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اجرای 2082 پروژه
 با  نظر مردم

علیرضازاکانی:۳۰۰هزارموتوررامطابقبرنامه4سالهبرقیمیکنیم

نتیجهنظرسنجیازتهرانیها
درطرح»منشهردارم«مشخصشد

مردم چطور با مدیران شهری در ارتباط باشند؟
اهالی مناطق چه پروژه هایی را پیشنهاد دادند؟
آیا مردم  جهان در پروژه های شهری نظر می دهند؟

همراه با گفتارهایی از:  
 مهدی چمران، داود گودرزی، پرویز سروری
 مهدی بابایی، سیدجعفر تشکری هاشمی
 احمد صادقی، امیر شهرابی، میثم مظفر

علی اصغر قائمی، محمد آقامیری و مجید باقری
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نظر مردمدربارهتعطیلیمدارسرابااسكناینکیوآرکدببینید.

یکم.اثرســبزهمیــدانمجازیبــرقیمتدالر،
همهآنچیزیاســتکهدرجنگرسانهایجدید

رقمخوردهاست.
دوم. نهایتسادگیاستخیالکنیماغتشاشاتتمامشدهاست.آشوبصرفاکف
خیاباننبودکهبخواهدجمعشود.اغتشــاشدرذهنهارقممیخوردوهمچنان
ادامهدارد.بههمیننمونهتروریستخواندنســپاهتوجهکنیم.صرفایکتنفس
مصنوعیبرایاستمرارآشوبهایذهنی.آنهمقطعنامهایکهبدونالزاماجرایی
صرفادرسطحپارلماناروپاستوراهبسیارتاتصویبنهاییدارد.بعدازتصویبنیز
هیچاستامابدونآننیزازپوچبساطساختند.دشمنذهنجامعهراهدفگرفته
است.آتشکفخیاباننیزازذهنهازبانهمیکشد.چنانچهجنگذهنیرامدیریت

نكنیم،اقداماتامنیتیوانتظامیمنفعالنهپسسرابدویدناست.
سوم.نمونهآشكاراینجنگجدیددرقیمتدالروسبزهمیدانهایمجازیدر

اینروزهاست.
قیمتدالرچطورتعیینمیشود؟عرضهوتقاضایارز.ما2بازارتعیینکنندهقیمت
ارزداریم.بازاراصلیکهارزنیماییاســتوبازارآزادکهبهگفتهوزیراقتصادکمتر
ازیکدرصدمعامالتاســت.قیمتدربازارآزادباهیجاناتسیاسیدچارتالطم

میشود.امارفتاردولتهادرکوتاهمدتچیست؟عرضهارزوتعادلمجددبازار.
عرضهارزدرچهشرایطیاســت؟همصادراتغیرنفتیرشدداشتهوهمفروش
نفتروزانهرکوردفروش1/4میلیونبشــكهرازدهاســت.پسمشكلیازجانب

عرضهارزنیست.
اماچراقیمتتعدیلنمیشود؟چوناساسابازاریکهتعیینکنندهقیمتاستاز

عرضهوتقاضایواقعیاثرنمیگیرد.
بااینتوضیحیکدرصدبازارارزکلاقتصادرادرگیرکردهاست؛آنهمنهبازارآزاد
درمیدانفردوسیوسبزهمیدان،بلكهبازارداللیوسوداگریارزدرفضایمجازی
کهازبیخقیمتسازیاست.پلیسامنیتدریکدورهکوتاه88نفررادرایننابازار

دستگیرکردهاست.
چهارم. یکقیمتگذاریغیرواقعیوتصنعیدرفضــایوهمی،کلاقتصاددر
فضایواقعیرادرگیرکردهاســت.آشوبواغتشــاشکفخیاباننیزهمینبود
وهمینهست.4نفریکگوشــهآتشدرستکردندوشــعاردادندوتصویرش
راباقواعدجنگشــناختیتوزیعکردند،تاعدهایسطلآشــغالآتشزدندر

پسکوچههایپایینمحلهراانقالبایرانبنامند.
پنجم.اغتشاشاتادامهدارد؛خطسیرآتشافكنیهاراببینیم.اگرذهنهاگرفتار

وهمشوند،دیگرمهمنیستدرواقعیتچهمیگذرد.انشاءاهللروشناست.
جنگجدیدرابشناســیموازجهادتبیینتااصالححكمرانیمجازیبرآنتدبیر

کنیم.

 از سبزه میدان
تا ادامه آشوب ها

با 
در متـرودیدهشوید

تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو
تبلیغات بدنه قطار

تبلیغات درون واگن ها
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در کمیته اضطرار آلودگی هوا  چه خبر است؟
چه کسی برای تعطیلی مدارس تصمیم می گیرد؟
دنیا هم در آلودگی هوا  مدارس را تعطیل می کند؟

جهش صادرات نفت ایران

 1/4 میلیون بشکه 
  نفت روزانه برآورد 

فروش سال آینده است.

 85 دالر قیمت
 هر بشکه نفت برای 

سال 1402 پیش بینی شد.

 43 میلیارد دالر 
درآمد نفتی سال آینده 

ایران خواهد بود.

آمارهاوبرآوردبرخیرسانههایخارجیونهادهایبینالمللی
ازافزایشصادراتنفتکشورمانحكایتدارد

4ماهتحصیلی،40روزکالسحضوری

 از رئیس جمهور و  رئیس سازمان  محیط زیست
تا وزیرآموزش و پرورش مخالف تعطیلی مدارس هستند

دادهنما
گرافیک:علیرستگار

سكونتپرمصرفترينهایگاز
در3منطقهتهران

آمار  توزیع مشترکان پرمصرف گاز بین  مناطق 22 گانه تهران نشان می دهد 
که 80درصد  از آنها، در 3منطقه 1، 2 و 3 ساکن هستند.
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88.83درصد
مشتركان پرمصرف گاز درمناطق گران و مرفه شمالی تهران و  

11.17 درصد در نیمه جنوبی شهر سکونت دارند.

 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

وحشتاروپاوآمریکاازورودایرانبهجنگاوکراین
عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس گفت: فرانسه، انگلســتان و آلمان و به طور 
کلــی اتحادیــه اروپــا از ورود ایــران بــه جنــگ اوکرایــن 
وحشت دارند.غربی ها متوجه شــده اند که اگر ایران 
در موضوعی ورود پیدا کنــد می تواند صحنه را تغییر 

دهد. آنان در سوریه درس این موضوع را گرفتند.

پیشبینیقیمتهادربازارمسکن
ایرج رهبــر، رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه ســازان 
اســتان تهران با بیان اینکه در شــرایط کنونی باز هم 
امکان دارد در بخش مسکن افزایش قیمت داشته 
باشــیم، گفت: افزایش قیمت به ضرر بازار مسکن 
است چون در حالت رکود تورمی، قدرت خرید مردم 

پایین می آید و خرید و فروش قفل می شود.

3توصیهخیلیمهمدرروزهایکرونایی
پیام طبرســی، متخصص بیماری های عفونی و عضو 
کمیته علمی کشوری ستاد مقابله با کرونا به همشهری 
آنالین گفت: آمــار کرونا فعال در کشــور افزایش قابل 
توجهی نیافتــه اما بهتر اســت مردم مثل گذشــته، به 
پروتکل های بهداشتی مثل استفاده از ماسک و رعایت 

فاصله فیزیکی توجه کنند و اهمیت بدهند.

یکویژگیجالبدراندرویدکهشایدنمیدانستید
کاربران اندروید از قابلیتی در دستگاه های خود مطلع 
شــده اند که می تواند صفحــه اصلی آنهــا را کارآمدتر 
کند.بــرای راه انــدازی ابزارک ها، ابتــدا روی هر فضای 
خالی در صفحه اصلی ضربه بزنید و نگه دارید.سپس 
با ظاهرشــدن گزینه Widgets، آن را انتخاب کنید و 

نگه دارید و آن را به مکان مورد نظر خود بکشید.

اتومبیلهایخودرانچگونهجادهرامیبینند؟
چند ســالی می شــود که صنعــت خــودرو وارد دورانی 
شده که به دنبال برآورده کردن یکی از آرزوهای قدیمی 
انسان هاست.اتومبیل های خودران  اکنون به حرکت 
درآمده اند، اما راه طوالنی تا فراگیر شدن شــان وجود 
دارد.اینکه ایــن خودروها چگونــه حرکــت و راه را پیدا 

می کنند، موضوع اینفوگرافیک همشهری است.

جهان

مسكن

سالمت

دیجیتال

خودرو

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper
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 شــما در چند برنامه تلویزیونی 
حسب دســتور رئیس دولت برای پیگیری 
اجرای ماده29برنامه ششم توسعه درخصوص 
انتشار عمومی حقوق مدیران و کارکنان بخش 
دولتی حضور پیدا کردید. طی ماه های اخیر 
خبر جدیدی درخصوص اجرای این بند قانونی 

منتشر نشد. اجرای قانون به کجا رسید؟
پیاده شده است. ما ســال گذشته که این سامانه 
را تحویل گرفتیم، اطالعات حقوق 800هزار نفر 
ثبت شده بود؛ ما االن این اطالعات را به 2میلیون 
نفر رسانده ایم. اآلن هم مبنای تصمیم گیری های 
ما براســاس همین ســامانه قرار گرفته اســت. 
البتــه ورودی اطالعات شــهرداری ها، بانک ها و 
شرکت های دولتی مشــکل دارد، ولی در بخش 
ستادی و اجرایی دستگاه های اجرایی اطالعات 

به صورت کامل وارد شده است.
 قرار بود حقوق هــا تنها درصورت 
ثبت در این ســامانه پرداخت شوند. به کجا 

رسید؟
االن هم چند ماه است که داریم به صورت آزمایشي 
کامال براســاس آن ســامانه حرکــت می کنیم. 
پرداخت به ذی نفع نهایی در خزانه داری کل دارد 

براساس آن انجام می شود.
 فلسفه این قانون انتشار حقوق ها و 
مزایای بخش دولتی و عمومی برای جلوگیری 

از تخلفات و حقوق های نجومی بود. چرا اجرا 
نشده است؟

این وظیفه ما نیست. خود دســتگاه ها مکلفند. 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور تکلیفی در 
این زمینه ندارد. دستگاه ها مکلف هستند که در 
این زمینه حقوق پرسنل خودشان را اطالع رسانی 

کنند و باید این کار را انجام دهند.
 در زمان تصویب الیحه بودجه ششم 
اختالف و بحث زیادی بر ســر حذف و اضافه 
کردن و »قابل مشاهده بودن برای عموم مردم« 
صورت گرفت. مشخصا هم دستگاه های متعدد، 
زمانی ســازمان برنامه و بودجه، زمانی امور 
اداری و اســتخدامی و زمانی وزارت اقتصاد 
مأمور این کار شدند. پس یعنی اجرا نمی شود؟

خیر. تأکیــد می کنم که این وظیفه ما نیســت. 
در قانون تنها گفته شده اســت که دستگاه های 
اجرایی مکلف هستند این کار را انجام دهند، ولی 

وظیفه ما نیست.
 مگر راه اندازی این سامانه برعهده 
شما گذاشته نشده است؟ مشخصا این سامانه 

هم باید برای عموم مردم قابل مشاهده باشد.
کاری که ما انجام می دهیم، کار ستادی و سیاستی 
اســت؛ یعنی اینکه باید اطالعات را جمع آوری 
کنیم تا آن را  در تصمیم گیری هایمان ازجمله در 
شورای حقوق و دستمزد، تعیین حقوق، دستمزد 

و پرداخت عادالنه مورد استفاده قرار دهیم و این 
کار هم االن دارد انجام می شود. ایجاد اصالحاتی 
که ما با توجه به دســتور آقای رئیس جمهور در 
حقوق و دستمزد شروع کرده ایم مبتنی بر همین 
اطالعاتی است که ما در ســامانه ظرف یک سال 

گذشته بارگذاری کرده ایم و شرایط خوبی دارد.

 هدف جلوگیــری از پرداخت های 
نجومی را هم محقق کرده است؟ 

ما بر مبنای اطالعات سامانه می توانیم به نهادهای 
ذیربط گزارش کنیم تا جلوی تخلفات را بگیرند. 
جاهایی که پرداخت مازاد صورت می گیرد دارد 
به صورت ماهانه به دستگاه های اجرایی گزارش 
می شــود. گزارش دســتگاه های اجرایی نیز به 
دستگاه های نظارتی ارسال می شود تا در جریان 
باشــند و پرداخت ها را کنترل کننــد. بر مبنای 
همین شــرایط ذی حساب های دســتگاه های 
اجرایی دارند نظارت می کنند تا بتوانیم مقداری 
کنترل کنیــم تا خدایی ناکــرده تخلفی صورت 

نگیرد.
 یعنی شما اطالعات حقوق سامانه 
را تنها به نهادهای نظارتی ارسال می کنید و 

انتشار عمومی پیدا نمی کند؟
بله. وظیفه ما این است که با همکاری دستگاه های 
نظارتی بر حقوق ها نظــارت کنیم؛ آن بخش که 

درباره انتشــار عمومی اســت مربوط به دستگاه 
ما نیست.

 چطور می خواهیــد جلوی تکرار 
اتفاق حقوق های نجومی که ســال1395رخ 
داد و در ســال های بعد نیز در سازمان های 
متعدد دیگری گزارش شد را بگیرید؟ بحث 
این بود که نظارت عمومی باشد تا جلوی تکرار 

گرفته شود.
این کار دارد انجام می شــود. بــه نهادهای ناظر 
گزارش می دهیم. مــا تنها مکلف هســتیم که 
به دســتگاه های نظارتی و آقــای رئیس جمهور 
و خــود دســتگاه ها اطالعات ماهانــه پرداخت 
دســتگاه ها را اعالم کنیم تا اگــر مغایرتی وجود 
دارد آن مغایرت هــا اعالم شــود و پــس از آن 
دســتگاه باید توضیح دهد کــه مغایرت به علت 
خطا بوده یا اینکه رویه  آنها بوده اســت. اگر رویه 
 و خالف قانون باشد با دســتگاه مربوطه برخورد 

می شود.
 سیســتم پاکنا )پایگاه اطالعات 
کارکنان دولت( با ســامانه حقوق و دستمزد 

چه تفاوتی دارد؟
ما یک کالن سامانه به نام سامانه یکپارچه نظام 
اداری به نام سینا داریم که 14ماژول ذیل خودش 
دارد و یکی از آنها همین سامانه حقوق و دستمزد 

است. 

شفاف سازی حقوق مدیران و کارکنان بخش دولتی و نهادهای 
حاکمیتی با وجود صراحت قانونی ماده29 برنامه ششم توسعه 
اجرا نشــد و با پایان برنامه ششم توســعه بایگانی می شود. 
شفاف ســازی اطالعات پرداخت کارکنان دستگاه های اجرایی 
کشور، یکی از دستورات صریح سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
در جریان افشای پرداخت های کالن چندصدمیلیونی به مدیران 
یک پتروشیمی بود. سازمان امور اداری و استخدامی براساس 
دستور رئیس جمهور با صدور بخشنامه از انتشار عمومی حقوق 
مدیران و مسئوالن دستگاه های اجرایی از 10خردادماه1401خبر 
داده بود که هیچ وقت محقق نشد. ماجرای حقوق های نجومی از 
سال1395با انتشار فیش های مدیران بیمه مرکزی، بانک های 

دولتی و صندوق توســعه ملی انتقادبرانگیز شد و به دنبال آن، 
نمایندگان مجلس وقت مصوبه انتشار علنی فیش های حقوقی 
را در قالب برنامه ششم توسعه تصویب کردند. این قانون قرار بود 
از ابتدای دومین سال برنامه ششم توسعه)1397( با راه اندازی 
سامانه حقوق و دستمزد و انتشــار عمومی اطالعات آن برای 
مردم اجرا شود، ولی با گذشت 5ســال به ثمر نرسید. آذرماه 
سال1400 انتشــار پرداخت های چندصدمیلیونی به چند مدیر 
ارشد یکی از پتروشــیمی ها یک بار دیگر هشدارها نسبت به 
ضرورت شفاف سازی در مسئله حقوق ها را باال برد. سیدابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور آذرماه سال گذشته با اشاره به قابل تحمل 
نبودن پرداخت های نامتعارف در دولت و شرکت های دولتی، از 
سازمان اداری و استخدامی کشور خواست قبل از نهایی شدن 
بودجه1401 نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادالنه حقوق 
و دستمزد اقدام کند. حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی و 
نماینده ویژه رئیس جمهور خردادماه امسال گفته بود: »حقوق 

کارگزینی وزیر یا استاندار در حد 14یا15میلیون تومان است، 
اما در شرکت های دولتی گاهی تا 50 میلیون هم به صورت قانونی 

حقوق و تا 200میلیون تومان هم پاداش می گیرند.«
براساس ماده29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود طی 
سال اول اجرای قانون برنامه)1396( نسبت به راه اندازی سامانه 
ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع تمامی پرداخت ها 
به مقامات، رؤسا، مدیران تمامی دستگاه ها شامل قوای سه گانه، 
وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسســات و دانشگاه ها، شرکت های 
دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات 
اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای 
عمومی غیردولتی را فراهم کند؛ به نحــوی که میزان ناخالص 
پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای 
نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. با میثم لطیفی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی کشور 

درباره سرنوشت اجرای این قانون گفت وگو کرده ایم.

گزارش تخلف حقوق مدیران روی میز رئیسی
معاون رئیس جمهور در گفت وگو با همشهری: انتشار علنی فیش پرداخت ها وظیفه ما نیست

حمایتقاطعمجلسازسپاه

رئیس مجلس دیروز با حضور در 

مجلس
ستاد فرماندهی ســپاه ، ضمن 
اعالم حمایت قاطع قوه مقننه از 
حافظان امنیت کشور، به اتحادیه اروپا هشدار داد 
درصــورت »تروریســتی« خوانــدن ســپاه، 
جمهوری اســالمی به شــیوه کامال متفاوت در 
منطقه بــا اروپا برخورد خواهــد کرد.به گزارش 
همشهری، محمدباقر قالیباف همچنین گفت:آن 
کسی که با تروریسم جنگید و به حضور داعش در 
منطقه پایان داد، سپاه بود؛ این حقیقتی است که 
اروپــا نمی توانــد آن را وارونه جلــوه دهد. وی 
همچنین بــا بیان اینکه خــود اروپایی ها حامی 
تروریسم هستند و پارلمان اروپا امروز از گروهک 

منافقین حمایت می کند که بیش از 17هزار نفر از 
مردم ایران را شکنجه و ترور کرده اند، هشدار داد 
که اگر سپاه  ازسوی اروپا تروریستی اعالم شود، 
قطعاً آنها نیز در زمره همان تروریست ها محسوب 
می شوند و رفتار ما با آنها در منطقه به همان نحو 
خواهد بود.فرمانده کل سپاه پاسداران نیز دراین 
دیدار ضمن قدردانی از مجلــس به دلیل اتخاذ 
مواضع قاطع، تأکید کرد که این نهاد انقالبی هرگز 
از چنیــن تهدیدهایی و حتی تحقــق آن نگران 
نیست، »چراکه هرچقدر دشمنان به ما فرصت 
عمل دهنــد، ما قوی تــر عمل می کنیــم. ما به 
اروپایی ها توصیه می کنیم که اشتباه های گذشته 

خود را تکرار نکنند.«

یم
سن

س: ت
عک

محسن توالییگزارش
روزنامه نگار

چشم انداز ضدتروریستی 
تهران، بغداد و آنکارا

وزیر امورخارجه عــراق از طراحی چشــم اندازی با 
مشارکت ایران، عراق و ترکیه درباره چگونگی پایان 
دادن بــه حضور گروه هــای تروریســتی در منطقه 
کردستان عراق خبرداد؛ چالشی که در ماه های اخیر 
بیش از گذشته مطرح شده و نگرانی هایی را در تهران و 

آنکارا به دنبال داشته است.
به گزارش همشهری، فواد حسین که در میزگردی با 
عنوان »خاورمیانه، محل مالقات یا سرزمین نبرد« در 
حاشیه اجالس ساالنه داووس سوئیس سخن می گفت، 
با اشاره به اینکه عراق مشــکالتی با ایران و ترکیه در 
زمینه حمله به مواضع تروریست ها در اقلیم کردستان 
دارد، تأکیــد کرد بغــداد چالش امنیتی مشــترک 
میان بغداد، تهران و آنــکارا درخصوص گروهک ها و 
مجموعه های مسلح را روی میز گفت وگوهای خود قرار 
داده است.گفته های وزیر امورخارجه عراق در شرایطی 
است که حضور گروهک های تروریست و تجزیه طلب 
در شمال عراق، یکی از مهم ترین چالش های مطرح 
میان تهران و بغداد در ماه های اخیر بوده است؛ موضوعی 
که درجریان اغتشاشات اخیر و نقش آفرینی مخرب 
گروهک های تجزیه طلب در دامن زدن به آشوب ها، 

بیش از پیش به چشم آمد.
مقام های ایران در ماه های اخیر بارها به منظور تقویت 
کنترل های مرزی دولت مرکزی عراق بر نواحی مرزی 
شمال این کشور به بغداد هشدار داده اند و نیروی زمینی 
سپاه پاسداران نیز در پاییز گذشته در چند دور، مقرها 
و مراکز فعالیت گروهک های تروریست و تجزیه طلب 
را دراین منطقه با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داد. 
برهمین اساس هم بود که رایزنی دراین زمینه، به عنوان 
یکی از مهم ترین دستورکارهای نخست وزیر جدید 

عراق در سفر اخیر خود به تهران مطرح شد.

نقل قول خبر

سیاست خارجی

حق مردم 
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه: 
حــق مــردم اســت کــه میــزان مشــارکت 
و  انقالبــی  فعالیت هــای  سیاســی، 
خیرخواهانه ای که سازمان های مختلف 
نیروهای مسلح دراین سال های اخیر در 
زلزله ها، سیل، حوزه ســالمت و مسائل 
دیگر نشان دادند و خوب هم درخشیدند 
را بدانند. هر سیاستی که مردم را از صحنه 
اجتماع و تعیین سرنوشت کشور دور کند، 

سیاست درستی نیست./ میزان

طرح دوفوریتی برای اقدام متقابل  
وحیــد جــالل زاده، رئیــس کمیســیون 
امنیت ملــی مجلــس: پیشــنهاد اقــدام 
متقابــل علیــه اروپــا ازســوی کمیســیون 
امنیت ملی در قالب طــرح دوفوریتی به 
صحن مجلس ارائه می شود. کمیسیون 
جلســه  یــک  در  دیــروز  امنیت ملــی 
فوق العــاده پیشــنهادهای ارائــه شــده را 
بررسی کرد و امیدواریم امروز /یکشنبه/ 
در قالب یــک بیانیــه، در صحن مجلس 
مورد تصویب نمایندگان قرارگیرد./ فارس

 ادامه تعامل اتحادیه اروپا با ایران
 و آمریکا  

پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا: رویه   
به بــرجــام ازســــوی مشارکت کنندگان 
تعییــن می شــود، نــه هماهنگ کننده. 
بــورل،  جــوزپ  ایــن،  بــه  توجــه  بــا 
اتحادیــه  مســئول سیاســت خارجی 
اروپــا همچنــان بــه تعامــل خــود بــا 
مذاکــرات  در  مشــارکت کنندگان 
 برجامی، ازجملــه ایران و آمریــکا ادامه

 می دهد./ایرنا

انتقادات تند عبدالحمید در تریبون رسمی نماز 
جمعه زاهدان، نشانه ای آَشکار از آزادی بیان در 

ایران است.

 

 فقط کافیســت بدانیــد که در پادشــاهی
  سعودی یک عالم شیعی به اندازه جناب 
 عبدالحمید علیه نظــام حاکم صحبت 
می کردند!بــه چــه سرنوشــتی دچــار 
 می شدند؟آقای مولوی بزرگوار رفتار شما نه 
منتقدانه ست، نه معترضانه شما رسماً 
وحــدت و اتحــاد ملــی ایــران رو نشــانه 

گرفته اید...

@hossein_spv
حسین سپهوند

 

فرمودند هشتادساله ها نمی توانند برای 
جوانان تصمیم بگیرند، واژه های جوان و 
دانشجو و گفت و گو با مردم کلمات زیبا و 

با صالبتی هستند؛ 
حال اگر مواضــع مطرح شــده صادقانه 
اســت، پیشــنهاد دیــدار تشــکل های 
دانشــجویی س و ب را پاســخ داده و در 
دانشگاه حاضر شوید،حداقل حفظ ظاهر 

بفرمایید آقای   عبدالحمید

@Moh_abn1
مُحِسن نَراقی

 

تجربه سیاســی و مطالعه تاریخ معاصر 
می گوید کــه شــعارهای هفتگی پــس از 
نماز جمعه  زاهدان به شدت بوی نفوذ 
 فرقه_رجــوی را می دهــد. شــعاری کــه 
فقط هم در این منطقه شنیده می شود. 
 عبدالحمید که همــواره ادعــای ارادت 
نسبت به مرحوم امام خمینی ره داشته، 

حداقل در این بخش ورود کند.

@MazyarBaalaei
مازیار باالئی

وقتی اروپا هیچ کاره است!

خبر خوب از منطقه  حفاظت شده  توران: 
مشاهده  یوز مادر همراه سه توله در محور 

عباس آباد/میامی استفان سمنان. 

 

بیلــت،  کارل  توجــه  جالــب  جملــه 
نخست وزیر اسبق سوئد و رئیس فعلی 

شورای روابط خارجی  اروپا:
"اروپا مجموعه ای از کشــورهای کوچک 
اســت، برخــی از ایــن کشــورها متوجــه 
کوچکــی خــود هســتند، و برخــی هنــوز 

نفهمیده اند که کوچک اند."

@IzadiFoad
Foad Izadi فواد ایزدی

 

 اروپــــایـــــی کــــه بــــه اشـــــاره آمـــریــــکا، 
سرمایه گذاری هــای خود را از ایران خارج 
کرد،اروپایی که بــدون موافقت آمریکا، 

یک بشکه نفت از ایران خریداری نکرد،
اروپایی که بدون اجازه آمریکا نتوانست 

تعهدات برجامی اش را انجام دهد،
چه جایگاهی در معــادالت خارجی ایران 

داشته است؟
اروپا خودش،خودش را محروم کرد

@Abolfath
امیرعلی ابوالفتح

 

درست است که رای پارلمان اروپا واکنشی 
به ناکامی اغتشاشات براندازانه و محکوم 

است اما این رای هم جای تامل دارد
این پارلمان٧٠۵ عضو دارد که ١۶٠نفر آن 

غایب بودند
از۵۴۵نماینــده حاضر نیــز ٢٣٢نفــر رای 
مثبت ندادند بنابراين از٧٠۵عضو ٣١٣نفر 
رای مثبت دادند یعنی اقلیت۴۴درصدی 

رای مثبت دادند
 اقلیت

@ab_ganji
عبدهللا گنجی

 

 روزنامه انگلیســی تلگــراف: »خانــواده ها
   مدفوع_گربــه هــا را بــرای گــرم کــردن
 خانه ها در میان کمبود چوب می سوزانند.« 
شاید بهتره مدفوع  پیروز را هم مستقیم 
به انگلیس صادر کنیم. یقینــا دولتمردان 
انگلیس قدر آن را بیشــتر می دانند و نحوه 

استعمال آن را بلدند.  زمستان_سخت

@fakhramohammad
محمد فخرا

 @IranianPlateau
فالت ایران
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پروژه برقی ســازی خودروهای عمومی شهر 
تهران کم کم به ثمر می نشیند و در نخستین گام، 
دیروز 100دستگاه موتور برقی زیر پای پستچی ها 
قرار گرفت. این اقدام در بیست ویکمین شنبه 
امید و افتخار شــهرداری تهران رقم خورد و از 

چند بسته دیگر درخصوص حمل ونقل پاک هم 
رونمایی شد.

به گزارش همشهری، شــرکت پست بیش از 
5هزار موتورســیکلت بنزینی دارد. هر کدام 
از این موتورها به طور متوســط روزانه حدود 
20کیلومتر پیمایش دارند، به واســطه تغییر 
آنها به موتورهای پاک با درصــد ایمنی باال و 
صورت مناسب، شــهرداری تهران در تعامل با 
وزارت ارتباطات، برقی ســازی آنها را کلید زد. 

همین دیروز صبح 100دستگاه موتورسیکلت  
برقی شرکت ملی پســت تحویل داده شد و از 
قرار معلوم تا پایان سال 300موتور برقی دیگر و 
ابتدای سال بعد هم 100دستگاه دیگر در اختیار 
پستچی ها قرار می گیرد. در مراسم روز گذشته 
که در موزه ملی پست برگزار شد، از پروژه پایلوت 
ارزیابی و امکان سنجی موتور برقی و اسکوتر 
برقی اشتراکی، 2دستگاه اتوبوس برقی و مرکز 
معاینه فنی تمام اتوماتیک آزادی نیز رونمایی 

شد؛ مراسمی که در آن علیرضا زاکانی، شهردار 
تهران، عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات، علی 
سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 
حجت االسالم مهدی خاموشی، رئیس سازمان 
اوقاف و امور خیریه، محمود لیائی، مدیرعامل 
جدید شرکت ملی پست، مهدی چمران و پرویز 
ســروری، رئیس و نایب رئیس شورای اسالمی 
شــهر تهران و تعدادی دیگر از مدیران شهری 

حضور داشتند.

موتورهایبرقیزیرپایپستچیها
از ۴ پروژه حمل ونقل پاک در پایتخت در بیست و یکمین شنبه امید و افتخار شهرداری رونمایی شد

حذف قیمت باتری و رقابتی 
شدن قیمت موتورسیکلت 
برقی نسبت به مشابه بنزینی
فضای کم مورد نیاز 
ایستگاه های شارژ نسبت به 
پمپ بنزین و امکان فراگیر 
شدن سریع آن
کاهش هزینه  سوخت با توجه 
به تفاوت بهای برق و بنزین 
و تنها پرداخت حق اشتراک 
ماهانه
حذف هزینه های نگهداری 
و تعمیرات شامل موتور، 
گیربکس، صفحه کالچ، روغن 
موتور
امکان پیداکردن نزدیک ترین 
باتری و ایستگاه شارژ در 
دسترس
سایر امکاناتی که از طریق 
اپلیکیشن هوشمند در اختیار 
راکب قرار می گیرد
حذف نگرانی مربوط به خرابی، 
تعمیرات و تعویض باتری،
کاهش آلودگی هوا و آلودگی 
صوتی
حذف زمان توقف برای شارژ 
باتری و امکان پیمایش 
پیوسته

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

برابری شمار روزهای آلوده و سالم
 رصدهای ماهواره ای نشان می دهد مقصران آلودگی هوا 

با همه توان به کار خود ادامه می دهند 

 122روز از نیمه دوم امســال گذشــته و در طــول این دوره، 
هوای تهران 61روز ســالم داشــته و 61روز ناسالم؛ این یعنی 
طی ۴ماه اخیر مردم در نیمی از روزها هــوای آلوده به ذرات و 
گازهای سمی، تنفس کرده اند. در طول 30سال تاریخ سنجش 
کیفیت هوای پایتخت، هیچ گاه هوا چنین دوره آلوده ای را طی 
نکرده بود. نزدیک به یک میلیون وســیله نقلیه فرسوده، تردد 
آزادانه 2میلیون موتورســیکلت کاربراتوری، مازوت سوزی و 

گازوئیل سوزی مقصران اصلی این شرایط هستند.

پیگیری  نقشه های ماهواره  ای
رصد نقشه های سامانه ونتوسکای که شامل 8ماهواره هواشناسی 
است، نشــان می دهد ابر سیاه دی اکســید گوگرد که حاصل 
سوختن گازوئیل بی کیفیت و مازوت پرگوگرد از سوی صنایع 
اســت، طی این مدت در نزدیک ترین فاصله به پایتخت شدت 
داشــته اســت. محدوده اصلی تولید این ابر از غرب به کرج،  از 
جنوب به رباط کریم، از شمال به ســولقان و از شرق به میدان 
آزادی می رسد. این محدوده درست شامل تمرکز شهرک های 
صنعتی، یک پاالیشگاه نفت و معادن شن و ماسه است که هر یک 
در تولید آلودگی هوای منابع ثابت تهران نقش مستقیم دارند. 
محیط زیست استان تهران در این زمینه البته همواره رصدهای 
خود را انجام می دهد و هر ماه اعالم می کند ده ها صنایع آالینده 
را پلمب کرده است، اما تمرکز بسیار این صنایع در منطقه مذکور 
آلودگی هوای تهران را به راحتی تضمین می کند. آلودگی هوای 
تهران از دوشنبه هفته پیش شروع شــده و امروز به یک هفته 
آلودگی مستمر می رسد. طی این دوره 6روز هوا ناسالم برای همه 
و یک روز ناسالم برای گروه های حساس بوده که نشان از وضعیت 
بحرانی کیفیت هوا دارد. نتایج پیش بینی شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران نشان می دهد در پی شرایط پایدار جو، عدم وزش 
باد مؤثر و انباشــت آالینده ها امروز صبح هوا آلوده باقی خواهد 
ماند. از سویی با تشــدید ترافیک صبحگاهی، افزایش غلظت 
ذرات معلق و برقراری وضعیت ناسالم و ناسالم برای گروه های 
حساس در بیشتر مناطق را به دنبال خواهد داشت. عدم وزش باد 
مؤثر در طول روز از پراکندگی آالینده ها جلوگیری خواهد کرد. 
با استمرار پایداری جوی تا اواخر وقت یکشنبه و افزایش تردد 
خودروها بر میزان غلظت ذرات معلق افزوده خواهد شد و کیفیت 
هوا در بیشتر مناطق در محدوده ناسالم و ناسالم برای گروه های 
حساس قرار خواهد گرفت. این شرایط با توجه به سرعت اندک 
باد محلی و دمای هوا در روز دوشــنبه نیز ادامه خواهد یافت. از 
سویی پیش بینی های میان مدت ســازمان هواشناسی جهانی 
نشان می دهد تا 10بهمن شرایط به تناوب برای آلودگی هوا آماده 

است و نباید منتظر هوای با کیفیت در دهه نخست بهمن بود.

آمارسازی 
پژوهش های دانشگاهی و کارشناســی درباره آلودگی هوای 
تهران تا آن حد است که طرح ها و اقدامات آن همواره الگویی 
برای شهرهای دیگر کشور می شــود. یکی از اقدامات ماندگار 
در این عرصه تهیه سیاهه انتشار بود که منابع آالینده هوا را با 
همکاری دانشگاه های پیشرو کشور، به دقت مشخص کرده بود. 
این فهرست در ســال های1392و1396 منتشر شد و سیاهه 
انتشار سال جاری نیز در دست تهیه از سوی شهرداری تهران 
است. این فهرست منابع انتشار آلودگی را مشخص می کند و 
طبق آخرین آمار، کامیون ها که درباره سهم آالیندگی آنها هر 
از چند گاهی خبرهای متفاوتی منتشر می شود، در تولید ذرات 
معلق شهر 15.7درصد سهم دارند. البته همین هفته گذشته بود 
که سیدمحمد مهدی میرزایی قمی، مدیرعامل شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران هم گفت: »دربــاره آلودگی هوا نباید به 
مردم آدرس غلط داد.« اما معصومه ابتکار، رئیس اسبق سازمان 
حفاظت محیط زیســت در گفت وگویی اعالم کرد که »طبق 
آمار، هر شب 10هزار کامیون فرسوده در تهران تردد می کنند« 
این آمار سه برابر آمار واقعی درباره کامیون هایی است که تردد 
شبانه دارند. طبق آخرین شمارش سامانه های ترددشمار تهران، 
از ساعت 10 دوشنبه  شب تا 6 صبح ماه آذر، تنها 3838 تردد 
کامیونی ثبت شده اســت. این، عدد واقعی تردد کامیون هایی 
است که نوعا فرسوده هستند، اما سهم آنها نسبت به میلیون ها 

وسیله نقلیه دیگر، قابل مقایسه با آمار غلط اعالمی نیست.

270کیلوگرم آالینده های گازی
براساس آمار سیاهه انتشار سال 1396شهر تهران، 21درصد از 
انتشار آالینده های گازی و 10درصد از انتشار ذرات معلق در هوای 
تهران ناشی از تردد موتورسیکلت هاست. با جایگزینی هر یک 
دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری با موتورسیکلت برقی، ساالنه 
از انتشار حدود 270کیلوگرم آالینده های گازی در هوای تهران 
جلوگیری می شود. درصورتی که کل موتورسیکلت های شهر 
تهران برقی شوند، در روزهای آلوده سال به صورت میانگین 15تا 
20درصد از غلظت ذرات معلق کاهش پیدا خواهد کرد.  به طور 
کلی جایگزینی یک دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری فرسوده 
با موتور برقی، ســاالنه ۴۴میلیون و ۴00هزار تومان و در طول 
12سال عمر مفید، یک دستگاه موتورسیکلت برقی، مجموعاً 
532میلیون و 800هزار تومان منافع اقتصادی در بر دارد که البته 

این ارقام متناسب با رشد نرخ تورم، افزایش می یابند.
*مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران

براســاس مصوبــات کارگــروه اضطرار 
آلودگی هــوا، امــروز دوم بهمن ماه در 
تمــام شهرســتان های اســتان تهــران 
به جز دماوند و فیروزکوه مهدكودك  ها 
تعطیــل و فعالیــت آموزشــی تمــام 
مــدارس و دانشــگاه های دولتــی و 
غیردولتی به صورت غیرحضوری برگزار 

خواهد شد. 
همچنیــن طــرح زوج و فــرد بــرای روز 
یکشــنبه دوم بهمن ماه از درب منزل 
اجرا خواهد شــد. فروش روزانه مجوز 
طرح ترافیک نیز برای روز یکشــنبه از 
سوی شــهرداری تهران ممنوع است. 
مبلــغ جریمــه طــرح زوج و فــرد نیز به 

105هزار تومان افزایش یافت.

105
هزار تومان

رئیــس مرکــز تحقیقــات آلودگــی هوا 
نسبت به روند افزایشــی آلودگی هوا 
هشــدار داد و گفت: ســاالنه ۴5هزار 
مرگ ناشــی از آلودگی هوا وجود دارد 
کــه در ایــن میــان 7درصــد مرده زایــی 

است. 
محمدصــادق حســن وند بــا اشــاره به 
بــروز پدیــده آلودگــی هــوا در برخــی 
شــهرهای  بــزرگ جهــان، اظهــار کرد: 
بــرای نخســتین بار در تاریــخ کشــور 
5سال است که روند افزایش غلظت 
آالینده ها را شــاهد هســتیم و غلظت 
ذرات معلــق کمتــر از ۲.5میکــرون 
تقریبــا افزایــش 6برابــری پیــدا کــرده 
است. همچنین ۲سال است که شاهد 

برگشت دی اکسید گوگرد هستیم.

45
هزار مرگ

 دعوت از معماران
برای طراحی مساجد پایتخت

معاونت شهرســازی و معماری شهرداری تهران، 
طی فراخوانی از معماران و اســتادان مجرب در 
حوزه طراحی مســاجد و اماکن مذهبی، دعوت 
به همکاری کرد. به گزارش همشهری، سرپرست 
اداره کل معماری و ســاختمان شهرداری تهران 
درباره این فراخوان گفت: معاونت شهرســازی و 
معماری با توجه به جایگاه ویژه مساجد در سیما 
و منظر شهری و همچنین به منظور ارتقاي کیفی 
طرح مساجد شهر، از معماران و استادان مجرب در 
حوزه طراحی مساجد و اماکن مذهبی دعوت به 

همکاری می کند.
حامد ســلیمی ادامه داد: معمارانــی که دارای 
ســابقه مرتبط در حوزه طراحی مساجد هستند، 
می توانند سوابق حرفه ای خود را جهت بررسی به 
پست الکترونیکي اداره کل معماری و ساختمان 
 معاونــت شهرســازی در معمــاری بــه آدرس

 arch_st.shahrsazi@yahoo.com ارسال 
کنند.

سلیمی افزود: برای شرکت در این فراخوان، ارائه 
مدارک، شامل تصویر آخرین مدرک تحصیلی و 
سوابق پژوهشی و حرفه ای اعم از نقشه ها و تصاویر 
منتخب از تجارب حرفه ای درخصوص پروژه های 

مذهبی، ضروری است.
الزم به ذکر است، عالقه مندان و داوطلبان جهت 
هماهنگی و کســب اطالعات بیشتر می توانند با 

شماره تلفن ثابت 96026170 تماس بگیرند.

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر
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علیرضا زاکانی دیروز با اشاره به این نکته که شهرداری تهران به دنبال 
ایجاد فضایی برای مدیریت مشــارکتی است، گفت: »شهرداری تهران 
همراه با وزارت ارتباطات و شرکت پست، سازمان اوقاف، سازمان حفاظت 
محیط زیست، بانک رسالت و بانک مهر اقتصاد همکاری ای  را آغاز کرده 
که ماحصل آن شروع مسیری برای رفع آالیندگی هوای شهر تهران است. 
مطابق آمار تا آبان ماه امسال بالغ بر 2میلیون و 600هزار موتورسیکلت 
در شهر تهران پالک گذاری شد که حدود 2میلیون از این تعداد، یعنی 
76درصد موتورسیکلت ها فرســوده بودند که البته عمده آنها مربوط 
به موتورهای کاربراتوری است.« شهردار تهران با اشاره به این موضوع 
که هر موتور کاربراتوری اندازه 10موتور انژکتوری و 13ماشین یورو5 
آالینده ایجــاد می کند، گفت: »از طرفی در ســاعات پیک حمل ونقل 
حدود 13درصد رفت وآمد های شهری تهران به وسیله این موتورها انجام 
می شود؛ بنابراین با توجه به این آمار تصمیم گیری در رابطه با موتورهای 
کاربراتوری بســیار مهم است.« سکاندار پایتخت با اشــاره به اینکه با 
برقی سازی، صرفه جویی مصرف سوخت هم رقم می خورد، گفت: »حدود 
300هزار موتور کار در تهران داریم که مطابق برنامه ۴ساله، شهرداری 
تهران در تالش است این 300 هزار موتور را در وهله نخست برقی کند؛ 

مسئله ای که همت بزرگی را می طلبد، اما شدنی است.«

پرداخت قدرالسهم 630واگن و 640اتوبوس ازسوی شهرداری
شــهردار تهران در حاشــیه رونمایی از 2دســتگاه اتوبوس برقی در 
بیست و یکمین شــنبه امید و افتخار در جمع خبرنگاران، گفت: »تنها 
3۴درصد از سفرهای درون شــهری تهران با حمل ونقل عمومی انجام 
و 66درصد با خودروی شــخصی پوشش داده می شــود. درنظر داریم 
در برنامه چهارم توسعه این آمارها را برعکس کنیم؛ یعنی 66درصد از 
وسایل نقلیه عمومی و 3۴درصد از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند.« 
علیرضا زاکانی با بیان اینکه تکمیل 7خط و ساخت و اتمام ۴خط مترو 
در دستور کار شهرداری است، افزود: »عالوه بر این، درنظر داریم 7هزار 

دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل عمومی در تهران اضافه کنیم که 
تا پایان برنامه چهارم این 7هزار اتوبوس فعال می شــوند؛ یعنی 3برابر 
وضعیت موجود باید اتوبوس وارد کنیم.« به گفته او، در تهران از 6هزار 
ون، 2هزار دستگاه فعال است که صددرصد فرسوده به حساب می آیند؛ 
به همین خاطر برای ورود 25هزار دستگاه ون و نوسازی 50هزار تاکسی 

هدف گذاری کرده اند.
او همچنین درباره مسئله تامین 630واگن از طریق فاینانس گفت: »هنوز 
منتظر دستورالعمل وزارت کشور هستیم، اما نه تنها پول 630دستگاه 
ون، بلکه قدرالســهم خودمان برای خرید 6۴0اتوبوس را هم پرداخت 

کرده ایم.«

فاز نخست ورود موتورسیکلت های برقی به پایتخت
محمود لیائــی، مدیرعامل شــرکت ملی پســت هم اعــالم کرد که 
1250موتورسیکلت بنزینی این شــرکت با مساعدت شهردار تهران و 

عقد قرارداد، برقی می شوند.
حجت االسالم خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه هم با بیان 
اینکه باید از شــرکت های دانش بنیان در راستای تولیداتشان حمایت 

کنیم، گفت: »باید بتوانیم پســت های شارژ را در شــهر تهران تعبیه 
کنیم. حمایت ســازمان اوقاف در تهیه و شــارژ باتری می تواند کمک 
شایانی به تولیدکنندگان باشد. درخواســت ما این است که از واردات 
موتورسیکلت های برقی پرهیز شده و از تولیدکنندگان داخلی حمایت 

صورت بگیرد.«

موتورها عامل 20درصد آلودگی هوا
مهدی چمران، رئیس شورای اسالمی شهر تهران در جریان بیست و یکمین 
شنبه امید و افتخار، گفت: »ما نیازمند مطالعات در حوزه کاهش آلودگی 
هوا هستیم که در این زمینه دانشگاه های تخصصی محیط زیست می توانند 
کمک کنند؛ هرچند برخی از اســتادان و کارشناسان محیط زیست به 
موضوع شهرسازی و ارتفاع ساختمان ها در موضوع افزایش آلودگی هوا 
اشاره می کنند، اما واقعیت این است که مطالعات جامعی در این زمینه 
انجام نشــده و ما نمی دانیم جهش وزش باد در تهران که غربی-شرقی 
است، چقدر تحت تأثیر ساختمان های بلند یا ارتفاع آنها قرار دارد.« به گفته 
چمران، موتورسیکلت 20درصد در آلودگی هوا تأثیر دارد، اما تعداد دقیق 
این وسایل نقلیه در تهران مشخص نیست؛ اگرچه طبق اعالم پلیس بین 

2 تا ۴میلیون موتورسیکلت در تهران تردد می کنند.

50میلیون وام کم بهره و بازپرداخت 50درصد آن
سیدمجتبی شفیعی، رئیس سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران 
هم دیروز گفت: »ظرفیت الزم برای تحویل 750دستگاه موتور برقی به 
پســت وجود دارد. به ازای هر موتور برقی 50میلیون تومان وام کم بهره 
از سمت سازمان حمل ونقل پرداخت می شــود و 50درصد بازپرداخت 
درصورت کارکرد پست ازسوی شهرداری تامین می شود. یکی از بحث ها 
در حوزه حمل ونقل پاک، موتورســیکلت برقی اشتراکی است که افراد 
استفاده کننده از این شیوه حمل ونقلی مالک موتورسیکلت ها نیستند، اما 

می توانند از آن استفاده کنند و تنها نیاز به اسکن کیوآرکد دارد.«

اجرای 
این طرح 

چه مزایایی 
دارد؟

در این طرح موتورسیکلت های برقی که شارژ باتری آنها به اتمام می رسد، می توانند به جای شارژ 
کردن باتری خود، باتری های از قبل شارژ شده در ایستگاه های تعبیه شده در سطح شهر را با باتری 

خود جابه جا کنند.
طرح موتورسیکلت برقی با باتری سواپ چیست؟

اسکوتر
اسکوترهای برقی با سرمایه گذاری بخش 

خصوصی وارد تهران خواهد شد و قرار 
است با استفاده از منابع مالی ماده 1۲ 

(صرفه جویی( حدود 1۲هزار اسکوتر وارد 
پایتخت شود.

یک شرکت خصوصی اعالم کرده که 
آمادگی تامین 100هزار اسکوتر برقی را 

دارد.

اتوبوس
50دستگاه اتوبوس دوکابین برقی به زودی 
وارد ناوگان می شوند. البته علت تأخیر 
در بهره برداری از این اتوبوس ها، نیاز به 
ترخیص برخی از لوازم یدکی آنها توسط 

شرکت های سازنده از گمرک است.

2میلیون و 600هزار موتورسیکلت پالک شده در تهران فعال هستند که 2میلیون آنها فرسوده هستند.

ته
براساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید قرار بود به ازای صرفه جویی سوخت، وزارت نک

نفت به حوزه حمل ونقل و توسعه حمل ونقل پاک کمک کند. این ماده قانونی در 
طول سال های اخیر تنها در حوزه مترو محقق شده است. با پیگیری شهردار تهران در 

هیأت دولت این دستورالعمل در شورای اقتصاد تصویب شد که با اجرای ماده 12 به 
توسعه حمل ونقل پاک کمک می شود. در دوره های 3ماهه بین مجموعه های کاهش 

مصرف سوخت و شهرداری تهران و وزارت نفت این بودجه ها پرداخت می شود.

هزینه باتری سواپ

 35 میلیون تومان 

تعداد مورد نیاز
 750 عدد

هزینه ایستگاه شارژ

 165 میلیون تومان 

تعداد مورد نیاز
 15 ایستگاه

شبکه شارژ سواپ 
و باتری سواپ 

چیست؟

در این طرح، هزینه 
موتورسیکلت برقی 

همراه با باتری کمکی 
توسط ۲وام بانکی 

کم بهره از محل 
اعتبارات شهرداری 

تهران و شرکت 
تأمین کننده، پرداخت 

و هزینه شبکه شارژ 
سواپ و باتری سواپ 

نیز توسط شرکت 
پست انجام خواهد 

شد.

 هزینه موتورسیکلت برقی بدون باتری 

53 میلیون تومان 
50 میلیون تومان 
وام کم بهره به متقاضی تعلق می گیرد. 

هزینه باتری کمکی 

35 میلیون تومان 
30 میلیون تومان 
وام بانکی به متقاضی تعلق می گیرد.

هزینه خرید 
موتورسیکلت برقی 
همراه با باتری کمکی  
چقدر است؟

ماهانه 500هزار تومان 
کمک بالعوض برای 
بازپرداخت اقساط 
تسهیالت اعطایی 
بانک، مشروط 
به ارسال تأییدیه 
پیمایش و عملکرد 
توسط شرکت پست 
به ازای هر دستگاه 
موتورسیکلت برقی 
فعال تعلق می گیرد.

سیدمحمدمهدی میرزایی قمی*نگاه

139۲1396
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استفادهازسرمایهگذاریخارجی
درتهران

لطف هللا فروزنده، معاون مالی و اقتصاد 
شهری شــهرداری تهران: برای پروژه های 
شــهری مدل های مختلف تامیــن منابع 
داریــم و بــر همیــن اســاس می توانیــم از 
ظرفیت سرمایه گذاری خارجی و مردمی 
در راســتای اجــرای پروژه هــا بهره منــد 
شــویم. مســائل اصلی مدیریت شهری 
مانند حمل ونقل عمومی، محیط زیست 
و خدمات شــهری از دغدغه هــای اصلی 
مدیریــت شــهری اســت. خوشــبختانه 
به دنبال تالش و کوشــش های مدیریت 
شــهری در ســال های اخیر، تهران بسیار 

متفاوت تر از گذشته شده است.

نمادهایآرشکمانگیر
سعدیوخیامدرپایتخت

رضــا صیــادی، مدیرعامــل ســازمان 
زیباسازی شهرداری تهران: هم اکنون یک 
المان درباره سعدی داریم که از جنس برنز 
ساخته شده است. ســاخت المان آرش 
کمانگیر نیــز در حــال انجام اســت و یک 
المان هم برای خیام خواهیم داشت. به 
این ترتیب این ۳المان در 6ماهه نخست 
سال آینده رونمایی خواهند شد. نصب 
المان میادین موضوعی نیست که بتوان 
به آن ســرعت عمرانــی داد. در حقیقت 
ســنگفرش خیابان نیســت که بــا اضافه 
کردن شیفت کاری روند کار سریع تر انجام 
شود. برای نصب المان میادین حتما به 

گروه های هنری و طراحان نیاز است.
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رضا کربالییانرژی
روزنامهنگار

ایران تصمیم دارد تا بودجه سال  آینده اش را بر 
مبنای فروش هر بشــکه نفت 85دالری و البته 
با فرض صادرات روزانه 1.4میلیون بشکه نفت 
ببندد که در این صورت حجم درآمد ارزی ناشی 
از صادرات نفت خام به بیش از 43میلیارد دالر 
خواهد رسید که قرار است 40درصد آن به حساب 
صندوق توسعه ملی واریز شود. هرچند برخی 
این پیش فرض را با تردیدهایی مواجه دانسته اند 
ولی آمارها و برآورد برخی رسانه های خارجی و 
نهادهای بین المللی از جهش صادرات نفت ایران 
در ماه های اخیر حکایت دارد. آیا اتفاق خاصی 
در مسیر صادرات نفت خام ایران رخ داده است؟

کانال مالزی
پایگاهخبریبلومبرگخبــردادهچیندرآخرین
ماهازسالمیالدیگذشــتهوارداتنفتراافزایش
داده،رقمیکهنســبتبهماهقبلازآنبیســابقه
بوده،بلومبرگنوشتهممکناستدلیلآنخرید
غیرمستقیمنفتایرانازکانالمالزیباشد.بهگفته
برخیکارشناسانچینباایناقدامبهافزایشخرید
نفتازایرانباکشتیهایتحتپرچممالزیروی

آوردهاست؛زیرامالزیازنفتچندانیبرایصادرات
بهچینبرخوردارنیســت.افزایشحجمصادرات
نفتایرانبهچینتحتتأثیرفشارتحریمهایغرب
علیهروسیهبودهکهراهرابرایصادراتنفتایران
هموارکردهاست.2شرکتتحلیلانرژیورتکساو
کپلراعالمکردهاندصادراتنفتیکشورهایحوزه
خلیجفارستــا۱.۳میلیونبشــکهدرروزدرماه
نوامبــر2022میالدیافزایشیافتــهکهباالترین
رقمدر4سالگذشتهبهحسابمیآید.دراینمیان
افزایشصادراتنفتایرانخبریبدبرایآمریکاو
همپیمانانغربیاشاستکهبهبهانهبرنامههستهای
بهدنبالمحدودکردنمسیرهایصادراتینفتایران
هســتند.تحلیلگرانبازارنفتپیشبینیکردهاند
ایراندرسالجاریمیالدیمحمولههاینفتخامو
محصوالتپاالیششدهخودراتا200هزاربشکهدر
روزافزایشخواهدداد.بهگزارشهمشهری،اشاره

آنهاممکناستکهبرآوردفروشروزانه۱.4میلیون
نفتخاموفراوردههاینفتیدربودجهسالآینده
ایرانباشدوبرخیبرآوردهانشانمیدهدکهمیزان
صادراتنفتایراندرماههایپایانیسالگذشته

میالدیبه۱.2میلیونبشکهرسیدهباشد.

نفت و سرنوشت برجام
بنبستدرمذاکراتبرسرپروندههستهایایران،
تاکنونباعثمحدودیتجدیدرصادراتنفتایران
نشده،هرچندآنتونیبلینکن،وزیرخارجهآمریکا
چندروزپیشگفتهبود:واشــنگتنازتوافقیکه
تحریمهاینفتیعلیهایرانرادرازایمحدودکردن
فعالیتهایاتمیکاهشمیدهد،دستبرداشته
است.ایندرشرایطیاستکهبرخیتاجراننفت
دنیابراینباورهســتندکهآمریکاازادامهصادرات
محمولههایایرانتازمانیکهبهحفظقیمتنفت

کمکمیکند،خوشحالاســت.بلومبرگگزارش
دادهآبهایمالزیازدیربازقطبانتقالنفتخامو
فرآوردههاینفتیازیککشوربهکشوردیگربوده،
البتهدراینگلوگاهعمدهگاهیاوقاتکشــورمبدا
پنهانمیشــود.حاالایناحتمالمطرحاستکه
نفتایرانوونزوئالاینباربهنامنفتمالزیوعمان
بهسمتمقصدهایاحتمالیفرستادهشدهباشد.
اینگزارشمیافزاید:مالزیسومینتامینکننده
بزرگنفتخامچیندرماهگذشتهپسازعربستان
سعودیوروسیهبودهبهگونهایکهدرسال2022
چین۳۵.۷میلیونبشــکهنفتخامازمالزیوارد
کردهتاجاییکهجنوبشــرقآسیارابهششمین

تولیدکنندهبزرگجهانتبدیلکردهاست.
آماررسمیگمرکچیننشانمیدهدوارداتنفت
اینکشورازمالزیدرسالگذشتهمیالدی2برابر
شدهدرحالیکههیچوارداتیبهصورتمستقیماز
مبداونزوئالثبتنشــدهامامجموعوارداترسمی
ازایرانبهچیندرسالمیالدیگذشته،۷۸0هزار
و۳۹2تنبودهاست.پیشازاینهمرویترزگزارش
دادهبودصادراتنفتایرانباوجودتوقفمذاکرات
هستهایبه۱.2میلیونبشکهدرروزرسیدهاست.
جهشصادراتنفتایراندرشرایطیرخمیدهد
کهبهتازگیوزارتخزانهداریآمریکا،۱0شرکت
تجاریویکنفتکشحاملنفتایرانباپرچمپاناما

رابهفهرستتحریمهاخودافزودهاست.

جهش صادرات نفت ایران
آمارهاوبرآوردبرخیرسانههایخارجیونهادهایبینالمللیازافزایشصادراتنفتکشورمانحکایتدارد

محمولهجدیدخودروهایوارداتیشامل۱20دستگاههیوندایواردبندرشهیدباهنرشد
شمارش معکوس برای رونمایی از خارجی های بازار خودرو

یکماهبعدازورودنخستینمحمولهخودروهایخارجی

خودرو
بهگمرکودرحالیکههنوزپایهیچخودرویخارجی
بهبازارایرانبازنشــده،روزگذشتهکشتیحاملیک
محموله۱20دستگاهیدیگرازخودروهایثبتسفارششده،واردبندر

شهیدباهنربندرعباسشد.
بهگزارشهمشــهریوبراســاساطالعاتیکهتاکنونمنتشرشده،
محمولهجدیدشامل۱20دســتگاههیوندایسدان202۳استکهبا
توجهبهمدلهایعنوانشدهبرایوارداتیهایاینبرندبهاحتمالزیاد

مدلهایاکسنتوالنتراراشاملمیشود.
سومدیماهنخســتینمحمولهخودروهایوارداتیشامل22دستگاه
خــودروازمحصــوالتکیاازجملهســراتو،ریــو،پیکانتــو،پگاس،
سونت)شاسیبلند(واسپورتیج)شاســیبلند(واردبندرلنگهشد.بعد
ازآنخبرهاییازواردات۱۹هزاردستگاهچانگانو2.۱40دستگاهکیا
منتشرشدووزارتصمتاعالمکردفرایندفروشخودروهایوارداتی
هفتهســومدیماهباعرضهدربورسکاالآغازمیشود.هیأتپذیرش
بورسکاالدرمیانهسومینهفتهیعنیروزسهشنبه۱۸دیماهازپذیرش
این2۱.۱40دســتگاهخودرودربورسخبردادامادرحالیکهوزارت
صمتاعالمکردهبودعرضهخودروهادربــورسقطعاتاپایاندیماه
انجامخواهدشد،ایناتفاقهنوزنیفتادهوتالحظهتنظیماینگزارش،

زمانمشخصینیزبرایآناعالمنشدهاست.
حالبااحتســابمحمولهجدیدواردشــدهتعــدادکلخودروهای
وارداتیبهکشــوربه2۱.260دستگاهرســیدهووارداتیکپنجماز

۱00هزاردستگاهخودروییکهوزارتصمتقولوارداتآنهاتاپایان
سالرادادهبود،محققشدهاماچشمبازارخودروومتقاضیان،هنوزبه

جمالیکیازاینخارجیهایمحبوبهمروشننشدهاست.

خودروها کی در بورس عرضه می شوند؟
براســاسآییننامهوارداتخودرو،فروشخودروهایوارداتیتنهااز
طریقعرضهدربورسکاالانجاممیشود؛رویهایکهطییکماهگذشته
باانتقاداتزیادیمواجهبودهوادامهآنبرایخودروهایتولیدداخل
تقریبامنتفیشــدهاماوزارتصمتباتوجهبــهنصصریحآییننامه
واردات،بهتداومآنبرایخودروهایوارداتیاصرارداردومعتقداست
اگرقراراستشیوهفروشدیگریمورداستفادهقرارگیرد،بایدآییننامه
وارداتازاساسبازنگریوازنودرهیأتدولتتصویبشود.درنتیجه

متقاضیانخودروهایخارجیهمچنانبایدبرایخرید،گوشبهزنگ
اطالعیههایبورسکاالباشند.

هفتهسومدیماهنخستینزمانیبودکهبرایعرضهبورسیخودروهای
وارداتیمطرحشدامانهفقطدراینتاریخبلکهتاپایاندیماهعرضهای

انجامنشدهواطالعیهاینیزمنتشرنشدهاست.
سخنگویوزارتصمتنیزروزگذشتهاززماناحتمالیعرضهخودروها
دربورسابرازبیاطالعیکردوبههمشهریگفت:وزارتصمتتنها
پلهاولوارداتخودرواستکهسفارشهاراثبتمیکندواطالعرسانی
درخصوصمراحلدیگروارداتازتخصیصارز،برندانتخابی،ورودبه
گمرکوعرضهدربورسبایددردیگرنهادهایذیربطاطالعرســانی
شــودووزارتصمتهمدربارهزماناحتمالیعرضهمنتظراطالعیه

بورسکاالست.

 بودجه و ناترازی
 صندوق های بازنشستگی

ســیدصولتمرتضوی،وزیرتعاون،کارو
رفاهاجتماعیمیگوید:دربودجهســال
۱402منابعخوبیبــرایکمکبهرفع
ناتــرازیمنابعومصــارفصندوقهای
بازنشســتگیدرنظرگرفتهشدهکهامیداســتباهمراهی

مجلسنهاییشود.
صندوقهایبازنشستگیبحرانزدهنظیرصندوقهایکشوری
وفوالد،بهشــدتباناترازیمنابعومصارفمواجههستندو
دولتساالنهبایددههاهزارمیلیاردتومانبرایایفایتعهدات
اینصندوقهاازمحلبودجهعمومیپرداختکند.البتهریشه
بحرانهایاینصندوقهانیزغیرمســتقیمناشیازعملکرد
دولتهاستواینپرداختهابهعنوانتکالیفدولتمحسوب
میشــود.بهعنواننمونه،تبدیلصندوقهایبازنشستگیو
شرکتهایزیرمجموعهآنهابهحیاتخلوتوابستگانقدرت
دردورههایمختلفیکیازعواملیاستکهبافرصتسوزی
واتالفمنابعدرصندوقهابهکاهشتوانمالیآنهادامنزده
اســت.دراینمیانرفتاردولتباسازمانتأمیناجتماعیکه
نزدیکبه۳00هزارمیلیاردتومــانمطالبهازدولتداردنیزاز
جملهاقداماتیاستکهبهکاهشتوانمالیصندوقهادرازای
تعهداتمنجرمیشــود؛درحالیکهاگراینبدهیهادرزمان
مقررتسویهوبهسرمایهگذاریپربازدهتبدیلمیشدند،اوضاع
مالیصندوقتأمیناجتماعیبهمراتببهترازشرایطفعلیبود.
درنظرگرفتنبودجهبیشتربرایجبرانناترازیصندوقهای
بازنشســتگیبحرانزدهگرچهمشــکلآنهارادرکوتاهمدت
خنثیمیکند؛امازمینهسازعطشبیشــترآنهادرسالهای
بعدیخواهدبود.شایداگردولتبهجایپرداختنقدیساالنه
بهصندوقهادرازایتعهــداتاینصندوقهــاداراییهای
مفیدوســوددهبهیکصندوقملییاصندوقسازمانتأمین
اجتماعیاختصاصدهدواینصندوقهارانیزبهزیرمجموعه

اینسازماناضافهکند،سرنوشتبهتریبرایآنهارقمبزند.
اینکاراوالًنیازمندحذفدخالتدولتیدرســازمانتأمین
اجتماعیوشفافسازیشیوهمدیریتداراییهایاینصندوق
است.دوماینکهداراییهایانتقالیبایدبدونحسابسازی
وبهاندازهایباشدکهحقبیمهدریافتیازبازنشستگانفعلی

صندوقهاوبازدهبلندمدتآنراپوششدهد.

 بانک ها؛ تشنه
افزایش سرمایه

 خبر: جعفرقادری،عضوکمیســیونبرنامه،
بودجهومحاســباتمجلسمیگوید:دربودجه
ســال2،۱402مســیربرایافزایشســرمایه
بانکهاپیشبینیشــدهاســت.بهگونهایکه
اجازهدادهشــدهتاازمحــلداراییهایدولت
یکبخــشازافزایشســرمایهبانکهامحقق
شودودرحکمدیگریاجازهدادهشدهتابانظر
رئیسهیأتمدیرهبانکها،بســیاریازبانکها
بتوانندداراییهایخودرابهفروشبرســانندو
بهنقدینگیتبدیلکننــدتاقدرتوامدهیآنها

بیشترشود.

 نقد: بانکهایایرانازحیثنســبتکفایت
ســرمایهوضعمطلوبیندارندوسالهاغفلتاز
تقویتســرمایهبانکها،توانآنهارابرایایفای
نقشمؤثرتــردراقتصادبهتحلیلبردهاســت.
واقعیتایناســتکهدســتکم2بانکدولتی
سپهوملیایرانوضعنامناســبیدارند.احکام
پیشبینیشدهدرالیحهبودجهبهگونهایاست
کهباعثنجاتایندوبانکنخواهدشــدودل
بستنبهاینکهدولتاموالیبفروشدتابانکهای
ناترازدولتیباایناقدامســرمایهخودرابهبود

ببخشند،دورازانتظاراست.
بهتراستمجلسودولتبهجایاینکهموضوع
افزایشســرمایهبانکهــارادرونبودجههای
سنواتیجســتوجوکنند،یکتصمیممهمو
اســتراتژیکبگیرندوراهیبرایرفعناترازیو
نسبتمنفی2بانکدولتیملیوسپهپیداکنند.
افزونبرایناگرقرارباشد،ســرمایهبانکهای
دولتــیرویکاغذافزایشیابــدوهنوزمهرآن
خشکنشده،دولتومجلسباتسهیالتتکلیفی،
آنهاراگرفتارسازند،بازهمنقضغرضخواهدبود.
شبکهبانکیدیگرتابوتوانپرداختتسهیالت
تکلیفیرانداردوفشاربیشترباعثافزایشوام

نخواهدشد.بلکهآنهارازمینگیرمیکند.

چهرهروز

نقدخبر

کدام مدل های هیوندای وارد شدند
هیوندایی ازجمله برندهایی است که از آغاز ثبت سفارش واردات، به عنوان یکی از وارداتی های قطعی و اتفاقا مطرح ترین برندی که با توجه 
به محدودیت های آیین نامه، امکان واردات به کشور دارد، سر زبان ها افتاد. شرکت کرمان خودرو با توجه به سابقه فعالیت در زمینه واردات 
هیوندایی، این بار نیز واردات همین برند را هدف گذاری کرد و 5محصول از این شرکت کره ای به عنوان مدل هایی که با توجه به سقف قیمت 
20هزار دالری، امکان خرید و واردات دارند، مطرح شد. این مدل ها عبارت بودند از هیوندایی آی10، هیوندایی  آی 20، هیوندایی اکسنت، 
هیوندایی النترا و هیوندایی کونا. با توجه به اینکه 3مدل از این 5مدل یعنی هیوندایی  آی 10، آی 20 و کونا هاچ بک هستند، به نظر می رسد 
120خودرو وارداتی جدید از مدل اکسنت و النترا باشند. براساس تحقیقات همشــهری، قیمت جهانی هیوندایی اکسنت بین 16.600 تا 
1۹.600دالر )1.1 تا 1.33 میلیارد تومان(، هیوندایی النترا با قیمت جهانی 1۹.۹50 هزار دالر )حدود 1.32 تا 1.35 میلیارد تومان(، هیوندایی 
کونا حدود 20هزار دالر )1.4 میلیارد تومان(، هیوندایــی آی 10 بین 15.500 تا 16هزار دالر )810میلیــون تا یک میلیارد تومان( و قیمت 

جهانی هیوندایی آی 20 حدود16هزار دالر است که احتماال در بازه ۹60میلیون تا 1.2 میلیارد تومان در بازار داخلی قیمت می خورد.

مکث

افزایش تولید اوپکی ها
سازمان اوپک در گزارش جدید خود از افزایش ۹1هزار بشکه ای نفت در کشورهای عضو خبر داده و 
گفته است: اوپکی ها در یک ماه گذشته به طور متوسط روزانه 28میلیون و ۹71هزار بشکه نفت خام 
تولید کرده اند. عربستان با تولید روزانه 10میلیون و 478هزار بشکه، عراق با 4میلیون و 480هزار 
بشکه و امارات با 3 میلیون و 3۹هزار بشکه رتبه اول تا سوم تولید نفت اوپک را به خود اختصاص داده 
است. ایران در ماه گذشته تولید خود را ۹هزار بشکه افزایش داده و به 2میلیون و 574هزار بشکه 
رسانده است،  با این حال قیمت نفت خام سنگین ایران براساس تازه ترین گزارش ماهانه اوپک، در ماه 
دسامبر2022 نسبت به ماه قبل ۹دالر و 62 سنت معادل 10.8درصد کاهش یافته و هر بشکه نفت 

سنگین ایران 88دالر و 73سنت قیمت خورده است.

مکث

 سود شرکت های بورس
از 888هزار میلیارد تومان گذشت

تازهترینگزارشهایمالی4۷۷شرکتبورسبرایفصلپاییز
منتشرشــدهکهنشانمیدهدجمعکلســوداینشرکتها
۱00هزارمیلیاردتومانافزایشیافتهوبااینمیزانرشد،جمع
کلسودشرکتهایبورسازمرز۸۸۸هزارمیلیاردتومانعبور
کردهاست.بااینحالگزارشهایمالیجدیدبیانگرآناست
کهسودآوریشرکتهایبورسنسبتبه2فصلگذشتهروند

نزولیداشتهاست.
بهگزارشهمشهری،انتشارگزارشهایمالی۹ماهشرکتهای
بورسآغازشــدهاست.شــرکتهایبورسموظفندهر۳ماه
یکبارگزارشهایمالیخودرامنتشــرکنند.برهمیناساس
تاکنون4۷۷شرکت،گزارشهایمالیخودرامنتشرکردهاند.
اطالعاتمالیاینشــرکتهانشــانمیدهدجمعسوداین
شرکتهادرپاییزامسال۱00هزارو۵6۸میلیاردتومانبوده
کهاینمیزاندرمقایســهباپاییزپارســال۱۱درصدافزایش
نشانمیدهدبااضافهشــدناینمیزانسود،جمعکلسود
شرکتهایبورسبراینخســتینباربه۸۸۸هزارو۳۷۵هزار
میلیاردتومانرسید.باوجوداینرشد،انتظارهابرایافزایش
میزانسودشرکتهابیشازاینمقداربودوسهامدارانانتظار
داشتندمیزانسودشــرکتهایبورسدســتکمبیشتراز
تابستانسالجاریباشــد؛انتظاراتیکهبهنظرمیرسد،فعال

محققنشدهاست.

کاهش روند سودآوری
آمارهانشانمیدهدباوجودعبوررقمسودشرکتهایبورس
ازمرز۸۸۸هزارمیلیاردتومانورشــد۱۱درصدینسبتبه
پاییزپارسال،میزانسودشرکتهاییکهتاکنونگزارشهای
مالیشانمنتشرشده،درپاییزامســالدرمقایسهباتابستان،
22درصدودرمقایسهبابهارامســال60درصدکاهشداشته

است.
طبقآمارهایموجودجمعکلسودشرکتهاییکهتاکنون
گزارشهایمالیشانرامنتشرکردهانددرتابستانامسال۱2۹و
دربهارامسال2۵4هزارو6۸۱میلیاردتومانبود.اینروندنزولی
ازتابستانامسالآغازشدهوطبقدادههایموجود،جمعکل
سوداینشرکتهادرتابستاننیزنسبتبهبهار4۹درصدافت
کردهبود.هنوزمشخصنیستدلیلاینافتروندسودآوری
چیستوآیااینرونددرزمستانهمادامهخواهدیافت؟البته
اینامیدوجودداردکهروندســودآوریشرکتهایبورسدر
زمستانامسالبارشدمواجهشــودزیراازسال۱۳۹۹تاکنون
بهطورمتناوبمیزانسودشرکتهادرپاییزروندنزولیداشته
است.بهنظرمیرسدشتابتورمبهکاهشقدرتخریدمردم
وکاهشمیزانفروششرکتهامنجرشدهاست.باهمهاینها
انتظارمیرودافزایش۱00هزارمیلیاردتومانیسودشرکتهای
بورسدرماههایآیندهاثرخودرابرقیمتسهاماینشرکتها
نمایانکنــدزیرابهطورطبیعیافزایشســودشــرکتهابه
کاهشنســبتقیمتبهدرآمدوافزایشجذابیتخریدسهام

شرکتهایبورسمنجرمیشود.

سودآورترین صنایع
بررسیمقایسهایمیزانســودآوریشرکتهایبورسنشان
میدهدهماکنونبیشترینمیزانســودمحققشدهدرمیان
کلصنایعبورسمربوطبهگروهمحصوالتشیمیاییبودهکه
عمدتاشاملشــرکتهایتولیدکنندهمحصوالتپتروشیمی
است.طبقایناطالعات24۱هزارو۳04میلیاردتومانازکل
سودشرکتهایبورسبهگروهمحصوالتشیمیاییمتعلقاست
واینگروهبااینمیزانسوددرصدرکلصنایعبازارسهامقرار
گرفتهاست.بعدازتولیدکنندههایمحصوالتپتروشیمی،گروه
فلزاتاساسیباتحقق۱۷4هزارمیلیاردتومانسوددررتبهدوم
وفرآوردههاینفتیبا۱24.۷هزارمیلیاردتوماندرجایگاهسوم
قرارگرفتهاست.ازدیگرگروههاییکهبیشترینمیزانسودرا
درمیانهمهصنایعدارند،میتوانبهگروهاستخراجکانههای

فلزیوهلدینگهااشارهکرد.

برترین صنایع بورس از نظر میزان سودآوری/ هزار میلیارد تومان
سود خالصارزش بازارصنعت
7890888.4کل بازار

1873241.3محصوالت شیمیایی
1232173.9فلزات اساسی

560124.7فرآورده های نفتی
68382.2استخراج کانه های فلزی

55772.9هلدینگ ها
48340.1سرمایه گذاری ها

16429.3عرضه برق و گاز، بخار و آب گرم
43821.1بانکداری
20619.5دارو سازی 

12615.5سیمان
9810.9حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

1087.2محصوالت غذایی
546.6انبوه سازی 

1266.2فعالیت های کمکی به نهاد های مالی
775.3خدمات فنی و مهندسی

1965.1بیمه 
924.6مخابرات
793.9رایانه

بورس

بازارسهام

فروش حقوقی

فروش حقیقی

1385

2139

8400

7646

خرید حقوقی

خرید حقیقی
ارقام به میلیارد تومان

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

نماگرهای بازارسهام در مبادالت دیروز

نماگر
شاخص کل - واحد

شاخص هم وزن - واحد
ارزش معامالت خرد - میلیاردتومان

ارزش بازار - هزار میلیاردتومان

مقدار

1657573
521942
9785
7675

تغییر/درصد

- 1.87
- 0.81

16
- 1.9

قیمت کدام پنیر 
مناسب تر است

اردیبهشــتامسالبا

بازار
حــذفارزترجیحیو
پرداختمستقیمیارانه
بهمصرفکننــدگانانــواعپنیرهای
صبحانهتا۱00درصدگرانشدنداماطی
۹مــاهپــسازآنتاامــروزهیچیکاز
شــرکتهایلبنیتغییریدرنرخپنیر
تولیدیخــودندادهاند.همشــهریبا
مقایسهقیمتانواعپنیرهایموجوددر
محدودهوزنی۳۵0تا400گرم،۱0نوعاز
ارزانتریــنپنیرهایاینمحــدودهرا
شناساییکردهاست.قیمتهرکیلوپنیر
ســفیدبســتهبهمیزانچربــیبین

۱00تا۱20هزارتومانمتغیراست.

 ارزان قیمت ترین پنیرهای 350تا 400گرمی / تومان

قیمت در تیرماهمشخصاتبرند

35.000سفید نیم چرب 350گرمیطراوت

37.000سفید نیم چرب 400گرمیکاله

37.500سفید نیم چرب 400گرمیمانیزان

37.000سفید نیم چرب 400گرمیدومینو

37.000سفید نیم چرب 400گرمیهراز

37.000سفید نیم چرب 400گرمیصباح

38.000سفید پرچرب 400گرمیرامک

40.000کره ای نیم چرب 350گرمیروزانه

40.000سفید نیم چرب 400گرمیمیهن

42.000خامه ای پرچرب 350گرمیکیبی
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فقط ۱۰ روز مانده تا آغاز ماراتن ساالنه سینمای 
ایران و در حالی که هنوز خبری از اســامی 
فیلم های حاضر در فجر چهل و یکم نیســت 
بازار گمانه زنی های رســانه ای داغ است. از 
فهرست های مختلفی که رســانه ها درباره 

فیلم هــای حاضر در فجر منتشــر کرده اند 
تا مصاحبه هایی که اعضــای هیأت انتخاب 
جشــنواره این روزها کرده انــد هر کدام به 
نوعی قطعات پازل جشنواره امسال را تکمیل 

می کنند. 
پرویز شــیخ طادی از اعضای هیأت انتخاب 
جشــنواره توجه به قصه گویــی را یکی از 
شــاخصه های فیلم های فجــر چهل و یکم 
می دانــد:» در ابتدا پیش بینــی من این بود 

که امسال نیز ســیر نزولی چند سال اخیر 
جشــنواره تداوم خواهد یافت و احتماالً در 
جشنواره امسال هم در نهایت 3 یا 4 اثر خوب 
و مخاطب پسند خواهیم داشت، اما برخالف 
تصور من نسبت به سال گذشته فیلمسازان 
توجه بیشــتری به جذابیت های سینمایی 
داشــتند و روایت قصه و داســتان گویی در 
کانون توجه قرار داشت. ضمن اینکه به لحاظ 
فرم هم آثار قابل توجهی داریم. رشــد کیفی 

آثار مشهود اســت و مخاطب  با تماشای آثار 
جشنواره، خود به این نتیجه می رسد.« نبض 
ســینمای ایران و به تبع آن جشنواره فیلم 
فجر معموالً با درام هــای اجتماعی می تپد؛ 
درام هایی که اغلب  در آنها انتقاد اجتماعی به 
چشم می خورد. محمدرضا شرف الدین، دیگر 
عضو هیأت انتخاب جشنواره امسال با تأکید بر 
اینکه امسال خبری از فیلم های سیاه نما نیست 

از حضور آثار معترض اجتماعی خبر می دهد. 

فجر چهل و یکم؛ ترکیب تجربه و جوانی
ترکیب احتمالی فیلم های حاضر در مهم ترین رخداد سینمایی کشور، حکایت از حضور توأمان سینماگران قدیمی و کارگردان های تازه نفس دارد 

خواب زمستانی و سکوت سرد 
برخی از اهل فرهنگ و هنر 

در آســتانه فرارسیدن زمســتان، خواب 
زمســتانی نســبتا عمیقی به چشم ها و 
گاهی اندیشه برخی از مؤثرین در جامعه 
قدم می گــذارد و توهم های بســیاری در 
ذهن برخی از افراد در جامعه براســاس اتصال به دنیای مجازی با 
فیلترشکن ها شکل می گیرد که گویی در غار تنهایی خود در خواب 
زمستانی زیســته و فرورفته اند و توان برون رفت از آن را ندارند و 
به جای تکیه بر درک و شــناخت صحیحی از فضای واقعی دنیای 
حاضر نه یک دل که صددل، دلبسته بسته های خبری دریافتی از 
فضای مجازی شده اند و هجمه های رسانه های فارسی زبان معاند را 
پیگیری می کنند و حاضر نیستند برای راستی آزمایی شنیده های 
مجازی خود، به جامعه حقیقی بیرون از خلوتکده تنهایی خویش 
قدم بگذارند و در این میان برخی از هنرمندنماها و خودشیفتگان 
نواندیش و به ظاهر دگر اندیش نیز بر شعله های   آتش فراکنی ها با 
انتشار پست های ناصواب در فضای مجازی می افزایند و باعث فتنه 
و آشوب و ایجاد هیجان کاذب در گروه های سنی نوجوان و جوان 
می شوند. با این باور که جادوی هنر در دوران معاصر و در عصر جدید 
بخش جدایی ناپذیر بســیاری از مردم جهان شده و در زیست بوم 
فرهنگی جهانیان نقش مهم و بســزایی دارد، بر اعتقاد غلط خود 

پافشاری می کنند. 
هنرمندان عصر دیجیتال با رشد همزمان تکنولوژی در خلق آثار 
هنرمندانه فعال و پویا گام بر می دارند و هر چند هنرمندان در هزاره 
جدید، آثاری برای نگهداری و ارائــه به موزه ها خلق نمی کنند، اما 
مصمم تر از گذشته در رویدادهای جمعی بسیاری و برای بی شماری 
از عالقه مندان و مخاطبان خود آثارشان را ارائه و معرفی می کنند 
اما این حقیقت که هنر از دیرباز تا کنون پایه و شالوده اصلی زندگی 
مردم بوده و هســت و اگر از تار و پود زندگی آنهــا بیرون بیاید و 
به عنوان یک حیطه لوکس یا تجملی انگاشته شود، شاید خاصیت 
خود را از دســت بدهد، از بین نمی رود و نگاه تجمل گرایانه به هنر 
زمانی که با نگاه غیربومی نیز آمیخته شود هم دارای آثار تخریبی 
بسیاری خواهد شد. حال این مســئله می تواند در حوزه هنرهای 
آیینی و مذهبی باشد یا در سایر موضوعات مصداق پیدا کند. اگر 
هنر جریان عادی زندگــی مردم را تحت تأثیر قــرار دهد و در پی 
رنگ بخشیدن و معنادادن به روند کار روزانه مردم باشد، هنری قابل 
تقدیر است؛ ولی اگر بدون پیام و محتوا باشد مرگ آن هنر نیز آغاز 
شده است. سالیان بسیاری است که آثار ارزشمند هنری، فرهنگی، 
دینی و آیینی در موزه ها و انبارهای غیراستاندارد و نیمه استاندارد 
و نیمه حرفه ای و گاهی غیرحرفه ای نگهداری می شوند و در حال 
خاک خوردن هستند که می تواند انقالب جدیدی در تنوع بخشیدن 
ذائقه و سلیقه بین نســلی را در ابعاد مختلفی ایجاد کند؛ به شرط 
آنکه این آثار ارزشمند از پستو های نگهداری بیرون رانده شود و در 
معرض چشم ها و نگاه های مشتاق و عالقه مند قرار گیرد تا بتواند 
مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد و با مشــاهده و شــناخت بیشتر و 
عمیق تر عالقه مندان به فرهنگ و هنر، زمینه آشنایی بیشتر و بهتر با 
دغدغه ها، رویکردهای فکری و باورهای هنرمندان نسل های پیشین 
فراهم شــود. اعتقاد قلبی و باور به ایــن کالم مدبرانه مقام معظم 
رهبری مدظله العالی مبنی بر »راه اصالح یک مملکت، فرهنگ آن 
مملکت است«، نشان از این مهم دارد که اگر بپذیریم که فرهنگ 
به ما وسیله ای می دهد تا به کمک آن جای خود را در جهان بیابیم 
و فرهنگ، فرصتی فراهم می آورد تا انسان، هویت و توانایی خود را 
برای آفرینندگی و بیان بازیابد و اگر ایمان داریم که فرهنگ، وجدان 
تمامی کوشش ها و اقدامات ماست، در این صورت، دیگر نمی توان 
با ساختن چند مرکز هنری یا فعال کردن تعدادی مرکز فرهنگی یا 
موزه و سینما، هدف را محقق و وظیفه خطیر برنامه ریزی فرهنگی 
را انجام یافته تلقی کرد. درحالی که با تمام تغییرات حاصله در حوزه 
فرهنگی و فرهنگ فراروی شهروندان دهکده جهانی چالش های 
فراوانی درخصوص شــکاف ارزشــی، هنجاری و شکاف نسلی در 

جامعه وجود دارد و همه  چیز را تحت تأثیر قرار می دهد.
 از ســوی دیگر عدم معرفی و شناســاندن هنرمندان ناشناخته و 
جوان اقوام ایرانی به عنوان فرزندان ایران اسالمی و نسل جدیدی 
از هنرمندان که در حرف، رشــته ها و بخش های مختلف فرهنگی 
و هنری با تکیه بر ســابقه میراثی و تمدنی خود در چند دهه اخیر 
توانســته اند در عرصه های جهانی به موفقیت های ممتازی دست 
یابند، فضای دیگری را به  وجود آورده است و باعث برجسته کردن 
نقش و جایگاه هنرمندان و نویسندگانی که به طور آشکار با اسالم و 
انقالب اسالمی ناسازگار بوده و حتی علیه آن اعالم موضع کرده اند، 
شده است. اقدامی در راســتای مقابله با سیاست های فرهنگی 
و هنری جمهوری اســالمی ایران تا در ایــن چارچوب تطهیر 
هنرمندان متعلق به دوره پیش از پیروزی انقالب اسالمی که از 

مفاسد اخالقی و تجلیل و تمجید ضمنی از رویدادهای مبتذلی 
مانند جشن هنر های برگزار شده در دوران قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی در دستور کار رسانه های فارســی زبان معاند قرار گیرد.  
درصورتی که ایران اسالمی ظرفیت های متنوع و متکثری در حوزه 
فرهنگ و هنر اصیل را داراست که می تواند برای تمام عالقه مندان 
به هنر و فرهنگ با تکیه بر مولفه های هویــت ملی و ایرانی دارای 

جذابیت و نوآوری باشد و ایجاد انگیزه در نسل حاضر را بیافریند. 

عدالت و محرومیت زدایی فرهنگی؛ 
محورهای المپیاد ششم

دبیر اجرایی ششمین المپیاد فیلمســازی نوجوانان ایران 
همزمان با آغاز برگزاری این رویداد درباره محوریت های این 
رویداد گفت: امسال تمرکز المپیاد بر بحث عدالت  فرهنگی و 

محرومیت زدایی فرهنگی در کل کشور بوده است. 
آزاده غفاری با اشاره به کم و کیف برگزاری این رویداد به صبا 
گفت: در این دوره از المپیاد بیش از ۵۰۰ اثر از سراسر کشور 
به دبیرخانه رسید که پس از انتخاب اولیه و به گزینی توسط 
۳ عضو هیأت انتخاب تعداد ۳۵ فیلم و ایده از ۳۵ نوجوان به 

المپیاد ششم راه یافتند.
 او با اشاره به اهداف و رویکردهای این دوره از المپیاد توضیح 
داد: امسال تمرکز بر بحث عدالت  فرهنگی و محرومیت زدایی 
فرهنگی در کل کشور مطرح بوده است، تنها ۹ اثر از استان 
تهران در المپیاد ششم شــرکت دارند و بقیه آثار متعلق به 
نوجوانانی است که بعضا از مناطق کم برخوردار حتی مناطق 

دورافتاده در المپیاد شرکت کرده اند.

خبر

مهدی توکلیان؛ فعال فرهنگییادداشت

تنوع ژانری 
از فیلمی با موضوع صدر اســالم تا اثری مرتبط با تاریخ معاصر و فیلم 
دفاع  مقدســی، اقتباس ادبی و فیلم زندگی نامــه ای و درام اجتماعی، 
همگی نمایندگانی در جشــنواره امســال خواهند داشــت. در فیلم 
»نایله«، ساخته حســن آخوندپور داستانی عاشقانه در دورانی نزدیک 
به واقعه کربال دســتمایه فیلمساز قرار گرفته اســت. در »سووشون«، 
نرگس آبیار سراغ یکی از قله های ادبیات داستانی رفته و براساس رمان 
ستایش شده سیمین دانشور فیلم ساخته اســت که به نظر می رسد با 
توجه به اهمیت و جایگاه سووشون، اقتباس ادبی پر سر و صدایی از کار 
درآمده باشد. در حوزه فیلم های زندگی نامه ای باید به 2 فیلم »غریب« 
و »رگ های آبی« اشاره کرد. غریب به عنوان محصول مهم و استراتژیک 
سازمان اوج در جشنواره امســال، به کارگردانی محمدحسین لطیفی 
به زندگی شهید محمد بروجردی می پردازد. فیلمی دشوار که پروسه 
فیلمبرداری اش هم طوالنی شده است.  در رگ های آبی هم که نخستین 
فیلم جهانگیر کوثری، تهیه کننده قدیمی ســینما در مقام کارگردان 
است به زندگی فروغ فرخزاد پرداخته شــده است؛ فیلمی که انتخاب 
باران کوثری به عنوان بازیگر در نقش فروغ، حاشیه ها و واکنش هایی هم 
در مرحله پیش تولیدش به همراه داشت. رگ های آبی هم از فیلم های 
کنجکاوی برانگیز جشنواره امسال است. در حوزه تاریخ معاصر یکی از 

مهم ترین فیلم های جشنواره امسال »بهشت تبهکاران« است. 
فیلمی به کارگردانی مســعود جعفری جوزانی که بازه مهمی از تاریخ 
معاصر ایران را روایت و به بخشــی از وقایع ملی شدن صنعت نفت نیز 
می پردازد. »شــماره ده« به کارگردانی حمید زرگرنژاد و »پاالیشگاه« 
ساخته مهرداد خوشــبخت ازجمله فیلم هایی هستند که روایت هایی 
از روزهای دفاع  مقدس به دست می دهند. »سینما متروپل« را هم باید 
در رده فیلم هایی قرار داد که به دوران دفاع  مقدس می پردازند. سینما 
متروپل به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر قصه سینما در جنگ در 
شهر آبادان را روایت می کند. در جشنواره امسال، احتماال شاهد حضور 
درام جنایی »پرونده باز است« کیومرث پوراحمد نیز خواهیم بود که آثار 

فجر چهل و یکم را متنوع تر می کند. 

 تهیه کننده باتجربه، کارگردان جوان
ترکیب تجربه و جوانی یکی از ویژگی های جشــنواره امســال 
است. از بین فیلم هایی که حضورشان در جشنواره امسال قطعی 
به نظر می رسد، این آثار با حضور سینماگران شناخته شده و با 
تجربه در کنار کارگردانی جوان، متقاضی حضور در جشــنواره 
شــده اند:»روایت ناتمام ســیما« تهیه کننده: مهتاب کرامتی٫ 
کارگردان: علیرضا صمــدی، »جنگل پرتقــال« تهیه کننده: 
 رسول صدرعاملی٫ کارگردان: آرمان خوانساریان، »راه شیری«
تهیه کننــده: مهدی کریمــی٫ کارگردان: علــی جعفرآبادی، 
»زمانی در ابدیت« تهیه کننده: نیکی کریمی٫ کارگردان: مهدی 
 نوروزیان و »اســتاد« تهیه کننده: بهروز افخمــی٫ کارگردان: 

عماد حسینی. 
جشنواره ای که در آن همیشه حضور نام های سرشناس اهمیت 
داشته و تاریخ نشان داده همواره محلی برای ظهور پدیده ها بوده، 

این ترکیب تجربه و جوانی می تواند جالب توجه باشد. 

جای خالی کمدی 
در فهرســت گزینه های احتمالی فجر چهل و یکم نام 2 فیلم با بازی 
رضا عطاران به چشــم می خورد که ظاهراً رگه هایی از طنز موقعیت را 
به همراه دارند: »ویالی ساحلی« )کیانوش عیاری( و »قیف«)محسن 
امیریوسفی(. 2 فیلم از 2 کارگردان شاخص سینمای ایران که هر یک 
نسلی از فیلمسازان ســینمای ایران را با گرایش های فیلمسازی کامال 

متفاوت از هم نمایندگی می کنند.
 با توجه به یادداشتی که دیروز روابط عمومی جشنواره به قلم دکتر رضا 
پورحسین از اعضای هیأت انتخاب منتشر کرد می توان نتیجه گرفت که 
یا این فیلم ها به جشنواره نمی رسند و اگر هم می رسند آثاری نیستند 
که در ژانر کمدی ساخته شده باشــند؛ یادداشتی که بر نبود فیلم های 
طنز در جشنواره امسال تصریح دارد و می افزاید:» البته رگه هایی از طنز 
در برخی فیلم های جشنواره دیده می شود که عمدتا کالمی است و البته 
گاهی با شوخی های زشت کوشش می کنند مقدمات خنده و نشاط را 

فراهم کنند، اما به نظر من موفق نیستند. 
فیلم طنز دارای قواعدی است که بیشــتر از »موقعیت« بهره می برد تا 
کالم. شاید در شــرایط امروز اجتماعی و اقتصادی، ساخت فیلم های 
نشــاط آور نجیب، ضرورت بیشــتری داشته 
باشد.«  کال میانه سینمای کمدی با جشنواره 
فجر هیچ گاه خوب نبوده اســت و فیلم های 
کمدی معموالً توسط داوران جشنواره فیلم 
فجر جدی گرفته نشده اند. فیلم هایی که 
سازندگانشــان معموالً ترجیح 
می دهند جــای حضور در 
جشنواره، مســتقیما به 
اکران عمومــی بیایند. با 
این توضیحات طبیعی 
است که در جشنواره 
 امسال خبری از کمدی

 نباشد.

چالش های »برزخی ها«
کارگــردان مســتند 
در  »برزخی هــا« 
نشســت تحلیل این 
فیلم گفــت: فرهنگ 
پاســخگویی و روایت 
تاریخی در کشــور ما 
وجود ندارد. به گزارش 
ایرنا، میز نقد و تحلیل 

مستند »برزخی ها« با حضور محمود گبرلو، سهیل 
کریمی و عارف افشار )کارگردان( در باشگاه مستند 

کوشک باغ هنر برگزار شد.
این مســتند به کارگردانی عارف افشار که در بخش 
مسابقه ملی ســینما حقیقت نیز حضور داشت، به 
بررسی حواشــی و اتفاقات نخســتین فیلم توقیفی 
سینمای ایران می پردازد. عارف افشار، کارگردان فیلم 
در ابتدای نشست با بیان اینکه ایده ای داشتم که این 
موضوع را تبدیل به کتاب کنم، افزود: پژوهش هایی که 
برای کتاب انجام دادم آماده بود و زمانی که پیشنهاد 
مستند داده شد پذیرفتم. ســخت ترین کار ما تولید 
فیلم بود که یک سال و نیم طول کشید. گبرلو درباره 
این مستند گفت: برزخی ها بیشتر یک فیلم مستند 
احساسی بود تا تحقیقاتی. کارگردان، محافظه کاری 
کرده و برخی حرف هــا را نزده و همچنین تحقیقات 
گسترده ای نداشته است. در کل فیلم چهار، پنج نفر 
حرف زدند و خیلی ها در این تحقیقات نیستند. اگر 
آنها هم بودند ما دربــاره علت توقیف فیلم برزخی ها 

منصفانه تر قضاوت می کردیم. 

تلویزیون

سینمای جهان 

مستند

فینچر با »قاتل« می آید 
دیوید فینچر با فیلــم »قاتل« به 
چرخه اکران ســینماهای جهان 

برمی گردد.
به گزارش مهر به نقل از مووی وب، 
فیلم »قاتل« به کارگردانی دیوید 
فینچر برای نتفلیکس تریلری نوآر 

است که با بازی مایکل فاسبندر و تیلدا سوینتون ساخته شده 
و قرار است نوامبر 2۰2۳ به نمایش درآید.

پس از آنکه یک دهه ساخت این فیلم معوق ماند، سرانجام 
نتفلیکس حقــوق آن را از پارامونت خریــد تا دیوید فینچر 
بتوانــد آن را کارگردانــی کند. ایــن کارگــردان که برنده 
گلدن گلوب است و ۳ نامزدی اســکار در کارنامه دارد برای 
ساخت فیلم هایی چون »شبکه اجتماعی«، »منک«، »دختر 
گمشده«، »هفت« و »زودیاک« شناخته می شود. فینچر در 
»قاتل« با اندرو کوین واکر، نویسنده »هفت« دوباره همکاری 
کرده است. واکر فیلمنامه فیلم های دیگری چون »گرگینه« 
و »اسلیپی هالو« را نوشته است. گرچه فینچر در ۵ سال اخیر 
تقریبا به صورت انحصاری با نتفلیکس کار کرده اســت، اما 
آنها به صورت رسمی در نوامبر 2۰2۰ قراردادی ۴ ساله امضا 
کردند تا این همکاری را انحصاری کنند. وی سازنده شماری 
از بزرگ تریــن پروژه های نتفلیکس در دهــه اخیر بوده که 
شامل »منک«، »عشق مرگ و روبات ها«، »خانه پوشالی« و 

»شکارچی ذهن« بوده است.
فیلم »قاتل« با اقتبــاس از یک مجموعه رمــان گرافیکی 
فرانســوی به قلم الکســیس نولنت با تصویرپردازی لوک 
جاکامون اقتباس شده که داســتان قاتل بی نامی را روایت 
می کند که پس از ســال ها بهترین بــودن در کارش، دیگر 
 نمی خواهد قاتل باشــد، امــا باید جواب مشــتری هایش

 را بدهد. 

  دون کیشوت بازی افخمی 
روی آنتن » هفت«

بهروز افخمی درباره اجرای برنامه تلویزیونی »هفت« گفت: با خودم 
فکر کردم امسال که جشنواره  تغییراتی کرده، خوب است یک دوره  

دیگر دون کیشوت بازی دربیاورم.
وی بــا تأیید خبر اجــرای برنامه تلویزیونی »هفــت« همزمان با 
چهل ویکمین جشــنواره فیلم فجر گفت:  این برنامه قرار اســت 
به صورت زنده از شــبکه »نمایش« و احتماال از یک شــب پیش 
از شروع رســمی جشــنواره، پخش شــود. افخمی که اخیرا در 
گفت وگویی با ایسنا بیان کرده بود که مشغول آماده سازی ساخت 
فیلم »صبح اعدام« است و باید در همین فصل، پیش از آنکه برگ 
درخت ها سبز شود، آن را کلید بزند و تمام کند، درباره انگیزه اش 
از پذیرش اجرای این برنامه تلویزیونی گفت: فکر کردم با جشنواره  
امسال و تغییراتی که کرده، خوب است یک دوره دیگر دون کیشوت 
بازی دربیاورم. برای برنامه، رویکردم همان دون کیشــوت اســت 
و با آســیاب های بادی می جنگیم. افخمی که سال گذشته عضو 
هیأت انتخاب جشــنواره بود، امســال به عنوان تهیه کننده  فیلم 
»اســتاد« به کارگردانی عماد حسینی در جشــنواره فجر حضور 
دارد. این فیلمســاز درباره جشنواره امسال 
که حاشــیه هایی داشــته معتقد است: 
جشنواره فجر یک خصوصیت غیرقابل 
پیش بینــی دارد که باعث می شــود 
راحت نتوان درباره آن نظر داد؛ مثال 
نمی دانم تعداد فیلمســازهای اول 
چقدر اســت ولی همیشه 
اینها باعــث حیرت 
می شوند و قوانین 
بازی را عوض 

می کنند.

10 روز مانده

سعید مروتیگزارش
روزنامه نگار

خونیتازهدررگهایگیشه
نزدیک به یک میلیون تماشاگر؛ مخاطب سینما در دی ماه

اکران فیلم های جدید سرانجام 
خونی تــازه در رگ های اکران  گیشه

ســینماها به جریان انداخت و 
نتیجه رشد مخاطبان ســینما نسبت به فصل 
پاییز بود. در دی ماه نزدیک به یک میلیون نفر 
سینما رفتند؛ مخاطبانی که بیشتر در نیمه دوم 
دی ماه راهی سالن های ســینما شدند، یعنی 
دقیقا از مقطعی که فیلم هایــی چون »چپ، 
راســت« و »مالقات خصوصــی« روی پرده 
ســینماها آمدند. افزایش مخاطبان در حالی 
اتفاق افتاد که در دی ماه هم شــاهد ســرمای 
بی ســابقه هوا بودیم و هم بخشی از مخاطب 
هدف سینمای ایران درگیر کنکور بود و با این 

همه گیشه سینماها از آذر ماه پررونق تر بود. 
دی ماه، ۹۵۰ هزار نفر به سینما رفتند که این 
آمار، افزایش 2۳ هزار نفری مخاطبان سینما 
نسبت به آذرماه را نشان می دهد.این طور که 
ایرنا روایــت کرده، برای ایــن تعداد مخاطب، 
۵۱ هزار و ۱۵۰ سانس تعریف شد که نسبت به 
آذرماه، بیش از 2۶۰۰ سانس افزایش را نشان 

می دهد.

گیشه ای که 
به مرز 3۰میلیارد تومان رسید 

گیشــه دی ماه ســینماهای کشــور، حدود 
2۹ میلیــارد و ۴۰۰ میلیون تومان اســت که 
نســبت به گیشــه آذرماه، حدود ۳ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تومان رشد را نشان می دهد. این 
افزایش راندمان ســینما در تمامی شاخص ها 
به دلیل تمام شدن مناقشات اجتماعی و البته 
اکران 2 فیلم پرمخاطب طی این ماه بوده است. 
رویکردی که انتظار می رود با افزایش تبلیغات 
و البته تداوم اکران فیلم های جدید، مخاطبان 
بهمن ماه را به بیش از یک میلیون نفر برساند.

در دی ماه، بخارســت بیشــترین میزان اقبال 
را داشــت و با ۳۳۰ هزار مخاطب، ۱۰ میلیارد 
و ۷۶۵ میلیــون تومــان فروخت.دومین فیلم 
پراقبال این  ماه، مالقات خصوصی اســت که 
با آنکه از ســیزدهم دی ماه به روی پرده رفت 
 اما توانســت با جــذب ۱۳۸ هــزار مخاطب،
۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان بفروشد.لوپتو 
نیز ۱۶۰ هزار مخاطب داشت و توانست گیشه ۴ 

میلیاردی را برای خود محقق کند.

کمدی سیاسی ای که خوب فروخت 
کمدی سیاســی چپ، راســت با آنکه تنها در 
۱۰ روز این ماه بــه روی پرده بــود اما خوش 
درخشید و بدون هیچ تبلیغی، با جذب ۶۵ هزار 
مخاطب و گیشــه 2 میلیارد و ۱۵۰ میلیونی، 
چهارمین فیلم  پراقبال دی مــاه لقب گرفت . 
کمدی انفرادی در آستانه دهمین ماه نمایش 

خود، همچنان مخاطــب دارد. این فیلم طی 
دی ماه، بــا ۵۵ هــزار مخاطــب، ۱ میلیارد و 
۸۰۰ میلیــون تومــان فروخت.انتظار می رود 
در بهمن ماه با تبلیغات برای ۳ فیلم بخارست، 
مالقات خصوصی و چپ، راســت و البته چند 
فیلم دیگری که به روی پرده می روند، استقبال 

چشمگیری از سینما به عمل  آید.
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یکشنبه 2 بهمن 61401
 شماره  8696

اسرار ناپدید شدن دختری که در جست و جوی کار بود 
بعد از گذشت 20روز با دستگیری مردی آشنا فاش شد.
به گزارش همشــهری، حدود 20روز قبــل مردی به 
اداره پلیس تهران رفت و خبر از ناپدید شــدن خواهر 

28ساله اش داد.
وی به مأمــوران گفت: خواهرم مهشــید مدتی بود که 
بیکار شده و در جست و جوی کار بود. معموال هرروز برای 
انجام مصاحبه های کاری از خانه بیرون می رفت و عصر 
برمی گشت اما هنوز نتوانسته بود کار مناسبی پیدا کند 
تا اینکه آخرین بار مانند روزهــای قبل برای یافتن کار 
از خانه بیرون رفت اما دیگر خبری از او نشــد. هرچه به 
موبایلش زنگ زدیم پاسخی نداد و بعد از دقایقی تلفن 
همراهش خاموش شد و این نگرانی ما را بیشتر کرد. در 
این مدت همه جا را به دنبالش گشتیم و با همه دوستانش 
تماس گرفتیم اما هیچ کس خبری از مهشید نداشت و 

بی سابقه بود که او بی خبر از ما جایی برود.

ردپای فامیل دور
با اظهارات این مرد، پرونده ای در این زمینه تشکیل شد 
و تیمی از مأموران اداره چهارم پلیس آگاهی تهران به 
دستور قاضی محمدتقی شــعبانی، بازپرس دادسرای 
جنایی تهران تحقیقات برای یافتن ســرنخی از دختر 
گمشــده را آغاز کردند. مأموران در  بررســی مکالمات 
تلفنی دختر گمشده دریافتند که وی آخرین بار با مردی 
آشــنا که از اقوام دورش بوده، تمــاس گرفته و به نظر 
می رسید با او قرار مالقات داشته است. او  مردی حدودا 
35ساله بود که به دستور بازپرس جنایی تهران بازداشت 
شد اما مدعی بود که از سرنوشت مهشید بی اطالع است.

وی گفت: مهشــید مدتی قبل به من زنــگ زد و گفت 
به دنبال کار می گردد و از من خواســت اگر جایی سراغ 
دارم به او معرفی کنم تا مشغول به کار شود. به او گفتم که 
حتما به دوستانم سفارش او را می کنم و آخرین بار هم 
به من زنگ زد تا بپرسد پیگیری هایم نتیجه داشته یا نه. 
قرار شد به او خبر بدهم و این آخرین تماس من و مهشید 
بود تا اینکه از خانواده اش شنیدم او به طرز اسرارآمیزی 

ناپدید شده است.

حل معما
اگرچه مرد جــوان منکــر هرگونه اطالعاتــی درباره 
سرنوشت مهشید دختر گمشده بود اما شواهد و مدارک 
نشان می داد که او حقیقت را کتمان می کند. به همین 
دلیل قرار بازداشــت وی به عنوان مظنون صادر شد و 
مأموران به تحقیقات خود ادامه دادند تا اینکه مشخص 
شد مهشید، آخرین بار ســوار بر خودروی مرد مظنون 

دیده شــده اســت. همین کافی بود تا وی 
بار دیگر تحت بازجویــی قرار بگیرد 

و او وقتی شواهد و مدارک را علیه 
خود دید لب به اعتراف گشــود و 
معمای ناپدید شدن دختر جوان 

را فاش کرد.
وی گفت که دختر جوان قصد داشته 
به زندگــی اش پایان بدهــد و او هم 

وی را همراهی کــرده و جانش را 
گرفته اســت. او مدعی شــد که 
پس از قتل، جســد مهشید را 
درون گودالــی در بیابان های 
اطراف تهــران انداخته و از 

محل گریخته است.
بــا اعتــراف مرد جــوان، 
مشــخص شــد که حدود 
20روز قبل، جســد سوخته 

دختری جوان که فاقد مدارک 
شناســایی بوده در گودالی در 
بیابان های اطــراف تهران و در 
جایی که متهم نشانی اش را داده 
بود پیدا و به پزشکی قانونی انتقال 
یافته است. در این شرایط بود که 
خانواده مهشید در پزشکی قانونی 
حاضر شدند و جسد دخترشان را 
شناسایی کردند. به دنبال افشای 
راز ایــن جنایت، متهــم به قتل 
با دســتور بازپرس شعبه هفتم 
دادسرای جنایی تهران در اختیار 
کارآگاهــان اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران قــرار گرفت 
و تحقیقات از او ادامه 

دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

 اعترافات عجیب
متهم به قتل دیروز برای انجام تحقیقات به دادسرای جنایی تهران منتقل 
شد و جزئیات قتل دختر جوان را شــرح داد. او مدعی شد که مهشید 

دلباخته وی شده بود و همین باعث شد که جانش را از دست بدهد.

چه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتی جان مهشید را بگیری؟
من قصد کشتن او را نداشتم. آن روز مهشید می خواست به زندگی اش 
پایان بدهد و من هم به انتخابش احترام گذاشــتم و کمکش کردم تا به 
خواسته اش برسد اما اشتباه کردم. درواقع بعد از اینکه به او کمک کردم 

به شدت پشیمان شدم.
چرا مهشید می خواست به زندگی اش پایان بدهد؟

چون او عاشق و دلباخته من شده بود و خب شرایط من هم طوری نبود 
که بتوانم با او بمانم. من متاهل بودم و می خواستم به ارتباطم با مهشید 
پایان بدهم اما او قبول نمی کرد. مهشید به شدت عاشق من شده بود و 
من وقتی گفتم که باید ارتباطمان تمام شود، تصمیم گرفت به زندگی اش 

پایان بدهد.
با مهشید چطور آشنا شدی؟

آشنایی ما برمی گردد به چند ماه قبل. مهشید را دورادور می شناختم و از 
او خوشم می آمد. از بستگانم شنیده بودم که به دنبال کار است و با اینکه 
خودم کار درست و حسابی نداشتم با او تماس گرفتم و به او وعده دادم که 
برایش کار پیدا می کنم. به این بهانه چندبار با هم به کافی شاپ و رستوران 
رفتیم و در تماس تلفنی بودیم. به تدریج رابطه ما صمیمی تر و مهشید هم 
به من عالقه مند شد اما من فکرش را نمی کردم که کار به اینجا کشیده 
می شود. چون متاهل بودم دچار عذاب وجدان شدم و تصمیم گرفتم به 

رابطه ام با مهشید پایان بدهم اما او حاضر نبود از من جدا شود.
و به همین دلیل بود که جانش را گرفتی؟

اشتباه کردم، خیلی پشیمانم.
برگردیم به روز حادثه، آن روز چه اتفاقی افتاد؟

به مهشید زنگ زدم و با او قرار گذاشتم. آن روز مهشید سوار ماشینم شد 
و حرکت کردم. در بین راه ســر صحبت را با او باز کردم و خواستم تا مرا 
فراموش کند. به او گفتم که می خواهم به این رابطه پایان بدهم اما مهشید 
می گفت نمی تواند بدون من زندگی کند. ناگهان شالی را که روی سرش 
بود دور گردنش پیچاند و گفت اگر حاضر به ادامه این رابطه نیستم، به 
زندگی اش پایان می دهد. من هم که از رفتارهای او عصبانی شده بود به 
جای اینکه منصرفش کنم با او همراه شدم و شال را دور گردنش پیچاندم. 

وقتی به خودم آمدم که مهشید جان باخته بود و نفس نمی کشید.
بعد چه اتفاقی افتاد؟

به سمت حاشیه تهران رفتم و در محلی خلوت توقف کردم. از قسمت بار 
ماشینم، گونی برداشتم و جسد را داخل آن قرار دادم. بعد حرکت کردم 
و در بین راه چشــمم به یک گودال افتاد. توقف کردم و جسد را درون 

گودال انداختم.
اما جسد سوخته بود؟

کار من نیست. آن شــب بعد از اینکه جســد را درون گودال انداختم 
تصمیم گرفتم به تهران برگردم اما در بین راه پشیمان شدم و برگشتم. 
می خواستم جســد را بردارم و مقابل خانه پدر مهشید رهایش کنم تا 
خانواده اش به دنبالش نگردند اما دیدم در همین زمان کوتاه،  زباله گردها 

جسد را آتش زده اند.

گفت و گو

نقشه سارق مسلح برای سرقت 
دالرهای آقای بازیگر

 مرد تبهکار بــه بهانه خرید و فــروش ارز دیجیتال، بازیگر 
و کارگردان تئاتــر را فریــب داد و با تهدیــد وی به قتل، 

دالرهایش را به سرقت برد.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل مردی به اداره پلیس 
تهران رفت و گفت در دام یک ســارق مســلح گرفتار شده 
اســت. وی که بازیگر ســینما، تلویزیون و کارگردان تئاتر 
اســت، توضیح داد: مدتی قبل از طریق یکی از دوستانم با 
مردی به نام جمشید آشنا شدم. او در اینستاگرام پیج داشت 
و در زمینه ارز دیجیتال آموزش می داد. دوستم می گفت، از 
چند نفر شنیده که وارد بازار ارز دیجیتال شده اند و در مدت 

کوتاهی به سود کالنی دست یافته اند.
او ادامه داد: حرف های دوستم، وسوسه به جانم انداخت تا 
من هم برای رسیدن به ســود و سرمایه بیشتر وارد بازار ارز 
دیجیتال شــوم. به همین دلیل با جمشید تماس گرفتم و 

پس از مدتی با او قرار مالقات گذاشتم تا کار را شروع کنم.
آقای بازیگر گفت: قرار شــد برای شــروع 5هزار دالر برای 
سرمایه گذاری به جمشــید بدهم و او وعده داد که به زودی 
این مبلغ دو برابر خواهد شد. من هم 5هزار دالر تهیه کردم 
و روز حادثه با جمشید در رستورانی واقع در شمال پایتخت 
قرار گذاشــتم. آن روز با دوستانم ســر قرار رفتم اما هرچه 
منتظر نشستم خبری از جمشید نشد تا اینکه نیم ساعت بعد 
به من زنگ زد و گفت در ترافیک گرفتار شده است. او محل 
قرار را تغییر داد. البته بعدا متوجه شدم که جمشید وقتی مرا 
با دوستانم دیده سر قرار حاضر نشده است. قصد او این بوده 
که من  تنها در محل قرار با او حاضر شوم تا نقشه اش را عملی 
کند. در نهایت دوستانم از من جدا شدند و به تنهایی سر قرار 
دوم رفتم. وقتی رسیدم جمشید سوار ماشین مزدا  3 من شد. 
هنوز مســافتی نرفته بودیم که به درخواست جمشید وارد 
خیابان فرعی شدم اما ناگهان، او اسلحه کلت کمری ای را که 
همراهش بود روی پهلویم قرار داد و مرا تهدید به قتل کرد. 
سپس 5هزاردالری که همراهم بود به همراه وسایل با ارزشم 
مانند انگشترطال و ساعتم را سرقت کرد. بعد هم به من گفت 
اگر جانت را دوست داری بهتر اســت دنبال من نیایی و در 
خالف جهت خیابان فرار کنی. من هم از ترســم به دنبالش 

نرفتم و تا چند دقیقه در شوک بودم.
با شکایت کارگردان تئاتر، پرونده ای در این زمینه تشکیل 
شــد و گروهی از مأموران پلیس آگاهی تهران به دســتور 
بازپرس شعبه هفتم دادسرای ویژه سرقت تحقیقات خود را 

برای دستگیری سارق مسلح شروع کردند.

ریزش سقف 2کالس، مدرسه  را به 
تعطیلی کشاند

ریزش سقف 2 کالس درس مدرسه ای دخترانه در کاشمر 
هرچند به هیچ یک از دانش آموزان آســیبی وارد نکرد اما 

مدرسه را به تعطیلی کشاند.
به گزارش همشــهری، این حادثه بامداد شنبه در مدرسه 
دوره دوم دخترانه نمونه ایمان کاشــمر رخ داد و در جریان 
آن ســقف 2 کالس کامال فرو ریخت. سعید تاج محمدی، 
مدیر آموزش و پرورش کاشــمر در این باره گفت: ســقف 
کالس ها کاذب هستند و اصاًل آجر و سیمانی نریخته است. 
خوشبختانه این اتفاق در شب و زمانی که هیچ دانش آموزی 
در مدرســه حضور نداشته اتفاق افتاده اســت و بررسی ها 
نشــان می دهد دلیل حادثه ترکیدگی لوله پکیج در طبقه 

اول بوده است.
او در ادامه گفت: بازدیدها از مدرسه صورت گرفته و بالفاصله 
دستورهای الزم برای رفع مشکل صادر شده است، همچنین 
با هماهنگی های به عمل آمده با دانش آموزان، این مدرسه را 
در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل کردیم تا مشکل به طور 

کامل برطرف شود.
مدیر آموزش و پرورش کاشمر گفت: ضمن اینکه هیچ گونه 
مشکلی برای دانش آموزان به وجود نیامده از خانواده ها تقاضا 
داریم به هیچ عنوان به شایعاتی که در فضای مجازی مطرح 

می شود، توجه نکنند.

کوتاه از حادثه

قطعی و تعطیلی، راهکار مدیریت بحران ها نیست
به دلیل سردی هوا و قطع گاز چندین روز تعطیلی داشتیم، به دلیل 
آلودگی هوا هم هر از گاهی تعطیلی داریم. دو سال نیز به دلیل کرونا 
مدام تعطیلی داشتیم. به نظر می رســد باید جلوی تعطیلی ها را 
گرفته و مسائل را ریشه ای حل کرد. در واقع تعطیلی حتی مسکن 
هم نیست و فقط ندیدن اصل مسئله است. اما چند وقت بعد دوباره 
همان مشکل با همان راهکار تکراری می آید و پنهان می شود بدون 

اینکه اصل آن حل شده باشد.
سلیم نژاد از تهران 

سازمان مدیریت امور مهاجرین تاسیس یا فعال شود
با توجه به ورود مهاجرانی از کشورهای همسایه ضرورت دارد 
سازمانی خاص، مدیریت امور مهاجرین را انجام دهد. اگر چنین 
سازمان تاکنون نبوده باید تاسیس شود و اگر هست و فعالیتی 
ندارد مسئوالن باید پیگیر شوند که این سازمان فعال شود.ورود 
مهاجرین از دیگر کشورها می تواند پربرکت باشد اگر به خوبی 
مدیریت شود و می تواند آسیب رسان باشد اگر بی ضابطه انجام 
شود.به همین دلیل کشورها، سازمان و ضوابط مشخصی را برای 
مدیریت امور مهاجرین دارند که متأسفانه به نظر می رسد جای 
آن در کشور ما خالی است. خوب است دولت و مجلس محترم 
شورای اسالمی تشکیل یا فعال شــدن چنین سازمانی را در 

اولویت امور خود قرار دهند.
 احسان بیرشک از تهران 

رقم مورد نیاز تجدید کارت بازرگانی تعدیل شود
اتاق بازرگانی بــرای تجدید کارت بازرگانــی اعضای خود 
همه ســاله مبالغ کالنی را از آنها اخذ می کند، بجاست که 
این اتاق قبل از هر حمایتی برای کمک به اعضای خود یعنی 
تولیدکننــدگان و بازرگانان این مبالغ را تعدیل و از فشــار 

مضاعف به آنها جلوگیری کند.
مجتبی میربلوک از تهران

سرعت کند اینترنت در نقاط شلوغ کمالشهر
شهر 200هزار نفری کمالشهر مدام با کندی سرعت اینترنت 
یا قطع آن مواجه می شود و در نقاط جمعیتی این شهر مانند 
حســن آباد و خیابان الله و برخی نقاط دیگر در ساعاتی اصال 
نمی توان به شبکه متصل شد. این امر باعث می شود حتی یک 
نقل و انتقال ساده پول میسر نباشد چه رسد به گشت و گذار 
در شــبکه های مجازی. تمام روز پنجشنبه و نصف روز جمعه 
اینترنت در این شــهر قطع بود. اختالل در بانک ها و تلفن ها و 
خدماتی که نیازمند به اینترنت هستند واقعا حق مردم نیست.

کمالزاده از کمالشهر کرج 

 تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه کار چه کسانی است؟
یک خــودروی 207بعد از 18بار ثبت نام در قرعه کشــی برنده 
شدم. البته که خوشحالم می توانم خودرویی را که 200میلیون و 
خرده ای برایم تمام شده 500تا 600میلیون بفروشم و سود ببرم 
ولی باید دید جز من که یک کاسب خرد هستم چه کسانی از این 
سودهای کالن نفع می برند. از این سود چند صد میلیونی لذتی 
نمی برم چون می دانم در یک پروسه غلط گرفتار شده ایم که باید 
جلوی آن را گرفت و اجازه داد همه مردم با شرایط مختلف بتوانند 

خودروی خود را بخرند.
احمدی از بردسکن 

برخی برندهای تولید دستمال کاغذی کال در بازار نیستند
2 برند معروف دستمال کاغذی که طبق اطالع بزرگ ترین 
تولید کننده دستمال کاغذی و توالت در کشور هستند، از یک 
ماه قبل حتی یک بسته از تولیدات این برندها در بازاردیده 
نمی شود. معلوم نیســت خط تولید تعطیل شده،  یا افزایش 

قیمت در راه است. 
هر دو مورد، ناراحت کننــده و خارج از تحمل مصرف کننده 
است چون به هرحال دســتمال کاغذی بسیار گران شده و 
کم کم باید از سبد خانوار حذف شده و در ردیف کاالی لوکس 

قرار گیرد.
مویدی از تهران

زمان برگزاری کنکور ارشد باید با فاصله یک ساله باشد
سازمان سنجش در اقدامی غیرمنصفانه اعالم کرده است که 
کنکور کارشناسی ارشد در تاریخ 12 اسفند 1۴01 برگزار 
می شود، درحالی که طبق قانون باید فاصله زمانی یک ساله 
از آزمون قبلی رعایت شود.این مسئله باعث به هم ریختگی 
برنامه و اســترس داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد شده 
است. تقاضا می شود به درخواست داوطلبان مبنی بر تعویق 
آزمون ارشد به اردیبهشت ســال آینده )همانند سال های 

قبل( توجه شود.
طاهری از تهران 

شرکت در قرعه کشــی خودرو منوط به دریافت وجه 
خودرو شود

به عنوان یک متقاضی واقعی خودرو کــه تاکنون در هیچ 
قرعه کشی برنده نشــده ام درحالی که چون محل تدریسم 
روستاست نیازمند خودرو هستم پیشنهاد می کنم در روال 
قرعه کشــی خودروها تغییراتی ایجاد شــود تا متقاضیان 
واقعی بتوانند خــودرو بگیرند. قرعه کشــی خودرو برنامه 
خوبی اســت به شــرط آنکه پیش نیاز ثبت نام این باشد 
که متقاضی 100درصد حســاب وکالتی را شــارژ کند و 
حساب مسدود بماند؛ چنانچه در قرعه کشی برنده شد پول 
به حساب خودروساز برود و چنانچه نشــد بتواند پولش را 
برداشت کند. حال اگر متقاضی منصرف شد هم درصدی 
از حد ضرر برای خودروســاز درنظر بگیرند. اکنون شرکت 
در قرعه کشی خودرو چون نیازمند وجه نیست با استقبال 
بسیار گسترده روبه رو می شود و شانس افراد متقاضی واقعی 
بسیار کاهش می یابد. درصورت اجرای چنین پیشنهادی 
جلوی حواله فروشی و ســیاه بازی های دالالن نیز گرفته 

خواهد شد.
 خلیفه افکاری از یاسوج

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

اسرار ناپدید شدن دخترجوان بعد از 20روز با دستگیری مردی آشنا فاش شد

قتل دختری که در جست و جوی کار بود

2 سال پس از جان باختن سها 

رضانژاد، دختر طبیعت گرد پیگیری
در ارتفاعات کردکوی استان 
گلستان، دادستان کردکوي از شناسایي 5 
نفر به عنوان مقصران این حادثه تلخ خبر داد. 
به گزارش همشهري، سها رضانژاد، دختر 27 
ساله اهل کرج، روز 19 تیرماه سال 99 همراه 
گروهی 3۴نفره از تهران به ارتفاعات جهان نما 
در شهرستان کردکوی استان گلستان سفر 
کرده بود. یک روز بعد اما بــه طرز عجیبی 
ناپدید شد. از همان روز جست وجوها برای 
یافتن سها آغاز شد. گروه های مختلف تالش 
کردند تا ردی از او پیدا کنند. تالش تیم های 
جســت وجو 28 روز ادامه پیدا کرد تا اینکه 
سرانجام روز 18 مردادماه، امدادگران موفق 
شدند پیکری مجهول الهویه را کشف کنند 
که در ادامه معلوم شد متعلق به سها  ست. با 
وجود کشف پیکر دختر طبیعت گرد اما هنوز 
مشخص نبود که او چطور دچار حادثه شده 
است. به همین دلیل بررسي هاي فني در این 

باره ادامه یافت. 
کمي بعد حســین زارعی، مدیرکل پزشکی 
قانونی استان گلســتان جزئیات بیشتری از 
این حادثه را بازگو کرد و گفــت: با توجه به 
شکستگی های متعدد در استخوان جمجمه، 
ستون فقرات، دنده ها و اندام فوقانی و تحتانی 
و محرز نشــدن آثار بزه، علــت دقیق فوت 
صدمات متعــدد بدنی بر اثر اصابت جســم 
ســخت تعیین شــد که می تواند با فرضیه 
سقوط از ارتفاع مطابقت داشته باشد. هرچند 
با توجه به گذشت زمان نمی توان زمان دقیق 
مرگ را اعالم کرد اما می توان گفت که زمان 
مرگ متوفی با زمان اعالم مفقود شــدنش 

همخوانی دارد.

 2سارق موتورسوار که در جریان سرقت 

و زورگیری های ســریالی خود گوشی داخلی
دســت کم ۴00نفر را در مشهد سرقت 

کرده بودند به دام پلیس افتادند.
به گزارش همشهری، تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی 
استان خراسان رضوی برای دستگیری سارقان از مدتی 
قبل و با شکایت  تعدادی از مالباختگان آغاز شد. بررسی 
اظهارات آنها نشــان می داد که این افراد در جاده قدیم 
قوچان یا شهرک غرب مشهد زمانی که سرگرم مکالمه 
با تلفن همراهشان بودند هدف حمله 2سارق موتورسوار 
قرار گرفته بودند. سارقان برای اجرای نقشه شان دو شگرد 
داشتند. نخست اینکه از پشت سر به طعمه شان نزدیک 
شده و در چشــم بر هم زدنی گوشــی او را قاپیده و فرار 
می کردند و در شــگرد دوم، وقتی با مقاومت طعمه شان 
روبه رو می شدند با چاقو و قمه او را تهدید کرده و با سرقت 

گوشی اش از محل فرار می کردند.
مشخصاتی که تمامی شاکیان از دزدان موتورسوار ارائه 
کرده بودند یکی بود. این یعنی تمامی سرقت ها از سوی 
یک باند دو نفره صورت گرفته بود که با اســتفاده از دو 
دستگاه موتورسیکلت هوندا  سراغ طعمه هایشان رفته و از 
آنها سرقت می کردند. درحالی که هر روز بر تعداد افرادی 
که قربانی این باند دو نفره شــده بودند افزوده می شد، 
تحقیقات گسترده پلیس برای شناسایی و دستگیری آنها 
آغاز شد. مشخصات چهره دزدان و موتورسیکلت آنها در 
اختیار تمامی تیم های گشتی قرار گرفت تا اینکه هویت 
یکی از دزدان شناســایی و معلوم شد که وی در خانه ای 
حوالی بلوار توس مشهد مخفی شده است. با این اطالعات، 
دستور بازداشت سارق تحت تعقیب صادر شد و تیم های 
عملیاتی این خانه را زیرنظر گرفتند و وقتی مطمئن شدند 
که متهم در مخفیگاهش حضــور دارد، در یک عملیات 
ضربتی وارد آنجا شده و او را دســتگیر کردند. با کشف 
تعدادی گوشی مسروقه در مخفیگاه این مرد، وی به اداره 
آگاهی منتقل شد و در بازجویی ها، هویت همدست خود را 
نیز لو داد. سرهنگ جواد شفیع زاده، رئیس پلیس آگاهی 

اعتراف 2سارق به سرقت از 400نفر5 مقصر مرگ سها رضانژاد مشخص شدند

8عضو یک باند تبهکاری در مدت 6 ماه گذشته به دست کم 200خانه در 
استان های مختلف کشور دستبرد زدند. آنها که عاشق طال و جواهرات بودند 
در این سرقت ها موفق شدند 60میلیارد تومان به جیب بزنند اما سرانجام 
همگی به دام افتادند. به گزارش همشهری، تحقیقات پلیس در این باره از 
حدود 6 ماه قبل به دنبال وقوع چند فقره سرقت از منازل نظرآباد در استان 
البرز آغاز شد. ســارقان در شــرایطی که صاحب خانه ها حضور نداشتند 
وارد آنجا شده و بدون اینکه به ســایر وسایل دست زده باشند هرچه طال، 
جواهرات و پول نقد آنجا بود سرقت کرده بودند. بررسی صحنه سرقت نشان 
می داد سارقان، افرادی کامال حرفه ای هستند و سرقت هایشان را به صورت 
برق آسا و بدون اینکه ردی از خود به جا گذاشته باشند انجام داده اند. با وجود 
این کارآگاهان پلیس تالش های همه جانبه خود را برای شناسایی سارقان 
آغاز کردند. چند ماه از گشوده شدن این پرونده می گذشت و هنوز هیچ یک 
از اعضای این باند دســتگیر نشــده بودند و هر از گاهی خبر می رسید که 

سرقت تازه ای اتفاق افتاده است. این موضوع برای پلیس نگران کننده بود 
و این سرقت ها درست در شرایطی اتفاق می افتاد که برخی شهرها گرفتار 
ناآرامی بودند. با این حال تحقیقات در این باره بی وقفه ادامه یافت تا اینکه 
سرانجام مأموران به نخستین سرنخ در این باره دست پیدا کردند. شواهد 
به دست آمده حاکی از آن بود که اعضای این باند 8نفر، شامل 2زن، 5مرد 
و فرد دیگری به عنوان مالخر هستند. آنها با کمک زن های باند در پوشش 
زن و شوهر به مکان های مورد نظر می رفتند و خانه های خالی از سکنه را 
شناسایی کرده و در ادامه با حضور سایر اعضای باند به آنجا دستبرد می زدند 
و در نهایت اموال مسروقه را به مالخر می فروختند. در این شرایط بود که 
مأموران در جریان عملیاتی ضربتی موفق شدند همه نفرات این باند سرقت 
را دستگیر کنند. بازجویی از دستگیرشدگان اطالعات بیشتری را در اختیار 
پلیس قرار داد و نشان داد نظرآباد فقط یکی از شهرهایی است که آنها در 
آنجا فعالیت می کنند و طبق اعترافات شان آنها به خانه هایی در شهرهای 

ساوجبالغ، آبیک، سبزوار، نیشابور، اردبیل، تبریز و بستان آباد نیز دست به سرقت 60میلیاردی اعضای باندی که عاشق طال بودند
سرقت های بزرگی زده اند و شمار سرقت هایشــان به 200فقره می رسید. 
ســامان قاضی زاده، دادســتان عمومی و انقالب نظرآباد در این باره گفت: 
ویژگی مهم اعضای این باند این بود که فقط طال، جواهرات و پول نقد سرقت 
می کردند. آنها در شهرهای مختلف فعال بوده و پس از اجاره منزل اقدام به 
شناســایی خانه هایی می کردند که فاقد نگهبان یا دوربین بودند و سپس 
برای اینکه کسی به آنها شک نکند در پوشش زن و شوهر به آنجا می رفتند 
و پس از باز کردن در منازل با اســتفاده از دیلم، پول و جواهرات موجود در 
خانه ها را به سرقت می بردند. او در ادامه گفت:  در بین اعضای بازداشتی باند 
یک مالخر نیز وجود دارد که طالفروشی دارد و در 2  ماه اخیر بیش از 900 
میلیون تومان به حساب اعضای باند واریز کرده است. وی تعداد سرقت های 
انجام شده توسط این باند را تاکنون 200 مورد اعالم کرد و گفت: از این تعداد 
فقط 25 مورد در شهرهای استان البرز بوده است. دادستان عمومی و انقالب 
نظرآباد ارزش سرقت های انجام شده را بیش از 60 میلیارد تومان عنوان کرد 
و گفت: هم اکنون متهمان در بازداشت به سرمی برند و تحقیقات در این باره 

در دادسرای عمومی و انقالب نظرآباد ادامه دارد.

مسمومیت مرگبار مادر و نوزاد 
20روزه

مسمومیت با گاز منواکســید کربن جان مادری را همراه با 
نوزاد 20روزه اش گرفت.

به گزارش همشــهری، این حادثه تلخ شــامگاه جمعه در 
خانه ای واقع در جــاده امین موکت قزوین اتفــاق افتاد و 
بالفاصله پــس از آن امدادگران اورژانس خــود را به محل 

حادثه رساندند.
دکتر حســن اســماعیلی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشــکی اســتان قزوین در این باره گفت: در 
این حادثه مادر 22 ســاله قزوینی و نوزاد 20 روزه او بر اثر 
مســمومیت با گاز منواکســیدکربن جان خود را از دست 
دادند. او ادامه داد: همکارانم پس از حضور در محل، حادثه 
دیدگان را به آمبوالنس منتقل  و در هنگام انتقال به مرکز 
درمانی عملیات احیا را شروع کردند اما هر دو نفر که دچار 
مسمومیت شدیدی شده بودند در بیمارستان رحیمیان الوند 

جان خود را از دست دادند.

استان خراسان رضوی با بیان این خبر گفت: با اعترافات 
متهم دستگیر شده، مخفیگاه همدست او شناسایی و او 

نیز در یک عملیات ضربتی به دام پلیس افتاد.
وی ادامه داد: در بازجویی از متهمان مشــخص شــد 
که آنها عالوه بر ســرقت و زورگیری موبایل، اقدام به 
مالخری هم می کردند. ســرهنگ شــفیع زاده گفت: 
سارقان دستگیر شــده در تحقیقات به سرقت گوشی 
دست کم ۴00نفر اعتراف کردند که در ادامه تحقیقات 
30نفر از مالباختگان شناسایی شدند و تحقیقات برای 
شناسایی ســایر مالباختگان و همچنین دیگر جرایم 
احتمالی متهمان دســتگیر شــده ادامه دارد. رئیس 
پلیس آگاهی خراســان رضوی، از افرادی که گوشــی 
موبایلشان با این شگرد سرقت شــده درخواست کرد 
برای شناسایی و شــکایت از متهمان دستگیر شده به 
ســاختمان پلیس آگاهی مرکز استان خراسان رضوی 

در مشهد مراجعه کنند. 

با گذشت بیش از 2 سال از جان باختن دختر 
طبیعت گرد، روز گذشته دادستان کردکوي 
از تکمیل تحقیقات در این باره و ارسال پرونده 

به دادگاه خبر داد. 
هادي عزیــززاده گفت: بازپرس بر اســاس 
نظریه کارشناســی در این پرونــده 5 نفر از 
سرپرســتان و اعضای گروه گردشگری را به 
علت بی احتیاطــی و رعایت نکردن نظامات 
دولتی که منجر به مرگ خانم رضانژاد شد، 

مقصر شناخت.
 او ادامه داد: انتظار برای مشخص شدن نتیجه 
آزمایش تشخیص هویت، طوالنی شدن اعالم 
نظر کارشناسی و اعتراض چند باره طرفین 
به نظریه کارشناسی و ساکن نبودن طرفین 
پرونده در استان و صدور نیابت قضایی برای 
تحقیق از متهمان از علل زمانَبر شدن صدور 

کیفرخواست بود.
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     مجله فارین افرز ]آمریکا[

جهانی که پوتین ساخت

تقالی کشورها برای نجات مدارس از آلودگی هوا
تعطیلی مدارس در مقاطع پایین ، یکی از روش های معمول کشورها برای مدیریت بحران آلودگی هوا در مواقع ضرور است

 تغییر رویکرد برزیل در قبال مسئله فلسطین با بازگشت لوال داسیلوا به قدرت، می تواند به ارتقای جایگاه فلسطین
در میان دیگر کشورهای آمریکای التین منجر شود

بازگشت فلسطین به صدر سیاست خارجی برزیل

لوال داســیلوا که در انتخابــات به پیروزی 

گزارش 2
رسید و پس از یک دوره 12ساله دوری از 
قدرت، برای سومین بار ریاست جمهوری 
برزیل را در دســت گرفــت، طرفدارانش در جشــن های 
خیابانی، در کنار پرچم زرد رنگ برزیل، پرچم ســه رنگ 
فلسطین را هم در دست داشتند. برزیل به عنوان بزرگ ترین 
کشــور آمریکای التین، میزبان جمعیت قابل توجهی از 
لبنانی ها و فلسطینی هاست و لوالی چپ گرا نیز در تبلیغات 
انتخاباتی خود بارها موضوع فلســطین را مورد توجه قرار 
داده بــود. لــوال حتی یــک روز پــس از ورود بــه کاخ 
ریاســت جمهوری، از تغییر اساســی در سیاست خارجی 
برزیل و حرکت دوباره به سمت آرمان فلسطین خبر داد تا 
نشان دهد که مسیر دیپلماســی برزیل متفاوت از 4سال 
گذشته است. لوال در مراسم سوگند ریاست جمهوری نیز 
گفت که کشورش همچنان متعهد به حمایت از فلسطین 

در همه مجامع بین المللی است.
لوال حتی برای تحقق وعده های خود در قبال فلســطین 
خیلی منتظر نمانــد و در دومین هفتــه فعالیتش، ژنرال 
»گرسون مناندرو گالرســیا دو فریتاس«، سفیر جنجالی 
برزیل در تل آویو را از کار برکنار کــرد. این ژنرال برزیلی 
از سال 2۰21 از ســوی ژائیر بولســونارو، رئیس جمهور 

راســت گرای برزیــل، به عنــوان ســفیر این کشــور در 
سرزمین های اشــغالی معرفی شده بود. رسانه عبری زبان 
یدیعوت آحارنــوت پس از برکنــاری او تأیید کرد که این 
دیپلمــات برزیلی مواضع حمایتی از رژیم صهیونیســتی 

داشته است.
طی 3 هفته ای که از آغاز به کار دولت لوال می گذرد، وزارت 
خارجه برزیل نیز رویکــردی فعــال را در قبال تحوالت 
فلسطین دنبال کرده است. در جریان اقدام ایتمار بن گویر، 
وزیر تندرو کابینه نتانیاهو، برای ورود به مســجداالقصی، 

وزارت خارجه برزیل در بیانیه ای این اقدام را با لحنی شدید 
محکوم کرد. همچنین نماینده برزیل در نشســت شورای 
امنیت نسبت به در خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی 

به دلیل اقدامات تندروهای تل آویو هشدار دادند.
»مارکوس تنوریــو«، تحلیلگــر برزیلــی در گفت وگو با 
وب سایت میدل ایست مانیتور، به این مسئله اشاره می کند 
که حمایت بی پرده لوال از آرمان فلسطین به این معناست 
که مسئله فلســطین در صدر سیاست خارجی برزیل قرار 
گرفته است و فعال شــدن برزیل در این پرونده می تواند 
سیاست خارجی دیگر کشــورهای آمریکای التین را نیز 
در موضع حمایت گرایانه از فلســطین فعــال کند. تنوریو 
همچنین معتقد است که اسرائیل با بازگشت لوال به قدرت 
چیزهای زیادی از دست داده است، زیرا برزیل دیگر حامی 
تل آویو نخواهد بــود و دیپلمات هــای برزیلی دیگر علیه 
فلسطینی ها در سازمان های بین المللی رأی نخواهند داد.

حمایت تمام قد لــوال از موضوع فلســطین در دوره قبلی 
ریاست جمهوری او نیز دیده شده اســت. او در حد فاصل 
ســال های 2۰16-2۰۰3اقدامات زیادی به نفع فلسطین 
انجام داد، ازجملــه نمایندگی دیپلماتیک فلســطین را 
ارتقا داد و قطعه زمینی در نزدیکی کاخ ریاســت جمهوری 

برزیل را برای سفارت فلسطین اختصاص داد.

تانک های آلمان به اوکراین 
نمی  روند

آمریکا و کشــورهای غربی در مورد تامین تانک 
برای ارتش اوکراین به توافق نرسیدند. این اختالف 
نظر متحدان اوکراین در جریــان اجالس اخیر 
اعضای ناتو و متحدان کی یــف در پایگاه هوایی 
رامشتاین آلمان برجسته شــد. در این نشست 
با وجود درخواست متعدد کشــورهای غربی از 
آلمان برای موافقت با ارسال تانک های لئوپارد-2 
به اوکراین، برلین با این خواســته موافقت نکرد. 
الجزیره گزارش داده اســت کــه عدم موافقت با 
تامین تانک های لئوپارد-2 برای اوکراین ممکن 
است نشان دهنده اختالفات فزاینده در داخل ناتو 
بر سر تامین چنین تســلیحاتی باشد. وزیر دفاع 
آلمان گفته که همه جوانب مثبت و منفی تحویل 

تانک ها باید درنظر گرفته شود. 

نقل قول

 خبر

کیوسک

آمریکا مخالف روابط ترکیه و سوریه 
است

جفری فلیک، ســفیر آمریــکا در ترکیه: 
آمریکا با برقــراری ارتباط و عادی ســازی 
روابــط میــان ترکیــه و ســوریه مخالــف 
است. ما همواره در پی راهکارهایی برای 
همکاری بــا ترکیــه به عنوان یک کشــور 
هم پیمان هســتیم. ترکیــه در مبــارزه با 
داعش، شــریک مهــم ماســت؛ ممکن 
اســت رویکردهــای متفاوتــی داشــته 
باشیم، اما ارتباطات خوبی با هم داریم. 

)آناتولی(

روسیه توانایی ادامه جنگ را دارد
جوزپ بورل، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپــا: بیهــوده اســت کــه فکــر 
کنیم، روسیه در جنگ شکست خورده و 
یا ارتش این کشور ناتوان است. روسیه 
هنوز قــدرت و توانایــی زیــادی دارد تا به 
ایــن جنــگ ادامــه دهــد. االن زمــان آن 
است که اوکراین را با ادوات نظامی الزم 
تجهیز کنیم؛ نه فقــط برای دفــاع، برای 

پیروزی در جنگ. )راشا تودی(

دریچه

جهان نما

پراکندگی ذرات معلق PM2.5 در جهان
بررســی وضعیت ذرات PM2.5، یکی از روش های تعیین استاندارد آلودگی هواست. ذرات 
PM2.5 ذرات معلق در هوا هستند که قطر آنها 2.5میکرون یا کمتر )100برابر کوچک تر از قطر 
موی انسان( است و آنقدر کوچک هستند که می توانند حتی به کوچکترین مجاری هوای ریه ها 
نفوذ کنند. این ذرات معلق عموما ناشی از فعالیت هایی هستند که در آنها سوخت های فسیلی 
مانند نفت، گاز و زغال سنگ سوزانده می شوند، ازجمله رفت وآمد ماشین ها، ذوب و پردازش 
فلزات، نیروگاه ها و مانند اینها و همچنین سوزاندن مزارع و آتش سوزی جنگل ها. میزان ذرات 
PM2.5 در هوا بر حسب میکروگرم در مترمکعب هوا به طور میانگین در 24ساعت اندازه گیری 
می شود. ذرات PM2.5 نسبت به ذرات بزرگ تر PM10 )ذرات معلق 2.5تا 10میکرونی که ناشی 
از دود و غبار کارخانه ها، کشاورزی و جاده ها و نیز گرده های گیاهی، کپک ها و هاگ ها هستند( 
برای مدت طوالنی تری در هوا باقی می مانند و تا مسافت طوالنی تری نیز حرکت می کنند. هم 
ذرات  PM2.5 و هم ذرات PM10 برای سالمتی زیانبار هستند، اما PM2.5 چون به بخش های 
عمیق تر ریه نفوذ می کنند و هم ناشی از مواد سمی تری )مانند فلزات سنگین یا ترکیبات آلی 
سرطان زا هستند( خطرات بسیار بیشتری دارند. میزانPM2.5 به همراه چهار عامل آالینده 
دیگر PM10، اوزون، اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد برای محاسبه »شاخص کیفیت هوا« 

)AQI( که از صفر تا 500درجه بندی می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

مکث

در جهان امــروز تقریبا همه ســاکنان کره زمین 
در هوای آلوده نفس می کشــند. براساس آخرین 
 )WHO( برآوردهای ســازمان بهداشــت جهانی
بیش از 99درصد از مردم جهان در مناطقی زندگی 
می کنند که آلودگی هوا بیش از سطح استانداردی 
است که این سازمان اعالم کرده است. این آلودگی 
به طور متوسط 2.2ســال از میانگین جهانی امید 
به زندگی برای هــر فرد را کم کرده اســت که در 
مجموع 17میلیارد ســال زندگی می شود. در این 
میان یکی از آســیب پذیرترین گروه هــا در برابر 
آلودگی هوا کودکان هستند. ســازمان بهداشت 
جهانی گزارش داده کــه روزانه حدود 93درصد از 
کودکان زیر 15ســال جهان، هوای آلوده تنفس 
می کنند که باعث می شــود تا ســالمت و رشــد 
آنان عمیقا تحت تأثیر این مســئله قــرار بگیرد. 
براساس ارزیابی های این ســازمان، تنها در سال 
2۰16میالدی بیش از 6۰۰هزار کودک در جهان 
به دلیل عفونت های حاد تنفســی ناشی از آلودگی 
هوا جان خود را از دســت داده اند. همین مسئله 
باعث شــده تا دولت ها در کشورهایی که با معضل 
آلودگی هوا دســت و پنجه نــرم می کنند، برای 
مدیریت بحران و کاهش آسیب کودکان تمهیداتی 

را در پیش بگیرند.
هند: دهلی نو یکــی از آلوده ترین 
شهرهای جهان است و2۰ میلیون 
شــهروند این کالنشــهر با معضل 
جــدی آلودگی هــوا مواجه هســتند. به گزارش 

یورونیوز، آلودگی هوای ثبت شده در شهر دهلی نو 
9۰برابر بیش از میزان تعیین شده از سوی سازمان 
جهانی بهداشت و 15برابر بیش از رقم تعیین شده 

توسط دولت هند است.
مســئوالن دهلی نو بارها با افزایش عدد شاخص 
آلودگی هــوا )AQI( به ویژه در فصل زمســتان و 
رسیدن این شــاخص به 4۰۰مدارس ابتدایی این 
کالنشــهر را تعطیل کرده اند. در مقاطع باالتر نیز 
گرچه در برخی موارد مدارس تعطیل نشــده اما 
تأکید شده که کالس ها باید در محیط بسته برگزار 
شــود. مقام های شــهر دهلی نو همچنین در این 
شرایط از شــهروندان خواسته اند که از خانه خارج 
نشده و دورکاری کنند. به عنوان مثال، ماه گذشته 
با افزایش شاخص آلودگی هوا مسئوالن شهری با 
تعطیلی مدارس ابتدایی اعالم کردند که کالس ها 
به صورت آنالین برگزار می شوند. ساراث گوتیکوندا 
یکی از مقام های محلی دهلی نو با اشاره به غلظت 
آلودگی هوا در این شهر به نیویورک تایمز می گوید: 
»شدت آلودگی هوا در دهلی نو در فصل زمستان در 
برخی نقاط از شــاخص 6۰۰ نیز عبور می کند که 
تنفس آن بسیار خطرناک است. قرار گرفتن مداوم 
در معرض این هوای آلوده معادل استعمال 4۰نخ 

سیگار در روز است.«
تایلند: شهر بانکوک در تایلند نیز 
ازجمله شهرهایی است که آلودگی 
هــوا در آن به طور قابــل توجهی 
باالست به طوری که تقریبا در 99درصد از روزهای 
سال 2۰22 آلودگی هوا در این شهر بیشتر از سطح 
مجاز اعالم شده از سوی سازمان بهداشت جهانی 
بوده است. این سازمان اعالم کرده که بانکوک در 
ســال گذشــته در هر 12روز تنها یک روز هوای 

مطلوب برای تنفس داشته است. دولت تایلند که 
شــاخص آلودگی هوای باالتــر از 15۰را به عنوان 
هوای ناســالم طبقه بندی کرده در سال 2۰2۰ با 
رسیدن این شاخص به 17۰بیش از 4۰۰مدرسه 

دولتی را در 5۰منطقه شهر بانکوک تعطیل کرد.
انگلیس: در انگلیس بیش از یک 
چهارم از دانش آموزان در مناطقی 
تحصیــل می کنند که شــاخص 
آلودگی هوای آنها بسیار باالتر از سطح تعیین شده 
از سوی سازمان بهداشــت جهانی است. روزنامه 
گاردین نوشته، تقریبا 98درصد از مدارس لندن در 
مناطقی هستند که هوا بیش از حد مجاز سازمان 
بهداشت جهانی آلوده است. این رقم برای مدارس 
خارج از شهر لندن 24درصد اســت. با این حال، 
دولت انگلیــس برای تعطیلی مــدارس به هنگام 
تشدید آلودگی تمایل چندانی ندارد؛ مسئله ای که 
باعث شده تا در برخی از شهرها ازجمله منچستر، 
مردم کمپین هایی را برای تعطیلی مدارس به هنگام 
آلودگی شــدید امضا کنند. وب ســایت منچستر 
ایوینینگ نیوز بــه نقل از یکی از والدین نوشــته: 
»آلودگی هوا اثرات طوالنی مدتی روی ریه ها دارد و 
می تواند باعث حمالت آسم شود. زمانی که آلودگی 
در منچستر تشدید می شــود مدارس باید تعطیل 

شوند.« 
لهستان:لهستان آلوده ترین کشور 
اروپاســت؛ چــرا که این کشــور 
همچنان از ســوخت زغال ســنگ 
به طور گسترده استفاده می کند. پدیده مه دود در 
ورشو نه تنها در زمستان که به پدیده ای چهارفصل 
تبدیل شده است. مه دود بیشتر برای غباری به کار 
می رود که نتیجه واکنش نور خورشید با اکسیدهای 

نیتروژن و ترکیبات آلی فرار است که از سوزاندن 
سوخت های فســیلی در ماشــین ها، نیروگاه ها و 
کارخانه ها حاصل می شود. به گزارش فاکس نیوز، 
مسئوالن شهر ورشو در سال 2۰17 در واکنش به 
تشدید آلودگی هوا ضمن تعطیلی مدارس، استفاده 
از خدمات حمل ونقل عمومی شهر را رایگان اعالم 
کردند تا خانواده ها به جای استفاده از خودروهای 
شــخصی، از اتوبوس و دیگر وســایل حمل ونقل 
عمومی برای ترددهای ضروری در ســطح شــهر 

استفاده کنند.
چین : چین یکی از کشورهایی است 
که در آن تعطیلی مدارس به دلیل 
آلودگی هوا به ویژه در شــهرهای 
بزرگ به امری تقریبا عادی و روزمره تبدیل شده 
اســت. بــه نوشــته واشنگتن پســت، بیــش از 
2۰۰میلیون نفــر در چیــن در مناطقی زندگی 
می کنند که شاخص آلودگی هوای آن 1۰برابر حد 
مجاز اعالم شده از سوی سازمان بهداشت جهانی 
است. در این کشور، آلودگی هوا عالوه بر تعطیلی 
مدارس باعث لغو پروازهــا، تعطیلی کارخانه ها و 
حتی منع تردد در بزرگراه ها می شود. با این حال، 
چینی ها در سال های اخیر گام های مؤثری را برای 
مدیریت بحران آلودگی هوا به ویژه در شــهرهای 
بزرگ برداشــته اند. نیویورک تایمــز حدود 3  ماه 
پیش گزارش داد که از زمان آغاز اعالم جنگ پکن 
علیه آلودگی هوا در ســال 2۰13 و درنظر گرفتن 
هزینــه 1۰۰میلیــارد دالری بــرای ایــن طرح 
پیشرفت های چشمگیری داشته است؛ به طوری که 
شهر پکن به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای این 
کشور در سال گذشــته )2۰22( بیش از 1۰۰روز 

هوای پاک داشته است.

هدیه شیرانیگزارش 1
روزنامه نگار

شاید شکست احتمالی روسیه در جنگ اوکراین در نگاه 
اول برای غربی ها ســودمند به نظر برســد، اما درصورت 
شکست روســیه در این جنگ، آمریکا و اروپا باید خود را 
برای بی نظمی منطقه ای و جهانی به دلیل نقش های پررنگ 

مسکو در تحوالت جهانی یک دهه اخیر آماده کنند.

چشم ترکیه به تسلیحات انگلیسی
پس از مخالفت های گسترده در آمریکا، برای واگذاری 

جنگنده های اف16، ترکیه تالش دارد تا جنگنده و 
تسلیحات مورد نیازش را از بازار لندن تهیه کند

ترکیه به دنبال امضای یک قرارداد تسلیحاتی گسترده با انگلیس 
برای خرید مجموعه ای از تجهیزات نظامی است. به نظر می رسد 
این قرارداد چند میلیارد دالری ترکیه برای خرید تســلیحات 
نظامی از انگلیس، به دلیل موانعی اســت که آنکارا برای خرید 
تسلیحات از آمریکا با آن روبه روست. رویترز به نقل از منابع خود 
گفته که ترکیه برای خرید این تسلیحات نظامی، مذاکراتی را 
با لندن آغاز کرده است. هفته گذشته نیز »خلوصی آکار«، وزیر 
دفاع ترکیه در ســفر به لندن با همتای انگلیســی خود دیدار 
کرده بود. منابعی که نامشان اعالم نشــده، گفته اند که وزرای 
دفاع 2کشــور در دیدار خود درباره خرید جت های یوروفایتر، 
هواپیماهای ترابری C-130J و ناوچه های تایپ23و همچنین 
موتورهای تانــک M60 گفت وگــو کردنــد. ارزش تخمینی 
معامله ای تسلیحاتی میان 2کشــور، بیش از 1۰میلیارد دالر 
اســت. معامله تســلیحاتی ترکیه با انگلیس در حالی صورت 
می گیرد که آنکارا با مخالفت کنگره آمریکا برای خرید 4۰جت 
جنگنده جدیــد اف-16و تجهیزات موردنیاز، برای نوســازی 
ناوگان فعلی اف-16خود با موانعی روبه روست. اعضای کنگره 
آمریکا، برخی تهدیدات و تنش ها در روابط ترکیه با یونان را دلیل 
مخالفت خود برای فروش جنگنده های جدید اف-16به آنکارا 
عنوان کرده اند. ترکیه یکی از بزرگ ترین ناوگان جنگنده های 
اف-16را در منطقه دارد، امــا این هواپیماها هم  اکنون به دلیل 

فرسودگی به تعمیرات اساسی نیاز دارند.
پیش تر نیز برخی مقامات ترکیــه احتمال خرید جنگنده های 
یوروفایتر از انگلیس به دلیل عدم فروش جنگنده های اف16- 
توســط آمریکا را مطرح کرده بودنــد. جنگنده های یوروفایتر 
توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت های انگلیسی، آلمانی، 
ایتالیایی و اســپانیایی تولید می شــوند و گفته شده ترکیه به 
دنبال خرید 24تا 48فروند از این جنگنده هاســت. با این حال 
گزارش شــده اســت که خرید جنگنده هــای یوروفایتر برای 
آنکارا با چالش هایی روبه روســت، زیرا نگهداری و اســتفاده از 
این جنگنده ها نیازمند تجهیزات فنی و آموزش های زیادی در 

نیروهای مسلح ترکیه است.
ترکیه 14هواپیمای ترابری نظامی C-130J نیز سفارش داده 
است. این هواپیماها، پیشرفته ترین در نوع خود هستند. گفته 
شــده ترکیه از نظر فنی نیز دارای امکانــات و دانش الزم برای 
نگهداری و کار با این هواپیماهاست. این کشور همچنین 3فروند 
ناوچه تایپ 23دســت دوم از انگلیس خواهد خرید که قابلیت 

مقابله با زیردریایی نیز دارند.

تقالی ریاض برای صعود از پلکان ورزش
عربستان با پرداخت های نجومی در حوزه ورزش به 

دنبال ترمیم وجهه خود در جهان است

کمتر از 2ماه پس از پایان جام جهانی فوتبال2۰22 در قطر، این بار 
نام همسایه قطر، یعنی عربستان ســعودی در کنار یک رویداد 
ورزشی گرانقیمت قرار گرفته است. وب سایت خبری-تحلیلی 
بلومبرگ گزارش داده که صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان 
به  دنبال خرید امتیاز برگزاری مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک 
به مبلغ پیشــنهادی 2۰میلیارد دالر است. در عین  حال، منابع 
ناشناس گفته اند که مالکان مسابقه فرمول یک عالقه ای به فروش 

امتیاز این رویداد ورزشی ندارند.
سعودی ها در گذشته میزبان مسابقات فرمول یک بوده اند. آنها 
نخستین مسابقه فرمول یک خود را در دسامبر2۰21 و دومین آن 
را در مارس2۰22 در شهر بندری جده برگزار کردند. صرف نظر 
از توافق یا عدم توافق بر ســر این معامله ورزشی، آنچه اهمیت 
دارد، تالش سعودی ها برای گره زدن نام شان با رویداد های مهم 
و جنجالی ورزشی اســت. بالفاصله پس از جام جهانی قطر، تیم 
فوتبال النصر عربستان با قرارداد 2۰۰میلیون یورویی، کریستین 
رونالدو را به خدمت گرفت تا در صدر خبرهای جهان قرار گیرد. 
قبل از آن در ســال2۰21 نیز، صندوق ســرمایه گذاری دولتی 
عربستان باشــگاه فوتبالی نیوکاســل یونایتد انگلیس را با رقم 
نجومی 415میلیون دالر خریداری کرده بود تا نشــان دهد که 
هیج حد و مــرزی برای ســرمایه گذاری در حوزه های محبوب 
ورزشی ندارد. در تابستان2۰21، جهان شاهد برگزاری یکی از 
بزرگ ترین مسابقه های بوکس چند دهه اخیر در عربستان بود و 
این رویداد ورزشی نیز بازتاب زیادی در رسانه های جهان داشت.

در گزارش هــای رســمی رســانه های ســعودی مجمــوع 
ســرمایه گذاری های کالن در حوزه ورزش به عنوان تالشــی 
برای تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی و تک محصولی عربستان 
عنوان شده است. اما همزمان انتقادهای بسیاری نیز از پررنگ 
شدن نام ســعودی ها در ورزش جهانی به دلیل سابقه تاریک 
ریاض در مسئله حقوق  بشر وجود دارد، تا جایی که وب سایت 
میدل ایســت ای فعالیت های ریاض در ورزش را تحت  عنوان 
»ورزش شــویی«)sportswashing( توصیــف می کنــد و 
اینگونــه فعالیت ها را با هــدف منحرف کــردن افکارعمومی 
از انتقادات حقوق بشــری علیه پادشاهی ســعودی می داند. 
اصطالح ورزش شویی اصطالحی جدید است که برگزاری برخی 
رویدادهای بزرگ ورزشی را پوششــی برای اهداف سیاسی و 
اقدامات ضدحقوق بشری می داند؛ اصطالحی که طی ماه های 
اخیر بیش از دیگران برای مقام های عربستان ســعودی به  کار 

رفته است.
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گرینویچ

جريمه کمربند برای نخست وزير 

 

نخســت وزیر جنجالی انگليس، به خاطر انتشار یک 
ویدئوی عجيب در یک خودرو، نه تنها حسابی خبرساز 
شده، که جریمه هم شــده است. ریشی سوناک که 
نخستين نخست وزیر هندی تبار انگليس است، یکی 
از جنجالی ترین سياســتمداران انگليس است و از 
وقتی که نخست وزیر شده، هفته به هفته به رسانه ها 
سوژه می دهد. در آخرین جنجال، او به خاطر اینکه در 
یک خودروی در حــال حرکت، یک فيلم از خودش 
گرفته و کمربند نبسته است، توسط پليس جریمه 
شده است.  سوناک در یک سفرجاده ای در خودرو 
فيلم گرفته و در شــبکه های اجتماعی منتشر کرد. 
دفتر نخست وزیری انگليس هم قبول کرده است که 
این کار کامال اشتباه بوده و عذرخواهی کرده است. 
ســوناک اخيرا به خاطر اینکه از یک بی خانمان در 
یک گرمخانه پرسيده بود که شغلش چيست،سوژه 

رسانه ها شده بود.

دو یو الیک ایران؟

قبل از خواب،غذا بخور و پول بگیر
 

خيلی از ما شب ها قبل از خواب یواشــکی کمی ریزه خواری 
می کنيم و با عذاب وجدان به خــواب می رویم. حاال فکرش 
را بکنيد که به شما پول بدهند تا قبل از خواب، غذا بخورید و 
تازه در نهایت از شما به خاطر کمک به پيشرفت علم قدردانی 
هم بکنند. حتی تفکرش هم آدم را گرسنه تر می کند. اما یک 
شرکت سوئيســی  که تخصصش توليد کاالهای خواب است، 
تحقيقی علمی را شــروع کرده تا یکی از افســانه های محلی 
در اروپا را راســتی آزمایی کند. بر این اساس، افرادی که قبل 
از خواب پنير بخورند، خواب راحتی نخواهند داشــت چون تا 
خود صبح، کابوس خواهند دید. حاال این شرکت به داوطلبان 
1000دالر می دهد تا دقيقا قبل از خواب پنير بخورند و فردا که 
از خواب بيدار می شوند، در یادداشت های روزانه بنویسند که 
آیا شب قبل کابوس دیده اند و یا کيفيت خوابشان عوض شده 
است یا نه. عالوه بر 1000دالر دســتمزد، این شرکت هزینه 
پنيرها را هم متقبل می شود. اما داوطلبان نمی توانند هر پنيری 
که دلشان می خواهد بخورند و باید دقيقا براساس ليستی که به 
آنها داده می شود، انواع پنير را امتحان کنند؛ از پنيرهای آبی و 
کپک زده گرفته تا پنيرهای سفت و سخت و همينطور پنيرهای 
گياهی و بدون الکتوز. شرط داوطلبان هم این است که باالی 

21سال  و البته، خوش خواب باشند.

رکوردشکنی برای بزرگ ترين پیتزا   
 

آنها که از خوردن پيتزا ســير نمی شــوند، هميشه وقتی 
خوردن تمام می شود می گویند ای کاش پيتزایشان بزرگ تر 
بــود. پيتزای بزرگ تر، یک عقده جهانی اســت اما شــاید 
بزرگ ترین پيتزای جهان که اخيرا در آمریکا پخته شــده، 
بتواند آرزوی عاشــقان پيتزا را برآورده کند. این پيتزا، که 
توسط یک آشپز یوتيوبر و یک رستوران زنجيره ای معروف 
آمریکایی پخته شده، بعد از بازرسی های تخصصی، از کتاب 
رکوردهای جهانی گينــس، گواهــی بزرگ ترین پيتزای 
جهان را گرفته اســت. این پيتزا، که در ســالن مخصوصی 
در لس آنجلس پخته شــده، 4 هزار و 267مترمربع وسعت 
دارد! برای تهيه این پيتزا حدود 7هــزار کيلو آرد، 2هزار و 
500 کيلو سس شيرین و بيش از 4هزار کيلو پنير استفاده 
 شده اســت. این پيتزا، تقریبا 631هزار برش داشته است و
  با توجه به اندازه و حجمش، به یکباره پخته نشده و تکه های

پخته شده آن، در کنار هم قرار گرفته تا رکورد بزرگ ترین 
پيتزای جهان به نامش ثبت شود.

نزدیک به 2ميليارد نفر، که بيشــتر آنها 
ساکن شرق آسيا هستند، سال نوی چينی 
را که نماد آن امسال خرگوش است جشن 
می گيرند و با سفرهای داخلی و خارجی 
برای دست بوسی بزرگ ترهای خانواده، 
یکی از بزرگ ترین فصل های سفر دنيا را 

شروع می کنند.
ســال چينی، که براســاس حرکت ماه 
تنظيم می شود، راهکاری باستانی برای 
کشــاورزان چينی بوده که با آن، شروع 
فصل کشــاورزی را تعيين می کردند. در 
طول هزاران سال، سرآغاز فصل کشاورزی 
به عنوان ســال نوی چينی، به یک جشن 
ملی و منطقه ای در شــرق آسيا و فراتر از 
آن تبدیل شده و سنت های خاصی برای 
آن شکل گرفته اســت. آغاز سال نو، در 
کشورهای چين، کره شــمالی و جنوبی، 
مالزی، فيليپين،  اندونزی، سنگاپور، برونی 
و ویتنام، تعطيلی رسمی به حساب می آید 
و در دیگر کشورها، ازجمله ژاپن هم جشن 
گرفته می شــود. این جشن، وقتی کامل 
برگزار می شــود که به صورت خانوادگی 
گرفته شــود. اصــرار به گردهــم آمدن 
خانواده ها، یکی از بزرگ ترین فصل های 
سفر در دنيا را ایجاد می کند و ده ها ميليون  
نفر جا به جا می شوند تا حتما این جشن 
را در کنار خانواده هایشان باشند. از دیگر 
ســنت های این جشــن پختن غذاهای 
مخصوص است. همچون نوروز خودمان، 
در این جشن بزرگ ترها به کوچک ترها، 

اسکناس عيدی می دهند.

یکی از جهانی ترین ابعاد جشن سال نوی 
چينی، نامگذاری آن است؛ نام ها، همگی 
از روی حيوانات گرفته می شوند و منجمان 
براســاس خصوصيات این حيوانات، به 
متولدان هر ســال شــخصيت و کاراکتر 
خاصی می دهنــد. اســامی 12حيوان، 
به صورت چرخشی روی هر سال گذاشته 
می شود و امسال، ســال خرگوش است. 
اسامی این حيوانات، براساس یک افسانه 
انتخاب شــده اند؛ براســاس این افسانه، 
حيوانات در این مسابقه، از یک رودخانه با 
جریان تند آب عبور کردند و به این ترتيب 
به آن طرف رود رسيدند: موش، گاو، ببر، 
خرگوش، اژدها، مار، اســب، بز، ميمون، 

خروس، سگ و خوک.
براساس توصيف های باستانی، افرادی که 
در سال خرگوش متولد می شوند، لطيف 
و مالیم، زودباور و نه چندان ســختگير 
هستند و البته گفته می شود هميشه در 

تردید و کمی هم ترسو هستند.
ماجرا اما برای کسانی که در ویتنام متولد 
می شوند کمی متفاوت است؛ ویتنامی ها 
هم سال نو چينی را جشن می گيرند اما 
به خاطر برخی اتفاقات تاریخی که دقيقا 
کسی نمی داند چيســت، آنها خرگوش 
ندارند و به جــای آن، گربه دارند و از نظر 

آنها، امسال سال گربه است.
برخی می گویند چــون تلفظ خرگوش 
و گربه در زبان باســتانی یکــی بوده، به 
 مــرور زمان،گربــه جای خرگــوش را 

گرفته است.

روز خوب

فاطمه عباسی

زهرا کریمی

سال نوی چینی؛ غوغای خرگوش  و کمی هم گربه 

ايده خوبعدد خبر

 نسخه پیچی با پهپاد

تصور کنید بیماری 
در منــزل داريد که 
نمی توانید او را برای 
يک لحظه در منزل تنها بگذاريد؛ اما همان بیمار 
به دارو نیاز دارد. چه کار می کنید؟ اينجاست که 
ســرويس »تحويل در محل« معجزه می کند. از 
اين پس قرار است هواپیماهای بدون سرنشین 
در سراسر بريتانیا و فراتر از آن، خدمات درمانی، 
به ويژه انواع سريع و نجات بخش را به نیازمندان 
ارائه کنند. اگرچه استفاده از اين پهپادها با مخالفت 
ارتش و نیروهای امنیتی روبه رو بوده است اما بخش 
بهداشــت و درمان بريتانیا برای راه اندازی اين 

سرويس مصمم است.
سرويس بهداشت ملی انگلیس )NHS( در مرحله 
نخســت، داروها به بیماران خاص مانند بیماران 
سرطانی ساکن جزيره وايت در انگلیس به صورت 
آزمايشی ارائه خواهد شد. داروهای شیمی درمانی 
معموال ماندگاری کوتاهــی دارند به همین دلیل 
امکان خريد و نگهداری آن توســط بیماران يا 
مراقبان آنها دشوار است. برای مثال تحويل دارو 
به ساکنان جزيره وايت با خودرو يا کشتی حداقل 
به 4ســاعت زمان نیاز دارد اما اين هواپیماهای 
بدون سرنشین، دارو را ظرف مدت 30دقیقه به 
مقصد می رسانند. آماندا بريچارد، مدير اجرايی 
NHS، می گويد:»ارائه داروی شــیمی درمانی با 
هواپیماهای بدون سرنشین، پیشرفتی خارق العاده 
است. به اين دلیل که داروها با کیفیت مناسب، در 
کوتاه ترين زمان ممکن به دست بیماران به ويژه 
افرادی که به تنهايی زندگــی می کنند، خواهد 
رسید. از سوی ديگر اين کار گام مؤثری در راستای 
کمک به حفظ سالمت محیط زيست است؛ عاملی 
که خود دلیلی بر ابتال به بسیاری از بیماری هاست«  
اين خدمات فقط به ارائه دارو محدود نخواهد شد. 
در بسیاری از خدمات امدادی مانند کمک رسانی 
به افراد دچار ايست قلبی، تصادف ها و... که صدم 
ثانیه از اهمیت بااليی برخوردار است، استفاده از 
پهپادهای امدادرسان بسیار مهم هستند. آمارها 
نشان می دهد، ســاالنه 275هزار نفر در سراسر 
اروپا دچار ايست قلبی می شوند که فقط 10درصد 
آنها شانس زنده ماندن دارند. بنابراين راه اندازی 
اين پهپادها، گام بزرگی در راستای امدادرسانی 

به موقع به بیماران نیازمند و تنها خواهد داشت.
در مرحله نخست و پس از نتیجه گیری  استفاده 
از اين پهپادها در جزيــره وايت، اين خدمات در 
سراسر انگلیس به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

حافظ

گفته ای لعِل لبم هم درد بخشد هم دوا

گاه پیش درد و َگه پیش مداوا میرمت

محتــوای کتاب های 
درسی هر چند سال 
يک بار تغییر می کند و متناسب با شرايط 
و اتفاقــات، به روز می شــود. اما يکی از 
کتاب هايی که همواره منتقدانی داشته و 
هنوز هم دارد، کتاب های زبان انگلیسی 
اســت. معموال محتوای کتاب های زبان، 
شبیه به کتاب های خارجی است و گاهی 
وقت ها ســنخیتی با زندگــی و آداب و 
رســوم ما ندارد و هر چقدر فکر کنید تا 
موضوعات کتاب زبانتان را به ياد بیاوريد، 
آخرش به آمبرال )چتــر( و کت )گربه( و 

بلک بورد )تخته سیاه( می رسید. يا نهايتا 
مکالمه آدم هايی را بــه ياد می آوريد که 
کريسمس را جشن گرفته اند يا قرار است 
عید پاك بروند يک ايالت ديگر برای ديدن 
دوستانشان. خالصه اش اينکه خیلی ربطی 

به ما و زندگی ما ندارند.
به همین دلیل هم مسئوالن وزارت آموزش 
و پرورش به اين فکر افتادند که محتوای 
اين کتاب ها را تغییــر بدهند. آنطور که 
معاون وزيــر آموزش و پــرورش گفته، 
مطالعات زيادی در اين زمینه انجام شده 
و قرار است که با انتشــار يک فراخوان 

از صاحب نظران و انديشــمندان در اين 
حوزه خواســته شــود که الگويی ارائه 
کنند تا تصاوير و داستان های متناسب با 
فرهنگ ما در کتاب ها منتشر شود. يکی از 
موضوعاتی که اين روزها مديران آموزشی 
درصددند تا به محتــوای کتاب های زبان 
اضافه کنند، موضوعات زيســت محیطی 
و محتوای متناســب با زيست بوم کشور 
اســت. به اين ترتیب می تــوان عالوه 
بر فرهنگســازی، کتاب های زبان را هم 
بومی کرد تا بچه ها با آداب و رسوم کشور 

خودشان بیشتر آشنا شوند. 

صدای بلندگو: ایستگاه شوش، مسافران محترم 
هنگام پياده شدن مراقب فاصله لبه سکو باشند. 
اول صدای بوق آمد و بعد همه درهای مترو بسته شد. هوای تازه ای 
وارد شد و یک آقای جوان که پوست روشنی داشت چرخ دستی  پر از 

 کتابش را به ميانه واگن هل داد. با صدایی آرام به خانم ها گفت:
قابل توجه خانم های محترم، پرفروش  ترین کتاب های 

بازار را آوردم با 30درصد تخفيف.
چند برگه که روی هر کدام ليست پرطرفدارترین 
کتاب ها نوشته شــده بود را به دست تعدادی از 

خانم ها داد و کناری ایستاد.
بعضی که هندزفری به گوش داشتند یا آنهایی 
که چشم هاشــون بســته بود، هيچ واکنشی 
نداشــتند، اما در این ميــان بعضی هم جور 

خاصی نگاهش می کردنــد تا اینکه... تا اینکه بين همه مســافران، 
دخترجوانی که برگه ليست کتاب ها دستش بود به بغل دستی اش 
گفت: طی این یکی، دو ماه هر روز آقــا مصطفی رو تو مترو می بينم 
و بيشــتر کتاب ها رو هم خریدم و جوری به کتاب معتادم کرده که 
اگر فقط یه روز کتاب نخونم، انگار هم صحبتم رو گم کردم. عينکش 
را به چشمش می زند و نگاهی به چرخ دستی می اندازد و می پرسد: 

کتاب جدید نياوردی؟
مرد جوان گفت: شــماره من رو که داری زنگ بزن و سفارش 
بده. بار دیگر اما کمی آروم تر از قبل پرسيد: حسابم 

چقدره؟
مرد جوان دفترچه رنگ و رو رفته  قرمزی رو از 
بين کتاب ها برداشــت و گفت: خانم شفيعی 
حســابتون 200هــزار تومن اســت. برای 
پرداختش اصال عجله نکن هروقت داشــتی 
بده. اگر کتابی هم خواســتی کافيه زنگ 
بزنی. اگر آنتن نداشتم تو متروام، پيام بده.

مهتاب خسروشاهی

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

کمک به تغذيه مادران باردار
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با 
همکاری بنياد 15خرداد قرار است طرحی 
را به اجرا در بياورند با عنوان »طرح ارتقای 
امنيت تغذیه ای مادران باردار، شيرخواران 
و کودکان مناطق محــروم« که با اجرای 
این طرح، مکمل های توليد شده به تغذیه 
روزانه مادران باردار و نوزادان شــيرخوار و کودکان 2 تا 5 سال اضافه 
می شــود و بنياد 15خرداد باید کاری کند کــه در مناطق محروم اگر 
مادرانی هستند که پول خرید این مکمل ها را ندارند، با قيمت پایين تر 
به دست آنها برساند. توليد این مکمل های غذایی که با همکاری گروه 
دارویی برکت، شرکت ایران دارو، دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و 
انستيتو تحقيقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در حال انجام است، 
توسط بنياد 15خرداد، هم در مرحله تحقيقات و هم در مرحله توليد 
حمایت می شود و این بنياد پس از توليد محصول، در مرحله توسعه و 
توزیع نيز نظارت خواهد داشت. مدیرعامل بنياد 15خرداد در این باره 
گفته است: ما در بنياد 15خرداد در تالش هستيم تا با رفع دغدغه هایی 
که به لحاظ امنيت تغذیه ای در مناطق کم برخوردار وجود دارد، کمک 
کنيم تا نسلی سالم، چابک، باهوش و عالقه مند به توسعه و آبادانی کشور 
تربيت شود. در مناطق کم برخوردار می توان نخست با حمایت تغذیه ای 
و سپس با حمایت آموزشی، کودکان سالم پرورش داد و آینده درخشانی 
را برایشان مهيا کرد. اميدواریم بتوانيم در آینده نزدیک، آمار سوءتغذیه 

را در کشور به صفر برسانيم.

طرحی به نفع مستأجران
آن طــور که نماینــدگان مجلــس قول 
داده اند، بررســی طرح کنترل اجاره بهای 
امالک مســکونی تا چند هفتــه  دیگر به 
اتمام می رسد و تا قبل از تابستان و فصل 
جابه جایی مستأجران در سال آینده وارد 
فاز اجرایی می شــود. خرداد امســال بود 
که به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ســران قوا تعيين سقف مجاز 
افزایش اجاره بها در تهران به ميزان 25 درصد و سایر شهرها به ميزان 
20 درصد را به تصویب رساندند. بعد از آن هيأت دولت در روز 22 تيرماه 
جزئيات بسته پيشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را تصویب 
کرد که شامل پرداخت تسهيالت کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق 
برای موجرانی که مصوبه دولت را رعایت می کنند، نرخ گذاری خدمات 
مشاورین امالک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکميل و 
تحویل پروژه های نيمه تمام مسکن )خصوصی و حمایتی( بود. حاال هم 
قرار است طرح ساماندهی بازار اجاره بها تا چندهفته دیگر به اتمام برسد 
و به صحن مجلس ارسال شود تا پيش از آغاز تابستان و فصل جابه جایی 
مستأجران در سال 1402، طرح اجاره داری تکميل و در مرحله  اجرا 
قرار بگيرد. یکی از مفاد طرح اجاره داری حرفه ای، ســاخت مســکن 
استيجاری است. مطابق طرحی که مجلس و دولت در دستور کار خود 
قرار داده اند، شرکت هایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها 
یا ساخت واحدهای مسکونی با 2 شــيوه استفاده از اراضی شخصی و 

اراضی دولتی در حوزه اجاره داری حرفه ای فعاليت خواهند کرد.

افزايش شهرهای آبی کرونايی
درحالی که همه منتظر موج جدید کرونا 
و ســویه جدید اميکرون بودیم، مرکز 
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
از افزایــش شــهرهای آبــی کرونایی 
 در کشــور خبر داد. براســاس آخرین 
به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعيت قرمز مانند هفته های 
گذشته صفر بوده و تعداد شــهرهای با وضعيت نارنجی از 12 به 
6 شهر کاهش یافته اســت. همچنين تعداد شهرهای با وضعيت 
زرد از 143 به 122 شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعيت آبی 
از 293 به 320 شهر افزایش داشته اســت. این کنترل وضعيت 
کرونا در کشــور به همت وزارت بهداشــت و درمان و خود مردم 
بوده و خوشــبختانه فعال ایــن ویروس منحــوس تحت کنترل 
اســت. مهم ترین چيزی که توانســته تاکنون تعداد مبتالیان و 
مرگ وميرهای ناشــی از کرونا را کاهش دهد، واکسيناســيون 
سراسری بوده که از 22 بهمن سال 1399 در کشور آغاز شده و 
همچنان هم ادامه دارد. آنطــور که آمارها می گویند، تاکنون 65 
ميليون و 179 هزار و 644 نفر ُدز اول، 58 ميليون و 578 هزار و 
198 نفر ُدز دوم و 31 ميليون و 563 هزار و 731 نفر، ُدز ســوم و 
باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 
شده در کشور به 155 ميليون و 320 هزار و 573 ُدز رسيده است. 

آغاز پرداخت وام به روستايیان و عشاير
مدیرعامل صندوق بيمــه اجتماعی 
کشــاورزان، روســتایيان و عشــایر 
 گفتــه کــه بــرای نخســتين بــار

22 هزار فقره تسهيالت قرض الحسنه 
به مســتمری بگيران صنــدوق بيمه 
اجتماعی کشــاورزان، روستائيان و 
عشایر پرداخت خواهد شــد. در واقع از زمان تأسيس صندوق، 
این برای نخستين بار است که این تعداد تسهيالت با این ميزان 
اعتبار به مســتمری بگيران پرداخت می شــود. این تسهيالت 
بدون نياز به هرگونــه مراجعه حضوری به بانــک عامل، ارائه 
ضامن و یا هر اقدامی که در فرایندهای بانکی مرســوم است به 
مستمری بگيران صندوق اعطا خواهد شد. هدف از پرداخت این 
تسهيالت هم توجه ویژه به معيشت روستایيان و عشایر، افزایش 
ســطح کمی و کيفی خدمات قابل ارائه به بيمه شدگان تحت 
پوشش و جلب رضایتمندی آنان است. عالوه بر این، مدیرکل 
تعهدات قانونی صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان، روستایيان 
و عشایر از افزایش 40 درصدی مستمری و واریز حقوق ماهانه 
کليه مستمری بگيران خبر داده و گفته: مبلغ مستمری دی ماه 
مستمری بگيران صندوق پس از اعمال افزایش 40 درصدی به 
همراه معوقات مربوطه از ابتدای ســال 1401، به حساب کليه 
مســتمری بگيران واریز  و برای نخســتين بار در روز گذشته 
بالغ بر 4 هزار و 370 ميليارد ریال به حســاب 151.482 نفر از 

مستمری بگيران صندوق پرداخت شده است.

آخر مصور

فیک نیوز  - کاری کاريون

مرتضا! نگاش کن ببين چجوری دور خودش 
می چرخه. سرنيزه تو بده… به خدا اگه بذارم 
از این دایره بری بيرون… ما هم یه جورهایی سرگردونيم توی این بيابون با یه 
تفنگ و چندتا فشنگ و همين سرنيزه لعنتی مون. انگاری منتظریم یکی بياد تا 

بزنيمش… آخه چرا… نگاش کن… به خدا اگه بذارم.

 خــدا خيلــی بزرگ تــر از اونه که بشــه با 
گناه کردن، ازش دور شد.

حسین مرتضائیان آبکنار

رضا میرکریمی

عقرب روی پله های راه آهن انديمشک

زير نور ماه

بوک  مارک

دیالوگ

کتابفروش سیار مترو



روایت مادر شهید
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نبرد برقی ها با آلودگی هوا صدراعظم در آالچیق  
با پیشرفت فناوری، وسایل نقلیه تمام الکتریکی در حال رواج پیدا کردن در کشورهای نخستین پارک تهران کجا ساخته شد ؟

مختلف جهان هستند

کتاب »دایی« 
خواندنی شد 
کتاب »دایــی« مجموعه 
خاطرات رزمنــده ایثارگر 
علی یحیی پــور با مصاحبه 
و تدوین حســن و حسین 
شیردل توســط نشر سرو 
به چاپ رســید. هیچ کس 

دلش نمی خواهد شخص دیگری خاطرات او را 
بخواند اما اگر این خاطرات به اندازه کافی جذاب 
باشند و اطالعات تجربیات ما برای دیگران مفید 
باشد، ارزش این را دارد که تجربیات شخصی و 
دست نوشته هایمان را در معرض دید و قضاوت 
دیگران قرار دهیــم. یکی از بهتریــن راه های 
خواندن تاریخ، تجربه آن از دیــدگاه دیگران و 
دیدن دنیا با چشم ها و کلمات افراد دیگر است. 
در این میان خاطرات و نوشــته های رزمندگان 
دوران پرافتخار ۸ ســال دفاع مقدس برای نسل 
جوانی که آن دوران را به چشم خویش ندیده اند 
بسیار جذاب و خواندنی است. کتاب »دایی« یکی 
از همین خاطره نگاری های جذاب و خواندنی از 
دوران دفاع مقدس است که می تواند مقبول نظر 

مخاطبین این حوزه بیفتد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

»به دایی گفتم: دایی با این عملیاتی که ما انجام 
دادیم، بعد از جنگ، مارو روی ســر خودشــون 
نگه مــی دارن و حلوا حلوا می کنــن، نه؟ حرفم 
تمام نشــده بود که دایی زد پــس کله ام. گفت: 
مردحســابی به جای اینکه دعا کنی ما تو جنگ 
شهید بشیم داری فکر می کنی که بعد از جنگ 
برای ما چه کار می کنن؟ سری تکان داد و … یاد 
آن صحنه که می افتم می ببینم دایی هنوز دارد از 
سر افسوس سرتکان می دهد. به این فکر می کنم 
که آنها به چه چیزی فکر می کردند و دغدغه ما 
از همان روزها چه بود! او داشت آینده را می دید 
و آرزوی شهادت می کرد؛ اما من آینده ام را زنده 
می دیدم. آنها تاریخ را ورق زده بودند و به انتهای 
کتاب زندگی رسیده بودند و ما هنوز در صفحه 

اول کتاب تاریخ بودیم… .«

101وصیت نامه شهدای 
خوزستان چاپ شد

کتــاب »وصیت نامه کامل شــهدای اســتان 
خوزستان« با هدف انتشــار و ترویج فرهنگ 

شهادت به چاپ رسید.
مراســم رونمایــی ایــن کتــاب بــا حضور 
سیدامیرحســین قاضی زاده هاشمی، معاون 
رئیس جمهــور و رئیــس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران در اهــواز برگزار شــد. قاضی زاده 
هاشمی در این مراسم گفت: »101وصیت نامه 
شهدای استان خوزســتان)دفتر اول(، حاصل 
بررسی ها و بازنگری های کارشناسانه همکاران 
محترم بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
خوزستان و اداره کل اسناد و انتشارات در قالب 
کتاب به چاپ رسیده اســت. بررسی وصایای 
شهدا می تواند نمادی روشن و مستند از تفکر 
و اندیشه هر قوم و ملت، شهر و منطقه و حتی 
خانواده و شخص باشــد.«  وصایای چاپ شده 
در این کتاب، با خط خود شهیدان نوشته شده 
است و پشتوانه روح بلند، نفس گرم و مسیحایی 

و مطهر شهیدان را به همراه دارد.

زندگی به سبک جهادی
»زندگی به ســبک جهادی« در بیانات رهبر 
معظم انقالب اســالمی  به قلم محمد تاجیک 
رستمی به بررسی و بیان فرهنگ جهادی در 
الیه های گوناگون زندگی دینی در ســخنان 
رهبر معظم انقالب می پــردازد. این کتاب در 
6فصل به بازشناسی مجموعه بیانات ایشان در 
حوزه هایی نظیر خانواده، دانشگاه، حوزه های 
علمیه و... در ســال های پس از انقالب تا سال 
1393پرداخته است. جهاد و فرهنگ جهادی 
همواره در طول تاریــخ، مورد توجه ویژه اولیا 
و پیشــوایان ادیان الهی بوده اســت. و اگر از 
عوامل معنوی و آنچه خدای متعال وعده آن 
را به مؤمنان و مجاهدان راه حق داده است هم 
صرف نظر کنیم، برحسب قوانین عادی زندگی 
جوامع بشری، هر جامعه ای عزتش، قدرتش، 
آبرو و حیثیتش و هویتش، بســتگی دارد به 
مجاهدت و به تالش. با تنبلی و تن آســایی، 
هیچ ملتی نمی تواند مقام شایســته ای را در 
میان ملت هــای عالم یا در تاریــخ پیدا کند. 
آنچه ملت ها را، هــم در تاریخ و هم در دوران 
خودشــان، در میان ملت های عالم ســربلند 
می کند، مجاهدت اســت. زمانــی فرد و یک 
ملت می تواند مجاهــدت را به معنای حقیقی 
و واقعی خود انجام دهد که شــناخت درست 
و کاملــی از مفهوم جهاد و شــرایط تحقق و 
موانع تحقــق جهــاد را طبق مبانــی الهی 
داشــته باشــد؛ زیرا جهادی عمــل کردن، 
 مفهوم خاصی دارد. هرجــور کاری، جهادی

 نیست.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

»آنجایی که فرهنگ جهادی نیست و فرهنگ 
مادی حاکم است، هر انسانی به تنهایی خودش 
محور همه حوادث عالم است. سود را برای خود 
می خواهد و ضرر را از خود دفع می کند. اصل 
برای او این است؛ لذا تعارض ها و بی اخالقی ها 

و بی صداقتی ها و دشمنی ها پیش می آید. «
این کتاب در 264صفحه توســط نشر شهید 

کاظمی به چاپ هجدهم رسیده است.

خبر

دخترم! شهید را باورپذیر روایت کنید
مادر شهیدان روشن چراغ خطاب به خبرنگار همشهری

حتی اگر خودش هم اشاره نکند، در همان 
چند کالم اول متوجه می شوید که این مادر 
شــهید، مادر متفاوتی است؛ سال ها درس 
خوانده و درس داده و حاال نشان معلم نمونه 
و بازنشسته فرهیخته را بر سینه دارد. او دینش به این وطن را با تقدیم 2پسر ادا کرده اما باز دست از 
ایثار نکشیده؛ وقتی در اصفهان، پشت جبهه بود پناهی شد برای خانواده های جنگ زده؛ با همسرش 
هر کمکی که از دست شان ساخته بود از مالی گرفته تا مشاوره و هدایت تحصیلی برای این خانواده ها 
انجام دادند. روزهای اعزام دخترش به عنوان پرستار و همسرش به عنوان امدادگر به جبهه، خودش 
هم دوره های نظامی دیده تا اگر الزم شد عازم شود. »مریم آقااحمدی زنگنه« مادر شهیدان علی و 
محمد روشن چراغ، در سال های بعد از جنگ در اصفهان و تهران به تدریس ادامه داد تا در جبهه ای 
دیگر برای جهاد فرهنگی و آموزشی قدم بردارد. این مادر حاال که 76سال دارد و بازنشسته شده، 
دست از تالش برنداشته و در رشته مشاوره درس می خواند. او حتی اگر رشته مشاوره را آکادمیک 
نمی خواند، باز هم کالمش دلنشین است و راهگشا. ســراغ او رفتیم تا از روش های تربیتی اش در 

مدرسه و خانه برای ما بیشتر بگوید.

در یک روز برفی مهمان خانه اش می شــویم و 
گرمای وجودش سوز سرما را از خاطرمان می برد. 
در عین حال که خیلی مبادی آداب اســت و با 
احترام زیادی از ما استقبال می کند، صمیمیت 
خاصی در وجودش موج می زند. صحبت هایش را 
از مرحوم حاج حسین، همسرش شروع می کند: 
»سال 133۸بود که ازدواج کردم. ازدواج ما سنتی 
بود اما با محبت همسرم، شور و عشق و احترام در 
زندگی ما برقرار شد. معلم بود و با عشق، معلمی 
می کرد، عاشق این بود که انسان تربیت کند. با 
تشویق او بعد از ازدواج و همزمان با به دنیا آمدن 
بچه ها درس را ادامه دادم. 4تا بچه داشــتم که 
دیپلم را گرفتم؛ 2تا پسر و2تا دختر. وارد آموزش 
و پرورش شدم و شغل معلمی را انتخاب کردم.« 

همسرم، نقطه عطف زندگی ما
حاج حسین نقطه عطف زندگی ما بود. شکل و 
اساس خانواده را به شکلی بنا کرده بود که زن در 
خانه تکریم می شد. خیلی ارزش برای من قائل 
بود. تشویقم کرد بعد از ازدواج با وجود کارهای 
خانه و بچه داری، درس بخوانم و شــغل معلمی 
را انتخاب کنم. برای رشــد و تربیت بچه ها وقت 
می گذاشت؛ نه فقط بچه های خودمان که برای 
همه شاگردانش. خودش معلم بود و دلسوز. آن 
سال ها مرسوم بود که پسرها عزیزکرده باشند و در 
خانه دست به سیاه و سفید نزنند و همه کارهای 
خانه را مادر و دخترهای خانــه انجام دهند اما 
پسرانم اینگونه نبودند؛ کمک حال من در خانه 
بودند. دیگران می گفتند انگار نه انگار اینجا 4تا 
بچه زندگی می کنند. چطور اینقدر تمیز و مرتب 
است. این کارکردن در خانه را از حاج حسین یاد 
گرفته بودند. من اگر معلم نمونه شــدم و مادر 
در این جایگاه هســتم همــه را مدیون مرحوم 

حاج حسینم.«

کنار درس مهارت یاد بگیرند
پسرانش را آقا صدا می زند؛ علی آقا و آقا محمد. با 
ذوق خاصی دستش را بلند می کند سمت عکس 
پسران و می گوید: »این پسرم که سمت راست 
عکس با پیراهن آبی می بینید، علی آقاست؛ پسر 
اولم که سال 44شب یلدا به دنیا آمد. خیلی زرنگ 

و باهوش بود و در رشــته ریاضی فیزیک درس 
می خواند. حاج حســین معتقد بود بچه ها باید 
کنار درس، مهارت های دیگر را هم یاد بگیرند. 
به همین خاطر هر سال فصل تابستان با تعطیلی 
مدارس، علی آقا مهارتــی را یاد می گرفت. البته 
شاگردی نمی کرد، چون وضع مالی مان خدا را 
شکر خوب بود. حرفه را از اوستا، یاد می گرفت. 
یک سال تابستان، تعمیر رادیو، سال بعد عکاسی، 
سال بعد تعمیر دوچرخه و سال بعد هم پیرایش 
مردانه )سلمانی ســابق( یاد گرفت. یادم هست 
روزهایی که به سلمانی می رفت با خودش تعدادی 
کتاب می برد. همانجا به نوجوان هایی که به مغازه 
می آمدند کتاب امانــت داده و آنها را به مطالعه 
تشــویق می کرد. آنها هم عالقه مند شده بودند. 
خیلی نوع دوست بود و حواســش به اطرافیان 
بود تا چیزی کم و کســر نداشــته باشند. یادم 
هست یک بار وقتی 12ســاله بود برای ارتقاي 
دوچرخه اش از پدرش پول گرفت. بعدا فهمیدیم 
این پول را به یکی از دانش آمــوزان نیازمند در 
مدرســه داده.« علی آقا از جبهه برای مرخصی 
آمده بود. تا فهمید که عملیات فتح المبین قرار 
است شروع شود نماند و رفت. در همین عملیات 

در شوش شهید شد.

با زبان نرم برای دین تبلیغ می کرد
آقا محمد 5فروردین سال4۸به دنیا آمد. با بچه های 
هم سن و ســالش حتی بزرگ تر، از هر طیفی که 
بودند مذهبی و غیرمذهبی نرم و خوش رفتار بود. 
این جمله را مادر در وصف پسر دومش می گوید و 
ادامه می دهد: »فعال بود. ارتباط اجتماعی زیادی 
داشــت. رفتارش متعادل بود و دوستان زیادی 
داشــت. حتی با آنهایی که با او هم عقیده نبودند 
هم رفاقت داشت و می گفت باید با زبان نرم برای 
دین تبلیغ کنیم. خاطرم هست یک بار با آقامحمد 
رفته بودیم خرید. در مسیر دیدیم کسی با برخورد 
نامناسب و خشن دیگری را مورد خطاب و عتاب 
قرار داده و به اصالح او را نهــی از منکر می کند. 
آقامحمد او را کنار کشــید و گفت: نباید خشن 
رفتار کنی! باید به ســبکی صحبت و رفتار کنیم 
که کسی از دین زده نشود. سبک راهنمایی ما باید 
به گونه اي باشد که دوست جدیدی به دوستان مان 
اضافه کنیم نه اینکه او را بدتر دشمن کنیم. دوست 
نداشت عقایدش را به کســی اجبار کند بلکه با 

رفتارش آنها را سمت خود می کشاند.«
آقا محمد ورزش کشــتی را انتخاب کــرده و در 
این رشــته مدال طال و نقره هم گرفته بود. اوایل 
خانم معلم و حاج حســین نگران بودند که نکند 
این ورزش، پسران شــان را خشن و بدخلق کند. 
به همین خاطر مرتب به آنها توصیه می کردند که 
رفتار جوانمردانه داشته باشند. به مرور در اخالق 
و رفتار پســرها دیدند که آنها برداشت درستی 
از ورزش های رزمی دارنــد و ورزش غیر از بدن، 
اخالق شان را هم ســاخته و منش پهلوانانه پیدا 
کرده اند. خودش می گویــد: »آقامحمد یک روز 
با آنکه نســبت به حریفش برتری داشت، نتیجه 
را واگذار کرد. بعدا فهمیدم که او می دانست پای 
حریفش آسیب دیده و نمی خواسته به او سخت 
بگیرد.«  او از روزهای حضور پسر دومش در جبهه 
می گوید: »وقتی پســر اولم شهید شد، آقامحمد 
درس می خواند. سال 64دیپلمش را گرفت و در 
دانشــگاه تربیت معلم تهران قبول شد. سال بعد 
داوطلبانه از تهران با لشکر 27محمدرسول اهلل)ص( 

عازم جبهه شــد. البته او از ســربازی معاف بود. 
چون هم تک فرزند پســر خانواده بود و هم برادر 
شهید و هم دانشجوی تربیت معلم. از طرفی پدر 
و خواهرش هم مدام به عنوان پرســتار و امدادگر 
به جبهه می رفتند و می آمدنــد. فرمانده گردان 
27کمیل بود. در عملیات کربالی 4مجروح شد 
و در عملیات کربالی 5به شــهادت رسید. همان 
روزها همسرم هم در جبهه بود و آقامحمد را چند 
روز قبل از شهادت در دوکوهه دیده بود. فرزندان 
من مسیر سبز و روشنی را انتخاب کردند و از آنها 
می خواهم من را هم دعا کنند. برای همه مادرها دعا 
می کنم تا از مادر بودنشان نتیجه خوبی برای تربیت 

فرزندانشان بگیرند.«

شهدا را باورپذیر توصیف کنید 
یک عمــر درس داده؛ نه فقط درس حســاب و 
هندسه که درس زندگی داده و می دهد. معلمی 
را زندگی کرده و می گوید معلمی شغل نه عشق 
من است. راست هم می گوید هر حرفی که می زند، 
سنجیده است و کلی حرف حساب پشت آن است. 
وقتی صحبت هایش را گوش می دهیم یاد کالس 
درس می افتیم. آنقدر جــذاب و کاربردی حرف 
می زند که دوست داری مثل بچه های مدرسه ای 
دفتر و خودکار برداری و نکته ها یادداشت  را کنی. 
خودش اینطور سر حرف را باز می کند: »دخترم 
جوری از شهدا بنویسید که برای نسل جوان ما 
باورپذیر باشند. آنها را دســت نیافتنی توصیف 
نکنید. شهدا و بین آنها پسران من تافته جدا بافته 
نبودند. مثل همــه بچه ها بازی و بازیگوشــی 
داشــتند. درس هم می خواندند و جزو بچه های 

با اخالق و با ادب بودند. 
عالقه مند مطالعــه و ورزش ازجمله کشــتی، 
کاراته و شــنا بودند. با تربیت خانواده و انتخاب 
درست، به این مسیر رسیدند که با شروع جنگ 
تحمیلی، شــجاعانه زندگی عادی را رها کرده و 
برای حفظ وجب به وجب خاک وطن به میدان 
رفتند. تربیت درست در خانواده و مدرسه و جامعه 
باعث می شــود تا بچه ها انتخاب درست داشته 

باشند.« پسرها هر ســال روز مادر یادگاری های 
جالبی می گرفتند؛ »یک ســال علی آقا روز مادر 
برای من یک مجسمه دکوری زیبا گرفت که روی 
آن دما سنج بود. آقامحمد هم یک سرویس کفگیر 
و مالقه آویزدار گرفت. در مناسبت های مختلف 
احساس و تبریک شان را، برایم در نامه می نوشتند 
و نقاشی می کردند. من تعدادی از آنها را یادگاری 
نگه داشتم. خط خیلی قشنگی داشتند. خطاطی 

می کردند.«

حامی جنگ زده ها 
وقتی جنگ شــروع شــد، همه اعضای خانواده 
روشــن چراغ پای کار آمدنــد. اول دختر جوان 
خانواده که تازه پرستار شــده بود با تیم پزشکی 
اعزام شد. بعد پدر با  هالل احمر برای امدادرسانی 
رفت. پسرها هم یکی بعد از دیگری رفتند جبهه. 
مادر خانواده هم بیکار ننشست؛ دوره های آموزش 
نظامی و کار با اسلحه را گذرانده و آماده اعزام بود. 
خودش می گوید: »با آنکه باردار بودم و بیشــتر 
اعضای خانــواده هم در جبهه بودنــد، خودم را 
آماده دفاع از میهنم کرده بودم. نمی توانســتیم 
نسبت به میهن و خاک وطنمان بی تفاوت باشیم. 
جبهه اولویت زندگی ما شــده بود.« جنگ بود، 
موشــکباران بود و آوارگی و در به دری. خیلی ها 
از خانه و کاشانه شان دور شده و به شهرهای امن 
پناه بردند. خانواده شــهید روشن چراغ نسبت 
بــه جنگ زده هایی که به اصفهــان آمده بودند، 
بی تفاوت نبودند. پیگیر مسائل مالی خانواده ها 
و مشکالت تحصیلی دانش آموزان مهاجر بودند. 
بچه ها دیگر رغبتی به درس خواندن نداشتند، این 
خانم معلم بود که آنها را برای دوباره درس خواندن 

تشویق و کمک شان کرد.

مادر هرروز درس تازه ای برای گفتن دارد
خواهر شهید درباره مادرش توصیف زیبایی دارد 
و می گوید: »ما در تمام این سال ها مادر را درکنار 
روزمرگی های خانم های خانه دار، عمدتاً در حال 
مددکاری اجتماعی به نیازمنــدان و یا در حال 
مطالعــه دیده ایم. مادر در کنــار اندوه بی حدی 
که در فراق 2فرزند شــهیدش داشــته، درکنار 
اشک ها و غم ها، زنی قدرتمند و دغدغه مند بوده 
و روحیه اجتماعی باالیی داشته و از بانوان فعال 
بوده. تا جایــی که به او به طور جدی پیشــنهاد 
شد که وارد عرصه انتخابات شود اما او نپذیرفت 
و همیشــه می گوید اولویتم شغل معلمی است. 
عاشق این شغل و شاگردانم بودم. مادر ما سال ها 
وفادارانه و به زیبایی با پدر فقیدمان زندگی کرد 
و در آخرین ســال های زندگی پدرمان، مرحوم 
دکتر حسین روشن چراغ، عاشقانه درکنارش بود 
و از او پرستاری کرد و حاال با توجه به شرایط سنی 
و جسمی اش و با داغ هایی که در سینه اش از فراق 
فرزندان رشیدش و دوری از پدرمان دارد، هنوز هم 
نبض زندگی ما دختران و نوه هایش است. او هرروز 

حرف و درس تازه ای برای گفتن 
به ما دارد و هر بار ما را زنده تر و 

بیدارتر می کند.«

مهناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

شاهنامه خوانی 
برای بچه ها 

مغز بچه های کوچک 
گیرایی باالیی دارد 
و به همین خاطر از 

کودکی، در کنار 
خواندن الالیی های 

سنتی، برایشان 
شاهنامه و گلستان و 
بوستان می خواندم. 

ضرب المثل های ایرانی 
را برایشان تعریف 

می کردم. چون معتقد 
بودم یکی از حق های 

مادرانه ای که بر 
گردن من بود آشنایی 

بچه ها با فرهنگ 
و ادبیات فارسی 

است. گرچه درس 
می خواندم و شاغل 
بودم اما برای بچه ها 
وقت می گذاشتم، با 

حوصله سؤاالت شان 
را جواب می دادم. اگر 

سؤالی را بلد نبودم، 
فرصت می گرفتم 

مطالعه می کردم و به 
آنها جواب می دادم. 

من و پدرشان 
حاج حسین برای 

اوقات فراغت بچه ها 
وقت می گذاشتیم و 

برنامه ریزی می کردیم؛ 
در همان دهه50، 

پدرشان اهتمام داشت 
که بچه ها خواندن قرآن 
را یاد بگیرند. روزهایی 

که مصادف با دوران 
نوجوانی آقا پسرها بود، 

وقت بیکاری و بطالت 
نداشتند و به سبک 

مفیدی پر کرده بودند.

بازی به سبک 
مادر معلم 

بازی اي که با آقا پسرها 
داشتم این بود که برای 

آنها کتاب می خواندم 
به قسمت حساس که 
می رسیدیم می گفتم 

حاال خودتان باقی 
را بخوانید و آنچه از 

کتاب یاد گرفتید کتبی 
برای من روی کاغذ 
بنویسید. می گفتم 

هر چی نوشتید قبول 
هست فقط بنویسید. 
اگر خواسته ای از من 

یا پدرشان داشتند 
باید با تاریخ روی 

کاغذ می نوشتند و به 
من تحویل می دادند. 
من این برگه ها را نگه 
می داشتم و هر چند 

وقت یک بار برگه های 
خواسته هایشان را به 
آنها نشان می دادم تا 
ببینند به مرور زمان 

نوع خواسته های آدم 
چه تغییری می کند و 

برای خواسته هایی که 
برآورده شده قدردان 

اول خدا و بعد پدر 
و مادر باشند. حتی 

اعتراض یا گله ای از هم 
داشتند هم می گفتم 
بنویسید. با این کار، 

نوشتن و ادبیات بچه ها 
هم تقویت می شد. از 

طرفی سعی می کردم با 
احترام با آنها حرف بزنم 

تا آنها هم با دیگران با 
احترام صحبت کنند.

مادربزرگ دانشجو
سراسر تکاپوست؛ حتی حاال که بازنشسته شده و پا به سن 

گذاشته است. خودش می گوید: »دوست ندارم چون سنم 
باال رفته و بازنشسته شدم محکوم به خانه نشینی 

باشــم و منتظر مرگ. دوســت دارم تا زنده ام 
رشد کنم. وقتی سال 84بازنشسته شدم تازه 
کنکور داده و دانشگاه قبول شدم. اما همان 
سال های اول، همدم زندگی ام حاج حسین 
بیماری ســختی گرفت. به خاطر پرستاری 
از او درسم را رها کردم. وظیفه اول و آخرم 
پرستاری از حاج حســین عزیزم بود. او 

بعد از 6سال بیماری سخت، پرکشید و 
من باز تنها شدم. چند سال بعد دوباره 
کنکور دادم و در رشــته مشاوره قبول 
شدم. حس می کنم حضورم در دانشگاه 
به دانشــجویانی که مثل فرزندان و نوه 
من هستند انگیزه و روحیه داده است. 
این حرفی است که خودشان می گویند.«
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علی اهلل سلیمیگزارش
روزنامهنگار

بعضی از کتاب ها هم ماننــد برخی آدم هــا از اقبال بلندی 
برخوردارند و قابلیت ها و ظرفیت های  بالقوه شان به موقع دیده 

می شود تا امکان موفقیت های روزافزون برایشان فراهم شود. 
در این راســتا و در میان کتاب هایی که طی دهه های اخیر با 
مضامین همسو با ارزش های جامعه اسالمی در بازار کتاب ایران 
منتشر شده اند، آثاری هم هســتند که افتخار برخورداری از 
تقریظ مقام معظم رهبری هم نصیب شان شده و نظر مثبت رهبر 
فرزانه نسبت به این کتاب ها، موج بلندی از استقبال از طرف 

مخاطبان کتابخوان را در جامعه در پی داشته و دارد. این آثار بعد 
از مفتخر شدن به تقریظ مقام معظم رهبری بارها تجدیدچاپ 
شده و اکنون جزو نام های آشنا در بازار کتاب محسوب می شوند. 
در میان نویســندگان این کتاب ها، زنان نویسنده آمار باال و 
قابل توجهی دارند که در ادامه با آثار و اســامی تعدادی از آنها 

آشنا می شویم.

دستخط رهبری بر پیشانی کتاب های زنان نویسنده
بانواناهلقلمازتقریظهایرهبرمعظمانقالببرکتابها،سهمقابلتوجهیدارند

دریچهادبیاتمقاومت

رمانمعمایی

قصههایکهن

تجلیل از پژوهشگران حوزه 
اعتصامی پروین 

همزمانبابرگزاریهمایــشبینالمللیپرویــناعتصامی،
پایاننامههاورسالههایبرتردرحوزهپرویناعتصامیمعرفی
میشوند.بهگزارشهمشــهری،بهنقلازروابطعمومیبنیاد
فرهنگیمقبرهالشعرااستادشهریار،جوادوندنوروز،رئیسبنیاد
فرهنگیمقبرهالشعراشــهریارورئیسشورایسیاستگذاری
نخستینهمایشبینالمللیپرویناعتصامیگفت:اینامربا
هدفتشویقوترغیبنویســندگانپایاننامههاورسالههای
حوزهپرویناعتصامیوآشناییباآخریندستاوردهایعلمی
وپژوهشیدانشــگاهیانجامشــدهدرحوزهپرویناعتصامی
انجاممیشــود.اولینهمایشبینالمللیپرویناعتصامیبا
همکاریمشــترکبنیادفرهنگیمقبرهالشعرااستادشهریار
ودانشــگاهعالمهطباطباییباهدفتبییننقــشوجایگاه
پرویناعتصامــیدرارتقایفرهنگایرانزمینســالآینده
دردانشگاهتهرانبرگزارخواهدشــد.عالقهمندانبهشرکت
دراینهمایــشمیتوانندفایلپایاننامهیارســالهخودرابه
دبیرخانهنخستینهمایشبینالمللیپرویناعتصامیبهنشانی

norooz1347@yahoo.comارسالکنند.

نفقه بر »سهل بن ابراهیم«
»ســهلبنابراهیم«گوید:با
ابراهیمادهمســفرکردم.من
بیمارشــدمواوآنچهداشــت

فروختوبرمننفقهکرد.
آرزوییازویخواستم؛خری
داشــت،فروختوبرمننفقه
کرد.چونبهترشــدم،گفتم:

»خرکجاست؟«
گفت:»فروختم.«

گفتم:»برکجابنشینم؟«
گفت:»یابرادر،برگردنمنبنشین.«

سهمنزل،مرابهگردننهادوببرد.
تذکره االولیاء - عطار نیشابوری

لبخند اشک
مجموعــهدوجلــدی»لبخند
اشــک«بهقلمفهیمهسادات
موسوینیا،خاطراتخواهـران
40نفرازشــهدایمعاصـــرو

شاخصجهاناسالمازکشـورهایایران،لبنان،سوریه،عراقو
افغانستاناستکهتوسطانتشاراتشهیدکاظمیدرقمچاپو
منتشرشدهاست.اینخاطراتاززمانتولدشهداتاماجراهای
بعدازشهادتشاندرقالبروایتهایداستانیتنظیمونگارش
یافتهونویســندهدرخاللبازگوکردنخاطراتبهبســیاری
ازرخدادهایتاریخی،سیاســی،اجتماعــیوحتیاطالعات
گردشگریهمپرداختهاست.اینمجموعه2جلدیدر8بخش
باعناوین؛شهدایدفاعمقدس،شهدایانقالب،شهدایترور،
شهدایمدافعحرم،شهدایسالمت،شهدایامنیت،شهدای
مقاومتوشهدایمناتنظیمشدهاست.دراینکتابخاطرات
خواهرانشــهداییچونابراهیمهادی،حــاجابراهیمهمت،
شهیدانزینالدین،شهیدانجهانآرا،شهیدشیرودی،شهید
پالرک،شهیدفهمیده،شهیدکاوه،شهیدصیادشیرازی،شهید
فخریزاده،شهیدعمادمغنیه،شهیدحججی،شهیدرکنآبادی،
شهیدقربانخانی،شهیدپاشاپورو...تنظیمونگارشیافتهاست.

پژواک هایی از سوی مرده
کتاب»پژواکهاییازســوی
مرده«اثــریوهــانتئورینبا
ترجمهمرجاناندرودیبهتازگی
ازسوینشرصادچاپومنتشر
شدهاســت.اینکتاب،یکیاز
مهمتریــنرمانهــایادبیات
اسکاندیناویدرسالهایاخیر
محسوبمیشــودکهتوسط
منتقدانادبیاتداستانیمورد

توجهقرارگرفتهاست.بســیاریازکارشناســانومنتقدان
ادبیآنراجدیتریناثرجنایی-معماییدودههاخیرادبیات
اسکاندیناویمیدانندکهپیشــرودرادبیاتجنایی-معمایی
است.براساساینرمانیکفیلمســینماییهمبههمیننام
ساختهشدهاســت.اینرماندربارهزندگیجولیا،مادرینس
است؛پســربچهایکهسالهاقبلوقتی5ســالهبوده،ازخانه
پدربزرگشبرایبازیبیرونرفتهودیگربازنگشــتهاســتو
هیچوقتحتیجسدشهمپیدانشــدهاست.جولیاباپدرش
گرالفبهخاطرهمینمسئلهروابطسردیدارد؛چراکهمعتقد

استاومراقبینسنبودهاست.

کتاب »گلستان یازدهم« به 
قلم بهناز ضرابی زاده، خاطرات 
زهرا پناهی روا، همسر شهید 
علی چیت سازیان از سرداران 
شهید استان همدان است که 
توسط انتشارات سوره مهر 

منتشر شده اســت. این کتاب از آثار موفق در حوزه 
ادبیات دفاع مقدس اســت که مورد توجه مقام معظم 
رهبری هم قرار گرفته و از تقریظ ایشان برخوردار شد. 

این کتاب یک عاشقانه آرام در دل جنگ است.

گلستان یازدهم

کتاب »لشــکر خوبــان« 
نوشــته معصومه سپهری، 
روایتی از گفت وگوی طوالنی 
فرج قلــی  زاده بــا مهدی  
قلی رضایــی اســت که به 
بازخوانی گوشه هایی ناگفته از 

تاریخ دفاع مقدس می پردازد. این کتاب هم که از سوی 
انتشارات سوره مهر منتشر شده، از تقریظ مقام معظم 
رهبری برخوردار اســت. در این کتاب از وقایع لشکر 

عاشورا سخن به میان آمده است.

لشکر خوبان

کتاب »سرباز کوچک امام« 
به قلم فاطمه دوست کامی، 
خاطرات آزاده پرآوازه)که در 
13سالگی به اسارت دشمن 
درآمد( مهدی طحانیان است 
که از سوی انتشــارات پیام 

آزادگان منتشر و مفتخر به دریافت تقریظ مقام معظم 
رهبری شد. فاطمه دوست کامی در جایگاه نویسنده 
در کتاب سرباز کوچک امام به شرح خاطرات مهدی 
طحانیان به عنوان جوان ترین اسیر جنگی در دوران 

دفاع مقدس پرداخته است. 

سرباز کوچک امام

کتاب »فرنگیس« به قلم مهناز 
فتاحی، خاطــرات فرنگیس 
حیدرپور است که اثر برگزیده 
جایزه کتاب سال دفاع مقدس 
هم شناخته شــده و از سوی 
انتشارات سوره مهر منتشر و 

مفتخر به دریافت تقریظ مقام معظم رهبری شد. کتاب 
ماجرای رشادت های فرنگیس در زمان جنگ است که 
وقتی تنها 1۸ سال داشت، با تبر با 2سرباز عراقی درگیر 

شده و یکی را کشته و دیگری را اسیر می کند.

فرنگیس

کتاب »عباس دســت طال« 
به قلم محبوبه معراجی پور، 
روایت زندگــی حاج عباس 
علی باقــری از رزمندگان 
دوران دفاع مقدس است که 
از سوی انتشــارات فاتحان 

منتشــر و مفتخر به دریافت تقریظ رهبری شد. این 
کتاب نگاهی به عملکرد بســیجیان فنی و تعمیرکار 
واحد پشتیبانی و تدارکات سپاه پاسداران در دوران 

۸سال دفاع مقدس دارد. 

عباس دست طال

کتــاب »تنها گریــه کن« 
نوشته اکرم اسالمی، روایت 
ت  ا د ف ســا شر ا گی  ند ز
منتظری، مادر شهید محمد 
معماریان اســت که توسط 
انتشــارات حماســه یاران 

منتشر و مفتخر به دریافت تقریظ مقام معظم رهبری 
شد. بخشی از این کتاب به مبارزات انقالبی راوی در قم 
و تهران می پردازد و نمایی کلی از سیمای زنی مجاهد را 
نشان می دهد. بخش دوم کتاب به خاطرات مادر از زمان 

جنگ و شهادت فرزندش محمد اختصاص دارد.

تنها گریه کن

کتاب »دختر شــینا« به قلم 
بهناز ضرابــی زاده، روایت 
زندگی قدم خیــر محمدی 
کنعان، همسر سردار شهید 
حاج ستار ابراهیمی است که 
توسط انتشارات سوره مهر 

منتشر شده است. این کتاب هم از آثار موفق در حوزه 
ادبیات پایداری است که موفق شد از تقریظ مقام معظم 
رهبری برخوردار باشد. کتاب دختر شینا جایزه کتاب 

دفاع مقدس را هم دریافت کرد. 

دختر شینا

کتاب »نورالدین پسر ایران« به 
قلم معصومه سپهری، روایت 
خاطرات رزمنــده و جانباز، 
سیدنورالدین عافی است که از 
تقریظ رهبری برخوردار است. 
این کتاب را انتشارات سوره  

مهر منتشر کرده و ششصدمین کتاب دفتر ادبیات و 
هنر حوزه  هنری به حساب می آید. معصومه سپهری کار 
پیاده سازی و تنظیم این مصاحبه ها و همچنین انجام 

مصاحبه های جدید و تکمیلی را بر عهده  گرفت.

نورالدین، پسر ایران

کتــاب »مربع هــای قرمز« 
به قلــم زینــب عرفانیان، 
خاطرات شفاهی حاج حسین 
یکتــا از دوران کودکــی تا 
پایان دفاع مقدس اســت که 
از سوی انتشــارات شهید 

کاظمی منتشر و مفتخر به دریافت تقریظ رهبری شد. 
محمدحسین حسینی یکتا مشهور به حاج حسین یکتا، 
یکی از اعضای شورای مرکزی قرارگاه عمار و فرمانده 
قرارگاه فرهنگی خاتم االوصیا ســت که در برپایی و 

مدیریت اردوهای راهیان نور فعالیت دارد.

مربع های قرمز

کتاب »دا« به قلم سیده اعظم 
حسینی، خاطرات سیده زهرا 
حسینی اســت که از زمان 
انتشار بارها تجدید چاپ شده 
و جوایز  ملی را کسب کرد. این 
کتاب از سوی انتشارات سوره 

مهر منتشر شــده و از تقریظ مقام معظم رهبری هم 
برخوردار است. در این کتاب، راوی، گوشه ای از تاریخ 
جنگ را بازگو می کند که غالبا به اشغال و فتح خرمشهر 

مربوط می شود. 

دا

کتاب »من زنده ام« روایتی 
از خاطرات دوران اســارت 
معصومه آباد بــه قلم خود 
وی است که از 4سال اسارت 
در زندان هــای ارتش عراق 
می گوید. این کتاب از سوی 

انتشارات بروج منتشر و مفتخر به دریافت تقریظ مقام 
معظم رهبری شده است. این کتاب در سیزدهمین دوره 
جایزه کتاب ســال دفاع مقدس به عنوان اثر برگزیده 

انتخاب شد. 

من زنده ام

کتاب »حــوض خون« به قلم 
فاطمه سادات میرعالی، روایت 
زنان اندیمشک از رختشویی 
در دوران دفاع مقدس است که 
توسط انتشارات راهیار منتشر 
و مفتخر بــه دریافت تقریظ 

مقام معظم رهبری شد. این کتاب پژوهشی و خواندنی، 
خاطرات و روایت های ۶4نفر از بانوان اندیمشکی درباره 
فعالیت شان در بخش رختشــویی البسه رزمندگان 
دفاع مقدس را شامل می شــود که محققان مجموعه 

تحقیق و گردآوری آنها را بر عهده داشته اند.

حوض خون
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بهاره خسروی
روزنامه نگار 

یکی از قدیمی ترین  ایســتگاه های قطار ایران همین ایستگاه 
راه آهن تهران اســت؛ بزرگ تریــن پروژه عمرانی کشــور که 
ساخت وساز آن در اوایل قرن گذشته آغاز شــد و پر از ماجراهای جالب و خواندنی است. 
یکی از این داستان ها مربوط به تملک اراضی یخچال خاندان تختی بود. کلنگ ساخت این  
ساختمان در ۲۳ مهرماه سال ۱۳۰۶ در جنوبی ترین بخش پایتخت، خارج از دروازه گمرک 
به زمین زده شد و دولت خیلی زود اقدام به تملک زمین های اطراف برای توسعه این پروژه 
کرد و این شروع ماجرا بود. »نصراهلل حدادی« تهران شناس تعریف می کند:»در محدوده 
راه آهن فعلی افراد سرشناسی مانند، مرحوم »حاج رجب تختی« پدر بزرگ جهان پهلوان 
غالمرضا تختی، »حاج محمد حسن شمشیری«، »حاج رجب آدم بکان« و »رضا فرزانه « 

یخچال های طبیعی داشتند. در واقع زمین ها و محدوده این یخچال ها جزوی از دارایی آنها 
محسوب می شدند.اما وقتی ماجرای ساخت راه آهن به میان آمد این اراضی توسط دولت 
تملک شد و زمینه نارضایتی و گله مندی همه مالکان به ویژه حاج رجب تختی را فراهم آورد. 
دولت وقت هم هیچ تالشی برای جلب رضایت آنها نکرد.« معمار بنای ایستگاه راه آهن 
تهران که یکی از بناهای تاریخی پایتخت محسوب می شود، »والدیسالو والدیسالوویچ 
گارادیتسکی« اوکراینی است که با الهام از شیوه معماری ایران باستان و به کارگیری سبک 
معماری اکسپرسیونیسم آرمان گرا این بنا را طراحی کرد.  بنای ساختمان در آن زمان ۲در 
داشت که یکی از این درها برای ورود عامه مردم و در دیگر آن مختص رفت وآمد خاندان 

سلطنتی بود. این تصویر مربوط به ساختمان راه آهن در سال ۱۳۳۶ است.

حسن حسن زاده اینجا نخســتین پارک تهران بود؛ 
حوالی محــدوده کنونــی دروازه روزنامه نگار 

شمیران و جایی که امروز تنها یک در 
چوبی و نام »کوچه پارک امین الدوله« روی تابلوی شهرداری 
از آن پارک زیبا باقی مانده است. ماجرای ساخت نخستین 
پارک تهران به ۱۵۰ سال پیش برمی گردد؛ یعنی به اوایل سال 
۱۲۹۰ هجری قمری وقتی که »میرزا علی خان امین الدوله« 
وزیر ناصرالدین شــاه و صدراعظم مظفرالدین شاه قاجار 
تصمیم گرفت برای خود باغی دلگشــا در تهران بســازد. 
امین الدوله همراه با ناصرالدین شاه به انگلیس رفته بود که 
برای نخستین بار با مکانی به اسم پارک آشنا شد. او وقتی به 
تهران برگشت در ملک وسیعی که در حوالی دروازه شمیران 
داشت، باغی شبیه به پارک های انگلیسی ساخت؛ پارکی با 
یک دریاچه زیبا و مرغابی هایی که در میانه دریاچه بی وقفه 

بازی می کردند.پارک امین الدوله حتی قایق های تفریحی هم 
داشت که به جذابیت وصف نشدنی آن اضافه می کرد. دریاچه 
این پارک که بعدها به منبع الهــام دیگر پارک های مدرن 
تهران تبدیل شد ۲ هزار مترمربع وسعت داشت و آب هم از 
قنات امین الدوله تامین می شد. در نخستین سال های ساخت 
این پارک، تهرانی ها همه روزه نمی توانستند از آن استفاده 
کنند. چرا که امین الدوله مهمانی ها و جلسات شخصی اش را 
در آالچیق ها و عمارت کاله فرنگی این باغ برگزار می کرد. با 
وجود این، امین الدوله در مناسبت های خاص به مردم تهران 
اجازه می داد که وارد این پارک شوند. پارک امین الدوله اما 
به سرنوشت بسیاری از باغ های تهران دچار شد و در مسیر 
توسعه ساخت و ســازهای شــهر از بین رفت. اکنون از 
نخستین پارک تهران، جز چند تصویر و یک سردر قدیمی 

چیزی باقی نمانده است.

نخستین پارک تهران کجا ساخته شد ؟
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ابوذر چهل امیرانی مسجد ماشاءاهلل  ، مکانی تاریخی در شهرری به حساب می آید 
که گفته می شود روزگاری به مسجد مهمان کش معروف بوده روزنامه نگار 

است چرا که چند مسافری که شب در آن خوابیده بودند، فوت کرده بودند! در زمان های 
قدیم، مسافران در راه مانده به مســاجد می رفتند تا شب را در آنها سپری کنند، اما هر 
مسافر و مهمانی که برای اقامت شبانه وارد مسجدی در شهرری  می شد، صبح روز بعد، 
پیکر بی جانش را از آن بیرون می کشیدند! به همین دلیل، به اینجا مسجد آدم کش یا 
مهمان کش می گفتند که در آرامگاه ابن بابویه شهرری قرار دارد. این موضوع سبب شده 
بود تا اهالی شهرری، مسافرها را از ماندن در این مسجد منع کنند. برخی می گفتند این 
مسجد جن دارد و اجنه هرکسی را که در این مسجد بخوابد، می کشند. این حرف ها باعث 

شد تا فردی به اسم ماشاءاهلل تصمیم به رازگشایی از این موضوع کند و شب آنجا خوابید.
او نیمه های شب صداهای عجیب و خوفناکی در مسجد شنید. صدا از روزنه ای می آمد. 
با کمی دقت متوجه شــد این صداها در اثر وزش باد در روزنه تولید می شود و بی شک 
همین عامل سبب ترس، ســکته و مرگ کسانی می شود که شــب را در این مسجد 
می خوابند. ماشاءاهلل با تیشه و کلنگ به جان روزنه افتاد تا آن را خراب کند، اما به یکباره 
مقدار زیادی سکه بیرون ریخت. او از آن پس ثروتمند و  آنجا به مسجد ماشاءاهلل معروف 
شد. ابوحمزه، ری شناس معتقد است این مسجد در دوره صفویه ساخته شده است. با 
این وجود، باوری افواهی، شعرموالنا در مسجد مهمان کش را به این مکان نسبت می دهد 

و بر همین مبنا قدمت آن را به قرون ۶ و 7 می رساند.

سکه هایی که ماشاءاهلل پیدا کرد
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ثریا روزبهانی ســال های پایانی دهه۳۰ در فضای مدرن شهری تهرانپارس، 
تفریحی متفاوت راه اندازی شــده بود که برای خیلی از جوانان روزنامه نگار 

جذاب بود، اما همه نمی توانستند از این تفریح اســتفاده کنند و این مکان بیشتر پاتوق 
جوانان مرفه و دیپلمات های آمریکایی بود تا در تنها سینمای ماشینی تهران بنشینند و 
فیلم ببینند. ایده ساخت نخستین سینما ماشینی »درایوین سینما« ۲۵اسفند سال ۱۳۳7 
شکل گرفت. پس از موافقت اداره نمایش وزارت کشور، زمینی در محدوده تهرانپارس فعلی 
برای شکل گیری این سینما انتخاب و بخشی از کار انجام شد. اما روند ساخت وساز به دالیل 
نامعلومی متوقف شد تا در۶اردیبهشت سال ۱۳۳۹ این ایده عملی شد و درایوین سینمای 
تهرانپارس، نخستین سینمای ماشینی تهران و کشور فعالیتش را آغاز کرد. وسعت درایوین 

سینمای تهرانپارس ۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع، گنجایش آن ۲۸۴ اتومبیل و بهای بلیت آن 
۱۵۰ریال بود که فیلم های بســیاری در آن بــه نمایش درآمد. »داریوش شــهبازی« 
تهران شناس درباره هویت تاریخی این سینما می گوید: »اوایل دهه۴۰ وقتی که کودک 
بودم گاهی با مرحوم پدرم و خانواده به درایوین سینمای تهرانپارس می رفتم. یادم هست 
پرده وسیع سینما روی پایه های بتنی تعبیه شــده بود و در کنار محل پارک هر ماشین 
میله ای قرار داشــت که بلندگوها روی آن بود تا کم و زیادکردن صــدای آن در اختیار 
تماشاگران باشد.« کف سازی این درایوین سینما در بخش مخصوص اشراف دارای شیب 
مناسب تری بود تا آنها بتوانند راحت تر و بهتر فیلم را تماشا کنند. سینمای اتومبیل روي 

تهرانپارس در سال ۱۳۴۹ تعطیل شد و در محل آن ساختمانی احداث شد. 

سینمای خودرویی؛ ویژه پولدارها و آمریکایی ها
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تملک یخچال پدربزرگ تختی برای ساخت راه آهن

عودالجان یا اودالجان، کهن تریــن و تاریخی ترین محله  نصیبه سجادی
تهران، زمانی از مرفه نشین ترین منطقه تهران بود. این محله روزنامه نگار 

در دل خود آثار تاریخی و طبیعی بســیاری دارد، مثل امامــزاده یحیی)ع(، خانه 
مهرانگیز و کامبیز، سرای کاظمی و حمام نواب. از آثار طبیعی هم درخت چنار آن 
است که عمری بیش از قدمت محله  عودالجان دارد. این چنار حدود هزار سال است 
که در صحن بانوان امامزاده یحیی)ع( جاخوش کرده و یکی از کهن ترین موجودات 
زنده تهران لقب گرفته است.تعداد چنارهای امامزاده یحیی)ع( در قدیم ۳ اصله بود 
که ۲درخت به دلیل عوامل انسانی و جغرافیایی از بین رفت و فقط یک چنار باقی 
ماند که سال ۱۳۳۰ ثبت ملی شده است. این چنار پیر به دلیل سن و سال باال کمی 

آسیب دیده و به وسیله  زنجیر بسته  شــده تا بیش  از این در هم نشکند. ارتفاع آن 
چندان زیاد نیست و شــباهتی هم به چنار ندارد، اما با توجه به قطر 7 متری اش 
می توان به قدمت آن پی برد. حفره ای بر تنه  این درخت وجود دارد که برخی بر این 

باورند در زمان های قدیم، مرد کفاشی حفره  را ایجاد کرده تا در آن زندگی کند.
او در آن حفره به شــغل کفاشــی می پرداخته و همانجا هم می خوابیده است. 
قدیمی های محل می گویند که ســال ها پیش ناگهان مــرد کفاش آنجا را ترک 
کرده و از آن روز دیگر دیده نشــده اســت، اما برخی دیگر به این گفته اعتقادی 
ندارند و بر این باورند که این حفره بر اثر دود شــمع هایی ایجاد شده که زائران 

آنجا روشن می کردند.

پیرترین موجود زنده تهران
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 صدراعظم در آالچیق  

بهترینقصههایتاریخیتهرانجایزهمیگیرند

صفحه »روایت تهران« که پیش روی شماست، از این پس به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها 

و گذرها، واقعه های تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق خواهد داشت؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای پس پشت این 

عکس ها.شما هم می توانید در انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای 

ما ارسال می کنید با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه ای تقدیم می کند.

 نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و ۴۶۴- ۲۳۰۲۳۴۵۵
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نبردبرقیها
باآلودگیهوا

با پیشرفت فناوری، وسایل نقلیه تمام الکتریکی در حال 
رواج پیدا کردن در کشورهای مختلف جهان هستند

وعدهوزیربرایرفعفیلترکالبهاوس
وزیر ارتباطات از رفع فیلتر کالب هاوس، طی روزهای آینده 

و ادامه یافتن فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام خبر داد

به گزارش همشهری، عیســی زارع پور در حاشیه رونمایی از 
موتورهای برقی شرکت پســت گفت: »من قباًل اعالم کرده ام 
که کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، متولی فیلترینگ 
است که ۱۳عضو دارد و وزارت ارتباطات، یکی از اعضای آن است. 
اما تالش  می کنیم محدودیت هایی را که قابلیت برطرف  شدن 
دارند، برداریم و ان شاءهلل طی روزهای آینده، خبر های خوبی 

منتشر خواهد شد.«
او با اشــاره به فیلتر اینستاگرام و واتســاپ با مصوبه نهاد های 
امنیتی، آنها را فعال مشــمول رفع فیلتر ندانســت و ادامه داد: 
»ســرویس ها و خدماتی هســتند که از نظر وزارت ارتباطات، 
قابلیت بازنگری دارند و اکنون مسیر بازنگری در انسداد آنها را 
دنبال می کنیــم و در گام اول، کالب هاوس طی روز های آینده 
رفع فیلتر می شود.« زارع پور در سخنان خود به سرویس هایی 
اشــاره می کند که »از نظر وزارت ارتباطــات قابلیت بازنگری 
دارند« و کالب هاوس را در شمار این سرویس ها می داند و به نظر 
می رسد واتساپ و اینستاگرام از شمول این »نظر« خارج هستند.
با این اوصاف، انتظار می رود رفع فیلتر از پلتفرم های موردنیاز 
مردم مانند گوگل پلی در فهرست سرویس های مدنظر وزارت 
ارتباطات قرار داشته باشد. فیلتر گوگل پلی باعث شده تا مردم 
به منابع ناامــن مراجعه کنند که نتیجه آن، ســرقت اطالعات 

کاربران است.
 

عذرخواهیبرایقطعاینترنت
عالوه بر این، با توجه به بروز مشکالت عدیده برای مردم به خاطر 
قطع اینترنت در زمان کنکور، وزیر ارتباطات در ادامه سخنان 
خود تصریح کرد: »ایــن آخرین باری بود کــه اینترنت در هر 
سطحی، چه ثابت و چه سیار برای برگزاری کنکور قطع خواهد 
شد.« زارع پور با اشــاره به اینکه براساس مصوبه شورای امنیت 
کشور، سازمان سنجش برای کنکورهای آتی باید از روش های 
نوین و اصولی مقابله با تقلب اســتفاده کند، ادامه داد: »تالش 
کردیم قطعی اینترنت فقــط در محدوده های برگزاری کنکور 
باشد، اما در مناطق دورتر هم به خاطر ماهیت ارتباطات بی سیم، 
قطعی داشتیم که از هموطنان عزیزی که دچار مشکل شدند، 

عذرخواهی می کنم.«

افتتاحنخستینکارخانه
هوشمندسازیونوآوری

اولین کارخانه هوشمندســازی و نوآوری کشــور با عنوان 
»امیدینو« با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
رئیس جمهوری افتتاح شــد. به گزارش ایســنا، در کشور ۹ 
کارخانه نوآوری مشغول فعالیت هستند که این کارخانه به 
نوعی دهمین کارخانه و به لحاظ تخصصی نخستین کارخانه 
هوشمندسازی و نوآوری کشور و نخستین کارخانه با حمایت 
یک مجموعه بانکی در کشــور اســت. هدف از تشکیل این 
کارخانه نوآوری، توسعه و استقرار نهادهای زیست بوم همچون 
مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها و استارت آپ ها، مهارت افزایی 
و توانمندســازی نخبگان حوزه هوشمندســازی و پاسخ به 
نیازهای فناورانه و اولویت های حوزه هوشمندسازی کشور با 
اتکا به شرکت های دانش بنیان بوده است. ایجاد نقطه اتصال 
برای شــرکت های نوآور و دانش بنیان در کنار شرکت های 
بزرگ، ایجــاد هاب نوآوری حوزه هوشمندســازی و ارتباط 
هدفمند با فعالین داخلی و خارجی این حوزه و ایفای نقش 
نوآوری درون سازمانی با هدف شناســایی کارکنان نوآور و 
خالق از دیگر اهداف راه اندازی این کارخانه عنوان شده است. 

متخصصان حــوزه فنــاوری می گویند 
کــه هــوش مصنوعــی در آینــده جــای 
انســان را در ۲۰ درصــد از کارهــا 
می گیــرد امــا بــرای انســان ها جــای 
یــک  راه انــدازی  نیســت.  نگرانــی 
چت بــات مبتنی بــر هــوش مصنوعی 
موســوم بــه »ChatGPT«، عصــر 
جدیــدی را در حــوزه هــوش مصنوعی 
رقم زد، چراکــه توانایی های بســیاری 

در نگارش متون تخصصی دارد.

۲۰
درصد

فضانوردان ساکن در ایستگاه فضایی 
بین المللی یک پیاده روی ۷ ساعت و ۲۱ 
دقیقه ای انجام دادند. این جدیدترین 
پیاده روی فضایی ۲ فضانورد است که 
بــرای ارتقــای کانال های انــرژی پیچیده 
این ایســتگاه فضایی انجام می شــود و 
طی آن قــرار بــود پنل هــای خورشــیدی 
iROSA نصــب شــوند. هــدف اصلــی 
این دو فضانــورد تکمیــل فرایند نصب 

۲پلتفرم ویژه بود.

۲
فضانورد

دانش بنیان

عدد خبر

اینترنت

رشدسریعوسایلنقلیهالکتریکیامروزه
بخشیازتغییراساسیدرحملونقلاست.
اینتغییرمهمازآنجایینویدبخشاســت
کهمزایایقابلتوجهیبرایافراد،مشاغل،
جوامعشهریوکلکشــوربههمراهدارد.
روزگذشتهدرمراسمیکهباحضورشهردار
تهرانبرگزارشدبرایجلوگیریازآلودگی
صوتیوهوا100موتورسیکلتبرقیجایگزین
موتورسیکلتهایبنزینیدرشرکتپست
شد.برخالفچندســالقبلکهخودروها
وموتورهایبرقیبیشــترجنبهتحقیقاتی
داشتندحاالدرجهاناینفناوریتبدیلبه
یکواقعیتدرزندگیمردمشدهاست.این
روزهادیگربسیاریازمردمبهجایبنزین،

برقمیزنند!

زهراخلجیفناوری
روزنامه نگار

غول های دوچرخ برقی
از میان همه وسایل نقلیه برقی، موتور های الکتریکی از همه محبوب تر هستند. البته برای این هدف هم موتور باید قدرت کافی داشته باشد. 

استارت آپ های سفر اشتراکینیاز به ایستگاه های شارژ باتری

کشورهای پیشرو در استفاده از وسایل نقلیه برقی

 Super Soco TC برای همین در لیست 
بهترین موتورهای برقی دنیا قرار گرفته اســت 
که نه تنها ظاهر شیکی دارد، بلکه برای سفر هم 
عالی است. با حداکثر سرعت ۱20کیلومتر در 
ساعت با یک بسته باتری 2.7کیلووات ساعتی 
مسافت قابل  توجه ۹6کیلومتری را طی می کند 
که برای انجام وظایف شــهری بیــش از اندازه 

کافی است.

موتور برقــی Pursang E-Tracker که نام 
خود را از مدل قدیمی بولتاکو گرفته اســت، یک 
موتورســیکلت الکتریکی با ظاهری معمولی است 
اما برد آن ۱67کیلومتر ذکر شــده اســت. زمان 
شارژ مجدد آن 6ساعت است که می تواند در موارد 
پرترافیک کار را سخت کند. این موتور حتی قابلیت 
اتصال به گوشی هوشــمند را نیز دارد و می توان از 

طریق اپلیکیشن مخصوص به آن متصل شد.

 این موتور پرقدرت، از مغز مهندسی اریک بوئل 
به نام Fuell Fllow می آیــد. این موتور الکتریکی 
شاسی مونوکوک منیزیمی و محفظه باتری دارد که 
در چرخ عقب قرار گرفته است. حداکثر سرعت به 
88.5کیلومتر در ساعت محدود شده است که در 
زمان سبقت گیری کوتاه به ۱۳6کیلومتر در ساعت 
می رسد. استفاده از شارژر سریع CCS نوع 2، در 

عرض ۳0دقیقه شارژ باتری ها را کامل می کند.

در کشورهای مختلف جهان اســتفاده از وسایل نقلیه برقی با فعالیت 
اســتارت آپ ها در حال گسترش است. اســتفاده از خودروهای برقی 
اشتراکی، در اصل یک میانبر برای رســیدن به مقصد، بدون استفاده 
از وسیله نقلیه شخصی محســوب می شود.  در بســیاری از شهرها، 
چنین چیزی ســال ها پیش شکل گرفته اســت که متولی اکثر آنها، 

استارت آپ هایی بوده اند که روزبه روز درحال توسعه هستند. در فرانسه، 
استارت آپ اوتولیب )Autolib( برای این کار حدود 7سالی می شود که 
فعالیت دارد. ایســتگاه های مخصوص برای این خودروهای برقی در 
سطح شهر وجود دارد که از طریق اپلیکیشن می توان خودرو را اجاره 
کرد و پس از رسیدن به مقصد در نزدیک ترین ایستگاه آن را پارک کرد.

سال 202۱چین در رقابت در مسیر گذر به سمت استفاده از خودروهای الکتریکی، جایگاه 
اول را به خود اختصاص داده بود و باالتر از سوئد و آلمان قرار داشت. اما طبق آماری که در 
سال 2022منتشر شد حاال کشورهای اروپایی، ۱2رتبه اول را از آن خود کرده اند. 
نروژ، ایسلند و ســوئد باالترین رتبه را از نظر ســرانه خودروهای الکتریکی در 
جاده ها دارند. انتظار می رود فروش خودروهای برقی تا سال 20۳۳در چین از 

اروپا و آمریکا پیشی بگیرد.

هــر چــه وســایل نقلیــه الکتریکی 
بیشــتر شــود، در آینده به نقاط شارژ 
عمومی بیشــتری نیاز خواهد بود. در 
ســال 202۱، تقریبا ۳76000شارژر 
خودروی برقی در اروپا وجود داشــت. 
تا ســال 2025، تخمین زده می شود 
که ۱.۳میلیون ایســتگاه شــارژ برای 
عموم قابل دسترس باشد و این تعداد تا 
سال 20۳0به 2.۹میلیون افزایش یابد. 
هلند، آلمان، فرانســه و بریتانیا هنوز 
بخش مهمی از شارژرهای کند را به خود 
اختصاص داده اند. ســایر کشورهای 
اروپایی با نصب شــارژرهای ســریع 
)ER( راه خود را به دنیای خودروهای 

الکتریکی باز می کنند.
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کالف سردرگم تعطیلی مدارس
تعطیلی 82 روزه مدارس در سال تحصیلی جاری، موافقان و مخالفان خود را دارد

ادامه تعطیلی های مدارس در شروع بهمن ماه 
موضع گیری موافقان و مخالفان را در بر داشت. 
از ابتدای سال تحصیلی جاری تاکنون تعطیالت 
رسمی در کنار تعطیلی به بهانه آلودگی هوا، 
شیوع آنفلوآنزا، سرمای هوا و... اجازه نداده 
است که دانش آموزان بیشتر از 40روز فرصت 
رفتن به مدرســه را پیدا کنند. موضوعی که  
هم کارشناسان آموزشی را نگران کرده است 

و هم جامعه شناسان و مردم را. سید ابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهور هم در آخرین روز 
آذر امسال نسبت به تعطیلی مدارس انتقاد 
کرد و گفت: »تعطیلــی مدارس به خصوص با 
توجه به دوره طوالنی ناشــی از شیوع کرونا 
خسارات قابل توجهی به روند آموزشی وارد 
می کند و ضروری است شیوه هایی در کاهش 
موثر آلودگی هوا دنبال شود که در عین حال 

باعث آسیب به روند آموزش مدارس نشود.« 
کارشناسان آموزشی هم معتقدند با تعطیلی 
مدارس کیفیت آموزشی به شدت تحت تأثیر 
قرار می گیرد و دانش آموزان نمی توانند آنطور 
که باید و شاید حتی با وجود برگزاری مجازی 
کالس های درس مباحث درســی را آموزش 
ببینند. موضوعی که نخستین نتیجه اش   افت 
تحصیلی و ضعیف شــدن پایه های درسی 

دانش آموزان اســت. جامعه شناسان هم به 
اندازه کارشناسان آموزشی این روزها نگران 
دانش آموزان هستند. آنها معتقدند با تعطیلی 
مدارس رشد اجتماعی بچه ها به شدت آسیب 
می بیند و با هر بار تکرار این تعطیلی ها آنها از 

این مسیر دورتر می شوند.
تکرار تعطیلی مــدارس و کالس های درس 
دانش آموزی در حالی رخ می دهد که امسال 

بعد از 2سال شــیوع کرونا و تعطیلی فضای 
مدارس، بعد از برگزاری جلسات متعدد تصمیم 
به بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید 
گرفته شد. غافل از اینکه بعد از کرونا این بار 
آلودگی هوا، سرمای زمستان و شیوع آنفلوآنزا 
کرکره مدارس را پایین خواهد کشید و دوباره 
کالس های درس را بــه فضای مجازی منتقل 

خواهد کرد. 

بابا قاسم  و 31 بچه قد و نیم قد355 تعاونی برا ی7 میلیون مرزنشین
احیای تعاونی های مرزنشینی در دستور کار قرار گرفته است تا به توسعه 

اقتصادی 16استان مرزی کشور کمک کند
کودکان تحت حمایت »قاسم حسنی« که ابتدا آینده ای نداشتند، برای خود کسی 

شده اند؛ به دانشگاه  رفته اند، در مدارس ممتاز درس می خوانند، زندگی خوبی دارند و...
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انتقاد فعاالن فضای مجازی از تعطیلی پیاپی 
مدارس در تهران و برخی شهرهای کشور

 

_مــدارس  #تعطیلــی  ماجــرای  ایــن 
مضحک، چرت، چرک، مسخره، عامل 
عقب افتادگــی دانش آمــوزان، اعصاب 
خــوردی خانواده هــا و یکــی از مهم ترین 
نشــانه های بی کفایتی و مدل شیوه حل 

مسئله در مسئوالن است.

@saeed_sadraeian
سعید صدرائیان

 

سال هاست کمیته اضطرار، تنها کاری که 
برای مقابله با آلودگی هوا کرده تعطیلی 

مدارس بوده.
هرســال هــم کــه می گــذره، تعــداد 
و  می شــه  بیشــتر  آلــوده  روزهــای 
نتیجــه ا ش خونه نشــین شــدن کامــل 

دانش آموزهاست.
یعنی هیچ راهی جز تعطیل کردن مدارس 
و خونه نشین کردن دانش آموزهای بینوا 

نیست؟

@Hosna_prhmi
IRحسنا

 

آقای آموزش وپرورش!
استمرار تعطیلی مدارس بابت آلودگی  
هوا، تصمیم نادرستیه و نه تنها مشکلی 
از هــوا حــل نمی کنــه، بلکــه مشــکالت 
دانش آموزان رو مثل ایام کرونا تشــدید 

می کنه!

@AminianRaheleh
راحله امینیان

 

فاجعه آموزشــی و پرورشــی ناشــی از 
این همــه تعطیلــی مــدارس به خاطر 
آلودگی هوا هرگز قابل جبران نیست. 
نسلی تربیت می شوند با پایه علمی و 
پرورشی، فرهنگی و اعتقادی ضعیف 
که معلوم نیســت در رقابت با نســل 
جدیــد کشــورهای رقیــب همســایه 
چقدر توانمند و دغدغه مند باشــند. 
والدیــن کالفــه هــم از کار و زندگــی 

افتاده اند!

@ultra_ehsan

احسان موحدیان

 

تعطیلــی مــدارس به دلیــل کرونــا، 
#آلودگی_هــوا و ســرما نتیجــه ای 
و  ســرمایه  و  منابــع  اتــالف  جــز 
از  دانش آمــوزان  عقب افتادگــی 
نــدارد.  و  مدرســه  بحــث  درس، 
#تعطیلــی ســاده ترین و  کوتاه تریــن 
راه فرار مسئوالن از ایفای مسئولیت 
اســت. تعطیلــی یعنــی پــاک کــردن 

صورت مسئله!!

@iran874
محمود غالمی

 

خدا می داند با این وضع تعطیلی مدارس 
با آلودگی و برف و... در آینده این نسل از 
چه سطح سوادی برخوردار خواهد بود؟ 

بــه  چشــم خــود دیــده ام کــه کالس های 
آنالیــن اصــال آن بازدهــی کالس هــای 

حضوری را ندارند.

@AlirezaKarimi12
علیرضا کریمی

 

تعطیلی بی قاعده مدارس یعنی رجعت 
به بی سوادی

عدم پوشــش کامــل دوره ابتدایــی یعنی 
بازگشت مجدد به کالس های اکابر

زحمات و دستاوردهای فرزندان انقالب 
را تباه نکنیم!

#تعطیلی_مدارس
#بازگشت_کالس_اکابر

@mohammadian_ir
محی الدین محمدیان

 

پیشنهاد پیام برای استانداری تهران:
خانواده های محترم همون همیشگی

همــون همیشــگی= تعطیلــی مــدارس 
به علت آلودگی هوا!

@zomorodian2
محمدرضا زمردیان

 

معلم دلسوز قاینی
با تعطیلی مــدارس به دلیل ســردی هوا 
خونه خودشو کالس درس کرده تا کالس 

اولی ها از درس عقب نمونن
اینجور معلمایی هم داریم هااا

اونــم از نــوع خریــد خدمــت کــه شــاید 
چندماهی باشه که حقوقم نگرفته باشه، 

ولی بازم وجدان کاری داره.

@zaferane
دختر زعفران

 

تعطیلــی پــی در پــی #مــدارس ابتدایــی 
باعــث اختــالل در #رشــد شــناختی 
و اجتماعــی #کــودکان می شــود. آقــای 
#وزارت آمــوزش و پــرورش اشــتباه 

می کنید! 

@RPourhosein
رضا پورحسین

مــــوافـــقـــــان

ایرج خسرونیا
رئیس جامعه 

پزشکان متخصص داخلی ایران

متنــوع  هــوا  در  موجــود  آالینده هــای 
 اســت از گاز ازت، کربــن، دی اکســید تــا 
منوکســید کربــن و گــرد و خــاک. چشــم، 
هــم  قلــب  و  تنفســی  دســتگاه  پوســت، 
مهم تریــن اندام هایــی هســتند کــه در برابــر 
آلودگی هوا کارایی خود را از دست می دهند. 
دانش آموزان، آینده ایران هســتند و ریسک 
در مــورد ســالمتی قلبــی و ریــوی آنــان آینده 

ایران را به مخاطره می اندازد.

زهرا داور
پژوهشگر زنان و خانواده

مــا بــه کنوانســیون حقــوق کــودک ملحــق 
شده ایم و یکی از حقوق مطرح در آنجا حق 
حیات و رشد کودک است. در شرایطی که 
هوا اینطور آلوده می شود این حق کودکان 
اســت که تعطیل شــده و در معرض چنین 

هوایی قرار نگیرند.

سیدمحمدمهدی میرزایی قمی
مدیرعامل شرکت 

کنترل کیفیت هوای تهران

تعطیلــی مــدارس و مراکــز آموزشــی بــرای 
حفــظ ســالمت افــراد اســت. آلودگــی هوا 
در بلندمــدت می توانــد تأثیــرات زیانبــاری 
بــر ســالمت دانش آمــوزان داشــته باشــد. 
بــا تعطیلــی مــدارس می تــوان تا حــدی بار 
ترافیکــی را کاهــش داد و آلودگــی هــوا تــا 

حدودی کاهش پیدا می کند.

عباس شاهسونی
رئیس گروه سالمت 

هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت

نه تنهــا بچه هــا بلکــه تمــام افــراد جامعــه 
تحت تأثیر آثار این آلودگی هوا خواهند بود. 
این شرایط جوی سبب افرایش بیماری های 
قلبی، ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی 
و سالمندان می شود و افزایش شدید عالئم 
تنفسی در کل جمعیت اتفاق می افتد. با توجه 
به قرار گرفتن شاخص کیفیت هوا در وضعیت 
ناسالم، گروه های حساس و کودکان باید از 

تردد در فضای باز خودداری کنند.

صادق ضیائیان
رئیس مرکز پیش بینی 

و مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی

اگر این تعطیلی ها اتفاق نمی افتاد، میزان 
آلودگی به مراتب باالتر می رفت. به هر حال 
این آلودگی 2جنبه دارد؛ اول هواشناسی که 
شرایط پایدار شــکل می گیرد و دوم کنترل 
منابع تولید آالینده مانند خودروها. بعد از 
اتخاذ تصمیم برای تعطیلی مدارس، همه 
مردم شاهد بودند که ما حداقل در ساعت 
صبــح ترافیک کمتــری نســبت بــه روزهای 

دیگر داشتیم.

مخـــــالفــــان

احمدحسین فالحی
عضو کمیسیون 

آموزش و تحقیقات مجلس

بــرودت هــوا، کمبــود گاز و آلودگــی هــوا، 
مدارس و آموزش و پرورش را تعطیل کرده 
اســت و مــا مخالــف این مســئله هســتیم. 
این یک کار اشتباه و سیاست غلط است. 
مشکل آلودگی هوا در فضای باز وجود دارد 
اما کالس های درس در محیط بسته برگزار 
می شــود و مشــکل آلودگی در مسیر را هم 

می توان با زدن ماسک حل کرد.

علی سالجقه
رئیس سازمان 

حفاظت محیط زیست

خود ما هم دیگر نمی پذیریــم که مدارس در 
روز های متعــددی تعطیل باشــند. تعطیلی 
مــدارس ضربــه ســنگینی بــه خانواده هــا 
و جنبه هــای مختلــف فرهنگــی، اجتماعی و 
آموزشی وارد می کند. تعطیلی مدارس کمکی 
به آلودگی هوا نمی کند و این تصمیم در این 
مــدت در بهبود شــاخص ها اثری نگذاشــته 
است. چراکه در شرایط تعطیلی، رفت و آمد ها 
قطع نمی شود و ممکن است خانواده ها باز 
هم با اســتفاده از وســایل نقلیه شخصی در 

خیابان ها رفت و آمد داشته باشند.

یوسف نوری
وزیر آموزش و پرورش

تعطیلی مــدارس فایــده ای نــدارد؛ چون با 
اینكه تعطیل می شوند، اما دانش آموز در 
خانه نمی ماند و حضور مؤثر در کالس درس 
ندارد. در بیشتر شهرها، دانش آموزان زمانی 
که تعطیل هســتند بیــرون می آینــد و بازی 
می کنند. به همین دلیل مدارس باید تنها 
در موارد نــادر و خیلی حاد تعطیل شــوند و 

آخرین جا برای تعطیلی باشند.

محمدصادق عبداللهی
مسئول گروه آموزش و پرورش 

در مرکز پژوهش های مجلس

بــا تعطیلــی مــدارس به دلیــل آلودگــی هــوا 
تنها صــورت مســئله پاک می شــود. آموزش 
و پــرورش هــم بــا چالــش جــدی برگــزاری 
کالس های جبرانی روبه روست. قانون سال 
 تحصیلی)شــروع در اول مهــر و پایــان در 
خرداد ماه( باعث شده که اگر تعطیالت مثل 
امســال زیــاد شــود، وزارتخانه فرصتــی برای 
برگزاری کالس های جبرانی نداشــته باشــد. 
این مســئله بــا تصویب طــرح اصــالح تقویم 
آموزشــی مدارس می توانــد منجر بــه جبران 

چنین خسارت هایی در حوزه آموزش شود.

محمدمهدی کاظمی
 معاون آموزش  متوسطه 

وزارت آموزش و پرورش

تعطیلی مدارس عالوه بر رشد علمی، رشد 
اجتماعی دانش آموزان را هــم دچار اخالل 
می کند که جبران آن آسان نیست. به همین 
دلیل اکنون که فصل بررسی بودجه است، 
مجلس و دولت همکاری کنند تا اعتبار الزم 
برای جبــران افــت تحصیلــی دانش آموزان 
اختصاص یابــد و آموزش و پــرورش بتواند 

برای این موضوع اقدام کند.

 40
روز فعالیت مدارس

 24
روز تعطیل به دلیل آلودگی هوا 

 13
روز تعطیلی 

بارش برف و سرما 

 5
روز تعطیل 
برای آنفلوآنزا 

 40
روز تعطیالت رسمی سال 

(همراه با روزهای پنجشنبه و جمعه(

دانش آموزان تهرانی و برخی شهرهای کشور با گذشت 4 ماه تحصیلی تنها 
40روز سرکالس ها حاضر بودند. از ابتدای سال تحصیلی جاری تاکنون 
)از اول مهر1401 تــا دوم  بهمن1401( که حــدود 122روز می گذرد، 

عوامل مختلفی ازجمله آلودگی هوا، بارش برف، آنفلوآنزا و افت فشار گاز 
دانش آموزان را خانه نشین کرده تا سال تحصیلی جاری را به سالی برای 

مدرسه نرفتن تبدیل کند.
4 ماه تحصیلی،
 40روز کالس حضوری 

پیشنهاد برای جبران 
تعطیالت 

یوســف نــوری، وزیر 
آمــوزش و پــرورش 
3پیشــنهاد را بــرای 
جبران تعطیلی های مکرر 
مدارس ارائــه کرده که 
درصورت اجرایی شدن 
می توانــد عقب ماندگی 
دانش آموزان از ساعات 

آموزشی را جبران کند: 

1
 برگزاری کالس جبرانی 
در روزهای پنجشــنبه  
اختیــاری  حضــور  و 

دانش آموزان 

2
افزایش سال تحصیلی و 

ادامه دادن زمان تحصیل

3
برگزاری کالس  جبرانی در 

تابستان 

3

نکته از اطالعیه 
آموزش و پرورش 

روابط عمومــی آموزش 
و پــرورش با انتشــار 
اطالعیــه ای دربــاره 
غیرحضوری شدن مکرر 
مدارس در سال تحصیلی 
جاری ناشی از تغییرات 
حاد و اضطراری شرایط 
جــوی، بــرودت هوا، 
آلودگی هوا و... در برخی 
از نقاط کشور و احتمال 
اســتمرار غیرحضوری 
شدن کالس های درس به 

نکاتی اشاره کرده است: 

1
به منظور پیشــگیری از 
افت تحصیلی و تربیتی 
دانش آمــوزان عزیز و 
ایجاد وقفه در فرایندهای 
یاددهــی - یادگیــری 
و برقــراری شــرایطی 
بهینه برای از ســرگیری 
فرایند آموزش و پرورش 
در مــدارس، حســب 
تقاضای جمع کثیری از 
مدیران، معلمان، اولیاء 
و دانش آمــوزان، از روز 
شــنبه اول بهمن 1401 
فعالیت مدارس با اولویت 
کالس های حضوری و در 
شرایط اضطراری براساس 
تصمیمات اســتانداران 
به صــورت غیرحضوری 
مطابق برنامــه هفتگی 
آموزشــی مطابــق  و 
بودجه بندی برنامه درسی 

)دروس( ادامه می یابد.

2
مدرســه  شــورای 
درخصوص نحوه برگزاری 
امتحانــات باقیمانــده 
از نوبــت اول )ترجیحا 
حضــوری( براســاس 
شرایط خاص هر مدرسه 
تصمیم گیــری کند و از 
برنامه های  ســرگیری 
هفتگی و آموزشــی و 
پرورشــی را منــوط و 
مشــروط بــه برگزاری 

امتحانات نکند.

3
وزارت آموزش و پرورش 
با هشــدار درباره افت 
تحصیلــی نگران کننده 
دانش آمــوزان و ایجاد 
مانع در تحقــق اهداف 
آموزشــی و تربیتــی 
دوره های تحصیلی ناشی 
از تعطیــالت پی درپی 
مــدارس و وقفه هــای 
طوالنی مدت در اجرای 
فعالیت هــا و برنامه های 
درســی و آثار، تبعات و 
پیامدهای کوتاه مدت و 
بلندمدت مربوطه، اعالم 
روشــی  هیچ  می دارد 
جایگزیــن آمــوزش و 
تربیت حضوری در محیط 
مــدارس و کالس های 
درس نخواهد بود و جهت 
برقراری عدالت تربیتی 
و بهبود کیفیت آموزشی 
و پرورشــی بر فعالیت 
مدارس به صورت حضوری 

تأکید دارد.

3

می
ست

ر ر
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک
ش

ی تا
مد

مح
ضا 

در
حم

ی: م
راف

وگ
ینف

ا



یکشنبه 2 بهمن 141401
 شماره  8696

خبرروزنقلقولخبر

کســب وکار ســازمان حفاظــت محیــط  
زیســت به صــورت الکترونیــک صــادر 
می شــود که شــامل مجوز احداث کارگاه 
تاکســیدرمی، گواهینامــه آزمایشــگاه 
معتمــد، تاســیس مــوزه تاریــخ طبیعــی، 
تاســیس، تکثیر، پــرورش و بهره بــرداری 
پستانداران و پرندگان وحشی، خزندگان 
و دوزیستان در اســارت و مجوز دفع مواد 

قابل تخلیه به دریا می شود.

8
مجوز

از فوتی هــای ناشــی از آلودگــی هــوا، 
هســتند.  تولــد  بــدو  در  جنین هــای 
محمدصــادق حســنوند، رئیــس مرکــز 
تحقیقــات آلودگــی هوا نســبت بــه روند 
افزایشی آلودگی هوا هشدار داد و گفت: 
ســاالنه ۴۵هــزار مــرگ ناشــی از آلودگــی 
هوا وجــود دارد کــه در این میــان 7 درصد 
مرده زایــی اســت. بــرای نخســتین بــار در 
تاریخ کشور ۵ سال است که روند افزایش 

غلظت آالینده ها را شاهد هستیم.

7
درصد

عددخبر

حفظ منابع آبی با توسعه پوشش گیاهی 
سیدحســن میرعمــاد؛ مشــاور رئیــس 
ســازمان منابــع طبیعــی و آبخیــزداری: 
جــذب آب در زمین هــای دارای پوشــش 
گیاهی به مراتب بیشتر است و از همین 
رو توســعه و بهبــود پوشــش گیاهــی بــه 
حفــظ و پایــداری منابــع آبــی در کشــور 
و خصوصــا اســتان های کویــری نظیــر 
سمنان کمک می کند. حفظ منابع آب 
و خاک مســئله مهمــی برای رســیدن به 

توسعه پایدار است. 

طرح های بدون ارزیابی و با پیشرفت 
کم بودجه نمی گیرند  

علــی ســاجقه؛رئیس ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت: پارســال هــم بحثــی درباره 
دریافت اعتبار ۴۱۱طرحی که هنوز ارزیابی 
زیســت محیطی ندارنــد مطــرح شــد امــا 
امســال غربالگــری و طبقه بنــدی کردیــم. 
اجــازه تخصیص بودجــه بــه طرح هایی که 
از پیشــرفت فیزیکی باال برخــوردار نبوده و 
فاقد مجــوز زیســت محیطی باشــند، داده 
نمی شود. طرح هایی که پیشرفت دارند هم 

گزارش ارزیابی محیط زیستی ارائه کنند.

رستوران های سروکننده پرندگان 
مهاجر پلمب شوند

رئیسفراکسیونمحیطزیســتمجلسشورایاسالمی
باتقدیرازاقــدامقوهقضاییــهدرتعطیلــیکاملبازار
پرندهفروشیفریدونکنار،خواستاربرخوردپلیساماکن
وادارهکلمحیطزیستاستانمازندرانبارستورانهای
ســروکنندهپرندگانمهاجردرسطحاستانوپلمبآنها

شد.
بهگزارشایسنا،سمیهرفیعیگفت:بازارپرندگانوحشی
فریدونکناروفروشغیرقانونیانواعپرندگانزندهدراین
بازارازحدودیــکدههقبلموجبافزایــشقابلتوجه
شکارغیرمجازپرندگانمهاجرشدهویکیازدغدغههای
جدیمحیطزیستیدراینحوزهبود؛دراینسالهاضعف
برخوردسازمانحفاظتمحیطزیستبااینمسئلهموجب
گسترشفعالیتشــکارچیانغیرمجازشدهبودبهشکلی
کهانواعپرندگانحمایتشدهبهطورعلنیدراینبازاربه

فروشمیرسید.
ویبابیاناینکه»فراکســیونمحیطزیستمجلسنیزاز
مدتهاپیشپیگیراینموضوعبودوبرایناســاسطی
مکاتباتورایزنیهایانجامشدهوارائهنظراتکارشناسی
بهقوهقضاییهخواســتارتعطیلیبازارپرندگانوحشــی
فریدونکنارشدهبود«،افزود:خوشبختانهبانظرمثبتقوه
قضاییهودستوردادســتانیمازندرانوهمکاریشورای
تأمینایناستانوشورایتأمینشهرستانفریدونکناراین
بازاربرایهمیشهتعطیلشدوازابتدایسالتاکنونهیچ

فعالیتینداشتهاست.
رئیسفراکسیونمحیطزیســتمجلسباتأکیدبراینکه
برابرگزارشهایدریافتی،خریدوفروشغیرمجازپرندگان
بهصورتپراکندهدربرخیازنقاطفریدونکناربعضاًانجام
میشود،گفت:بادستوراخیردادستانیمازندران،شهرداری
ومحیطزیستشهرســتانبایدبااینگونهتخلفاتبهطور

جدیبرخوردکنند.
رفیعیبااشــارهبهافزایشســرمادرنیمهشمالیکشور
عنوانکرد:حاالکهدستگاهقضاییومجلسباتمامقواپای
اینکارآمدهاند،محیطزیستاســتاننیزبایدباهمکاری
دســتگاههایامنیتــیوانتظامیازهرگونــهپهنکردن

دامهایگستردهدرشالیزارهاجلوگیریکنند.
ویدرپایانخواســتاربرخوردپلیساماکــنوادارهکل
محیطزیستاستانمازندرانبارستورانهایسروکننده
پرندگانمهاجردرسطحاســتانوپلمبآنهاشدوگفت:
وقتیتقاضابرایپرندهنباشــدقطعاًتخلفاتدراینحوزه
بسیارکاهشمییابد.انتظارداریمادارهکلمحیطزیست
استانمازندراندراینحوزهباتمامتوانورودکردهوضمن
تقویتگشــتهایمحیطزیســتفریدونکنار،باهرگونه

تخلفبرخوردجدیداشتهباشد.

در کمیته اضطرار چه خبر است؟
سازمانحفاظتمحیطزیستدعوتمیکندووزارتبهداشتپیشنهادتعطیليمیدهد

نمایندگان 8دستگاه در استان تهران اعضای اصلی کارگروه کمیته 
اضطرار آلودگی هوا هســتند که در این میان وزارت بهداشــت، 
شهرداری تهران، وزارت کشــور، سازمان حفاظت محیط زیست، 
پلیس راهــور، اورژانس، وزارت آموزش و پرورش و اســتانداری 
تهران نقش اصلی در تصمیم گیری های مرتبط با آلودگی هوا را ایفا 

می کنند. همین کارگروه است که براساس یک پیشنهاد و رای گیری 
جمعی اعالم می کند که کدام روزهای تهران به دلیل آلودگی هوا 
تعطیل باشد. ارزیابی اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای شهر 
تهران مشــخص کرده که تعداد روزهای آلوده در یک ماه گذشته 
۱۹روز بود که 7روز از این تعداد شــرایط ناســالم برای گروه های 
حساس بود و ۱۲ روز دیگر، تهران در دی ماه ۱40۱در شرایط ناسالم 
برای تمامی گروه ها قرار داشت. آمار شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران مشخص می کند که دی ماه امسال شهروندان تهرانی روزهای 

آلوده  بیشتری را نسبت به دی ماه سال گذشته تجربه کردند؛ تا جایی 
که ۱۲روز برای تمامی گروه ها آلوده بود؛ درحالی که سال گذشته در 
این  ماه هیچ روز آلوده ای برای تمامی گروه ها ثبت نشــده بود، اما 
کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوا چگونه به نتیجه می رســد که 
روزهای آلوده را برای دانشجویان و دانش آموزان روزهای ممنوعه 
و تعطیل اعالم کند؟ روزنامه همشهری این موضوع را با نمایندگان 
3دســتگاه اصلی حاضر در کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوا 

بررسی کرده است.

علیرضا مزینانی، دبیر کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوا:  پسازآنکهسازمان
هواشناسیاعالموضعیتهوارادرروزهایآلودهمنتشرمیکند،دانشگاهعلومپزشکی
شهیدبهشتیبهنمایندگیازوزارتبهداشتدرکمیتهاضطرارآلودگیهواباتوجهبه
وضعیتجویوآلودگیباارســالنامهایبهادارهحفاظتمحیطزیستاستانتهران،
درخواستتشکیلجلسهمیدهدوادارهکلمحیطزیستاســتانتهرانبالفاصلهبهدستگاههایحاضردر
کارگروهموضوعرامکتوباعالممیکند.جلساتدراســتانداریتهرانتشکیلمیشود.نمایندگانحدود
16دستگاهشاملاورژانس،شهرداری،معاونتعمرانیاستانداری،نمایندهوزارتصمت،آموزشوپرورشو...
نیزدراینجلسهحاضرمیشوند.اگرشاخصآلودگیهواباالی150باشدوسکونجویووضعیتآلودگی
تا48ساعتادامهدارباشد،پیشنهادتعطیلیمدارسودانشــگاههاارائهمیشودواعضابارایگیریتصمیم

میگیرندکهمدارسودانشگاههاتعطیلشوند.اگرشــاخصآلودگیبهباالی200برسد،آنوقتپیشنهاد
تعطیلیادارات،دستگاهها،مدارسودانشــگاهنیزمطرحمیشودکهدرآنصورتپیشنهادتعطیلیازسوی
کمیتهاضطرارآلودگیهوابایدبهتأییدرئیسجمهورییامعاوناولایشانبرسد.تمامکارهایکارگروهکمیته
اضطرارآلودگیهوابراساسدستورالعملانجاممیشود.وزارتبهداشتودانشگاهعلومپزشکیهستندکهباید
پیشنهادتشکیلجلسهرابدهند،آنهاهستندکهبهایننتیجهمیرسندهراندازهمواجههمردمباآلودگیها
کمترباشد،بهنفعسالمتجامعهاســت.البتهتصمیمگیریهایکارگروهتنهامربوطبهتعطیلیمدارسو
دانشگاههانیستکهتعطیلیفعالیتهایعمرانییابرقراریطرحزوجوفردنیزدراینتصمیمگیریهاوجود
دارد.درحدپیشدبستانی،دانشآموزانودانشگاههانمایندگانآموزشوپرورشوبهداشتتوضیحمیدهند
وبعدرأیگیریمیشودوآنجارأیمیدهندکهمثالمدارسیادانشگاهغیرحضوریباشدیاکالتعطیلشود.

مهدی کمری، نماینده دانشگاه علوم پزشــکی  در کارگروه اضطرار آلودگی هوا: آییننامه
اجراییماده3تبصره3قانونهوایپاکبرایشرایطاضطرارنوشتهشدهوبهمحضاینکهسازمان
هواشناسیاخطاریههایپایداریجویاعالمکند،شاخصهاوایستگاههایآلودگیهوارارصد
میکنیمودرخواستتشکیلجلسهکارگروهرابهدبیرخانهکهادارهمحیطزیستاستانتهران
استمیدهیم.جلساتنیزدراستانداریتهرانبرگزارمیشود.کارگروه8عضورسمیداردوهر
عضوهمحقرأیدارد.وزارتبهداشتدراینکارگروهبراساسسالمتمردموباتوجهبهاینکه
مدافعسالمتمردماست،پیشنهادهایمرتبطباتشکیلجلساتواعالمتعطیلیرامطرحمیکند.
دراینپیشنهادهامواردیدرنظرهســتندکهکمتربهسالمتمردمآسیببرساند.آلودگیهوا
جانمردمرابهخطرمیاندازد.بنابراینباید2تصمیمگرفتهشود؛یکیکاهشانتشارآلودگیکه
درشرایطاضطرارنمیتوانکارچندانیبرایآنانجامدادودیگریکاهشمواجههمردمباآلودگی
هواستکهتعطیلیمدارسبههمیندلیلاتفاقمیافتد.قانونایناختیاررابهمادادهکهوقتی
شاخصآلودگیبهبیشاز150رسیدمدارسراتعطیلکنیم.برآوردساالنهمرگناشیازآلودگی
هواکههرسالتوسطوزارتبهداشتانجاممیشودتخمینزدهکهساالنه6400مرگبهدلیل
آلودگیهوادرتهرانثبتمیشود.آالیندهاصلیدرتهرانذراتمعلقکمتراز2ونیممیکروناست
کهازطریقریهواردجریانخونمیشوندوبیماریهایمهمیراایجادمیکنند.سکتههایمغزی
وقلبیبیشترینمیزانمرگومیررادرآلودگیهواثبتمیکنند.میزانمراجعاتبهاورژانسنیز

درروزهایآلودهافزایشمییابدو15درصدزنگخوراورژانسراباالمیبرد.

سیدمحمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا و عضو 
کمیته اضطرار : یکیازاعضایکارگروهکمیتهاضطرارآلودگیهواشهرداریتهران
استکهشرکتکنترلکیفیتهوابهعنواننمایندهشــهرداریدرجلساتحضور
دارد.رئیسکارگروهاضطرارآلودگیهوااستاندارتهرانودبیرکارگروههممدیرکل
محیطزیستاستاناســت.اگرهواواردشرایطبحرانیشود،براســاسپیشبینیوزارتبهداشتموارد
اعالممیشودودبیرکارگروهنسبتبهبرگزاریجلســهاقداممیکندونخستینجاییکهازاودرخواست
نظرمیشود،مدیرکلهواشناسیاستاناســتکهبایدبیایدوپیشبینیوضعیتهوارامطرحکند،ولی
متأسفانهاینسازمانمدلپیشبینیآلودگیهوانداردوتنهاجاییکهاینامکانرادارد،شرکتکنترل
کیفیتهواست.پیشبینیجویوپیشبینیآلودگیهوا2مقولهکامالمتفاوتهستند.سازمانهواشناسی
پیشبینیجویراانجاممیدهد،ولیایناقدامبهمعنایپیشبینیآلودگیهوانیستکهبتوانبرایروزهای
عادیشاخصکیفیهواراپیشبینیکرد.قانونگذارتأکیدکردهاستکهسازمانهواشناسیموظفاست
مدلپیشبینیآلودگیهواداشتهباشدوزمانآنراهم96ساعتآیندهمشخصکردهاست،ولیدرکشور
تنهاجاییکهاینمدلپیشبینیرادارد،شــرکتکنترلکیفیتهواست؛لذادرجلساتکمیتهاضطرار
وضعیتلحظهایو24ساعتهرااعالممیکنیم.البتهابتدایجلساتکارگروهکمیتهاضطرارآلودگیهوا،
سازمانهواشناسیپیشبینیپایداریجویرااعالممیکند.یکیازدالیلکاهشآلودگیهواالبتهناپایداری
جویووزشباداست.شرکتکنترلکیفیتهوانیزتحلیلوپیشبینیوضعیتآلودگیهواراانجاممیدهد

وبعدازآنتصمیمگیریمیشود.درنهایتجمعبندیبااستانداربهعنوانرئیسجلسهاست.

محمد باریکانیگردشگری
روزنامهنگار

بی
اس
هم

اط
رض

علی
ی/

هر
مش

س:ه
عک



15 یکشنبه 2 بهمن 1401
 شماره  8696

 مدیر جهادکشاورزی فامنین از کشت 
محصوالت پاییزه در این شهرستان خبر 
داد و گفــت: کشــت گیاهــان علوفه ای 
آبــی جدیــد بــه تازگــی بــه کشــاورزان و 
دامداران توصیه و ترویج شــده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، منصــور خزایــی 
تصریــح کــرد: حــدود ۵۳ هــزار و ۶۰۰ 
 هکتار زیر کشت محصوالت پاییزه قرار

گرفته است. 

53
هزار 

ســاخت ۱۰۰ مدرســه مصــوب ســفر 
رییس جمهور به اســتان البرز در حال 
انجام اســت. به گــزارش ایرنا، مجتبی 
عبداللهــی، اســتاندار البــرز افــزود: 
اســتقبال و همراهــی خیریــن موجــب 
شــد تــا برنامــه ســاخت ۲۰۰ مدرســه 
بــا هــدف جبــران عقــب ماندگــی های 
آموزشــی در این استان ترســیم شود. 
مدرسه ۱۲ کالسه محله حسن آباد به 
همت یک خانواده روستایی به یاد پدر 

مرحومشان ساخته خواهد شد.

100
مدرسه  

عدد خبر

همدان

البرز

 نکته

 سیستان وبلوچستان
 صدرنشین تعاونی های مرزنشین

فعالیت تعاونی های مرزنشینی در استان های مرزی کشور با افت و 
خیزهایی همراه بوده است.

 معاون تعاون وزیــر کار، تعاون و رفــاه اجتماعی دربــاره تعداد 
تعاونی هایی که هم اکنون مشــغول فعالیت هستند به همشهری 
می گوید: در میان اســتان ها، سیستان وبلوچســتان با 93تعاونی 
بیشترین آمار را در این زمینه دارد و پس از آن، خراسان جنوبی با 
34مورد در جایگاه دوم و آذربایجان غربی با 31تعاونی در جایگاه 
سوم قرار دارند.  به گفته مهدی مسکنی، منطقه آزاد تجاری قشم، 
ایالم و آذربایجان شرقی با 5، 6و 10تعاونی کمترین آمار را در این 

زمینه دارند.   

آیین بهار کردی در کرمانشاه 

آغاز بهمن ماه طبق رسوم گذشتگان در بخشی از استان کرمانشاه شامل 
قصرشیرین، گیالنغرب و ســرپل ذهاب با برگزاری آیین های خاصی 
همراه است و به نام بهار کردی خوانده می شود.  به گزارش همشهری، 
در مناطق گرمسیری کرمانشاه در آغاز بهمن و در مناطق سردسیری 
از نیمه دوم بهمن ماه هوا معتدل و بهاری می شود. آیین بزرگداشت اول 
بهار کردی مانند آغاز سال نو رسوم خاصی دارد؛ مثل پختن حلیم، آش 
دانه کالنه )گنــدم( و اش کیوانووی که در تهیــه آن گندم بلغور )نماد 
فراوانی و برکت( و نخود )نماد فراوانی( و مرزه )نماد طراوت و سبزی( 
است، استفاده می شود. مواد ش را با آب و نمک و بدون گوشت که معنای 
ســادگی و بی پیرایگی دارد، روی آتش می گذارند. بسیاری از مردم به 
سنت گذشته این آش را  می پزند و بین همسایگان توزیع می کنند. در 
شب اول بهار کردی مردم دور هم جمع می شوند و با شادی از خاطرات 

می گویند و با چیستان و متل و مثل شب را به پایان می رسانند.

قزوینعکس خبر

مجتمع دامپروری در قزوین
مجتمع دامپروری استان قزوین در شهرستان آبیک با 

ظرفیت ۶۰۰۰ رأس دام آغاز به کار کرد. با بهره برداری از این 
مجتمع دامپروری، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
برای بیش از ۵۰۰ نیروی کار بومی منطقه فراهم شده است.

355 تعاونی برا ی7 میلیون مرزنشین
احیای تعاونی های مرزنشینی در دستور کار قرار گرفته است تا به توسعه اقتصادی 16استان مرزی کشور کمک کند

نوار مرزنشینی کشور 16استان را دربرگرفته که 
با 15کشور خارجی همسایه هستند. گستردگی 
مرزنشینی موجب شده است استان های مرزی از 
دید کالن مورد توجه قرار گیرند تا ظرفیت های 
اقتصادی و تجاری آنها احیا شــود. تعاونی های 
مرزنشینی نیز با همین رویکرد کار خود را پیش 
می برند. با شکل گرفتن فراکسیون مرزنشینان 
در سال 1399که هر استان مرزی در آن نماینده 
دارد، فعالیت هایــی برای رونــق تعاونی های 
مرزنشینی شکل گرفت که مهم ترین آن احیای 
17تعاونی  مرزنشــینی در بوشهر است تا از این 
پس، 355شــرکت تعاونی مرزنشینی با هدف 
تامین نیاز و تقویت معیشت مرزنشینان در شعاع 
3۰ کیلومتری نقاط صفر مرزی، ایجاد اشــتغال 
و جلوگیــری از قاچاق برای حــدود 7میلیون 
 مرزنشین کشــور فعالیت  کنند؛ موضوعی که
 نه فقط به نفع اســتان های مرزی، بلکه به نفع 
کشور اســت؛ همانطور که رئیس فراکسیون 
مرزنشینان مجلس شورای اسالمی معتقد است 
دیپلماســی اقتصادی در تعامل با کشورهای 
همسایه با بهره مندی از ظرفیت مبادالت مرزی، 
یکی از اولویت های دولت ســیزدهم است که با 

جدیت دنبال می شود.  

راحله عبدالحسینی گزارش
روزنامه نگار

الیحه دوفوریتی در مجلس 
تا همین 4ســال پیش 530تعاونی مرزنشینی در اســتان های مرزی فعالیت 
می کردند که کم رونقی تعدادشان را به 100رساند و موجب شد 24هزار فرصت 
شــغلی از بین برود. حاال خبر رسیده است که فراکســیون مرزنشینان احیای 
تعاونی ها را در اولویت کاری خود قرار داده و بوشهر در این مسیر پیشقدم شده.  
پویایی تعاونی مرزنشینان در راستای تقویت کسب وکار و معیشت مرزنشینان 
و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی اســت؛ موضوعی که رئیس فراکسیون 
مرزنشینان مجلس شــورای اســالمی بر آن تأکید می کند.  فداحسین مالکی 
به همشهری می گوید: هماهنگی بین 16استان مرزی کشوری برای مبادالت 
مرزی با کشورهای همسایه شکوفایی اقتصادی قابل قبولی هم برای استان های 
مرزی و هم برای کل کشور دارد که در قالب احیا و پویایی تعاونی های مرزنشینی 
از سوی دولت سیزدهم دنبال می شود. مالکی، رکود تعاونی های مرزنشینی را 
به دلیل مغفول ماندن دیپلماسی اقتصادی می داند و ادامه می دهد: برای احیای 
تعاونی های مرزنشــینی میزبان سفرای کشورهای همســایه شده و برای رفع 
چالش ها مذاکره  کرده ایم.  رونق بازارچه های مرزی و مناطق آزاد تجاری نیز در 
دستور کار فراکسیون مرزنشینان است. مالکی، از آخرین برنامه فراکسیون خبر 
می دهد و می گوید: کلیات طرح ســاماندهی تجاری استان های مرزی کشور از 
سوی فراکسیون به دولت ارجاع شده و الیحه دوفوریتی آن تا چند روز آینده در 
صحن علنی مجلس بررسی می شود تا برای استفاده از ظرفیت تجاری استان های 

مرزی چارچوب مصوب داشته باشیم.

بسته های تشویقی برای مرزنشینان
الیحه قانونی تشویق صادرات از سال 1331، ساکنان مناطق مرزی را از پرداخت 
عوارض گمرکی معاف کرد و نخســتین قانون مبادالت مرزی برای مرزنشینان در 
سال 1344 با عنوان قانون مبادالت مرزی به تصویب رسید تا شرکت های تعاونی 
مرزنشینان در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تشکیل شود. پس از پیروزی 
انقالب، محدودیت های وارداتی و اختالف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در پی آن 

صرفه اقتصادی اســتفاده از قانون مبادالت مرزی باعث شــد فعالیت تعاونی های 
مرزنشین و مبادالت مرزی رونق گیرد. رونقی که موجب رونق کسب وکار و معیشت 
بومیان و جذابیتی برای مسافران است، قابلیتی هم برای تجارت ایجاد کرده به طوری 
که از سوی دولت بسته های تشویقی و تخفیف ســود بازرگانی برای افراد ساکن 
استان های مرزی که در سامانه الکترونیکی مرزنشــینان ثبت نام کرده اند، درنظر 
گرفته شده اســت. به عنوان مثال از جمعیت بیش از یک میلیون نفری بوشهر به 
493هزار نفر سهمیه در تعاونی مرزنشینی تعلق می گیرد. تعاونی مرزنشینان، خرید 
اقالم خوراکی را با 100درصد تخفیف گمرکی و اقالم غیرخوراکی را با 50درصد 
تخفیف گمرکی )در مجموع 700قلم کاالی خوراکی و غیرخوراکی( از کشورهای 

همسایه انجام می دهد و از سوی تعاونی بین مرزنشینان توزیع می شود.

7میلیون مرزنشین در 16استان 

 شعاع پوشش تعاونی مرزنشینان بوشــهر نیز با پیگیری
 انجام شــده از ســوی فراکسیون مرزنشــینان از 3۰به 
7۰کیلومتر افزایش یافته  و برای استان های مرزی دیگر در 
دست اقدام است. شــعاع مرزنشینی محدوده ای است که 
از مرز شروع و تا داخل کشور ادامه دارد و براساس آن، همه 
مرزنشینان جزو شهرنشینان ساکن در این شعاع از مزایای 
این همجواری بهره مند می شــوند. در شعاع مرزنشینی 

16استان مرزی، 7میلیون نفر زندگی می کنند.

مکث

تعداداستان های مرزی

۱۰آذربایجان شرقی

۳۱آذربایجان غربی

۱۷اردبیل

۶ایالم

۱۷بوشهر

۳۴خراسان جنوبی

۱۲خراسان شمالی

۲۳خوزستان

۹۳سیستان وبلوچستان

۱۵فارس

۲۰کردستان

۲۸کرمانشاه

۱۲گلستان

۱۶گیالن

۱۵مازندران

اتحادیه سراسری شرکت های 
۱تعاونی مرزنشینان ایران

۵منطقه آزاد تجاری قشم

۳۵۵مجموع

وضعیت تعاونی های مرزنشینی به روایت ارقام آیین

5  هزار نفر
شاغالن امسال در 

تعاونی های مرزنشین

100  درصد
 معافیت واردات

مواد خوراکی

50  درصد
   معافیت گمرکی
و مواد غیرخوراکی

126.5  میلیون دالر
 واردات 

سال گذشته

25  میلیون دالر
 واردات ۳ ماهه 

اول امسال

103  میلیون دالر
 واردات 

سال گذشته

50و 100دالر
سهمیه ارزی هر نفر به ترتیب در مناطق معمولی 

و محروم در سال گذشته

200و 400دالر
سهمیه ارزی هر نفر به ترتیب در مناطق معمولی 

و محروم در امسال

نوبلوچستان
سیستا

کرمانشاه
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سال٧٩ تعدادشان زیاد نبود. چند جوان داوطلب 
بودند که سر پرشوری داشتند برای رفع مشکلی از 
مشکالت جامعه. دغدغه شان که کودکان کار شد و 
باسواد کردن و حرفه آموزی به آنها  ابتدا از دروازه غار 
شروع کردند، چون می دیدند کودکان زیادی هر 
روز آنجا هستند، سر چهارراه، در حال میوه فروشی، 
در بوستان ها و کارگاه ها و به جای اینکه پشت میز 
و صندلی بنشینند و دغدغه شــان درس و مشق 
باشد، کار می کنند و هم وغم شان هم شده تالش 

برای معاش.

همه فرزندان آقای حسنی
»قاسم حسنی« ســال ها پیش که کلید حمایت 
از کودکان کار و خیابان را با باسواد کردن آنها زد، 
فکرش را نمی کرد که با ١٨کودک شــروع کند و 
بعد از ٢٠ســال بتواند به زندگــی صدها کودک، 

ایرانی و غیرایرانی، سروســامان بدهد؛ آن هم چه 
سروسامانی. برخی از این کودکان که هیچ آینده ای 
برایشان متصور نبود، االن برای خود کسی شده اند؛ 
به دانشــگاه  رفته انــد، در مــدارس ممتاز درس 

می خوانند، زندگی خوبی دارند و... .
حسنی که خودش از ١٠ ســالگی به دلیل شرایط 
و موقعیتش، هم کار کرده و هــم درس خوانده، 
می گوید: »بعد از پایان تحصیالتم وقتی می دیدم 
مادری همراه کودکش گدایــی می کند ناراحت 
می شدم و دوست داشــتم برای این آدم ها کاری 

کنم.«
همین کشمکش ذهنی کار را به جایی رساند که او 
در کنار حمایت از سوادآموزی، ٢٨کودک را هم به 
فرزندی پذیرفته و درون شبه خانواده هایی برایشان 
پدری می کند؛ کودکانی که خانواده داشــتند و 
نداشتند. می گوید: »فرزندی داشتیم که مادرش 

درگیر اعتیاد بود. این کودک، گاه شب را تا صبح 
پشت در می خوابید یا کودکی که اصال خانواده 

نداشــت. االن اینها با بچه های خودم شده اند 
٣١بچه که قرار است همه را به جایی برسانم.«

بچه هــای آقــای حســنی قدونیم قدنــد؛ 
بزرگ ترینش تازه ١٧سالش تمام شده. همه 

هم او را بابا صدا می زنند.

خانواده ها فراموش نشدند
هــر یــک ســاعت حضور 
کودک کار در کالس درس 
مساوی است با کار کمتر و 
درآمدی که اگر کم  می شد 
ممکــن بود بنیــان یک 
خانواده را از هم بپاشــد؛ 
خانواده ای که پدر درگیر 

باباقاسمو31بچهقدونیمقد
 کودکان تحت حمایت »قاسم حسنی« که ابتدا آینده ای نداشتند، برای خود کسی شده اند؛ 

به دانشگاه  رفته اند، در مدارس ممتاز درس می خوانند، زندگی خوبی دارند و...

»مســعود محمــدی« از نــوادگان حاج محمدعلــی می گویــد: 
»حاج محمدعلی محمدی که بــا نگاهی خیرخواهانــه پل آجری را 
برای اهالی کن و روستاهای اطراف ســاخت، دوراندیشی ویژه ای هم 
داشت؛ چون نگهداری از پل هزینه داشت و او برای تأمین این هزینه ها، 
زمین های زیادی که هم اکنون در محدوده منطقه٢٢ قرار دارد و به نام 
توتستان لتمال معروف است، وقف کرد.« ساخت حسینیه یکی دیگر از 
اقدامات ماندگار او برای اهالی است. حاج محمدعلی که خود  زاده محله 
اسمالون در روستای کن بود، حســینیه این محله را با کمک اهالی و 
صرف هزینه ای قابل توجه ساخت و وقف عزاداران امام حسین)ع( کرد. او 
همچنین برای تأمین آب اهالی نیز در کنار این حسینیه آب انبار بزرگی 

که هنوز آثار آن باقی مانده، بنا کرد تا مورداستفاده عموم قرار گیرد.

وقتی قصاب محل را ادب کرد
حاج حسن  محمدی، آخرین فرزند حاج محمدعلی می گوید: »دوران 
کمی از عمر پدرم را درک کردم امــا این خاطره را به خوبی یادم مانده. 
اوایل دهه٢٠ گوشت گوسفندی گران شده بود و وسع بسیاری از مردم 
نمی رسید که گوشــت بخرند. آن زمان گوشت چارکی ۴ قِران بود که 
شد چارکی ۵ قِران. یک قِران مزد یک روز کارگر بود. پدرم رفت پیش 
کل ممد قصاب و از او خواست که گوشــت را ارزان بفروشد، اما قصاب 
قبول نکرد. فردایش رفت حدود ٣٠ گوسفند خرید و به یک قصاب هم 
مزد داد تا روزی یک گوسفند بکشد و با همان ۴ قِران بفروشد. طوری شد 
که بعد از یک  ماه کل ممد آمد و التماس پدرم را کرد که از نان خوردن 

افتاده و راضی است با همان قیمت، گوشت را به مردم بفروشد.«

 راز محبوبیت 
مسجد نعمت آباد 

 اینجا مسجد معروف محله است. بیشتر اهالی محله نعمت آباد، 
مسجد حضرت ابوالفضل)ع( را می شناسند. شهرتش دهان به دهان 
پیچیده و خیلی ها فرزندانشان را از کودکی به بانیان این مسجد 
می ســپارند تا هم از نظر فرهنگی و اجتماعی رشــد کنند و هم 

وضعیت تحصیلی شان مطلوب باشد.
بحث یک روز و ٢روز هم نیست. افرادی که پیش از این روزهای 
نوجوانی را در اینجا گذرانده اند و حاال به بانیان اصلی مسجد تبدیل 
شده اند، می گویند: » آن روزها که کمتر در مساجد به نوجوانان 
اجازه فعالیت های فرهنگی داده می شــد، ما در این مسجد کار 
فرهنگی انجام می دادیم« خیلی از فعاالن مســجد ما االن برای 
خودشان کسی شــده اند و به عنوان نخبه در بخش های مختلف 
جامعه فعالیت می کنند. با گذر زمان نه تنها این فعالیت ها کمرنگ 
نشــد، بلکه طی چند ســال اخیر با افزایش دوره های آموزشی، 
فرهنگی و ورزشــی و از سوی دیگر، با بازســازی اخیر مسجد و 
اختصاص ٢٠٠متر فضای آموزشی در قالب ۴کالس برای آموزش 
اعضای مسجد، اکنون بیش از ٢٠٠عضو فعال مسجد را نوجوانان 

و جوانان محله تشکیل می دهند.
اینجا تنها مسجد محله نعمت آباد است که به دلیل متقاضی زیاد 
هر ٣نماز صبح، ظهر و عصر و مغرب و عشا را با حضور امام جماعت، 
به صورت جماعت اقامه می شــود. مهدی عبدی، فرمانده پایگاه 
بســیج والفجر یک، مي گوید:»عالوه بر حضور پررنگ بچه ها در 
برنامه های مناسبتی، برپایی ایستگاه های صلواتی و مشارکت در 
توزیع بسته های ارزاق بین نیازمندان محل، شرایط جانبی دیگری 
هم در اینجا برای بچه ها ایجاد شده است که فراهم کردن شرایط 
استفاده رایگان از استخرهای منطقه، مکان های ورزشی، زمین 
فوتبال، برگزاری کالس های تقویتی زبان انگلیســی، ریاضیات 
و عربی از پایه ششــم تا دوازدهم، کالس هــای آموزش تجوید، 
روخوانی قرآن، مداحی و ســرود، کامپیوتر و همچنین برگزاری 
رایــگان دوره های آموزشــی دارت، تیراندازی بــا تفنگ بادی، 
تنیس روی میز، فوتبال دســتی، اردوهای داخل و خارج تهران 
و... نمونه هایی از آن هستند.« او از استقبال از عضوگیری مستمر 
برای حضور در برنامه های متنوع مسجد و شرکت در کالس ها یاد 
می کند و ادامه می دهد: »نوجوانان و جوانان محل می توانند برای 
عضویت در این گروه مســجدی روزهای زوج از ساعت ١٨ تا ١٩ 
به بزرگراه آیت اهلل سعیدی، میدان شــهید سروری، خیابان نور، 

کوچه٢٣ مراجعه کنند.

 خادمان افتخاری
در کسوت گروه های جهادی

بیشترشان خادم افتخاری امامزاده هستند که در جریان حضور 
مداوم شــان در آســتان امامزاده بارها افــرادی را می دیدند که 
نیازمندند و برای کمک خواهی آمده اند. بنابراین با حمایت مدیریت 
آستان، تشکلی دائر کردند که این روزها صدها نفر را تحت پوشش 

خود دارد و حامی محرومان است.
این گروه، از نخستین ســاعت های روز فعالیت شــان را شروع 
می کنند. عده ای در بخش صندوق حضــور دارند و تعدادی در 
آشــپزخانه و محله های محروم و... اینجا محــل حضور اعضای 
صندوق خیریه ســاجدین در آســتان امامــزادگان عینعلی و 

زینعلی)ع( است.
صندوق این خیریه را در سال١٣٩٧، تعدادی از خادمان افتخاری 
آستان امامزادگان تشــکیل دادند. حسن طالبی، مدیر صندوق 
می گوید: »بســیاری از خادمان شــاهد حضور نیازمندان بودند 
اما کمکی از ما برنمی آمد. به همیــن دلیل با همفکری خادمان 
و حمایت آستان، صندوق شــکل گرفت و حاال ٣١۴ خانواده را 
تحت پوشش دارد و ٢١٠نفر عضو آن هستند که هر  ماه ١٠هزار 
تومان به صندوق واریز  می کنند. ما هم با این اندوخته می توانیم به 

نیازمندان کمک کرده و هر  ماه به ٢نفر وام پرداخت کنیم.
روزهای نخست شکل گیری، اعضا بیشترین تمرکزشان کمک 
به نیازمندان مراجعه کننده بود اما در گــذر زمان، فعالیت های 
گروه گسترش یافت تا جایی که گروه های جهادی شکل گرفت 
و اعضای گروه هر  ماه ١١٠بســته معیشــتی بــه ارزش ٧٠٠ تا 
یک  میلیون  و٢٠٠هزار تومــان تهیه و بین نیازمندان محله های 
محروم مانند صالح آباد، ورامین، وردآورد و... توزیع می کنند. تهیه 
جهیزیه و کمک های درمانی هم از جمله خدمات صندوق است. 
طالبی می گوید: »با توجه به استقرار درمانگاه دکترخیراندیش در 
محدوده آستان امامزادگان و حضور پزشکان، در صورت نیاز افراد 
نیازمند به ایشــان ارجاع داده و حتی داروهایشان رایگان تأمین 
می شود. حتی برخی که نیازمند جراحی بوده اند به مراکز درمانی 

معرفی شده اند.«
طالبی و دوســتانش که در بخش های مختلف مانند پشتیبانی، 
اجرایی، نظارت و... حضور دارند، بیشترشــان خادمان افتخاری 
امامزاده هســتند و گرچه بیشــتر اوقات خود را برای حمایت از 
نیازمندان در صندوق ســپری می کنند اما از این محل، حقوقی 
نمی گیرند و معتقدند این کار براساس عشق و عالقه است. طالبی 
می گوید: »اینجا بانویی داریم که از ساعت ۶ صبح تا ۴ یا ۵ عصر 
به امامزاده آمده و در بخش آشپزخانه فعال است. او پس از طبخ 
غذا، با کمک دوستانش غذاها را بسته بندی کرده و بین نیازمندان 

شناخته شده توزیع می کند.«

 محفلی برای 
تربیت شاعران آیینی

همه شاعران آیینی و دوســتداران شعر آیینی ساکن 
منطقه١٩ به محفل هفتگی انجمن ادبی شــعرای مهر 
دعوت اند. این انجمن که برای نخســتین بار فعالیتش 
را از سال١٣٩٧ در فرهنگســرای مهر آغاز کرد، اکنون 
هفته ای یک بار در سرای محله خانی آبادنو برپا می شود تا 
شاعران منطقه دور هم جمع شوند و ضمن خواندن شعر، 
برای رفع ایرادهایشان به یکدیگر کمک کنند. عزت اهلل 
شریفی، دبیر انجمن ادبی شــعر مهر، با بیان اینکه این 
انجمن با هدف تربیت شــاعران آیینی جوان در محله 
شکل گرفته اســت، می گوید: »شاید خیلی از ساکنان 
منطقه در سرودن شعرهای آیینی ذوق و استعداد داشته 
باشند اما برای تقویت این استعداد ندانند که باید به کجا 
مراجعه کنند. بانوان و آقایان شاعر و عالقه مندان به شعر، 
به خصوص شعرهای آیینی، برای حضور در این انجمن 
می توانند سه شنبه های هر هفته ســاعت ١٨ تا ٢٠ به 
خانی آبادنو، خیابان میثاق، بلوار شقایق، جنب شهربازی 

٢٢بهمن، سرای محله خانی آبادنو مراجعه کنند.« 

 بساط مواد و موادفروش 
در هرندی جمع می شود

با ایجاد قرارگاه مبارزه با موادمخدر در محله هرندی، به زودی شاهد 
برخورد قاطع با فروشندگان موادمخدر و معتادان متجاهر خواهیم 
بود. تاکنون طرح های بسیار زیادی هم در این محله برای مقابله 
با آسیب های اجتماعی انجام شده، اما به نتیجه دلخواه مسئوالن 

متولی، به خصوص ساکنان محله نرسیده است.
در بررسی های میدانی و نیازســنجی از اهالی مشخص شد که 
درصورت استقرار قرارگاه مبارزه با موادمخدر در این محله، مقابله 
با فروشندگان موادمخدر و معتادان متجاهر بهتر انجام خواهد شد. 
بر این اساس، مقرر شد فعالیت های مشترکی بین پلیس مبارزه با 
موادمخدر و شهرداری منطقه١٢ برای استقرار این پایگاه در محله 

هرندی انجام شود.
 رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر در بازدیــد از محله هرندي با 
قدردانی از این اقدام شهرداری منطقه و تأکید بر همکاری های 
دوجانبه، از برخورد قاطع با فروشــندگان موادمخدر و معتادان 

متجاهر در محله هرندی خبر داد که به زودی انجام خواهد شد. 
شهردار منطقه١٢ هم در این باره می گوید: »زمینی به مساحت 
نزدیک به ٨٠٠مترمربع برای استقرار قرارگاه مبارزه با موادمخدر 
در محله هرندی در حال آماده سازی است که تا ٢هفته دیگر در 

اختیار پلیس قرار خواهد گرفت.«

کار خوب

بچه هاي مسجد خبرنامه

همین حوالي

 خبردار

حاج محمدعلی محمدی یکــی از متموالن و مالکان محله کن بود کــه وقف ها و اقدامات 

سمیرا باباجانپورگزارش
روزنامه نگار

خیرخواهانه او سینه به سینه توسط اهالی محل نقل شده است. حاج محمدعلی محمدی 
همسری به نام شمس الشریعه داشت که از نوادگان حاج مالعلی کنی، از روحانیون بزرگ و 
بانفوذ بود. یکی از کارهای مهم او ساخت پل آجری است که گفته می شود بالغ بر ۱۱هزار تومان برای ساخت آن هزینه کرد. دلیل ساخت 
آن  هم سختی عبور و مرور اهالی روستاهای باالدست منطقه۵ از روی رودخانه کن بود که با ساخت آن راه دسترسی روستاهای 

باالدست به محله کن و در نهایت تهران کوتاه و تسهیل شد.

 در پارک ها، سرچهارراه ها، کارگاه ها و هر جایی که کودکی را با عنوان »کودک کار« ببینند، تشویقش می کنند 

نصیبه سجادیگزارش
روزنامه نگار

به کالس های رایگان شان بیاید و پای آموزش هایشان بنشیند و سواد و حرفه بیاموزد، زیرا معتقدند »هیچ کودکی 
نباید به هیچ دلیلی از تحصیل محروم بماند«. برای رسیدن به این هدف با برنامه ریزی جلو رفته اند و کودکان 

بسیاری را جذب کالس هایشان کرده اند که با حمایت انجمن حمایت از کودکان کار این روزها در جای جای تهران تشکیل می شود.

اعتیاد است، مادر مریض و زمینگیر است و با هزار 
و یک مشکل دیگر درگیر است. پس باید برای آن 

فکری بشود.
حسنی می گوید: »در ادامه راه، وقتی دیدیم کودکی 
که خیلی بــه درس عالقه هــم دارد ناگهان غیبش 
می زند، فهمیدیم مشکل در جایی دیگر است و اگر 
حل نشود، نتیجه نخواهیم گرفت. تحقیق 
کردیم و وقتی دیدیم این کودکان در 
کنار پدر و مادر درگیر، باید خانواده 
پرجمعیتــی را از نظــر مالی تامین 
کنند، مثال مخارج ٨-٧ خواهر و برادر 
دیگر را هم تامین کننــد، حمایت از 
خانواده را هــم به کارهایمان 
اضافــه کردیــم. آنها را 
بیمــه  زیرپوشــش 
می گرفتیــم، ماهانه 
مالــی  کمــک 

می کردیم و...«

خود راه بگویدت که چون باید رفت

ابتدا که به بوستان ها می رفتند تا بچه های کار را باســواد کنند، دفتر و مداد و خودکار و... را با هزینه شخصی شان می خریدند. مکث
تعداد بچه ها که زیاد شد و نیازها بیشتر، باید کاری می کردند تا جوابگوی بچه ها باشند که به این جوانان پرشور امید بسته بودند، 

اما چه کاری؟ می گوید: »باور می کنید اصال به این چیزها فکر نمی کردیم. می خواستیم یک کار خوب را ادامه دهیم و به سرانجام 
برسانیم، همین. خانواده ها وقتی صداقت ما را دیدند از ما حمایت کردند، حتی خود کودکان کار وقتی می دیدند دوستشان داریم و 

دل ما برایشان می سوزد با پای خودشان سر کالس ها حاضر می شدند. حسنی که االن در آستانه ٦٤ سالگی است می گوید: »بچه ای 
داشتیم که از اتباع بود و همراه خانواده زباله جمع می کرد. او همین جا درس خواند. حمایت شان کردیم. این بچه 

االن تاجر موفقی است و ارتباط خوبی با ما دارد و االن شده یکی از خیران ما.« 

ماجرای قحطی بزرگ 
و نان خانگی رایگان 

از حاج محمدعلــی محمدی خاطــرات و نقل های جالب و 
به یاد ماندنی زیادی به جامانده است. در زمان قحطی بزرگ 
که بین سال های ۱۲۹٦ تا ۱۲۹۸ همزمان با جنگ جهانی اول 
رخ داد و مشهور است احمدشاه مقادیر زیادی گندم و جو 
را در انبارهایش احتکار کرده بود و حاضر به توزیع آن بین 
مردم نبود، حاج محمدعلی محمدی همه محصول زمینش 
را در اختیار مردم گذاشــت. او با آرد کردن همه گندم های 
زمین کشاورزی اش نانوایی را به خانه آورد تا با آنها نان بپزد 

و به رایگان در اختیار اهالی روستا بگذارد.

زندگی اش وقف روضه های محرم بود
او بانی خرج عزاداری های اهل بیت)ع( هم بود. نقل اســت شب 
اول محرم در زمانی که خرج می داد، وارد تکیه می شد و به مردم 
می گفت: من دو شب پلو می دهم. یک شب در تکیه خرج می دهم 
که هیچ، یک شــب خرج می دهم برای زن و بچه هایتان که اگر 
یک دانه برنجش را بخورید، راضی نیستم. فرزند حاج محمدعلی 
در مورد خــرج عزاداری ها می گوید: »ما باغــی داریم به نام باغ 
پُرَدک. این باغ را پدرم نه فروخت و نه به فرزندانش واگذار کرد. 
او در وصیتنامه اش نوشت تا ٢۵ســال منافع این باغ صرف خرج 
محرم و  ماه رمضان شــود. اگر درآمد این باغ کفاف نکرد از ثلث 
اموالم این خرج را ادامه بدهید تا بعد از ٢۵ســال مثل من عادت 
کنید و خرج را ادامه بدهید. بعد از ٢۵سال ارث را تقسیم کردیم. 
مادرم گفت من دلم رضا نیست خرجی که پدرتان بنیان گذاشته 
را ندهیم. مادر این کار را تا زمانی که زنده بود، ادامه داد. بعد از او 

هم فرزندانش نذر پدر را ادامه دادند.« 

خانه شما رایگان سبز می شود
شهرداری برای توسعه فضای سبز و مشارکت شهروندان در کاشت 
نهال، این روزها شرایط کاشت رایگان درخت در منازل شهروندان را 

تا روز درخت کاری یعنی ١۵اسفند فراهم کرده است.
 اگرچه در اقلیم آب و هوایی کشور ما، نیمه اسفند بهترین زمان برای 
کاشت انواع مختلف نهال ها در زمین است، اما امکان کاشت نهال در 
روزهای دی و بهمن هم وجود دارد. به همین دلیل شهرداری برای 
شهروندان عالقه مند به فضای سبز و کاشت و نگهداری از درختان، 
شرایطی فراهم کرده اســت تا در کمترین زمان و به صورت رایگان 

منازل خود را با کاشت نهال و گل و گیاه زیباتر کنند.
هریک از شهروندان می توانند از طریق سامانه ١٣٧، کلینیک های 
گل و گیاهی که در مناطق ٢٢ گانه وجود دارند و همچنین از طریق 
مرکز مشاوره گل و گیاه به شهرداری درخواست کاشت گل و گیاه 

مثمر یا غیرمثمر بدهند. 
کاشت درخت رایگان در منازل شهروندان از ابتدای دی ماه آغاز شده 
و تا ١۵ اسفندماه و روز درخت کاری ادامه دارد. بنابراین اگر به توسعه 
فضای سبز محل زندگی خود و زیباتر کردن ساختمان تان به ویژه در 
بهار پیش رو عالقه دارید، می توانید با درخواست گونه های گیاهی 
که در تولید اکســیژن و تلطیف هوا مؤثر باشند و نیز گیاهان بومی 
و مقاوم به کم آبی با همکاری شهرداری از همین روزهای زمستان 

برای بهاری سبزتر اقدام کنید.

پل آجری و آب انبار بزرگ روستای  کن یادگار حاج محمدعلی محمدی است

واقفمردمدارونیکاندیش



مهندسی 
مصاحبه

اميرمحمديعقوبپوريادداشت
روزنامهنگار

فايل صوتي لو رفته از پشت پرده يک 
گفت وگوي دستوري جنجال تازه اي 

عليه مهدي تاج به راه انداخته است
لورفتــنفايــلصوتــيازمهديتــاجدر
مشــهد،ادامهايبرآشکارشدنشيوهخاص
مديريتيدرفوتبالايراناست.دراينچند
دقيقه،فقطصدايافرادشــنيدهميشــود
اماحدسزدنميزانســنتصويريماجراهم
اصالسختنيست؛مديرانيکهدوريکميز
نشستهاند،افراديکهقصددارندبخشهاي
مربوطبهخودشــانرابهيکمصاحبهکوتاه
تحميلکنند،رئيسفدراسيونيکهازموضع
باالبــهاينمصاحبــهنگاهميکنــدوالبته
خبرنگاريکهبهجز»چشم«جوابديگري
درذهننــدارد.ماجرايايــنفايلصوتي
چيســت؟مهديتاجبهمشــهدرفتتادر
جلسههيأتفوتبالخراسانرضويشرکت
کند.احســاناصولي،عضوهيأترئيسهاما
دراينجلسههمراهتاجنبود.همينمسئله
شائبههاييرارقمزد؛شــائبههاييدرمورد
برکنــارياحتمالياصوليازفدراســيونو
حتيکناررفتناوازهيأتفوتبالخراســان
رضوي.موضوعمهمديگرنيزغيبتمديرکل
ادارهورزشوجواناناســتاندراينجلسه
بود.وقتيزمزمههاشــدتگرفتند،قرارشد
رئيسفدراســيوندريککنفرانسخبري
بههمهچيزپاســخبدهد.اوامادريکاقدام
باورنکردني،زيروعــدهاشزدوخبرنگارها
رابهحضورنپذيرفت.تاجفقطحاضرشــدبا
يکخبرنگارگفتوگوکند.اينفايلصوتي
نيزشرحمکالمهآقايرئيسبااينخبرنگار
قبلازشروعمصاحبهاست؛جاييکهمهدي
تاجسؤالهايمدنظرخودشرابهخبرنگار
توضيحميدهــدوالبتهتأکيــدميکندکه
بههيچســؤالديگريهمجــوابنخواهد
داد.ظاهراراهورسمبيشــترمصاحبههاي
مرداولفدراســيون،اينچنينبودهوحاال
تنهاگوشــهايازحقيقتآشکارشدهاست.
مهمتريــننهادفوتبالايران،بهاينشــيوه
ادارهميشود؛روشــيکهدرآنپاسخگويي
وشــفافيت،چيزيبهجزيــکتوهمدورو

درازنيستند.
قبلازافشــاياينفايلصوتيحيرتآور،
آخرينمصاحبهوايرالشــدهازمهديتاج
درفضايفوتبــالايران،گفتوگــوياوبا
يکيازشــبکههايتلويزيونيبود.ظاهرادر
اينگفتوگوخبريازچککردنسؤالهابا
آقايرئيسنبودوهمينمسئله،عصبانيت
اورادرپيداشــت.تاجآنشبکلکسيوني
ازعبارتهايتوهينآميــزراعليه2مجري
برنامهبهزبانآورد.ظاهرااينســزايکسي
اســتکهقصدداشــتهباشــدازاينمدير،
سؤال»جدي«بپرســدوبهدنبالپيگيري

مطالبههايهوادارانفوتبالايرانباشد.
نميدانيــمکهقــراردادمــارکويلموتس
باالخرهازجيــبمهديتاجبيــرونآمده
يانهاماشــکيوجودنداردکهاينشــکل
درســتيبرايبرخوردبارســانههانيست.
اينکهرسانههايپرسشــگرراازاتاقبيرون
کنيدوگفتوگوبايکخبرنگارخوديرابا
مجموعهايازسؤالهاوجوابهايازپيش
تعيينشدهبهخوردمخاطببدهيد،طبيعتا
نهحرفهاياستونهاخالقيبهنظرميرسد.
تاجقبلازاينهمبارهانشاندادهکهعالقه
زياديبهبرخيجريانهايرســانهايدارد
واساسادوســتدارددراطرافخودشيک
دايرهازخبرنگارهاينزديکداشــتهباشد؛
همانطورکهقبــلازاينهمبــاگروهياز
مجريــانتلويزيونيرابطهبســيارنزديکي
داشت.درســتدرزمانافشــاياينفايل
صوتيتکاندهنــدهکههــوادارانفوتبال
ايرانرابهشــدتعصبانيکردهاست،يکي
ازرســانههايپرمخاطبورزشــيدرايران
تصويربزرگيازاورارويصفحهاشقرارداده
وباساختنژستيقهرمانانه،ازدستورآقاي
رئيسبرايبازگشتهوادارهابهاستاديومها
نوشتهاست.چيزينماندهدراينخبر،لباس

سوپرمنراهمتنآقايتاجکنند!
ماجرايويلموتسکهموجباصالحرويههاي
غلطفدراســيونفوتبالنشــد.نهايتماجرا
يکبيمــاريخودجوشقلبيبــودومدتي
استراحتدراروپاوآمادهشدنبرايبازگشت
بهفدراسيونباالبيهايجديد.کاشحداقل
افشــاياينفايلصوتي،رويهپاســخگويي
درفدراســيونراعوضکند.نهبهاينمعني
کهازاينبهبعدباســختگيريبيشتر،امکان
ضبطصدادرجلســاتآقــايرئيسوجود
نداشــتهباشــد.بهاينمعنيکهمصاحبهها
ديگرگزينشــينشوندوفدراســيونفوتبال
بهجاي»مهندســيمصاحبه«مشغولانجام
کارهايمهمتريباشد.خروجياينمصاحبه
همآنقدرمهمنبودکهنيازبهچنينکارهايي
داشتهباشــد.نهايتامهديتاجقصدداشتاز
ابقاياحساناصوليحرفبزند؛مديريکههر
وقتازجلسههيأترئيسهفدراسيونخارج
شــده،دقيقاچيزيمتضادباخروجيواقعي
جلسهراباخبرنگارهادرميانگذاشتهاست.
کاشکناررفتنپردههاازفدراسيونبرايبار
ديگر،حداقلنوعنگاهبرخيازمديرانارشد

ايننهادرابهمفهومپاسخگوييعوضکند.
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جایی برای حسرت نمی گذارم
عليرضا کريمي مي گويد سال گذشته حقش نبوده به مسابقات 

کشتي قهرماني آسيا برود اما امسال با آمادگي در اين مسابقات حاضر 
مي شود. او  دوباره به 86کيلوگرم برگشته تا حريف يزداني باشد

پيتزاگيت؛ قسمت 238
منچستر و آرسنال براي سهميه، قهرماني و حيثيت بازي مي کنند. آنها با 16امتياز، 

بيشترين امتياز را در 6بازي اخير خود در ليگ برتر بين تيم هاي ليگ کسب 
کرده اند. من يونايتد امشب کاسميرو را به دليل محروميت ندارد

20

پخش زنده

برنامه بازي

پنجشنبه 6 بهمن  1401
ليگ برتر ايران - هفته 17

استقالل

ملوان
15:00

نساجي

سپاهان
17:00

فوالد

پرسپوليس
17:15

جمعه 7 بهمن  1401

گلگهر

مسرفسنجان
15:00

نفتم.س

هوادار
16:00

ذوبآهن

تراکتور
14:00

پيکان

مسکرمان
14:00

آلومينيوم

صنعتنفت
14:00

منچسترسيتي

ولورهمپتون
17:30

ليگ برتر انگليس

آرسنال

منچستريونايتد
20:00

يوونتوس

آتاالنتا
23:15

سري آ  ايتاليا

الليگا اسپانيا

بارسلونا

ختافه
21:00

اتلتيکبيلبائو

رئالمادريد
23:30

19

چرا پرسپوليس در صدر جدول 
ليگ برتر توانسته است بعد از 
آغاز نيم فصل دوم ،  8 امتياز 

از استقالل، قهرمان فصل 
پيش  فاصله بگيرد؟

راز
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خدا را شکر دوست بودند

آهسته تر آقا جواد

چیپ چپکی

مســابقات کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس در حالــی با قهرمانی 
عراق به پایان رســید که بار دیگر 
موضوع بحث برانگیز برای ایرانی ها، 
تحریف اسم این آبراهه تاریخی در 
جنوب کشــورمان بود. متاسفانه عالوه 
بر مسئوالن عراقی، شخص جانی اینفانتینو رئیس فیفا هم دوباره 
مبادرت به استفاده از یک نام جعلی کردند. دفعه اول زمانی که 
رئیس فیفا به بهانه افتتاحیه مسابقات دســت به این اقدام زد، 
اعتراضاتی از ســوی ایرانیان صورت گرفت؛ وزیر ورزش دستور 
پیگیری داد و مهدی تاج هم در اظهارنظری گفت: »دوستی من 
با اینفانتینو جای خودش، اما ســر خلیج فارس با کسی شوخی 
نداریم.« جمله رئیس فدراســیون طوری بــود که گفتیم کمر 
اینفانتینو با شنیدن آن رگ به رگ شــده، اما تکرار این اتفاق از 

سوی رئیس فیفا عمق رفاقت دو طرف را روشن کرد. 

فوالد در ادامه نتایج پرنوسان خود این 
هفته هم دربرابر نفت آبادان متوقف 
شد تا جواد نکونام رو به بهانه گیری 
بیاورد. او از نزدیکــی زمان بازی 
تیمش با الفیصلی عربستان در لیگ 
قهرمانان اســتفاده کرد و قوانین لیگ 
ایران در مورد اســتفاده از بازیکنان خارجی را به چالش کشید؛ 
مخصوصا که خرید اســپانیایی نکونام هم مجوز حضور در این 
بازی را نگرفت. سرمربی فوالد گفته: »ما با الفیصلی بازی داریم 
که 6بازیکن خارجی دارد. نیازی نیست عربستان ما را شکست 
بدهد؛ خودمان خودمان را شکست می دهیم.« در مورد بسیاری 
از مشکالت اداری و نیز تفاوت سطح هزینه ها بین ایران و رقبای 
آســیایی با نکونام موافقیم، اما انصافا این مقدمه چینی ها را در 
آســتانه تقابل با تیمی که همیــن حاال در دســته دوم فوتبال 
عربستان به سر می برد، هضم نمی کنیم. کمی آهسته تر آقا جواد!

باالخره انتظارها به ســر رســید و 
چشم هواداران پرســپولیس به 
شــیخ دیاباته روشن شد. مهاجم 
مالیایی و همیشه مصدوم، این بار 
در فاصله بین دو آسیب دیدگی اش 
دقایقی در برابــر ذوب آهن به میدان 
رفت و یکی، دو موقعیت خوب هم برای گلزنی داشــت. شیخ 
ابتدا روی یک ضربه از راه دور بختش را برای گشــودن دروازه 
آزمود. اصرار و استایل او در این صحنه، یادآور روزهای اوجش 
در استقالل بود، هرچند توپ جایی رفت که سنگربان ذوب آهن 
ایســتاده بود. در ادامه دیاباته روی پاس طالیی محمد عمری 
فرصت بسیار بهتری برای گلزنی به دست آورد، اما این بار هم 
در موقعیت تک به تک، توپ را از کنار دروازه به بیرون زد. ضربه 
چیپ شیخ در این صحنه، آنطور که باید و شاید به پایش نگرفت 

تا او نتواند دومین گل فصلش را بزند.

وزنكته بازی سوژه ر

دربی خوزستان در هفته شانزدهم لیگ 
برتر بازی سرد و بی روحی از آب در آمد 
و مجموع موقعیت هایی که 2 تیم ایجاد 
کردند به اندازه ثبــت یک گل هم نبود. 
نفت آبادان که در این مسابقه میزبان بود درنهایت به امید گل 0.43 
رســید و امید گل فوالدی ها هم از 0.23 فراتر نرفت. به این ترتیب 
کل موقعیت های خلق شده در این مســابقه به اندازه 0.66 گل بود! 
صنعت نفت در تعداد شوت ها 11 بر 7 و در شوت های داخل چارچوب 
نیز 2 بر یک برتری داشــت اما برتری برزیلی ها آنقدر نبود که به برد 
زردپوشان منجر شود. بهترین بازیکن این میدان از نگاه متریکا، میثم 
تهی دست )نفت آبادان( بود که نمره 7.41 گرفت و باالتر از کریستوفر 

کنت دروازه بان فوالد ایستاد.

عارف رســتمی )مــس کرمــان( این 
هفته با زدن 2گل و کســب نمره عالی 
8.44 بهترین بازیکن بازی مس و نفت 
مسجدسلیمان شد و به احتمال زیاد با 
این نمره به عنوان برترین بازیکن هفته شانزدهم نیز انتخاب خواهد 
شد. رستمی در مقابل نفت مسجدســلیمان فقط 2ضربه به سمت 
دروازه زد کــه از قضا هر 2ضربه داخل چارچــوب بودند و تبدیل به 
گل شدند. دقت پاس های او در این مسابقه 62درصد بود و 4بار هم با 
عملکردهای دفاعی اش به گل نخوردن مس کرمان کمک کرد. تیم 
کرمانی قبل از این مسابقه در 5بازی متوالی گل نزده بود اما باالخره 
بعد از 455دقیقه عارف رســتمی برای این تیم گل زد و طلســم را 

شکست. امید گل مس کرمان در این بازی 1.45 بود.

ملـــــوان در هفتمیــن هفتــــــه 
شکست ناپذیری اش پیکان را در خانه برد 
و از این تیم سبقت گرفت. این تیم که در 
ابتدای فصل هفته های زیادی را روی پله 
آخر جدول ســپری کرد حاال با نیمه باالی جدول فقط 3امتیاز فاصله 
دارد. ملوان مقابل پیکان با امید گل 0.46 یــک گل زد اما اجازه نداد 
حریفش با امید گل 0.31 به گل برسد. مالکیت توپ در این میدان تقریبا 
برابر بود و در تعداد شوت هم 2 تیم 7-7 مساوی شدند. اما ملوان 4شوت 
داخل چارچوب داشت و پیکان فقط یک بار توانست چارچوب دروازه 
میزبانش را تهدید کند. بهترین بازیکن میدان هم مهدی مومنی بود که 
پاس گل ملوانی ها را داد و درنهایت نمره 7.47 را از سایت متریکا گرفت.
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لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( 
امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه
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18123-1665519تراکتور6

13221-1649315فوالد7
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221-21-1656519نساجی9
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شگفتانه لوکا؟
شاید مهاجم هلندی پرسپولیس هم به سرنوشت ابراهیم توره و رینالدو دچار شود

از جمله اخبار عجیب و غریب این روزهای فوتبال ایران، یکی هم معرفی 
شدن یورگن لوکادیا به بارسلوناست. مهاجم هلندی پرسپولیس که پس 
از جام جهانی قراردادش را با این باشگاه یک طرفه فسخ کرد و رفت، حاال از 
سوی برخی نشریات معتبر ورزشی در اسپانیا به بارسلونا لینک شده است. 
از او به عنوان یک گزینه ارزان قیمت برای جذب در پنجره زمستانی به منظور 
جانشینی با ممفیس دیپای یاد می شود؛ بازیکنی که به تازگی راهی اتلتیکو 
مادرید شد. خبری با این مضمون ابتدا در روزنامه اسپرت کاتالونیا منتشر 
شد و سپس در مارکا چاپ مادرید بازتاب یافت. اگرچه کیفیت لوکادیا از 
همان روز اول حضور در پرسپولیس بر همه مشــهود بود اما اینکه اسم او 
حوالی باشگاهی مثل بارسلونا به گوش برسد )ولو که نهایتا چنین انتقالی 
صورت نگیرد( بیش از توقعات و تصورات اهالی فوتبال است. با این همه، 
انجام این جابه جایی می تواند یک شوک شگفت انگیز برای فوتبال ایران 

باشد و حسرت سرخ ها را از جدایی چنین مهره ای بیش از پیش کند.
فوتبال ایران و مخصوصا 2باشگاه پرسپولیس و استقالل سابقه مفصلی در 

جذب بازیکنان خارجی ناکارآمد دارند، اما در برخی موارد گذر بازیکنانی 
به این دو تیم می افتد که تازه ابعاد درخشان فنی آنها بعد از خروج شان 
مشخص می شود. شاید بهترین مثال از این دســت، رینالدو کروزادو 
پرویی باشد که میانه های دهه 80 در اســتقالل مورد بی مهری صمد 
مرفاوی قرار گرفت، اما بعدها پیراهن کیه وو ورونا ایتالیا را به تن کرد و 
حتی با لباس تیم ملی کشورش در جام ملت های آمریکای جنوبی نیز 
به میدان رفت. نمونه دیگر، ابراهیم توره سنگالی است که در ایران برای 
پرسپولیس و سپاهان بازی کرد و معلوم بود فوتبالیست خیلی خوبی 
است، اما کمتر کسی انتظار داشت او پس از جدایی از لیگ کشورمان 
ناگهان در فرانسه پیراهن موناکو را به تن کند! ابراهیم توره در این باشگاه 
رکورد عجیب و غریب 34گل زده در 43بازی را به جا گذاشــت. حاال 
شاید لوکادیا روی دســت همه آنها بلند شود و در صفحه ویکی پدیای 
شخصی اش، نام 2باشگاه پرسپولیس و بارســلونا را پشت سر هم قرار 

بدهد. همین قدر عجیب و باورنکردنی!

88
چرا پرسپولیس در صدر جدول این 

همه از استقالل فاصله گرفت؟
بهروز رســایلی|  2 نتیجه متفــاوت مقابل 2 رقیب 
اصفهانــی، فاصله بین پرســپولیس و اســتقالل 

را در جدول رده بندی به 8امتیاز رســاند. 
سرخپوشــان بــا پیــروزی در برابر 

ذوب آهــن، 35امتیازی شــدند و 
اســتقالل با قبول شکست مقابل 
ســپاهان در امتیــاز 27مانــد. 
شــکل گیری چنین فاصله قابل 
توجهــی بالفاصله بعــد از آغاز 
نیم فصل دوم، دالیل زیادی دارد 
که می توان برخی از آنها را مرور کرد.

راز

01
03

04

بی گمان 
یکی از مهم ترین عوامل برتری 

پرسپولیس نسبت به اســتقالل، عملکرد 
بهتر قرمزها در بخش دفاعی بوده است. بارها و بارها 

ثابت شده لیگ ایران لیگ مدافعان است. اینجا نه بیشتر 
گل زدن، که معموال کمتر گل خــوردن می تواند تضمین 
موفقیت باشد. در لیگی چنین کم گل که سرنوشت خیلی از 

مسابقات تنها با یک گل تعیین می شود، هر کلین شیت 
ارزش حیاتی پیدا می کند. به این ترتیب روشــن است 
که پرسپولیس با 6گل خورده در 16هفته، از وضعی 

مطلوب تر نسبت به اســتقالل برخوردار خواهد بود؛ 
تیمی که دوبرابر بیشــتر گل خورده و 12بار 

دروازه اش به روی رقبا باز شــده 
. ســت ا

02
به نظر 

می رسد شور و عطشی که 
پارسال در استقالل برای شکستن 

طلسم قهرمانی وجود داشت، امسال به 
چشم نمی خورد. فصل گذشته جاه طلبی 
فرهاد مجیدی هم این حرارت را افزایش 

می داد، اما انگار لمس جام، از 
انگیزه های آبی پوشان کاسته 

است.

05
ف  خال بر

ریــکاردو ســاپینتو، یحیــی 
گل محمدی چند فصل بعد از حضور در 

پرسپولیس به خوبی با تیمش آشنا بود. تغییرات 
او در ترکیب، چندان چشــمگیر نیست. می داند چه 
می خواهد و از ابزار مناســبی که در اختیار دارد، الاقل 

به اندازه موفقیــت در لیگ ضعیف ایــران بهره می گیرد. 
ســاپینتو اما از ابتدای فصل گرفتار ناآشــنایی با تیمش 
بود و انگار این کاســتی، هنوز برطرف نشــده اســت. 

طعنه آمیز اســت که گلزن او در اصفهان، ارسالن 
مطهری بود؛ بازیکنی که ســاپینتو مدت ها 

اصرار بر نخواســتنش داشــت!

07
یحیی 

امســال  گل محمــدی 
خویشــتن دارتر از پارسال شده است. 

اگر بهانه جویی او در فصول گذشــته از عوامل 
تنش زا در پرسپولیس محسوب می شد، این مربی 
حاال به جایی رسیده که حتی جدایی یورگن لوکادیا 
یعنی بهترین بازیکن خود را آن هم در آســتانه دربی 
پایتخت تاب می آورد و به طــور کامل هضم می کند. 

شما این سعه صدر را هرگز در ساپینتو نمی بینید؛ 
مردی که یا از حضور روی نیمکت محروم 

است یا دارد از داوران کارت زرد 
می گیرد.

06
مسئله 

مدیریتــی را هــم نباید از 
نظر دور داشت. به هر حال استقالل 

برخــالف پرســپولیس متحمــل تغییــر 
مدیرعامل شد و نکته اینجاســت که از همان 

روز اول به نظر می رســید علی فتح اهلل زاده رابطه 
چندان جالبی با ســاپینتو ندارد. طی هفته های 
اخیر به شــکلی باورنکردنی روزنامه ورزشی 

مدیرعامل اســتقالل در صــف مقدم 
 حمله به سرمربی این تیم بوده

اســت.  
08

استقالل 
امســال از حضور جوانان 

جاه طلب و ماجراجــو هم بی بهره 
بوده است. آنها فصل گذشته امیرحسین 
حسین زاده را داشــتند، اما امسال پدیده 
جوانی رو نکرده اند. در پرسپولیس اما محمد 
عمری همان کارهای پارسال حسین زاده 

را می کند؛ جوانی با ردی از شــور 
زندگــی و طــراوت.

جنجال پنالتی و توقف گل گهر
هفته شانزدهم لیگ با 2نتیجه مساوی در تهران و تبریز به پایان رسید

آخرین بازی های باقیمانده از هفته شــانزدهم لیگ برتر با مساوی به 
پایان رسیدند و فاصله پرســپولیس با نزدیک ترین تعقیب کننده اش 
در صدر جدول همان 5 امتیاز باقی ماند. گل گهر که تا هفته گذشــته 
4امتیاز با صدر فاصله داشــت و تیم دوم جدول بود، دیروز در آخرین 
بازی از نخســتین هفته دور برگشــت مقابــل تراکتور به تســاوی 
2-2رضایت داد تا فاصله اش به 6امتیاز برسد و رتبه دوم را به سپاهانی ها 
ببخشد. بازی جذاب تراکتور و گل گهر با گل زودهنگام کاوه رضایی آغاز 
شد اما گل گهر که یک بر صفر عقب افتاده بود خیلی زود با 2گل نتیجه 
را به سود خودش برگرداند. ابتدا بیژن حیدری، قاضی این میدان یک 
پنالتی در دقیقه30 تقدیم گل گهر کرد. آخرین پنالتی سیرجانی ها در 
لیگ برتر همان پنالتی مقابل پرسپولیس بود که بیرانوند ضربه پورعلی 
را مهار کرد. بنابراین قلعه نویی این بار پنالتی را به امین قاســمی نژاد 
سپرد و او هم به خوبی از پس محمدرضا اخباری بر آمد و گل مساوی را 
زد. 4دقیقه بعد گل دوم گل گهر هم به ثمر رسید و این بار رضا شکاری 
بود که دروازه اخباری را باز کرد. تراکتور که در این فصل هنوز در تبریز 
شکســت نخورده با این 2گل خودش را در آســتانه باخت دید اما در 
دقیقه40توانست به بازی برگردد و نیمه اول را با تساوی 2-2به پایان 

برساند. این نتیجه تا پایان بازی هم پابرجا ماند و تراکتور که بهترین تیم 
نیمه های دوم لیگ است در نیمه دوم این بازی نتوانست به گل برسد. 
با این تساوی تراکتور در رتبه ششــم باقی ماند تا به بازی سخت هفته 

آینده اش در زمین ذوب آهن بیندیشد.
در دیگر بازی روز گذشــته هم 2 تیم آلومینیوم و هوادار در ورزشگاه 
شهید دســتگردی تهران به مصاف هم رفتند. مســابقه ای که کامال 
تحت تأثیر تصمیمات داوری در نیمه اول قرار گرفت. سیدرضا مهدوی 
در دقیقه24یک پنالتــی علیه آلومینیوم گرفــت، درحالی که به نظر 
می رسید اگر خطایی هم رخ داده بیرون از محوطه جریمه بوده است. 
این پنالتی توسط عزت پورقاز تبدیل به گل شد و سیدمهدی رحمتی 
هم بین دو نیمه به خاطر اعتراض به همین پنالتی توسط مهدوی اخراج 
شد. رحمتی در توضیح صحنه اعتراضش مدعی شد فقط به داور گفته 
»مهندس« اما مهــدوی به خاطر همین لفظ او را اخراج کرده اســت. 
پنالتی اعالم شده برای هوادار بعد از پنالتی عجیبی که روز پنجشنبه 
برای نساجی گرفته شــد، دومین پنالتی عجیب وغریب این هفته بود. 
نهایتا آلومینیوم توانست با گل محمدرضا آزادی در نیمه دوم به بازی 

برگردد و این دیدار هم با نتیجه یک - یک مساوی تمام شد.

در 
نهایــت اینکــه وزن 

بازیکنان مؤثر پرسپولیس در این 
فصل بیشتر بوده است. علیرضا بیرانوند 

با 10کلین شــیت، 2گام از حسین حسینی 
جلوتر است. یورگن لوکادیا با وجود ترک ایران، 

همچنان به خاطر گل های مؤثری کــه در یک بازه 
زمانی از فصل زده، آقای گل لیگ به شمار می آید. مهدی 

ترابی و دانیال اســماعیلی فرد هم 5و 4پاس گل 
داده اند، درحالی که بهترین پاسور استقالل 

گرچه کوین یامگا با 2پاس گل است. ا
نه به شکل مطلق و با کیفیت ایده آل، اما 

حقیقت آن است که پرسپولیس نسبت به استقالل 
بهتر فوتبال بازی می کند و موقعیت های بیشتری هم 

می سازد. سرخپوشــان پیش از وقفه جام جهانی یک 
پیک آمادگی داشتند که به نظر می رسد حاال در حال 
نزدیک شدن به همان سطح هستند. استقالل اما در 

5بازی اخیر فقط یک گل در جریان بازی زده که 
چنین آماری برای یــک مدعی نامدار به 

هیچ وجه قابل قبول نیســت.

ولینگتون دسوزا
پشت در 

پرسپولیس
مهاجم برزیلی قرار است جانشین لوکادیا شود 

اما قوانین لیگ برتر ایران ممکن است مانع 
این انتقال شود

بعد از جدایی یورگن لوکادیا از پرسپولیس، یحیی 
گل محمدی همچنان درصدد جذب یک مهاجم 
است تا تیمش را در فاز تهاجمی تقویت کند. هر 
چند پرسپولیس با وجود از دست دادن لوکادیا، از 
لحاظ گلزنی عملکرد خوبی در چند بازی گذشته 
داشــته ولی یحیی با وجود در اختیار داشــتن 
مهاجمانی مثل شــیخ دیاباته و عیسی آل کثیر، 
همچنان دنبال جذب یک مهاجم خارجی است. 
دیروز اکثر سایت های خبری به این موضوع اشاره 
کردند که ولینگتون لوئیس دسوزا مهاجم برزیلی، 
اصلی ترین گزینه پرسپولیس است. این در حالی 
است که باشگاه پرسپولیس واکنشی به این خبر 
نداشــته و ظاهرا قصد دارد جذب مهاجم را در 

سکوت خبری جلو ببرد.
دســوزا، مهاجم تیم شــونان بلمار است که در 
کشور ژاپن بازی می کند. او که 192سانتی متر قد 
دارد، یک مهاجم برزیلی و دوپا است. مدیر برنامه 
برزیلی این بازیکن اقدامــات اولیه برای حضور 
دســوزا در ایران را انجام داده و به نظر می رسد 
درصورتی که مسئله خاصی به وجود نیاید، این 
بازیکن به زودی به تهران می آید تا قرارداد خود را 

با پرسپولیس رسمی و نهایی کند.
تیم شــونان بلمــار وضعیت خوبــی در جدول 
رده بندی لیگ ژاپن ندارد و همین موضوع باعث 
شد تا خبرهایی مطرح شود که با توجه به قوانین 
فوتبال ایران، دســوزا نمی تواند به پرسپولیس 
بیاید. طبق آیین نامه جذب بازیکنان خارجی که 
سال گذشته به تصویب هیأت رئیسه فدراسیون 
رسید، بازیکنان شــاغل در کشــورهای ژاپن، 
کره جنوبی، قطر، امارات، اســترالیا، عربستان، 
چین، ازبکستان، عراق، عمان، سوریه و نیوزیلند، 
در 2ســال منتهی به عقد قرارداد بــا تیم ایرانی 
باید 3مســابقه رسمی یا دوســتانه در تیم امید 
یا حداقل 2مســابقه رسمی یا دوســتانه در تیم 
بزرگســاالن برگزار کنند. بازیکنان کشورهای 
دیگر در 2سال منتهی به عقد قرارداد باید 4بازی 
رسمی یا دوستانه در تیم بزرگساالن انجام داده 
باشند. بازیکنان ژاپنی، کره ای، قطری، عربستانی، 
اســترالیایی، اماراتی، چینی، عراقــی، ازبک و 
نیوزیلندی، درصورتی که 8بازی در لیگ داخلی 
و جام حذفی انجــام بدهند و عضو تیم های رتبه 
اول تا ششم لیگ خود باشند، می توانند به لیگ 

برتر ایران بیایند.
دیروز برخی از سایت های خبری به این موضوع 
اشــاره کردند که ولینگتون با توجه به آیین نامه 
مورد اشــاره نمی توانــد در لیگ برتــر ایران و 
پرسپولیس بازی کند؛ البته برخی هم می گویند 
این بازیکن که سابقه حضور در تیم ویِسل کوبِه 
ژاپن را دارد، همراه با این تیم در لیگ قهرمانان 
آســیا بازی کرده و این مجوزی خواهد بود تا او 
بتواند به پرســپولیس بپیوندد. با این حال هنوز 
نمی توان با قاطعیت گفت که این مهاجم پیراهن 

پرسپولیس را بر تن می کند یا نه.
 

   نعمتی در تراکتور یا فوالد
پرســپولیس برای نیم فصل دوم حامد پاکدل و 
سیامک نعمتی را در لیست مازاد قرار داد. مدیران 
نســاجی در حال انجام مذاکرات جدی با پاکدل 
هستند تا در نهایت با این بازیکن به توافق برسند، 
این در حالی اســت که پاکدل چند پیشــنهاد 
دیگر هم دارد ولی فعال در حال مذاکره با باشگاه 
نساجی است. نعمتی هم چند پیشنهاد دارد اما 
جدی ترین پیشنهادها مربوط به 2باشگاه فوالد 
خوزستان و تراکتورسازي تبریز است و به احتمال 
فراوان، تیم جدید نعمتی از بین فوالد و تراکتور 

انتخاب خواهد شد.
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یوونتوس با ترسناک ترین 
حریف این روزهای فوتبال 
ایتالیــا روبه رو می شــود، در 
ترسناک ترین روزهای دهه اخیر 
خود ســری آ ســابقه ای طوالنی در 
محرومیــت باشــگاه های متخلف 
دارد. زمانی ســالوادوره اسکیالچی 
به دلیــل جرایمی که مرتکب شــده 

بود، محرومیتــی طوالنی مدت گرفت 
و زمانی دیگر بر سر رسوایی کالچوپولی 

تیم یوونتوس به سری ب ســقوط کرد و از 
اینتر و میالن امتیاز کسر شــد. ماجرای دوپینگ 
دیه گو مارادونــا را هم همه می دانیم کــه ابتدا در 
ایتالیا بود که این ســتاره بزرگ آرژانتینی به دلیل 
اســتفاده از کوکایین محرومیتی 15ماهه دریافت 
کرد. حاال نوبت یوونتوس اســت که بر سر شفاف 
نبودن پرونده های مالی با کســر 15امتیاز روبه رو 
و به سقوط به دســته پایین تر تهدید شود. باشگاه 
تورینی به ایــن حکم اعتراض کرده اما اگر کســر 
امتیاز به قوت خود بماند، یــووه از باالی جدول تا 
رده یازدهم ســقوط می کند. بازرسان ایتالیا کسر 
۹امتیازی از یوونتوس، منع فعالیت 1۶ماهه برای 
آنیلی، ۲۰ماه و 1۰روزه برای پاراتیچی و 1۰ماهه 
برای چروبینی و منع فعالیت 1۲ماهه برای ســایر 
مدیران درخواســت کرده بود امــا در حال حاضر 
15امتیاز از این تیم کســر شــده. تخلفات باشگاه 
مربوط به پنهــان کاری پرداخت دســتمزدها در 
دوران کرونا بود. ۸باشگاه دیگری که در مسائل مالی 
مربوط به دوران کرونا درگیر هستند، فقط با جریمه 
نقدی روبه رو خواهند شــد. ممکن است جریمه ها 
ادامه داشته باشد. باشگاه می تواند به خاطر ۴مورد 
دیگر مورد بازخواست قرار بگیرد؛ بحث حقوق های 
پرداختی )شاکی: فدراســیون فوتبال ایتالیا(، باز 
شدن پرونده در دادگاه عمومی تورین، بحث سهام 
یوونتوس )شــاکی: بخش دولتی بررسی و تنظیم 
مبادالت اوراق بهادار و شرکت های ایتالیا( و شکایت 
یوفا. این محرومیت ها و جریمه های بیشتر می تواند 
یوونتوس و متحدانش را بــه راه اندازی لیگی دیگر 
یعنی ســوپرلیگ اروپا ترغیب کنــد. کمیته ملی 
المپیک ایتالیــا می تواند این حکــم را رد یا تأیید 
کند. حکم علیه یوونتوس به این علت صادر شــد 

که یووه در خرید و فروش بازیکنان، 
تخلف مالی داشته و سود غیرواقعی 
اعالم کرده. این در حالی اســت که 
با هیچ یک از باشــگاه هایی که یوونتوس با آنها 

معامله کرده است، پرونده ای تشکیل نشده.
هفته گذشــته این تیم با نتیجه خردکننده 5بر 
یک مغلوب ناپولی شــد و حاال امشب با 
تیمی بازی دارد که در ۲بازی اخیر در 
لیگ و جام حذفــی 13گل به رقبا زده 
است. آتاالنتا در مرحله یک چهارم نهایی 
جام حذفی هم به یوونتوس خورده است. این 
تیم شهر برگامو به لطف جریمه یوونتوس به رده پنجم 
جدول صعود کرده. آتاالنتا در لیگ تیم سالرنتینا را 
۸بر ۲برد و در حذفی تیم اسپتزیا را 5بر ۲.آتاالنتا به 
نخســتین تیم در تاریخ ایتالیا تبدیل شد که در یک 
بازی 7بازیکن مختلف برای آن گل زدند. آخرین باری 
که تیمی در سری آ این نتیجه را رقم زد، اینتر در سال 
1۹۹۶در بازی ۸بر ۲مقابل پادووا بود. ۴ برد 7+ گله 
برای آتاالنتای گاســپرینی )از فصل 17-۲۰1۶( در 
حالی ثبت شده که در مقطع مشابه تنها 5تیم دیگر و 
هر کدام فقط یک بار چنین نتیجه ای کسب کرده اند.

   از سال۲۰17که گاســپرینی آتاالنتا را مطرح 
کرده، هیــچ دو تیم دیگری این همــه با هم بازی 
نکرده اند. پیش از آن یووه 13بازی پیاپی آتاالنتا را 
برده بود اما پس از آن دو تیم در 11بازی با هم برابر 

بوده و هر کدام ۲برد به دست آورده اند.
   یوونتوس تنها در یک دیدار خانگی در ۲5بار آخر 
که میزبان آتاالنتا بوده به این تیم باخته و 1۸بازی را 
از مهمان خود برده است. آخرین پیروزی یووه بر این 
حریف هم در ۲7نوامبر ۲۰۲1توسط آلگری به دست 

آمده بود.
   آتاالنتا اگر این بازی را هم نبازد، به ۶بازی پیاپی 
بدون شکســت مقابل یووه می رسد که در 57سال 

اخیر بی سابقه بوده.
   یووه 5بازی خانگی بدون گل خورده را پشت سر 
گذاشته اما تا رکورد 11بازی خانگی بدون گل خورده 

در سال۲۰1۶فاصله زیادی دارد.
   آتاالنتا مقابل تیم های باالی جدول و 7تیم بزرگ 
کمترین امتیاز را نسبت به همتایان خود کسب کرده 
)۴امتیاز(. یووه مقابل این تیم ها 7امتیاز به دســت 

آورده.

 اولین بازی
پس از کالچوپولی-2

بازی بزرگ امشــب لیگ های اروپایــی را ۲تیم 
آرســنال و منچســتریونایتد برگــزار می کنند. 
منچستریونایتد و آرســنال هر کدام با 1۶امتیاز، 
بیشــترین امتیاز را در ۶بازی اخیر خود در لیگ 
برتر بین تیم های لیگ کســب کرده اند. بدی این 
بازی برای من یونایتد این اســت که آنها برای این 
مسابقه کاسمیرو را به دلیل محرومیت در اختیار 
ندارند؛ بازیکنی که به منچستر نظم و اقتدار داده 
و عامل اصلی موفقیت های اخیر این تیم در کنار 
رشفورد بوده است. منچستر با کاسمیرو ۲.3 امتیاز 
در هر بازی گرفته و بدون او 1.7. با او ۰.7گل در هر 
بازی می خورند و بدون او ۲گل. البته در دیدار رفت 
بدون این برزیلی در زمین خودی 3 بر یک آرسنال 
را بردند اما توپچی ها در آن بازی خیلی بهتر بودند 
و اسیر ضدحمالت شدند. دیدار این ۲تیم به نبرد 
بوفه یا پیتزاگیت شــهرت دارد که اشاره دارد به 
اتفاقات ۲۴اکتبر سال ۲۰۰۴ که سسک فابرگاس 

به سمت فرگوسن پیتزا پرتاب کرد.

  مهاجمان تازه
منچستر در روزهای اخیر وخهورست، زننده ۲گل 
هلند در جام جهانی به آرژانتین را به استخدام خود 
درآورده و آرسنال هم تروسار بلژیکی را از برایتون با 
مبلغ 17میلیون پوند و قراردادی ۴.5ساله به عنوان 
وینگر جذب کرده. این بازیکن در دیدار رفت مقابل 
لیورپول هت تریک کــرده و در 17بازی این فصل 
۸گل و 5پاس گل برای ایــن تیم ثبت کرده بود. او 
شماره1۹ را بر تن خواهد کرد. آرتتا کاماوینگا را هم 
از رئال مادرید قرضی می خواست اما رئال نپذیرفت.

  اودگارد
در سال های اخیر سبایوس و اودگارد از رئال قرضی 
یا قطعی به این تیم آمده بودند که عالی کار کردند. 
اودگارد در 17بازی در این فصل ۸گل و 5  پاس گل 
ثبت کرده که این آمار برابر با دی بروینه اســت با 
یک بازی کمتر. او گلزن ترین هافبک فصل لیگ و 

بهترین گلزن آرسنال در این فصل است.

  برونو
برونو فرناندز هم از وقتی رونالدو رفته به بازیکن 
تأثیرگذارتری تبدیل شده. او در ۴بازی اخیر به 
سیتی و پاالس گل زده و مقابل ولوز و بورنموث 
پــاس گل داده. عملکرد کلی برونــو فرناندز در 
منچســتریونایتد؛ 153بازی، 55گل، ۴5پاس 
گل. او به رکورد 1۰۰تأثیرگذاری روی گل های 
منچستر در 153بازی رسید. برونو اکنون ۴۰گل 
در لیگ جزیــره برای منچســتریونایتد به ثمر 
رسانده اســت. تنها پل اســکولز با 1۰7گل در 
بین هافبک میانی های تاریخ باشــگاه از او آمار 

بهتری دارد.

  رشفورد
مارکــوس رشــفورد ایــن فصل با فصــل پیش 
قابل مقایسه نیســت. فصل قبل 3۲بار به میدان 
رفت و تنها 5گل به ثمر رساند و این فصل 1۶گل در 
۲۶دیدار. فصل پیش ۴گل و ۲پاس  گل در ۲5بازی 
لیگ داشت و این فصل ۸گل و 3پاس در 1۸بازی. 
او در بازی با من ســیتی در نهمیــن بازی خانگی 
پیاپی هم برای من یونایتد گل زد. رشفورد پس از 

جام جهانی در 7بازی ۸گل زده و در همه مسابقات 
در همه رقابت ها حتی زمانــی که از روی نیمکت 
مســابقه را آغاز کرده، موفق به گلزنی شده است. 
او برابر ۶تیم بزرگ لیگ عملکردی عالی داشته؛ به 
لیورپول ۶گل، چلسی 5گل، منچسترسیتی 5گل، 
تاتنهام ۴گل، آرسنال ۴گل. رشفورد مرد بازی های 

بزرگ است.

  اریکسن
اریکســن 7پــاس گل در رقابت هــای این فصل 
پریمیرلیــگ داده و فقــط کویــن دی بروینه با 

1۰پاس گل از او آمار بهتری دارد.

  داور
انتخاب آنتونی تیلور عده زیادی از هواداران یونایتد 
را عصبانی کرده. این در حالی است که در ۲فصل 
اخیر آرسنال بیشترین صدمه را از اشتباهات داوری 
دیده است. تیلور در فصل جاری تا کنون قضاوت 
۲دیدار منچســتریونایتد را به عهده داشته است. 
شکست 3 بر یک مقابل استون ویال و پیروزی 3 بر 
صفر مقابل ناتینگهام فارست. درحالی که ویال یک 
بر صفر از یونایتد پیش افتاده بود صاحب یک ضربه 
آزاد شــد. آنتونی تیلور بارها به بازیکنان یونایتد 
اشاره کرد که خط دفاعی را عقب تر تشکیل بدهند 
و بعد از بازی تصاویر نشان داد او اشتباه می کرده 
است. لوکاس دینیه این ضربه آزاد را به گل دوم ویال 
تبدیل کرد و در پایان بازی کمیته داوران اتحادیه 
فوتبال پذیرفت که تیلــور در این صحنه مرتکب 

اشتباه شده است.

ادامه بازی های سخت
بازی های سخت رئال مادرید تمام نمی شود بلکه از روزی به روزی دیگر منتقل می شود

یک بازی خوب دیگر هم امشــب در پیش اســت. بارسلونا- ختافه 
بازی کم اهمیت تری نســبت به اتلتیک بیلبائو- رئال مادرید است. 
بارسای صدرنشین برخالف رئال بازی ســاده تری دارد. رئال پس 
از جام جهانی اوضاع خوبی نداشــته اما در دیــدار آخر هفته جام 
حذفی توانسته از شکســت ۲بر صفر در زمین ویارئال به پیروزی 
3بر ۲برگردد. حاال فرصتی برای لغزیدنی دیگر در اللیگا نیســت 
و در ســن مامس هم آنچلوتی باید جادوی خودش را نشــان دهد. 
خوبی حریف امشب رئالی ها این اســت که اتلتیک در 1۴بازی آخر 
در اللیگا هرگز این تیم را شکست نداده است؛ ۴تساوی و 1۰شکست. 
این طوالنی ترین روند بدون برد آنها مقابل رئال مادرید در لیگ است. 
البته فصل پیش در کوپا دل ری رئال به اتلتیک باخته بود. ارنستو والورده 
پس از سال ها که در بارسلونا بود و ۲سال و نیم تیم نداشت، بار دیگر به 
سن مامس برگشته. آخرین شکست رئال مقابل همین والورده در بیلبائو 

و سال۲۰15رقم خورده بود. آن زمان هم آنچلوتی مربی رئال بود.

   رئال از زمان باخت 3بر یک به رئال سوسیداد در ماه مه ۲۰1۹در 11دیدار 
اخیر خود مقابل تیم های ایالت باسک شکستی نداشته و تنها یک بار مساوی 

کرده و بقیه را برده است.
   خطاهای بازیکنان بیلبائو خشن است. نسبت کارت های دریافتی بازیکنان 
این تیم به تعداد خطاها باالترین نرخ در اللیگا محسوب می شود، ۲۹کارت زرد 

برای ۲15خطا.
   در این فصل روی وینیسیوس ۸۶خطا صورت گرفته است که باالترین تعداد 
خطا روی یک بازیکن در 5لیگ بزرگ است. در حقیقت ۲1خطا از خطاها روی 
وینیسیوس در 3 بازی بوده اســت: 1۴خطا در ۲ بازی مقابل ویارئال و 7خطا 

مقابل کوپا دل ری.
   رئال 5روز دیگر در کوپــا دل ری در یک تک بازی به مصاف اتلتیکو مادرید 
می رود. بازی های سخت رئال مادرید تمام نمی شود بلکه از روزی به روزی دیگر 
منتقل می شود. ۲بازی با ویارئال، یک ال کالسیکو، بازی با والنسیا در سوپرجام، 

سپس بازی با اتلتیک و اتلتیکو و بعد حضور در جام جهانی باشگاه ها و... .

پیتزاگیت؛ قسمت 238منچستر و آرسنال برای سهمیه، قهرمانی و حیثیت بازی می کنند
  2تیم تاکنون 237بار با هم بازی کرده اند که 

98بار منچستر و 86بار آرسنال برده  است.
  منچســتریونایتد در شــرایطی دربی و 
بیســت و یکمین پیروزی خود را پشت سر 
گذاشت که فصل گذشــته برای رسیدن به 
بیستمین پیروزی فصل خود، 49بازی انتظار 

کشیده بود.
  آرسنال در 5بازی از 7بازی آخر خانگی در 
ورزشگاه امارات توانسته منچستر را ببرد؛ یک 
تساوی و یک شکست در بازی های دیگر. فصل 

گذشته 3 بر یک حریف را بردند.
  منچستر در دوران پس از فرگوسن )2013( 
تنها یک بار فصل 18-2017 توانسته رفت و 
برگشت آرسنال را دبل کند )زیرنظر مورینیو.(

  این بیست ونهمین باری است که دیدار 2تیم 
روز یکشنبه در لیگ برتر انجام می شود. تنها 
چلســی- لیورپول )23بــار( و لیورپول- 
منچســتر )21( بیــش از این مســابقه در 
یکشنبه ها برگزار شده است. یکشنبه ها برای 
آرســنال خوش یمــن اســت. 65درصد 
پیروزی های این تیم در تاریخ لیگ برتر مقابل 
من یونایتد در این روز به دست آمده است؛ 11بار 

از 17پیروزی.
  این سومین باری است که آرسنال در یک دیدار 
لیگ برتری مقابل منچســتریونایتد در زمین 
خودی قرار می گیرد درحالی که در صدر جدول 
قرار دارد. 2دفعه قبلی سال های 2004 و 2007 در 

چنین شرایطی بازی مساوی تمام  شده بود.

فسخ قرارداد بازیکن متجاوز
پرافتخارترین بازیکن تاریخ فوتبــال که ۴3جام با 
تیم های مختلــف دارد، به اتهام تعــرض به زندان 
افتاد. دنی آلوز بازیکن برزیلی ســابق بارســلونا در 
3۹ســالگی در بارســلون مرتکب جرم شد. دادگاه 
درخواســت وکیل این بازیکن برای آزادی او به قید 
وثیقه را نپذیرفت. او پیش از بازداشت توسط بازپرس 
اداره پلیس لس کورتس مورد بازجویی قرار گرفت. 
بالفاصله پس از اعالم این خبر، باشگاه مکزیکی که 
با این بازیکن قرارداد داشت، قرارداد او را یک طرفه 
فســخ کرد. لئوپولدو ســیلوا، رئیس هیأت مدیره 
باشگاه پوماس مکزیک گفت: »با این تصمیم، باشگاه 
بر قول خود وفــادار می ماند و مقابل عضوی که روح 

تیمی و ارزش ها را نقض می کنــد صبوری نخواهد 
کرد. نمی توانیم به یک نفر اجازه دهیم به فلســفه 
ما که همیشه در تربیت و رشــد ورزشکاران جوان 
مثال زدنی بوده، لطمه بزند.« پس از بنژامن مندی، 
مدافع چپ سابق فرانسوی باشگاه منچسترسیتی و 
میسن گرینوود، پدیده منچستریونایتد این تازه ترین 
حبس تعزیری برای یــک بازیکن با اتهام مشــابه 
تجاوز و آزار جنسی است. خود دنی آلوز و همسرش 
اتهامات را نپذیرفته و اظهار بی گناهی کرده اند. در ۲ 
مورد مشابه دیگر ۲ باشگاه بزرگ شهر منچستر هم 
حاضر نشدند از بازیکن متخلف خود دفاع کنند. هر 

دو باشگاه قرارداد مندی و گرینوود را فسخ کردند.

خــط 
دفاعــی تیــم والورده 

عالی اســت. تنها بارســلونا با 
7کلین شــیت نســبت به بیلبائو 
)۶( در بازی های خانگی بیشــتر 

دروازه خــود را بســته نگه 
داشــته است.
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افقی:
1-دانشــگاهیدرآمریکا-

نوشتهپایانکتاب
2-خانهبزرگ-رمانمشهور
پرل.اس.باک،بانوینویسنده

آمریکایی-اجراکننده
3-اسناد-مجهزبهسالح-
جدولمحاسباتنجومیقدیم
4-ویرایش-فراموشــکار-
حیوانیکهدرطولعمرخود

آبنمینوشد
5-شــیرینیمــاهرمضان-

چیستان-اشارهبهدور
6-ناشنوا-نانپارهگـــدایی

-مأموررسیدگی
7-اشــرفمخلوقاتاست-

مویبلند-تهمتنشاهنامه
8-قاعــده-آلبومــیباآواز

علیرضاافتخاری-پشتسر
9-ازیارانامــامعلی)ع(که
درجنگصفینشهیدشد-

مهربان-شکلوصورت
10-هــادیالکتریســیته-

لمسشده-عصب
11–دلآزارکهنه-جنبشو

فعالیتداشتن-خراب
12-دشمنارزانیاســـت-

تخمکتان-وضعیت
13-کاهــشتدریجــی-از
اجزایآجیل-آنچهاززمین

بروید

14-اصــالحعکــسپساز
ظهور-شــناختهشدهترین
سازدرارکســترسمفونیک-

حقمخالفت
15-رئیــسبلدیــه-از

هنرهایبومیاصفهان
 

عمودی:
1-سنگآسیاب-بهصورت

علنی-نویسندگی
2-همیشگی-کهنهوفرسوده
3-ادبآموختن-کالمروان

وشیوا-آتش
4-اثریبهقلمشــاتوبریان
فرانسوی-نوعیپارچهبراق

-محکمکردن
5-ســرافرازی-بازدارنده-

الغرونزار
6-نشانویژهنظامی-دزد،

سارق-روشنایی
7-ســخنبیپرده-شــغل

حداد-ورزشیهفتنفره
8-جــایتنــگوتاریک-
پارکجنگلــیجادهتالشبه
انزلی-درختیبــامیوهتلخ

دردوزخ
9-نیکــورو-ازپشــت
صحنهنمایــش،عبارتهای
نمایشــنامهرابــهبازیگران
یادآوریمیکند-نفیعرب

10-شــترعربــی-اخمو-

عاملایجادبیماری
11-فیلســوفان-روزقیامــت-

یکصدمدالر
12-جامجهاننمــا-گناهکار-

اندازهسطح
13-چندجزء-بدنام-خباز

14-بازیگــرزنفیلــمبانویآهنی
کهسهجایزهاسکاررادرکارنامهاش
دارد-واحداندازهگیریحجممایعات
15-برانگیختگــیدرونی-خراج

15-جانشیناو

همراذيفنتزمرق
مركمويسوماراد
زيلاقابرنهام
اشنعزانتادتبا

دعنادمهينابر
روانهپباونجج
رورنهرايغادزن
هعشاهسيايراها
اروهدنسببادرس

نفداهجالدنام
ازاردسناجتاا
هندرونميشنارب
فوييسياخسانن
دودونلويوزهجم
هبتشنزيارلاما

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4405
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت
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   برای کسب دوبنده تیم ملی شروع خوبی 
داشتی و در نخستین مرحله توانستی مقام نخست 

مسابقات قهرمانی کشور را کسب کنی.
خداراشکر.درنخســتینمرحلهچرخهانتخابیتیمملی
کهمسابقاتکشوریبوددرحضورتماممدعیانجزحسن
یزدانیتوانستمعنوانقهرمانیراکسبکنم.مرحلهبعدی
مسابقاتجامتختیاستکهباحضورتماممدعیانبرگزار
خواهدشد.البتهقبلازآنمسابقاتقهرمانیآسیا
راداریمکــهفروردینماهدرکشــورهندبرگزار

میشود.

   سال گذشته نفرات اول مسابقات 
قهرمانی کشور ملی پوش ایران در قهرمانی 
آســیا بودند و این فرصت به تو هم داده شد ولی 

انصراف دادی. این  بار قصد انصراف نداری؟

پارسالشرایطفرقمیکرد.منپیشازمسابقاتقهرمانی
کشورکهبهمیزبانیگرگانبرگزارشــدزانویمآبآوردو
نتوانستمدرمسابقاتشرکتکنم.بعدازآندرمسابقات
کسبسهمیهجامتختیشــرکتکردمکهتوانستماول
شوم.قرارشدمســابقهانتخابیبینمنونفراولقهرمانی
کشوربرگزارشودکهمنازاینمسابقهانصرافدادمچون
بهنظرمحققهرمانکشوربودکهراهیمسابقاتقهرمانی
آسیاشود.همانطورکهدر9وزندیگرهمنفراتاولکشور

ملیپوششدهبودند.

   در مســابقات قهرمانی کشور شادابی 
و آمادگی همیشــگی را نداشــتی و در برخی از 
کشــتی هایت با نتیجه نزدیک پیروز شدی. نظر 

خودت چیست؟
بلهدرستاست.درمســابقاتلیگوجامجهانیکشتی

گرفتمواینموضوعباعثشــدبرنامهریزیامبرایحضور
درقهرمانیکشــوربههمبخورد.نمیگویمشرایطخوبی
نداشتمولیطیکمتراز3ماهدر2رویدادکشتیگرفتمو
فکرمیکنمهمینمسئلهسببشدآمادگیالزمرانداشته
باشم.خداراشکرکهنتیجهگرفتمولیازاینپسبایدبیشتر

تالشکنمتاباآمادگیبهتریرویتشکحاضرشوم.

   اگر در قهرمانی آســیا قهرمان شوی از 
حضور در جام تختی معاف هســتی و وارد مرحله 
نهایی انتخابی تیم ملی می شوی. پیش بینی خودت 

از این رقابت ها چیست؟
منبااینچیزهاکاریندارم.درقهرمانیآسیامیرومکه
بهتریننتیجهراکسبکنم.مسابقاتقهرمانیآسیابخشی
ازچرخهانتخابیتیمملیاستکهبرایرسیدنبهدوبنده

تیمملیبایدآنراباموفقیتپشتسربگذارم.

   مسابقات جهانی و بازی های آسیایی با 
فاصله زمانی 5روز از یکدیگر برگزار خواهند شد. 

برای حضور در کدام رویداد برنامه داری؟
منطبقچرخهانتخابیتیمملیکهتعریفشدهحرکت
میکنم.اینکهچهکســیملیپوشایراندراینرقابتها
باشدرویتشکمشخصمیشود.منهمتمامسعیخودم

رامیکنموامیدوارمبهتریننتیجهرابگیرم.

   در فینال لیگ، کشتی نزدیکی با حسن 
یزدانی گرفتــی و همه منتظر دیدار مجدد شــما 
هستند. این بار نتیجه را چطور پیش بینی می کنی؟

آنکشتیباتماماتفاقاتشتمامشــد.قدمبهقدمپیش
میرومتاببینمچهپیشمیآید.دوستدارمبرایرسیدن
بهدوبندهتیمملیچیزیکمنگذارمتادرپایانحســرت

نخورم.

فرصت آخر
تیمملیهندبالایرانامشبآخرینبازیخود
رادرمسابقاتقهرمانیجهانانجاممیدهدو

امیدواراستبتواندباشکستلهستانامتیازیرا
ثبتکند

 تیمملیهندبالایرانامشبآخرینبازیخودرادرمسابقاتقهرمانیجهانانجام
میدهدوامیدواراستبهجایگاهیبهترازبیستویکمیسال2015برسد.

هندبالایراننخســتینباردرسال2015ســهمیهجهانیگرفت.درآندورهکه
مسابقات24تیمیبرگزارمیشد،ایرانبدوناینکهبردیداشتهباشد،دررده21قرار
گرفت.مســابقات2023متفاوتترازهمیشهبرگزارشــد.به32تیمسهمیهتعلق
گرفتوایرانباکســبمقامچهارمآسیا،جهانیشــد.اتفاقتاریخیدربازیاول
ومقابلشیلیافتاد.ایرانبراینخســتینباریکپیروزیجهانیبهدستآوردوبا
همانیکبردتوانســتحضورشرابین24تیمقطعیکند.دردوردومحریفانو
مسابقاتسختترشدند.دربازیاولایرانبهاسلوونیباختودربازیدومهمبه
فرانسه.حاالامشبآخرینفرصتبرایایراناستکهبتواندامتیازبگیرد.لهستان
درمقایسهبا2حریفقبلیضعیفتراســتامابابردیکهمقابلمونتهنگروداشت،
وضعیتبهتریدرجدولدارد.لهستانبا2امتیازدرردهچهارماستوایرانبدون
امتیازدرردهششم.هرچنداینجایگاهبرایلهستانکهبههمراهسوئدازمسابقات
میزبانیمیکند،جذابنیستوآنهاامشبتالشمیکنندتاازایرانهمامتیازبگیرند
امابرایایرانهمبازیامشبحیاتیاســتومیخواهدهرطورشدهیکپیروزی
دیگردراینرقابتهاداشتهباشد.ساعت23امشب،حساستریندقایقبرایهندبال

ایرانآغازمیشود.

   همه راضی اند
ایرانهرچندفقطیکپیروزیدرمسابقاتجهانیداشتهاماتوانستهنظرهاراجلب
کند،بهخصوصبعدازبازیمقابلفرانسه.فرانسهازقدرتهایاصلیهندبالجهان
استوقهرمانیهایمتعدددرجهانیوالمپیکداشــتهاست.بازیمقابلاینتیم
بههماناندازهکهبرایایرانســختبود،جذابیتهمداشت.بازیکنانایران41بر
29بازندهبودندامامیگویندازبازیلذتبردهاند.محمدسیاوشی،دروازهبانایران
کهاز35ضربهبهسمتدروازهاش8سیوداشت،بعدازبازیگفت:»مقابلقدرتاول

آخرین بازمانده غول ها
جواد نصرتی|    نواکجوکوویچ،درروزیکهاندیماریسرانجامطعمشکسترادراوپناسترالیاچشید،باپیروزیبرابرگریگور

دمیتروفبهدوریکهشتمنهایینخستینگرنداسلمسالرسید.
تنیسور35سالهصربکهازسویبسیاری،بختاولقهرمانیدرملبورنخواندهمیشود،دمیتروف،بخت27اینبازیهارا3بر
صفرشکستداد.برخالفاو،اندیماریبریتانیاییامانتوانستتورنمنتدیوانهوارخودراتمدیدکندو3بریکبرابرروبرترباتیستا
آگوتازاسپانیاشکستخورد.ماری،دردوبازیقبلیخود،رویهمرفتهحدود10ساعتبازیکردهبودوبازیدوردومشبرابر

تانسایکوکیناکیساسترالیایی،حدود6ساعتطولکشیدوساعت4صبحبهپایانرسید.
برخالفماری،جوکوویچدرسالهایاخیرهمیشهازآمادگیباالییبرخورداربودهوحتیبعدازپیروزی

برابررقیببلغاریخودبهشــوخیدرزمینتنیسگفتکهاحســاسمیکندکه25سالهاستنه
35ساله.امابهنظرمیرسدمصدومیتکشالهراناوجدیاستچونمجبورشددرجریانبازی،
وقتاستراحتپزشکیبگیرد.اینمصدومیتدرهفتههایاخیردرجریانجامآدالیدگریبان

قهرمان9دورهاوپناسترالیاراگرفت.
بااینحال،شــرایطماریبهمراتببدترازجوکوویچبود؛اوبعدازشکستگفتکهبعدازبازی
عجیبوغریبشدردورقبلی،تنهاموفقشدهازســاعت6تا9صبحبخوابد.بدناو،ومشخصا
پاهایشخستهبودندوباوجودروحیهجنگندهماری،شمارهیکسابقدنیانتوانستبهدوربعد
برسد.اوکهدربازیدوم،عقبافتادگیدر2ستراجبرانکردهودرنهایت3بر2برندهشده
بود،درستدومهمینبازیهمتاجاییکهمیتوانستجنگیدودرنهایتدرتایبرکست
دوم9بر7برندهشدوجمعیتحاضردراستادیومرابهوجدآورد.امادرادامه،حریفآمادهاش

خودرابربازیتحمیلکردوبهراحتی2ستدیگررابرد.
ماریبعدازبازیگفتکهازعملکردخودشراضیاست؛»احساسمیکنمهرچهدرتوانداشتم

رادرزمینگذاشتموبهاینمسئلهافتخارمیکنم.«
جوکوویچکهبهدنبالکسبرکورد22قهرمانیدررقابتهایگرنداســلماست،بعدازبازیاعتراف
کردکهکارسختیبرابردمیتروف،دوستقدیمیاش،داشتهاست؛»هرامتیازوگیممهمبود...من

نمیدانســتمکهازنظرفیزیکیچطورخواهمبود.خیلیباالوپایینداشتم.گریگورکسیاست
کهمنواقعاستایشــشمیکنموبرایشاحترامقائلم.اویکیازبهتریندوستانمندرتور

)جهانیتنیس(است.«
جوکوویچ،حاالتنهاتنیسورسرشناسونســبتامسنیاستکهدرملبورنباقیمانده
است.پیشازماری،نادالدردوردومبهخاطرمصدومیتنگرانکنندهازیکتنیسور
جوانشکســتخورد.تقریبااکثرتنیســورهایباقیماندهدرجدول،ازنسلجدید
بازیکنانتنیسهســتندامابااینحال،درمیانتمامیتنیســورهایباقیمانده،
هیچکدامبهاندازهتنیســورصربازســویهوادارانبهعنوانبختاولقهرمانی

شمردهنمیشود.

جهانخیلیخوبظاهرشدیم.افتخاراستکهبتوانیمبهتیمقهرمانجهانوالمپیک
گلبزنیموکمگلبخوریم.رودرروشدنباستارههالذتبخشبود.قبلازواردشدن
بهزمین،بهبچههاگفتمکهفقطازبازیلذتببریدوهمینطورهمشد.برایخودمن
هرچندنتوانستمتوپزیادیبگیرماماگرفتنتوپبازیکنانبزرگواقعالذتبخش
بود.«بازیهایایرانبه2دلیلموردتوجهاست.یکیبهخاطربازیهایقابلقبولی
کهاینتیمتازهوارددرمســابقاتجهانیبهنمایشمیگذاردودلیلدیگرسرمربی
تیماست.وسلینوویوویچبازیکنبزرگیدرمونتهنگرووهندبالجهانبودهوحاال
برایخیلیهامهماستکهبداننداوچهتیمیســاختهاست.ژولیامگیلهسرمربی
فرانســهبعدازبازیهمازایرانتعریفکردوهمازسرمربیاش:»بازیمقابلایران
برایمنبسیارجالبوخوشــحالکنندهبود.فکرمیکنمایراندرآیندهپیشرفت
بسیارچشمگیریخواهدداشتوباســرمربیبزرگیکهدارند،درآیندهازهندبال
ایرانبیشترمیشنویم.«وسلینهمکهازبازیهایتیمشراضیاست،امیدواراست
امشبنتیجهبهتریدربازیبالهستانبهدستبیاید.فدراسیونهندبالایرانطی
روزهایگذشتهازتمدیدقراردادوسلینخبرداد.خیالاوازادامهکارراحتاستاما

میخواهدباکارنامهبهتریدرایرانبماند.

محسن محمود صفری|  

رضــا کریمــی دارنده یک 
علی

ـره و 2برنز جهان توانســت در 
مدال نقـ

شور قهرمان شود. کریمی 
مسابقات قهرمانی ک

های آســیایی جاکارتا در 
همچنین طالی بازی 

 را در کارنامه خود دارد. او پس 
وزن 97کیلوگــرم

9و 97کیلوگرم بار دیگر به 
از حضــور در اوزان 2

86کیلوگرم برگشته تا حریف حسن یزدانی باشد 

دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی 
و برای 

با او رقابت کنــد. در ادامه گفت وگوی 

همشهری را با این کشتی گیر 
نیــد. می خوا



 مدیرکل برنامه و 
بودجه شهرداری 

تهران :در طرح 
نظرسنجی »من 

شهردارم« یا 
طرح نظرسنجی 

»بودجه ریزی 
مشارکتی« و 

طرح های مشابه 
اینچنینی که بازهم 

به اجرا درمی آیند 
به دنبال این 

هستیم تا نظرات 
شهروندان تهرانی 
را درباره پروژه های 
شهری در مقیاس 

محله ای و 
منطقه ای اخذ 

کنیم

در سامانه »من 
شهردارم« 

تعدادی از کلمات، 
پر تکرارتر از بقیه 

بودند که می توان 
آنها را معیاری 

برای پیشنهاد های 
مدنظر اهالی 

محله دانست. 
البته نتایج نهایی 

پس از آنالیز کامل 
داده ها مشخص 

می شود تا در 
برنامه و بودجه 
شهرداری برای 

سال 1402درنظر 
گرفته شود

چمران:مدیریت 
شهری از طریق 

»من شهردارم« 
مسائل و مشکالت 

را احصا و با 
تعریف پروژه و 

اولویت بندی آنها، 
گامی در راستای 

پاسخگویی 
به مطالبات 
شهروندان 
برمی دارد و 

به نظرم اقدام 
خوبی است و 

می تواند در ایجاد 
تحول شهری به 
شهرداری کمک 

کند

چرا من شهردارم؟

نگاه
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6راه  ارتباط با مدیریت شهری
مشارکت شهروندان ابزاری برای تقویت مدیریت شــهری در جوامع امروزی محسوب می شود و تنوع و 
پیچیدگی مسائل شهری از یک ســو، و مباحث اجرایی و مدیریتی از سوی دیگر، سبب شده مشارکت 
شهروندان در امور شــهر به یک امر ضروری تبدیل شــود؛ موضوعی که در این دوره مورد توجه ویژه 
مدیریت شهری قرار گرفته است و شهرداری تهران قصد دارد با استفاده از شیوه های مختلف، مانند طرح 

»من شهردارم« و توسعه و تقویت سامانه های ارتباطی اعم از 137 و... بیش از گذشته زمینه ارتباط مردم با 
شهرداری را فراهم کند. در حقیقت این سیاست سبب می شود از یک سو شهروندان نسبت به محل سکونت 
و کارشان حس تعلق بیشتری داشته باشند و از سوی دیگر، عملکرد مدیریت شهری با همراهی شهروندان 

مطلوب تر شود. در ادامه برخی دیگر از پل های ارتباطی میان شهروندان و شهرداری را مرور می کنیم.

آنچه شما خواسته اید
مدتی پیش از اینکه پروژه »من شهردارم«  پایان پیدا کند، برخی از 

مهم ترین پیشنهاد هایی که از سوی شهروندان بیان شده بودند، قابل 
مشاهده بودند...

اجرای 2082پروژه با نظر مردم
اگرچه شاید اسم اداره کل برنامه و بودجه خیلی سرزبان ها نباشد و کمتر خبری 

از آن در رسانه ها منتشر شود، اما اداره ای مهم در شهرداری به حساب می آید؛ 
جایی که بخش زیادی از ریل گذاری آینده شهر در آنجا انجام می شود و...

پارک محله زمین بازی ندارد، اما شهرداری جداول 
پیاده روها را عوض می کند. تکمیل هرچه ســریع تر 
 زیرگذر یا یک روگذر خودرویی یا دوربرگردان مردم 
را از ترافیک خسته کننده در یک نقطه نجات می دهد، 
شــهرداری اما تصور می کند ساخت پارکینگ برای 
مردم واجب تر است. مردم می خواهند تا هرچه زودتر 
سرای محله شان تکمیل شود، اما شــهرداری اول 
به دنبال نصب المانی جدید در میدان محله اســت. 
مردم بین خودشــان می گویند ایجاد یک  ایستگاه 
اتوبوس، چقدر می تواند دسترسی شان به حمل ونقل 
عمومی را راحت تر کند، ولی شهرداری پیش از آن 

پیگیر احداث زمین چمن مصنوعی محله است.
اینها نمونه مواردی است که شــهروندان گاهی در 
مورد عملکرد شــهرداری تهران در ســطح محله و 
منطقه سکونت یا محل کار خود  می گویند و معتقدند 
 که در برخی از مسائل شــهرداری منطقه یا ناحیه، 
بی توجه به خواســته های آنها کار خودش را پیش 
می برد. این گالیه ای بجاست و به نوعی می توان گفت 
که صدای شهروندان آنطور که باید و شاید به گوش 
مدیران شهری نمی رسد. آیا ایراد به مدیریت شهری 
برمی گردد؟ برای برقراری بهترین مکانیســم های 

ارتباطی میان مردم و مدیریت شهری چه باید کرد؟
واقعیت آن است که شهرداری باید اساسا  طبق برنامه جلو برود. کالن ترین برنامه ها 1
هم برنامه جامع شهر، برنامه تفصیلی، بودجه سنواتی 
تصویب شده و مصوبات شورای شهر است؛ بنابراین، 
این حق را باید بــه مدیران رده میانــی و عملیاتی 
شــهرداری داد که گاهــی برخالف آنچــه مردم 
درخواست دارند تا هرچه زودتر انجام شود، عمل کنند 
و طبق برنامه های موجود، پروژه و اقدامی را در سطح 
محله، منطقه و شهر در دستور کار  بگذارند که شاید 
در اولویت خواسته های شهروندی جایی نداشته است. 
به هرحال اینکه پروژه های توســعه محله ای انجام 
می شــود، معنایــش انجــام خدمت بــرای مردم 
محله هاست، ولی در عین حال نه می توان گفت که 
انتظارات مردم دقیق نیست و نه می توان مدیران را به 

کم کاری متهم کرد.
طی 2دهه اخیر راه هــای ارتباطی فراوانی  بین شهروندان و مدیران شهری ایجاد شده 2
است. تشکیل شورایاری ها، 137، 1888)این اواخر 
137+( ، اپلیکیشــن تهران من، مالقــات مردمی 
دوشــنبه شــهرداری های مناطق، حضور میدانی 
اعضای شورای شهر تهران در مناطق 22گانه و... . با 
این حال، همچنان  هنوز بخشــی از درخواست ها و 
ایده های شــهروندان بــه گوش مدیران شــهری 
نمی رسد. مهم ترین بخشــی که باید صدای مردم 
درخصوص آن شــنیده شــود و در هیچ دوره ای به 
اهمیتش توجهی نشــده، بودجه ساالنه شهرداری 
اســت. اینکه مردم ترجیح می دهند از منابع مالی 
بودجه، ابتدا برای چه نیازمندی ها و پروژه هایی هزینه 
شود، اهمیت فراوانی دارد؛ درصورتی که مسیرهایی 
مثل سامانه 137یا اپلیکیشن ها امکانی را که بتوانند 
نظر شــهروندان را از این لحاظ جویا شوند، فراهم 

نمی کنند.
هدف از تشکیل شــورایاری ها، نظارت بر  اجرای کارهای شهرداری در سطح محالت 3
از یک طرف و حلقه واسط ارتباطی میان اهالی محله ها 
با مدیران رده عالی شــهری از طرف دیگر، اســت. 
به عبارتی شــورایاران بازوان کمکی اعضای شورای 
شهر هستند. با وجود این، در ســال1399،  با رأي 
دیوان عدالت اداري در مورد انتخابات شورایاری ها، به 
نوعی این نهاد مردمی از تکاپو افتاد و منحل شده تلقی 
شــد. همین موضوع یکی از مســیرهای ارتباطی 

مشارکت مردم در تدوین بودجه را کم رنگ کرد.
اینکه بررسی ها و نظارت دائمی باید از سوی  مدیران شهر انجام شود، انتظار بجایی است، 4
اما اینکه مدیران شهری باید از همه انتظارات ذهنی و 
فکری ما، به عنوان شهروندان، باخبر باشند، چندان 
منصفانه نیست؛ مثال اینکه اگر درختان یک محدوده 
به خاطر عدم آبیاری خشــک شــوند، مقصر اصلی 
می تواند شــهردار منطقه، ناحیه و معاون خدمات 
شــهری و رئیس اداره فضای سبز ایشــان به دلیل 
اهمال کاری بررسی نکردن دائمی وضعیت محله ای 
باشد، اما اینکه اغلب بانوان یک محله، درخواست شان 
احداث اتاق مــادر و کودک در پارک باشــد را باید 
مدیران به نوعی متوجه شــوند که بتوانند برای آن 
اقدام کنند. البته که وظیفه ذاتی مدیران اجرایی انجام 
امور کارهای موردنیاز شهر است، اما اینکه اولویت با 
چه کاری باشــد تا هم در برنامه لحاظ شــود و هم 
اعتبارات الزم برای آن در بودجه پیش بینی شود، نیاز 
به نظرخواهی از مردم دارد؛ مســئله ای کــه از راه 
مشارکت مردم در اســتفاده از مسیرهایی که برای 
ارتباط با مدیریت شهری فراهم شده، تحقق می یابد.

نتیجه :
با وجود همه راه های ارتباطی موجود میان شهروندان 
و مدیران شهری، شــهرداری دوره فعلی، برای آنکه 
بتواند در نخســتین گام مشارکت شــهروندان را 
دست کم در تعیین ردیف های اعتباری و اولویت های 
کاری محله ها مشخص کند و میزان مشارکت مردمی 
را افزایش دهد، طرح »من شــهردارم« را از طریق 
راه اندازی یک سایت، درگاه تلفنی 243#* 137* 
و مراجعه حضوری 1600ســفیر آموزش دیده، به 
جریان انداخت. این ســامانه، جزئیاتی از پروژه های 
شناسایی شده هر محله را به تفکیک، برای اجرا پیش 
روی شهروندان قرار می داد تا اولویت انجام پروژه ها 
پس از پایش و تحلیل آمارهای نظرسنجی، مشخص 
شود. اینگونه به زودی تعیین خواهد شد که اهالی هر 
محله در رابطه با پروژه های مدنظر چه اولویت زمانی 
را خواستار هســتند. عالوه بر این در سامانه بخشی 
وجود داشت تا مردم بگویند که بیشترین مشکالت 
محله شان در چه قسمتی است؛ ضمن اینکه بخشی 
وجود داشت تا بتوانند پیشنهادها، انتقادها یا ایده های 
خود را درباره محله شان به گوش مدیران برسانند. این 
نخستین گام برای افزایش مشارکت مردمی در اداره 
شهر، تحقق بودجه ریزی عملیاتی و حرکت به سمت 

»شهروند الگو« با نظرخواهی به حساب می آید.

حامد فوقانی
دبیر گروه شهری

برای ارسال ایده ها، نظرات و انتقادات نسبت به عملکرد شهرداری تهران چه مسیرهایی پیش روی مان است؟ 

سامانه 137
شعار این سامانه، سرعت، دقت و صحت 
اســت و مدیریت شــهری قصــد دارد 
براســاس این 3 اصل، با سرعت و دقت 
در کوتاه ترین زمــان ممکن به پیام های 
ثبت شده شــهروندان رسیدگی کند. از 
طریق این سامانه یعنی شماره گیری137 
دیگر نیازی نیســت مردم بــرای اعالم 
درخواســت های خود به شــهرداری ها 
مراجعه حضوری کنند، بلکه می توانند 
مســائل و امور شــهری در حوزه های 
پسماند، نگهداشت شهری، فضای سبز، 
عمرانی، ترافیکــی و... را ثبت و از اپراتور 
کد رهگیری دریافــت کنند. درصورت 
عدم رســیدگی به مورد ذکر شــده، از 
طریق تماس با همین ســامانه و اعالم 
کد رهگیری می توانند در جریان فرایند 

رسیدگی قرار گیرند.

سامانه 1888
ایــن یــک ســامانه نظــارت همگانی 
ســازمان بازرســی شــهرداری تهران 
محسوب می شــود و در راستای توسعه 
ســرمایه های اجتماعی و جلب اعتماد 
عمومــی شــهروندان، ثبــت نظرات، 
پیشــنهادها و انتقادات مردمی، اعمال 
نظارت عمومی شــهروندان بر عملکرد 
مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در 
مسیر تحقق ســالمت اداری و تضمین 
اثربخشی سازمانی راه اندازی شده است. 
در واقع این ســامانه پل ارتباطی میان 
مردم و شهرداری است و از طریق همین 
شــماره1888، شــهروندان می توانند 
به عنوان ناظــر در مناطــق و محله ها، 
عملکرد شــهرداری را رصد و در صورت 
لزوم، موارد را در قالب نظر، پیشــنهاد و 
انتقاد منعکس کننــد. البته چندماهی 
می شــود که این ســامانه با 137 ادغام 

شده است.

سامانه 137پالس

شــهرداری تهران در راســتای تحقق 
ســامانه یکپارچه مدیریت شــهری و 
هوشمندسازی، ســامانه 137پالس را 
رونمایی کرده است. این سامانه عملکرد 
دوگانــه دارد و شــهروندان عــالوه بر 
درخواست ها و مطالبات، می توانند نظرات 
خود را هم در آن ثبت کنند. هوشمندی، 
پیگیری، چابکی و هدفمندی شعار این 
سامانه است که مدیریت شهری اعتقاد 
دارد در نهایت منجر به جلب رضایتمندی 
شهروندان می شــود. دسترسی به این 
 ســامانه از طریق تهران من به نشــانی
 my.tehran.ir امکان پذیر اســت. با 
ورود به ایــن ســامانه روی گزینه ثبت 
درخواســت مردمي 137پالس کلیک 
می کنیــد و داخل صفحــه، گزینه های 
مربوط به ثبت درخواست و شکایت و... 
وجود دارد که بنا به نیاز می توانید از آنها 

استفاده کنید.

سایت تهران من
این ســایت بــرای دریافــت خدماتی 
چون رزرو طــرح ترافیک و اســتعالم 
عــوارض خــودرو و... طراحــی شــده 
اســت، اما با توســعه خدمــات، امروز 
 شــهروندان بــا مراجعــه به ســایت
 my.tehran.ir می تواننــد از کدهای 
دستوری پیش بینی شــده در آن برای 
ثبت درخواســت ها و دریافت خدمات 
در حوزه های مختلف اســتفاده کنند. 
حتــی در ایــن بخــش می تواننــد با 
ثبت کدهــای رهگیــری مربــوط به 
سامانه های137و1888 فرایند پیگیری 

پیام ثبت شده را مشاهده کنند.

سایت شهرداری تهران

اگر بنا به دالیلی دسترســی به سایت یا 
اپلیکیشن تهران من نداشتید، می توانید 
 به ســایت شــهرداری تهران به نشانی

 www.tehran.ir مراجعــه کنید. در 
این ســایت پرکاربردترین ســامانه ها و 
دسترسی های شهروندان برای دریافت 
خدمات طراحی شده است. در این سایت 
می توانید به نرم افزارهای مربوط به تهران 
من، مسیرهای دوچرخه و نقشه همراه 

تهران)رایا( هم دسترسی داشته باشید.

سامانه مصوبات شورا

 ایـــن سامــانــــه بــــا نــشــانـی
laws.tehran.ir در دســترس   
شهروندان قرار دارد. مردم با مراجعه به 
آن عالوه بر اینکــه می توانند مصوبات 
شورای شهر تهران را مشــاهده کنند، 
گزینه ای برای پیشنهاد و طرح مردمی 
طراحی شده که با کلیک کردن روی آن 
می توان طرح پیشنهادی را ثبت کرد. از 
این طریق نظرات مردم در دســتور کار 
اعضای شورای شهر تهران قرار می گیرد 
و پس از بررسی های الزم، اعضا می توانند 
در قالب طرح و الیحه، مصوباتی برای آنها 

ارائه کنند.

در عصر کنونی »شــهر«، 
»شــهروندان« و »مدیریت 
شــهری« 3 ضلــع مهــم 
تشکیل دهنده هویت زنده 

جامعه به حســاب می آیند که هر کدام از این اضالع کارکــرد و ماهیت خاص خود را 
دارد و عدم پیوستگی میان این 3 عنصر، در مسیر حرکتی یک جامعه مترقی اخالل 
ایجاد می کند. در این بین عنصر »شهروندان« به عنوان مطالبه گران جامعه به یقین 
از اهمیت باالیی برخوردار است و با محوریت آنان است که مدیریت شهری می تواند 

یک آرمان شهر را بسازد.
همکاری شهروندان با مدیریت شــهری یک اصل مهم در رشد و تعالی 
شهرها به حساب آمده و با فرایندهای گوناگون و ایجاد حلقه های متمرکز 
روی عملکرد مدیران شهری، شــاهد اتفاقات خوبی در ارتقای سطح 

کیفی خدمات شهری خواهیم بود.

در بحث مدیریت شهری پایتخت و در سالیان اخیر هم با استفاده از این شاخصه مهم، تالش 
شده تا اتفاقات خوبی برای کالنشهر تهران رقم بخورد و با تکیه بر اصل مشارکت شهروندان 
در بحث مدیریت شهری، راه های گوناگونی برای تحقق این امر طراحی و اجرایی شده است.
جدیدترین مسیر تحقق مشارکت شهروندان در حوزه همکاری با شهرداری تهران هم اجرای 
طرح »من شهردارم« بود که تالش شد با استفاده از ظرفیت شهروندان در محالت و مناطق 
مختلف، به صورت مویرگی اطالعات مناسبی در بحث اجرای پروژه های خرد و کالن به دست  
آید که البته نقش مؤثر خود را ایفا کرد و با به دست آمدن اطالعات مفید توسط مدیریت 

شهری، اخیرا این طرح به پایان رسید.
با این حال ســؤالی که پیش می آید این اســت که با اتمــام اینگونه طرح های 
مشارکت دهنده شهروندان در امر توسعه شهری، چگونه می توان یک شهروند را 
در مدیریت شهر سهیم کرد و چه راه ارتباطی مناسبی میان شهروندان و مدیران 
شهری وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید اشاره کرد که شهرداری 
تهران در سال های گذشته 2 سامانه ارتباط مردمی 137 و 1888 را 
طراحی کرده بود که مردم می توانستند به فراخور موضوع موردنظر 
خود، با یکی از این سامانه ها ارتباط بگیرند. طبق آمارهای موجود، 
از ابتدای راه اندازی این 2 سامانه بیش از 40میلیون پیام در این 

درگاه ها به ثبت رسیده است و باز هم طبق آمارهای آنالیزشده هر سال رشد بیشتری نسبت 
به سال قبل خود داشته که این موضوع نشان از اعتماد شهروندان به مدیران شهری داشت. با 
این حال و پس از آسیب شناسی های دقیق و مطالعات فشرده علمی در دوره جدید مدیریت 
شهری، با ادغام، یکپارچه سازی و ارتقای این دو سامانه، یک سامانه یکپارچه با عنوان سامانه 
137 پالس در اختیار مردم قرار دارد که شــهروندان می توانند بــا روش های متنوع نظیر 
 تماس با شماره 137، ارسال پیام در بســتر فضای مجازی، شبکه های اجتماعی با شناسه

 tehran137plus@، وب سایت tehran.ir و اپلیکیشن تهران من موضوعات مختلف خود 
از نظیر درخواست خدمات و فوریت های شهری، شکایت، انتقاد و پیشنهاد، گزارش تخلف، 

تقدیر و تشکر و ارزیابی پرسنل شهرداری را مطرح کنند.
این اقدام مدیریت شهری باعث تعامل بیشتر شــهروندان با شهرداری شد و طبق آمارهای 
موجود از ابتدای ســال جاری بیش از یک میلیون و 800هزار ارتباط شهروندی با سامانه 
137 پالس برقرار شده که اهم موضوعات مطرح شده توسط مردم درخواست های خدمات 
شهرداری و انتقادات و پیشنهادها بوده است. حال انتظار می رود رسانه ها به عنوان نمایندگان 
افکار عمومی با شناساندن این بستر مهم به شهروندان هم به یاری شهر، شهروندان و مدیریت 
شهری بیایند و هم تعامل دوسویه شهروند با مدیریت شهری روزبه روز گسترش و ثمره آن 

برای شهر خیر باشد.

سهیم شدن شهروندان در امور شهر

 سخن
نخست

داوود گودرزی
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران

گزارش
زینب زینال زاده

روزنامه نگار
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1

منطقه
4

منطقه
7

منطقه
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12
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20
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6
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9
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18
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یکشنبه 2 بهمن 221401
 شماره  8696

پروژه مادرید ریو 
کناره رودخانه مانزانارس در شــهر مادرید 40سال به علت قرار گرفتن بزرگراه در 
مجاورت آن برای عموم قابل دســترس نبود، اما نظرخواهی از مردم موجب شد 
اراضی پیرامونی رودخانه در یک طرح شهری احیا شوند و پس از مسابقه طراحی 
سال ۲00۵ مقرر شد تونلی به منظور توسعه بزرگراه در سطح زیرین توسعه یابد و 
در سطح باالیی یعنی در مجاورت رودخانه پروژه مادرید ریو اجرایی شود. طبق این 
طرح، ۳۶0 هزار مترمربع به پارک ها، ۱4٫۸هزار مترمربع به تسهیالت ورزشی و 
عمومی، مراکز هنری، ساحل، محل بازی کودکان، کافه و بازاحیای میراث معماری 
پیرامونی اختصاص یافت. عالوه بر این طرح جامع رودخانه با دربرگیری ۱۶۸0 هزار 
مترمربع دیگر گسترش یافت تا تضمینی باشد بر اینکه فضاهای عمومی مناطقی که 
بیشترین نزدیکی را با رودخانه دارند، نقش مهمی را در ساختار شهر ایفا می کنند.

نیازها

  رفع مشکل ترافیک
 اولویت اصلی شهروندان

پرسشگران طرح »من شهردارم«  از اهالی محله ها 
درباره مهم ترین نیاز های شهر سؤال کردند

در هر منطقه و ناحیه شهرداری تهران، پرسشگرانی به میان 
شــهروندان رفتند تا نظرات آنها را درباره اولویت پروژه های 
منطقه ای و محلی جویا شوند. این کار - عالوه بر نظرسنجی 
که در سایت انجام شد- توانست میزان مشارکت شهروندان را 
گسترش دهد و تعداد زیادی از ساکنان محله ها را وارد جریان 
ابرازنظر درباره محل زندگی خود کند. ظاهرا رفع مشــکل 
ترافیک و تامین جای پارک، همچنان مشکل و مطالبه اصلی 

شهروندان است.
روش کار پرسشگران هم با استفاده از سایت انجام می گرفت 
و نظرسنجی ها در همان پایگاه اینترنتی بارگذاری می شدند. 
به گفته برخــی از این پرسشــگران، شــهروندان عالوه بر 
مشخص کردن مشــکالت محله خود از برخی فعالیت های 
روزانه نگهداری شــهر مانند جمع آوری زباله و رفع مشکل 
آب گرفتگی ابراز رضایــت کردند که نشــانه عملی آن در 
بارندگی های اخیر نیز مشخص شده اســت. از طرف دیگر 
برخی از پیشنهاد ها و خواســته های شهروندان در محدوده 
وظایف شهرداری قرار نمی گیرد یا تنها بخشی از آن در حوزه 
کاری شهرداری قرار دارد؛ مانند تامین روشنایی خیابان ها و 
همچنین رفع مشکل تجمع متکدیان در معابر. تعدادی از این 
پرسشگران در مناطق مختلف برای همشهری شرح دادند که 
با مراجعه به چه فضایی با شهروندان صحبت کردند و عمده 

خواسته ها و اولویت  های محله درنظر آنها چه بوده است.

آنچهشماخواستهاید

مدتی پیش از اینکه پروژه »من شهردارم«  پایان 

پیدا کند، برخی از مهم ترین پیشنهاد هایی که از 
سوی شهروندان بیان شــده بود ، قابل مشاهده 
بودند. در سامانه »من شــهردارم« تعدادی از 
کلمات، پر تکرارتر از بقیه بودند که می توان آنها 
را معیاری برای پیشنهاد های مدنظر اهالی محله 

دانســت. البته نتایج نهایی پس از آنالیز کامل 
داده ها مشخص می شــود تا در برنامه و بودجه 
شهرداری برای سال 1402درنظر گرفته شود، اما 
نگاهی به این کلمات پرتکرار در مناطق مختلف، 

شرایط کلی هر گوشه از شهر را نشان می دهد.

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

ورزشیپارکینگ

زبالهزمین

منطقه
18

دیواربوستان

فاضالبآسفالت

منطقه
19

بوستانباشگاه

روشناییسرویس

منطقه
3

ترافیکپارکینگ

پارکورزشی

منطقه
20

بلوارچمن

زبالهدرمانگاه

منطقه
4

پارکآسفالتمدرسه

کتابخانهخیابان

منطقه
5

متروزمینراه

پارکآسفالتمدرسه

منطقه
13

بوستاننورپردازی

زبالهپارک

منطقه
7

آسفالتکوچهزباله

ورزشیپارک

منطقه
17

زبالهپارکینگ

پارکساماندهی

منطقه
9

راهساماندهی

میدانایستگاه

منطقه
22

روشناییفاضالب

ایستگاهمدرسه

منطقه
12

پارکمیدانترافیک

ورزشیخیابان

ترافیکپارکینگ

ساماندهیدانشگاه

منطقه
16

زبالهپارکینگاستخر

ورزشیاتوبوس

منطقه
10

پارککوچهدرمانگاه

ورزشیعابر

منطقه
14

پارکینگزبالهبهسازی

کوچهزمین

منطقه
8

پارکزبالهمیدان

بوستانآسفالت

منطقه
21

بانکبزرگراهبهسازی

عابرپلیس

منطقه
2

منطقه
1

خیابانبرنامهآلودگی

محلهورزشی

منطقه
11

ترافیکزبالهتوسعه

پارکمسجد

منطقه
15

چمنمترو

ایستگاهتجهیز

منطقه
6

منطقه
1

منطقه
4

منطقه
7
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منطقه
18

منطقه
19

کلمه ای که در همه مناطق 
بار ها تکرار شده بود:

 احداث

منطقه یک/ ناحیه 7

لیال رشیدی
با مراجعه به: بیمارســتان  اختــر، درمانگاه 

طالقانی، تره بار قیطریه، پارک ها و پاساژ ها

  ترافیک، کمبود پارکینگ محله ای، پارک 
بیش از حد خودرو ها در کوچه ها، مناسب سازی 

پیاده رو ها و تامین روشنایی بوستان ها

منطقه 20/ ناحیه 3

مهدی باقرزاده
با مراجعه به: حرم عبدالعظیم حســنی)ع( و 
خانه های محله نفرآباد، مجتمع های مسکونی 

و سرای محالت

   نیاز کمبود سرویس بهداشتی، نیاز به پارکینگ  
عمومی بزرگ، هدایت و راهنمایی مراجعان به 

حرم، تجمع کارتن خواب ها و بهسازی معابر

منطقه 3/ ناحیه 3

آزاده نادری
با مراجعه به: ســرای محــالت، مجتمع های 
مسکونی، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد، 

مدارس و دانشگاه ها و بیمارستان ها

    ترافیــک، آلودگــی هوا، نیــاز به زمین 
ورزشی مناسب، درخواست ایجاد بازار تره بار 
در محله های مختلف، بهســازی پیاده رو ها، 
خط کشی معابر، خط کشی معابر مقابل مدارس، 

پارکینگ و حمل ونقل عمومی

منطقه 12/ ناحیه 6

آرزو شاکرفارسی
با حضور در: بیمارســتان ها، خیابان ایران و 
پاســاژ های محدوده امین حضور، برج های 
مسکونی و ساختمان  های تجاری و بازار تره بار 

گوته

      اصالح هندسی برای رفع ترافیک، ساخت 
پارکینگ در محله های قدیمی، ایجاد بازار های 
میوه و تره بار و رفع مشکل تردد در خیابان های 

پرتراکم

منطقه 16/ ناحیه 3

محمد قلعه نویی
با مراجعه به: ســرای محالت، دفاتر خدمات 

ارتباطی، بیمارستان ها و واحد های صنفی

      رفت وروب ســطح محــالت، پر بودن 
مخازن حمل زباله، کم بــودن تعداد مخازن و 
جلوگیری بعضی اهالی از نصب مخزن بیشتر، 
تامین روشنایی بوستان ها، تجمع معتادان و 
کارتن خواب ها و درخواست روشنایی معابر که 

به اداره برق مربوط بود.

سیدمحمد فخار/روزنامه نگار: مردم و نظر آنها یکی از بهترین الهام بخش های طراحی شهری هستند. طی30سال اخیر در طراحی بسیاری از المان های شهری دنیا 
از نظر مردم کمک گرفته شده و از ایده های آنها برای بهبود کیفیت شهرها بهره برده شده است. آنها عالوه بر تشخیص نیازها، خاطرات خود از شهر را نیز درنظر 
می گیرند و اینگونه به شهرها جان می بخشند. در تهران نیز طرح »من شهردارم« در این مسیر گام برداشته است. در گزارش پیش رو به نمونه های خارجی موفق 

طرح های مردمی می پردازیم.

میدان داندنونگ
مدیران شهری داندنونگ در کالنشهر ملبورن اســترالیا، پس از برگزاری یک همه پرسی از مردم شهر، فضای عمومی 
جدیدی را برای این شهر فراهم آوردند. این میدان ترکیبی از الگوریتم های پارک شهری و فعالیت های مدنی است که 
پوشیده از چمن و محصور در ناحیه ای مملو از ســایه  درختان بالغ و بلند کاج مطبق در خیابان النسدیل این شهر قرار 

دارد. این میدان در طول تابستان مجهز به ۱۹ چتر قرمزرنگ بزرگ 
می شود که ســایه های خود را در سرتاسر محیط می گسترانند و در 
طراحی آن از مواد کاهنده مصرف  انرژی و با دوام استفاده شده است 

که نیاز چندانی به مراقبت و نگهداری ندارند.

بندر آفن باخ
بندر ۲۶هکتاری آفن بــاخ)Offenbacher Hafen( در پی نظرســنجی از مردم 
شهر برای بازســازی یک بندر قدیمی در سال ۲0۱۶آغاز شــد. در این پروژه بازسازی 
بندرگاه صنایع آالینده از منطقه بندری حذف شد تا این مرکز کنار دریا عالوه بر بازسازی 
المان های زیست محیطی، منطقه فرانکفورت را به عنوان نمونه ای برای معرفی در بخش 
بازسازی با نظر مردم مطرح کند. بندر ســابق صنعتی و دارای مشکالت شهری متعدد 
بود و کسی در آنجا تردد نمی کرد، اما این پروژه با تاریخ این شهر که همواره گردشگری 

در حاشــیه بندر بود در تعامل قرار گرفت و به منطقه تازه توسعه یافته هویت بخشید. این پروژه، بازآفرینی خاصی برای اتصال 
از دست رفته با شهر ارائه داد و آفن باخ را زنده کرد.

 ChonGae کانال

پروژه مرمت کانال ChonGae  ۳دهه خواســته مردم سئول بود. 
این طرح پس از تغییر رویکرد دولت محلی در این شهر ایجاد شد. 
کانال ChonGae در مرکز سئول کره یک نمونه عالی است که یک 
بزرگراه شهری را به یک منطقه عابرپیاده پرجنب وجوش تبدیل کرده 
است. این پروژه نه تنها فضایی برای مردم ایجاد کرده، بلکه زیبایی و 
ارزش های آب موجود در کانال را بازگردانده است.  نتیجه ایجاد این 
منطقه مخصوص عابران پیاده این بود که در قلب سئول، دسترسی  

وسایل نقلیه قطع شد تا محلی آرام برای شهروندان ایجاد شود.

پارک کلید وارن
Klyde Warren یک پارک عمومی ۵.۲هکتاری در مرکز شهر 
داالس تگزاس که بر فراز آزادراه وودال راجرز بعد از نظرسنجی 
از مردم شهر ساخته و در سال۲0۱۲افتتاح شد. این پارک به نام 
کالید وارن، پسر جوان میلیاردری  که ۱0میلیون دالر به توسعه 
پارک اهدا کرد، نامگذاری شد. این پارک از ۶ صبح تا ۱۱شب محل 
تجمع و شادی عمومی است و عرصه های عمومی شهر داالس را 
با امکانــات رفاهی مانند پارک کــودکان، ویژگی های آبی، اتاق 

مطالعه، رستوران و چمنزار 4درصد افزایش داده است.
 ایده مردم 
  شهرها را 
می سازد
 نگاهی به نمونه های خارجی و موفق 

با  اهمیت  به نظر مردم در طراحی شهری

1
1
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مزرعه شهری 
 L a n d g r a b
City یــک طــرح 
شهری مردمی است 
که از ســال ۲00۶در 
فهرســت ســفارش 
جشــنواره طراحــی 
شــنژن  معمــاری 
قــرار  هنگ کنــگ 
گرفــت؛ محلــی که 

برای این طرح درنظر گرفته شــد، یک منطقه تجاری شلوغ 
در شــهر شــنژن بود. این طرح در میان یکی از متراکم ترین 
مناطق شهری جهان، یک قطعه زمین زیرکشت که به قطعات 
کوچک تقسیم شــده را ارائه می دهد. این مزرعه متناسب با 
تعداد ساکنان این شهر است و یادآور اینکه این زمین ها هستند 
که موادغذایی را تامین کرده و همچنین به احیای کشاورزی 

کمک می کنند. 

2

3 4
5
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نقل قول  

»من شهردارم« از نگاه مدیران شهری
 سیاستگذاری پایین  به  باال

بحــث  سیاســتگذاری،  حــوزه  در 
سیاســتگذاری از پایین  به  بــاال و جلب 
مشــارکت حداکثــری مردم، شــیوه 
پسندیده ای است و براساس تجربه ادوار 
گذشته، مدیریت شــهری به این نتیجه 
رسیده است که این اقدام باید به طور سیستماتیک انجام شود. 
در دوره های گذشــته مدیریت شــهری برای برنامه ریزی از 
ظرفیت شورا یاران و معتمدان محلی استفاده می کرد که این 
روش دارای نقاط ضعف و قوتی بود؛ ولی با استفاده از اپلیکیشن 
و سیســتم های الکترونیک، فرصت مشــارکت بــرای همه 
شهروندان در سیاســتگذاری و برنامه ریزی فراهم می شود و 
طرح »من شــهردارم« هم دقیقاً در راســتای همین هدف 
برنامه ریزی  شده است و مردم می توانند در حوزه های مختلف 
از جمله، محیط زیست و خدمات شهری نیازها و مطالبات شان 
را اعالم و پروژه ها را تأیید یا رد کنند. نکته حائز اهمیت در این 
طرح، اولویت بندی با پروژه ها و برنامه ها است که مورد توجه 

قرار گرفته اند.
مهدی بابایی، دبیرکمیته ایمنی شورا

 حس تعلق شهروندان به شهر
در بسیاری از کشورها از مردم درخصوص 
پروژه های مهم شــهر نظرسنجی کرده و 
براساس نظر آنها، اقدام به احداث پروژه ها 
می کنند؛ بنابراین طرح »من شهردارم« 
یک تجربه جهانی اســت و از این طریق 
شهروندان می توانند در تصمیمات شهری مشارکت کنند و به  
طورکلی طرح و اقدام خوبی اســت؛ چرا که ساکنان محالت، 
مشکالت و چالش ها را مطرح کرده و مدیریت شهری هم آنها 
را در قالب پروژه، تعیین تکلیف می کند و پس از اولویت بندی 
عملیاتی می شوند. در واقع این طرح نشان می دهد که مردم 
نسبت به محله، منطقه و در نهایت شهر خود حس تعلق دارند 

و رفع مشکالت برایشان اهمیت دارد.
سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران، 
حمل ونقل شورا

مشارکت شهروندان در تصمیم گیری شهری
مشــارکت شــهروندان در امور مدیریت 
شــهری، موضوعی اســت که تحقق آن 
به عنوان یک آرزو  در مدیریت شهری مطرح 
و در ادوار مختلف، همواره جزو اولویت های 
اصلی بوده و در هر دوره نیز گام هایی در این 
زمینه برداشته شده است. حال اینکه اگر از شهروندان درخصوص 
اجرای پروژه های ُخرد و کالنشهری نظرسنجی شود و آنها این 
احساس را داشته باشند که می توانند در تصمیم سازی دخالت 
داشته باشند بستری است در راستای تحقق مشارکت شهروندان 
در امور شهری. »من شهردارم« یک طرح مترقی است که البته 
شاید در ابتدای اجرا اشکاالتی به آن وارد شده باشد اما باید در نظر 
گرفت که این اقدام و نظرسنجی از شهروندان در راستای اجرای 
پروژه های خرد و کالن در آینده، سبب شفافیت هر چه بیشتر 
مطالبه گری بحق شــهروندان و اجرای صحیح وظایف از سوی 
مدیریت شهری خواهد شد. به  هرحال، وقتی شهروندان در جریان 
اقدامات شهرشــان قرار بگیرنــد و بدانند که نظــرات آنان در 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها دخیل است، احساس تعلق 
خاطر به محله و محل سکونت خود خواهند داشت و بسیاری از 

معضالت نیز از میان خواهد رفت.
احمد صادقی، دبیر کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورا

نظرات مردم مبتنی بر مشاهدات میدانی
طرح من شهردارم کار بسیار خوبی است و 
به نوعی مردم درگیر پروژ ه های شــهری 
می شوند و متوجه خواهند شد قرار است 
در محله شــان چه اتفاقاتــی رخ دهد. 
همچنین شــهروندان با مشارکت در این 
طرح پروژه های مورد نیاز خود را اعالم می کنند و می توانند 
شاهد عملکرد شــهرداری در تحقق آنها باشــند. به هر حال 
نظرات مردم از این جهت که نتیجه مشاهدات میدانی است به 
حل بهتر مشــکالت کمک می کند و قطعا در بهبود وضعیت 

محالت و ارتقای کیفیت زندگی مردم تاثیر گذار خواهد بود.
سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورا 

شناسایی مسائل شهری 
 به دنبال آن هستیم تا مسائل و مشکالت 
شــهر تهــران را هــم از زبان مــردم و 
ســامانه1۳۷ و هــم از طریــق مطالعه، 
نخبگان و کارمندان شهرداری شناسایی 
کنیم. به همین منظور، بخشی از بودجه 
سال آینده به پروژه های محلی اختصاص پیدا کرده است، مردم 
می توانند با ورود به ســامانه »من شهردارم« در مورد پروژه ها 
نظر بدهند، نیاز محله خود را مشــخص کنند، هزاران نفر از 

شهروندان تهرانی در این طرح شرکت کرده اند.
داوود گودرزی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری 
تهران

مشارکت چشمگیر کارمندان
اغلب کسانی که در طرح »من شهردارم« 
شرکت کرده  اند با این زیرساخت مواجه 
شده اند که موضوعات طبقه بندی  شده، و 
آنها در یک نگرش سنجی شرکت کرده اند 
و به همین دلیل است که احساس خوبی 
از این مشارکت داشــته اند. وقتی نتایج را احصا کنیم و اعالم 
شود که پروژه با میزان اعتبار مشخص براساس مشارکت مردم 
در منطقه آنها اجرا می شــود، احساس خوبی به مردم خواهد 
داد. برای مشارکت بیشتر مقرر شده بود که 40تا۵0هزار نفر 
از کارمندان شــهرداری تهران به کمک مــا بیایند و به مردم 
انگیزه دهند و آنها را تشــویق کنند تا در این طرح مشارکت 

داشته باشند، که این یک آیتم مثبت به شمار می رود.
مجید باقری، معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه 
انسانی و امور شوراي شهرداری تهران

زینب زینال زادهگفت وگو
روزنامه نگار

حدود 2دهه نهاد شورایاری پل ارتباطی میان مدیریت 
شهری و شهروندان بود و معتمدان محله ها از سوی اهالی 
به عنوان اعضای شورایاری انتخاب می شدند و با حضور 
در جلسات، مشــکالت و معضالت محله ها و مطالبات 
شهروندان را به مدیران شهری منتقل می کردند. از اواخر 
سال98 و ابتدای سال 99 با تصویب هیأت عمومی دیوان 
عدالت اداری، انتخابات شورایاران در محله ها متوقف 
شد و با توجه  به عملکرد و تجربه بیش از 2۰ساله این نهاد 
مردمی، مدیریت شهری و شهروندان خواستار احیاي آن 
در محله ها هستند. نهادی که مردم از آن با تعابیر گوش 
شنوا برای شنیدن مشــکالت و چشم بینا برای دیدن 
مسائل یاد می کنند و مسئوالن شهرداری هم اعضای 

این نهاد را بازوان توانای مدیریت شــهری می دانند. با 
تضعیف شدن این نهاد در ادوار گذشته، مدیریت شهری 
برای پرکردن خأل پیش آمده درخصوص ارتباط خود با 
شهروندان شهر، اقدام به اجرای طرح »من شهردارم« 
کرده اســت. طرحی که شــهروندان با شرکت در آن 
می توانند چالش های محله هــا را در قالب پروژه ثبت و 
براساس ضرورت آنها را اولویت بندی کنند. در حقیقت 
این اقدام در راستای جلب مشــارکت شهروندان در 
تصمیم گیری های امور شهری صورت گرفته است، اما 
به گفته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، این 
موضوع سبب نشده تا احیاي نهاد شورایاری به فراموشی 
سپرده شــود. او در گفت وگو با همشهری توضیحات 
بیشتری دراین خصوص داده است. دیگر اعضای شورای 
شهر تهران هم درخصوص طرح »من شهردارم« نظراتی 
داشتند و آن را نخستین گام مدیریت شهری در جلب 

مشارکت شهروندان برای تصمیم گیری دانستند.

 شما در تشــکیل نهاد شورایاری نقش 
کلیدی را داشتید. درخصوص ضرورت تشکیل این 

نهاد توضیح می دهید؟
در بند۷ ماده80 قانون شوراها درخصوص وظایف و اختیارات 
شورای شهر ذکر شده که شورا می تواند نسبت به تشکیل 
انجمن ها و نهادهای اجتماعی و... اقدام کند. آن زمان خبری 
از سامانه1۳۷ و... نبود و مدیریت شهری به پل ارتباطی میان 
مردم و محله ها نیاز داشت، بنابراین با استناد به این قانون، 
نهاد شورایاری در محله ها شکل گرفت تا مدیریت شهری 
بتواند امور شهری را با نگاه محله محوری پیگیری کند. در 
حقیقت شورایاران معتمدان مردم و امین مدیران شهری 
بودند و از طریق این پل ارتباطی، مسائل و مشکالت شهری، 

بهتر پیگیری و در اسرع  وقت حل می شدند.

 آیا آن زمان هم فعالیت این نهاد مخالفانی 
داشت؟

به هرحال یک نهاد نوپا بود و حتما نقاط قوت و ضعف و موافق 
و مخالفانی داشت، ولی عموما مردم موافق بودند. در دوره 
دوم و سوم شورای شهر تهران، رســول خادم که ریاست 
ستاد هماهنگی شورایاری ها را به عهده داشت، تالش کرد 
تا شورایاران بیش  از پیش در محله ها فعال شوند و پس از او 
هم در دوره چهارم شورای شهر تهران، مرتضی طالیی امور 
این نهاد را پیگیری کرد. اعضای شورا در دوره های دوم، سوم 
و چهارم به شدت موافق فعالیت این نهاد مردمی در محله ها 
بودند و اگر مشــکلی هم پیش می آمد از طریق گفت وگو 

موضوع حل می شد.
 گویا در ادوار گذشــته هم وزیر کشور و 

دولتمردان مخالفت هایی با فعالیت این نهاد داشتند. 
ماجرا را تشریح می کنید؟

بلــه. وزیران کشــور وقــت در دولــت دهــم و یازدهم 
مخالفت هایــی را در این  خصوص مطــرح کردند که در 
گفت وگو با رؤســای جمهور وقت مشکل حل شد و نهاد 
شــورایاری  فعالیت خود را در محله ها ادامه داد. چرا که 
اعضای شورای شهر تهران خواستار حضور شورایاری ها 
در مناطق بودند و می دانســتند از طریــق آنها مدیریت 
شهری عملکرد بهتری خواهد داشــت و نتایج مطلوبی 

حاصل می شود.
 واکنش شما به لغو انتخابات شورایاری 

چه بود؟
شخصا برای شــکل گیری و فعالیت این نهاد مردمی در 

محله ها تالش های فراوانی کردم و بارها طی جلساتی که 
با حضور مسئوالن وقت برگزار شد، مواردی را ذکر کردم. 
قطعا توقف فعالیت این نهاد در محله ها برایم خوشایند و 
مطلوب نبود و از همان ابتدا که این تصمیم گرفته شــد، 

تالش کردم تا باردیگر آن را احیا کنم.
 آیا امیــدی به احیــا و فعالیت دوباره 

شورایاری در محله ها وجود دارد؟
تاکنون چندین جلسه با مســئوالن دیوان عدالت اداری 
به ویژه دیدارهایي بــا حکمت علی مظفری، رئیس دیوان 
داشته ام و گفت وگوهایی انجام شده و مسائل و موارد قانونی 
را مطرح کرده ام، اما همچنان ایــن پیگیری ها باید ادامه 
داشته باشد. چرا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در 
تصمیم گیری برای لغو انتخابات شورایاری ها دخیل بوده و 

باید با آنها گفتمان صورت گیرد و مجاب شوند تا درخواست 
لغو این مصوبه را بدهند.

 نظرتــان دربــاره اجــرای طــرح 
»من شهردارم« چیست؟

در گذشته شهرداری برای شناســایی نیاز شهروندان در 
محله ها و پیگیری و اجرای آنها در قالب پروژه های محلی 
از شــورایاری ها کمک می گرفت، اما با تضعیف این نهاد، 
شهرداری سامانه »من شهردارم« را راه اندازی کرده است 
تا خود مردم پای کار بیایند. مدیریت شهری از این طریق 
مسائل و مشکالت را احصا و با تعریف پروژه و اولویت بندی 
آنها، گامی در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان 
برمی دارد و به نظرم اقدام خوبی است و می تواند در ایجاد 

تحول شهری به شهرداری کمک کند.

تحول در ارتباط 
با شهروندان 

گفت و گو با رئیس پارلمان شهری  
درباره طرح »من شهردارم«

انجام بهتر امور با مشارکت مردم
پرویز سروری/  نایب رئیس شورای شهر تهران:  
»من شهردارم« یکی از مهم ترین طرح های مشارکتی 
مدیریت شهری اســت. چرا که در این طرح، مردم 
می گویند در محلــه نیاز به کــدام پروژه ها دارند و 
شهرداری هم آنها را اجرایی می کند. به همین دلیل 
آغاز خوبی برای تحقق مشارکت مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی 
حوزه های مختلف است و یقین دارم اگر خوب انجام شود، می تواند در 
تمام حوزه های شهرداری به سامانه دائمی نظرسنجی تبدیل شود. در 
حقیقت از طریق این طرح حتی مردم می تواننــد نحوه ارائه خدمات 
شهرداری را تعیین و چگونگی خدمت رسانی این نهاد را مطالبه کنند. 
واقعیت این است که این طرح را یکی از آرزوهای خودم می دانم، چون 
باور دارم هرجا که مردم حضور دارند و نظر و پیشنهاد می دهند، حس 
مسئولیت می کنند، کارها بهتر انجام می شود. امروز دیگر نشستن پشت 
میز و تصمیم گرفتن و نگاه صرف آکادمیک به مســائل داشتن، در حل 
مشکالت و مسائل تأثیرگذار نیست و شــهرداری تهران در این دوره با 
شجاعت طرح »من شهردارم« را اجرا کرد و اصالح امور شهری را با مردم 
به اشتراک گذاشت. قطعا در گام بعدی باید نتایج این طرح احصا و نقاط 
قوت آن شناسایی و تقویت و نقاط ضعف هم رفع شوند و مدیریت شهری 
در سایر حوزه ها به ویژه موضوع پسماند آن را اجرا کند. چرا که در این 
حوزه می توان به مدل هاي مختلف و البته موفق در محله ها برســیم و 

شاهد رفع معضالت این حوزه باشیم.

تعیین تکلیف با روش پایین به باال
میثم مظفر/ رئیس کمیته بودجه شــورای شهر تهران: 
شورای ششم از ابتدا بر بودجه ریزی مشارکتی تأکید داشته است. 
به این معنا که اجازه دهیم نظــرات و مطالبات مردم در تدوین 
برنامه چهارم و بودجه ســاالنه لحاظ شــود و دربــاره محله ها 
تصمیم گیرنده باشند. چرا که اهالی از کمبود محله ها بهتر مطلع 
هستند، اما این بدان معنا نیست که برنامه ریزی شــهری و نگاه تخصصی نداشته 
باشیم. با کارهای کارشناسی که انجام شده، پروژه ها مشخص و اولویت بندی آنها به 
شهروندان واگذار شده اســت. مفهوم بودجه ریزی مشارکتی هم این است، به جای 
اینکه جمع محدودی از نخبگان از موضــع باالبه پایین برای محله  ها تعیین تکلیف 
کنند اجازه دهیم با حضور شــهروندان این کار از پایین به باال انجام شــود. سامانه 
»من شهردارم« در راستای همین بودجه ریزی مشارکتی طراحی شده و البته باید 
اصالحاتی صورت گیرد و تکمیل شود. این شروع کار است و امروز در دنیا سامانه های 
جمع سپاری و کارت سورتینگ )سامانه دســته بندی و...( وجود دارد که کامل تر از 
سامانه »من شهردارم« هستند و ایده ها و خالقیت های جالبی در آنها وجود دارد و 
پیشنهاد می کنم شهرداری تهران با توسعه این سامانه آن را به سامانه جمع سپاری 
و بودجه ریزی مشارکتی جامع تبدیل کند. حتی اعتقاد دارم در چرخه برنامه ریزی 
و سیاستگذاری شهری می توانیم هم دستورکارگذاری و هم تدوین راه حل و ایده ها 
و اجرا را به مشارکت مردم بگذاریم. نهایتا در ارزیابی اجرا، رویکرد شهروندبازرس را 
اجرا کنیم و در این چرخه موضوع نظارت هم به مردم واگذار می شــود، بنابراین از 
طریق توسعه این ســامانه می توان مداخالت مردم را در نظام مدیریت شهری وارد 

کرد که قطعا نتایج مطلوبی درپی خواهد داشت.

ایجاد ظرفیت مشارکت پذیری
علی اصغر قائمی/عضو کمیسیون 
عمران و حمل ونقل شورای شهر 
تهران: مشــارکت شــهروندان در 
تصمیمــات، گزینــه ای اســت که 
سال های91و92 جدی مطرح شد و 
مطالعاتی درخصوص موفقیت این کار در کشورها انجام و 
در نهایت کشور برزیل به عنوان نمونه موفق بودجه ریزی 
مشارکتی معرفی شد. این طرح در دوره ششم شروع شده 
است اما نیاز به بلوغ طرفین یعنی مشارکت کننده)مردم( 
و مشارکت پذیر)شهرداری( دارد. در برنامه چهارم توسعه 
شــهر تهران هم تأکید شــده تــا ســامانه هایی برای 
مشارکت پذیری مردم ایجاد شود و شهرداری در راستای 
این تکلیف از سامانه »من شهردارم« رونمایی کرده است. 
کار عقب افتاده ای بوده که در ادوار گذشــته کمتر مورد 
توجه قرار گرفته، اما در ایــن دوره هم پروژه ها تعریف و 
اولویت بندی به مردم واگذار شده و نیاز هست قدری فضا 
بازتر شود تا شهروندان در تعیین پروژه ها هم مشارکت 
داشته باشند. به هرحال عمده ترین مسئله، موضوع نظام 
مسائل شهر است که مردم باید در حوزه های مختلف اعم 
از مسائل فرهنگی، ترافیکی، عمرانی و... تصمیم گیری 

کنند.

 2دسته
سؤال درباره پروژه ها در طرح 

وجود داشت؛ یکی پروژه های در 
حال اجرا و دیگری پروژه هایی که 

قرار است در سال 1402اجرا 
شوند.

 3هفته
 )از ۳دی تا 22دی ماه(زمان 

درنظر گرفته شده برای شرکت 
در طرح من شهردارم بود.

2هزار و 
 5۰۰میلیارد تومان

برای بالغ بر 2هزار پروژه محلی 
در سال آینده اعتبار تعیین شده که 

از طریق این طرح نظرسنجی و 
اولویت بندی شدند.

 48۰هزار
نفر در طرح من شهردارم 

شرکت کرده اند.

پروژه هایی که به تفکیک 
هر محله بیشترین آمار را 

بیاورند، در الیحه بودجه 1402 
شهرداری لحاظ می شوند.
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یکشنبه 2 بهمن 241401
 شماره  8696

اگرچه شاید اسم این اداره خیلی سرزبان ها نباشد 
و کمتر خبری از آن در رســانه ها منتشر شود، اما 
اداره ای مهم در شهرداری به حساب می آید. جایی که 
بخش زیادی از ریل گذاری آینده شهر در آنجا انجام 
می شود و باید برنامه ها را متناسب با وضعیت تعیین 
کرده و بودجه اجرایشان را آنقدر دقیق تنظیم کند 
تا از یکسو هم نظر شهردار و معاونش و نمایندگان 
مردم در شورا تامین شود و هم بهترین اقدامات برای 
شــهر رقم بخورد. اداره کل برنامه و بودجه، یکی از 
پرکارترین ادارات شهرداری تهران به حساب می آید؛ 
به ویژه در نیمه دوم سال که فصل بودجه ریزی هم 
فرا می رسد. بی تردید، بررسی بودجه ها و برنامه های 
کالن پیشین شهرداری در ســال های قبل یکی از 
مهم ترین کارهای این اداره هم به حســاب می آید 
تا بتوانند بــا توجه به نتایج به دســت، برای آینده 
برنامه ریزی کنند؛ کاری که به نظر می رسد اداره کل 
برنامه و بودجه در این دوره مدیریت شهری، بسیار 

به آن اهمیت می دهــد. این در حالی 
است که این اداره برای ترسیم نقشه 
راه چگونگی رفــع نیازمندی های 
شهر تهران، به دنبال افزایش میزان 
مشارکت های مردمی با استفاده از 

فناوری ها هم هســت. بر این اساس، 
طرح »من شــهردارم«  کلید خــورد تا با 

نظرسنجی از شهروندان تهرانی، بتوان پروژه های 
محله محــور را در تنظیم و تدویــن الیجه بودجه 
ســال1402 شــهرداری با اطالعات مناسب تری 
گنجاند. به همین خاطر با امیر شــهرابی، مدیرکل 
برنامه و بودجه شهرداری تهران گفت  وگو کردیم تا 

درباره چرایی اجرای این طرح توضیح دهد.
اساسا چرا طرح »من شهردارم« را به 

جریان انداختید؟
 در طرح نظرســنجی »مــن شــهردارم« یا طرح 
نظرسنجی »بودجه ریزی مشارکتی« و طرح های 
مشــابه اینچنینی که بازهم به اجــرا درمی آیند 
به دنبال این هســتیم تا نظرات شهروندان تهرانی 
را درباره پروژه های شــهری در مقیاس محله ای و 
منطقه ای اخذ کنیم. برای اینکه بتوانیم در الیحه 

پیشــنهادی بودجه1402 شهرداری 
تهــران، پروژه های شــهری را به 
شورای شــهر تهران ارائه دهیم از 
مسیر نظرســنجی ورود کردیم تا 
پروژه هایی که اولویت دارند، انتخاب 
شــوند؛ چراکــه بودجه شــهرداری 
تهران برای یک ســال پاســخگوی تمام 
پروژه های شــهری نیســت. یکی از موارد تحقق 
پروژه ها، مشــارکت مردم در انتخاب، پیشــنهاد و 
اولویت بندی پروژه های شهری است. از این رو مقوله 
بودجه ریزی مشــارکتی که به نوعی فراموش شده 
بود برای نخستین بار در صدر برنامه ها قرار گرفت و 

کالن پروژه ای را در سطح شهر رقم زد.
آیا بودجه شهرداری به میزانی هست 

که تمام نظرات شهروندان را تامین کند؟
بودجه ریزی مشــارکتی یک فراینــد دمکراتیک 
اســت که در آن اعضای جامعه تصمیم می گیرند 
که چگونه بخشی از بودجه عمومی را هزینه کنند. 
با این کار عمال قدرت واقعی را می توان به مردم داد، 
که باعث افزایش انگیزه و نگــرش کاری کارکنان، 
رسیدن به تعهد با هدف ســطوح باالتر از مدیران 

سطح پایین تر و بهبود تبادل اطالعات بین مدیریت 
ارشد و مدیریت سطح پایین می شود. در راستای این 
ابر پروژه، از ماه ها قبل روی این پروژه کار مطالعاتی 
انجام پذیرفته تا نظر مــردم درخصوص پروژه های 
پیشــنهادی در تدوین بودجه1402 اخذ شود. با 
ایجاد کمپین #من_شــهردارم کم کم کار شــکل 
جدی تری به خود گرفت و رسانه ها پای کار آمدند تا 
با شیوه های مختلف تبلیغات و اطالع رسانی، مردم 
را به مشــارکت در تعیین اولویت های پروژه های 
منطقــه ای و محله ای خود تشــویق کننــد. این 
نظرات مردمی باید در سامانه من شهردارم به ثبت 
می رسید. از سوی دیگر امکان نظرسنجی به صورت 
باز میسر نبود. بنابراین تمام پروژه های محله ای در 
22منطقه، 12۳ناحیــه و ۳۵۳محله و همچنین 
پروژه هایی که در تماس ها و پیشنهادهای مردمی 
سامانه 1۳7 پالس، برنامه قرار خدمت و طرح رصد 
درخواست شده بود نیز احصاء شد و رقم آن به 4هزار 
پروژه رســید. اما از آنجایی که بودجه شهرداری به 
اندازه ای نبود که تمام این طرح ها در ســال1402 
نهایی شود تصمیم گرفته شــد براساس اولویت ها 

اجرا شود.

اجرای 2082پروژه با نظر مردم
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران در گفت وگو با همشهری از چرایی اجرای طرح »من شهردارم« می گوید

فرناز محمدزادهگزارش
روزنامه نگار

توسعه محله ای با بودجه مشارکتی
امیر شــهرابی مدیــر کل برنامــه و بودجه  شــهرداری تهران 
گفت: جلب اعتماد مردم در اجرای پروژه های شــهری ازجمله 
سرمایه هایی است که مدیران شهری کالنشهرهای مطرح دنیا 
به دنبال آن هســتند. برآوردهای جهانی حکایت از آن دارد که 
مشارکت شهروندان در تعیین و اولویت بندی پروژه های شهری 
یا پیشــنهاداتی که برای بهبود وضعیــت زندگی در محله های 
خود ارائه می دهند، نخســتین گام برای جلب اعتماد مردم به 
شهرداران است. بودجه ریزی مشارکتی در بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته اجرا شده و شهروندان نقش مستقیمی در انتخاب 
پروژه های محلی منطقه ســکونت خود دارند. اما در کشــور ما 
تجربه تبادل نظر رودررو و پرســش حضوری با مردم در زمینه 
پروژه های شهری، شیوه جدیدی است که در شهرداری تهران 
برای نخســتین بار اجرا می شــود. ما مطالعات بسیاری در این 
زمینه انجام دادیم ولی به هرحال مردم منتظر تکمیل و اجرای 
چنین طرحي با شکل خیلی بهتر باشــند. به هرحال این شیوه 
جدید نیاز به فرهنگســازی  دارد و اجرای آن می تواند در جلب 
رضایت همشهریان تأثیر گذار باشــد. با توجه به مدت کوتاه این 
نظرسنجی و هدف گذاری ۵00هزار نفری که شهرداری مدنظر 
داشت خوشبختانه با حمایت معاونت های برنامه ریزی و منابع 
انســانی و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی مناطق و همکاری 
نواحی و محله ها، پرسشگران و تبلیغات رسانه ها، مردم استقبال 
بسیار قابل توجهی داشتند و توانستیم به رقم مدنظر دست یابیم.

رکورد تماس  با سامانه 137پالس
سامانه های 1۳7 و 1۸۸۸ از سال1۳۸4فعال هستند و در 
اردیبهشت امسال این دو با هم ترکیب شده و 1۳7پالس 
به وجود آمد. به گزارش همشــهری، رئیس مرکز سامانه 
مدیریت شهری و نظارت همگانی )1۳7پالس( گفت: در 
سردترین روز پایتخت طی ســال جاری، بیش از 17هزار 
شهروند با ســامانه 1۳7پالس تماس گرفتند که در طول 

فعالیت این سامانه  یک رکورد محسوب می شود.
به گــزارش همشــهری، رضا ناصری ســرای بیشــترین 
تماس های شــهروندان را به ترتیب مربوط به مناطق یک، 
2، ۵، ۳و 4 ذکر کرد و افزود: درخواست شن  و نمک پاشی 
برای رفع لغزندگی کوچه ها، خیابان ها و معابر بیشــترین 
درخواســت و پیام شــهروندان بود که با ارجاع به لحظه 
درخواســت های مردمی به مناطق و نواحــی مربوطه به 

سرعت نسبت به رفع لغزندگی معابر اقدام شد.
بنا به گفته ناصری ســرای، بیشــترین بازه زمانی تماس 
شهروندان با ســامانه 1۳7پالس در روز 24 دی ماه بین 
ساعت 10تا 11صبح و 16تا 1۸بود که ۸0درصد تماس ها 

و ثبت پیام  به معاونت مربوطه ارجاع شد.
ناصری سرای در خاتمه با اشاره به حجم باالی تماس های 
شهروندان و احتمال پشت خط ماندن تماس های مردمی 
گفت: پیشــنهاد می کنیم شــهروندان عزیز با اســتفاده 
از روش های مجــازی از قبیل اپلیکیشــن »تهران من«، 
 وب ســایت »tehran.ir«  و شناســه فضــای مجــازی
 »tehran137plus@« برای مطرح کردن درخواست ها، 

مطالبات شهری، شکایات و انتقادات استفاده کنند.
بیشترین رکورد تماس شــهروندان با سامانه 1۳7پالس 
پــس از 24 دی ماه در روز شــنبه ۸مرداد ماه امســال با 
حدود 1۳هزار و ۳00تماس به ثبت رســید. براساس آمار 
موجود 6۵درصد افرادی که با سامانه تماس گرفتند، مرد 
هستند و ۳۵درصد مخاطبان را نیز زنان تشکیل می دهند. 
مخاطبان فعال یعنی افرادی که بیشتر تماس می گیرند، 

مردها هستند.
براساس آماری که در سامانه شــفافیت شهرداری تهران 
منتشر شده است در 6 ماهه اول سال »الیروبی جوی ها«، 
»نظافت معابر کوچــه«، »جمع آوری زبالــه و ضایعات« 
و »آلودگــی صوتی مســکونی« در دســته پرتکرارترین 

تماس های مردمی با سامانه 1۳7پالس قرار داشت. 
در 2مورد اولی هرکدام نزدیــک 40هزار پیام و در 2مورد 
بعدی هرکدام بیش از 20هزار پیام ثبت شده است. کمترین 
دســته پیام هم به رفع خطر درختان خشکیده اختصاص 

دارد که به 4هزار تماس محدود می شود. 
همچنین پاکسازی دیوارنویســی خیابان ها و کوچه های 
تهران در مهرماه امسال با جهش 6هزار درصدی نسبت به 

زمان مشابه سال قبل روبه رو شده است.

2 دسته سوال
درباره 2دســته از پروژه ها ســؤال شــده؛ یکی 
پروژه هایی که اکنون در حال اجراست ولی کار آن 
به پایان نرسیده یا بخش مهمی از آن باقی مانده 
است. دیگری پروژه هایی که قرار است در محله ها، 
اجرا شوند. برخی از این پروژه ها توسط مدیران 
شهری پیش بینی شده و برخی نیز توسط مردم 
از طریق بسترهای موجود ازجمله سامانه1۳7+، 
معتمدان محله ها و طرح رصد پیشــنهاد شده 
است. در نهایت پروژه هایی که بیشترین امتیاز را 
به دست بیاورند در چارچوب الیحه بودجه1402 
شهرداری تهران، به شورای اسالمی شهر تهران 

ارائه خواهند شد.

ذره بین

نگاه

نظارت همگانی

نکته

تعداد پروژه های مورد پرسش
به گفتــه امیــر شــهرابی مدیر کل 
برنامــه و بودجه، پس از بررســی های 
کارشناســی، 2هزارو۸2طــرح بــه 
 جمع بندی رســید که قابلیت اجرا داشــت و در ســامانه

 manshahrdaram.tehran.ir  بارگذاری شد تا شهروندان 
بتوانند در انتخاب، اولویت بندی و حتی پیشنهاد پروژه های 
جدید نقش داشته باشند. قسمتی از این نظرسنجی با مراجعه 
حضوری و گفت وگو با شهروندان انجام شده است. بخشی از 
نیرو های اعزامی به محله ها از کارکنان شهرداری بودند و بخشی 
هم نیرو های مردمی، اعضای گروه های دوام، آتش نشان های 
داوطلب، مربیان ورزشــی و آموزشگران پســماند بوده اند. 
کارشناسانی که به صورت میدانی در سطح شهر حضور پیدا 
کرده اند این کار را با عنوان سفیران طرح بودجه ریزی شهرداری 
تهران انجام دادند و نظر شهروندان را درباره طرح های محلی 

جویا شده اند.
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