه ای اعالم كرد: »پيامدهای مدارس شبانه روزی 
بوميان، ازجمله آسيب های بين نسلی ناشی از جدایی خانواده ها 

و نابودی فرهنگی چند نسل، دلخراش و غيرقابل انکار است.« 

تب خوکی و مناطق ضد گراز
 

رم: پس از آنکه در الشه گرازی وحشی در شمال رم نشانه های 
ابتال به تب خوكی آفریقایی شناسایی شد، مقام های بهداشتی 
این كشور گردش در بخش های بزرگی از این منطقه را ممنوع 
كردند و دور زباله دانی ها نرده كشيدند. به گزارش ایندیپندنت، 
غذادادن یا نزدیک شدن به این حيوان ممنوع شده  و به كسانی 
هم كه به مزارع یا زیستگاه های این منطقه آلوده وارد شده اند، 
گفته اند كفش هایشان را گندزدایی كنند. نخستين بار موردی 
از ابتالی یــک گراز به این بيمــاری در ماه ژانویه در شــمال 
پایتخت ایتاليا مشاهده شد و موجب شد دولت، مقام بهداشتی 
خاصی را مأمور انجام اقداماتی برای ریشــه كنی این بيماری 
كند. »مناطق قرمز« ضد گــراز رم كه مشــمول این اقدام ها 
شده اند، در شمال و شــمال غرب پایتخت ایتاليا، ازجمله در 
محدوده ای نزدیک به شهر واتيکان قرار دارد. وزیر بهداشت و 
درمان ایتاليا، گفت: »بيشترین توجه ممکن« را به این مشکل 
خواهد كرد و دولت همچنين برای كاهش جمعيت گراز وحشی 

»طرح كشتار« اجرا خواهد كرد.

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

  عروس شوشتری

عمه، عمه ام نبود؛ مادر رضاعی پدر 
بود و از وقتی در آن كوچه پامنار، 
شوهرش زنده از سفر بازنگشــت، آن قدر بی خانه مثل باد، دو 
لته در های خانه مان را به هم زد كــه نفهميدیم از كی یکی از 
گل ميخ های جالباســی را به احترام چادرش خالی  گذاشتيم. 
مادر اگر ســبزی می خرید چادر عمه هم مثل چادر مادر بوی 
شــنبليله و جعفری می گرفت و اگر جعبه جعبه گوجه فرنگی 
سفارش می داد عصرنشــده بوی رب تازه می گرفت. در آلبوم 
خانوادگی ما عمه حتی چند صفحه قبل از پيله سفيد قنداقی 
كه مرا دور می زد بی هيچ نشــانی از ميانســالی دســت های 
حنابسته اش را روی ســينه اش گذاشــته بود تا جلوی پرده 
عکاســی صحن امام رضا)ع( هم یکی از ما باشد. چند صفحه 
بعد تر اما می توانستی یکی یکی و بعد تر ها دوتادوتا چروک های 
صورت تکيده و پوست به استخوان چسبيده اش را بشماری و 
بعدتر چروک ها آن قدر زیاد می شــدند كه دیگر نمی توانستی 
بشماری شــان. خطوط پيری درســت از صفحه هشتم آلبوم 
شروع می شــد؛ یعنی همان صفحه ای كه دامادش در عکس 
زرد و رنگ پریــده ای، كنــار موهای تافــت زده عروس فقط 
كت وشلواری بدون سر بود.  عمه یک  بار به مادر  گفت: »سلفون 
آلبوم سر جاش نبود؛ من فقط الی آلبوم را باز كردم كه صورت 
اون خدانشناس كنده شــد. برگ اگه به دردبخور بود كه خدا 
نگهش می داشــت«. دروغ می گفت. صورت دامادش كه شب 
عروسی غيبش زده بود زیر ناخن  عمه قلوه كن شده بود و چند 
صفحه بعدتر از عکس هــای كالس اول رفتن من، عمه دیگر 
دختری نداشت كه به خاطرش همين طور كه لب هایش بی صدا 
می جنبيد مالقه در دیگ شله زرد بچرخاند یا سيزده به در ها با 
او سبزه ای گره بزند و بعد پيشانی اش را سه بار ببوسد. عمه كه 
حاال پير شده بود مثل مرغ عزا و عروســی، هيچ ميهمانی اي 
خوشحالش نمی كرد. لباس سفيد، مجله  بوردا، سرمه و ماتيک 
هر چه به عروسی ربط داشت حالش را به هم می زد. یاد گرفته 
بود به كراوات هم می گفت افسار تمدن. از همه بيشتر اما بوی 
تافت حالش را به هم می زد. اگر كسی به موهایش تافت می زد 
و بویش به عمه می خورد به طرفه العينی خون دماغ می شــد. 
ســال ها بعد كه برادرم حين خدمت ســربازی دلش را پيش 
دختری شوشتری جا گذاشت، یک پنجشنبه آخر سال، مادر 
بشقاب حلوایی به دســتم داد تا برای عمه ببرم. تا به آن خانه 
برســم كوچه ای در محله پامنار از صدای جوی آبی رد شد و 
یکی از چنار ها به احترام صاحب عزا كالهی كه از كالغ ها بر سر 
گذاشته بود را برداشت. زنگ زدم. جلوی در سکوتی كه با غبار 
و عطر دیوار های نم زده بزک كرده بود به جای عمه بغلم كرد. 
دو گالش الستيکی درپوش چوبی و طبله كرده آب انبار گوشه 
حياط را دور زد و تا جلوی اتاق رفت اما پشت در خالی ماند. آب 
حوض سبز شده بود و آجر های هفتی هشتی باالی دیوار حاال 
مميز های یکی درميانی بودند كــه هيچ كدام تکيه به دیگری 
نداشت. حاال روی رف حلوایی كه در بشقاب گل سرخی، روغن 
پس می داد تنها شــيرینی آن خانه بود. تلخی چای از گلویم 
پایين نرفته بود كه گوشــه كنایه های عمه شروع شد؛ »حاال 
این دختره را از كجا پيدا كرده؟ كس و كارش  كی ان؟« گفتم: 
»شوشــتری ان؛ هم كالسيش توی دانشــگاه بهش معرفيش 
كرده«. عمه بــا جارو گل های الكی روناســی قالی را انگار پی 
چيزی بگردد كنار می زد. گفت: »بعله دیگه، ندیده نشناخته، 
اصن مادرزن  اون  هم شوشــتری، چه شود! چند سال دیگه ام 
كه به قول معروف بهانه بچه جاتركن  آب هندونه اس«. گفتم: 
»مادرش عمرشو داده به شما«. انگار مرا نمی دید؛ هاشور های 
جارو رشتی روی فرش خرسک وســط هال از حاشيه به ترنج 
و از ترنج به تاج می رســيد اما گوشــه  كنایه های عمه به آخر، 
نه. چند روز بعد در صفحه شــانزدهم آلبوم خانوادگی، هشت 
مســافر یک مينی بوس بنــز، یکی درميان مثــل دندان های 
افتاده بچه ای خردسال كنار هم نشسته اند تا به خواستگاری 
دختری شوشتری بروند و عمه با ابروهای گره زده روی آخرین 
صندلی تکی سمت شــاگرد، نصف صورتش را به پنجره كنار 
عکس چسبانده است. مادر گوشــه پایين عکس بعدی كنار 
تاریخ نوشته: »دالليهی«. شوشتری ها گفتند دالليهی یعنی 
واســطه ای كه دو خانواده عــروس و داماد را بــه هم معرفی 
می كند. در عکس هایی كه گوشــه پایينش كنار تاریخ نوشته 
»بله برون« و »نشــنه ونون« تا پيش از عکس »جهاز كشون«، 
عمه هنوز گره  كور ابروهایش را باز نکرده و اخمی دارد كه نگو. 
نشنه ونون به نوعی همان نشان كردن دختر با انگشتر نامزدی 
بود كه شوشــتری ها روز جمعه را برای آن می پســندند. در 
عکس های بعدی، صندلی تکی عمه در مينی بوس بعد از مراسم 
خواستگاری و پيش از جهاز كشــون، خالی  است. گفت: »به 
موهاشون تافت می زنن، خون دماغ می شم؛ شگون هم نداره«. 
بله برون و نشــنه ونون به همين منوال گذشت. از شوشتر كه 
برگشتيم چند  ماه بعد و پيش از به قول جنوبی ها جهازكشون، 
مادر در گوش عمه چيزی گفت. عمه كمــی به فکر فرو رفت 
و بعد پا شــد چادرش را از روی گل ميخ برداشت و رفت لباس 
عوض كند. مادر تعریف می كند وقتی عروس را دیده به پهنای 
صورت اشک ریخته و سه بار پيشانی عروس را بوسيده. بعد ها 
از مادر پرســيدم: »اون روز چی در گوش عمه گفتی؟«. بهش 
گفتم »شاید برای این خون دماغ می شی  كه هر بار بوی تافت 

بهت می خوره دامادت را توی سرت می كشی«.

سهم زیادی از آثار موزه ای و آنچه    
ما برای دیدن شــان بــه موزه ها 
می رویم، آثار نقاشی هستند. نقاشی، بستر مهمی برای 
مطالعه تاریخ هنر و بررســی ویژگی های ادواری است. 
در واقع پيش از ســيطره یافتن عکاسی و ثبت لحظه ها، 
نقاشی منبع و مرجع بررسی ویژگی های ظاهری، پوشاک 
و ســایر عناصر بصری بود. نقاشــی، كاركردی رسانه اي 
داشــته اســت كه این جایگاه در افت وخيزهای هنری 
قرن بيستم دستخوش تغيير شــد. آنچه امروزه در دل 
موزه ها و گنجينه های جهان، خوش می درخشد، نتيجه 
جزم و اقبال پادشــاهان، حکام و درباریان به خلق هنر و 
ثبت تصویری خود است. بنابراین نقاشی همواره كاالیی 
فاخر و ارزشمند محسوب شده است. سير تحول نقاشی 
ایرانی كه در این مجال نمی گنجد در حقيقت كتاب آرایی 
و دیوارنگاری هایی اســت كه از دوران صفویه به این سو 
در قالب پرده های نقاشی تجســم یافت و شامل آثاری 
می شود كه در بســياری از موزه ها و گنجينه های مهم 
جهان نگهداری می شوند. در موزه های ایران نيز چه آنها 
كه به طور تخصصی به هنر اختصاص دارند و چه صورتی 
دیگر از موزه ها مانند كاخ موزه ها، نمونه هایی بسيار فاخر و 

مثال زدنی از آثار نقاشی ایران و جهان، نگهداری می شود؛ 
از گنجينه كاخ گلســتان كه مجموعه ای ارزشــمند از 
نقاشی های اهدایی دول خارجی است و به نوعی مراوده ی 
سياسی اشاره دارد تا گنجينه هایی كه در دوره پهلوی دوم 
از نقاشان عمدتا مدرنيست غربی گردآوری شد و امروزه 
بخشی از دارایی ملی ایران را در مجموعه های نياوران و 
سعدآباد تشکيل می دهد. همچنين موزه هنرهای معاصر 
تهران نيز جزو چند مجموعه برتر هنر مدرن است كه به 
لحاظ ارزش مادی و تنوع آثار هم از نمونه های شــاخص 
در سطح جهان است. هنر و نقاشــی امروزه در تعامالت 
فرهنگی خصوصا ميان موزه ها ابــزاری برای گفت وگو و 
دیپلماسی عمومی است. مخاطبان در بازدید از موزه ها، 
چکيده ای از تفکر و شــاخص های هنری افراد، ملت ها و 

ادوار مختلف را مشاهده می كنند.

ميراث من

تقویم / سالروز

سارا کریمان

بر بوم موزه 

حافظ

عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآيد
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

چند سال پيش تهران شــهری بود با انبوه مسافران 
كالفه در ایســتگاه های اتوبوس. آن موقع كسی خبر 
نداشت اتوبوســی كه از ایســتگاه اول راه افتاده، چه 
زمانی قرار است به ایستگاه های دیگر برسد و باید مدت 
زمان زیادی را انتظار می كشيدی تا باالخره شمایل این 
وسيله نقليه از انتهای خيابان نمایان شود.كم كم اما 
مدیریت شهری وارد عمل شد. مانيتورها روی دیواره 
ایستگاه ها نصب شدند تا زمان دقيق رسيدن اتوبوس 

به ایستگاه را نشان دهند. 
درست همانطور كه مســافران مترو از زمان رسيدن 
قطار خبردار می شــدند. این سيســتم باعث شــد 
كسانی كه برای اســتفاده از حمل ونقل عمومی وارد 
ایستگاه های اتوبوس می شوند، بدانند كه باید چقدر 
انتظار بکشند. كمی بعدتر، وضعيت بهتر شد. مسافران 
می توانستند با استفاده از گوشی تلفن همراه خود زمان 
دقيق رسيدن اتوبوس را متوجه شوند. به این ترتيب 

كه شهروندان به وسيله پيامک كد ایستگاهی كه در 
آن بودند را به شــماره ای كه اتوبوسرانی اعالم كرده 
بود ارســال می كردند تا پس از لحظاتی زمان دقيق 
رسيدن اتوبوس به ایستگاه به وسيله همان پيامک به 
آنها اعالم شود. اتوبوس های شهر تهران هم به سيستم 
GPS مجهز شدند تا به طور دقيق مشخص شود كه 
اتوبوس ها در چه فاصله ای از ایستگاه بعدی قرار دارند 
و با توجه به سرعت متوسط اتوبوس ها در آن مسير، چه 
زمانی به ایستگاه می رسند. روش خوبی بود برای اینکه 
مسافران حتی دیگر در ایســتگاه هم معطل نشوند 
و با حفظ كردن كد ایســتگاه، از خانه پيامک بزنند 
و قبل از رســيدن اتوبوس خود را به ایستگاه نزدیک 
خانه برســانند. اجرای موفقيت آميز این طرح اقبال 
عمومی به اتوبوسرانی را به همراه داشت و بعد از آن 
هم اپليکيشن حمل ونقل عمومی تهران برای استفاده 

بهينه از خدمات ناوگان جابه جایی مســافر در 
تهران راه اندازی شــدكه این برنامه با امکان 

جست وجوی نزدیکترین ایستگاه یا خط 
د مورد نظر و تخمين زمان  و ر و

اتوبوس، امکان مدیریت بهتر سفرهای درون شهری را 
به همراه داشت. با استفاده از تلفن همراه یا رایانه مجهز 
به ســامانه مکان یابی یا جی. پی. اس و فعال سازی 
ســرویس دیتا، این برنامه كمک می كرد تا عالوه بر 
مزیت های سامانه پيامکی، با امکانات این اپليکيشن 
مانند نمایش اطالعات نزدیک ترین ایســتگاه های 
اتوبوس روی نقشه، نمایش جدول زمانبندی دوره ای 
حركت اتوبوس ها، نمایش اطالعات خطوط عبوری 
از ایستگاه های نزدیک یا انتخاب شده و… سفرهای 
درون شــهری در پایتخت به بهترین شکل ممکن 
مدیریت شود. همه  چيز هم داشت خوب پيش می رفت 
تا اینکه چند ماه پيش مسافرانی كه حاال دیگر به این 
اطالع رســانی پيامکی و مجازی عادت كرده بودند، 
اعالم كردند كه این سرویس برای آنها كار نمی كند و 
پيامی برایشان ارسال نمی شود. اپليکيشن حمل ونقل 
عمومی هم از دسترس خارج شد تا عالمت سؤال 
بزرگی برای مسافران به جا بماند. اما ماجرا 
به همين جا ختم نمی شود. خوشبختانه 
این قطع ارتباط دليل خوبی دارد و آن 
هم راه اندازی یک سيستم پيشرفته تر 

برای رفاه حال بيشتر مسافران است. آنطور كه مدیران 
شــهری می گویند، قرار اســت اپليکيشن جدیدی 
طراحی و اجرا شود كه هم اطالعات اتوبوس ها و هم 
مترو را یکجا داشته باشــد. ضمن اینکه ساعات كار و 
محل دقيق اماكنی مانند مراكز ميوه و تره بار نيز در 
این اپليکيشن جانمایی شده تا دسترسی مردم به این 
مراكز آسان تر شود. با اســتفاده از این اپليکيشن كه 
به زودی راه اندازی می شود، فقط كافی است مشخص 
كنيد كه از كدام نقطه از شهر به كدام نقطه قصد سفر 
دارید تا نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس یا مترو به شما 
معرفی شود و پيشنهاد بهترین مسير و بهترین وسيله 
نقليه را هم دریافت كنيــد. این طرح عالوه بر راحتی 
بيشتر مسافران، قطعا باعث كاهش ترافيک و به تبع 

آن آلودگی هوا نيز خواهد شد.

حال و هوای اتاق های انتظار 
پزشــکان معموال سنگين 
اســت. آدم ها نشســته اند روی صندلی ها و بعضی هم از 
فرط شلوغی ایستاده اند گوشه ای و انتظار می كشند. آنها 
در این انتظار گاه چند صفحه كتاب می خوانند، مجله ای 
را ورق می زنند  یا نگاه شان را می دوزند به صفحه گوشی. 
یک وقت هایی هم چند كلمه ای با كنار دستی خود حرف 
می زنند. پــچ پچی آرام كه بيشــتر حــول محور معطل 
ماندن شــان دور می زند. در این ميان عقربه های ســاعت 
كنِد كند می چرخند تا آنهایی كه به حرف های دكتر پس 
از دیدن نتيجه آزمایش یا نوبت جراحی، هزینه های درمان 
و مدت زمان الزم برای بهبود و بيمه ای كه دارند یا ندارند، 

فکر می كنند، عميق  و عميق تر در چاه افکارشان فرو روند.
 پيشينه همه ساعت  هایی كه در سال های عمر زیر سقف 
اتاق انتظار پزشــکان گذرانده ام كمتر با خاطره ای قشنگ 
همراه بوده  اســت. و اما این اواخر تصویری در ذهنم نقش 
بسته كه هرگز فراموش نخواهم كرد. ما نشسته بودیم روی 
صندلی ها و پشت ماسک هامان نفس های مضطربمان گره 
خورده بود به انتظار، واما او با همه منشی های مطبی كه تا 
آن روز دیده بودم، فرق داشــت. منشی هایی كه شاهدان 
انتظارهای طوالنی هستند و اغلب به زحمت حرف می زنند 
و كمتر از سر صبر و حوصله پاسخگوی پرسش های بيماران 
و همراهانشان هستند. او كه می گویم، بانویی خوش خلق 
است و انگار نسبتی قدیمی با همه ما داشت . سالم و عليک 
و احوالپرســی صميمانه، پر كردن پرونده ها و راهنمایی 
مراجعان با حوصله بسيار از سوی او همه ماجرا نبود، چرا كه 
خانم منشی تنها به انجام صحيح وظایفش نمی پرداخت و 
آنجا بود تا با كلماتش جهان ما را روشن كند. او برای همه 
دعای خير می كرد و كلماتش ابرهای اميد را مسافر خانه 
دل بيماران می كرد. آن قدر با یقين می گفت »خدا بزرگ 
است« كه به نظرم نه تنها بيماری بلکه همه مشکالت ریز و 
درشت زندگی درنظر ما كه نشسته بودیم روی صندلی های 
اتاق انتظاری كوچک رنگ می باخت. ما انتظار می كشيدیم 
و او با حرف هایش می كوشيد تا از سنگينی فکر و خياالت 
تلخ مان بکاهد. وقتی ســر صحبتش به خاطره ای بانمک 
از یک روز كاری اش رســيد، حس می كردیم وســط یک 
مهمانی شيرین خانوادگی نشسته ایم. دو، سه روزی ست 
كه او در یادم نشسته اســت و یادم داده كه با یک لبخند، 
كمی حوصله و چند كلمه روشن، شاید بتوانيم كمی از رنج 

و اندوه دیگران بکاهيم.

زندگی پدیا

مریم ساحلی

ابرهای امید در اتاق انتظار 

بی تعــارف و تکلف ، مثــل همین متن 
کوتاهی که می بینید. مــا منتظريم تا 
نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکالت و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و 
طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
است. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا 
برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

مهديا گل محمدی
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

شــاید باور نکنيد كه كتــاب پدرو 
پارامو، شاهکار »خوان رولفو«، منبع 
الهام گابریل گارسيا ماركز كبير برای 
خلق رمان غبطه برانگيز صد ســال 
تنهایی بود، ولی حقيقت دارد. ماركز 
بعد از خواندن این رمان كه به اعتقاد 
خودش زندگی اش را زیر و رو كرده، 
4سال دست به قلم نمی برد تا اینکه 
رمان مشهورش را می نویسد. ماركز 
معتقد است با آنکه رولفو نویسنده 
كم كاری اســت)مجموعه كارهای 
چاپی اش شاید بيش از 300صفحه 
هم نباشــد( اما هم سنگ سوفوكل 
)یکــی از 3 تراژدی نویــس یونان 
باستان( است. ناگفته نماند كه این 
»پدرو پارامو« در طول 4سال فقط 
2هزار نسخه فروخت،  اما منتقدان 
رولفو را با هميــن 2 رمان الغرش 
-پدرو پارامو و دشــت مشوش- در 

كنار خورخه لویيــس بورخس قرار 
می دهند؛ چرا كــه معتقدند رولفو 
تأثيــر قابل مالحظه ای بــر ادبيات 
آمریــکای التين داشــته اســت. 
اصوال رولفــو آدم عجيبی بوده. اوال 
تا ساليان ســال مردم تاریخ دقيق 
تولدش را نمی دانســتند. بعد یک 
روز تصميم می گيرد كــه آن را كه 
می شود 16مه1917، رو كند. بعد هم 
منتقدانش اعتقاد داشتند كه به شدت 
تحت تأثير ویليام فاكنر است اما بعد 
از آنکه در یکی از دانشگاه های معتبر 
مکزیک مقاله ای نوشته می شود و به 
این قضيه اشاره می شود، آقای رولفو 

عصبانی شده و به این ماجرا اعتراض 
می كند و می گوید كــه حتی یک 
خط از كارهای فاكنر را هم نخوانده 
است. منتقدان هم سعی می كنند 
موضوع را فراموش كنند اما از قرار 
معلوم نویســنده قصد داشــته سر 
همه را شيره بمالد، چون چند سال 
پيش كتابی در مورد این نویسنده 
منتشر شد كه نشان می داد رولفو در 
سال1954 مطلبی نوشته با عنوان 
دنيای واقعی »ویليــام فاكنر« و در 
این مطلب به جزئياتی از كارهای او 
اشاره كرده و نشان می دهد كه آنها 
را كامال بلعيده بوده! جدای از اینها 
رولفو وقتی كار داستان نویسی را رها 
می كند و سراغ نوشــتن فيلمنامه 
می رود، چنان كارهــای عجيب و 
غریبی می كند كه ماركز و كارلوس 
فوئنتس هم تشــویق می شــوند با 
او كار كنند و فيلمنامه مشــترک 

بنویسند.
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انگیزش می تواند از 
منبعی خارج از قصد 

ارادی باشد!
روانکاوی به طرز عجیب و شگفت آوری جذاب و 
پرطرفدار است. بخشی از جذابیت آن این است 
که خواننده، هنگام خوانــدن نظریه روانکاوی، 
با چند جنبه دشــوار از ماهیت انســان روبه رو 
می شــود که کنجکاوی برانگیز است. بخشی از 
جذابیت روانکاوی این اســت که »ناهشیار« را 
موضوع اصلی خود می کند. اثبات ناهشیار برای 
روانشناســان بعد از فروید همانند دستیابی به 
»الکترون« بــرای فیزیک دانــان محل بحث و 
ایجاد روش های آزمایشگاهی متعددی شده و 

هم اکنون نیز هست.
فروید معتقــد بود فرد باید امیــال و تکانه های 
ناهشــیار را ابراز کند، هر چند به صورت تغییر 
شــکل یافته و جامعه پســند. بنابراین ناهشیار 
یک »پدیده در سایه« است که به طور مستقیم 
نمی توان آن را شناخت، بلکه فقط از جنبه های 
غیرمستقیم می توان آن را استنباط کرد. اکنون 
با گذشت یک صد ســال از آغاز این بحث داغ، 
این عقیده که افــراد انگیزه ها و مقاصدی دارند 
که خارج از آگاهی روزمره  آنهاســت، توســط 
پژوهشــگران انگیزش، پذیرفته شــده است. 
مسئله اصلی، بحث بر ســر 3نوع ناهشیاری با 
عناوین ناهشــیار فرویدی، ناهشــیار انطباقی، 
و ناهشیار انگیزشــی یا انگیزش ناآشکار است. 
ناهشیار فرویدی مخزن ذهنی تکانه های غریزی 
دست نیافتنی، تجربیات سرکوب شده، خاطرات 
کودکی و امیال نیرومند، اما ارضا نشــده اند که 
در بستر رویاها، لغزش های زبانی، تداعی آزاد و 
شوخی ها می توان تا حدودی به آنها دست یافت.

ناهشــیار غیرفرویدی یا انطباقی با مطالعه ای 
تجربــی روی بیماری مبتال به صرع آغاز شــد. 
مطالعات بعدی نشــان داد ناهشیار انطباقی در 
ارزیابی محیط، تعیین اهداف، قضاوت کردن و 
آغاز کردن عمل، به اندازه هشیاري ماهر است 
و می تواند بــدون دخالت هشــیاری کارهایی 
مانند ارزیابــی و انجام چند عمــل همزمان را 
انجام دهد. درواقع شبیه نوعی خلبان خودکار 
که تحت نظــارت خلبان اصلی تمــام عملیات 
مربوط به پرواز، هدایت و فــرود یک هواپیما را 

انجام می دهد.
و اما بحث اصلی انگیزش ناآشکار یا ناهشیار است. 
بهترین راه برای معرفی مفهوم انگیزش ناآشکار 
مقایسه آن با انگیزش هشیار است. ساختارهای 
انگیزشــی مانند هدف ها، قصد ها، و خودپنداره 
بیانگر نوعی هشیاري و آگاهی فرد نسبت به خود 
و محیط اســت. اما انگیزش ناآشکار در مقابل، 
فرایندهای انگیزشــی را توصیــف می کند که 
غیرمســتقیم، تلویحی یا کامل درک نشده اند. 
بیان کردن انگیزش های ناآشــکار دشوار است، 
بنابراین باید به طور غیرمســتقیم اندازه گیری 
شوند. اینجاست که »پدیده ای نیمه کشف شده 
تبدیل به افسانه ای به نام »سابلیمینال« یا همان 

ادراک زیرآستانه ای می شود«.
تحریک ادراک زیرآســتانه ای و ایجاد انگیزش 
ناآشــکار درواقع توجه را به گونــه ای هدایت و 
انتخاب می کند که فرد به صــورت خودکار به 
رویدادهــای محیطی که ارتبــاط هیجانی )با 
احساسات برانگیخته شده در فرد( دارند توجه 
می کند. در واقــع ارائه  محرک زیرآســتانه ای 
قســمت های زیرین قشــر مغز را هــدف قرار 
می دهد. قســمت هایی کــه در مغز انســان و 
حیوان مشترک است و از آن با عنوان مغز قدیم 
یاد می کنند. به بیان ســاده تر بــا تحریک زیر 
استان های)سابلیمینال( می توان برانگیختگی 
هیجانی، همچون اضطراب، ترس، خشــم، غم، 
شادی، احساسات و عواطف مثبت و منفی ایجاد 
کرد. اما اینکه فرد با این تحریک هیجانی دارای 
انگیزه شــود پیش بینی کننده رفتــار و درواقع 

عملکرد او نخواهد بود.
تحریک زیرآســتانه ای انگیزش ایجاد می کند، 
اما عملکرد فرد بســته به افــکار، توانایی های 
شناختی و ذهنی اوســت. جایی که نیاز به قشر 
پیشــانی)مغز جدید(، به عنــوان محلی برای 
ارزیابی، برنامه ریزی، و اراده انجام عمل داریم، 
اینجاست. در همین جاســت که نیاز به بخش 
هشیار ذهن نیز نمایان تر می شود. پس درواقع 
می توان اینطور نتیجه گرفت که سابلیمینال را 
می توان با انواع تلقین ها، خیالبافی ها یا جمالت 
انگیزشــی چه در جهت مثبت و چه در جهت 
منفی درنظر گرفت که درنهایت نیاز به تالش، 
تفکر و اراده فردی در به ثمر نشستن آن به چشم 

می خورد.
این پدیده نیز مانند بسیاری از پدیده های علمی 
دیگر به واسطه  ناآگاهی و نبود منابع اطالع رسانی 
کافی، معتبر، در دسترس و همچنین به سبب 
عالقه طبیعی بشر به کار کمتر و برداشت بیشتر، 
به کاالیی تجاری تبدیل شده که نیرویی بیشتر 

از غول چراغ جادو دارد.
در پایان یادآور می شوم تحریک زیر آستانه ای در 
علم روانشناسی مورد پژوهش های مختلفی قرار 
گرفته و تأثیر آن روی جنبه های مختلف روان 
و کارکردهای مغــزی، در درمان بیماران دچار 
اختالالت روانشــناختی مختلف، همچنین در 
پژوهش های مربوط به تحمیل اراده سیاسی و 
اقتصادی و ایجاد تغییر در عالیق و سالیق افراد، 
بررسی شده است. نتایج این پژوهش ها همگی بر 
نیروی ذهن و شناخت آگاهانه بیش از ناآگاهی 
صحه گذاشته اند. هیچ پژوهش معتبری درباره 
ایجاد تغییرات زیست شناختی توسط تحریکات 

مغزی زیر آستانه ای وجود ندارند.
شاید برای انجام هر کاری و پیش از هر اقدامی 

اندکی تفکر و تامل الزم باشد.

سانازفالحزادهیادداشت
روانشناس سالمت

از تحکیم رابطه زناشویی تا تغییر رنگ چشم
سابلیمینال چیست و چطور در صفحه های اینستاگرامی باعث سوء استفاده و اخاذی از مردم شده است؟

»از وقتی که از سابلیمینال ها و تأکیدات مخصوص 
رنگ چشم این صفحه استفاده کرده ام تغییرات 
را به وضوح احســاس می کنم. شما هم حتما به 
این صفحه ســری بزنید.« ایــن تبلیغی بود که 
چند روز پیش در شــبگردی هایم بین صفحات 
اینستاگرامی خواندم. تصویری از 2چشم که یکی 
از آنها قهوه ای و دیگری آبی بود. نخستین باری که 
اسم قانون جذب را شــنیدم به خوبی در خاطرم 
مانده است. در آرایشــگاه زنانه ای نشسته بودم. 
روی دیوار آرایشــگاه تابلویی نصب شده بود به 
اســم تابلوی کائنات که تمام آرزوهای صاحب 
آرایشــگاه آنجا میخ شــده بودند؛ اتومبیل های 
آنچنانــی و ویالهای بزرگ و ییالقی. آرایشــگر 
معتقد بود: »باید بخواهی تا بشود.« جمله ای که 
مثل ذکر روی لب هایش زمزمه می شد یا جمله 
دیگری که روی آینه چســبانده بود: »بکوش تا 
زیبایی در نگاه تو باشد نه آنچه به آن می نگری.« 
هرچند روزگار چندان بر مراد او نگردید و او هم 
مجبور شد وقتی شوهرش زیر بار بدهی خم مانده 
بود، خانه ویالیی قدیمی  را که آرایشــگاه هم در 
آن دایر شــده بود، بفروشــد و تابلوی کائنات را 
زیر بغلش بزند و از محله برود. حاال اما به نظر آن 
تابلوهای بزرگ کائنات جایــش را به فایل های 
صوتی داده است؛ فایل هایی که فروشندگانش در 
صفحات مختلف اینستاگرام مدعی  هستند همه 
آن جمله های مثبت نگرانه، زیر آهنگ های بی کالم 
جاساز شده اند تا شما با گوش دادن به آن  حتی 

چشم هایتان آبی شود. اما چطور ممکن است؟

سابلیمینالچیست؟
خصوصیت های ظاهری و اخالقی، از ما آدم های 
متفاوتی می ســازند؛ یکی پولدار و دیگری فقیر، 
یکی چشم آبی و بور و دیگری با چشمان تیره و 
پوست سبزه. این ویژگی ها یا از ژن ما سرچشمه 
می گیرند یا نوع زندگی و کار ما. تغییر ژن چیزی 
است که خیلی از دانشمندان به دلیل بیماری های 
ژنتیک و مادرزادی سال ها به دنبال آن بوده و هنوز 
به نتیجه ای مطمئن درباره آن دست نیافته اند. 
بعضی از صفحات اینستاگرامی اما معتقدند که 
می توانند با فایلی صوتی تمام مشــکالت شما را 
حل کنند. بعد از دیــدن آن تبلیغ عجیب درباره 
تغییر رنگ چشم با فایل های صوتی، بیشتر درباره 

سابلیمینال ها تحقیق کردم.
ســابلیمینال به معنای نیمه ناخودآگاه یا خارج 
از مرحله آگاهی اســت. اگر ما بــرای درک بهتر 
این مفهوم فعالیت مغز را به 2دســته خودآگاه و 
ناخودآگاه تقســیم کنیم، این مفهوم با قسمت 
ناخودآگاه مغز در ارتباط است. قسمت خودآگاه 
مغز ما همیشــه به دنبال دلیل، برهان و منطق 
اســت؛ درصورتی که قســمت ناخودآگاه مغز 
برای درک مســائل نیاز به دلیل و منطق ندارد. 
ســابلیمینال ها جمله هایی مثبت بــا کلماتی 
تکرار شونده هســتند که به 2صورت تصویری و 

صوتی ارائه می شــوند. در اصل این جمله ها ادعا 
دارند که با استفاده از ضمیر ناخودآگاه مغز مسائلی 
را در ذهن مــان جا می اندازند کــه روی ما تأثیر 
می گذارند؛ حتی بدون آنکه دیده یا شنیده شوند.

ماجرا هم از نظر آنها اینگونه قابل تعریف اســت؛ 
همانطور که فیلم ها از فریم تشکیل می شوند و در 
هر ثانیه فیلم 25فریم وجود دارد، ضمیرخودآگاه 
ما 10فریم را می توانــد پردازش کند؛ درصورتی 
که ضمیر ناخودآگاه ما هــر 25فریم را پردازش 
می کند؛ به عنوان مثال اگر ما در حال تماشــای 
فیلمی هستیم که در هر ثانیه آن 25فریم پخش 
می شود، جای یکی از فریم ها را با تصویر موردنظر 
پر می کنیم. فرض کنید که این فیلم تبلیغ نوشابه 
رژیمی است. چشــم ما قادر به دیدن این تصویر 
نیســت؛ یعنی قســمت خودآگاه مغز ما تبلیغ 
نوشــابه رژیمی را پردازش نمی کند؛ درصورتی 
که ناخودآگاه ذهن ما تصویر را پردازش می کند. 
ادعا می شــود در بعضی از فیلم های ســینمایی 
از این تکنیک برای فروش پاپ کورن و نوشــابه 
کوکاکوال استفاده شــده است. از این تکنیک در 
فیلم هایی نظیر »جن گیر«، »باشگاه مشت زنی« 
و »کلوورفیلد« برای تأثیر گذاری روی مخاطبان 
هم استفاده شده است. دانشمندان معتقدند که 
سابلیمینال ها تأثیر کوتاه مدتی روی مغز دارند و 
کاربرد مناسب آنها در زمینه بازاریابی محصوالت 
اســت و هیچ گونه تأییــد علمی دربــاره تأثیر 
ســابلیمینال روی بیماری ها وجود ندارد. دسته 
دیگر سابلیمینال ها صوتی هستند که جمالت 
مثبت، با کلماتی تکرار شونده، در الیه های زیرین 
یک موسیقی بی کالم تنظیم می شود یا چند جمله 
به صورت در هم تنیده تکرار می شود که صدایی 
مثل همهمه ایجاد می کنــد. اگرچه در نوع دوم 
جمالت مخفی نیستند و قابل شنیدن هستند، اما 
جداسازی آنها از هم و درک و دریافت مفهوم شان 

سخت است.
مهناز اســماعیلی، دکتری روانشناســی نیز در 
تعریف و تشریح این کلمه می گوید: »سابلیمینال 
در لغت به معنای زیر آســتانه ای است، یعنی ما 
قادر نیستیم به صورت آگاهانه از آن مطلع شویم. 
آســتانه  مطلق به عنوان کمترین سطح محرکی 
که ذهن ما قادر به تشــخیص آن است، تعریف 
می شود. این محرک ها شــامل حواس پنج گانه 
ماست. وقتی محرک های خارجی به زیر این سطح 
مطلق برسند نمی توان آن را آگاهانه تشخیص داد. 
هرگونه محرک حسی که پایین تر از آستانه مطلق 

فرد برای ادراک آگاهانه باشد، زیر آستانه ای است. 
مفهوم ادراک زیر آســتانه ای بیــان می کند که 
اندیشه، احساسات و رفتار مردم متاثر از محرکی 
است که با وجود نبود آگاهی از آن ادراک می شود؛ 
بنابراین پیام های سابلیمینال از نظر علمی وجود 
دارند. محرک های زیر آســتانه ای به 2شــکل 
دیداری و شــنیداری طبقه بندی می شوند، اما 
محرک های زیر آستانه ای را به صورت هشیار درک 
نمی کنیم. آنها در ناخودآگاه ما اثر می گذارند. از 
نظر علمی و روانشناسی ناهشــیار وجود دارد و 
استعاره  کوه یخ فروید به عنوان منبعی برای درک 
ناخودآگاه مطرح شده است. فروید معتقد است 
که بخش کوچکی از این کوه یــخ، بیرون آب و 
بخش بزرگ تر آن، زیر آب پنهان است. این بخش 
بزرگ از ذهن مان، همان ناخودآگاه یا ناهشــیار 
است. تأثیر سابلیمینال ها موقتی است؛ زیرا آنچه 
در ناخودآگاه ماست ازجمله هیجان ها باید مورد 
پردازش قرار گیرند و به خودآگاه یا هشــیار راه 
پیدا کنند؛ بنابراین هیجان ها به واسطه تراپی یا 
درمان پردازش شده و سازگار می شوند؛ از این رو 
متوجه خواهیم شد که نیازمان چیست و همین 
باعث تغییر رفتار می شــود. سابلیمینال  قادر به 
انجام این کار نیســت، بلکه فقط می تواند باعث 

مثبت اندیشی شود.«

تفکرمثبتتخریبگر
پس از این جست وجوها در اینترنت متوجه شدم 
که صفحات فروش سابلیمینال ها در اینستاگرام 
بسیار پر تعدادند. دسته بندی سابلیمینال های 
این صفحات از موضوعات ظاهــری و زیبایی تا 
موفقیت کاری و تحصیلی متفاوت است. در این 
دسته ها از زاویه  فک تا انواع رنگ چشم، قبولی در 
کنکور های متنوع، زبان های انگلیسی، فرانسه و 
آلمانی، سحرخیزی، درمان شوره سر، برنده شدن 
در قرعه کشی، چال لپ و... قیمت گذاری شده اند. 
از یکی از گردانندگان  این صفحات درباره کارکرد 
این سابلیمینال ها پرسیدم. ســابلیمینال ها از 
دوره هــای 2ماهه تا دوره های 4ماهه را شــامل 
می شوند و افرادی که این فایل ها را برای فروش 
می گذارنــد معتقدند که با گوش دادن بیشــتر 
این فایل های صوتی به نتیجــه بهتری خواهید 
رســید. البته که تعداد زیــادی از این صفحات 
مانند صفحات خرید آنالین رضایت مشــتری 
هم داشــتند که مردم از رضایت شان نوشته اند 
و حتی عکس های قبل و بعد از تغییراتشــان را 
هم فرستاده اند، اما این عکس ها یا از 2فرد کامال 
متفاوت گرفته شده یا فتوشاپ شده اند و بعضی 

دیگر نتیجه جراحی های زیبایی هستند.
اما پیام های رضایت بســیار عجیب تر بودند. ما 
نمی دانیم که ایــن پیام ها واقعی هســتند یا نه. 
ممکن است گرداننده صفحه برای جذب و اعتماد 
مخاطب، صفحه دومی که غیرواقعی است تاسیس 
کرده و این پیام ها را نوشته باشد، اما با شیوع بیشتر 
این صفحات می توانیم ایــن نتیجه را بگیریم که 
افرادی وجود دارند که از سادگی آنها سوءاستفاده 
می شود. این به معنای آن است که این فایل های 
صوتی خریــدار هم دارند؛ به عنــوان مثال کاربر 

راضی از فایل صوتی ســابلیمیناِل رشِد قد، برای 
این صفحه نوشته بود: »من یک ماه هر روز به این 
فایل گوش می دهم و حاال احساس درد در پاهایم 
دارم و تصور می کنم که قدم دارد بلند تر می شود.« 
بیشتر رضایت هایی که در بخش کامنت های این 
صفحات بودند درباره موضوعاتی هستند که بحث 
ژنتیک کمتر در آن مطرح می شود. وزن، هوش، 
رزق و روزی موضوعاتی هســتند که فرد ممکن 
اســت با تلقین به خود فکر کند که به نتیجه ای 
که دوست دارد خواهد رسید؛ درصورتی که هیچ 
نظری درباره موی صاف یا رنگ چشم، میان نظر 

کاربران دیده نمی شود.
اسماعیلی معتقد است طبق تحقیقات روانشناسی، 
مثبت اندیشی در طوالنی مدت تأثیرات وخیمی بر 
عملکرد زندگی انسان ها خواهد داشت. او می گوید: 
»تفکر مثبت در کوتاه مدت شــاید باعث شــود 
احساس بهتری داشته باشــیم، اما در درازمدت 
ریشه  انگیزه  مان را می خشکاند. افرادی که بر این 
باورند  راه صدســاله را یک شبه طی کنند، جای 
پیدا کردن راه حل های منطقــی تحت تأثیر این 
افراد قرار می گیرند که مطالب شان نه تنها مفید 
نیست، بلکه آسیب زننده هم هست؛ مثال امروز باب 
شده که افراد تشویق می شوند به تکرار جمله هایی 
از این دست که چرا از همین فردا کارت را شروع 
نمی کنی؟ تو می توانی بهترین آدم دنیا، برترین 
نویســنده، پولدارترین آدم و... شوی! این جنس 
جمالت، هیجانات افــراد را تحریک می کند و به 
ظاهر و در گام اول کمک کننده به نظر می رســد، 
اما مشکل از جایی آغاز می شود که افراد تصمیم 
می گیرند موفقیتی بزرگ را به یکباره تجربه کنند؛ 
بدون توجه به اینکه چیزی ناگهانی و بی زحمت 
به دست نمی آید. فردی که 30سال الگوی اشتباه 
در زندگی داشته، چطور می تواند با این جمالت 
در 30روز تغییر کند؟ تاکنــون هیچ مورد تأیید 
شــده ای، حتی یک مورد، امکان ایجاد تغییرات 
ژنتیک مثل افزایش قد بعد از 20ســالگی، تغییر 
رنگ چشم، تغییر جنس مو و رنگ پوست توسط 

سابلیمینال  را تأیید نکرده است.«
 

داستان؛قصهلباسپادشاهاست
عمده فعالیت این صفحات اینستاگرامی، در حوزه 
ســابلیمینال های صوتی اســت. هرچند بعضی 
از این صفحات، به جز ســابلیمینال های صوتی، 
ســابلیمینال تصویری را هم می فروشــند، ولی 
دیگر زیرمجموعه ســابلیمینال ها قرار نخواهند 

گرفــت. گرداننده صفحــه برای مــن مثالی از 
سابلیمینال تصویری فرستاد؛ عکسی از لوگوی 
صفحه در زمینه و چنــد جمله که کلماتی در آن 
تکرار می شدند که به عنوان »تأکیدات« از آن نام 
می برد. تأکیداتی مثل »موهای من صاف است/ 
موهای من هــر روز صاف تر می شــوند/ موهای 
من کامال لخت و صاف اســت/ موهــای من هر 
روز لخت تر می شــود/ لخت بودن و صاف بودن 
طبیعت موهای من است/ از اینکه موهایی لخت 
و صاف دارم خوشــحالم.« این تأکیدات جزئی از 
سابلیمینال های تصویری نیستند. باالتر توضیح 
دادیم که سابلیمینال ها با ناخودآگاه مغز انسان 
درگیرند و چیز هایی سابلیمینال تلقی می شوند 
که بخش خودآگاه یا منطقی ذهن را درگیر نکند؛ 
هر چند که این جمالت اصال منطقی نیســتند، 
اما قابل رویت و پردازش ذهن خودآگاهند. البته 
که ممکن اســت از این تأکیدات در فایل صوتی 
استفاده شود و زیر یک موســیقی بیاید آن وقت 
است که زیرمجموعه سابلیمینال ها قرار می گیرد. 
بیشتر این ســابلیمینال های صوتی و تصویری 
در اینستاگرام رایگان نیستند و بعضی از همین 
صفحات معتقدند که ســابلیمینال های صوتی 
رایگان خطرناک هستند و ممکن است ذهن شما 

را بیمار کنند.
ســابلیمینال های صوتــی کــه در صفحــات 
اینســتاگرامی جدیدا به فروش می رسند، آدم را 
یاد داستانی قدیمی می اندازند که همه در کودکی 
آن را شنیده ایم؛ داستان لباس پادشاه. 2خیاطی 
که به پادشاه قول لباسی زیبا می دهند و از سادگی 
پادشاه اســتفاده می کنند و در نهایت لباسی که 
به پادشــاه تحویل می دهند لباسی خیالی است. 
پادشاه لباســی که نیست را می پوشــد و عریان 
میان مردم می رود و فکــر می کند که همه خیره 
به لباس جدیــد و زیبای او هســتند؛ درصورتی 
که هیچ کس اثری از لباس نمی بیند. حتی اگر ما 
همه این موضوعات را باور کنیم که سابلیمینال ها 
می توانند روی ژن ما و وضعیت مالی و تحصیلی ما 
تأثیرگذار باشــند و حتی یکی از آنها را بخریم، از 
کجا باید مطمئن باشیم که تأکیداتی زیر آهنگ 
نهفته است؟ در اصل برای چیزی هزینه می کنیم 

که نمی شنویم.
در نهایــت، ســابلیمینال دروغ عجیبی به نظر 
می رسد که فراگیر شــدن آن مایه تعجب است. 
ســابلیمینال هیچ وجه علمی ندارد. عده ای در 
کشــور های آمریکا و اروپایی مدعی شده اند که 
از ایــن روش در بازاریابی نتیجــه گرفته اند، اما 
نتایج آن در زمینه های پزشــکی رد شده است. 
قطعا موسیقی بر بســیاری از درد ها درمان است 
و کلمات و جمالت می تواند در زندگی و وضعیت 
روحی افراد، معجزه گر عمل کند، اما باید بدانیم 
که موفقیت ما چه در کار و چه در تحصیل منوط 
به تالش خودمان است. دقیقا برعکس ظاهر و ژن 

که وابسته به تصمیم ما نیست.
انگار باید یاد بگیریم هم خودمان و هم دیگران را 

دوست داشــته باشیم؛ آن وقت 
شاید بتوانیم جامعه ای سالم، به 
دور از دروغ و تزویر داشته باشیم.

می
حلی

ی 
د عل

حم
ی/ م

هر
مش

ح: ه
طر

بخــش بزرگــی از ذهن مــان، همــان 
ناخــودآگاه یــا ناهشــیار اســت. تأثیــر 
ســابلیمینال ها موقتــی اســت؛ زیــرا 
آنچــه در ناخــودآگاه ماســت ازجملــه 
هیجان ها باید مورد پردازش قرار گیرند 

و به خودآگاه یا هشیار راه پیدا کنند

سابلیمینال به معنای نیمه ناخودآگاه 
یا خارج از مرحله آگاهی است. اگر ما 
بــرای درک بهتــر این مفهــوم فعالیت 
مغز را به 2دسته خودآگاه و ناخودآگاه 
تقســیم کنیم، این مفهوم با قســمت 

ناخودآگاه مغز در ارتباط است

صنمحسینخانیگزارش
روزنامه نگار

فـــــروش  صــــفـــحــــــات 
سابلــــیمـــیــــنـــــال ها در 
اینســتاگرام بســیار پــر 
تعدادنــد. دســته بندی 
ســابلیمینال های ایــن 
صفحــات از موضوعات 
ظـــاهــــری و زیـــبـــــایی 
تــا موفـــقـــــیت کاری و 
تحصیلی متفاوت است

از  ســــابلــــیــــمیـــنال هـــــا 
دوره هــای 2مــاهـــــه تــا 
دوره های 4ماهه را شامل 
می شوند و افرادی که این 
فایل هــا را بــرای فــروش 
می گذارنــد معتقدنــد کــه 
با گوش دادن بیشــتر این 
فایل های صوتی به نتیجه 

بهتری خواهید رسید

تفکر مثبت در کوتاه مدت 
باعــــث شــــــــود  شـــایــــد 
احســاس بهتــری داشــته 
باشــیم، امــا در درازمدت 
ریشـــه  انـــــگیــــــزه  مان را 
می خشـــــکاند. افــرادی 
کــه بــر ایــن باورند کــه راه 
صدســاله را یک شبه طی 
کننــد، جــــای پیــدا کــردن 
راه حـــل هــــــای مــــنطقی 
تحت تأثیر ایــن افراد قرار 
می گیرند که مطالب شان 
نه تنها مفید نیست، بلکه 

آسیب زننده هم هست

ســابلیمینال های صوتــی 
و تصویری در اینســتاگرام 
رایگان نیستند و بعضی از 
همین صفحــات معتقدند 
که سابلیمینال های صوتی 
رایگان خطرناک هستند و 
ممکن اســت ذهن شما را 

بیمار کنند

تاکنــون هیــچ مــورد تأییــد 
شــده ای، حتی یک مورد، 
امــکان ایجــاد تغییــرات 
ژنتیــک مثــل افزایــش قــد 
بعــد از 20ســالگی، تغییــر 
رنگ چشــم، تغییــر جنس 
مــو و رنگ پوســت توســط 
سابلیمینال  را تأیید نکرده 

است

ســابلیمینال هیــچ وجهــه 
علمــی نــدارد. بعضــی در 
کــــشــــور های آمــــــریکا و 
اروپایی مدعی شده اند که 
از ایــن روش در بازاریابــی 
نتیجه گرفته اند، اما نتایج 
آن در زمینه هــای پزشــکی 

رد شده است

 مک فارلین
دست خالی رفت

 بهار اتوبوس ها 
در پاییز فرامی رسد

حمله ساالنه سگ ها 
به 200 هزار ایرانی

 بازخوانی رسوایی سیاسی
 آمریکا در جهان

مدیریت شهری فعلی تهران در 200روز خدمت چه 
کار کرد و در 200روز بعدی چه برنامه ای دارد؟

 روزانه 770میلیون تومان هزینه پیشگیری از هاری 
ناشی از گزش سگ های ولگرد در کشور است 
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اتکایی به بیگانگان در 
رفع تحریم ها نداریم

معاون سیاســی وزیر امورخارجه گفت: سیاست راهبردی 
خنثی سازی تحریم در کنار ابتکار هوشمندانه رفع تحریم، 
ترفند دشمن در متوقف ساختن قطار توسعه همه جانبه کشور 

را ناکام گذاشته است.
علی باقری درحاشــیه بازدید ازنمایشگاه بین المللی صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی افزود: اراده راسخ و توانمندی شگرف 
کارگزاران و متخصصان صنعت انرژی کشور، »هنر دور زدن 
تحریم« را که زمانی تنها ابزار این صنعت در مقابله با تحریم 
هوشمند بوش بود به فناوری مقابله با تحریم فلج کننده اوباما 
وسپس به دانش برای خنثی ســازی تحریم ناشی از کارزار 
فشــار حداکثری ترامپ تبدیل کرد.اکنون دیگرکشورهای 
تحت تحریم نیز به دنبال دریافت دانش خنثی سازی تحریم 
از ایران هستند. وی توان خنثی سازی تحریم را ایجادکننده 
قدرت بازدارندگــی برابرتحریم های ظالمانــه عنوان کرد و 
گفت: توانمندی دانشــمندان و صنعتگران درخنثی سازی 
تحریم، افزون بر آنکه ظرفیت دیپلماسی برای رفع تحریم ها 
را به شدت افزایش می دهد، قدرت بازدارندگی کشور مقابل 
تحریم های ظالمانه را به طور قابل مالحظه ای ارتقا داده است.

باقری ضمن بیان این نکته که پایداری رفع تحریم ها در گرو 
حفظ و ارتقای ظرفیت های ســخت و نرم در خنثی ســازی 
تحریم هاســت، ادامه داد: جمهوری اســالمی ایران همان 
اندازه کــه در فرایند مذاکرات و انجام تعهــدات بین المللی 
ازجمله در موضوع توافق برای رفع تحریم ها جدی اســت، 
درعدم اعتماد به دشمن وعدم اتکا به بیگانگان برای مصونیت 
از تحریم هم راسخ و مصمم اســت. عقالنیت انقالبی اقتضا 
می کند بــا عدم اعتماد به دشــمن وعدم اتکا بــه بیگانگان، 
ازهمه ظرفیت های میدان دیپلماســی بــرای تامین منافع 

ملی استفاده کرد.
معاون سیاســی وزارت امور خارجه ومذاکره کننده ارشــد 
کشورمان درمذاکرات رفع تحریم، در پایان گفت: وزارت امور 
خارجه افزون براینکه یک تنه درمیدان دیپلماســی با همه 
توان در پی رفع حداکثری تحریم هاست، 
در کنار دانشمندان و فناوران 
صنعتگــران بخــش انــرژی 
کشــور ازهمــه ظرفیت های 
بین المللی بــرای ارتقای توان 
کشور درخنثی سازی تحریم ها 
استفاده خواهد کرد./ میزان 

نقل قول خبر

خبر

برجام

ضرورت پیگیری قانون راهبردی 
لغو تحریم ها در مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: برجام اشکاالت 
حقوقی مختلف به ویژه درحــوزه تضمین ها داشــته و دارد 
و مجلس نهم در مقابل این پدیده یا ســکوت کرده اســت یا 
همراهی. محمودعباس زاده مشــکینی گفت: مجلس نباید از 
تحوالت مهم کشــور عقب بماند و ضرورت دارد کارخوبی را 
که در آذر 1399با تصویب قانون راهبردی برای لغو تحریم ها 
و صیانت ازمنافع ملی تصویب شد، ادامه دهد. نماینده مردم 
مشکین شهر درمجلس بیان داشت: امروز مجلس باید بر برجام 
نظارت و مسائل آن را پیگیری کند و با مواضع فعال خود این 
مسئله را تعیین تکلیف کند. اتفاقی که در دولت روحانی افتاد و 
آمریکا یک طرفه از برجام خارج شد، بهترین فرصت برای خارج 
شدن ایران از برجام بود. عباس زاده عنوان کرد: امروز مجلس 
باید با کارفعال وکنش فعاالنه و در ادامه فرایند عزتمندانه کشور 
قدم بردارد و گفت وگوها برای تعیین تکلیف برجام را به اصالح 
برجام تبدیل کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس خاطرنشان کرد: اگرمجلس به این موضوع ورود 
نکند، کارکرد مجلس در ردیف مجالس یکم و نهم قرار خواهد 

گرفت و این شایسته مجلس انقالبی نیست. / فارس

 تاریخ پر از نانوشــته ها و رمز و رازهایی است که 
شاید تا ابد فاش نشــود. عرصه سیاست خارجی 
و چارچوب هــای پنهــان آن نیــز جــزو همان 
نانوشته هایی قرار می گیرد که گاه تمام واقعیت های 
آن گفته نمی شــود یا تمایلی به پرداختن به آنها 
وجود ندارد. یکی از این واقعیت هــا که در ایران 
کمتر به آن پرداخته شده است اما در بعد جهانی 
بسیار اســناد دارد، ماجرای مک فارلین است که 
تحت عناوینی همچون ایران گیت یا ایران کنترا 
نیز شناخته می شود. ماجرایی که نوعی رسوایی 
سیاسی برای کشور آمریکا به حســاب می آید و 
حاال با مرگ رابرت مک فارلین، مشــاور امنیت 
ملی در دولت ریگان بهانه ای برای پرداختن به آن 

و بازخوانی آن به وجود آمده اســت. ماجرایی که 
عده ای از تحلیلگــران آن را فریب کاری محض از 
جانب آمریکا تفسیر می کنند و عده ای نوعی بازی 
از پیش باخته؛ عده ای نیز آن را نوعی بازی پنهان یا 

پنهان کاری سیاسی می دانند. 

ماجرا از کجا شروع شد؟
مک فارلین یک تفنگدار دریایی بود که در دولت 
ریگان توانست مشاور امنیت ملی شود. خبر مرگ 
فارلین در حالی منتشر شــد که او بعد از ماجرای 
رسوایی سیاســی آمریکا تصمیم گرفت با قرص 
خودکشی کند اما ناموفق بود. شاید همین مسئله 
دلیل افســردگی وی تا آخر عمر او نیز بوده باشد. 
با ایــن حال او نیز احســاس می کــرده که مورد 
سوءاستفاده دولت متبوع خود قرار گرفته است. 
آن هم در سال 1365و در بحبوحه جنگ ایران و 
عراق؛ ماجرا از آنجا آغاز شد که ایران به دلیل اشغال 

جاسوســخانه آمریکا، مورد تحریم تســلیحاتی 
قرار گرفته بود؛ از طرفی آمریکا تالش داشت که 
7 گروگان خود را که در لبنان توســط حزب اهلل 
گروگان گرفته شــده بودند آزاد کند. به این امید 
که جمهوریخواهان با این وســیله انتخابات آتی 
آمریکا را به نفع خود تمام کنند. از این جهت مک 
فارلین به صورت مخفیانه و همــراه با 4 نفر دیگر 
با پاســپورت ایرلندی وارد ایران شدند تا با هدف 
آزادی گروگان ها و فروش ســالح به ایران که در 
آن زمان درگیر جنگ با عراق بود بســتر مذاکره 
و نزدیکی با ایرانی ها را فراهم کند. قرار بود آمریکا 
به ازای آزادی گروگان هایش در لبنان، تسلیحاتی 
را که ایران نیاز داشــت به تهران بفروشد و پس از 
دریافت پول آن، شورشیان )کنتراها( را علیه دولت 
نیکاراگوئه تأمین بودجه کند. بدیهی است که این 
اقدام در دولت ریگان بــدون اطالع کنگره انجام 
شده بود؛ چرا که کنگره، ایران را تحریم تسلیحاتی 
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 صفیه رضایی 

روزنامه نگار

محسن منصوری 
استاندار تهران 

در روزهای آغاز اجرای طرح مردمی کردن 
اقتصاد در تهران، کوچک ترین مشکل یا 
معضل امنیتی گزارش نشــده است. این 
در حالی است که رسانه های ضد انقالب 
با فراخوان های گسترده، تقاضای ارسال 
تصاویری از اغتشاش دارند که با صبوری 
شــهروندان تاکنــون در ایــن فراخــوان بــا 

شکست روبه رو شده اند. / همشهری 

سیداحمد آوایی
نماینده دزفول در مجلس

اگــر اعتراضاتــی دربــاره شــرایط جدیــد 
اقتصادی هســت بایــد از مســیر قانونی، 
با هوشیاری مردم، پاسخگویی مسئوالن 
و همچنین خویشتنداری شهروندان  رفع 
شــود تــا ســبب سوءاســتفاده نشــود. در 
فضای مجازی ادعاهایی مطرح می شــود 
که ضرورت دارد به شــکل دقیق، نسبت 

به برطرف کردن آن اقدام شود. / تسنیم

مک فارلین دست خالی رفت
بازخوانی رسوایی سیاسی آمریکا در جهان

کرده بود و هرگونه کمک به کنتراها را هم ممنوع 
اعالم کرده بود، ضمن اینکه این مذاکرات خارج از 
چارچوب وزارت امور خارجــه آمریکا و به صورت 
مخفیانه صورت می گرفت. با این حال ورود مک 
فارلین به ایران با هیأت همــراه راه به جایی نبرد 
چرا که مقامــات ایرانی حاضر بــه مالقات با آنها 
نشدند. در واقع آنها می خواســتند که با مقامات 
ارشد ایرانی دیدار کنند که عرف سیاست خارجی 
ایران اجازه چنین دیداری را نمی داد. با این همه 
تالش آمریکایی ها فقط در زمینه فروش سالح و 
تالش برای آزادی گروگان های خود نبود که آنها 
تالش داشــتند باب مذاکره را باز کنند که از نگاه 
خود ایران به شــوروی متمایل نشود. درحالی که 
سیاست خارجی دولت ایران آن زمان نه شرقی، نه 
غربی بود و ایران تحت رهبری امام خمینی )ره( نه 
غرب را قبول داشت نه شرق را. بلکه اتکا به نیروی 
ایمان و اراده مردمی داشت که در جنگ مقاومت 
می کردند. بی محلی مقام های سیاســی ایران با 
مک فارلین که ناشی از بی اعتمادی به آمریکا بود 
موجب شد آنها دست خالی به کشورشان بازگردند. 
ماجرای مک فارلین تا نیمه سال 1365و تا زمانی 
که این اتفاق توسط یک روزنامه لبنانی فاش شد، 
ادامه داشت. هفته نامه الشراع لبنان در روز 12آبان 
1365خبری از سفر مقامات آمریکایی به تهران 
منتشر کرد البته مقامات آمریکایی تکذیب کردند 
اما واقعیت قابل کتمان نبود.این ماجرا در آمریکا به 
یک بحران تمام عیار تبدیل شد؛ چرا که با وجود 
آنکه کنگره آمریکا تأمین مالی شورشــیان کنترا 
در نیکاراگوئه را ممنوع کرده بود، دولت ریگان از 
پول معامالت اسلحه در ایران برای کمک مالی به 
این شورشیان استفاده کرد.به این ترتیب آمریکا 
آبروی خود را نه تنها در حوزه داخلی که در سطح 
جهانی نیز برد. مک فارلین نیز محاکمه و ریگان 
محکوم به دروغگویی، خطا و ضعف در سیاســت 
خارجی شد.امام خمینی)ره( درباره ماجرای مک 
فارلین فرموده بودند:»... آنهایی که می گفتند ما 
چه می کنیم و قطع رابطه می کنیم و از این مسائل 
می گفتند، امروز معلوم شــد که با عجز و ناله در 
پیشگاه این ملت آمده اند و می خواهند که رابطه 
برقرار کنند، می خواهند عــذر تقصیر بخواهند و 
ملت ما قبول نمی کند. این مسئله است، مسئله ای 
اســت که از تمام پیروزی های شــما باالتر است. 
مســئله رئیس آمریکا با آن همه به قول خودش 
جالل و جبروت، کسی را از مقامات عالی بفرستد 
به اینجا که با مقامات اینجا مالقات کنند و هیچ یک 
از آنها حاضر به مالقات نشود. این مسئله بزرگی 
است که دنیا را منفجر کرده است و باید هم بکند، 
کاخ سفید را به عزا نشانده است و باید هم بنشاند، 

مسئله مسئله مهم است...«
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ترافیک تهران بسیار سنگین است. مسافران مترو 
و اتوبوس هم در ســاعات صبحگاهی و عصرگاهی، 
با ازدحــام جمعیت، روبه رو هســتند و گاهی یکی 
دو قطار یا اتوبوس از جلوی رویشــان رد می شــود 
اما نمی توانند ســوار شوند. متأســفانه سال ها کم 
توجهی به حمل ونقل عمومی ازجمله در بحث ناوگان 
اتوبوسرانی باعث شده تا این مد حمل ونقل عمومی 
در روزهای پس از پاندمی کرونــا نتواند به نیازها و 
درخواست های شــهروندان پاسخ خوب و مناسبی 
بدهد.  اگرچه مدیران و پرسنل این دو شبکه انبوه بر 
ارزان و محبوب تمام تالش شان را به کار گرفته اند تا 
مترو و اتوبوس از نفس نیفتند. نشان به آن نشان که 
طی ماه های گذشته 675اتوبوس نو یا بازسازی  شده، 
3ایستگاه مترو به بهره برداری رسیده، 8هزار میلیارد 
ریال بودجه برای خرید قطعات مترو درنظر گرفته 
شده و اورهال 30رام قطار در دستور کار قرار گرفته 
است. با این حال، پرواضح است که 2050دستگاه 
اتوبوس فعلی و فرســودگی دوســوم ناوگان مترو، 
کاری عظیــم را می طلبد و نمی تــوان خیلی زود، 
منتظر نتیجه الزم بود.  حال برای بخش اتوبوسرانی، 
اقداماتی کــه اکنون انجام می شــود طی 200روز 
ابتدای سال تا پاییز و پیش از شروع سال تحصیلی 

1402-1401 به ثمر می نشیند.
در این شرایط شــهرداری تهران، با همکاری دولت 
و همچنین مشــارکت بخش خصوصــی به دنبال 
توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوســرانی است. بهرام 
نکاحی، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی ابراز امیدواری 
می کند تا پیش از نیمه دوم سال شاهد تقویت ناوگان 
اتوبوسرانی و کاهش مشکالت این بخش باشیم و در 
همین راستا به همشهری می گوید:»از ابتدای سال 
که شرایط کرونا به سمت عادی شدن رفت و شاهد 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بودیم، یکباره حجم 
تقاضای سفر در ناوگان اتوبوســرانی با یک جهش 
جدی روبه رو شد. درنتیجه کمبود ها و کاستی هایی 
که از گذشته به ما تحمیل شــده است ظهور و بروز 
پیدا کرد. تمام تالش مان را بــه کار گرفته ایم تا آن 
بخش از ناوگان که نیاز به بازسازی و اورهال دارد را 
در یک بازه زمانی مناسب دوباره به چرخه خدمت و 
خطوط برگردانیم. در کنار این موضوع، به کارگیری 

اتوبوس های جدید را هم دنبال می کنیم که شامل 
900دستگاه از مسیر وزارت کشور می شود. وزارت 
کشــور و خودروســازان قول داده ا ند 900دستگاه 
اتوبوس را در چند مرحله قبل از پایان ســال به ما 
تحویل دهند. همچنین امیدواریم در گام اول بخشی 
از هزار دســتگاه اتوبوس وارداتــی را هم به چرخه 
خدمات وارد کنیم که فعال یک بخش 50تایی از آن 
در بندرعباس است که ان شاء اهلل بتوانیم آن را منتقل 
کنیم. تمام ظرفیت های خودمان را به کار گرفته ایم تا 
موج دوم تقاضای سفر که در مهر ماه اتفاق می افتد را 

به بهترین شکل ممکن پوشش دهیم.« 

برنامه های مدیریت شهری 
اولویت اول:  تأمین 500دســتگاه اتوبوس برقی 
از قرارداد وزارت کشــور با هزینه ســرمایه گذاری 
280میلیــارد تومــان از ســمت شــهرداری، 
3200میلیــارد تومــان از ســمت دولــت و 
880میلیارد تومان از اوراق مشارکت در دستور کار 
است.500دستگاه اتوبوس برقی بخش خصوصی با 
هزینه سرمایه گذاری 160میلیارد تومان از سمت 
دولت، 900میلیــارد تومان از اوراق مشــارکت و 
3هزارو80 میلیارد تومان از سمت بخش خصوصی 
جزو اولویت نخســت سامانه اتوبوســرانی به شمار 

می رود.
اولویت دوم:  بازسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی 
در مدت زمان 4ســال اعالم اولویت بعدی سازمان 
اتوبوســرانی اســت. این پروژه شــامل بازسازی 
2هزارو500 دســتگاه اتوبوس تک کابین با هزینه 
1250میلیارد تومان و بازســازی 400دســتگاه 
اتوبوس دوکابین بــا هزینه 360میلیــارد تومان 
می شود. منابع این اولویت از سوی شهرداری تهران 

تامین خواهد شد.
اولویت ســوم:  اکنون 1059راننــده پایه یک در 
ناوگان اتوبوســرانی وجود دارد که تا پایان ســال 
300راننده بازنشسته می شوند. بنابراین هزارو41نفر 
کســری راننده وجود دارد که بخشــی از این آمار 
مربوط به ناوگان خصوصی و بخــش دیگر ناوگان 
ملکی است. شهردار تهران دستور جذب 450راننده 
را صادر کرد کــه جذب 200راننده نهایی شــده و 
کارهای مربوط به جــذب 250راننده دیگر درحال 

انجام است.

اولویت چهارم: 
تعویــض مخازن فرســوده اتوبوس های گازســوز 
به تعداد 1000دســتگاه با منابع مالــی مورد نیاز 
100میلیارد تومان در مدت زمان یک سال اولویت 

بعدی اتوبوسرانی پایتخت به شمار می رود.

بهاراتوبوسهادرپاییزفرامیرسد
مدیریت شهری فعلی تهران شبکه اتوبوسرانی را چگونه تحویل گرفت، در 200روز خدمت چه کار کرد و در 200روز بعدی برای تحول در این بخش چه برنامه ای دارد؟

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

۲۰هزارو۲۳۴میلیارد تومان برای 
توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی 

توســعه و نوســازی ناوگان اتوبوســرانی پایتخت در یک افق 
چهارساله نخستین اولویت شهرداری تهران در بحث حمل ونقل 
عمومی محسوب می شود. این موضوع در مجموع به تامین منابع 

مالی به ارزش 20هزارو234میلیارد تومان نیاز دارد.

واردات 19۰۰دستگاه اتوبوس
در کنار نوسازی ناوگان شهری، 900دستگاه اتوبوس نیز از سوی 
وزارت کشور وارد می شود. همچنین شهرداری تهران درخواست 
واردات 1000دستگاه اتوبوس را ارائه کرده است که با این طرح 
در کمیسیون زیربنایی دولت موافقت شده و در مرحله بعدی باید 

در صحن دولت به تصویب برسد.

بازگشت 1۴۰۰ اتوبوس از رده خارج شده به مدار 
امســال 1400 اتوبوس که از مدار خارج شــده اند، بازســازی 
می شوند که از این تعداد 400دستگاه دوکابین و 1000دستگاه 
تک کابین اســت. همچنین شــهرداری تهران برای تعویض 

1000دستگاه مخزن گاز اتوبوس هم برنامه دارد.

11۰+1۲۰۰ دستگاه اتوبوس 
با آغاز فعالیت مدیریت شــهری جدید وضعیت اتوبوسرانی رو 
به بهبود بوده و پس از ســال ها اخیرا 120دستگاه اتوبوس به 
ناوگان حمل ونقل عمومی تهران افزوده شــده اســت. دولت و 
شــهرداری تهران در تعامل با یکدیگر گام هایی در این زمینه 
برداشته اند و طی توافق صورت گرفته با دولت قرار است تا آخر 
ســال 1200دســتگاه اتوبوس در قبال تهاتر نفت برای تهران 

اختصاص داده شود.

اقدامات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در 8ماه گذشته: 
  ورود ۱۲۰دستگاه اتوبوس جدید

  بهسازی و راه اندازی ۲۴۹دستگاه اتوبوس
  تعویض مخازن سوخت ۲۶۸دســتگاه اتوبوس 
و همچنین تعویــض شــیرآالت ۱۲دســتگاه اتوبوس 

گازسوز
  بازسازی اساسی ۲۶دستگاه اتوبوس

  خریــد ۲۰دســتگاه ون کــه بــه زودی وارد چرخــه 
خدمات رسانی می شوند

  جذب و تامیــن ۲۰۰راننده جدیــد و ۲۵۰نفر نیز 
در مرحله گزینش

  راه اندازی کارخانه نوآوری اتوبوسرانی )فاز مطالعاتی(
  راه اندازی خط گردشگری)فاز مطالعاتی( که در ایام 
نوروز۱۴۰۱ در 2مســیر به صورت آزمایشــی در تهران و 

شهرری فعالیت کرد

سیداحمد علوی
رئیس کمیته گردشگری و 

میراث فرهنگی شورای شهر تهران
تاســیس ســازمان گردشــگری مصوبــه 
شــورای شــهر را دارد و اخیــرا در شــورای 
اداری شهرداری تهران مطرح و مقرر شد 
تا نســبت به تهیه ســاختار این ســازمان 
اقدام شود. شهرداری هم اکنون در حال 
تهیه الیحه ای در همین خصوص اســت 
تا در آن ســاختار، ســازمان جدیــد در آن 

تدوین شود.

نقل قول خبر

عدد خبر

حمل ونقل

سرپرست ســازمان مهندســی و عمران 
شهر تهران، از رشــد ۴۰درصدی تولید و 
پخش آسفالت نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل خبر داد. مســعود حق لطفی 
گفت: »طی ۴5روز نخســت امســال با 
تولید حدود ۱۰۰هــزار تن انــواع مخلوط 
آســفالتی، رکــورد تــازه ای در ایــن زمینه 
ثبــت شــد؛ طــوری کــه ایــن شــاخص 
نسبت به سال گذشته رشد ۴۰درصدی 

داشته است.«

100,000
 تن آسفالت

مدیرعامــل ســازمان ورزش شــهرداری 
از طراحــی مســابقات محلــه قهرمان در 
محالت شــهر تهران در ۸رشــته ورزشــی 
تیمــی و انفــرادی خبــر داد. حســین 
اوجاقــی گفــت: »ایــن مســابقات در 
۸رشــته ورزشــی ویژه آقایان و بانوان در 
جهــت هویت بخشــی به محــالت برگزار 
می شود. ابتدای خرداد ثبت نام ها آغاز و 
تا تابستان برگزاری مسابقات عملیاتی 
می شــود؛ به طوری که ۳5۳محله شــهر 
تهران در طول سال درگیر این مسابقات 

می شوند.« 

8
رشته ورزشی

مهدی شایسته اصل
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو

قرارداد ۱۰۰میلیــون یورویی بــا فاینانس 
خارجــی نهایــی شــده اســت و بعــد از 
انعقــاد قــرارداد می توانیــم نســبت بــه 
خرید تجهیزات و قطعات مترو که ۸هزار 
میلیارد ریــال نیــاز دارد، اقــدام کنیم که 
کار نهایــی شــده اســت. براســاس نــوع 
قطعه، ثبــت ســفارش و زمان ســاخت، 
یک بــازه زمانی بــرای تحویل وجــود دارد 
که حدودا بین 2تا ۸ماه زمان الزم است.

برنامه هایی برای ارتقای رفاه و حقوق و مزایای پرسنل شرکت اتوبوسرانی
بهرام نکاحی، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی شهر تهران با اشاره به برخی از مشکالت و نیازها و 
درخواست های پرسنل شاغل و بازنشسته این شرکت، از برنامه ها و تالش های صورت گرفته در 
راستای تحقق این موارد در سال جاری خبر می دهد: »برخی از رانندگان درخواست هایی درباره 
۴درصد بیمه سخت و زیان آور دارند که اختالف نظرهایی بین شهرداری و شرکت بیمه درباره نحوه 
پرداخت آن وجود دارد. در تالش هستیم تا هرچه زودتر این موضوع را به جمع بندی رسانده و حل 
و فصل کنیم. موارد و مباحثی هم درباره سنوات و کارت منزلت و استفاده از ظرفیت های رفاهی 
مجموعه برای بازنشستگان و پرسنل شاغل شرکت اتوبوســرانی وجود دارد که با توجه به نگاه 
شهردارمحترم تهران و تأکید ایشان بر لزوم تکریم کارکنان به ویژه پیشکسوتان و بازنشستگان 
درحال پیگیری آنها هستیم. در همین راستا شرکت اتوبوسرانی یک مجموعه رفاهی دارد که از 
سال های قبل تعطیل اســت، اما درحال راه اندازی دوباره آن هستیم. همچنین مجموعه ورزشی 
شرکت واحد راداریم که آن هم در۳-۲سال گذشــته برای انجام تعمیرات تعطیل بود و پیگیری 

می کنیم تا امسال مجدد وارد چرخه خدمت رسانی شود.«

مکث
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 ســگ های ولگــرد در حوالی 
کرج دختربچه سه ســاله ای را از 
بغل مادرش قاپیدنــد و جلوی 
چشــمان مادرش هرکدام پنجــه و دندانی بر 
جسمش کشیدند که در نهایت تن نیمه جانش 
را یک راننده عبوری با کمک قفل فرمان از میان 
سگ ها بیرون کشــید و به بیمارستان برد. حاال 
کودکی که یک بند به مادرش با وحشت می گوید: 
»مامان هاپو منو خورد« شب ها کابوس می بیند 
و بی گمان جای زخم های روح و جسمش تا پایان 

عمر با او باقی خواهد ماند.
سگ های ولگرد تعدادشان آنقدر زیادشده است 
که به معضلی برای جوامع شــهری، روستایی 
و حیات وحش تبدیل شــده اند. در کشور های 
توسعه یافته که قوانین سخت و آزمون پس داده ای 
در حمایت از حیوانات دارند، هیچ ســگ بدون 
صاحب واکسینه نشــده ای وجود ندارد. سگ ها 
یا در صف واکسیناسیون، عقیم سازی و واگذاری 
هســتند یا به دالیل معتبر پزشــکی اوتانازی 

می شوند.
چندی پیــش مصطفی نــادری، کارشــناس 
محیط زیست به خبرگزاری تســنیم گفته بود 
که جمعیت ســگ های ولگرد در کشور از مرز 
۲میلیون قالده گذشته است. به منظور کنترل 
جمعیت این گونه و جلوگیری از آسیب رسیدن 
به ســایر گونه های حیات وحش و حتی انسان، 

غذارسانی به سگ های ولگرد باید ممنوع شود.
هاله میرابریشمی، افسر ارشد حیوانات در ایالت 
مریلند آمریکا نیز اعــالم کرد که تنها 10درصد 
از ســگ ها و گربه های بدون صاحب به مرحله 
اوتانازی می رسند. او در الیو اینستاگرامی خود 
می گوید: دلیل موفقیت آمیــز بودن برنامه های 
این ایالــت در کاهش ســگ های بدون صاحب 
اجرای برنامه TNR )زنده گیری، واکسیناسیون، 
عقیم ســازی و واگذاری( با همــکاری حامیان 

حیوانات در قبول سرپرستی است.
چنین حمایتی از حیوانات شهری بدون صاحب، 
عالوه بر اینکــه مانع از هجوم ایــن حیوانات به 
حیات وحش شــده، بیماری های مشترک بین 
انسان و حیوان را نیز به حداقل ممکن رسانده و 
مانع ازدیاد جمعیت آنها می شود. او در مورد نحوه 
حمایت از حیوانات بدون صاحب می گوید: در این 
روش حقوق حیوانات باید به تمامی رعایت شود. 

هر ســگ یا گربه یک حامی و مسئول مشخص 
دارد که غذارسانی نیز توسط آنها انجام می شود. 
پسماند  غذای انسان ها به حیوانات داده نمی شود. 
غذارســانی بدون پذیرش مسئولیت حیوان در 
عقیم سازی و واکسیناســیون جرم است و فرد 
خاطی به ازای هر حیوانی که غذارســانی کند 
500دالر جریمه می شود؛ ضمن اینکه 100دالر 
نیز باید برای ثبت حیوان به دولت پرداخت کند.

هیچ کدام از این قوانین در ایــران وجود ندارد و 
شهرداری ها با اســتناد بند 15 ماده 55 قانون 
شهرداری ها به منظور جلوگیری از شیوع امراض 
ساریه انســانی و حیوانی و جمع آوری حیوانات 
بالصاحب و دفع حیوانات مریض، مزاحم و ولگرد 
دســتورالعمل ۲0صفحه ای دارنــد که به همه 

بند های آن نیز عمل نمی کنند.
مهدی نبی یان، مدیر پروژه بین المللی حفاظت 
مشــارکتی میش مرغ در گفت وگو با همشهری 
می گوید: براساس آمارهای موجود در سال 66 
در کشــور کمتر از 700تزریق واکســن هاری 
گزارش شد. این آمار در ســال 98به ۲34هزار 
مورد می رســد. ۲00هزار مورد از این گزش ها 
مربوط به ســگ ها )180هزار سگ صاحب دار و 
۲0هزار سگ بدون صاحب( و 34هزار مورد آن 

مربوط به سایر گونه هاست. سال گذشته این آمار 
به ۲50هزار مورد رسید. یک دوره درمان هاری 
50تا ۲50دالر برای کشــور هزینه دارد. یعنی 
دولت روزانه 770میلیون تومان برای جلوگیری 
از انتقال بیماری هاری بر اثر سگ گزیدگی هزینه 

می کند.
مهدی نبی یان می گوید: وقتی جمعیت سگ ها 
بیشتر می شود تقابل و تعارض شــان با انسان و 
سایر گونه ها افزایش می یابد.مدام شاهد بیشتر 
شدن ســگ های بیمار با عفونت های شدید در 
شهرها و روستاها هستیم. بنابراین همانطور که 
نباید در جوی آب به دلیل افزایش جمعیت موش 
پســماند غذا ریخت، نباید جمعیت سگ ها را با 
غذادهی افزایش داد. افزایش موش ها به معنای 
افزایش ابتال به 70نوع بیماری مشترک با انسان 
است. راه اندازی کمپین های حمایت از سگ های 
ولگرد درست مثل این است که برای حمایت از 
موش ها کمپین راه انداخــت. به گفته او، وجود 
ســگ های بالصاحب  به جمعیت حیات وحش 
زادآور کشور لطمه وارد کرده است. این متخصص 
حیات وحــش می گویــد: برای تامیــن بودجه 
حفاظت از یوزپلنگ، در خطر انقراض ترین گونه 
کشور با محدودیت های شدید مالی در حد یک 

تا ۲میلیارد تومان مواجهیم. به گفته مدیر پروژه 
بین المللی حفاظت مشــارکتی میش مرغ، در 
قوانین کشــور چیزی به نام »پناهگاه نگهداری 
از ســگ های ولگرد« وجــود ندارد. براســاس 
دســتورالعمل »کنترل و مدیریت ســگ های 
ولگرد« مصوب سال 87که توسط وزارت کشور 
ابالغ شد باید سگ هایی که بیماری یا معلولیت 

شدید دارند، اوتانازی شوند. 
عده ای از به اصطالح حامیان ســگ ها و گربه ها 
تصور می کنند که اگر سگ و گربه ای عقیم شد، 
دیگر خطری برای جوامع انسانی و حیات وحش 
ندارد؛ درحالی که به گفته مهدی نبی یان، عقیم 
کردن حیوانــات تنها توانایی بــاروری را از آنها 
می گیرد اما آنها همچنان می توانند به انســان 
و حیات وحش حملــه و ناقل بیماری باشــند. 
اما عده ای با سوء اســتفاده از احساس مردم و با 
استدالل غیرعلمی، کمپین هایی راه می اندازند 
و دم از حمایت از حیوانات می زنند. اگر این افراد 
دلشان برای ســگ های ولگرد می سوزد، خب 
آنها را در منازل شــخصی خود نگهداری کنند؛ 
نه اینکه پسماند گوشــت بگیرند و خاک، آب و 
محیط زیســت را به بهانه غذارسانی به سگ ها 

آلوده کنند.

حمله ساالنه سگ ها به 200 هزار ایرانی
 روزانه 770میلیون تومان برای  پیشگیری از هاری ناشی از گزش سگ های ولگرد در کشور هزینه می شود؟

حیات وحش

خشکسالی ۳۰ ساله چقدر واقعیت 
دارد؟

طی هفته های اخیر نقل قول یکی از مسئوالن درباره ورود 
ایران به دوره 30ساله خشکسالی خبر ساز شده، اما چقدر این 

نکته واقعیت دارد؟ 
طی ســال های اخیر 1.5میلیون هکتار از تاالب های کشور 
به کانون گرد و غبار تبدیل شــده تا مســاحت کانون های 
گرد و غبار در اطراف ایران به ۲70میلیون کیلومتر برسد و 
خاورمیانه پس از صحرای بزرگ آفریقا به دومین تولیدکننده 

بزرگ گرد و غبار در جهان تبدیل شود.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ضمن 
رد ورود ایران به دوره 30ساله خشکسالی می گوید: اگر روند 
افزایش دما و مصرف باالی آب همچنان وجود داشته باشد، 
شدت و اثرات خشکسالی تشدید می شــود. احد وظیفه در 
گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرســش که آیا ایران وارد 
دوره 30ساله خشکی شده است، می افزاید: این ادعا که وارد 
دوره 30ساله  خشکسالی شــده ایم، غلط است. خشکسالی 
یک دوره 30ساله یا 10ساله ندارد و تقریبا از 5 دهه گذشته 

بارش ها به تدریج روند کاهشی داشته است.
بارش های تجمعی کشــور همچنان روند کاهشی و منفی 
دارد و نسبت به 50سال گذشــته تا به امروز شیب منفی را 
طی کرده است، اما بارش ها هرسال نسبت به سال گذشته 
کاهش نمی یابند، بلکه نوسان بارشی وجود دارد. به طور مثال 
سال1371 میانگین بارش ساالنه 34۲میلی متر و سال های 
قبل و بعد از آن کمتر بوده؛ بنابراین میزان بارندگی نوسان 
دارد و ثابت نیست. به گفته رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت 
بحران خشکسالی، به طور کلی نســبت به آمارها میانگین 
بارش کشور در 50ســال گذشــته ۲70میلی متر بوده که 
میانگین بارندگی کشــور به ۲30میلی متر رســیده است؛ 
به عبارتی طی 50سال گذشته 40میلی متر متوسط بارندگی 
کشور کاهش یافته و این نشــان دهنده کاهش بارندگی در 
کشور است؛ بنابراین بارش ها دارای نوسان هستند؛ به طور 
مثال در سال گذشته بارش ســاالنه باران 134میلی متر و 
امسال 156میلی متر بوده که نسبت به سال گذشته افزایش 
یافته است. وظیفه با بیان اینکه برای میزان بارندگی ها عدد 
ثابتی وجود ندارد و برای خشکسالی نمی توان دوره مشخصی 
تعیین کرد، می افزاید: نمی توان گفت که وارد دوره 30ساله 
خشکسالی شده ایم و بعد از آن تمام می شود. اگر روند افزایش 
دما و مصرف باالی آب همچنان وجود داشته باشد شدت و 
اثرات خشکسالی تشدید می شود. رئیس مرکز ملی اقلیم و 
مدیریت بحران خشکسالی در پایان می گوید: امروزه عالوه 
بر خشکسالی، بحث مصرف آب هم وجود دارد. مصرف آب 
به اندازه ای است که اگر بارندگی ها به میزان نرمال هم باشد، 
همچنان کمبود آب وجود دارد. طبیعت، توانایی تامین آب 

مورد نیاز انسان را ندارد.

منصورشیشهفروش
مدیرکلمدیریتبحراناستانداری

اصفهان
اصفهــانبــامعضــلبیابانزایــیو
کانونهــایگــردوغبــاردرگیراســتو
شهرکعلمیتحقیقاتیوشرکتهای
دانشبنیانبرایارائهروشهایکنترل
بیابانواجرایطرحهــایبیابانزدایی

میتوانندبهایناستانکمککنند.

مجتبیذوالجودی
معاونمحیطزیستدریاییسازمان

حفاظتمحیطزیست
ســازمانحفاظــتمحیطزیســتبــا
همکارینهادهاوسازمانهایاجرایی
انجــاممطالعــاتکاربــردیآمایــش
سرزمینراقبلازطراحیوبرنامهریزی
بــرایاجــرایطرحهــاوپروژههــادر
دســتورکارقــراردادهورســیدنبــه
دســتورالعملهایصحیحدراستقرار
صنایعوفعالیتهاموردتوجهاست.

نقل قول خبر

هزارپرنــدهمهاجرســاالنهبهتاالب
میقــانمیآینــد.بــهگــزارشمهــر،
محیــط معــاون موســوی، زهــره
اســتان زیســت محیــط طبیعــی
مرکزیگفت:تــاالبمیقانیکیاز
۱۰۵منطقهمهاجرتپذیــرپرندگان
ســاالنه و دنیاســت در مهاجــر
۵۳گونــهزیســتیبــهتــاالبمیقان

مهاجرتمیکنند.

۲۰

هزارهکتارجنــگلبلوطدرکهگیلویه
وبویراحمــد،خوزســتانوفــارس
وجــودداردکه۳.۵درصــدآنبهآفت
جوانهخواروبرگخوارمبتالشدهاند.
علینقــی همشــهری، گــزارش بــه
حیدریــان،معــاونحفاظتســازمان
منابــعطبیعیکشــورگفت:درســال
قبــلاقدامــاتالزمجهــتمبــارزهبــا
اینآفتهادر۸هزارهکتــارازجنگل

انجامشد.

۸۷۰

عدد خبر

خبر روز

وضعیت وخیم عمارت »مسعودیه«
وضعیت عمارت »مسعودیه« رو به وخامت است و به گزارش ایسنا، 
بخش های از آجرهای دیوار بیرونی ریختــه و عابرانی که هر روز 
از خیابان »ملت« گذر می کنند، نگران ریزش دیوارهای عمارت 
قاجاری هستند. بخش های دیگر دیوار نیز به دلیل رطوبت، برآمده 
است. در حال حاضر وضعیت این بنا خطرناک توصیف شده است. 
عمارت »مسعودیه« سال 1389 با برگزاری یک مزایده از سوی 
صندوق حفظ، احیا و بهره برداری از آثار تاریخی و فرهنگی به مدت 
59 سال در اختیار شرکت سرمایه گذاري عظام قرار گرفت تا پس از 
مرمت، تبدیل به هتل 5 ستاره شود. شرکت عظام ملزم بود عمارت 
مسعودیه را طي 3 سال مرمت کند. اما 6 سال پس از واگذاري بنا 
به سرمایه گذار، صندوق حفظ، احیاء و بهره برداری از آثار تاریخی 
و فرهنگی با طرح این ادعا که عمارت،  مرمت نشده از شرکت عظام 
شکایت کرد و در  ســال 95 برای تنفیض فسخ قرارداد اقدام شد. 
عمارت »مسعودیه« از آن ســال تاکنون حقوقی شده و به همین 

بهانه در آن به روی مردم بسته است.  ید
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پس از آنکه ســازمان هواشناسی 
نسبت به وزش باد شدید و خیزش آب و هوا

گرد و خاک در ۲۲استان و رگبار و 
رعد و برق در ۱۱استان هشــدار داد، روز گذشته، 
یکشنبه )۲۵اردیبهشت( سیســتان و بلوچستان، 
کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی درگیر این پدیده 
شــدند. به گزارش همشهری، محســن حیدری، 
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از تداوم 
وضعیت هشــدار نارنجی صادر شده تا روز دوشنبه 
برای نواحی شمالی اســتان خبر داد و گفت: وجود 
گردوغبــار می تواند بــرای گروه های ســنی ویژه 

آسیب زا باشد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و 
بلوچستان هم گفت: توفان منطقه سیستان بیش از 
70نفر از مردم این منطقه در شمال استان را به دلیل 
مشکالت تنفسی روانه بیمارستان ها و مراکز درمانی 
کرده است .  علیرضا شهرکی افزود: تمامی نیروهای 
امدادی و خدمات رســان در مســیرهای ارتباطی 
منطقه سیستان آماده باش هستند تا درصورت نیاز 
اقدام به کمک رسانی به شهروندان کنند. با توجه به 
توفان شن در این اســتان، مدارس پیش دبستانی 
و ابتدایی منطقه سیســتان براســاس اعالم ستاد 

بحران سیستان روز یکشنبه ۲۵اردیبهشت تعطیل 
بود. کارشناس هواشناسی کرمان هم از وقوع توفان 
شدید در جنوب این استان خبر داد و گفت: توفان 
موجب بروز گردوغبار، ریزگردها و آلودگی شدید هوا 
شد. به گفته مریم سالجقه، هر چند روز سه شنبه از 
شدت وزش باد کاسته می شود، اما روزهای انتهایی 
هفته جاری بار دیگر توفان اســتان را فرا می گیرد. 
طبق اعالم ســازمان هواشناســی، امروز دوشنبه 
)۲۶اردیبهشت( هم هشدار باد شدید و گرد و خاک 
برای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، 
زنجان، خوزستان، کرمانشاه، ایالم، همدان، مرکزی، 
لرستان، تهران، قزوین، البرز، اصفهان، اردبیل و قم 

صادر شده است. 

عدد خبر

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی منطقه 
آزاد ارونــد در اســتان خوزســتان گفــت: 
۱۴۵هنرمنــد در قالــب ۱۶گــروه صحنــه و 
بیســت وچهارمین  در  تئاتــر  خیابانــی 
جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر 
حضــور می یابنــد. بــه گــزارش ایرنــا، رضــا 
مردانی با بیان اینکه 8اثر به بخش صحنه 
و 8اثــر بــه بخــش خیابانــی ایــن جشــنواره 
راه یافته انــد، افــزود: بیســت وچهارمین 
جشــنواره تئاتــر ملــی فتــح خرمشــهر از 
۳۰اردیبهشــت تــا ســوم خــرداد ۱۴۰۱ در 

منطقه آزاد اروند برگزار می شود.

 145
هنرمند

خوزستان

مدیر جهادکشاورزی شهرســتان جهرم در 
اســتان فارس از صــادرات بیــش از 8۰۰تن 
مرکبــات به کشــورهای حــوزه اوراســیا خبر 
داد. به گــزارش مهر، حســن زمانی گفت: 
بیش از ۴۵تن لیمو لیســبون تولیدشده از 
باغات شهرستان جهرم که پس از برداشت 
و سورتینگ در محل ســردخانه نگهداری 
می شــد در هفته اخیر به کشور ارمنستان 
صــادر شــد. وی افــزود: ایــن محموله هــا 
پــس از بازدیــد و تأییــد عاری بــودن از آفت 

و بیماری صادر شده است.

 800
تن

فارس

بافت تاریخی بوشهر
هویت یک مکان جغرافیایی را می شود در بافت قدیم آن 

جست وجو کرد. در گذشته هر منطقه بنا به اقلیم و شرایط 
آب و هوایی خود، الگوی خاصی برای ساخت بنا و محل 

سکونت خود انتخاب می کرد. ساکنان بندر بوشهر با توجه به 
نزدیکی به دریا و هوای گرم و مرطوب، نوع ساختمان سازی 
دلنشین و زیبایی با مصالحی از سنگ و ساروج و گچ و چوب 
را انتخاب می کردند. بافت قدیم بوشهر یکی از جاذبه های 
توریستی این شهر است که هنوز در دل خود خانه هایی با 

سبک گذشته را دارد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

بوشهرعکس خبر

 قیمت نان و شیوه فروش آن همیشه 
یکی از دغدغه های جدی مردم بوده گزارش

است؛ موضوعی که در هفته های اخیر 
به بحثی داغ تبدیل شده و حتی بسیاری را نگران کرده 
است. در کنار این موضوع، شیوه مدیریت توزیع آرد و 
مبارزه با قاچاق آن نیز بســیار مورد توجه است، زیرا 
خروج غیرقانونی آرد از کشــور هــر از گاهی موجب 
اختالل در پخت نان یا تعطیلی نانوایی ها در شهرها و 
روستاهای کشور می شود. همه این موارد در کنار هم 
موجب شد دولت طرح هوشمندســازی یارانه نان را 
مطرح و زنجان را به عنــوان پایلوت اجرای آن انتخاب 
کند. فروردین امســال بود که محســن افشــارچی، 
استاندار زنجان خبر اجرای این طرح را رسانه ای کرد که 
به موجب آن شهروندان می توانند با همان کارت یارانه 
خود نان را با قیمت فعلی خریــداری کنند و به جای 
گران شدن نان، یارانه این کاالی مهم از سوی دولت به 

نانوایان پرداخت شود.

سهمیه بندی نان وجود ندارد
اجرای طرح هوشمندســازی یارانه نــان در زنجان 
به اســتانداری سپرده شــده و معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری نیز مسئول پیگیری و نظارت بر 
آن است. خلیل قاسملو با بیان اینکه در این طرح نانوا، 
آرد را با قیمت واقعی دریافت می کند و به ازای تعداد 
نان های فروخته شده یارانه می گیرد، می گوید: در این 
طرح هیچ ســهمیه بندی یا محدودیت خریدی برای 
مردم وجود ندارد و شهروندان زنجانی می توانند بدون 

نگرانی نان مورد نیاز خود را تهیه کنند.
وی از برگزاری جلســات متعــدد و برنامه ریزی  برای 
اجرای این طرح خبر می دهد و اظهار امیدواری می کند 
طرح یادشــده بدون مشکل در اســتان اجرایی شود. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری یکی از 
دالیل مهم اجرای این طرح را خروج ۳0درصد از آرد 
یارانه ای استان از چرخه تولید نان می داند و می گوید: 
با قاچاق آرد از یارانه هر فــرد ایرانی ۳۲هزار تومان به 
کشور های همسایه می رود و طرح هوشمندسازی یارانه 
نان در زنجان برای پیشگیری از این مشکل در استان 

اجرا خواهد شد.
به گفته قاسملو، الگوی مصرف نان خانوار های زنجانی 
طی یک طرح بررسی و استخراج شده است و مشکلی 

در زمینه تأمین نان مردم وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه قیمت نان های سنتی در استان 

تغییر نخواهد کرد، می افزاید: آنچه تغییر کرده نحوه 
توزیع یارانه نان ســنتی اســت که از طریق ســامانه 
هوشــمند به قیمت سابق ارائه می شــود و از آنجا که 
براساس تصمیم کشــوری زنجان پایلوت اجرای این 
طرح انتخاب شــده، مردم استان از ۱0درصد تخفیف 
در قیمت نان بهره مند خواهند شــد تا به این ترتیب 
زنجانی ها نان ۲هزار تومانی را ۱800تومان خریداری 

کنند.

نان گران نمی شود
در این طرح جدید نانوایی ها دیگر آرد یارانه ای دریافت 
نمی کنند و قیمــت آرد آزاد خواهد بــود. با این حال 
ســازوکار طرح جدید موجب خواهد شد قیمت نان 
افزایش نیابد.  مدیرکل غله وخدمات بازرگانی زنجان 
درباره این طرح می گوید: دولــت قصد دارد یارانه نان 
را از طریق دســتگاه های کارتخــوان در نانوایی ها به 
مصرف کننــدگان اعطا کند، بنابرایــن قیمت آرد در 
زنجیره گندم تا نان آزاد می شود، اما نان گران نمی شود 
یعنی هم جلــوی قاچاق گرفته می شــود و هم مردم 

با گرانی نان مواجه نمی شــوند. ولی اهلل زمانی با بیان 
اینکه تدابیر الزم برای پیشگیری از مشکالت در اجرای 
این طرح اندیشیده شده اســت، می افزاید: ۲دستگاه 
کارتخوان در نانوایی ها تعبیه می شود که یکی به صورت 
آنالین و دیگری نیز به صورت آفالین فعال خواهد بود. 
پس از نصب کارتخوان ها در نانوایی  های شهر زنجان 
این روند در یک شهرستان دیگر و سپس در کل استان 

اجرا می شود.

موضوع برای نانوایان روشن نیست
با اینکه مسئوالن زنجان تالش می کنند طرح را برای 
مردم روشــن و آنان را از نگرانی دور کنند، نانوایان از 
اجرای طرح و چگونگی آن مطمئن نیســتند. یکی از 
نانوایان زنجانی به همشــهری می  گوید: فروش نان با 
کارت برای همه ممکن نیست و نمی دانیم اگر کسی 

بخواهد با پول نقد نان بخرد باید چه کنیم.
این نانوا با بیان اینکه شاید توزیع آرد آزاد را منظم کند، 
می افزاید: شاید قاچاق آرد کمی کنترل شود، اما برای 

مردم سخت خواهد شد.

آموزش 80درصد نانوایان
رئیس اتحادیه نانوایــان زنجان اما در پاســخ به این 
نگرانی هــا به همشــهری می گوید: در حــال حاضر 
دستگاه های کارتخوان این طرح به شکل آزمایشی در 
اختیار نانوایان قرار گرفته و به 80درصد از نانوایان شهر 
زنجان هم با برگزاری جلســات توجیهی آموزش های 
الزم داده شــده اســت. مهدی بیات با تاکید بر اینکه 
شهروندان با هر کارت بانکی می توانند از دستگاه های 
کارتخوان استفاده کنند، می افزاید: یک طرح تشویقی 
هم در نظر گرفته شده است که براساس آن نانوایانی 
که در دوره آزمایشی از دستگاه های کارتخوان استفاده 
کنند به ازای کارکردشان ۱۵درصد سود نیز دریافت 

خواهند کرد.

   
شیوه جدید عرضه نان در نانوایی ها به صورت آزمایشی 
از حدود ۲ماه دیگر در زنجان آغاز می شود؛ طرحی که 
ابعادش هنوز برای مردم روشــن نیست و تا زمانی که 

اجرا نشود کارایی آن معلوم نخواهد شد.

توفان شدید در استان های جنوبی

 ورود وزارت تعاون
به اشتغال زایی روستایی

روستای »پورشعبان« کرمان با تخصیص اعتبار ویژه قرار 
است مدلی برای اشتغال روستایی در کشور باشد 

روستای پورشعبان شهرســتان منوجان در استان کرمان، هفته 
گذشته میزبان معاون امور تعاون وزارت کار و رفاه اجتماعی بود؛ 
سفری که ۲رخداد برای اهالی روستا به همراه داشت، بهره برداری 
از نخستین واحدهای مسکن طرح محرومیت زدایی و انتخاب این 
روستا به عنوان مدل اشتغال روســتایی وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی. مهدی مسکنی اظهار امیدواری کرد که به زودی شاهد 

اشتغال خانگی جوانان، مردان و زنان این روستا باشیم.

2سفر، 2تصمیم
براســاس این طرح قرار است روستای پورشــعبان به عنوان یک 
مدل آزمایشی اشتغال روستایی در حوزه مشاغل خانگی زنان و 
مردان مورد ارزیابی و حمایت قرار گیرد تا این طرح در آینده برای 
کل کشور و مناطق محروم استفاده شود. این روستا ۱۲0خانوار و 

9۶0نفر جمعیت دارد. 
فرماندار منوجان به همشــهری می گوید: رئیس مجلس شورای 
اسالمی نوروز۱400 همراه با نماینده منوجان به شهرستان های 
جنوبی کرمان سفر کردند و در جریان این سفر 9خانوار کپرنشین 
در حاشیه روستای پورشعبان نظرشان را جلب کرد. در همین سفر 
دستور ساخت واحدهای مسکونی محرومیت زدایی برای این خانوار 
در روستا داده شد. جمشید سراجی با بیان اینکه 9واحد مسکونی 
بهره برداری شده در زمینی کنار روستا ساخته شده است، می افزاید: 
این زمین برای ساخت واحدهای مسکونی به طرح هادی روستای 
پورشعبان ملحق و واحدهای مسکونی توسط قرارگاه امام رضا)ع( 

و با مشارکت شرکت مس شهربابک ساخته شد.
به گفته وی، ابتدای هفته جاری و در جریــان بهره برداری از این 
واحدها، معاون امــور تعاون وزارت کار و رفاه اجتماعی دســتور 
دیگری برای اشتغال زایی در شهرستان منوجان به ویژه روستای 
پورشــعبان صادر کرد. فرماندار منوجان درباره این طرح توضیح 
می دهد: این طرح در ۲بخش بانوان و آقایان برنامه ریزی شده و در 
بخش بانوان صنایع دستی و در بخش آقایان کشاورزی به صورت 
تعاونی در دستور کار اســت. به گفته ســراجی، برای اشتغال و 
راه اندازی تعاونی در شهرستان منوجان مبلغ ۱0میلیارد تومان 
اعتبار اختصاص داده می شود که از این رقم ۵00میلیون تومان 
سهم روستای پورشعبان است. وی با بیان اینکه هماهنگی الزم 
از طریق فرمانداری و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
منوجان انجام خواهد شد، اظهار می کند:  تمرکز این طرح بر مشاغل 
خانگی و ُخرد است. سراجی همچنین تاکید می کند قرار است با 
توجه به این طرح، کارگاه حرفه آموزی در روســتای پورشعبان 

راه اندازی شود. 

بیکاری، مشکل منوجان
فرماندار در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه بیکاری 
یکی از مهم ترین مشکالت شهرستان70هزار نفری منوجان است، 
می گوید: اعتبار اختصاص یافته از ســوی وزارتخانه فقط بخش 
کوچکی از مشکالت اشتغال شهرستان را رفع می کند. سال گذشته 
کمیته امداد، بهزیستی و معین اقتصادی شهرستان هر یک همین 
حدود اعتبار را در شهرستان سرمایه گذاری کردند که بخشی از 

مشکالت را حل کرد.

   
با پیگیری معاون امور تعــاون وزارت کار و رفــاه اجتماعی قرار 
شده یک پارک با وســایل بازی برای کودکان روستا، یک مرکز 
حرفه آموزی، مرکــز مذهبی و همچنین با یــک تعاونی موضوع 
اشتغال روستاییان ایجاد شود. مهدی مســکنی در سفر خود به 
منوجان تأکید کرد که فرمانداری منوجــان با هماهنگی ادارات 
منابع طبیعی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی این شهرستان نسبت 
به بررسی درخواست تعاونی روستای پورشعبان درباره واگذاری 

زمین احداث تعاونی اشتغال  را در دستور کار قرار دهند.

زنجان،خطمقدمنانیارانهایکرمانسیده زهرا عباسی؛ خبرنگاراشتغال 
طرح هوشمندسازی یارانه نان قرار است در زنجان اجرا شود و تاکنون 80درصد نانوایان این شهر در این باره آموزش دیده اند
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3 اقدام عملی برای ایجاد ثبات در 

خودرو
بازار خودرو آغاز شد. آنطور که وزیر 
صنعت اعالم کــرده کلیات طرح 
واردات خودرو در هیأت دولت تصویب شــده و قرار 
اســت جزئیات این آیین نامه به زودی اعالم شــود. 
همزمان با این رویداد از روز گذشته سامانه یکپارچه 
ثبت نام خودرو هم آغاز به کار کرد. در گام سوم هم 
قرار است از هفته جاری عرضه خودرو های داخلی در 

بورس کاال نیز آغاز شود.
به گزارش همشهری، رشد افراطی قیمت خودرو در 
طول 4سال گذشته دولت را بر آن داشته که با اتخاذ 
تدابیری مانع از رشد بیشتر قیمت ها شود از این رو 
روز شــنبه ســیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، 
از تصویــب کلیات طرح واردات خــودرو در هیأت 
دولت خبر داد. قرار است آیین نامه واردات خودرو 
تا پایان هفته اعالم و منتشــر  شــود. دولت انتظار 
دارد با واردات خودرو های ارزان قیمت جلوی رشد 

قیمت ها را بگیرد.

اثر واردات بر بازار خودرو
منوچهر منطقی، معــاون صنایع حمل ونقل وزارت 
صنعت درباره اثر واردات بر قیمت خودرو گفت: نیاز 
بازار از میزان تولید خودروســازها بیشتر است، اگر 
عرضه و تقاضا متعادل شود قطعاً بر قیمت خودرو اثر 
خواهد داشت. پیش بینی می کنیم با شروع واردات، 

قیمت ها آرام آرام به آن حد عقالنی، نزدیک تر شود.
ســعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خودرو تهران نیز درباره سیاســت های آزاد سازی  
واردات بر بازارخودرو گفت: همزمان با ورود نخستین 
سری خودروهای وارداتی که احتماال از ۲ ماه آینده 
اتفاق خواهد افتاد، قیمت ها شکسته خواهد شد. او 
با بیان اینکه ورود خودروهــای خارجی در ادامه به 
کاهش قیمت خودروهای مونتاژی و داخلی خواهد 

انجامید گفــت: حتی برندهــای خوش نام و معتبر 
جهان ازجمله تویوتا، کیا، نیسان و غیره، خودروهای 
متنوع ارزان قیمت در بازه قیمتی ۱۲ تا ۲۰ هزار دالر 
با قابلیــت واردات دارند، این موضــوع می تواند به 
کاهش قیمت در بازار منجر شــود. به گفته او امروز 
یا فردا شــرایط واردات خودرو اعالم خواهد شــد. 
اگر آن طورکه وزیر صنعــت وعده کرده خودروهای 
ارزان قیمت و اقتصادی وارد شــود، بــر قیمت ها و 

تنظیم بازار تأثیرگذار خواهد بود.

آغاز به کار سامانه یکپارچه 
در گام دوم، طبــق اعالم وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت، سامانه یکپارچه فروش خودرو از ظهر دیروز 
با هدف ایجاد شــفافیت و امــکان عرضه عادالنه تر 
برای همه خودروهای تولیدی، آغــاز به کار کرد. از 
امروز متقاضیان قادرخواهند بود از بخشــنامه های 
مختلف فروش خودرو که شــرکت های خودروساز 
ارائه  می کنند، مطلع شــوند. طبق اعــالم وزارت 
صنعت امکان ثبت نام متقاضیــان خرید خودرو از 
روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشــت ماه، فراهم می شود. 
در نخســتین دوره فروش خودرو در این سامانه که 
از طریق نشانی iranecar.com در دسترس عموم 
خواهد بود، بازه  زمانی یک هفتــه ای برای ثبت نام 
متقاضیان درنظر گرفته شده است. تقدم یا تأخر زمان 
ثبت نام، هیچ تأثیری بر قرعه کشــی و شانس برنده 

شدن نخواهد داشت. مراســم قرعه کشی با نظارت 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
برگزار می شــود. عرضه خودرو براساس این سامانه 
بسیار متنوع و چند برابر ظرفیت دوره های پیشین 
خواهد بود و تمام خودروسازان موظفند خودروهای 

سواری خود را در این سامانه عرضه کنند.
عبداهلل توکلــی الهیجانی، مدیــرکل دفتر صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت در این باره گفت: با 
ایجاد سامانه تخصیص یکپارچه  خودرو دیگر هیچ 
خودروســازی بیرون از این ســامانه خودرو عرضه 
نخواهد کرد. همه خودروســازان بخــش دولتی و 
خصوصی باید خودروهای خود را از طریق این سامانه 
عرضه کنند. او با بیان اینکه ظرفیت عرضه خودرو 
چند برابر عرضه های پیشــین است، گفت: بخشی 
از افزایش عرضه خودرو از تکمیل خودروهای کف 
و تولیدی که قابلیت عرضه به بازار را داشــته باشد، 

ایجاد می شود.
او اضافه کرد: در گذشــته خودروســازان به صورت 
قطره چکانی، جداگانه و در برخی موارد غیرشفاف 
به عرضه محصوالت خود می پرداختند، عده ای دالل 
فرصت طلب نیز از راه هایی همچون ارائه کارت های 
ملی مختلف وارد گود می شدند و خودروها را تصاحب 
می کردند؛ یعنی عرضه به نحوی بود که پشــتیبان 
طبقه ســوداگر بود.توکلی الهیجانی با بیان اینکه 
با تدابیــر وزارت صنعت، این نواقص برطرف شــد، 

اضافه کرد: اکنون عالوه بر دولتی ها، خودروســازان 
خصوصی نیز در قالب ســامانه یکپارچه به عرضه 
خودروها خواهند پرداخت و در مجموع عرضه بسیار 
بیشتر از دفعات گذشته خواهد شد. او با بیان اینکه 
اکنون عرضه خودرو در بازار تسریع شده است تأکید 
کرد:  با آغاز به کار سامانه یکپارچه فروش خودرو از 
یکی دو روز آینده، عالوه بر فهرســت پُربار و متنوع 
خودروها، عرضه حدود ۱۰برابری خودرو را نسبت 

به دفعات قبل شاهد خواهیم بود.
مدیرکل دفتر صنایــع وزارت صنعت تصریح کرد:  
متقاضیان خودرو نیز بین 5روز تا یک هفته فرصت 
خواهند داشت تا برای خرید خودرو اقدام کنند و به 
این شیوه به تدریج فراینده قرعه کشی حذف خواهد 
شــد. به گفته او با توجه به اتصال سامانه یکپارچه 
فروش خودرو به سامانه جامع تجارت، شفاف سازی 
در معامالت را شــاهد خواهیم بود و با سوداگری ها 

مبارزه می شود.

آغاز عرضه خودرو در بورس کاال 
به موازات برنامه دولت بــرای واردات خودرو و آغاز 
به کار ســامانه یکپارچه ثبت نام، دیروز بورس کاال 
نیز از آغاز عرضه خودرو کارا متعلق به بهمن موتور 
و همزمــان افتتاح تاالر تخصصی خــودرو از هفته 
جاری خبر داد. طبــق اطالعیه بورس کاال حد اقل 
5۰درصد تولیدات ســاالنه این خــودرو در بورس 
کاال عرضه خواهد شــد. هم اکنون ظرفیت اسمی 
تولید این خودرو ۲5هزار دستگاه و ظرفیت تولید 
واقعی ۱5هزار دســتگاه اســت. طبق توافق انجام 
شده حداقل 5۰درصد تولیدات ساالنه این خودرو 
در بورس کاال عرضه می شــود. خبر های دریافتی 
از بورس کاال نشــان می دهد به دنبال عرضه کارا، 
به زودی خودروی شاهین سایپا نیز از طریق بورس 

کاال عرضه می شود.

3 اقدام همزمان برای کشیدن ترمز قیمت خودرو
همزمان با آغاز به کار سامانه یکپارچه ثبت نام خودرو، تاالر خودرو در بورس کاال با عرضه وانت کارا بهمن موتور از همین هفته آغاز به کار می کند

برنامه های اجرایی برای افزایش عرضه آغاز شد

آرامش در بازار مرغ و تخم مرغ

قیمت مرغ 10هزار تومان کاهش یافت
با افزایش عرضه مرغ و تخم مرغ دربازار از روز گذشته 

بازار
قیمت این محصول شروع به نزول کرد و قیمت هر کیلو 
مرغ نزدیک به ۱۰هزار تومان کاهش یافت و قیمت هر 
کیلو تخم مرغ نیز حتی تا 3۰هــزار تومان هم نزول کــرد. به گزارش 
همشهری، به دنبال رشد قیمت مرغ و تخم مرغ در هفته گذشته دولت از 
ابتدای هفته جاری حجم عرضه این محصول را افزایش داد و این موضوع 
به افت قیمت مرغ و تخم مرغ منجر شد به طوری که دیروز قیمت مرغ و 

تخم مرغ با افت محسوسی مواجه شد.

کاهش قیمت مرغ
مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی درباره میزان 
کاهش قیمت مرغ گفت:مرغ گوشتی تا صبح روز شنبه با نرخ مصوب 
59هزارو8۰۰تومان عرضه می شد اما از بعدازظهر شنبه نرخ آن به زیر 
نرخ مصوب رســید و 5هزار تومان کاهش پیدا کرد. به گفته این فعال 
اقتصادی؛ روند نزولی قیمت مرغ دیروز نیز ادامه یافت و ۱۰هزار تومان 

کاهش نرخ را تجربه کرد.
یوسف خانی ادامه داد: پیش بینی می شــود قیمت مرغ امروز نیز روند 
کاهشی خود را دنبال کند و این روند کاهشــی همچنان ادامه خواهد 
داشت تا درنهایت روی یک نرخ ثابت بماند. او با اشاره به تأثیر پویش های 
نه به خرید کاالهای اساســی گران، گفت: نخریدن کاالیی که بیش از 
حد گران شده است باید به یک فرهنگ تبدیل شود زیرا با این گرانی ها 
تولیدکنندگان می خواهند سودهای چند صد برابری نصیب خود کنند 
و آگاهی مردم در این زمینه باید باال برود و با نخریدن یک کاالی گران 
باعث متعادل کردن قیمت ها در بازار شوند. ایوب فصاحت، مدیرعامل 
سازمان میادین میوه و تره بار تهران نیز از تداوم کاهش قیمت در بازار 
خبر داد و گفت:  قیمت مرغ ۱۰هزار تومان و تخم مرغ تا ۲۰هزار تومان 

در خرده فروشی ها کاهش یافت.
او اضافه کــرد:  دیروز قیمت خرده فروشــی مرغ در میــدان بهمن به 
کیلویی 5۰هزار تومــان کاهش یافــت درحالی که نــرخ مصوب آن 

59هزارو8۰۰تومان است.

کاهش قیمت تخم مرغ
همزمان با کاهش قیمت مرغ دیــروز قیمت تخم مرغ هم کاهش یافت 
به طوری که قیمت تخم مرغ در عمده فروشــی به 6۱ تا 65هزار تومان 
کاهش یافت و در خرده فروشــی های سطح شــهر به قیمت هر شانه 
6۰ تا ۷6هزار تومان عرضه  شد. قیمت هر شانه تخم مرغ درمیادین میوه 
و تره بار هم به ۷۱هزار تومان رسید. ســتاد تنظیم بازار قیمت هر شانه 

تخم مرغ را 8۰هزار تومان تصویب کرده بود.
ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشــاره به 
کاهشی شدن قیمت تخم مرغ در بازار، گفت: روند کاهشی شدن قیمت 
تخم مرغ از دیروز آغاز شد و قیمت تخم مرغ به کیلویی 3۰هزارتومان 
هم رسید. او با بیان اینکه با گرم شدن هوا روزانه ۲۰۰ تا ۲5۰تن مازاد 

تولید داریم، تأکید کرد: دولت نرخ یک کیلــو مرغ در مرغداری ها را 
کیلویی 39هزارو8۰۰تومان اعالم می کرد طبیعی اســت که نرخ آن 
در بازار به کیلویی ۷۰ تا 8۰هزار تومان برسد؛ این افزایش نرخ باالتر 
از توان خرید مصرف کنندگان است ازاین رو میزان تقاضا برای خرید 

کاهش پیدا کرد.
به گفته او؛ نرخ تخم مرغ صادراتی در منطقه های مرزی کیلویی ۲۷هزار 
تومان اســت اما در بازار داخلی کیلویی 3۰هزار تومان اســت پس در 
نتیجه صادرات توجیه اقتصادی ندارد مگر اینکه دولت مانند ترکیه برای 
صادرکنندگان مشوق هایي درنظر بگیرد. فصاحت مدیرعامل میادین 
میوه و تره بار شهرداری تهران نیز گفت: دیروز نزدیک به 45۰تن مرغ 

به میدان بهمن وارد شده که این میزان ورودی بسیار مناسب است.

شرایط ثبت نام در سامانه یکپارچه
طبق اطالعیه منتشر شده متقاضیان ثبت نام در سامانه یکپارچه ثبت نام خودرو در درجه اول باید 
گواهینامه رانندگی داشته باشند و شماره سریال این گوهینامه باید با سیم کارت متقاضی انطباق 
داشته باشد.سن هر متقاضی همچنین باید بیش از 18سال باشد و به هر کد ملی فقط یک خودرو 
اختصاص خواهد یافت. همچنین درصورتی که متقاضی بعد از ثبت نام و برنده شدن در قرعه کشی 
وجه مورد نظر را واریز نکند تا 2دوره حق شــرکت در قرعه کشی را نخواهد داشت.طبق مقررات 
سامانه یکپارچه ثبت نام خودرو امکان صلح در قرارداد های فروش وجود ندارد و برای کلیه طرح های 

تا اطالع ثانوی، محدودیت فاصله زمانی آخرین خرید، از سایر خودروسازها ۴8ماه است.

مکث

قیمت جدید گوشت بوقلمون 
گوشــت بوقلمون در میادین میوه و تره بار شــهرداری تهران 
افزایش یافت. در این تغییر قیمت که در فاصله ۲هفته گذشته و 
در ادامه افزایش نرخ دیگر اقالم پروتئینی در بازار رخ داد قیمت 
بوقلمون قطعه بندی و بسته بندی شــده هم باال رفت. این نوع 
گوشت به رغم افزایش تقاضا برای آن در ماه های گذشته شاهد 

کاهش قیمت بود.

ران بوقلمون 
بدون پوست

59.800
72800

سینه بوقلمون 
بدون پوست

62.000
75.500

ران بوقلمون با 
پوست

5۴.۴00
66.100

سینه بوقلمون 
با پوست

50.000
60.000

مغز ران 
بوقلمون

75.200
91.700

فیله بوقلمون 
بسته بندی

71.900
87.700

ساق بوقلمون 
با پوست

57.600
70.100

بال 
بوقلمون

20.100
23.800

25اردیبهشت17اردیبهشت

کیلوگرم/ تومان

  توزیع 160 هزار تن برنج و شکر با قیمت مصوب 
مدیرکل توزیع و فروش شــرکت بازرگانی دولتی ایران از توزیع 
۱۰۰ هزار تن انواع برنج وارداتی و 6۰ هزار تن شــکر در کشور با 
هدف حفظ آرامش بازار و ثبات قیمت ها خبر داد. حجت براتعلی با 
اعالم خبر توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج در سطح کشور گفت: ۱۰۰ هزار 
تن انواع برنج وارداتی و ۱۰۰ هزار تن شکر نیز در ایام ماه مبارک 
رمضان عرضه شد. از ابتدای امسال، ۱3۰ هزار تن روغن خام برای 
ثبات جریان تولید در کشــور از مخازن ذخیره سازی متعلق به 
شرکت بازرگانی دولتی ایران، تحویل کارخانه های روغن نباتی 

شده است که این روند به صورت مستمر ادامه دارد.

  تولید و فروش نان های فانتزی 50 درصد کاهش یافت
رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم تهران گفت:تولید 
و فــروش نان های فانتزی، 5۰ درصد کاهش داشــته اســت. 
محمدجــواد کرمی افزود: بــا توجه به وضع معیشــت مردم، 
کاماًل طبیعی اســت که آنها برای صرفه جویــی در هزینه ها، 
نان های ســنتی را جایگزین کنند ضمن اینکه حتی در برخی 
ساندویچی ها نیز نان لواش به جای نان باگت استفاده می شود. 
او افزود: دولت هر طرحی را که می خواست برای نان های سنتی 
اجرا کند باید همان طرح را برای نان های فانتزی نیز اجرا می کرد 
و اگر قرار است فروش نان سنتی با کارت باشد باید همین طرح 

را برای نان های فانتزی نیز اجرا کند.

  قیمت برنج کشت دوم به 120 هزار تومان رسید
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با اشاره به افزایش 5درصدی 
نرخ برنج ایرانی با آغاز هفته جاری، گفت: عرضه برنج در هفته 
جدید نسبت به هفته گذشته بسیار کاهش پیدا کرده، اما تقاضا 
برای خرید برنج روند صعودی به خود گرفته است. حسن تقی زاده 
افزود: برنج کشــت اول در بنکداری کیلویــی 9۰هزار تومان، 
شــیرودی کیلویی 53هزار تومان، فجر کیلویی 65هزار تومان 
و ندا کیلویی 5۰هزار تومان شده است. عرضه برنج خارجی نیز 
محدود شده و قیمت سوپر کرنل پاکستانی از کیلویی ۲9هزار 

تومان به کیلویی 34هزار تومان ارتقا یافته است.

تغییرات قیمت یک ساله 
محصوالت سلولزی 

قیمت محصوالت ســلولزی در یک ســال گذشته 
تغییرات زیادی داشته اســت. انواع دستمال های 
کاغذی و پوشک رشد قیمتی ۱۰۰درصدی را تجربه 
کرده اند که دلیل آن افزایش قیمت مواداولیه تولید 
عنوان می شود. میانگین قیمت هر بسته دستمال 
کاغذی ۱5۰برگ طی یک ســال اخیر از ۱۱هزار 

تومان به ۱۷هزار تومان رسیده است.

میادین

بازارها

چهره ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
اردیبهشت 1400
اردیبهشت 1401

چشمک،150برگی 
دوالیه طرح جین

11.000
18.000

اردیبهشت 1400
اردیبهشت 1401

چشمک،100برگی 
دوالیه

23.500
50.000

اردیبهشت 1400
اردیبهشت 1401

سافتلن،150برگی 
دوالیه طرح درباری

11.000
17.000

اردیبهشت 1400
اردیبهشت 1401

لیالک،200برگی 
دوالیه نایلونی

7.000
1۴.000

اردیبهشت 1400
اردیبهشت 1401

 کلین،150برگی دوالیه
 طرح آفتابگردان

10.000
16.000

اردیبهشت 1400
اردیبهشت 1401

پاپیا،100برگی 
سه الیه

10.000
17.000

اردیبهشت 1400
اردیبهشت 1401

تنو،250برگی 
دوالیه

13.000
22.000

اردیبهشت 1400
اردیبهشت 1401

چشمک،100برگی 
سه الیه طرح یونانی

12.500
20.000

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

909

1223

7390

7075

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 5هزار و 
431واحد، معادل 0.43درصد نزول کرد و به یک میلیون 
و 572هزار و 979واحد رسید. با وجود نزول شاخص کل 

شاخص کل هم وزن با 325واحد رشد به 444هزار و 
972واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
320شرکت رشد و 273شرکت کاهش یافت. 

قیمت سهام 24شرکت هم تغییری نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روزگذشته سهامداران حقیقی 7هزار و 
75میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش 
سهامداران حقیقی به 7هزار و 390میلیارد تومان رسید. 
سهامداران حقیقی دیروز 315میلیارد تومان نقدینگی از 

بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
در مبــادالت دیروز 27هــزار میلیــارد تومان کاهــش یافت و 
به 7438هــزار میلیارد تومــان رســید. ارزش دالری کل بازار 
ســهام ایران با توجه بــه قیمت روز گذشــته هــر دالر آمریکا 
در بازار تهران که در محدوده30هزار و520تومان دادوســتد 
شد، هم اکنون معادل 243میلیارد و710میلیون دالر است.

7500

7۴50

7۴00

7350

7300

7250

7200

7150
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 13هــزار و 900میلیــارد تومــان اوراق 
بهادار در بازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
8هــزار و 298میلیــارد تومــان بــه معامــالت خرد ســهام 
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصــاص 
یافت. این ارقام نشان می دهد که ارزش کل معامالت 
خرد در دادو ستد های روز گذشــته نسبت به روز شنبه 
723میلیارد تومان معادل 9.5درصد رشد کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

4

37

44
52

63

1.582

1.580

1.578

1.576

1.57۴

1.572

1.570

1.568

محسن خجسته مهر
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 

 توســعه فاز دوم میدان آزادگان شمالی 
و طــرح در حــال اجــرای آزادگان جنوبــی 
را طــی یــک قــرارداد بــا مجموعــه ای از 
شــرکت های اکتشــاف و تولید بــه ارزش 
7.5میلیــارد دالر به شــکل کنسرســیوم 
در چند ماه آینده امضا خواهیم کرد.این 
سرمایه گذاری بر اقتصاد نیز مؤثر است 
و این تصمیمی است که در وزارت نفت 
گرفته شــده و از کارهای مقدماتی عبور 
کرده ایــم و از حداکثر قابلیت های داخل 

کشور استفاده خواهیم کرد.

مسعود اسدی
رئیس مجمع هماهنگی تشکل های کشاورزی

بــا توجــه بــه اختــالف چشــمگیر قیمــت 
آرد نســبت بــه آن ســوی مرزهــا شــاهد 
قاچاق بودیم که با اصالح نظام یارانه ها 
و آزادســازی نــرخ، قاچــاق دیگــر  توجیــه 
اقتصادی ندارد. اصالح قیمت همچنین 
در کاهش واردات و دورریز نان و افزایش 

کیفیت تأثیر بسزایی دارد. 



من، فرهاد 
مجیدی هستم

استقالل در فصلی که بدون شکست جلو 
می رود، از نظر شخصیتی بسیار به کاراکتر 

سرمربی اش شبیه است
بدیهی اســت که ردپای مربی هــر تیمی در 
شکســت ها و پیروزی ها دیده می شــود، اما 
بعضی مواقع نقش مربی بســیار پررنگ تر از 
این حرف هاســت. باید اعتراف کرد در مورد 
اســتقالل این فصل، دقیقا همینطور بود. این 
تیم رنگ و بوی فرهاد مجیدی را داشــت و از 
نظر شخصیتی بسیار به کاراکتر سرمربی اش 
شــبیه بود؛ تیمی قــد، یکدنــده و لجباز که 
به تنهایی کار کــرد و به تنهایــی هم نتیجه 
گرفت. فرهاد مجیدی توانســت وجوه مثبت 
شــخصیتی اش را به استقالل نشــت بدهد، 
در نتیجه این تیم همیشــه دنبال ترقی بود. 
بیایید یــک مثال خاص بزنیم؛ پرســپولیس 
در نیمه اول بازی با گل گهر در سیرجان تیم 
برتر زمین بود، امــا یحیی گل محمدی بین 2 
نیمه احســان پهلوان را با سعید آقایی عوض 
کرد؛ یــک تعویض تدافعی البــد برای حفظ 
نتیجه. پرسپولیس 2 امتیاز مهم در سیرجان 
از دست داد، اما شاید کادرفنی رضایت داشت 
و به مسابقات آینده چشم دوخته بود. در بازی 
استقالل و گل گهر اما دقیقا اتفاقی وارونه رخ 
داد. در شــرایطی که بازی یک - یک مساوی 
دنبال می شد و تیم سیرجانی بسیار خطرناک 
به نظر می رسید، فرهاد مجیدی هر چه مهاجم 
داشت به میدان فرســتاد. او دنبال یک امتیاز 
نبود؛ ریسک صفر و صدی کرد و هر 3 امتیاز 
را هم گرفــت. مجیدی در دربــی تهران هم 
همین قدر نترس بود و آنقدر تعویض هجومی 
انجام داد که یــک امتیاز ارزشــمند گرفت، 
درحالی که شــاید این تعویض های شجاعانه 
می توانســت به ســنگین تر شــدن شکست 
بینجامد. اســتقالل نترس، نباز و ماجراجوی 
مجیدی قهرمان زودهنگام لیگ برتر شد تا یک 
استعداد به دنیای مربیگری معرفی شود. شرح 
عکس ها روشن است؛ سرمربی استقالل انگار 

دارد می گوید: »من، فرهاد مجیدی هستم.«

سیرجام
وقتی پرسپولیس بی انگیزه قهرمانی را در 

سیرجان از دست داد
شاید چند هفته پیش هیچ کس حتی تصورش 
را هم نمی کرد بازی برگشــت پرسپولیس و 
ســپاهان تا این اندازه اهمیتش را از دســت 
بدهد. نتایج بد سرخپوشان در هفته های اخیر 
اما باعث شــد اســتقالل گام به گام به کسب 
عنوان قهرمانی نزدیک تر شــود. شــاگردان 
یحیی گل محمدی در 5 بازی آخر لیگی شان 
تنها یک پیروزی به دســت آوردند و طبیعتا 
در این شــرایط شــما نمی توانید امیدی به 
قهرمانی داشته باشــید. پرسپولیس با آگاهی 
از پیروزی استقالل برابر فوالد، وارد سیرجان 
شــد و این بی انگیزگی و روحیــه ضعیف در 
عملکرد قرمزها موج می زد. آنها 2 گل خوردند 
و حتی خوش شانس بودند که در مقاطعی از 
بازی، بیش از این دروازه شــان باز نشد. حاال 
قهرمانی از کف رفته است و پرسپولیس باید 
نگران نایب قهرمانی باشد. استقالل با 63امتیاز 
در صدر جدول قــرار گرفته و پرســپولیس 
54امتیــازی، ســپاهان را در 2امتیازی خود 
می بیند. ســرخ ها در 3بازی پایانــی باید به 
مصاف تراکتور، پدیده و فجرسپاســی بروند. 
ســپاهان هم در این 3 هفته با پدیده، فوالد و 

آلومینیوم اراک رودررو خواهد شد.
اینکه پرســپولیس برخالف فصول گذشــته 
دنبال تثبیت قهرمانی نیست و در هفته های 
آخر دارد بر سر نایب قهرمانی می جنگد، حتما 
دالیل زیادی دارد. به جــرأت می توان گفت 
پرســپولیس یکی از 2تیم پرمهره این فصل 
بود. آنها امثال جالل حسینی، رامین رضاییان، 
سعید آقایی، کامیابی نیا، ســرلک، عالیشاه، 
ترابی، امیری، پهلوان، عبدی و... را در اختیار 
داشتند و آشــکارا از قهرمان امسال پرمهره تر 
به شمار می رفتند. با این حال به نظر می رسد 
در کنار انبوه مشــکالت فنی تیم، تصمیمات 
اشــتباه یحیی گل محمــدی و همکارانش و 
همه مصایب ریز و درشت دیگر، باید به انگیزه 
پایین و جاه طلبی ته کشیده سرخ ها هم اشاره 
کرد. یحیی باید تیمش را طــوری به میدان 
می فرستاد که همچنان مشتاق کسب پیروزی 
باشد. اگر بازیکنان قدیمی چنین قابلیتی را از 
دست داده بودند، حتما الزم بود نفرات جدید 
به پیکر تیم تزریق شــود. این کاری است که 
گابریل کالدرون در روزهای آغازین حضورش 
در پرسپولیس انجام داد. او می دانست حفظ 
انگیزه در تیمی که 3 بار پشت سر هم قهرمان 
شده ســاده نیســت، در نتیجه در تیمش به 
بهترین ها مجال بازی مــی داد و عجیب نبود 
که امثال روســتایی و عبدی هم به کار گرفته 
شــوند. تیم یحیی اما »ســیر« بود؛ درست 
مثل خود این مربی که نگاه بی تفاوتش روی 
سکوهای ورزشگاه سیرجان حاالحاالها از یاد 

نخواهد رفت.
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داستان جدید لیگ
درحالی که سازمان لیگ هنوز تکلیف گل 

زده در خانه حریف را کامال روشن نکرده، رقابت 
نایب قهرمانی هم به این قانون بستگی پیدا کرد

چلسی طبق معمول فینال ها باز هم 
شکست خورد تا کلوپ حاال تمام جام های 

ممکن با لیورپول را یک بار برده باشد

رئیس و معروف با هم می روند؟مرد برنده
سعید معروف در حاشیه رقابت های باشگاه های 

آسیا رسما اعالم کرد دیگر در ایران بازی نمی  کند 
و خبری از بازگشت او به تیم ملی نیست

18

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

یوونتوس

التزیو
23:15

سری آ ایتالیا

نیوکسل

آرسنال
23:30

لیگ برتر انگلیس

سپاهان

صنعت نفت

فجر 

نساجی

پدیده

مس

ذوب آهن

هوادار

19:30

21:00

21:30

20:00

پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
لیگ برتر ایران - هفته 28

پیکان

استقالل

فوالد

آلومینیوم

20:00

21:15

تراکتور

گل گهر

پرسپولیس

نفت م.س

19:00

20:00

استقالل مجيدی چطور طلسم 
قهرمانی را شکست؟

پسران
کوه کن فرهاد

چهره روز

سوژه روز

1920

واه|
رخ

 خی
ین

حس
میر

س|ا
  عک
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 این هم عکس هایی به جا مانده از جشن استقاللی ها پس از برد فوالد در اهواز، بردی که با توجه به شکست پرسپولیس مقابل سپاهان باعث شد
 تا تکلیف قهرمان این فصل روشن شود

تلخ، اما واقعی

عجب پایان باشکوهی

باید حلوا حلوای تان می کردند؟

حسین ماهینی شاید در دوران بازی 
دفاع راست فوق العاده ای نبود، اما 
همیشــه بالگر نكته سنجی بوده 
است! کاپیتان پیشین پرسپولیس 
یكی از نخســتین نفراتی بود که به 
قهرمانی اســتقالل واکنش نشان داد. 
برخالف برخی عكس العمل های قبلی از ســوی پیشكسوتان 
رقیب که سال های گذشته پرسپولیس را متهم به برخورداری از 
حمایت های جانبی می کردند، ماهینی روی شایستگی استقالل 
صحه گذاشت و به طعنه نوشت این تیم از بهانه هایش قوی تر بود. 
شاید چنین رویكردی در نگاه اول به مذاق خودی ها خوش نیاید 
و به اصطالح »الیک بگیر« نباشد، اما در بلندمدت به تیم کمک 
می کند. آنچه ماهینی نوشت طعم تلخی داشت، اما دقیق بود. 
خود پرسپولیسی ها که قبل از این بقیه را به بهانه جویی متهم 
می کردند، امسال کت همه را از پشت بستند، از بس که به جان 

زمین و زمان غر زدند.

ما 2 تا حامد لــک داریم؛ دروازه بانی 
که پارسال درجه یک عمل کرد و 
با انــواع واکنش های حیرت انگیز 
مخصوصا در لیگ قهرمانان آسیا 
لقب »هشت پا« را از هواداران گرفت 
و حامد لكی که امســال به هیچ توپی 
»نه« نگفــت. زمانی که لک تــازه به پرســپولیس آمده بود، 
هواداران به شدت به اسكوچیچ فشار می آوردند که او را به تیم 
ملی دعوت کند، اما حاال همانها کمپین فسخ قرارداد حامد با 
پرسپولیس را تشكیل داده اند. از نظر فنی، لک به شدت افت کرد 
که در این مورد باید از کادرفنی و مخصوصا داوود فنایی تقدیر 
شود، اما  او از نظر روانی هم تمرکز و آمادگی کامل را نداشت. 
گل بدی که لک از سجاد شهباززاده خورد، پایانی متناسب با 

فصل باشكوه او بود. واقعا خسته نباشی دالور. خدا قوت!

می دانیم که حمید مطهری این اواخر 
زیاد مشتری این ســتون بوده، اما 
باور کنید خودش کاری می کند 
که نتوانیــم از او دل بكنیم! مربی 
پرســپولیس که از مصاحبه های 
امسالش می شــود 10 جلد فرهنگ 
لغات استخراج کرد، بعد از بازی با سپاهان و تثبیت قهرمانی 
اســتقالل گفته: »نمی خواهم گالیه کنم، اما به پرسپولیس 
به عنوان قهرمان 5 دوره گذشته لیگ برتر به اندازه کافی احترام 
گذاشته نشد.« خب باید چه کارتان می کردند برادر؟ حلوا حلوا 
می کردند و روی سر می گذاشتند؟ شــاید هم انتظار داشتید 
فصل را با 6 امتیاز مثبت شروع کنید؛ بله؟ اگر هم منظور این 
است که چند بازیكن رفتند، خب کدام تیم ستاره از دست نداد؟ 
مگر امثال قائدی، دیاباته، ریگی و اسماعیلی از استقالل نرفتند؟ 

به نظر می رسد مطهری باید رویكرد دیگری را انتخاب کند.

نفت مسجدســلیمان با وجود برتری در 
جریان بازی و ثبت باالترین امید گل این 
هفته، مقابل نساجی متوقف شد و حتی تا 
مرز شكســت هم پیش رفت. نفتی ها که 
برای ماندن در لیگ برتر، نیــاز فراوانی به امتیازات بازی های باقیمانده 
دارند این هفته در میزبانی از نساجی 20شوت به سمت دروازه حریف 
زدند که 7شوت داخل چارچوب بود و حكایت از برتری بی چون وچرای 
تیم مسجدسلیمان داشت. امید گل نفتی ها در این بازی 1.33 بود که 
باالترین امید گل ثبت شده در این هفته از نگاه متریكا بوده است. با وجود 
این نساجی تا دقایق پایانی از میزبانش پیش بود و درنهایت با گل امین 

اسدی در دقیقه92 از شكست گریخت.

سپاهان درحالی که امید گلش دقیقا 2برابر 
پرسپولیس بود دقیقا 2برابر حریفش گل 
زد تا الاقل در این مسابقه نسبت دقیقی 
بین ایجــاد موقعیت و تعــداد گل برقرار 
باشد. جالب است بدانید سپاهان در هر 4مســابقه این فصلش مقابل 
پرسپولیس و استقالل، امید گل بیشتری نســبت به حریف داشته اما 
فقط در همین یک مســابقه موفق به پیروزی شــده است. این تیم در 
بازی های رفت امید گل بیشتری نسبت به سرخابی ها ایجاد کرد اما هر 
دو بازی را یک بر صفر باخت. 2هفته پیش هم نتیجه مساوی یک-یک 
در بازی سپاهان- استقالل در حالی رقم خورد که امید گل زردها تقریبا 
3برابر حریف بود. این هفته اما درحالی که امید گل پرسپولیس0.51 و 
امید گل سپاهان 1.03 بود هر تیم 2برابر موقعیت هایش گل زد و بازی 

2بریک شد.

و اما استقالل؛ تیم فرهاد مجیدی باز هم با 
خلق حداقل موقعیت های گل و حداکثر 
استفاده از این موقعیت ها به برتری رسید و 
قهرمانی اش را قطعی کرد. امید گل آبی ها 
در اهواز فقط 0.35 بود اما آنها دقیقا 6برابر بیشتر از این مقدار گل زدند 
تا پیروزی 2بریک را در ورزشگاه خانگی فوالد جشن بگیرند. امید گل 
میزبان در این بازی 1.01 بود اما تیمی که 3برابر حریفش موقعیت ایجاد 
کرده بود درنهایت با اختالف یک گل بازی را باخت. اســتقالل که در 
هفته های گذشته به میانگین یک گل زده در هر بازی عادت کرده بود 
در این بازی 2گل از حریف پیش افتاد که این اتفاق بعد از 12هفته برای 
تیم مجیدی رخ می داد. اســتقالل آخرین بار 4ماه قبل در بازی با نفت 

مسجدسلیمان توانسته بود 2گل جلو بیفتد.

نكته بازی

متریكاآماربازی

بهروز رســایلی| برای اینکه لمــس کنید قهرمانی 
استقالل چقدر ســریع و زودتر از حد تصور رخ داد، 
فقط کافی است به یک نکته توجه کنید؛ اینکه یحیی 
گل محمدی همین 2 هفتــه پیش و بعد از آنکه فاصله 
ســرخابی ها به 4 امتیاز کاهش یافت، گفته بود: »به 
نوعی لیگ تازه شروع شده است.« این لیگ نوظهور 
اما بیشتر از 10روز دوام نداشــت. پیروزی استقالل 
بر فوالد اهواز و شکست پرســپولیس برابر سپاهان، 
استقالل را به یکی از سریع ترین قهرمانی های تاریخش 
رساند؛ جامی که هم زود آمد، هم طلسم شکن بود و 
هم ممکن است با ثبت رکورد شکست ناپذیری همراه 
باشــد. خیلی ها از ضعف رقبا و مخصوصا پرسپولیس 
در رقم خوردن این قهرمانی سخن می گویند. باالخره 
دور از واقعیت هم نیست؛ چه اینکه هر تیمی قهرمان 
شود، طبیعتا بهتر از رقبا بوده و حریفان ضعیف تر از او 
ظاهر شده اند، اما بی انصافی است اگر از نقاط قوت خود 

استقالل چشم بپوشیم.

  کم اشتباه و شایسته تقدیر
اســتقالل فرهاد مجیدی بیش از هر چیز دیگری 
کم اشــتباه بود. این فاکتور بســیار مهمی است و 
مخصوصا در لیگ ایران به تجربه ثابت شــده تیمی 

که کمتر اشــتباه کند و ســخت تر گل بخورد، به 
رستگاری نزدیک تر است. آن عدد »صفر« مندرج 
در ستون تعداد شکســت های استقالل، به وضوح 
ارزش عملکرد این تیم را نشــان می دهد. خیلی ها 
منتظر بودند استقالل باالخره به فوالد ببازد و رکورد 
شکســت ناپذیری اش از بین برود، اما فرهاد از آن 
میدان هم سربلند بیرون آمد. بد است که فکر کنیم 
همه موفقیت های استقالل در اثر مسایل احساسی و 
هیجانی بوده و ربطی به نکات فنی ندارد. در بسیاری 
از مســابقات این فصل، تعویض های فرهاد مجیدی 
جواب داد؛ مثل همین بازی که سعید مهری به صورت 
غیرمنتظره به میدان آمد و پــاس گل داد. چندبار 
فرهاد مجیدی ارسالن مطهری و آرمان رمضانی را 
به زمین فرستاده و جواب گرفته است؟ مگر در دربی 
تهران، رودی ژســتد به زمین نیامد و مهم ترین گل 
فصل را نزد؟ نکته اینجاست که فرهاد مجیدی عقب 
زمین را درست کرد و تیمش را به سخت گل خوردن 
عادت داد. در این شرایط شما می دانید که باالخره گل 
برتری از راه خواهد رسید؛ شاید اوایل بازی و شاید 
اواخر مسابقه. شاید روی کارهای تاکتیکی و ترکیبی 
و شاید روی ضربات ایستگاهی. مخصوصا در فوتبال 
ایران وقتی گل نخورید، بســیار به پیروزی نزدیک 

هستید و این همان رمز موفقیت همیشگی بود که 
امسال یحیی گل محمدی از یاد برد.

  تشنه و حریص
عالوه بر مســایل فنی، تیم فرهاد مجیدی آشکارا 
جوان و پرانگیزه بود. شرایط برای آنها فرق داشت با 
ستاره های اشباع شده و پا به سن گذاشته پرسپولیس. 
فرهاد تیمی بست که بیشتر از سرداران سیر، سربازان 
گرسنه داشته باشد. شــاید روی کاغذ این بهترین 
و جذاب ترین اســتقالل این سال ها نبود، اما فاکتور 
تشــنگی و جنگندگی نزد آبی ها وجود داشت و به 
آنها کمک کرد. استقالل امســال از نظر انگیزشی 
شبیه پرسپولیس لیگ شانزدهم بود. قهرمانی اول 
برانکو هم در فصلی رقم خورد که پرسپولیســی ها 
حسرت ســال ها جام نبردن را داشتند؛ بنابراین در 
تک تک دقایق و برای تک تــک توپ ها جنگیدند و 
نهایتا توانستند یکی از ســریع ترین قهرمانی های 
تاریخ را برای باشگاه به ارمغان بیاورند. این حریص 
بودن، امسال در استقاللی ها دیده می شد و بنابراین 
نباید تعجب کرد از اینکه آنها دارند بدون شکست 
قهرمان می شوند. پســران فرهاد مجیدی، امسال 

کوه کن بودند.
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فوتبال ایران

پرسپولیس- سپاهان 
هم داستان شد

درحالی که سازمان لیگ هنوز تكلیف 
گل زده در خانه حریف را کاماًل روشن 
نكرده، رقابت نایب قهرمانی هم به این 

قانون بستگی پیدا کرد
بعد از شكست پرسپولیس و رسیدن اختالف 
صدرنشین ها به 9امتیاز، همه جا صحبت بر 
سر این بود که چرا مســئوالن سازمان لیگ 
و فدراســیون هنوز تكلیف بــازی رودرروی 
پرسپولیس و استقالل را به طور کامل روشن 
نكرده اند تا مشــخص شود اســتقالل رسما 
قهرمان شــده یا نه. در اتفاقی جالب، سهیل 
مهدی و سازمان لیگ اعالم کرده اند استقالل 
به خاطر گل زده در خانه حریف، برنده بازی 
رودررو با پرسپولیس شناخته می شود اما از 
آن طرف حسن کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون 
فوتبال معتقد است گل زده در خانه حریف 
موضوعیت نــدارد و بازی رودررو مســاوی 
شده است. بنابراین االن از نظر سهیل مهدی 
اســتقالل قهرمان قطعی لیگ است و از نظر 
حسن کامرانی فر هنوز یک امتیاز دیگر برای 

قهرمانی الزم دارد!
شــاید فكر کنید ایــن اختالف نظر عجیب 
و خنــده دار تا یكی دو هفته دیگــر به پایان 
می رســد و دیگر موضوعیت نخواهد داشت. 
اختالف پرســپولیس و اســتقالل در حدی 
اســت که قطعا در پایان فصل 2تیم امتیاز 
مساوی نخواهند داشــت. بنابراین استقالل 
به هر حال قهرمان اســت و اینكه در قانون، 
گل زده در خانه حریف محاسبه بشود یا نه، 
هیچ تأثیری روی سرنوشت قهرمانی نخواهد 
داشت. اما از بدشانســی فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ، رقابت پرسپولیس و سپاهان 
برای رتبه دوم هم با مورد مشــابهی روبه رو 
شده و سازمان لیگ احتماال ناچار خواهد بود 
یک حكم قطعی برای این موضوع صادر کند. 
پرسپولیس و سپاهان بعد از بازی شنبه شب 
با اختالف 2امتیاز وارد یــک رقابت نزدیک 
برای کســب رتبه دوم شــده اند. این رقابت 
ممكن است در پایان فصل با امتیاز مساوی 
به پایان برسد و نتیجه بازی رودرروی 2تیم 
اهمیت پیــدا کند. پرســپولیس بازی رفت 
را یک بر صفر برده و در بازی برگشــت 2 بر 
یک شكست خورده است. بنابراین 2تیم در 
مجموع 2-2 مساوی هســتند و باز هم باید 
دید گل زده بیشتر ســپاهان در خانه حریف 
محاســبه خواهد شــد یا نه. جالب است که 
سپاهان بازی خانگی اش را در اراک باخته و 
پرسپولیس هم بازی خانگی اش را در سیرجان 
با شكست تمام کرده اســت. حاال باید دید 
گل های زده سپاهان در سیرجان این تیم را 
نایب قهرمان لیگ می  کند یا نه. اگر گل زده در 
خانه حریف محاسبه نشود، آن وقت تفاضل 
گل بین 2تیم حكم خواهد کرد که هم اکنون 

تفاضل سپاهانی ها 4گل بهتر است.

پسران کوه کن فرهاد
استقالل مجیدی چطور طلسم قهرمانی را شکست؟

در جریان بازي شنبه شــب اســتقالل و فوالد که برتري آبي ها حكم به 
قهرماني آنها در فصل جاري داد، صالح حرداني با یک گل و یک پاس گل 
بهترین بازیكن زمین شناخته شد و نقش بسیار مهمي در برتري استقالل 
مقابل تیم سابقش داشت. حرداني که در نیم فصل از فوالد جدا شده و به 
استقالل پیوســته بود، نقش مهمي در قهرماني آبي ها ایفا کرد و یک بار 

دیگر بر موفق بودن خریدهاي مجیدي در طول این فصل صحه گذاشت.
صالح حرداني تنها خرید داخلي استقالل در نیم فصل بود. به جز او استقالل 
در نیم فصل فقط عزیزبک آمانوف را از ازبكستان آورد و بعدا در جریان اعزام 
2 مدافع اصلي اش به خدمت سربازي هم مجبور شد داسیلواي برزیلي را 
براي خط دفاعي اش بگیرد. حرداني اما در نیم  فصل و بعد از کش وقوس ها و 
مذاکرات فراوان با باشگاه فوالد در ازاي رفتن آرش رضاوند و عارف آغاسي 
توانست پیراهن آبي را بر تن کند. او از هفته هفدهم که در بازي استقالل 
و ذوب آهن به ترکیب آبي ها اضافه شد در 11بازي براي تیم جدیدش به 
میدان رفت وبه خصوص 3صحنه از بازي هایش براي هواداران تیم قهرمان 
تماشــایي و ماندگار بود. صالح که خیلي ها او را سعادت صدا مي کنند در 
9بازي به عنوان بازیكن اصلي و در 2بازي به عنوان ذخیره و جایگزین به 
زمین رفت و از قضا اولین درخشش ویژه اش در یكي از همان 2مسابقه اي 
بود که به عنوان بازیكن جانشین به میدان رفت. او در دربي تهران ذخیره 
بود و در حالي که اســتقالل یک بر صفر باخته بود از دقیقه67 جانشین 
وریا غفوري شد. حرداني در همان 23دقیقه اي که در میدان بود هم یک 

ضدحمله خطرناک پرسپولیس 
را با توپ دزدي از مهدي ترابي 
خنثي کرد و هــم پاس گل 
نجات بخش تیمــش را به 
دقت روي سر رودي ژستد 
نشاند تا تاثیر انكارناپذیري 

در کســب مهم ترین امتیاز 
فصل براي اســتقالل داشته باشــد. آن دو 

صحنه از صالح در خاطره استقاللي ها ماند تا اینكه این هفته 
در اهواز با ثبت سومین صحنه، پروژه موفقش را تكمیل کند. 
مدافع سابق فوالد، شنبه پاس گل اول را به حسین زاده داد و گل 
دوم را هم شخصا با یک شوت راه دور زد و با امتیاز 8.12 بهترین 
بازیكن زمین شد. او با نقش آفریني در 2 بازي بسیار مهم این 
فصل، سهم خودش را در قهرماني استقالل به خوبي ایفا کرد. 
چنان که حسین زاده و سلماني با گل هاي 3امتیازي ، کوین یامگا 
با گل کردن پنالتي هاي مهم استقالل و رافا داسیلوا با جمع وجور 
کردن خط دفاعي در روزهاي رفتن مرادمند و یزداني، همگي 
بر توانایي مجیدي و کادرش در خرید کردن صحه گذاشتند. 
توانایي خاصي که یكي از دالیل اصلي برتري استقالل مقابل 

رقیب سنتي اش بود.

سعادت قهرمانی با خريدهای صالح

جدول گلزنان
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چلسی به روال هر 3 فصل اخیر در فینال جام حذفی 
بازنده شد. آبی ها 2 بار قبلی به آرسنال و لستر باختند 
و جام را از دست دادند. توخل فینال جام اتحادیه را هم 
در ضربات پنالتی در همین فصل به یورگن کلوپ باخته 
بود. یورگن کلوپ به نخستین سرمربی آلمانی تبدیل 
شد که یک تیم را در جام حذفی انگلیس به قهرمانی 
می رساند. او حاال همه جام های ممکن را برای لیورپول 
به ارمغان آورده؛ از هر کدام فقط یکی. اگر لیگ برتر یا 
لیگ قهرمانان اروپا را در این فصل ببرد، در هر یک از 
این دو تورنمنت قهرمانی هایش را به عدد 2 می رساند. 
حاال وقت ادامه رویابافی برای قهرمانی در لیگ برتر 
است، با آگاهی از نتیجه بازی دیروز منچسترسیتی در 
زمین وستهم. لیورپول فرداشب با ساوتهمپتون بازی 
می کند. لیور پیش از آغاز فصــل آینده لیگ برتر در 
جام کامیونیتی شیلد با قهرمان لیگ برتر بازی می کند. 
اگر سیتی قهرمان شود حریف لیور خواهد بود اما اگر 
قرمزها لیگ را هم ببرند، سوپرجام یا کامیونیتی شیلد را 
با چلسی که نایب قهرمان حذفی است برگزار می کنند.

  یورگن کلوپ پس از فرگوسن به دومین سرمربی ای 
تبدیل شــد که با یک تیم انگلیســی قهرمان لیگ 
قهرمانان، سوپرکاپ، جام باشگاه های جهان، لیگ برتر، 

لیگ کاپ انگلیس و جام حذفی این کشور می شود.

  هشتمین جام قهرمانی حذفی، رکورد لیورپول در 
این رقابت ها را به تاتنهام و چلسی رساند. آرسنال با 
14 و منچستر یونایتد با 12جام پرافتخارترین باشگاه 
در جام حذفی هستند. جالب اینکه گواردیوال هنوز 

موفق به فتح این تورنمنت نشده.
  تیاگو آلکانتارا هم سی امین جام زندگی اش را برد.

  ویرجیل فان دایک هــم مثل کلوپ همه جام های 
ممکن را با قرمزها بــرده. آخرین جامی که لیورپول 
قبل از خرید ویرجیل کسب کرده بود، به سال2012 
برمی گشت. او با 75میلیون یورو از ساوتهمپتون به 

آنفیلد آمده بود.
  با احتســاب این فینال حاال آلیســون، آدرین و 
کائویمین کِلر، هر 3 توانســته اند برای یک بار مقابل 
چلسی در ضیافت پنالتی ها برنده شوند و لیورپول را 
قهرمان کنند. )سوپرکاپ اروپا، لیگ کاپ و اف ای کاپ(.
  چلسی و لیورپول برای چهارمین بازی متوالی در 

90دقیقه به تساوی دست یافتند.
  میسن ماونت ششمین فینال خود را در ومبلی 
باخت؛ پلی آف صعود بــه لیگ برتر به همراه دربی 

کاونتی در سال2019، فینال جام حذفی 2020 و 2021 
و 2022 با چلسی، فینال جام اتحادیه این فصل و فینال 

یورو همراه با تیم ملی انگلیس مقابل ایتالیا.

بوندس لیگا در حالی به پایان رسید که تا آخرین لحظه سرنوشت بعضی 
تیم ها مشخص نبود. فرایبورگ در بازی با لورکوزن با گلی دیرهنگام 
به بازی برگشت و در دقیقه88 کار را به تساوی کشاند. این تیم برای 
رسیدن به لیگ قهرمانان به یک گل دیگر مقابل تیم سردار نیاز داشت 
اما در وقت های اضافه گل دوم را هم خورد و به جای لیگ قهرمانان به 
لیگ اروپا رفت. بایرن مونیخ که بعد از قطعی شدن قهرمانی اش رنگ 
برد را ندیده بود، در مصاف با ولفســبورگ هم به تساوی 2-2 رسید. 
دورتموند در روز آخر با نتیجه 2 بر یک هرتابرلین را شکست داد تا این 
تیم به پلی آف سقوط برود و به اشتوتگارت کمک کرد تا در بوندس لیگا 
بماند. اهمیت این 2 دیدار برای تیم هــای اول و دوم جدول، گلزنی 

لواندوفسکی و هالند برای آخرین بار با پیراهن بایرن و دورتموند بود.
  لوا پس از بازی رسما اعالم کرد که ممکن است این آخرین بازی اش 
با پیراهن باواریایی ها باشد. با وجود این حسن صالح حمیجیچ، مدیر 
ورزشی بایرن به یک سال باقی مانده از قرارداد مهاجم لهستانی اشاره 
کرد. از این واکنش می شود استنباط کرد که بایرن مونیخ می خواهد از 
آخرین فصل قرارداد لوا هم استفاده کند و برایش مهم نیست در پایان 
فصل بعد این بازیکن رایگان شــود. در تابستان2023 لواندوفسکی 
35ساله خواهد بود و دیگر کمتر باشــگاهی اقدام به قرارداد بیش از 
یک فصل با او خواهد کرد. شاید بایرن می خواهد از باال رفتن سن لوا 

استفاده کند و در 35سالگی یک قرارداد یک تا 2 ساله دیگر با دستمزد 
کمتر با او ببندد. بارسا همین حاال حاضر است قراردادی 3 ساله با سالی 
30میلیون یورو یعنی 50درصد افزایش حقوق به او پیشنهاد بدهد و 
40میلیون یورو هم به بایرن مونیخ بپردازد. یک سال دیگر از چنین 
پیشنهادی خبری نیست. این در حالی است که خبر رسیده 2 باشگاه 
منچستریونایتد و پاری سن ژرمن هم وضعیت لوا را دنبال می کنند و 
آماده اند تا پیشنهادی بهتر از بارسایی ها به مونیخی ها بدهند. البته خود 
لوا تمایل به حضور در بارسا دارد و برای همین می خواهد با مدیران 
بایرن برای جدایی وارد مذاکره شود. لواندوفسکی در 8فصل 237گل 

در بوندس لیگا برای بایرن به ثمر رساند.
  هالند به زودی به منچسترسیتی می رود. خرید او توسط من سیتی 
60میلیون یورو برای دورتموند سود داشــته اما 135میلیون برای 
ســیتی هزینه در بر داشــته اســت چون 75میلیون نصیب مدیر 
برنامه های این بازیکن و پدرش شــده. بچه غــول در 88 بازی برای 

زنبورها، 85 گل و 23 پاس گل را به ثبت رساند.
  ناگلزمان گفته بایرن فصل بعد در همین مقطع دنبال جانشین لوا 
خواهد بود اما باشگاه از همین حاال دنبال جذب سادیو مانه است که 
تنها یک سال از قراردادش با لیورپول باقی مانده. دورتموند هم به جای 
هالند با کریم آدیمی قرارداد بسته است. آدیمی مهاجم سالزبورگ با 

انتقالی به ارزش 38 میلیون یورو و قراردادی تا سال2027 به دورتموند 
پیوست. نیکالس زوله هم آخرین بازی اش را برای بایرن انجام داد تا 

فصل آینده به دورتموند برود.
  در پایان این فصل بوندس لیــگا، بایرن، دورتمونــد، لورکوزن و 
الیپزیش به لیگ قهرمانان صعود کردند. اونیون برلین و فرایبورگ به 
لیگ اروپا رفتند، کلن به لیگ کنفرانس، هرتابرلین به پلی آف و آرمینیا 

بیله فلد و گروتر فورث به بوندس لیگا-2 سقوط کردند.
  بایرن به نخســتین تیم تاریخ بوندس لیگا تبدیل شد که توانست 

49 گل خارج از خانه در یک فصل به ثمر برساند.
  لواندوفسکی جایزه بهترین گلزن فصل را با بغض دریافت کرد. لوا 
هفتمین آقای گلی اش را با 35گل در 34بازی به دست آورد و به رکورد 
7 بار آقای گلی گرد مولر کبیر رسید. تنها 5گل از گل های این فصل 
لوا پنالتی بود. پاتریک شیک از لورکوزن )24گل( و هالند از دورتموند 

)22گل( دوم و سوم شدند.
  توماس مولر با 18 پاس گل آقای پاس گل بوندس لیگا شد.

  میانگین ســنی بازیکنان حاضــر در این فصل 25.8ســال بود. 
اشتوتگارت با 22.8ســال جوان ترین تیم و اونیون برلین و بوخوم با 

27.2سال پیرترین تیم لیگ بودند.
  دورتموند با 11پنالتی بیشترین پنالتی را از داوران گرفت.

دبل شماره148
مسی توانست کمی آمار گلزنی اش را در این 

فصل بهتر کند
پاری سن ژرمن با گلزنی مسی برای نخستین بار از زمانی که قهرمانی اش 
را در لیگ فرانسه قطعی کرده است، توانست به برتری برسد. پی اس جی 
با نتیجه 4 بر صفر مون پلیه را شکست داد. این تیم پرستاره هفته آینده 
مقابل متز آخرین بازی فصل را برگزار می  کند که آخرین حضور پوچتینو 
روی نیمکت آنهاست. اگر زیدان برای فصل آینده جانشین پوچ نشود، 
باشگاه به دنبال سرجیو کونسیسائو، سرمربی موفق پورتو می رود. مربی 
مهدی طارمی توانست تیمش را با 91امتیاز قهرمان لیگ برتر پرتغال کند 

که این بهترین عملکرد یک قهرمان در امتیازگیری در این لیگ است.
  لیونل مسی که هنوز موفق نشــده در این فصل لیگ یک فرانسه به 
تاپ سیکس گل بزند، در بازی با مون پلیه دبل کرد و تعداد گل  های این 
فصلش را در لیگ به عدد6 رساند. او 6گل و 13پاس گل در 23بازی که 

در ترکیب ثابت بوده، ثبت کرده است.
  این دبل شماره148 مسی بود. هیچ بازیکن دیگری در تاریخ فوتبال 

نتوانسته در این تعداد بازی 2 گل بزند.
  او 50بار ظرف 5سال گذشته توپ ها را به دیرک دروازه حریفان کوبیده 
که از لحاظ بدشانسی در این مقطع باالترین نرخ را دارد. نفر دوم کریم 
بنزما با 30ضربه به تیر و سپس اینسینیه و ایموبیله با 28 و کریستیانو 

رونالدو، لواندوفسکی و لوییس سوارس با 26ضربه هستند.
  این گل شماره764مســی در دوران حرفه ای اش بــود؛ 971 بازی، 
764 گل، 328 پــاس گل، 1092 تأثیرگذاری روی گل، 58 کاشــته، 

55 هت تریک، 148دبل، 7 توپ طال و 6کفش طال.
  مسی تنها بازیکن 5 لیگ بزرگ اروپایی است که از وقتی سوفا شروع 

به جمع کردن آمار کرده توانسته 200موقعیت مسلم گلزنی ایجاد کند.
  آمار مسی در همه رقابت های این فصل با پیراهن پی اس جی؛ 31بازی، 

11گل، 13پاس گل.
  مســی در طول دوران فوتبالش مقابل 117 حریف مختلف موفق به 

گلزنی شده؛ 88حریف باشگاهی، 29حریف تیم ملی.

 چنین دست تطاول
به خویشتن گشاده منم

نوار قهرمانی های پی در پی پرســپولیس 
سرانجام شکسته شد. قرار هم نبود که تا 
ابد پرسپولیس قهرمان لیگ شود و همین 
رکورد فعلی هم بعید اســت توسط تیمی 
شکسته شود. اما نکته قهرمان 5دوره متوالی لیگ برتر، از دست دادن 
جام نیست . مسئله اصلی از کف دادن هویتی است که در طول سالیان 
سرخ پوشان کسب کرده بودند؛ هویتی که امسال به یغما رفت. بخشی 
از ماجرا به رفتار سؤال برانگیز متولی باشگاه بازمی گردد که از ابتدای 
فصل در تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره تا توانست تعلل کرد 
و در نهایت هم همه تصمیمات مدیریتی به زیان پرسپولیس تمام شد. 
اما این داستان اصلی پرسپولیس امسال نیست. مشکل اساسی تیمی 
که هوادارانش را ناامید کرد، رفتــار یحیی گل محمدی بود. فراموش 
نکرده ایم که با یحیی 2 قهرمانی لیگ )که در مورد اولی باید نقش مؤثر 
کالدرون را هم لحاظ کرد( و یک فینال آسیا به دست آمده است. اما هیچ 
موفقیتی نمی تواند توجیه کننده خطاها و کاستی ها باشد. متأسفانه 
یحیی با تعمیم دادن مشکالت و ضعف هایش، روح پرسپولیس را بیمار 
کرد . تیمی که شعار تالش کردن و جنگیدن می داد ولی دائم به دنبال 
بهانه گرفتن و فرافکنی بود؛ تیم پر مهره  ای که سرمربی اش مرتب برای 
از دست دادن ستاره هایش مرثیه می خواند. بیشتر خریدهایش غیرقابل 
قبول از کار درآمدند و سریال استعفاهایش، فقط روحیه تیم را کشت. 
غمی که این روزها بر دل هواداران پرتعداد پرسپولیس نشسته، بیش 
از آنکه محصول از دســت دادن قهرمانی باشد، حاصل از دست رفتن 
تیمی است که تا آخرین ثانیه می جنگید و شور و هیجان می آفرید. این 
پرسپولیس خسته و افسرده حاال بیشترین شباهت را به سرمربی اش 
دارد. این غم سرخ که بر دل ها نشسته، بیشتر محصول کادر فنی  ای 
است که نخواست باور کند می شود قهرمان شد؛ پس تا توانست بهانه 
تراشید. درست مثل رفتاری که پیش از این تیم های رقیب پرسپولیس 
مرتکبش می شدند. همان ها که بیشتر خرج می کردند و کمتر نتیجه 

می گرفتند.
حاال با این لشــگر شکست خورده که پتانســیل از دست دادن نایب 
قهرمانی را هم دارد، چه باید کــرد؟ گروهی از هواداران روی موج 
احساسات خواستار تغییر کادر فنی هستند. اما باید بدانیم که در 
شرایط فعلی، هیچ گزینه داخلی ای بهتر و مناسب تر از یحیی وجود 
ندارد. اینکه او می تواند دوباره بایستد، داستان دیگری است ولی اگر 
قرار باشد همان نام های آشنا دوباره سر از پرسپولیس دربیاورند، 
همین یحیی با کادر فنی مجرب تر و حرفه ای  تر بهترین گزینه است. 
داستان مربی خارجی اما ماجرایی دیگر است و البته این نسخه هم 
الزاما شفابخش نیست. پرسپولیس بیشتر از هر چیز به بازگشت به 
خویشتن نیاز دارد تا دوباره تبدیل به همان تیمی شود که بی اعتنا به 
عداوت ها و مشکالت، فقط برای جنگیدن به میدان بیاید؛ چیزی که 
پرسپولیس یحیی با آن بیگانه شده؛ تیمی که خودش دست تطاول به 

خویشتن گشود و قهرمانی را تقدیم رقیب کرد.

یادداشت

جهان

مرد برنده
چلسی طبق معمول فینال ها باز هم شکست خورد تا کلوپ 

حاال تمام جام های ممکن با لیورپول را یک بار برده باشد

کلوپ درباره پنالتی سادیو مانه که خراب شد، گفت: »من به او گفتم که چگونه پنالتی بزند و مندی را فریب بدهد، ۵۰درصد از 
تقصیرات، سر پنالتی سادیو بر گردن من است. نخستین بار در زندگی ام فهمیدم که می توانم خفه شوم!«

کلوپ بخشی از موفقیت لیورپول در 2 فینال مقابل چلسی را هم سهم یک شرکت غیرورزشی دانست: »ما با شرکتی به نام 
Neuro11 در تماس بوده ایم و آنها گفتند که می توانند در ضربات پنالتی به ما کمک کنند و ما را تمرین دهند. نتیجه هم چنین شد. 

این جام برای آنها هم هست.« این شرکت قبال برای بهبود تیم در ضربات ایستگاهی به کادرفنی کمک داده بود

 این ششمین 
باری بود که جردن 
هندرسون برای 
لیورپول جام را 
باالی سر برد. 
فقط املین هیوز و 
گرام سونس )۷( 
جام های بیشتری 
را در لیورپول باالی 
سر برده اند

از سال2۰1۵ تاکنون چلسی 
در 16فینال حاضر بوده که 
تنها 6بار موفق به پیروزی 
شده؛ جام اتحادیه2۰1۵، 

جام حذفی2۰18، 
لیگ اروپا2۰19، لیگ 

قهرمانان2۰21، سوپرجام 
و جام جهانی باشگاه ها در 

سال قبل

بازی فردا شب 
شصت ویکمین مسابقه 

لیورپول در این فصل در همه 
رقابت هاست. لیورپول تنها 
تیمی است که در این فصل 
در اروپا در همه رقابت های 

ممکن حاضر بوده. این یکی 
باالتر از رکورد بیشترین 

تعداد مسابقه این تیم در 
طول یک فصل فوتبالی بوده 
و این درحالی است که هنوز 

2 بازی دیگر هم در این فصل 
باقی مانده و این تعداد به 

عدد63 خواهد رسید
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بوندس لیگا
از روی آمار

آخرین دوره لیگ با حضور هالند و 
لواندوفسکی به پایان رسید

بایرن با 9۷گل زده بهترین 
خط حمله را داشت. بهترین 

آمار شوتزنی هم متعلق به 
تیم قهرمان بود که 6۷6بار به 

سمت دروازه حریفان توپ 
فرستادند. 

۵۰8 بازیکن در این دوره لیگ 
بازی کردند که 2۷6نفر یعنی 

۵4.3درصدشان خارجی 
بودند ازجمله سردار آزمون 

که تنها نماینده فوتبال ما در 
بوندس لیگا بود.

میشاییل تسورگ هم پس از 
44سال که بازیکن و مدیر 

دورتموند بود از پست مدیر 
ورزشی خداحافظی کرد و 
جایش را به سباستین کل 

جوان داد.

یورگــن 
کلوپ که به تازگی قراردادش را 

با لیورپول تمدید کرده، اخیرا فاش کرده 
که بایرن مونیخ او را می خواسته. او اعالم کرد که 

چندین پیشنهاد بایرن برای هدایت این تیم را رد کرده 
که بعضی از این پیشــنهاد ها، در زمان حضور او در آنفیلد 

بوده. مربی آلمانی گفته است که باشگاه آلمانی، مرتبا برای 
جذبش تالش کرده اما او پیشنهاد آنها را رد کرده، زیرا پروژه 
لیورپول برایش جذاب تر بوده است. کلوپ یک دورتموندی 

است و شاید برای همین به پیشنهاد باواریایی ها پاسخ 
منفی داده. یکی از پیشــنهادهای آنها اندکی 

بعد از تمدید یورگن کلوپ با لیورپول 
در ســال2019 بــود.

سعید مروتي | روزنامه نگار
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عالقه مهاجمان به شهرکرد

تفاضل گل تیم فوتبال زنان ملی پوشان شهرکرد در جدول لیگ 
برتر فوتبال و اظهارنظر سرمربی این تیم درخصوص نقش داشتن 
داور در باخت های بسكتبالی این تیم، تا چند روز نقل محافل 
فوتبالی بود. مریم احمدی ۹۰گل از ۱۱۶گل خورده شان را به 
گردن داوران لیگ انداخته بود. بعد از این اظهارنظر، شهرکرد 
در هفته هجدهم ۱7بر یک به ســپاهان باخت و ۱۰گل از این 
۱7گل را هاجر دباغی مهاجم طالیی پوشان به ثمر رساند تا با یک 
خیز بلند به صدر جدول برترین گلزنان برسد. تیم ملی پوشان 
شهرکرد حاال تبدیل به پله ای برای مهاجمان لیگ شده تا آمار 

گلزنی خود را افزایش دهند .

صدور مربی به خارج

شهناز یاری، سرمربی سابق تیم ملی فوتسال زنان ایران سرمربی 
تیم ملی عراق شد. یاری پس از شــهرزاد مظفر دومین مربی 
فوتسال ایران است که هدایت یک تیم ملی در خارج از کشور را 
برعهده دارد. او مدت ها منتظر پیشنهاد هدایت تیم ملی ایران بود 
اما بی نظمی در فدراسیون فوتبال و همچنین لغو پیاپی مسابقات 
قهرمانی آسیا، به همكاری او و فدراسیون فوتبال ایران پایان داد. 
با رفتن مربیان شاخص از فوتسال زنان ایران آینده خوبی برای 
این رشته پیش بینی نمی شود. در سال جدید نه تیم ملی فوتبال 
و نه تیم ملی فوتسال زنان، نه اردویی داشته اند و نه بازی. تكلیف 

مربیان این دو تیم هم مشخص نیست.

شهرداری ســیرجان، مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال 
زنان در هفتــه هجدهم به مصاف نماینده البــرز رفت و این تیم 
را در ورزشگاه انقالب کرج 8بر یک شكســت داد. در دیدار رفت 
سیرجان در خانه اش یک -یک مقابل این تیم متوقف شد و مریم 
جهان نجاتی، سرمربی ســیرجان در اعتراض گفته بود که زدن 
واکسن آسترازنكا به بازیكنان ملی پوش تیمش و بد شدن حال آنها 
دلیل این تساوی بوده است. فاطمه علیپور، مدیر تیم ملی فوتبال 
آن زمان در واکنش به این موضوع گفته بود بهتر است سیرجانی ها 
مسئولیت نتیجه به دست آمده را بپذیرند. اما حاال همان ۲امتیازی 
که سیرجانی ها از دست دادند، دلیل اختالفشان با صدر جدول 

است و احتمال دارد مانع رسیدن آنها به جام قهرمانی شود.

آسترازنکا عامل نایب قهرمانی

گلزن
الهام محمودی | روزنامه نگار

روز اول جام باشگاه های آسیا با ۲پیروزی برای تیم های 
ایرانی و خبر رفتن ۲چهره از والیبال همراه بود. پیكان 
و شهداب یزد در بازی های راحت نمایندگان عراق را 
شكست دادند و ســعید معروف که برای پیكان بازی  
می کند، علنی اعالم کرد که دیگر در ایران بازی نمی کند 
اما مهم تر از همه اینها شایعه ای بود که از وزارت ورزش 
به بیــرون درز کــرد. درحالی که روزهای گذشــته 
محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون بعد از مطرح شدن 
چندباره موضوع بازنشستگی اش گفته بود که تا پایان 
دوره 4ساله اش مشكلی برای ریاست فدراسیون ندارد، 
اما نزدیكان به وزارت ورزش می گویند حكم سرپرستی 
فدراسیون والیبال به نام یكی از کارمندان وزارت ورزش 
نوشته شده است و بعد از جام باشگاه های آسیا ابالغ 
می شود. فرد دیگری جایگزین داورزنی می شود؟ باید تا 
شنبه دیگر صبر کرد.هواداران والیبال و طرفداران سعید 
معروف تا همین چند روز پیش امیدوار بودند یک بار 
دیگر او را در تیم ملی ببینند اما بعد از بازی اول پیكان 
در جام، معروف به آنها اطمینــان داد که تصمیمش 
برای رفتن از تیم ملی و والیبال ایران قطعی است. جام 
باشگاه ها در سالن ۱۲هزار نفری آزادی برگزار می شود 
و معروف بعد از پیروزی تیمــش مقابل گاز جنوبی از 
زنده شدن خاطراتش در این سالن گفت: »با بازی در 
این سالن، خاطرات لیگ جهانی و شلوغی آن زمان برایم 
زنده شد و بازی در این ســالن برایم خوشحال کننده 
بود.« صحبت های او دلیلی شد تا بقیه از او بپرسند که 
آیا حاضر است در ایران بازی کند؟ جواب او پایانی بر 
همه شایعاتی بود که از بازگشت معروف به تیم ملی خبر 
می داد: »دیگر در ایران بازی نمی کنم.« معروف بعد از 

بازی  های المپیک توکیو در پست 
اینستاگرامی از خداحافظی اش 

خبــر داده بود، بــا این حال، 
مسئوالن فدراسیون وعده 
داده بودند که او را راضی 
می کنند تا تصمیمش را 

تغییر دهد. معروف که در این 
چند ماه هیچ واکنشــی به 
این صحبت ها نشان نداده 
بود، عصر شنبه تصمیم 
نهایی اش را اعالم کرد. 
حاال دوبــاره نگرانی ها 
درباره تیم ملــی آغاز 

شده است. اینكه در نبود 
معروف و در شرایطی که جواد 

کریمی جانشــین او جراحی کــرده و به لیگ 
ملت ها نمی رسد، تكلیف پاسور تیم ملی چه می شود. 
جمشید حمیدی، کارشــناس والیبال می گوید: »از 
خداحافظی معروف تأسف نمی خوریم، تأسف ما از این 
است که چرا در هفده هجده سال گذشته پاسور دیگری 
در والیبال ساخته نشد. در این چند ساله در تیم های 
بزرگ دنیا، خیلی از پاســورها خداحافظی کردند اما 
دغدغه ای برای جایگزینی نداشتند اما در والیبال ایران 
کسی جرأت نمی کند بپرسد چرا در این سال ها پاسور 
دیگری در سطح معروف ساخته نشد.« در نبود معروف 
و کریمی، محمدطاهر وادی، گزینه اصلی بهروز عطایی 
برای پاسوری تیم ملی است. وادی در جام باشگاه های 

آسیا برای پیكان بازی می کند.
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افقی:
۱- رفیــق- تعقیب کننده- 

بدون تغییر
۲- ولخرج- گوشه نشینی- 

خورشیدگرفتگی
3- نظم- به صورت علنی

4- محل پرتاب موشــک- 
روشــن و تابنــاک- زمان 

اوج گرفتن امری
5- گرما- از مراحل سه گانه 
زراعت- نمایشنامه ای نوشته 

نغمه ثمینی
۶- نام قدیم بیت المقدس- 
مسلسل سنگین- مادر عرب

7- غریبه نیســت- بیشه- 
چاه عرب

8- چربی شیر- مستمری- 
از دین برگشته

۹- کلمه پرسش- حقه باز- 
سرگرمی

۱۰- بوی رطوبت- از ظروف 
آشپزخانه- گازی رادیو اکتیو
بــازی  نوعــی   -۱۱
بــرای ســنجش مهــارت 
هدف گیری- سخنان بی پایه 
و اساس- تخم مرغ انگلیسی

۱۲- از شبكه های اجتماعی 
مجــازی- مرتفع- پاســخ 

مثبت
۱3- روغنی با اســید چرب 

کم- مبارز

۱4- اهل سنت بودن- سگ 
فضانورد شوروی- بین ساعد 

و بازو
۱5- سســت و بی بنیاد- از 
پیامبران بنی اسرائیل- وطن

  

عمودی:
۱- اراده- انقالبــی عصــر 
مشــروطه و ملقب به سردار 

ملی- فنی در کشتی
۲- از خلفــای عباســی- 

دست ها- نیم ساعت!
3- اصال خجالتی نیســت- 
شــتر بی کوهــان- از ابزار 

نجاری
4- مایه تباهی- کنام- ذبح 

در راه خدا
نــدر کــس  ا یــاری   -5
نمی بینیــم... را چه شــد- 

دسته پیستون اتومبیل
۶- مقید- جانور تک سلولی- 

از ماهیان دریای خزر
7- پــول ژاپــن- واحــد 
اندازه گیری توان الكتریكی- 

بلند مرتبه- عشق بیگانه
8- کتابی پرفروش در سطح 
بین الملــل نوشــته گابریل 

گارسیا مارکز
۹- زادگاه نیمــا- بالنــگ- 

سرسرا- چه وقت

۱۰- ســواره- مطلب، مقوله- سر 
و صدا

۱۱- گله چارپایان- شهرستانی در 
استان اصفهان

۱۲- اندیشه بی ســابقه- بتی در 
عصر جاهلی- قدم

۱3- مأمور تشریفات صفوی- نام 
تجاری- از رنگ های ترکیبی

۱4- کجاست- داستان- معكوس
۱5- مائده- جوانمردی- هفتاد و 

15دومین سوره قرآن

لازغلاشرامغاب
كمرنمرناتنالتا

نيشامايحترتف
تنكلتمويگمكاح
حياولهلاونقس
بيسكاوازايپا

راسيشكندرگوخب
ايمرالسكنتشاد
شيننيابتميهلا
يوتوقررضتمدر

نااريخااريمح
گنفتنامتفگمسق
ترادرسكاونين
كمنرهوجايلاتنا

راجهنيزبسلويس

جام باشگاه های آسیا با هیاهوی حضور ستاره های جهان آغاز شد اما در همان روز اول 
و بعد از بازی اول نمایندگان ایران در این جام، این ســؤال مطرح شد که حضور این 

ستاره ها در این تیم ها چه ضرورتی داشت؟
پیكان در بازی اول گاز جنوبی عراق را 3 بر صفر؛ ۲5-۱4، ۲5-۱7 و ۲5-۱4شكست 
داد. شــهداب هم 3 بر صفر؛ ۲5-۱۶، ۲5-۱8 و ۲5-۲۰ اربیل عراق را برد. شهداب 
بدون جان گوردون پرین کانادایی و ژاورنوک دونوان بازیكن چک نمی توانست این 
پیروزی را تكرار کند؟ یا پیكان بدون نیمیر عبدالعزیز هلندی و اروین انگابت فرانسوی 
به گاز جنوبی می باخت؟ هر چند از امروز سمیون روبرتلندی کوبایی هم به شهداب 
اضافه می شود. شاید گفته شود نتیجه گرفتن در بازی اول دلیلی بر ادامه 
پیروزی ها نیست ولی تجربه حضور در این جام نشان داده است 
که قهرمانی برای تیم های ایرانی سخت نیست. آخرین 
تیمی که از ایران به جام باشگاه های آسیا اعزام شد، 
تیم فوالد سیرجان بود. سیرجان در حالی قهرمان 
این جام شد که تا مرز انحالل پیش رفته و بیشتر 
بازیكنانش را از دست داده بود و تنها ستاره این تیم 
صابر کاظمی بود. در تبلیغاتی که برای حضور این 
ستاره ها در ایران شده بود، گفته بودند حضور 
این بازیكنان به سالن مســابقات شور و نشاط 
می دهد و تماشاگران را به هیجان می آورد. اما 
در سالن ۱۲هزار نفری آزادی فقط حدود هزار 
تماشاگر بازی های پیكان و شهداب را دیدند و 
حضور این ستاره  ها هم جام باشگاه های آسیا را 
برای والیبالی ها جذاب نكرد. هفته های گذشته 
در سری بازی های فینال لیگ برتر بسكتبال، 
تماشــاگران اصفهانی  و گرگانی خودشان را به 
تهران رسانده بودند و در اعتراض به محدودیت های 
کرونایی، در ورودی ورزشــگاه آزادی و در ســالن 
بسكتبال را شكستند.به نظر می رسد تنها دلیل آمدن 
این ستاره ها رقابت پیكان و شهداب برای قهرمانی 
این جام است. شهداب در فینال لیگ برتر، پیكان 
را شكست داد و قهرمان شد و حاال پرافتخارترین 
تیم لیگ حاضر نیست قهرمانی جام باشگاه ها را 
به یزدی ها بدهد. علیرضا طلوع کیان، سرمربی 
شــهداب اعتراف کرده بعد از اینكه تیم های دیگر 
بازیكنان خارجی گرفتند، او هم مجاب شده است که باید 
بازیكن خوب بگیرد. این قهرمانی به جز کل کل پیكان و شهداب 
چه ارزش دیگری دارد؟ جام باشگاه های آسیا حتی جایزه ای 
هم ندارد. منتقدان به شهداب و پیكان می گویند بهتر بود آنها 
این سرمایه گذاری و هزینه را برای جام باشگاه های جهان انجام 
می دادند که حضور در این جام و رسیدن به سكو، جایزه نقدی 

هم دارد.

قهرمانی بی فایده   رئیس و معروف
با هم می روند؟

سعید معروف در حاشیه رقابت های باشگاه های آسیا 
 رسماً اعالم کرد دیگر در ایران بازی نمی  کند 

و خبری از بازگشت او به تیم ملی نیست
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قبل از شــیوع کرونا هر ســال جشــن خانه تئاتر در 
اردیبهشــت تئاتر ایران برگزار می شــد، در یک هفته 
انجمن های تئاتری جشن های خود را برگزار می کردند 
اما در این دوره، بعد از 2سال که شیوع کرونا فروکش 
کرده، جشن شب بازیگر در سالن اصلی تئاترشهر برگزار 
شد. در شب بازیگر از 4بازیگر پیشکسوت تئاتر تجلیل  و 

یادبودی برای هنرمندان درگذشته برگزار شد.
هفدهمین مراســم گرامیداشــت روز جهانی تئاتر و 
»شب بازیگر« با دبیری شهره سلطانی و ریاست ایرج 
راد، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. تانیا 
جوهری، محمد ساربان، بدرالسادات برنجانی و سلمان 
فارســی صالحزهی 4بازیگری بودند که در این شب از 

آنها تجلیل شد.
مراســم هم مانند دیگر مراســم   تئاتری با یک ساعت 
تأخیر برگزار شد و رضا بابک و گالب آدینه چراغ صحنه 
شب بازیگر را روشن کردند. اجرای این مراسم بر عهده 
امیر غفارمنش بود، اجرای گروه های موسیقی و حرکت 
ازجمله برنامه های اصلی شب بازیگر به حساب می آمد.

یکی از سخنرانان شــب بازیگر، علی نصیریان بود. این 
بازیگر پیشکسوت تئاتر در ابتدای صحبت هایش گفت: 
»حضورم در چنین مجالســی از حوصله و روحیه من 
در این روزگار خارج اســت و این روزها اینگونه مراسم 
از حوصله مردم نیز خارج اســت چراکــه روحیه آنان 
مناسب نیست.« در مراسم شب بازیگر بیشتر زمان به 
اجرای موسیقی گذشت که این موضوع به نظر نصیریان 
زیاد جذاب نبود. نصیریان با اشاره به اینکه بخش زیادی 
از برنامه های شــب بازیگر به اجرای قطعات موسیقی 
اختصاص داشته، تصریح کرد: »قصد انتقاد ندارم. برای 
این برنامه خیلی زحمت کشــیده شده ولی هر چیزی 
جایی دارد. االن که مردم گرفتاری دارند، بهتر بود فقط 
با هم صحبت می کردیم. من به دعوت آقای راد به این 

مجلس آمدم ولی فقط بخش هایــی مانند ارائه بیانیه 
خیلی خوب بود چون دردهای تئاتــر را بیان کرد. در 
چنین شرایطی نباید جشن بگیریم. وقتی روحیه مردم 
ما خوب نیست، می توانستیم به جای اجرای موسیقی، 
با هم حرف بزنیم. می توانســتیم در این شب که شب 
بازیگر است، درباره بازیگری صحبت کنیم که چرا بعد 
از کار معدن، سخت ترین کار است.«  وی با بیان اینکه 
بازیگری زایش اســت و بازیگر خود یک مؤلف است، 
گفت: »بازیگر با تصویر کردن و تجسم یک کاراکتر، آن 
نقش را می آفریند و این کار ساده ای نیست که مقابل 
هزاران چشم آن را به نمایش بگذارد.« ایرج راد، از دیگر 
سخنرانان این مراسم بود. وی با اشاره به وضعیت تئاتر 
گفت: »هنرمندان ما در فقر هســتند اما فقیر نیستند. 

هنرمندان ما با سختی و تالش کاری را برای روی صحنه 
 بردن آماده می کنند اما آیا حمایتی می شوند و حداقل 
هزینه دکور و رفت وآمدشــان را به دســت می آورند؟ 
خیر. متأسفم که هنرمندان ما بسته حمایتی دریافت 
می کنند. چرا همه حمایت ها از هنرمندان بریده شده و 
مجبور به پرداخت مالیات و همه هزینه های خودشان 
هستند. با همه این مشــکالت درود بر شما که تنها به 
عشــق تئاتر کار می کنید.« با پایان صحبت های راد، 
بیانیه انجمن صنفی بازیگران تئاتر خوانده شد و شهره 
سلطانی، دبیر مراسم هم سخنرانی کوتاهی داشت. با 
حضور ایرج راد، علی نصیریــان، محمود دولت آبادی، 
سیاوش طهمورث، اسماعیل خلج، اکبر زنجانپور و اصغر 

همت از تانیا جوهری و محمد ساربان قدردانی شد.

در ادامه با اضافه شــدن ناصر آقایــی، محمود عزیزی 
و گالب آدینه از 2هنرمند شهرســتانی؛ بدرالسادات 
برنجانی و ســلمان فارســی صالحزهی از خوزستان و 
سیستان و بلوچســتان تجلیل شــد. به جز تقدیر از 
4پیشکسوت، از افشین هاشمی و مونا فرجاد برای تولید 
مجموعه »تک گویی های زنانه براساس حروف الفبا« 
قدردانی شد. طوالنی شدن مراسم و اجرای برنامه های 
موسیقی باعث شده بود که برخی  هنرمندان در طول 
برگزاری برنامه، سالن را ترک کنند و همین باعث شد 
که دبیر جشن از هنرمندان بخواهد به سالن برگردند. 
با این حال نماهنگی که برای یادبود درگذشتگان آماده 
شده بود، پخش نشد و برخی از مدعوین هم از بی نظمی 

و طوالنی شدن برنامه ها گله مند بودند.

جشن بازیگر؛ شب انتقاد
از گالیه علی نصیریان تا بی نظمی در برگزاری برنامه های جشن بازیگر

درحالی کــه فیلم های »بــرادران لیــال« و »تصور« 
به عنوان نمایندگان سینمای ایران در جشنواره کن 
امسال حضور دارند، رئیس سازمان سینمایی بر لزوم 
داشتن پروانه نمایش برای شرکت در جشنواره های 
جهانی تأکید کرد. برادران لیال و تصور بدون دریافت 
پروانه نمایش راهی کن شــده اند. نکته اینجاســت 
که قانونی برای لزوم دریافــت پروانه نمایش داخلی 
جهت حضور در محافل جهانی وجود داشــته، ولی 
در سال های اخیر این آیین نامه چندان جدی گرفته 
نمی شده است . درواقع سال هاست که این الزام قانونی 
مسکوت مانده بود. حاال محمد خزاعی از لزوم اجرایی 
شدن این ماده قانونی خبر داده است. قاعدتاً در مورد 
برادران لیال و تصور که در روزهای آتی در جشــنواره 
کن به نمایش درخواهند آمد، محدودیتی نمی شود 
اعمال کرد؛ فقط ممکن است این فیلم ها برای دریافت 
پروانه نمایش دچار مشکل شوند. نکته دیگر واکنش 
دیرهنگام سازمان ســینمایی است؛ واکنشی که اگر 
زودتر رخ می داد شاید حضور برادران لیال و تصور در 
کن با چالش هایی مواجه می شد، به خصوص برادران 
لیال که یکی از پرهزینه ترین فیلم های سال های اخیر 
اســت و برای ســازندگانش نگاه به داخل همان قدر 

اهمیت دارد که حضور در محافل جهانی.

آیین نامه ای که فراموش شده بود
اما آنچه خزاعی گفت تأکیدی بر آیین نامه ای مغفول 
مانده در این سال ها بود: »بنابر نص صریح آیین نامه 
و دستورالعمل نمایش فیلم، هرگونه حضور و نمایش 
فیلم ســینمایی در مجامع و جشنواره های خارجی 

مستلزم اخذ پروانه نمایش است.«
خزاعی با بیان این مطلب افزود: »حضور بین المللی 
ســینمای ایران قطعــا، یکــی از ارکان مهم پیکره 
ســینمای ملی ماست که در ســپهر سیاستگذاری 
مدیریت ســینمای کشــور جایگاه ویــژه ای دارد. 
برای این مهم به زودی آیین نامه روشــن و شــفافی 
به عنوان راهبرد بین المللی سازمان سینمایی تدوین 
و اعالم می شــود.« وی ادامه داد:» آنچــه در مورد 
حضور فیلم های بخش خصوصی در جشــنواره های 
جهانی مهم اســت رعایت آیین نامه هــای قانونی و 
دســتورالعمل های اجرایی اســت که متأسفانه، در 
ســال هایی در مقام اجرا و نظارت دچار مسامحه و 

سهل انگاری شده است.«
به گفته رئیس ســازمان ســینمایی، قطعــا بنا به 
نص صریح آیین نامه و دســتورالعمل نمایش فیلم 
هرگونه حضور و نمایش فیلم ســینمایی در مجامع 
و جشنواره های خارجی مستلزم اخذ پروانه نمایش 
است و قانون بر این امر صراحت دارد و قطعا، تخلف 
تهیه کنندگان در این زمینه، موجب خدشه در صدور 
پروانه نمایش، اکران و تولیــدات بعدی کارگردان و 
تهیه کننده خواهد شد. رئیس سازمان سینمایی بر 
لزوم هماهنگی با دولت برای حضور در محافل جهانی 
تأکید کرد: »شایسته است تهیه کنندگان درصورت 
ارائه و تمایل برای شرکت در جشنواره ها، بازارهای 
فیلم و سایر عرصه های بین المللی با معاونت نظارت 

سازمان سینمایی هماهنگی های الزم را به عمل آورند 
تا درصورت پذیرفته شــدن فیلم ها در جشنواره ها 
نسبت به بازبینی و صدور پروانه نمایش به موقع برای 

تسهیل در حضورهای بین المللی اقدام شود.«

حضور در فستیوال جهانی غیبت در اکران داخلی 
در ســینمای ایــران بخشــی به عنوان ســینمای 
جشــنواره ای وجود دارد که اکران داخلی اساســا 
مسئله اش نیســت؛ فیلم هایی که سازندگانشان از 
همان مرحله تولید یا قید نمایش در ایران را می زنند 
یا فاقد جذابیت های الزم برای اکران عمومی هستند. 
پدیده آشنای ســینمای ایران در این سال ها تولید 
فیلم هایی است که به جشنواره های خارجی می روند 
بدون اینکه در داخل به نمایش درآیند؛ موضوعی که 
رئیس سازمان ســینمایی به آن انتقاد دارد: »اینکه 
فیلمی در جشــنواره ای نمایش داده شــود و امکان 
حضور در اکــران داخلی، چه در ســینماها و چه در 
نمایش خانگی و سایر ساحت های نمایشی را نیابد، 
پدیده خوشایندی نیســت؛ از این رو، ضروری است 
برای پرهیــز از این امر ســازندگان آثار نســبت به 

پایبندی به قانون و رعایت آن دقت کنند.«

بازگشت به گذشته امکان پذیر است؟
در دهه ۶۰ متولی اصلــی حضور فیلم های ایرانی در 
جشــنواره های جهانی بخش بین الملل فارابی بود. 
شکل گیری »ســینمای نوین ایران« به عنوان یکی 
از برنامه های مدیریت وقت فارابی، با حضور پررنگ 
دولت امکان پذیر شد. سال هایی که کوشیده می شد 
تصویر تازه ای از ســینمای ایران کــه پس از انقالب 
تحوالت گسترده ای را پشت ســر گذاشته بود، ارائه 
شود. درواقع سینمای جشنواره ای ایران در دهه ۶۰ 
با حضور پررنگ وزارت ارشاد و در راستای سیاست 
ســینمای هدایتی، حمایتی شــکل گرفت. در آن 
سال ها اساسا امکان حضور در جشنواره بدون تأیید 
ارشاد امکان پذیر نبود. از دهه 7۰هم به بعد، به مرور 
پای پخش کننده های بخش خصوصی هم به میدان 
باز شد؛ ضمن اینکه به مرور و با گذر از دوران آنالوگ 
و ورود به عرصه دیجیتال، فرستادن فیلم به خارج هم 
بسیار آسان شد. در سال های بعد بخشی از سینمای 
جشنواره ای ایران، خرج خودش را از اکران داخلی جدا 
کرد. می توان فهرستی طوالنی از فیلم هایی تهیه کرد 
که هیچ کدامشان در ایران اکران عمومی نشدند، ولی 
در جشنواره های خارجی به نمایش درآمدند و حتی 
جایزه هم گرفتند؛ اتفاقی که در دهه ۶۰ امکان پذیر 
نبود. باید دید در آیین نامه ای که خزاعی از تدوینش 
خبر داده چه نکاتی ذکر شــده و آیا قرار است شاهد 
تکرار تاریخ باشــیم یا راهبرد بین المللی ســازمان 

سینمایی، آغازی است برای ورود به مسیری تازه؟

امروز ششــمین روز سی وسومین 
نمایشــگاه کتاب در حالی شــروع کتاب

می شود که اعالم شــد فروش 3روز 
نخست این رویداد فرهنگی 41میلیاردو5۰۰میلیون 
تومان بوده اســت. اگر معلوم بود این میزان فروش در 
ازای چند جلد کتاب بوده، راحت تر می شد با استناد به 
این رقم، تحلیل و تفســیر کرد یا اگر مشخص می شد 
سهم فروش کتاب های عمومی چقدر است و چقدر از 
این مبلغ به فروش کتاب های دانشگاهی و کمک درسی 
تعلق دارد، می شــد به نتایجی درباره ذائقه خریداران 
کتاب رســید. فعال همین قدر می دانیم که از فروش 
حدود 41میلیــارد و 5۰۰میلیــون تومانی کتاب در 
2بخش مجــازي و فیزیکی، ســهم بخــش فیزیکی 
 25میلیاردو4۰۰میلیــون تومان و بخــش مجازی 
1۶میلیارد و 1۰۰میلیون تومان بوده است. این آمار را 
علی رمضانی، ســخنگو و قائم مقام سی وسومین دوره 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، روز شنبه اعالم کرده 
و مســلما تا االن تغییراتی در آن رخ داده است، اما اگر 
بخواهید به عدد و رقم و آمار اکتفا نکنید، باید راه بیفتید 
و غرفــه بــه غرفه بــه ناشــران ســر بزنیــد و پای 
صحبت هایشان بنشــینید. اغلب ناشران معتقدند که 
نمایشگاه امسال از سال های گذشته خلوت تر است و 
مخاطبان قدرت خرید کمتری دارند و آنهایی هم که 
می تواننــد کتاب بخرنــد، گاه می آینــد از روی جلد 
کتاب های موجود در غرفه ها عکس می گیرند و می روند 
در بخش مجازی ســفارش می دهنــد؛ چون بن های 
تخفیف فقط در بخش مجازی قابل استفاده است. برخی 
خلوتی نمایشــگاه کتاب را به افول فرهنگ و سقوط 
ناشران و کتابفروشــان و مســائلی از این دست ربط 
می دهند، اما واقعیت این است که به راحتی نمی توان 
درباره افول یا رونق کسب وکار ناشران نظر داد؛ چراکه 
الزمه اظهارنظر درباره وضعیت کلی نشــر ایران، یک 
کاسه کردن ناشران است؛ درحالی که وضع وحال ناشران 
بزرگ و کوچک، خصوصی و دولتی، مشهور و مهجور با 
هم توفیر دارد و نمی توان موفقیت یا شکست یک یا چند 
ناشر را به وضعیت کلی نشر ربط داد. ناشران مشهور و 
نامدار در همین نمایشگاه امسال وضعیت بهتری دارند 
و بیشتر از همکاران شان می فروشند. فعال آنچه مشخص 
است این است که مســائل و مشکالت اقتصادی روی 
قدرت خرید کتابخوانان تأثیر گذاشته و نمایشگاه رونق 

سابق را ندارد.

اهمیت دادن به گرافیک کتاب در نمایشگاه امسال
گرافیک یکی از بخش های مهم صنعت نشر است که 
کمتر به آن توجه می شــود. علی رمضانی، سخنگو و 

قائم مقام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره این 
موضوع گفت: »در فرایند تولید کتاب، عوامل مختلفی 
دخیل هســتند که اغلب نقش آنها دیده نمی شــود؛ 
طراحی و گرافیک کتاب، یکی از این موضوعات است 
که ما در نمایشگاه امسال در این سالن توجه ویژه ای به 
آن کرده ایم.« امسال در نمایشگاه نشست های تخصصی 
طراحی، گرافیک و تصویرسازی کتاب به صورت روزانه 
برگزار می شــود. همچنین موضوعاتی چون طراحی 
جلد، کتاب آرایی و تصویرسازی در این بخش با حضور 
کارشناسان و فعاالن این حوزه بررسی می شود. وی با 
بیان اینکه طراحی جلد اهمیت زیادی برای مخاطبان 
دارد، ادامه داد: »معموال طراحی های جذاب در خرید 
و خوانده شــدن کتاب ها نقش بسزایی دارد و ضروری 
است که از فعاالن و دست اندرکاران این حوزه قدردانی 
شــود. برای فرهنگی شدن فضای نمایشــگاه باید به 
چنین مباحثی توجه کنیم. اگرچه در ابتدا جایگاهی 
در شبســتان برای این بخش پیش بینی شده بود، اما 
به دنبال اســتقبال ناشــران از فضای شبستان، محل 

جداگانه ای برای آنها درنظر گرفتیم.«

تخلف های کتابی
به گفته وی با ناشــری هــم که کتاب های خــود را با 
تخفیف 5۰درصدی عرضه می کردند برخورد شده و 
همچنین بر محتوای کتاب های نمایشگاه نیز نظارت 
ویژه ای می شود؛ حتی اگر ناشــران خارجی کتابی را 
خارج از مسیر رسمی گمرک بفروشند بر آنها نظارت 
می شود تا محتوای سالمی از طریق نمایشگاه کتاب در 
اختیار مخاطبان قرار گیرد. همچنین، اگر در نمایشگاه 
ناشری از شما خواست پول کتاب را به صورت کارت به 
کارت پرداخت کنید، شاید برای شما فرقی نکند، اما 
بدانید که این کار برای ناشران تخلف محسوب می شود. 
رمضانی در این باره گفته: »اســتفاده از هر کارتخوانی 
غیراز بانک صــادرات تخلف اســت؛ البته کارت همه 
ناشران به حساب خانه کتاب متصل نیست؛ زیرا برخی 
ناشران مشکل حقوقی داشتند و برخی دیگر که دیر به 
نمایشگاه آمدند، نتوانستند کد مالیاتی دریافت کنند. 
از یک هزار و 7۰۰ناشری که کارتخوان دارند، کارتخوان 
یک هزار و 4۰۰غرفه متصل به حساب خود ناشر است 
و مابقی شــامل غرفه های خارجی، ناشران حقوقی و 
دیر پیوسته به نمایشگاه به حساب خانه کتاب متصل 
هستند.« همچنان غرفه های خالی نمایشگاه توی ذوق 
می زند و با اینکه نمایشگاه به میانه رسیده این غرفه ها 
هنوز پر نشــده اند. تجربه برگزاری نمایشگاه فیزیکی 
امسال بسیار مهم است و می تواند تعیین کننده تکلیف 

برگزاری نمایشگاه فیزیکی در سال های آینده باشد. 

فهیمه پناه آذرگزارش
روزنامه نگار

 کن هفتادوپنجم
فردا استارت می خورد

هفتادو پنجمین دوره جشــنواره کــن با فروکش کردن شــیوع 
ویروس کرونا در اغلب نقاط دنیا، امســال از تاریخ17مه تا 28مه 
)27اردیبهشت تا 7خرداد( برگزار می شود. 2دوره قبلی جشنواره 
کن با حاشیه های بسیاری همراه بود، در سال 2۰2۰و در دوران اوج 
شیوع کرونا برگزاری این جشنواره لغو شده بود، در سال 2۰21نیز 
به تعویق افتاده بود و هم به صورت حضوری و هم به صورت آنالین 
برگزار شده بود، اما این دوره از جشنواره به صورت کامال حضوری با 
فیلمی در ژانر زامبی-کمدی به نام »زد« به کارگردانی میشل هازانا 
ویسوس که در بخش غیررقابتی حضور دارد، در تاریخ 17مه افتتاح 
خواهد شد. در پی انتخاب آیریس نابالک به عنوان رئیس جشنواره 
کن این دوره از جشنواره نسبت به سال های قبل متفاوت تر برگزار 
خواهد شــد. ازجمله این تغییرات می توان به حضــور فیلم   های 
بیشــتری از کارگردانان زن و انتخاب فیلم هایی از کشورهایی که 
کمتر در سال های قبل فرصت حضور در این جشنواره جهانی معتبر 
را داشته اند، اشاره کرد. سینمای ایران نیز مانند ادوار گذشته این 

جشنواره حضور پررنگی در کن خواهد داشت.

اصغر فرهادی، داور بخش رقابتی
اصغر فرهادی که ســال گذشــته با فیلم »قهرمان« در جشنواره 
کن حضور داشت و در نهایت جایزه بزرگ این جشنواره را به خود 
اختصاص داد، در جشنواره امســال به عنوان یکی از داوران هیأت 

داوران بخش رقابتی انتخاب شده است.
 ریاســت هیأت داوران بخش امسال را ونســان لیندون عهده دار 
خواهد بود. ربکا هال بازیگر، فیلمنامه نویس و کارگردان بریتانیایی، 
دیپیکا پادوکونه تهیه کننده و بازیگــر هندی، نومی راپاس بازیگر 
سوئدی، یاسمینه ترینکا بازیگر و کارگردان اهل ایتالیا، جف نیکولز 
کارگردان و فیلمنامه نویس آمریکایی، یواخیم تری یر کارگردان و 
فیلمنامه نویس نروژی و الج لی کارگردان، بازیگر و تهیه کننده اهل 
فرانســه دیگر اعضای هیأت داوران بخش رقابتی هفتادوپنجمین 

جشنواره کن هستند.

نخستین نمایش برادران لیال   
فیلم برادران لیال به کارگردانی ســعید روستایی به عنوان نماینده 
سینمای ایران در میان 18فیلم بخش رقابتی این دوره از جشنواره 

کن حضور خواهد داشت.
این فیلم قرار است روز 2۶مه )5خرداد( در ساعت 14:15در سالن 
آنیس واردا برای نخستین بار نمایش داده شود. برادران لیال بار دوم 
روز 27مه )۶خرداد( در ساعت 17:3۰در سالن آئورا و برای بار سوم 
روز 28مه )7خرداد( در ســاعت 15در سالن آیمکس جشنواره بر 

پرده سینما نمایش داده شود.  

بازی بزرگان
در ایــن دوره از جشــنواره کن در بخــش رقابتی آثــار مهمی از 
کارگردانان باســابقه و مطرحی نظیر بــرادران داردن، هیروکازو 
کورئدا، کلر دنی و پارک چان ووک حضور دارند. ازجمله فیلم های 
مطرح بخش رقابتی می توان به فیلم هــای »جنایت های آینده« 
ســاخته دیوید کراننبرگ با بازی ویگو مورتنســن، »ستارگان در 
ظهر« ســاخته کلر دنی، کارگردان زن سینمای فرانسه، »توری و 
لوکیتا« به کارگردانی برادران داردن از بلژیک، »زمان آرماگادون« 
به کارگردانی جیمز گری از آمریکا، »کارگزار« فیلم کره ای که به 
کارگردانی هیروکازو کورئدا کارگردان مشهور ژاپنی ساخته شده، 
»نوستالژی« ساخته ماریو مارتونه از ایتالیا، »آر ام ان« به کارگردانی 
کریستین مونگیو از رومانی و »تصمیم به ترک« ساخته پارک چان 

ووک از کره جنوبی اشاره کرد.

آماری از تلویزیون
پربیننده ترین برنامه های رمضان معرفی شدند

با اعالم نتایج نظرســنجی صداوســیما درباره برنامه های 
ماه رمضان ســیما، »خوشــنام« و »عصر جدید« به ترتیب 

پربیننده ترین سریال و برنامه سیما نام گرفتند.
به گزارش همشهری، براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات، 
سریال »خوشــنام« از شــبکه یک با 32/8 درصد بیننده و 
برنامه »عصر جدید« از شــبکه3 بــا 48/8 درصد بیننده، 
بیشترین مخاطب را در ماه مبارک رمضان در میان سریال ها 

و برنامه های سیما داشته اند.
نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما نشان می دهد 
در ماه مبارک رمضان 78/۰9 درصد از پاسخگویان، بیننده 
برنامه های ســیما اعم از سریال، فیلم ســینمایی، مسابقه، 
سخنرانی، برنامه های گفت وگو محور، برنامه های ورزشی و 
اخبار بوده اند. براساس نظر سنجی یادشده، از بین سریال های 
جدید پخش شده در ماه مبارک رمضان سریال »خوشنام« 
از شبکه یک 8/32 درصد، سریال »نجال 2« از شبکه3 سیما 
32/۰1 درصد، سریال »از سرنوشت 4« از شبکه2 سیما 2۶/2 
درصد و سریال » مسافران شهر« از شبکه5 سیما 3/4 درصد 

بیننده داشته است.
در این نظرسنجی، میزان بیننده سریال  های تکراری سیما 
در ماه مبارک رمضان نیز بررسی شده است که از میان آنها 
ســریال »آنام«، از شــبکه آی فیلم، پربیننده ترین سریال 
تکراری سیما بوده است. در این نظرسنجی برنامه های ویژه 
ماه مبارک رمضان در شبکه های سیما نیز بررسی شد. از میان 
برنامه های نظرسنجی شده، »عصر جدید« با 48/8 درصد، 

پربیننده تر از سایر برنامه ها بوده است.
پس از برنامه »عصر جدید«، »خندوانه« از شــبکه نسیم با 

3۰/1 درصد بیشترین مخاطب را داشته است. 

 زین العابدین
 مدیرعامل بنیاد رودکی شد

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
رئیس هیأت امنای بنیاد فرهنگی 
هنری رودکی، در حکمی مجید 
زین العابدین را به عنوان مشــاور 

وزیر و مدیرعامل این بنیاد منصــوب کرد.به گزارش 
مرکز روابط عمومــی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، محمدمهدی اســماعیلی خطاب به 
مجید زین العابدین شناخت و به کارگیری استعدادهای 
درخشان هنری و ادبی در ســطح داخلی و بین المللی 
به ویژه نســل جوان انقالبی، حمایت مادی و معنوی از 
آفرینش های حرفه ای هنرمندان کشــور، تالش برای 
پیشرفت و توســعه هنر همتراز با  شان تاریخی-ملی و 
دینی ایران اســالمی، حمایت از جشنواره های هنری 
و ادبی فاخر در ســطح ملی و بین المللی، تبیین و نشر 
مبانی نظری هنر و نمونه سازی  در زمینه های دینی و 
انقالبی را از وظایف مدیرعامل جدید این بنیاد برشمرده 
اســت. بنیاد فرهنگی هنری رودکی براساس مصوبه 
هیأت وزیران و به اســتناد ماده واحده قانونی مصوب 
مجلس شورای اسالمی تشکیل شده است و از مهم ترین 
بنیادهای فرهنگی کشور است که به منظور حمایت از 
پیشرفت و اعتبار برجسته ملی و بین المللی فعالیت های 
هنری و ادبی کشور زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی فعالیت می کند.  مجید زین العابدین پیش از 
این مدیریت شــبکه های 1، 3 و 5 تلویزیون را هم در 
کارنامه دارد. پیشــتر مهدی افضلی مدیرعاملی بنیاد 

رودکی را عهده دار بود.

معارفه ای برای مدیران جوان سیما

جلسه تکریم و معارفه مدیران ســابق و جدید شبکه های یک، دو، 
چهار، قرآن، آموزش و امید تلویزیون با حضور محســن برمهانی، 
معاون سیما و دیگر اعضای شورای مدیران این معاونت برگزار شد.

به گزارش همشــهری، با آمدن محســن برمهانی و گرفتن سکان 
معاونت سیما، اسامی ای که قبل تر برای مدیریت شبکه های مختلف 
به گوش می رســید، حکم شــان را از معاون جدیــد گرفتند. طی 
جلسه ای مراسم معارفه و تکریم مدیران جدید و سابق برگزار شد. 

برمهانــی در این جلســه دربــاره مدیران پیشــین ســیما 
گفت:»جعفری جلوه با بیش از 4 دهه فعالیت در رادیو، تلویزیون 
و سینما از چهره های پیشکسوت و منحصر به فرد است و سیما 
همچنان از تجربه ایشــان در جایگاه مشــاور رئیس سازمان 
صداوسیما نیز بهره خواهد برد.«  در این نشست به رسم دیرینه، 
مدیران پیشین شــبکه های یک، 2، 4، قرآن، آموزش و امید از 
دستاوردهای شبکه های متبوع خود و فرصت های پیش روی 
مدیران جدید ســخن گفتند. محســن برمهانی، معاون سیما 
سه شنبه، 2۰اردیبهشت ماه در احکامی جداگانه، میثم مرادی 
بیناباج را به سمت مدیر شبکه یک، حامد بامروت  نژاد را به سمت 
مدیر شبکه2، حســین شاه مرادی را به ســمت مدیر شبکه4، 
علی عبدالعالی را به سمت مدیر شبکه آموزش، محمد حسین 
کشکولی را به سمت مدیر شبکه قرآن و معارف و محمد صادق 

باطنی را به سمت مدیر شبکه امید، منصوب کرد.

سیما

سریال خبر

 خبر

آرش نهاوندی؛ مترجمسینمای جهان

چرا »دردسرهای عظیم3 « ساخته نشد؟ 
مهران مهام از تهیه کنندگان 
با ســابقه صداوســیما دلیل 
ســاخته نشــدن فصل سوم 
از مجموعــه »دردســرهای 
عظیم« را نبــود جواد عزتی 
عنوان کرد و گفت: جواد عزتی 

آنقدر در فضای سینما و ویدئو تقاضا داشت که ما نتوانستیم او 
را با بودجه صداوسیما نگه داریم. مهام که هم اکنون سریال های 
»دردسرهای عظیم1« و »متهم گریخت« را روی آنتن شبکه 
تماشا دارد، شامگاه شنبه، 24 اردیبهشت ماه پیش از بازپخش 
»دردســرهای عظیم« در ارتباط زنده تلفنی با شــبکه تماشا 
صحبت هایی را در زمینــه ادامه پیدا نکردن فصل ســوم این 
مجموعه بیان کرد. سریال »دردسرهای عظیم 1« به کارگردانی 
برزو نیک نژاد با بازی جواد عزتی، مهدی هاشمی، مریم سعادت، 
مهران رجبی و الناز حبیبی هر شب از شبکه تماشا ساعت21 
به روی آنتن می رود.این تهیه کننده توضیح داد: آنچه من االن 
در ارتباطاتم با مردم دارم این اســت که هنــوز تولید و پخش 
»دردسرهای عظیم 3« را تقاضا می کنند. راستش آن زمان که ما 
این کار را انجام می دادیم، فصل سوم آماده بود ولی به لطف خدا 
جواد عزتی از »دردسرهای عظیم« پر و بال گرفت و الحمداهلل 
رفت و دیگر به جایی رســید که آنقدر تقاضا در سینما و ویدئو 
باال بود که دیگر نمی توانست ادامه بدهد. از طرفی با رقم هایی 
هم که ما در سازمان صداوسیما داشتیم، نمی توانستیم جواد 
عزتی را نگه داریم و متأسفانه »دردسرهای عظیم 3« به خاطر 
نبود این بازیگر ساخته نشــد.مهران مهام که هم اکنون تهیه 
کنندگی سریال »بی همگان« را برای شبکه سه سیما برعهده 
دارد، در پایان درباره آخرین وضعیت تولید این مجموعه اعالم 
کرد: تاکنون ۶5 درصد از کل این مجموعه تصویربرداری شده 

و همچنان در حال ضبط هستیم. 

حضور جهانی به شرط پروانه نمایش
نمایندگان سینمای ایران در کن برای اکران عمومی دچار مشکل می شوند؟ 

حال و روز همه ناشران شبیه هم نیست
فروش 3روز نخست نمایشگاه، 41میلیارد و 5۰۰میلیون تومان

شهاب مهدویسینما
روزنامه نگار
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مدتهاســت که درباره معدن کاوی در ســیارک ها، 
ایده پردازی می شود. به زودی قرار است یک کاوشگر 
روباتیک سیارک های فضایی با قابلیت حفاری برای 
جمع آوری فلــزات گرانبهایی ماننــد آهن، نیکل و 

پالتین به فضا فرستاده  شود.
به گزارش بی بی سی، میچ هانتر اسکالیون با توصیف 
این روبات 6 پا به نام Scar-e که کاوشگر روباتیک 
سیارکی با قابلیت فضایی است، قصد دارد آن را به 
یک سیارک بفرســتد تا فلزاتی مانند آهن، نیکل و 
پالتین را حفــاری کند. این فلزات عــالوه بر اینکه 
برای تلفن ها، لپ تاپ ها و خودروها بســیار ضروری 
هستند، برخی فلزات مانند پالتین نیز برای کمک 
به تولید هیدروژن در دوره گذار به سمت انرژی های 
ســبز مورد نیاز خواهند بود. به دلیل محدود شدن 
عرضه این فلزات در زمین، مردم به شــدت به دنبال 
این فلزات فضا هستند تا این تقاضای فزاینده خود 
را برآورده کنند. روبات Scar-e برای همین منظور 
ساخته و وارد میدان شده است. پنجه قدرتمند آن 
که با مشارکت دانشــگاه توهوکو در ژاپن طراحی 
شده است، باید به سیارکی در فضا بچسبد تا آن را از 
شناور شدن متوقف کند. در واقع مدل چسبیدن آن 
به سوژه از نحوه آویزان شدن رتیل ها به دیوار الهام 
گرفته شده است. میچ با اشاره به ترسش از عنکبوت، 
گفت: من از عنکبوت ها می ترسم. بنابراین فکر کردم 
که ایده ساخت این روبات به این شکل کامال مناسب 
است. میچ، بنیانگذار شرکت استخراج سیارک است. 
به اعتقــاد او، انجام چنین شــاهکاری یک راهکار 
عادالنه برای نجات زمین است. توانایی متخصصان 
شرکت او نه تنها شامل فرود روی صخره های فضایی 
است، بلکه ســاختن زیرســاخت های استخراج از 
راه دور و سپس ارســال مجدد مواد به زمین است. 
اما بــه راحتی می توان فهمید که چــرا او و دیگران 

می خواهند چنین آزمایشی را تجربه کنند.

تفاوت استخراج فلزات در فضا و زمین
ســیارک ها از موادی مشابه بقیه ســیارات سنگی 
منظومه شمسی ساخته شــده اند و این یعنی آنها 
غنی از برخی مواد معدنی گرانبها هستند که ما باید 

برای دستیابی و استخراج آن، تا عمق زیادی از زمین 
را بشکافیم. به عنوان مثال، میچ می گوید که یافتن 
ذخایر بزرگ پالتین روی یک سیارک، این اجازه را 
به بشر می دهد که نوآوری را به روشی تجربه کند که 
هرگز پیش از آن چیزی درباره آن نمی دانسته است.
پروفسور جان بریجز، دانشــمند دانشگاه لستر که 
در ماموریت Hayabusa2 دخیل است، می گوید: 
اســتخراج منابع از ســیارک ها چالش متفاوتی به 
نسبت استخراج آن از زیر زمین است. به این دلیل 
که این ســنگ های فضایی کوچــک و بی اثر مانند 
پسرعموهای سیاره ای عظیم خود تحت فرایندهای 
زمین شناســی قرار نگرفته اند. آنها از طریق ذوب، 
آتشفشان و تشکیل کوه به وجود نیامده اند که برخی 
از عناصر را در بخش های خاصی از پوسته متمرکز 
می کند. به همین دلیل است که ما می توانیم روی 
زمین در مکانی خاص، معدنی برای استخراج کمیاب 

داشته باشیم.
به گفته بریجز در یک سیارک، همه عناصر همچنان 
وجود دارند، هرچنــد که پراکنده هســتند. برای 
مثال، طبیعت فرصتی برای تمرکز آن در رگه های 
ســنگ معدنی نداشته اســت و این بدان معناست 
که معدنچیان ســیارک باید مقدار زیادی از مواد را 

پردازش کنند تا به عناصر ارزشــمند دست یابند. 
پروفسور بریجز معتقد اســت که استخراج فضایی 
تجاری، کار جذابی است، اما او تردید دارد که این کار 

بتواند مشکل منابع فلزی جهان را حل کند.
البته میچ می گوید که ترفند اصلی، یافتن سیارک 
مناسب است و اینجاســت که دکتر ناتاشا استفن و 

میکروسکوپ الکترونی او وارد عمل می شوند.

ستاره سنگی که به زمین آمد
ناتاش اســتفن گفت: من هرگز فکر نمی کردم که 
روزی تکه ای از ماه را لمس کنــم اما حاال در مرکز 
میکروســکوپ الکترونی پلیموث تکه ای از ماه در 
دست من است. این قطعه کوچکی از شهاب سنگ 
است که در صحرای Sahara به زمین سقوط کرده 
است و به عنوان قطعه ای از سنگ ماه شناسایی شده 
است که در برخورد قبلی به سطح ماه به فضا پرتاب 
شده است. با این حال، بســیاری از شهاب سنگ ها 
نه از مــاه، بلکه از ســیارک ها می آیند و ناتاشــا از 
میکروسکوپ الکترونی برای فهرست بندی عناصر 
موجود در آنها استفاده می کند. به همین دلیل شکار 
شهاب سنگ ها و سیارک های مادرشان که سرشار از 
مواد مناسب هستند، ادامه دارد. او توضیح داد: اگر 

غلظتی از پالتین را در یکی از شهاب ســنگ ها پیدا 
کنیم، می توانیم به بچه های شرکت میچ بگوییم، از 
اینجا به بعد دیگر کار آنهاست و می توانند بروند و آن 

نوع سیارک را در داده ها پیدا کنند.

چه کسی صاحب فضاست؟ 
با این حال، هنگامی که یک سیارک امیدوارکننده 
شناسایی می شود، مسئله اصلی و دشوار این است که 
بفهمیم به چه کسی تعلق دارد. دارا پاتل، از مرکز ملی 
فضایی بریتانیا، توضیــح می دهد که وقتی صحبت 
از مالکیت می شــود، قانون فضایی چندان راهگشا 
نیست. هنوز هیچ چیزی در مورد اینکه آیا یک کشور 
یا شــرکت می تواند ادعای مالکیت یک ســیارک، 
بخش هایی از ماه یا ثروت هایی که زیر سطح آن است 
کند، نوشته نشده است. دقیقا به همین دلیل وقتی 
پای جوایز و یا تریلیون ها پوند پول به میان می آید به 
راحتی می توان دید که چگونه اختالفات، دعواهای 
حقوقی و حتی جنگ های واقعــی رخ می دهد. در 
ســال1966، ســازمان ملل متحد، معاهده فضای 
ماورای جو را تنظیم کرد که در تالش بود تا کشورها 
را از سوءاستفاده و بدرفتاری با فضا منع کند که بیش 

از 100کشور آن را امضا کردند. 

معدن  کاوی در سیارک ها برای حل بحران زمین
کمبود مواد و فلزات مهم در زمین باعث شده تا شرکت های فضایی وارد فاز عملیاتی فرستادن روبات های کاوشگر برای 

استخراج آهن و پالتین از سیارک های فضایی شوند

زهرا خلجیفضا
روزنامه نگار

اختالل گسترده اینترنت یک 
اپراتور و حقوق کاربران 

اختالل گسترده و قطعی اینترنت در یکی از سرویس  دهندگان 
اینترنت کشــور طی روزهای اخیر باعث حــرف و حدیث های 
بسیاری شده اســت. به گزارش همشــهری، در 2روز گذشته 
بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی و همچنین سایت های 
خارجی که وضعیت اینترنت در کشورها را رصد می کنند، اعالم 
کردند کــه اینترنت مبین نت با قطعــی و کاهش کیفیت قابل 
توجهی مواجه شده است. درحالی که این قطعی گسترده باعث 
مشکالت فراوانی برای کاربران شده است این شرکت  اطالعیه ای 
در حساب توییتری خود منتشر و اعالم کرده از ساعت 1۷ عصر 
شنبه اینترنت این شــرکت به دلیل حمله سایبری گسترده با 

اختالل مواجه شده و منشأ این حمله ها خارجی بوده است.
در نهایت این شــرکت اعالم کرده که با کمــک تیم فنی خود 
توانســته این اختالل را در ســاعت 1۸:۴۵ دقیقــه رفع کند. 
همچنین این شرکت ضمن عذرخواهی از کاربران گفته است 
بســته جبرانی ای درنظر گرفتــه که ظرف ۴۸ســاعت آینده 

به حساب کاربری کاربرانش اضافه خواهد شد.

این در حالی اســت که تماس های کاربران با همشهری نشان 
می دهد که مشترکان این شرکت همچنان با مشکالت عدیده ای 
روبه رو هستند. یکی از کاربران این شرکت می گوید که امکان 
تمدید سرویس و خرید بسته های جدید را نداشته و در تماس 
با امور مشترکان هم این شرکت اعالم کرده که فعال این شرکت 

سرویس جدیدی ارائه نمی دهد.
این در حالی است که درصورت برطرف شدن حمله سایبری باید 
تاکنون سرویس های خدمات اینترنت این شرکت به وضعیت 

عادی باز می گشت.
این نخستین بار نیست که اعالم می شود حمالت سایبری باعث 
قطعی اینترنت برخی خدمات دهندگان شده است. چند سال 
پیش هم آپدیت نکردن سوئیچ ها و سخت افزارهای گروهی از 
ارائه دهندگان اینترنت باعث شد تا سرویس های اینترنت برخی 
کاربران به طور کامل قطع شــود. در آن زمان سازمان فناوری 
اطالعات ایران اعالم کرد که مهاجمان ســایبری با استفاده از 
یک باگ توانسته اند دست به قطع اینترنت این شرکت ها بزنند. 

سورنا ستاری
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 

مردمی ســازی و عادالنه سازی یارانه ها 
ضمــن آنکــه باعــث می شــود نــوآوری 
توسعه پیدا کند، به تقویت شرکت های 
دانش بنیــان و خــاق منجــر می شــود. 
رونــد تخصیــص یارانــه  بــه شــکلی که 
تا کنــون مرســوم بــوده، باعــث شــده 
تــا فنــاوری و نــوآوری به ویــژه در حــوزه 

کشاورزی کمتر وارد شد.

 ایان ماسک
 مدیرعامل اسپیس ایکس

خیلی عجیب اســت کــه محبوب ترین 
توییت هــای تاریخ توییتر فقط توســط 
حــدود 2درصــد کاربــران فعــال روزانــه 
الیــک شــده اند. تعــداد اکانت هــای 
فیک توییتر می تواند  بیش از 90درصد 
کاربران فعال روزانه باشد. تیم حقوقی 
توییتر مــن را متهم کرده که اســرار این 
شرکت را افشا کرده ام و توافق طرفین 

را زیر پا گذاشته ام.

دانشــمندان موفــق شــدند با اســتفاده 
از نوعــی باکتــری کــه ســیانوباکتری 
)Cyanobacteria(  نامیده می شــود و 
به جلبک های سبز آبی معروف هستند، 
یک ریزپردازنده را به مدت بیش از 6 ماه 
فعال نگه  دارند. سیانوباکتری ها انرژی 
مورد نیاز خود را از نور خورشید دریافت 
می کنند. در ایــن آزمایــش ریزپردازنده 
در طــول آزمایش خــود به طور متوســط 
1.4میکروآمپر جریان الکتریکی با ولتاژ 
0.72ولــت را از ســیانوباکتری دریافــت 

کرد.

 ۶ 
ماه 

یکــی از ســرمایه گذاران قدیمــی حــوزه 
 Mobius رمــزارز و یکــی از بنیان گــذاران
Capital Partners نســبت بــه خریــد 
بیت کویــن در بحبوحــه نوســانات بــاالی 
قیمــت بیت کویــن هشــدار داده و اعام 
کــرده ســقوط در بــازار ارزهــای دیجیتال 
می توانــد کاهــش قیمــت بیت کویــن را 
در آینده نزدیک به 10هزار دالر برساند. 

۱۰
هزار دالر

نقل قول خبر

عدد خبر

اینترنت
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