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بهروز رسایلییادداشت
روزنامهنگار

اولیننشستخبریمهدیتاجدربازگشت
بــهمنصــبریاســتفدراســیونفوتبال
فراموششدنینیست؛جاییکهاومفتخرانه
ازتزهایدرخشانخودبرایادارهتیمملی
خبرمیداد.تاج،تازهدراگاناســکوچیچرا
برداشــتهوکارلوسکیروشراآوردهبودتا
درجامجهانیبهتیمیمثلانگلیسسنگین
نبازیموچهخوبکهســنگینهمنباختیم!
آقایرئیسآنروزباقاطعیتتمامیکحرف
دیگرهمزد؛اینکهسمتکیروشدرپایان
جامجهانیبهمدیرفنیتغییرمیکندتاجواد
نکونامدرجامملتهایآسیاسرمربیتیمملی
ایرانباشــد.بنابراینباحسابوکتابتاج،
درستدرچنینروزهاییجوادبایدسرمربی
تیمملیمیبــود،هرچندکهناشــیگری
رئیسفدراســیونواعالماینموضوعبدون
هماهنگیباباشگاهفوالدباعثشدکلپروژه
رویهوابرودوبعدهاخودنکونامهمعلیهاو
مصاحبهکند.نکتهقابلتوجهاماچیزدیگری
است.مردیکهبامعادالتهمیشهمعیوب
تاجقراربودامروزروینیمکتتیمملیباشد،
حاالسختترینروزهایدورانمربیگریاش

راپشتسرمیگذارد.

   مساوی، مساوی و باز هم مساوی
فوالددرلیگبیســتودومهرگزنتوانسته
توقعاترابــرآوردهکندوبــههمیندلیل
روزبــهروزبرتعــدادمنتقداننکــوافزوده
میشــود.تیمیکهبــرایقهرمانیبســته
شــدهبود،درپایانهفتهشانزدهمباکسب
21امتیــازدرردههفتمقرارگرفتهاســت.
فوالدتاامروزفقط4پیروزیبهدستآورده
یابهعبارتبهترازهر4مســابقهخود،فقط
یکیرابردهاســت!تعدادبردهــایاینتیم
حتیازنســاجیوآلومینیومکمتراستوبا
هواداروملوانبرابریمیکند.طبیعتاکسب
چنیننتایجیبرایتیمــیکهابتدایفصل
ستارگانپرشــماریهمچوناشکاندژاگه،
وریاغفوری،احســانپهلوان،سعیدآقایی،
کریســتوفرکنتو...راجذبکردقابلقبول
نیست.فوالدامسالدر9مسابقهتنبهنتیجه
تســاویدادهاســت؛ازجملهدردیداراخیر
دربرابرنفتآبادان.ایندرحالیاســتکه
حمیدرضاگرشاســبی،مدیرعاملپیشین
باشــگاهکهگویاایناواخربانکونامزاویههم
پیداکردهبود،درمــوردتواناییبالقوهفوالد
میگفتآنهابایدبرایقهرمانیبجنگند.این
رؤیااماخیلیزودبرایفوالدبهپایانرسیده
واصالمحلیازاعرابندارد.سرخپوشــان
خوزستانیهماکنون14امتیازازپرسپولیس
صدرنشینفاصلهدارندوباتوجهبهچینش
تیمهایباالیجــدول،کارآنهاحتیبرای
کسبسهمیهآسیاییهمسختخواهدبود.

   غروب بدل کی روش؟
درمــوردنکوناممیگفتنداوازنظرســبک
کار،شــبیهترینمربیبهکیروشاســت.
درحقیقــتموفقیتهــایقبلــیاو،مثال
قهرمانیاشدرجامحذفیدربرابراستقالل
یادرسوپرجاممقابلپرسپولیسهمباالهام
ازتدابیرفنیکیروشبهدســتآمدهبود؛
تجمعفشــردهدرزمینخودیواستفادهاز
موقعیتهایپراکنده،ضرباتایستگاهییا
اشتباهاتحریف.بااینحال،بهنظرمیرسد
همانطورکهســبکخودکیروشبهنوعی
بهبنبسترســیدهوسالهاستکهجواب
نمیدهد،کپیباکیفیتنکوازرویدســت
استادمحبوبشهمبههمانسرنوشتدچار
شدهاســت.ظاهرافوالدجوادفقطمیتواند
خوبدفاعکندوایندرلیگکمگلیکهحاال
دوســومتیمهایشفقطبهفکردفاعکردن
هســتند،فضیلتچندانبزرگیبهشــمار
نمیرود.مشــکلتیمنکونامجاییاستکه
برابرتیمهایضعیفترازخودشبایدباپلن
هجومیبهمیدانبروداماطرحونقشهمؤثرو

مفیدیدراینموردوجودندارد.

جدایی وریا از فوالد

وریاغفوریبانظرکادرفنیفوالدخوزستان
ازلیستاینتیمخارجشد.روزگذشتهودر
فاصله48ساعتتاپایانمهلتنقلوانتقاالت
زمستانی،باشگاهفوالداعالمکردوریاغفوری
درلیســتمازادقرارگرفتهوازاینتیمجدا
خواهدشد.کاپیتانسابقاستقاللدرابتدای
فصلبانظرجوادنکونامراهیاهوازشدوبه
تیمفوالدپیوســت.اودرطولنیمفصلاول
6باردرترکیــباصلیفوالدقــرارگرفتو
مجموعادر12بازیبرایاینتیمبهمیدان
رفت.امابعدازبهپایانرسیدننیمفصلاول،
اخباریبهگوشرسیدکهازانتقالاوبهنفت
مسجدسلیمانخبرمیداد.حاالغفوریرسما
ازفوالدجداشدهوبایددیدمقصدآیندهاش

کجاست.

خبر آخر
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روزهای سیاه  سیامک
آمار نعمتی در یکی دو سال اخیر قابل مقایسه با روزهای اوج 

او نیست اما شاید بازی در یک تیم دیگر بتواند این بازیکن 
مروری بر همه حرف و حدیث های مربوط به کم کاری بازیکنان 28ساله را احیا کند

استقالل در دوران مربیان مختلف که برای سال ها از ذهن 
هواداران و فوتبالی ها پاک نشده است

ربع قرن  شایعه خیانت

18
18

دور از 

قرار بود نکونام حاال سرمربی تيم ملی باشد 

اما وضعيت او در تيم باشگاهی اش هم از هر زمان ديگری بدتر است

رویـــــــا

پخش زنده

برنامه بازی

پنجشنبه 6 بهمن  1401
ليگ برتر ايران - هفته 17
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گلگهر

مسرفسنجان
15:00

نفتم.س

هوادار
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ذوبآهن

تراکتور
14:00

پيکان

مسکرمان
14:00

آلومينيوم

صنعتنفت
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ناتينگهامفارست
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جام اتحاديه انگليس
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یادداشت
جعفر بندی شربیانی؛ عضو شورای اسالمی شهر تهران

چرا همــه مخالفان»ایران قوی« ســپاه را می زنند؟ 
چونکه: 

ســپاه ابزار اصلی پیاده ســازی  و تحقق آرمان ها و منویات امام، رهبری و  انقالب است.1
و توطئه براندازی و اغتشاشات اخیر را به محاق برده و ناکام گذاشته است.2 سپاه، پروژه های براندازی نظام جمهوری اسالمی در سال های ۸۸، ۹6، ۹۸ 
خاورمیانه و به تعلیق در آوردن استراتژی خاورمیانه آمریکایی نقش اصلی 3 سپاه برای تحقق و عملیاتی شدن استراتژی شکل گیری محور مقاومت در 

را بازی کرده است.
سپاه در ظرفیت سازی  اساســی برای ایجاد قدرت نرم و سخت جمهوری  اسالمی، عرصه های هسته ای، پزشکی، پهپادی، موشکی، دریایی، علمی 4

و... را فراهم ساخته است.
سپاه در گسترش و عادالنه تر کردن مسئله توزیع منابع و رفع فقر و ایجاد  زیرساختارهای الزم در سراسر ایران به خصوص حاشیه ها و پیرامون کشور 5

بازیگر اصلی و مؤثر بوده است.
سپاه در حوادث اخیر برای موزاییکی سازی  و تجزیه ایران به منظور کوچک  شدن آن، با هدف سلطه درازمدت صهیونیست ها بر خاورمیانه را در نطفه 6
خفه کرده است. لذا محور و نماد سلطه یعنی آمریکا با درک نقش و کارکرد سپاه از 
همان ابتدا، تمرکز خود را روی این نهاد قرار داد و در دوران ترامپ، سپاه سرافراز را 
در زمره گروه های تروریستی قرار داد. اکنون و بعد از چند سال، دنباله و زاییده های 
آن تفکر در اروپا به دنبال »تروریستی نامیدن« سازمان و نهادی است که حداقل سود 
و انتفاع آن برای خود اروپایی ها این بوده اســت که مانع ســلطه و گسترش اثرات 
خونریزی گسترده داعش در این جوامع شده است. البته این توطئه و طراحی که 
ریشه در شکست های اخیر محور سلطه و همسویان اروپایی و منطقه ای آنها دارد به 
مانند قبل به نتیجه نخواهد رسید و سپاه همچنان مسیر تقویت »ایران قوی« درون 

و بیرون از ایران و خاورمیانه و فراتر از آن را با افتخار خواهد پیمود.

همه مخالفان»ايران قوی«

85 میلیون کاربر در 5 پیام رسان داخلی

 آغاز نرخ سازی 
در بازار ارز کشور

 ریشه کنی کرونا 
با واکسن خوراکی

وقایع اخیر، یک 
نمایش زودگذر بود

بانک مرکزی کنترل کامل بازار ارز را 
برای نرخ سازی  در اختیار گرفت

محققان در مسیر ساخت واکسنی برای 
ریشه کن کردن کرونا هستند

افخمی: فیلم جدیدم  عکس العملی 
نسبت به شرایط امروز است

صفحه4

صفحه12

دعوای تعطیلی مدارس با تغییر شاخص ها

ديپلماسی فعال منطقه ای در اوج تحريم ها

بررسی اثربخشی و آسیب های تغییر شاخص های  آلودگی هوا با هدف جلوگیری از 
تعطیلی مدارس کشور

تهران با توسعه همکاری های منطقه ای، گام های مؤثری در مسیر خنثی سازی 
فشارهای  غربی  برمی دارد

فیلم تحویل الیحه بودجه ســال آینده 
شــهرداری توســط زاکانی به رئیس 
شورای شهر را با اســکن این کیو آرکد  

ببینید.

جزئیات تغییــرات بودجه ســال آینده 
مدیریت شهری نسبت  به امســال را از 
زبان شهردارتهران را با اسکن این کیو آرکد  
ببینید.

صفحه3

صفحه13

صفحه2
صفحه های 21 تا 24

خزانه  شهر برای مردم
 رویکرد اصلی بودجه 1402 شهرداری

توسعه و تقویت حمل و نقل عمومی پایتخت است

78475
میلیارد تومان

بودجه 1402 شهرداری است.

 1462
پروژه شهری

به انتخاب مردم اجرا می شود.

25000
میلیارد تومان

به  حمل و نقل اختصاص دارد.

جزئیات دقیق بودجه مدیریت شهری برای سال آینده

صفحه5

     60 درصد تعداد پست ها 

و 65درصد اليک ها در اينستاگرام 
در 3ماه کاهش يافته است

    4 ترابیت برثانیه ترافیک 

اينترنت بین الملل قبل از آشوب ها  
به 2/5  ترابیتبرثانیه رسیده است

    10میلیون کاربر جديددر 3ماه 

به طور متوسط در پیام رسان های 
داخلی فعال شده اند

داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

 سوابق برندگان جایزه 
کنگره  زنان تاثیرگذار در یک نگاه

  دانشــیار و عضــو هیــات علمی دانشــگاه شــیانگ مــی تایلند و دانشــگاه 
ماالیا مالزی

  دکترای علوم دارویی و شیمی فیزیک دانشگاه میسوری کانزاس آمریکا
  فوق دکترای دانشگاه چوالالنگکورن تایلند

  برگزیده جایــزه بهترین ارائــه ASC و جایــزه بهترین تالیــف در زمینه علم 
اعصاب در بخش علوم پایه

  بنیانگــذار چندیــن  مرکــز پژوهشــی ماننــد آزمایشــگاه مدل ســازی و 
شبیه سازی رایانشی در دانشگاه چیانگ مای تایلند

  معاون رئیس مرکز فیزیک نظری و رایانشی دانشگاه ماالیا مالزی

  دکترای اسالم شناسی )جامعة الزهراء ع(
  مروج و پژوهشگر اسالم 

  عضو هیات تحريريه و كارشناس و سردبیری و... مجلّه تخصصی رساله 
الثقلين اسپانيولى مجمع اهل البیت  )ع(

  عضو هيئت تحريريه و كارشناس مجلّه كوثراسپانيولى، مخصوص بانوان
  ســردبیر و موســس مجلــه دیجیتــال "ESTILO RedLaM" مخصــوص 

زنان آمریکای التین
  موسس و مسئول صفحه اینترنتی » شبکه زنان آمریکای التین«
  مولف و مترجم کتاب های حوزه اسالم و تشیع به زبان اسپانیایی 

  استاد ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  عضــو شــورای آموزشــی شــبکه طــب بازســاختی و تحقیقات ســلول های 

بنیادی
  مجری و همکار بیش از 50 طرح پژوهشی مرتبط با نقش عوامل ژنتیکی 

در بیماری های نورولوژیک 
  پژوهشگر برتر جشنواره ابوریحان در بین استادیاران در سال 1393 و در 

بین دانشیاران در سال 1397
  رتبه دوم پژوهشگر برتر در حیطه علوم پایه در جشنواره رازی 1400 

  حافظ کل قرآن 

  دانشیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  رئیس گروه بیومواد- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  دکترای شیمی پلیمر دانشگاه دویسبورگ-اسن آلمان 

  متخصص در زمینه های مهندسی بیومواد و بافت
  پژوهشــگر حوزه فناوری انتشــار کنترل شــده و تحویل هدف، متخصص 

در حوزه سنتز پلیمر، ساخت نمد های نانو ليفی بر پايه PLGA  و ژالتين
  ساخت داربست زيســتی با قابليت غضروف زايی با استفاده از ضايعات 

غضروف فيل ماهی )ماهی خاوياری بومی ايران(
  توليد قرص آفت كش های گياهی

  مدیر ارشد در چندین شرکت نوآور در زمینه بازاریابی صنعت زیبایی
  مسئولیت ارتقا و توسعه برندهای ســطح باالی چینی به مناطق مختلف 

در امارات متحده عربی
  رئيس هیــات مدیره شــرکت ســرمایه گذاری صنعت ســالمت پرنســس 

)شنژن( 
  رئيس هیات مدیره شرکت فناوری سالمت Aibaozu شنژن 

  رئيس هیات مدیره شرکت پتروشیمی گوانگژو کونلون
  رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی Princess of China هنگ کنگ 

  رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری Yingwei هنگ کنگ

  فعال اجتماعی 
  انجام پروژه های گیاه شناسی با دانشگاه های سراسر جهان 

  دارای 2 کتاب، 27 مقاله )4 مقاله در دست چاپ( و  11 مقاله کنفرانس در 
زمینه محیط زیست، زیست شناسی و گیاه شناسی و تاریخ محلی روسیه 

  عضو اتحادیه هنرمندان مسکو عضو شورای بین المللی موزه ها 
  عضو انجمن تاریخ محلی ایسترا

  فارغ التحصیل دانشکده تاریخ دانشگاه میخائیل لومونسوف مسکو
  مدیر سازمان غیرانتفاعی خودمختار مرکز پشتیبانی و توسعه پروژه های 

Transfiguration فرهنگی-اجتماعی

  استاد گروه علوم  و مهندسی صنایع  غذایی، دانشگاه تهران
  دکترای مهندسی و تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه بلز پاسکال فرانسه 

  عضویت در انجمن متخصصان صنایع غذایی آمریکا
  مولف بیش از 300 مقاله و 19 کتاب در زمینه صنایع غذایی

  محقق برگزیده دانشگاه تهران در جشنواره ابن سینا
  محقق برگزیده کشوری وزارت علوم در رشته کشاورزی

  محقق نمونه دانشگاه تهران در سال 89
  برگزیده اولین دوره جایزه زنان در علم ایران
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

کاسبی 4 هزار پیج روانشناسی قالبی در اینستاگرام
دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی 
و مشاوره کشور گفت: حدود 12 هزار صفحه )پیج( در 
فضای مجازی، در حوزه روانشناسی و مشاوره فعالیت 
می کنند که از ایــن تعداد، 4 هزار صفحه روانشــناس 
واقعی نیستند؛ یعنی نه تحصیالت مرتبط دارند و نه 

مجوز دارند و خود را روانشناس جا زده اند.

راهکارهای مناسب برای پیشگیری از حمله گسترده هکرها
کارشناســان ســایبری گفته انــد کــه دســتگاه های خانــه 
هوشــمند بــه طــور فزاینــده ای از ســوی هکرها بــرای نفوذ 
»مجازی« به خانه شمامورد حمله قرار می گیرند. از آنجایی 
که بســیاری از ابزارها و لوازم خانگی ما به اینترنت متصل 
هستند، مطمئن شــوید که وســایل خانه هوشمند به روز 

هستند و با رمز عبور از آنها محافظت کنید.

سفر به مریخ در 45 روز
موشک دوحالته حرارتی هسته ای ناسا، این امکان را 
فراهم می کند که در آینده نزدیک، انســان ها بتوانند 
45 روزه به مریخ ســفر کننــد. در دهه آینــده آمریکا و 
چین ماموریت های فرستادن انسان به مریخ را دنبال 
خواهنــد کرد و ممکن اســت کشــورهای دیگــر هم به 

زودی به آنها ملحق شوند.

پرشتاب ترین شورلت کوروت هیبرید تاریخ
شــورلت در هفتادمین ســالگرد عرضه مدل کوروت، 
یک نســخه هیبرید از این خودرو را رونمایــی کرد. این 
 )E-Ray( خودروســاز مدعی  شــده که کــوروت ای-ری
پرشتاب ترین مدل این خودرو محســوب می شود که 
تاکنون ســاخته است.شــتاب صفر تــا 9۶ کیلومتر در 

ساعت این کوروت، 2.5 ثانیه است.

تصاویر سریع ترین قطار هیدروژنی جهان
سریع ترین قطار سوخت هیدروژنی جهان با سرعت 1۶0 
کیلومتر بر ساعت در چین شروع به کار کرد.این قطار که 
به طور مشــترک توسط شــرکت دولتی یکپارچه صنعتی 
CRRC و ترانزیــت ریلی چندو ســاخته شــده، نخســتین 
قطار مسافربری با انرژی هیدروژنی در چین است که بردی 
معادل ۶00 کیلومتر دارد و چیزی جز آب منتشر نمی کند.

جامعه

فناوری

دانش

خودرو

دانش

با 
در متـرودیدهشوید

تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو
تبلیغات بدنه قطار

تبلیغات درون واگن ها
1پذیرش آگهی 8 1 9
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در روزهای اخیر با وجود فضاسازی های ضدایرانی 
آمریکا و اتحادیه اروپا برای افزایش فشارها بر ایران از 

طریق اعمال تحریم های جدید و تهدید گنجاندن نام 
سپاه در فهرست ادعایی »سازمان های تروریستی« 
اتحادیه اروپا، تهران با توسعه هدفمند همکاری های 
منطقه ای، گام های مؤثری در مسیر خنثی سازی 
فشارهای فزاینده دولت های غربی  برمی دارد. به 
گزارش همشــهری، پس از آنکه در روزهای اخیر 

تهران، میزبان نخستین کنگره بانوان تأثیرگذار با 
حضور نمایندگان 96کشور جهان از 5قاره مختلف 
بود، در روزهای گذشــته هم رئیس دومای روسیه 
به تهران آمد و دوطرف رایزنی های گســترده ای 
به منظور گسترش مناسبات در حوزه های مختلف 
داشتند. دیروز همچنین وزیر امورخارجه به تاشکند، 

پایتخت ازبکستان رفت تا در بیست وششمین دوره 
اجالس وزرای امورخارجه عضو سازمان همکاری 
اقتصادی »اکو« شرکت کند؛ سازمانی که با توجه 
به رویکردهای منطقه ای سیاســت خارجی دولت 
ســیزدهم، می تواند نقش مؤثری را در پیشبرد 

راهبردهای منطقه ای تهران ایفا کند.

دیپلماسیفعالمنطقهایدراوجتحریمها
 5راهبرد نوین جمهوری اسالمی برای ارتقای تاب آوری اعضای اکو در مقابل شوک های احتمالی

نمایش مدال افتخار سپاه مقابل سفارت انگلیس
بنر »ســپاه پاســداران انقاب اســامی، افتخار ملت« 
اخیــرا روبه روی ســفارت انگلیس در تهران نصب شــده 
است. پارلمان اروپا در روزهای پیش در اقدامی نمایشی 
و غیرالزام آور قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه های 
تروریســتی را تصویب کــرد. دولت انگلیــس این هفته 
۵فرد و 2نهاد ایرانی را به فهرست تحریم های لندن علیه 
تهران اضافه کرد. در فهرست جدید تحریمی انگلیس 
علیه جمهوری اسامی، اسامی »احمد فاضلیان« معاون 
دادستان کل کشور، »کیومرث حیدری« فرمانده نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسامی ایران، »حسین نجات« 
جانشین فرمانده قرارگاه ثارهللا سپاه پاسداران انقاب 
اسامی، »ساالر آبنوش« مشاور فرمانده سپاه و »قاسم 
رضایی« جانشین فرمانده نیروی انتظامی وجود دارد. 
2 نهاد »نیروی مقاومت بسیج« و »بنیاد تعاون بسیج« 
نیز در فهرســت تحریم لندن قرار گرفتنــد. طی روزهای 
اخیر برخی دیوارنویسی های همراه با مضامین سخیف 
و توهین آمیز روی دیوارهای سفارت انگلیس انتقادات 
زیادی را برانگیخته بود و به نظر می رسد منتقدان نصب 

بنر را جایگزین حرکات سابق کرده اند.

علیرضا احمدیگزارش
روزنامه نگار

اقدام ضدایرانــی اخیر اتحادیه 
اروپــا در اعمــال تحریم های 
جدید علیه جمهوری اسالمی 
و گنجاندن 18شــخصیت و 19نهاد ایرانی در 
فهرست تازه تحریم ها، با واکنش ایران مواجه 
شد و قرار است فهرست جدید تحریمی ایران 
علیه مروجان تروریســم در اروپــا و انگلیس 

به زودی اعالم  شود.
به  گزارش همشهری، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران ضمن اعالم این خبر، تأکید کرد 
که اقدام تحریمی اتحادیه  اروپا و انگلیس علیه 
تهران، نشانه ناتوانی ذهنی آنها از درک درست 
واقعیت های ایران و نیز سردرگمی آنان در قبال 

اقتدار جمهوری  اسالمی است.
ناصر کنعانــی اقدام های تحریمــی اخیر اروپا 
و انگلیس علیــه برخی نماینــدگان مجلس، 
مسئوالن قضایی، نظامی، انتظامی و فرهنگی 
ایران را نشــانه اســتیصال، ســرخوردگی و 
عصبانیت آنان از شکست فضاحت بار اخیر در 
ایجاد بی ثباتــی در ایران، با وجــود تالش ها و 

هزینه های سنگین دانست.
از ســوی دیگر ابوالفضل عمویی، ســخنگوی 
کمیسیون امنیت  ملی و سیاست  خارجی مجلس 
نیز در نامه ای به وزارت امورخارجه، خواســتار 

اقدام الزم و فوری برای تحریم متقابل نهادهای 
اروپایی شد؛ رویکردی که براساس آن، تحریم 
متقابل و متناظر شخصیت ها و نهادهای اروپایی 

در دستور کار قرار می گیرد.
عالوه  بر اینها دادستان کل کشور هم در نامه ای 
به وزیر امور خارجه از جایــگاه مدعی العموم، 
اقدام  اخیــر پارلمــان اروپــا در گنجاندن نام 
سپاه  پاسداران به فهرســت ادعایی گروه های 
تروریســتی را فاقد وجاهت قانونی و برخالف 
حقوق  بین الملل دانســت و از امیرعبداللهیان 
خواســت این موضــوع با جدیــت پیگیری و 

اقدام های الزم دراین زمینه انجام شود.
محمدجعفر منتظری در این نامه با استناد به 
ماده۲9۰ قانون آیین دادرسی کیفری، آمادگی 
دادستانی کل کشور را برای هرگونه همکاری در 
این زمینه با وزارت امور خارجه اعالم کرده  است.

اتحادیه اروپا روز دوشــنبه با صدور بیانیه ای از 
تصویب چهارمین بســته تحریمی علیه ایران، 
به بهانه مسائل حقوق بشری در شورای وزیران 
امور خارجه این اتحادیــه خبرداد؛ تحریم های 
جدیدی که با اعمال آنها، فهرست تحریم های 
اتحادیه اروپــا علیه ایــران به بهانه مســائل 
حقوق بشری به 1۷۳شخصیت و ۳1نهاد افزایش 

یافته است.

دولت

عکس خبر

یک شکست دیگر برای ضدانقالب در جریان 
حوادث اخیر ثبت شد، این بار به نام وکالت

 

فراخــوان هــا ، بایکــوت جــام جهانــی ، 
تحریــم میهــن ،پــول از بانــک بیــرون 
کشــیدن ، نه بــه اعدام)قاتل هــا(، من 
وکالــت مــی دهم...ضد انقاب شــده 

لشکر کمپین های شکست خورده

@a_s_zabihpoor
آمنه سادات ذبیح پور

 

 این انقــاب مد نظر اپوزیســیون شــده
ای اجاره   انقاب

در غرب زندگی می کنند
در غرب وکالت می دهد
در غرب توئیت می زدند
در غرب الیک می کنند

در غرب رایزنی و البی می کنند
در غرب مجازی کار ایران تمام است

در غرب از سعودی پول می گیرند
در غرب دروغ می سازند

از داخل ایران چند نفر وکالت دادند؟

@ab_ganji
عبدهللا گنجی

 

اومــدن یــه وکیــل انتخــاب کنــن یجــور 
دعواشون شده حاال مجبورن یه قاضی 

هم انتخاب کنن دیه ببره:((

@Maghrore_jazaab
»َمـغرورِ َجـّذاب«

 

با فیــک و پیکــش شــاهزاده کــه نصف 
قاضی زاده هم نشد! 

@saeedshariati
SSSSS SSSSSSSS  

تعداد رأیهای برنده ی مسابقه ی خنداننده 
شــو از تعداد امضاهــای جمع شــده برای 
وکالت دادن به رضا پهلوی بیشتر بود.تا ثریا 
می رود پرانتز کج :((((((((((((((((((((((((

@ishikhaki
ایشی خاکی

 
بــا فیــک و پیکــش شــاهزاده کــه نصف 

قاضی زاده هم نشد!

@saeedshariati
Saeed Shariati

 

شکســت پروژه های کودکانــه ای مانند 
»وکالت« نباید غفلت ایجاد کند. دشمن 
برای بهمــن در تدارک فتنــه خصوصا در 
حوزه اقتصــادی مرتبط با طبقــه محروم 
است. تقویت تاب آوری اقتصادی جامعه 
و برخــورد کریمانــه و پدرانــه با مــردم، به 
همان اندازه که منطق اجتماعی دارد، یک 

ضرورت امنیتی است.

@mmohammadii61
 Mahdi Mohammadi

عطیه نجاری

چند روز پیش و درست بعد از حدود صدوبیست روز 
از تهاجم بی سابقه ی رسانه ای مخالفین جمهوری 

اسالمی در دنیا علیه ایران، کشورمان میزبان 
 کنگره زنان  تاثیرگذار بود.

حرکتی که به نظر من پاتک مهلکی به نویسندگان 
و مجریان ســناریوی »ایــران ضد زن« بــود.در این 
غریو آشوب که بدخواهان دل شان می             خواهد روز 
به روز به حجم انزوای کشــورمان در جهان افزوده 
شود حاال چندصد زن نخبه و موثر و صاحب تریبون 
برداشــته اند آورده انــد ایــران تــا بــا شــیوه ی تعامل 
حکومت با زنــان نخبه) کــه قطعا نقدهایــی هم به 
آن داریم( آشنا شوند.اما مخالف، مخالف است. 
ما سال هاست عادت کردیم به اینکه هرکجا آتش 
دشمن بیشتر بود بدانیم همانجا موفق تر بوده ایم 
و دشمن را بیشتر آزرده ایم. این کنگره در میان این 
همه آتش کــه بر ســرمان فرود آمد، حکم موشــک 
قاره پیما داشت. از چپی و راستی و  سلطنت طلب و 
منافق، تا حتی واداده های در غرب فرورفته ی داخلی، 
به پایین تا باالی  کنگره رحم نکردند و با تازیانه ی 
نقد و ســیاه نمایی و تمســخر تا می             توانستند به آن 
تاختند.امــا کنگره کار خودش را کــرده و داغی اش 

آنجایی که نباید می             سوزانده را سوزانده. 
ما بزرگترین جنگ رسانه ای تاریخ را همین چند روز 
پیش از سر گذراندیم حاال بعضی آقایان می             گویند 
در فــالن شــرایط اقتصــادی الزم بــه ایــن ریخــت و 
پاش ها نبــوده! مردحســابی حکومــت داری اگر به 
این مسخرگی که شما می             گویید بود که ما خودمان 
علی رغم موفقیت هــای دولت فعلــی در حوزه های 
مختلف این همه بــه او نقد نداشــتیم. دولت داری 
سخت اســت. باید، هم به فکر معیشت و اقتصاد 
مملکت بود و هم در چنین بحران رســانه ای، برای 
»حیثیت زن ایرانی« در چشــم جهان، چاره جویی 
کرد. مطالبــه و نقد مصــرّح و بجــای مردم بــه اولی 
سرجای خودش، اما نمی             شود به این بهانه دست 
از همــه چیز شســت.جدای از این حســنی که ذکر 
شد، این کنگره اگر هم برای آبروی رسانه ای کشور 
در حوزه ی »زنان« آبی نداشته باشد که دارد، برای 
مخالفیــن و پروژه بگیرهــای ضدکنگــره خــوب نانی 

داشت الحمدلله!
از تمسخر  فاشیستی مهمانان بورکینافاسویی تا 

گالیه از میزان اعتبار و هزینه های برپایی کنگره!
اشــتون  زن تاثیرگــذار از نــگاه اینها البد  کاترین
اســت کــه بتواننــد دوره اش کننــد و یــک ســلفی از 
کامش بگیرند؛ یا محبوبه شــان  موگیرینی ســت 
که با عشــوه های خرکی اش وعده سرخرمن بدهد 
کــه »هرچه تهــران بگوید همان اســت« اما پشــت 
پرده ازشــان تضمیــن یکطرفه عدم خــروج ایران از 
برجام بگیرد.کِی جمهوری اسالمی حرکت مثبتی 
کرده اســت و اینها از آن ابــراز رضایت داشــته اند! 
 مخصوصــا حــاال کــه همــه حیات شــان بــه تخریب

سیزدهم وابسته است.   دولت

1
تقویتپیوندهایتجاریمیاناعضا

حمایت همه اعضا از آغاز مذاکرات برای 
آزادسازی تجاری در سطح منطقه می تواند 
ارتقا دهنده تجارت درون منطقه ای میان 

اعضا باشد.

2
توسعهزیرساختهایترانزیتی
گسترش زیرساخت های حوزه مواصالتی و 
حمل ونقل در کشورهای عضو اکو، یکی از 

پیشرانه های   شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت های 
اقتصادی منطقه است.

3
افزایشمشارکتهادرحوزهانرژی
منطقه اکو می تواند به الگویی از مشارکت 

میان کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده 
انرژی تبدیل شود. 

4
گسترشاستفادهازفناوریهاینو

کشورهای عضو بیش از گذشته نیازمند سرمایه گذاری 
در حوزه فناوری های نو، صنایع دانش بنیان و دیجیتال 

کردن فعالیت های اقتصادی هستند.

۵
پیوستگیحداکثری

»تقویت احساس تعلق به اکو« در میان بخش های خصوصی و دولتی و نیز نخبگان 
کشورهای عضو و باالتر از همه، در میان مردم منطقه، راهبردی است که باید به صورت 

ویژه پیگیری شود.

آماده همکاری اقتصادی در دوران 
بازسازی سوریه هستیم

وزیر دفاع سوریه در ســفر به تهران با رئیس جمهور، رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه دیدار و گفت وگو 
کرد. سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در دیدار سپهبد علی 
محمود عباس، وزیر دفاع ســوریه، صیانت نیروهای مسلح 
سوری از ملت و دولت این کشــور در برابر فتنه انگیزی ها را 
برای آینده مردم و کشور سوریه امیدبخش دانست و گفت: 
جمهوری اسالمی ایران، دوست واقعی ملت سوریه است چرا 
که همانگونه که در دوران مقاومت در برابر تروریسم در کنار 
ملت و دولت سوریه ایستاد، در دوران بازسازی نیز آماده است 
با تقویت همکاری های همه جانبه اقتصــادی در کنار آنان 

باشد. وزیر دفاع سوریه نیز در این دیدار با بیان اینکه سوریه با 
حمایت برادران و دوستان واقعی خود در مصاف با تروریسم 
پیروز شد و قدرتمندتر از قبل به عنوان یکی از حلقه های محور 
مقاومت ایفای نقش خواهد کرد، گفت: محور مقاومت نقش 

مهمی در شکل دادن به جهان جدید خواهد داشت.
فرمانده کل ســپاه نیز در دیدار وزیر دفاع سوریه با تأکید بر 
اهمیت توسعه همکاری های دفاعی و نظامی سوریه و ایران 
گفت: آماده هستیم در ابعاد و زمینه های مورد نیاز به نیروهای 
مسلح سوریه کمک کنیم. سرلشکر حسین سالمی در این 
دیدار با اشاره به جانفشانی های شهدای مدافع حرم در مبارزه 
با تروریسم تکفیری و عجین شدن خون آنان با شهدای دیگر 
در خاک ســوریه گفت: جایی که برای آن خون می دهیم را 

مثل وطن خودمان حس می کنیم.

اکو به عنوان یک سازمان منطقه ای دولتی در سال 
1343)1964( با مشارکت ایران، پاکستان و 

ترکیه تشکیل شد.

هدف اعضای اولیه از تشکیل این سازمان پیشبرد 
همکاری های اقتصادی، فنی و فرهنگی بود.

در پاییز 1370
 7کشور جدید شامل افغانستان، 

جمهور ی آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، 
 تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به عضویت

 اکو درآمدند.
 انرژی، تجارت، حمل ونقل، کشاورزی و مبارزه
  با موادمخدر از اصلی ترین محورهای همکاری

 اعضای اکو به حساب می آید.

قانون موافقتنامه همکاری های تجاری اکو در 
سال1378 به تصویب مجلس رسید.

تاریخچه شکل گیری اکـو

  توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای عضو
  حذف تدریجی موانع تجاری و پیشبرد تجارت بین منطقه ای

  نقش آفرینی مؤثر در رشد تجارت جهانی
 همگرایی تدریجی اقتصاد کشورهای عضو با اقتصادجهانی
  توسعه حمل ونقل کشورهای عضو با یکدیگر و جهان خارج

 آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی
  بسیج و بهره برداری از منابع مادی اکو

  استفاده مؤثر از پتانسیل های کشاورزی و صنعتی منطقه اکو
 همکاری منطقه ای باهدف کنترل موادمخدر
  حمایت اکولوژیکی و زیست محیطی از اعضا

 تقویت پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان مردم منطقه
  همکاری سودمند متقابل با سازمان های منطقه ای و بین المللی

   شورای وزیران
  شورای قائم مقامان

  شورای برنامه ریزی منطقه ای
 کمیته هــای فنــی )اقتصادی – 
بازرگانی، صنعتی – فنی، حمل ونقل 
و ارتباطــات، کشــاورزی، علمی- 
آموزشی- فرهنگی، انرژی، زیربنایی 
در امور عمومی و مبارزه با مواد مخدر( 
  دبیرخانه )دبیرخانه دائمی اکو در 

تهران مستقر است.(
  سازمان های تخصصی )در حوزه های 

علمی، فرهنگی و آموزشی(

دیپلماسی منطقه ای در حاشیه اجالس اکو ساختار سازمانی اهداف 

سخنرانی حســین امیرعبداللهیان در 
نشســت وزرای امورخارجه ســازمان 
اکو، که هرســال به میزبانی یکی از اعضا 
برگزار می شود، با ترســیم راهبردهای 
5گانه به منظور تقویت تاب آوری درمقابل 
شوک های احتمالی در آینده همراه بود؛ 
شوک هایی از قبیل کوویدـ19و بحران های 
به وجود آمده در سال های اخیر در حوزه 
امنیت غذایی و امنیت انرژی که با ارتقای 
همگرایی منطقه ای، می توان برای مقابله 

مؤثر با آنها چاره اندیشی کرد.

واکنش متقابل ایران به تحریم های اروپایی

سیاست
خارجی

وزیر امورخارجه ایران در حاشیه ششمین اجالس 
وزرای خارجه کشــورهای عضو اکو با تعدادی از 
همتایان منطقه ای خود دیــدار کرد. گفت وگو با 
وزرای خارجه پاکســتان و جمهوری آذربایجان 
و شــوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان 
ازجمله دستورکارهای امیرعبداللهیان درحاشیه 
این اجالس بود.وزیــر امورخارجه ایران در دیدار 
با همتای پاکســتانی خود در حاشــیه اجالس 
وزرای امورخارجه عضو اکو بر لزوم ارتقای سطح 
تجارت میان ۲کشور از طریق بازارچه های مرزی، 
امنیت پایدار و بهبود معیشــت ساکنان مناطق 

مرزی ۲کشور تأکید کرد.حسین امیرعبداللهیان 
با اشــاره بــه پیشــرفت های حاصل شــده در 
تکمیل و اجرای توافق های ۲کشــور، ازجمله در 
زمینه های برق و گاز، ابراز امیدواری کرد مذاکرات 
توافقنامه تجارت آزاد میان ۲کشور هرچه زودتر 
به امضا برســد و مبادالت تجــاری افزایش یابد.

وی سازمان اکو را بستر مناسبی برای گسترش 
همکاری های منطقه ای ارزیابی کرد و خواستار 
تقویت این همکاری ها، به ویژه در حوزه ترانزیت، 
ازجمله قطارباری اکو و مســیر جــاده ای تحت 

کنوانسیون های بین المللی مربوطه شد.



3 چهارشنبه 5 بهمن 1401
 شماره  8699

خزانه شهر برای مردم
مأموریت های شهرداری برای سال 1402 با محوریت نظرات و درخواست های شهروندان تنظیم شده است

 بودجه 3 سقفی
برای توسعه عدالت در تهران

شــهردار تهران دیروز الیحه بودجه 1402را با رقم 78هزار و 
475میلیارد تومان به شورای شهر ارائه کرد که رویکرد اصلی 
آن توسعه و تقویت حمل ونقل عمومی است.به گفته علیرضا 
زاکانی توسعه عدالت در شهر در تمام اجزا و عناصر آن دیده 

شده است.
بودجه ای که در مقایســه با امسال رشــد 56درصدی دارد و 
به گفته شــهردار تهران در 3سقف تعیین شــده است. نکته 
جالب در تنظیم الیحه بودجه سال 1402 شهرداری، رویکرد 
بودجه ریزی مشــارکتی و همراهی مردم است که از طریق 
طرح »من شهردارم« مورد توجه قرار گرفته تا اولویت بندی 
پروژه ها و اقدامات الزم براســاس نظر و مطالبات شهروندان 
انجام گیرد. علیرضا زاکانی، شــهردار تهران نیز هنگام ارائه 
توضیحات الیحه بودجه سال آینده در صحن شورا به همین 
نکته اشاره کرد و گفت: »از طریق کمپین من شهردارم حدود 
هزار و 462پروژه اولویت بندی شــده و 3هزار و 924میلیارد 
تومان برای عملیاتی شدن آنها اختصاص داده ایم. همچنین در 
تبصره 29)شهرداری تهران اجازه دارد مبلغی را بیش از سقف 
بودجه مصوب در راستای توسعه شهر و فعالیت های عمرانی 
پیش بینی کنــد.( مبلغ 30هزار میلیــارد تومان پیش بینی 
کرده ایم که بخش زیادی از آن به حوزه حمل ونقل تخصیص 
داده می شــود تا گره های ترافیکی بــاز و کمبودهای ناوگان 

حمل ونقل انبوه رفع شود.« 
به گزارش همشهری، این برنامه ریزی ها در حالی انجام شده 
که بیشترین مطالبات مردم در حوزه خدمات شهری بوده و 
شــهرداری تهران هم در حوزه حمل ونقل عمومی اقداماتی 
چون بهره برداری از 5ایستگاه در خطوط 6 و 7، اورهال حدود 
300دستگاه واگن، بازسازی 899دستگاه اتوبوس فرسوده، 
نوسازی 280دستگاه ون مسافری از طریق اعطای تسهیالت 

و ... را در دستور کار دارد.
 یک صد و بیست و چهارمین جلسه پارلمان شهری در حالی 
برگزار شد که مهدی چمران رئیس و پرویز سروری نایب رئیس 
پارلمان شهری برای حمایت از سپاه پاسداران با لباس سبزرنگ 
سپاه وارد صحن شــدند. همچنین روی میز اعضای پارلمان 
شهری پرچم این نهاد نظامی قرار داشت. علیرضا زاکانی در 
جریان ارائه گزارش مربوط به بودجه 1402شهرداری تهران 
گفت: »پیام الیحه بودجه سال آتی این است که هرچه دیگران 
تالش کنند تا مانع چرخش چرخ کشــور شــده و ایران را از 
پیشرفت، سازندگی و حرکت به سمت قله های افتخار باز دارند، 
راه به جایی نخواهند برد. شورای شهر ششم نشان داد که اراده 
بر اصالح، پیشرفت و خدمتگزاری است. سال گذشته از 37هزار 
و 700میلیارد تومان بودجه اصالحی، 99درصد یعنی 34هزار 
و 500 میلیارد تومان محقق شد و امسال هم بودجه 50هزار 
و 370میلیارد تومان در تعهد ماست که تا پایان سال بیش از 

100درصد محقق خواهیم کرد.«
 شهردار تهران با بیان اینکه الیحه بودجه 1402 برشی از برنامه 
چهارم است و با ســاماندهی ردیف های اعتباری، هزینه ای 
و ســرمایه ای گام هایی در راستای شــفافیت و چابک سازی 
برداشته ایم، تأکید کرد: »بودجه سال آینده 3 سقفی خواهد 
بود. ســقف اول آن بودجه 78هزار و 475میلیاردی است که 
توسط شورای شهر تهران مصوب شده و در تعهد شهرداری 
خواهد بود. ســقف دوم مربوط به تبصره 29است که در آن 
مبلغ 30هزار میلیارد تومانی پیش بینی  شــده و سقف سوم 
هم مربوط به حوزه ماده 19و اختصاص به مشــارکت بخش 
خصوصی، نهادها و ارگان های مختلف، دولت و مولدســازی 
دارد و این موضوع می تواند جهش بزرگی در شهر ایجاد و تهران 

را به عنوان یک شهر پیشرو در همه عرصه ها معرفی کند.«

مصوبات شورای شهر
دیروز اعضای شورای شــهر تهران در جلســه علنی خود با 
یک فوریت لوایح »فروش 6 ملک شهرداری تهران«، »انجام 
معامالت مربوط به ساختمان اطالعات و ساختمان کوهک«، 
»مجوز صدور بــرات کارت برای تأمین منابــع مالی« و یک 
فوریت طرح »تملک خانه مرحوم عباس شیبانی و تبدیل آن 

به خانه مفاخر« موافقت کردند.

نقل قول خبر شورا

یادداشت

سرعت در عملیات اجرایی فاز دوم 
بزرگراه بروجردی

عباس شــعبانی، معاون فنــی و عمرانی 
شهرداری تهران: عملیات اجرایی فاز دوم 
پروژه احــداث بزرگراه شــهید بروجردی، 
متعاقب اجرای عملیات انحراف ترافیک 
در محــدوده بــازار آهــن تســریع خواهد 
شــد. فــاز دوم بزرگــراه شــهید بروجردی 
به طول 1250متــر از تقاطــع الغدیر آغاز 

می شود.

شناورسازی ساعات 
اتوبوسرانی و تاکسیرانی 

جالل بهرامی، معاون حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری تهران:از معاونان حمل ونقل 
و ترافیــک مناطــق 22گانــه خواســته ایم 
تا برنامه ای برای شناورســازی ســاعت و 
محــل فعالیــت تاکســی ها و اتوبوس ها 
براســاس حجــم ترافیــک در مناطــق 
مختلف پیشنهاد کنند. خطوط اتوبوس 
و تاکسی  در سطح شهر نیاز به بازنگری و 

بازطراحی دارند.

سپاه در خدمت مردم است
پرویز سروری، نایب رئیس شورای 
شــهر تهران: امروز شــاهد یکی از 
عجیب تریــن تصمیمــات در جهــان 
هســتیم؛ چراکه اتحادیه اروپا سپاه را 
گروهی تروریستی قلمداد کرد. دیدیم کسانی که نظام نابرابر 
را خلق کردند، بدون اجازه منشــور ســازمان ملل در عراق 
یک میلیون نفر را از بین بردند و قدرتمندان احساس می کردند 
باید بر دنیا حکومت کنند. قدرت نظام جمهوری اسالمی از نوع 
قدرت آنها نبود و تالش داشــت این قدرت را به مردم منتقل 
کند. امروز سپاه مورد تهدید قرار می گیرد؟ دلیل آن این است 
که توانســت قدرت را به مردم منتقل کنــد و در برابر قدرت 
نظامی 5کشور، مدل قدرت بازدارندگی را خلق کند و طبیعی 
است که هیچ کشوری در برابر آنها پاســخگو نبود، اما سپاه 
کوچک ترین گروه ها را در برابــر قدرت بزرگ آنها به پیروزی 

رساند. 
انصاراهلل در برابر قدرت پوشــالی عربستان سعودی ایستاد و 
آنها را ناچار به عقب نشینی کرد و حشدالشعبی در برابر قدرت 
دنیای آن روز ایستاد و این نشان داد که تولید قدرت در مردم 
چه اثری دارد. این نیروها به گونه ای عمل کردند که قدرت ها 
ناچار به عقب نشینی شدند. قدرت بازدارندگی توانست دولت 
شیعه را زیر چتر قدرت نظامی آمریکا به قدرت برساند. چنین 
اقداماتی دشمن را منفعل کرده است و مراکز معتبر نظرسنجی 
در دنیــا ارتش هایی که این پیش نویــس مفتضحانه را تهیه 
کردند، به نظرسنجی بگذارند تا مردم بگویند که کدام گروه ها 
تروریستی و کدام ها محبوب مردم هستند. سپاه پاسداران در 
بین مردم ما ایجاد وحشت نمی کند و در بحران هایی همچون 
سیل، زلزله و کرونا خود را فدای مردم می کند تا سالمت را به 
مردم هدیه دهد؛ گروه های تروریســتی همواره مقابل مردم 

هستند، اما سپاه در خدمت مردم است.

شهردار در همایش شهروندان مشارکت جو: 5درصد از هزینه های اضافی 
می کاهیم و صرف عمران و آبادانی پایتخت می کنیم

 حل مشکالت شهر 
با مشارکت و مسئولیت پذیری 

اخطار به 18واحد آالینده شهر تهران

شهردار تهران گفت: برای حل 

مشکالت انباشته شده شهری شهر
که ریشه در سال های گذشته 
دارد، باید مسئولیت پذیر باشیم و با همراهی 

یکدیگر، باری از روی دوش شهر برداریم.
به گزارش پایگاه خبری شهر، نخستین همایش 
یاران شــهر با موضوع تجلیل از شــهروندان 
مشارکت جو با حضور علیرضا زاکانی و جمعی 
از مدیران شــهری در مرکز همایش های برج 

میالد برگزار شد.
زاکانی در این مراســم با اشاره به وجود فضای 
مشــارکتی در شــهرداری تهــران، گفــت: 
مدیریت مشــارکتی اتفاق مهمی بود که طی 
یک سال و4ماه گذشته با تأکید بر آن به دنبال 
ساخت ظرفیت های جدید برای آبادانی شهر 
تهران بودیم. مسئولیت پذیری نیز یکی دیگر 
از رویکردهایی اســت که در 16ماه گذشــته 
مورد توجه قرار گرفت. بر همین مبنا الزم بود 
به عنوان شهروند و مسئوِل خدمتگزار، وظیفه 
و مســئولیت حوزه پیرامونی خود را بپذیریم 
و در جهت رشد و شــکوفایی شهر تهران قدم 

برداریم.
زاکانــی در ادامه افزود: برای حل مشــکالت 
انباشته شــده شهری که ریشــه در سال های 
گذشته دارد، مسئولیت پذیر باشیم و با همراهی 
یکدیگر باری از روی دوش شهر برداریم. این 
همایش که به همت سازمان بازرسی شهرداری 
تهران برگزار می شود، از جلوه های مهم وجود 
مدیریت مشــارکتی و مســئولیت پذیری در 

مجموعه مدیریت شهری پایتخت است.

زاکانی در بخش دیگری از ســخنان خود به 
تصویب برنامه چهارم توســعه شــهر تهران 
در شــورای شــهر و همچنین ارائــه الیحه 
بودجه1401 شهرداری  اشــاره  کرد و گفت: 
جهت گیری های برنامه چهارم توســعه شهر 
برای یک تحول اساســی و برش یک ساله آن 
در بودجه1402 حکایت از این دارد که آینده 
بسیار درخشانی پیش روی ما قرار گرفته است.
وی افزود: در بودجه سال آینده به میزان رقم 
بودجه فعلی هزینه برای بخش زیرســاختی 
شهر کنار گذاشته ایم و تالش کرده ایم 5درصد 
از هزینه های اضافی شــهر را بکاهیم و آن را 

صرف عمران و آبادانی پایتخت کنیم.
داوود گــودرزی، رئیس ســازمان بازرســی 
شــهرداری تهران نیز در این همایش گفت: 
از همکارانم در مجموعه 137 تشکر می کنم 
که در تمــام مناطق شــهر تهــران در حال 
خدمات رسانی به شهروندان هستند و 200نفر 
در ســتاد ســامانه ارتباط مردمی به صورت 
شــبانه روزی فعالیت می کننــد. نزدیک به 
4میلیون شماره از شهروندان در سامانه وجود 
دارد که وقت گذاشته اند و موضوعات شهری را 

با شهرداری تهران در میان می گذارند.
رضا ناصری، رئیس مرکز سامانه مدیریت شهری 
و نظارت همگانی نیز درباره این جشنواره گفت: 
در این جشــنواره و در 3بخش »شــهرداد«، 
»شهرساز« و »شــهرآرا« از مدیران و کارکنان 
شهرداری و شــهروندانی که بیشترین تعامل، 
همکاری و تماس با سامانه های مدیریت شهری 

و نظارت همگانی را داشته اند، تجلیل شد. 

تیم مشترک گشت و پایش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان تهران از مراکز آالینده محیط زیست شهر تهران بازدید کردند و در این مدت 
29مورد بازدید از منابع آالینده انجام شده و برای 18مورد از این واحدها اخطار زیست محیطی صادر 
شده است.به گزارش همشهری، از ابتدای آذر ماه با هماهنگی انجام شده بین اداره کل محیط زیست 
و توسعه پایدار شــهرداری تهران و اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان تهران، کارشناسان 
2مجموعه، بازدیدهای مشــترک در زمینه گشت و پایش زیســت محیطی از واحدهای آالینده 
صنعتی، تولیدی، خدماتی و صنفی شهر تهران را آغاز کرده بودند. در این بازدید ها، به روزرسانی آمار 
و اطالعات تمامی مراکز آالینده شامل آبکاری ها، کارواش ها، قالیشویی ها و سنگ شویی ها، کارگاه ها 
و کارخانه های صنعتی و موادغذایی، موادشوینده و بیمارستان ها و... مستقر در مناطق 22 گانه شهر 
تهران مورد ارزیابی کارشناسی قرار می گیرد و درصورت مشــاهده آالیندگی هوا، فاضالب، بوی 
نامطبوع و... اخطار آالیندگی زیست محیطی برای واحدهای آالینده صادر و به واحدهای آالینده 

فرصت محدودی جهت رفع آن داده می شود. 

قدرت هللا محمدی، مدیرعامل سازمان  
گفــت:  تهــران  شــهر  آتش نشــانی 
»10ساختمان از فهرست 12۹ساختمان 
ناایمن و بحرانی تهران، ایمن سازی  اولیه 
شده و از فهرست ساختمان های بحرانی 
خارج شده اند.« او با بیان اینکه آخرین 
مهلت ایمن سازی ساختمان های پرخطر 
شــهر تهران بــرای مالــکان تا پایان ســال 
اســت، تأکید کرد که پــس از این مهلت 
برای همــه ســاختمان های ناایمن حکم 

قضایی صادر می شود.

10
بنا

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
فراخوان جشنواره »نوجوونیم« را با هدف 
انتخاب نوجوانان برگزیده به مناســبت 
چهل وچهارمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی، منتشــر کــرد. ایــن جشــنواره 
برای مشــارکت نوجوانــان تهرانی متولد 
یک بازه زمانــی 6ســاله)1383 تــا 138۹( 
طراحی شده است. نوجوانان می توانند 
تــا 12بهمن بــا ارســال عــدد1 به ســامانه 
پیامکی 20001837 و دریافت لینک فرم 

ثبت نام، در جشنواره شرکت کنند.

6
سال

عدد خبر

چطور بودجه سال آینده شهر تهران 
به نفع مردم تنظیم شده است؟ پاسخ 
این ســوال در مسیرهایی است که 
مدیریت شهری برای ارتباط با شهروندان تنظیم کرده 

و از دل آنها درخواست ها و نظرشان را جویا شده است. 
مهم ترین مسیر هم اجرای طرح »من شهردارم« بود 
که بیش از 2هزار پروژه توسعه محله ای پیش روی 
مردم قرار گرفت و سرانجام 1462پروژه اولویت بندی 

شدند. مقایسه بودجه سال های 1400، 1401 و 1402 
باهم کامال نشــان می دهد که چطور شــهرداری 
هزینه های جاری و اضافی را برای سال آینده کم یا 
به عبارتی هدفمند کــرده تا بودجه بخش هایی که 

می تواند به انتظار مردم جواب دهد را تامین کند. با این 
حساب، قرار است بودجه به سمت پروژه های توسعه 
حمل و نقل همگانی، هوای پاک، فضای سبز، عمرانی، 

تسهیل امور شهرسازی و گردشگری هدایت شود.

شهرسازی

19000میلیارد
تسهیل امور شهرسازی

500میلیارد
حمل و نقل ریلی )مترو(

6900 میلیارد
پارکینگ

1000 میلیارد
مناسب سازی معابر

3000میلیارد
فضای سبز

2500میلیارد

بودجه سال 

1401
بودجه سال
1402

 

 20000میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده است.
  رفع موانع تولید و تسهیل فرایندهای تأمین مسکن 

برای گروه های کم درآمد در دستور کار خواهد بود.
  اقدامات الزم برای کاهش زمان فرایندهای صدور 

پروانه به 10روز و کمتر دنبال خواهد شد.
 اعتباری بالغ بر 7622 میلیارد تومان برای کاهش 

نوسازی بافت فرسوده پیش بینی شده است.

  اجرای طرح تهــراِن دیدنی، با برگزاری 
1500 تور 

 احــداث 8 مجموعــه گردشــگری و 
بومگردی در بوستان های شهری و جنگلی

  احداث 5 شهربازی فاخر در بوستان های 
بزرگ شهر

 ایجــاد پارک هــای علم و فنــاوری در 
7 بوستان بزرگ

 ایجاد 3 نقطه فاخر بازار گل در شرق و 
غرب و جنوب شهر

 اجرای طــرح تهران خانــواده با بیش از 
100 برنامه

  احداث تونل شهید متوسلیان
  اجرا و بهره برداری بزرگراه شهید 

شوشتری به طول 9 کیلومتر
  اتصال بزرگراه فتح به بروجردی 

به طول 1.6 کیلومتر
 تکمیــل و اصــالح 16 تقاطع 

غیرهمسطح بزرگراهی
  اجــرای طــرح LRT  )تراموای 
شهری( از بزرگراه شهید زین الدین 
تا شهید خرازی )با مشارکت بخش 

خصوصی(
  احداث و تکمیل 8 پل و رمپ و 

دوربرگردان

   بهر ه برداری از 5 ایستگاه
 آغاز عملیات اجرایی فاز اول بهره برداری 
خط 10 حد فاصل وردآورد تا میدان کتاب 
 بهره برداری از فاز سوم خط متروی پرند

 اجرای قــرارداد تامیــن 113واگن و 
630واگن فاینانسی

  تامین 700 دســتگاه اتوبوس برقی، 
گازسوز و دیزلی

 تامین  950 دستگاه اتوبوس تک کابین  
از طریق قراردادهای وزارت کشور

 ورود 200 دستگاه اتوبوس سه کابین
  ورود 1350 دستگاه اتوبوس وارداتی 

  احداث بوستان چهارباغ )محدوده رسالت 
تا حقانــی( و طــرح اتصال اراضــی پروژه 
چهارباغ به اراضی مصالی امام خمینی)ره(

 ایجاد بوستان ویژه بانوان در 5 منطقه
 احیا و ساماندهی رود دره فرحزاد

 ایجاد بوستان های مادر و کودک و نوجوان

  بهســازی و تجهیز ایســتگاه های 
سنجش آلودگی هوا و صورت  و نصب یک 

ایستگاه سنجش آلودگی صوت جدید
 تکمیــل تفاهــم نامه با شــرکت 
ملی پســت بابــت 500 دســتگاه 

موتورسیکلت برقی

اتوبوسرانیمتروفضای سبز    شهرسازی

   هوای پاک   بزرگراهی      گردشگری

  

حمل و نقل و ترافیک
25000 میلیاردتومان

+
 30000میلیارد تومان

  با محوریت مترو و اتوبوس
 و البته دریافت مجوز

بخشی 
از مهم ترین پروژه ها 

و اقدامات شهرداری برای 
سال 1402 و مقایسه آن با 
بودجه امسال/ تمام ارقام به 

تومان است.

چند نکته از بودجه به نفع مردم
275درصد از بودجه مرتبط با پسماند رشد پیدا کرد.

 94درصــد از اعتبــار ســاماندهی حیوانات مــوذی افزایش
 پیدا کرده است.

اعتبارات هزینه ای 39درصد کاهش می یابد.
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بانک مرکزی با افزایش نرخ اســکناس دالر در سامانه 

بازار متشــکل ارزی به ســطح 43هزار تومان، در برابر 

نرخ بازار آزاد به شکلی تهاجمی وارد عمل شد تا بتواند 

نقش خود را به عنوان نرخ ساز بازار ارز پس بگیرد

بهزاد رنجبرگزارش
روزنامه نگار

به دنبال رشد پرشــتاب قیمت ارز، بانک 
مرکزی اعمال سیاســت تازه خود را برای 
کنترل بازار ارز از روز دوشــنبه آغاز کرد. 
به گزارش همشهری، دیروز بازارساز بانک 
مرکزی با افزایش نرخ اســکناس دالر در 
سامانه بازار متشکل ارزی به سطح 43هزار 
تومان تالش کرد در برابر نرخ بازار آزاد به 
شکلی تهاجمی وارد عمل شود تا در نهایت 
بتواند نقش خود را به عنوان نرخ ساز بازار 
ارز پس بگیرد. پیش تــر رئیس کل بانک 
مرکزی اعالم کرده بود: »بانک مرکزی از 
این به بعد با مداخله در بازار، نرخ ساز خواهد 
بود.« به نظر می رسد، بانک مرکزی در تالش 
است کنترل جریان عرضه و تقاضای ارز را 
کامال در اختیار بگیرد تا از این طریق بازار را 
مدیریت کند. همین تاکتیک دیروز موجب 
کاهش نرخ دالر در بــازار آزاد تا محدوده 

44هزار تومان شد.

آغاز نرخ سازی در بازار ارز
به گفته محمدرضا فرزین، از این پس بانک مرکزی کنترل کامل بازار ارز را برای نرخ سازی  در اختیار خواهد گرفت

تجارت دود در ایران
  خبر: محمد رضا تاج دار، رئیس انجمن دخانیات 
می گوید: میزان مصرف ســیگار در ایران ســاالنه 
۸۰ میلیارد نخ اســت که ۱۵ تا ۲۰ درصد به صورت 
قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد و در هر سال تقریباً 
۱۵ تا ۲۰ میلیارد نخ سیگار به صورت قاچاق توزیع 
می شود. او می افزاید: برآورد مصرف تنباکو در کشور 
۱۲ هزار تن اســت که ۷ هزار تن به صورت قاچاق و 

تقلبی در کشور مصرف می شود.
  نقد: تجارت دود در ایــران حکایت غبارآلودی 
دارد. تالش برای جلوگیــری از واردات غیرقانونی 
سیگار و تنباکو که از آن به عنوان قاچاق یاد می شود، 
تاکنون نتوانسته میزان تجارت غیررسمی را به صفر 
برساند. به نظر می رسد باید نوع نگاه سیاست مداران 
به تجارت دود تغییر کند، چه بخواهیم چه نخواهیم 
این تجــارت واقعیت  دارد. زیان ده بودن شــرکت 
دخانیات به وضوح نشان می دهد نگاه دولتی به یکی 
از آزادترین و البته مضرترین تجارت های دنیا علیه 

سالمتی ایران، جواب نمی دهد.

نقد  خبر
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پایان تأثیر کرونا بر بازار کار 
حال و احوال بازار کار کشور در پاییز امسال اندکی مساعدتر شده 
و حداقل توانسته است در مقابل کاهش مستمر نرخ مشارکت 
اقتصادی که از دوره کرونا و تشدید تحریم های اقتصادی آغاز شده 
بود، مقاومت کند. به گزارش همشهری، براساس اطالعات منتشر 
شده از سوی مرکز آمار ایران، در پاییز امسال حدود نیمی از افراد 
اضافه شده به جمعیت در سن کار )باالی ۱۵سال( ضمن ورود به 
بازار کار، به همراه گروهی از بیکاران موفق به اشتغال شده اند. این 
در حالی است که در فصول گذشته، همواره بخش عمده جمعیت 
تازه وارد بازار کار، غیرفعال می شدند و عماًل کاهش نرخ بیکاری 
از محل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی محقق می شد. در پاییز 
امسال اما، به واسطه رشد اندک مشارکت اقتصادی، کاهش نرخ 
بیکاری از محل ایجاد اشتغال جدید بوده و به همین واسطه نسبت 

اشتغال بازار کار نیز با افزایش مواجه شده است.

کرونا با بازار کار ایران چه کرد؟
در پاییز۱39۸ که هنــوز خبری از کرونا نبــود، 44.3درصد از 
جمعیت در سن کار کشور، مشــارکت اقتصادی داشتند و جزو 
شاغالن یا بیکاران در جست وجوی کار دسته بندی می شدند. در 
آن زمان، نسبت اشتغال بازار کار ایران به 39.6درصد می رسید 
و نرخ بیکاری نیز ۱۰.6درصد بود؛ اما با شــیوع کرونا، بالفاصله 
۲.9واحد درصد از نرخ مشارکت اقتصادی کشور کاسته شد و به 
گواه آمارهای رسمی، یک میلیون و49۰هزار نفر از جمعیت فعال 
اقتصادی شامل یک میلیون  و33هزار نفر شاغل و 4۵۷هزار نفر 
بیکار، بازار را ترک کردند. این فرایند در فصول بعدی نیز ادامه پیدا 
کرد؛ چراکه باوجود بهبود شرایط واکسیناسیون، اقتصاد ایران با 
رکود تورمی ناشی از تحریم ها و تنش های اقتصادی مواجه شده 
بود و نه بازار توان جذب نیروی کار جدید را داشت و نه نیروی کار 
به دلیل ناهمخوانی درآمد با هزینه معیشت رغبتی برای اشتغال 
نشان می داد. درنهایت، افزایش نسبی دستمزدها برای سال۱4۰۱ 
توانست با افزایش جذابیت اشتغال خدماتی، طلسم کرونایی بازار 
کار را بشکند و روند کاهشی نرخ مشارکت اقتصادی را کاهش داد. 
در پاییز گذشته آنگونه که آمارهای مرکز آمار نشان می دهد، نرخ 
مشارکت اقتصادی بعد از سقوط 4-3واحد درصدی از سال9۸ 
تاکنون، با افزایش ۰.۱درصدی مواجه شــده و روی 4۱درصد 
تثبیت شده اســت. همچنین در این فصل نرخ اشتغال بازار کار 
ایران بعد از سقوط ۱.9واحد درصدی در سال9۸، بهبود پیدا کرده 
و به 3۷.۷درصد رسیده است. نکته دیگر اینکه در پاییز امسال با 
این دو اتفاق، کاهش نرخ بیکاری برخالف فصول قبلی از محل 

اشتغال جدید بوده است نه خروج نیروی کار از بازار.

نمای بازار کار پاییزی
در پاییز امسال نسبت به پاییز ســال قبل، حدود ۷3۱هزار نفر 
به جمعیت در سن کار کشور )باالی ۱۵سال( اضافه شده که از 
این تعداد 369هزار نفر وارد بازار کار شده اند و حدود 36۲هزار 
نفر غیرفعال مانده اند. آنگونه که آمارها نشــان می دهد در پاییز 
امسال ۵3۵هزار و۲3۷نفر به جمعیت شاغالن کشور اضافه شده 
که معادل 369هزار نفر از آنها جزو جمعیت تــازه وارد بازار کار 
بوده اند و ۱66هزار نفر نیز از جمعیت بیکاران به جرگه شاغالن 
اضافه شده اند. درنتیجه این تحوالت، نرخ بیکاری کشور با کاهش 
۰.۷درصدی به ۸.۲درصد رســیده اســت. همچنین در پاییز 
امسال، نرخ بیکاری جوانان با کاهش 4.4درصدی به ۱9.۲درصد 
رســیده و نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشــگاهی نیز با افت 
۱.3درصدی، ۱۲.۵درصد ثبت شده است. طبق آمار رسمی، در 
پاییز امسال 4۲.4درصد از بیکاران و ۲6.4درصد از شاغالن کشور 

را فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل داده اند.
از دیگر نکات بازار کار پاییزی، استمرار ریزش اشتغال در بخش 
کشاورزی است که باعث شده با کاهش ۱۸3.۵هزارنفری شاغالن 
این بخش، سهم بخش کشاورزی از بازار کار به ۱4.3درصد برسد. 
در مقابل همچنان بخش خدمات در حال جذب شاغالن جدید 
است و سهم آن از بازار کار به ۵۱.۱درصد رسیده است. نکته دیگر 
اینکه خروج زنان از بازار کار نیز در پاییز امسال متوقف شده است 
به گونه ای که نرخ مشارکت اقتصادی آنها ۰.۵درصد بهبود پیدا 
کرده، جمعیت شــاغالن زنان ۰.6درصد افزایش داشته و نرخ 

بیکاری آنها نیز ۱.۵درصد کاهش یافته است.

گزارش بازار

   از گذشته تا امروز
از سال۱39۷ و به دنبال اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران 
سیاست های ارزی ایران دچار تغییر شد. تا پیش از آن بانک 
مرکزی به نیابت از دولت در دوره های مختلف می توانست 
از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، بازار ارز را 

کنترل کند. 
در دوره هایی که قیمت ارز افزایش می یافت با افزایش عرضه، 
جلوی رشــد قیمت را می گرفت، اما از سال۱39۷ به دلیل 
محدودیت هایی که در فروش نفت به وجود آمد منابع ارزی 
نیز کاهش یافت و ابزار های در اختیــار بانک مرکزی برای 
کنترل بازار ارز محدود شد. در چنین شرایطی صادرکننده ها 
و در راس آنها تولید کننده های محصوالت پتروشیمی، فلزات 
و مواد معدنی موظف شــدند ارز حاصل از صادراتشان را در 
سامانه نیما عرضه کنند تا از این طریق مصارف ارزی تامین 
شود. چندی بعد با تغییر برخی رویه ها از جمله تشکیل بازار 
توافقی ارز به صادرکننده ها اجازه داده شد مازاد ارز عرضه 
شده در ســامانه نیما را در ســامانه بازار توافقی بفروشند. 
درچنین شــرایطی اما محمدرضا فرزیــن تاکتیکی تازه را 
برای مدیریت بازار ارز در پیش گرفته تا بار دیگر نقش بانک 

مرکزی در تعیین نرخ ارز پررنگ تر از قبل شود.

   اثرات تاکتیک تازه
به نظرمی رســد با اعمال تاکتیک تازه بانک مرکزی برای تخصیص ارز، در 
کوتاه مدت با افزایش عرضه ارز مواجه خواهیم بود، اما در بلندمدت احتماال 
شرایط قدری متفاوت خواهد بود؛ زیرا تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما، از یک 

سو انگیزه صادرکننده ها را برای عرضه ارز کاهش خواهد داد.
 این موضوع می تواند به کاهش عرضه منجر شود و از  سوی دیگر به دلیل تفاوت 
قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد، حجم تقاضا برای دریافت ارز تثبیتی افزایش 
خواهد یافت که این موضوع می تواند به افزایش محدودیت ها در منابع ارزی 
در اختیار بانک مرکزی منجر شود. با توجه به اینکه طبق گفته رئیس  کل، 
بانک مرکزی کنترل کامل بازار را در اختیار گرفته، این موضوع می تواند در 

آینده چالش برانگیز باشد.

   از انفعال به نرخ سازی
دیروز محمدرضا فرزیــن، رئیس کل بانک مرکــزی در توییتی اعالم کرد: 
»بانک مرکزی از این به بعد با ورود به بازار، نرخ ساز خواهد بود. بانک مرکزی 
و صرافی ها اقدامات مشترکی را در احیای ثبات اقتصادی انجام می دهند.« 
او پیش  از این نیز گفته بود: طبق بخشنامه ای جدید از روز سه شنبه، چهارم 
بهمن به صرافی ها مجوز فــروش ۵هزار یورو به هر متقاضــی را داده ایم. او 
تأکید کرده بود: اگر از روز سه شنبه که خرید و فروش ارز در صرافی ها آغاز 
می شود، محدودیتی در تامین منابع ارزی برای صرافی ها به وجود بیاید، در 
بازار متشکل در قالب حراج به آنها ارز می فروشیم. می خواهیم در بازار آزاد به 

یک نرخ ساز تبدیل شویم.
به گزارش همشــهری، طبق تاکتیک جدید بانک مرکــزی صادرکننده ها 
موظفند ارز خود را در سامانه نیما با نرخ ۲۸هزار و۵۰۰تومان، تسعیر کنند، 
اما نکته مهم تر این اســت که این ارز در اختیار بانک مرکزی است و بعد از 
آن، بانک مرکزی اســت که تعیین کننده معادالت بازار است و از این طریق 
می تواند بازار را مدیریت کند. ضمن اینکه بــا حذف نرخ توافقی، صرافی ها 
موظفند نرخ بازار متشــکل را که در محدوده بازار آزاد است، مبنای فروش 
ارز درنظر بگیرند. همین موضوع می تواند به کاهش حجم تقاضا منجر شود. 
اعمال برنامه تازه بانک مرکزی ظرف ۲روز گذشته موجب شده التهاب بازار 
ارز اندکی فروکش کند، اما به نظر می رســد در بلندمــدت باید راهکارهای 

دیگری نیز برای ثبات بازار ارز در نظرگرفته شود.

سیر صعودی قیمت مربا
قیمت مربا در 9 ماه گذشته افزایشی بوده است. مقایسه قیمت 
انواع مربا از اردیبهشــت تا امروز نشــان می دهد قیمت این 
محصول ســیر صعودی داشــته و در این بازه زمانی در برخی 
محصوالت تا بیش از 4۰درصد رشــد کرده اســت. با ۲نرخی 
شدن شــکر و تفکیک قیمت شــکر مصرفی خانوار و صنف و 
صنعت  ممکن است قیمت مربا و دیگر محصوالت وابسته باز 

هم دستخوش تغییر شود.

قیمت در بهمنقیمت در اردیبهشت

شانا بالنگ 
۳۱۰ گرمی

42.000
50.000

اصالت آلبالو  
۸۲۰ گرمی

55.000
75.000

خوشاب هویج  
۷۲۰ گرمی

48.000
52.000

رازک هویج  
۳۰۰ گرمی

20.000
25.000

اصالت انجیر  
۳۱۰ گرمی

23.500
30.000

سحر هویج  
۳۹۰ گرمی

19.800
30.000

بیژن به  ۳۰۰ 
گرمی

21.500
25.000

بهروز گیالس  
۳۲۰ گرمی

22.500
33.000

قیمت به تومان
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ایران سرای من است 
۳۱ استان، میزبان چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر می شوند 

نگاهی به برگزیدگان زنان تأثیرگذار
یکی از بخش هــای اختتامیه کنگره بین المللی زنــان تأثیرگذار، 
مراسم اهدای جوایز به برگزیدگان این کنگره بود. طبق گفته فاطمه 
حقیرالسادات، دبیر علمی کنگره، از ۹۱کشــور دنیا برای شرکت 
در این کنگره حضور پیدا کردند که ۸۰۰زن  متخصص در ۳رشته  
اقتصاد و کارآفرینی و با فعالیت های اجتماعی از ۹۱کشور معرفی 
شــدند و در نهایت با کمک داوران بین المللــی ۳۶نفر کاندیدای 
جایزه بزرگ زنان تأثیر گذار جهان شدند  و از این ۳۶کاندیدا ۷نفر از 
کشور های مختلف به عنوان نفرات برگزیده ویژه انتخاب شد ند که 

اسامی آنها به ترتیب زیر است: 
اولین جایزه خارجی به »لی« محقق برجسته  حوزه شیمی و استاد 
دانشگاه کشــور تایلند تعلق گرفت. همچنین جایزه دوم به سوده 
غفوری فرد، دکترای ژنتیک پزشــکی از ایران اهدا شــد.»النا« از 
بانوان برجسته روسیه نفر برگزیده سوم بود و خانم زهرا امام جمعه، 
از دانشــمندان ایرانی نیز نفر چهارمی بود که از او در اختتامیه این 

مراسم تقدیر شد.
مریا بتریز یونس، بانوی تأثیر گذار آرژانتین هم نفر برگزیده پنجم 
بود که مورد تقدیر قرار گرفت. مژگان زندی صاحب مقاالت مختلف 
حوزه شــیمی و پلیمر هم دیگر زن تأثیرگذاری بود که در کنگره 
بین المللی تهران از او تقدیر شــد. جایزه آخر نیز به پن آبه شیامی 
از کشــور چین تعلق گرفت. ســوابق برندگان جایزه کنگره زنان 

تأثیرگذار در یک نگاه مورد بررسی قرار گرفته است: 

   واناجان سانگیران، دانشــیار و عضو هیــأت علمی دانشگاه 
شیانگ می  تایلند و دانشگاه ماالیای مالزی، دکترای علوم دارویی 
و شیمی فیزیک دانشگاه میســوری کانزاس آمریکا، فوق دکترای 
دانشــگاه چوالالنگکورن تایلند، پژوهشــگر در زمینه طراحی و 
مدلسازی دارو، بنیانگذار چندین مرکز پژوهشی مانند آزمایشگاه 
مدل سازی و شبیه سازی رایانشی در دانشگاه چیانگ مای تایلند، 
معاون رئیس مرکز فیزیک نظری و رایانشی دانشگاه ماالیای مالزی 
و پژوهشگر دکتری در حوزه ساختار ابر یونی و بار مؤثر ذره کلوئیدی 

کروی: شبیه سازی  دینامیکی براونی
   پان شیائووی، مدیر ارشد در چندین شرکت نوآور در زمینه 
بازاریابی صنعت زیبایی، مسئول ارتقا و توسعه برندهای سطح باالی 
چینی به مناطق مختلف در امارات متحده عربی، رئیس هیأت مدیره 
شرکت سرمایه گذاری صنعت ســامت پرنسس )شنژن(، رئیس 
هیأت مدیره شرکت فناوری سامت شــنژن، رئیس هیأت مدیره 
شرکت پتروشــیمی گوانگژو کونلون، رئیس هیأت مدیره شرکت 

بین المللی Princess of China هنگ کنگ 
   مریام بیتریز یونس، دکترای اسام شناسی )جامعه الزهراء ع(، 
مروج و پژوهشگر اسام، عضو هیأت تحریریه و کارشناس و سردبیر 
و... مجله تخصصی رساله الثقلین اسپانیولی مجمع اهل البیت)ع(، 
عضو هیأت تحریریه و کارشناس مجله کوثر اسپانیولی مخصوص 
بانوان، مؤسس و مسئول امور تحریریه و تحقیق و آموزشی »مؤسسه 

فرهنگی و علوم اسامی الغدیر« در آرژانتین 
   النا کازانتســوا، انجام دهنــده پروژه های گیاه شناســی با 
دانشگاه های سراسر جهان، مشــاوره پرورش گل و گیاه در موزه ، 
دارای 2کتــاب، 2۷مقاله )4مقاله در دســت چــاپ( و ۱۱مقاله 
کنفرانس در زمینه محیط زیســت، زیست شناسی،گیاه شناسی و 
تاریخ محلی روسیه، فارغ التحصیل دانشکده تاریخ دانشگاه دولتی 
میخائیل لومونسوف مسکو، پژوهشگر مجموعه موزه یادبود قهرمان 

اتحاد جماهیر شوروی، زویا کوسمودمیانسکایا )روسیه، مسکو( 
   سوده غفوری فرد، اســتاد ژنتیک دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، عضو شــورای آموزشی شــبکه طب بازساختی و 
تحقیقات سلول های بنیادی، مجری و همکار در بیش از 5۰طرح 
پژوهشی مرتبط با نقش عوامل ژنتیک در بیماری های نورولوژیک، 
پژوهشگر برتر جشنواره ابوریحان در بین استادیاران در سال۱۳۹۳ 

و در بین دانشیاران در سال۱۳۹۷، حافظ کل قرآن
   زهرا امام جمعه، اســتاد گروه علوم  و مهندسی صنایع  غذایی 
دانشگاه تهران، دکترای مهندسی و تکنولوژی موادغذایی دانشگاه 
بلز پاسکال فرانسه، عضویت در انجمن متخصصان صنایع غذایی 
آمریکا، عضو انجمــن متخصصان صنایع غذایی ایران و ریاســت 
پردیس بین المللی ارس، مولف بیــش از ۳۰۰مقاله و ۱۹کتاب در 
زمینه صنایع غذایی، محقق برگزیده دانشگاه تهران در جشنواره 
ابن سینا، محقق برگزیده کشوری وزارت علوم در رشته کشاورزی، 
محقق نمونه دانشگاه تهران در سال۸۹ و برگزیده نخستین دوره 

جایزه زنان در علم ایران
   مژگان زندی، دانشیار پژوهشــگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، 
رئیس گروه بیومواد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دکترای 
شیمی پلیمر دانشــگاه دویسبورگ-اســن آلمان، متخصص در 
زمینه های مهندســی بیومواد و بافت، فناوری رهاســازی کنترل 
شده و تحویل هدف و سنتز پلیمر، پژوهشگر حوزه فناوری انتشار 
کنترل شــده و تحویل هدف، متخصص در حوزه ســنتز پلیمر، 
ســاخت نمد های نانو لیفی بــر پایــه PLGA و ژالتین به روش 
الکتروریسندگی جهت کاربرد در مهندسی بافت و ساخت داربست 
زیستی با قابلیت غضروف زایی با استفاده از ضایعات غضروف فیل 

ماهی )ماهی خاویاری بومی ایران(  

آثار پذیرفته شده در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر در 
۳۱استان به نمایش درمی آیند. جشنواره طبق روال معمول 
فیلم فجر از ۱۲بهمن ماه آغاز می شــود ولی این ماجرای 
تهران است و در خارج از مرکز، فســتیوال از ۱۷بهمن 
کلید می خورد. اینطور که برگزار کنندگان جشــنواره 
می گویند: از ۱۷ تا ۲۳بهمن ماه فیلم های جشنواره فجر 
در ۳۱استان به نمایش درخواهند آمد و فروش بلیت ها هم 
به صورت آنالین خواهد بود. به این ترتیب امسال به لحاظ 
گستره نمایش فیلم ها شاهد یکی از گسترده ترین ادوار 

فیلم فجر خواهیم بود. جشنواره ای که حاال سال هاست 
برگزاری سراســری اش تبدیل به سنت شده است. فیلم 
فجر احتماال تنها جشــنواره سینمایی بین المللی جهان 
است که به صورت همزمان در چندین شهر برگزار می شود. 
اتفاقی که باعث می شود مخاطبان خارج از مرکز هم، امکان 
تماشای فیلم های جشــنواره را بیابند و البته این اتفاق 
منتقدانی هم دارد. عده ای معتقدند نمایش سراســری 
فیلم ها در سراسر کشور، جشنواره را عمال تبدیل به اکران 
عمومی می کند. با این همه نمایش سراســری فیلم های 
جشنواره فجر، تبدیل به عادتی شده که به سختی می توان 
ترکش کرد؛ حاال همه فیلم فجر را با برگزاری سراسری اش 
به جا می آورند و امسال بیش از ۳۰استان میزبان مهم ترین 

رخداد سینمایی ساالنه خواهند بود.

۷ روز مانده

کرمانی ها هم فیلم های جشنواره را می بینند
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی جنــوب کرمان از اکــران فیلم های 
ســینمایی چهل ویکمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در جنــوب کرمان 
خبر داد و گفــت: جنوب کرمــان ظرفیــت و آمادگی اکــران فیلم های 
 ســینمایی چهل ویکمیــن جشــنواره فیلم فجــر همزمان با سراســر

کشور را دارد.
 بهرام مسلمی مهنی گفت: چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر براساس عدالت 
فرهنگی مورد تأکید سازمان سینمایی برنامه ریزی شده تا مردم هنردوست 
جنوب کرمان هم بتوانند به طور همزمان، فیلم های این جشنواره را تماشا 
کنند. وی با بیان اینکه فیلم های چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر از۱۷ تا 
2۳بهمن ماه همزمان با تهران در منطقه جنوب کرمان به نمایش درخواهند 
آمد، گفت: اقدامات و تدابیــر الزم برای برگزاری باشــکوه چهل و یکمین 
جشنواره فیلم فجر در این منطقه صورت گرفته تا شاهد استقبال حداکثری 

مردم این دیار از جشنواره باشیم.
 مســلمی مهنی یکی از مهم ترین رخدادهای فرهنگی کشــور را جشنواره

فیلم فجر دانست و گفت: پس از تأیید و تعیین سینماهای منطقه، به زودی 
جدول نهایی برنامه اکران ها، از طریق معاونت امور هنری و سینمایی این 
اداره کل، برنامه ریزی و تنظیم می شــود و از طریق رســانه ها در دسترس 
عاقه مندان قرار می گیرد. وی ادامه داد: آشــتی مردم با سینما و کمک به 
رشد بیشتر این موضوع و اینکه همه ما باید خدمتگزار سینما باشیم از اهداف 

اصلی برگزاری جشنواره فیلم فجر در این روزهاست.

پرواز سیمرغ به بجنورد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان شمالی هم از آمادگی کامل این 
اســتان برای میزبانی از اکران همزمان فیلم های چهل ویکمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر و انجام تدارکات الزم برای این رویداد سینمایی خبر 
داد. تقی صادقی با اشاره به آمادگی استان برای میزبانی از جشنواره فیلم فجر 
گفت: امسال نیز همچون سال های گذشته سازمان امور سینمایی و سمعی 
و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی امکان اکران فیلم های راه یافته به 
بخش سودای سیمرغ چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر در خراسان شمالی 

را فراهم کرده است و تمام تاش ما این است که جشنواره را به بهترین شکل 
ممکن برگزار کنیم.

 اهواز آماده برگزاری جشنواره
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی خوزستان نیز از 

آمادگی این استان برای برگزاری جشنواره فیلم فجر خبر داد.
سیدامین ســپهریان درخصوص برگزاری جشــنواره فیلم فجر در استان 
خوزســتان گفت: همزمان با جشــن های چهل وچهارمین سال پیروزی 
شکوهمند انقاب اسامی، چهل ویکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
فجر همزمان با تهران در ۳ســینمای اهواز به همــراه برنامه های جانبی از 
قبیل تجلیل از سینماگران پیشکسوت استان، کارگاه های آموزشی، مسابقه 
نقدنویسی، مروری بر آثار سینماگران استان برگزار خواهد شد. وی در ادامه 
افزود: جشنواره فیلم فجر یکی از مطالبات جدی مخاطبان سینما در استان 
خوزستان است و امیدواریم که جشنواره فیلم فجر امسال به لحاظ کمیت و 

کیفیت نسبت به سال های گذشته بهتر برگزار شود. 

سینمای جهان  ویژه

هر چقدر سریال های تلویزیونی در 
جذب مخاطبان خود نتوانســتند سریال

موفق باشند، اما سریال های شبکه 
نمایش خانگی با تنــوع موضوعــات در پلتفرم ها 
توانسته اند در جذب مخاطب موفق باشند. به گزارش 
همشــهری، زمســتان پرباری در تولید محتوای 
سریال ها در پلتفرم ها دیده می شود. »پوست شیر« 
که به نظر می رسد در قســمت های پایانی خودش 
اســت، این روزها در میان عاقه مندان به سریال ها 
حرف اول را می زند. ســریال های جدید هم به این 
شبکه آمده اند. »سقوط«، »سرگیجه« و »مترجم« 
از سریال هایی است که در یک هفته گذشته پخش 
خود را آغاز کرده اند. »ســقوط« با تمام حواشی که 
داشت، پخش خود را در شبکه نمایش خانگی آغاز 
کرده است؛ سریالی که  نام سجاد پهلوان زاده   هم در 
مقام کارگردان آن دیده می شود. عاوه بر این سریال 
»سرگیجه« با بازی حامد بهداد و رعنا آزادی ور است 
که پخش خود را آغاز کرده است؛ بهرنگ توفیقی که 
»آقازاده« را ساخت و بعدها سریال های تلویزیونی 

»افرا« و »بی همگان« را با همین شیوه کارگردانی 
کرد، این بار به نظر از فضاهای همیشگی اش فاصله 
گرفته است. همچنین پلتفرم پخش کننده سریال 
»ســرگیجه« بافاصله از پروژه  مهــم خود یعنی 
»مترجم« نیز رونمایی کرده است؛ درامی رازآلود که 
نخســتین تجربه کارگردانی بهرام توکلی در شبکه 
نمایش خانگی است. سعید ملکان نیز تهیه کننده کار 
است. سریالی که صابر ابر، مجتبی پیرزاده و مهتاب 
ثروتی، بازیگــران آن هســتند و انتظــار می رود 

مخاطبان زیادی داشته باشد. 
»آکتور« نخســتین تجربه نیما جاویدی در شبکه 
نمایش خانگی محسوب می شــود. در این سریال 
که حواشــی هم داشــته، نوید محمدزاده، هستی 
مهدوی فر، هانیه توســلی، احمــد مهرانفر، گاره 
عباسی و هومن برق نورد بازی می کنند. در کنار این 
سریال ها، »پدر گواردیوال« هم قرار است پخش شود؛ 
سریالی که هنوز پلتفرم نمایش دهنده اش مشخص 
نیست و نخستین ساخته سعید نعمت اهلل در شبکه 

نمایش خانگی است.

بهروز قلی پورگزارش
روزنامه نگار

باید دیــد چرا فیلمــی مثل 

»آواتار« در عــرض یک ماه به ۱
2میلیارد فروش می رســد و 
تعطیلی سینماها را یک تنه در آمریکا به پایان 
می رساند؟ چرا در ایران چنین وضعیتی نداریم؟ 
در همه زمینه ها همینطور است، کدام موسیقی، 
تئاتر یا فیلمی اســت که مردم بخواهند آن را 
ببینند و شــکی برای خرید بلیتش نداشــته 

باشند؟ 

 اگر کسی فیلم اکشن ساختن را 

بلد باشــد، می ســازد. کسی که ۳
سررشته ای از سینما داشته باشد 
و بداند ســینما یعنی اکشــن، او هم از آن تعریف 
می کند و موقعیتش به عنوان کارگــردان نه تنها 
صدمه نمی بیند، بلکه بهتر می شود بنابراین مسئله 
این نیســت که فیلم اکشــن را تحقیر می کنند. 
اصطاحا می گویند خانه نشینی بی بی از بی چادری 
است؛ یعنی چون نمی تواند بسازد، تحقیر می کند.

به نظرم االن شرایط فوق العاده 

عجیبی در ایــران وجود ندارد. 5
یعنی اتفاق عجیبی نیفتاده و ما 
یک نمایش زودگذر خیابانی داشــتیم که فقط 
تعداد خیلی کمــی از مردم آن را بــاور کردند؛ 
آنهایی که تفاوت بین مجاز و واقعیت را تشخیص 
نمی دهند. بنابراین برای من جالب نیست که آن 
را به یک داســتان تبدیل کنم یا اصا آن را یک 

حادثه واقعی تلقی کنم .

آنقــدر ســینمای انتقادی - 

اجتماعــی بــه شــکل های ۲
مختلف تکرار شده که حوصله 

همه را سر برده است. 
فیلم درست و حسابی و آن چیزی که به ذات 
سینما نزدیک باشد یعنی اکشِن خشنِ  مردانه 
و پسرانه کاسیک که البته دخترهای جوان 
هم آن را تماشــا می کنند، نداریم. چون اوال 
ساخت این فیلم ها کار آســانی نیست و بعد 
هم به فرض آنکه چنین فیلمــی روی پرده 
سینمای ایران باشد، طول می کشد تا مردم 

متوجه مفهوم آن شوند. 

در این چند ماه خودم هر چقدر 

پرس وجو کردم، متوجه شدم 4
هم مردم عاقه مند هستند که 
فیلم و سریال ببینند و تئاتر و کنسرت بروند و 
هم بازیگران دوســت دارند کارشــان را انجام 
دهند. اما یک جو وحشت وجود دارد و درواقع 
نوعی تروریســم به شــکلی آنها را می ترساند. 
درحالی که وقتی اقدام کنند، متوجه می شوند 
هیچ چیز واقعی وجود ندارد. بنابراین با خود فکر 
می کنید این وهمی را که ایجاد کرده اند و یک 
عده از فیلمســازان و بازیگران هم در آن نقش 

داشتند، باید بترکانیم و از بین ببریم.

من فکر می کنم جشنواره امسال 

نسبت به سال های گذشته تا حدی 6
کم رونق باشــد ولــی این خیلی 
اهمیت ندارد. ما دوره های مختلفی داشــتیم که به 
دالیلی کم رونق بوده و بعضــی وقت ها هم به دالیل 
غیرقابل پیش بینــی جشــنواره های خیلی خوب 
داشــتیم، یعنی ســال هایی بوده که اصا نمی شد 
پیش بینی کرد تعداد زیادی فیلم خوب و فیلمساز 
 تازه وارد به جشنواره می آید؛ در نتیجه این خصوصیت 
غیرقابل پیش بینی بودن برای جشنواره فجر باعث 
می شود راحت نتوان گفت که یک قانون کلی وجود 

دارد و جشنواره   همیشه رونق داشته است. 

اولین تجربه های موفق
کارگردانانی با ساخت سریال، تجربه حضور در شبکه نمایش خانگی را تجربه می کنند

افخمی : وقایع اخیر، یک نمایش زودگذرخیابانی بود
هر قدر هم که در طول سال خبری از بهروز افخمی 

نباشد، در موسم جشنواره موتور این کارگردان گپ
سینما و تلویزیون روشن می شود و از مصاحبه و 
اظهارنظر و بحث و موضع گیری کم نمی گذارد. حاال در فاصله 

چند روز مانده به چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر، افخمی در 
گفت وگو با ایســنا حرف هایی زده که حاوی نکات قابل تاملی 
است. بخش هایی از مهم ترین سخنانش را انتخاب کرده ایم که 

در ادامه می خوانید.

 »صبح اعدام« 
عکس العملی به شرایط امروز

 فیلمی که االن می خواهم بسازم  عکس العملی 
نسبت به شــرایط امروز است. بنابراین چشمم 
را نبسته ام اما اگر هم کسی چشمش را ببندد و 
کار خود را بکند ایرادی ندارد، چون به نظرم این 
جو تصنعی است و تاریخ مصرف دارد. این ماجرا 
حتی مثل شورش بنزین نیست که معنادارتر و 
قابل فهم تر بود و معلوم بود یکسری کسانی که کار 
و زندگی شان از روی بیکاری فقط با مسافرکشی 
می گذرد، درگیر شده اند و اینها حتی وقتی تیر 
می خورند یا کشته می شوند -کاری نداریم از کدام 
طرف- قابل ترحم و فهم بودند و می شد فهمید با 
وجود آنکه از سیاست سر در نمی آورند، یک چیز 
را می دانستند و آن هم این بود که وقتی قیمت 
بنزین چند برابر می شــود، کار او که آخرین راه 
باقیمانده برای امرار معاش  اوست تعطیل می شود 
اما درباره شورش های اخیر چه باید گفت؟ مسئله 

آنها واقعا چه بود؟

زباله گردی که زندگی اش را بازی کرد
 وقتی نمایش خیابانی »لیلی و 
مجنون« اجرا می شد، نمایشی 
که با سوژه زباله گردی در حال 
اجرا بود، یــک زباله گرد وارد 
قصه نمایش شد و زندگی اش 
را برای تماشاگران تئاتر فجر 
تعریف کــرد. در زمان اجرای 

نمایش خیابانی »لیلی و مجنون«، بهنــام کاوه، بازیگر و کارگردان 
نمایش، متوجه حضور یک زباله گرد در پهنه رودکی شد و با توجه 
به موضوع نمایشش که درباره زباله گردی و فقر بود، سراغ مردی به 
نام رسول رفت تا از او بخواهد در اجرای نمایش او را همراهی کند. 
در آغاز مرد آمادگی حضور در نمایش را نداشت، اما با صحبت های 
کارگردان نمایش احساس امنیت و صمیمیت کرد و به جمع حاضر 
در پهنه رودکی پیوست و در جریان اجرا، کارگردان کار از او خواست 
تا داستان زندگی اش را تعریف کند و او با بغض داستان زندگی اش را 
در چند جمله روایت و ناگهان اجرا را ترک کرد. با دور شدن رسول از 
محل اجرای نمایش، داوران و مخاطبان به بهنام کاوه اشاره کردند تا 
به دنبال او برود و او را دوباره به محل اجرا در پهنه رودکی بازگرداند 
و نمایش از ســر گرفته شد. ســوژه نمایش به واقعیت تبدیل شد و 
زباله گرد زندگی اش را در میان تماشاگران تئاتر بازی کرد. بعد از پایان 
بازی کارگردان نمایش به همراه گروهش و تماشاگران هدیه نقدی 
برای زباله گرد جمع آوری و به او اهدا کردند. کارگردان این نمایش که 
خودش قرار بود این نقش را بازی کند، نقشش را به بازیگر واقعی داد. 
بهنام کاوه، بازیگر و کارگردان نمایش در حاشیه اجرا گفت: » سوژه 
من خیابان و آدم های این خیابان هاست؛ آدم هایی که در سرما، گرما، 
باران، برف و... مشغول فعالیت هستند. خداوند نظاره گر ما بوده است 
و دستش را روی سر رسول کشــید که در جمع ما حاضر شد. با او 

خندیدیم، گریستیم و لحظاتی را زندگی کردیم.«

تئاتر

»سرهنگ ثریا« در راه جشنواره
 »ســرهنگ ثریا« به نویسندگی 
و کارگردانــی لیلــی عــاج و 
تهیه کنندگی جلیل شعبانی پس 
از طی مراحل فنی برای حضور در 
چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر 
آماده نمایش شد. »سرهنگ ثریا« 
تازه ترین محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است که از زاویه ای 
متفاوت به حضور ســازمان مجاهدین خلق )منافقین( در پادگان 
اشرف می پردازد. این فیلم ســینمایی نخستین ساخته سینمایی 

لیلی عاج است.
روابط عمومی فیلم این جمله را به جای خاصه داستان در اختیار 
رسانه ها قرار داده اســت: »این راه با گریه باز نمیشه!« از دهه ۹۰، 
ماجرای گروهک منافقین دستمایه تعدادی از فیلم های سینمایی 
قرار گرفــت. فیلم هایی چون »امــکان مینا« )کمــال تبریزی(، 
»ســیانور« )بهروز شــعیبی(، »ماجرای نیمروز« )محمد حسین 
مهدویان( و » رد خون« )محمدحســین مهدویــان( هر کدام به 
نوعی روایتگر بخشی از ماجرای منافقین بودند و حاال نوبت به فیلم 

سرهنگ ثریا رسیده است.

سینمای ایران

اعام نامزدهای اسکار2۰2۳

پیشتازی 
»همه چیز، همه جا در یک زمان«

 صبح روز ســه شــنبه به وقت لــس آنجلــس نامزدهای
نود و پنجمین مراســم جوایز اسکار اعام شــد و»همه چیز 
همه جا در یک زمان« فیلم مستقل موفق استودیو A24 با 
۱۱ نامزدی پیشتاز نامزدهاست و در ادامه »ارواح اینیشرین« 
و فیلم آلمانی »در جبهه غرب خبری نیســت« با ۹ نامزدی 
در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در بهترین نامزدهای فیلم 
خارجی »در جبهه غرب خبری نیست« و »آرژانتین ۱۹۸5« 
شانس باالیی دارند و نکته جالب نبود »تصمیم برای رفتن« 

آخرین ساخته پارک چان ووک در فهرست نامزدهاست.
 سهم ایران تنها دو نامزدی برای افرادی با اصالت ایرانی است: 
»چمدان قرمز« در بخش فیلم کوتاه الیو اکشن نامزد شده که 
ساخته سیروس نشواد کارگردان ایرانی االصل است و درباره 
یک دختر نوجوان محجبه ایرانــی در فرودگاه لوکزامبورگ 
است و داریوش خنجی سینماگر باسابقه ایرانی- فرانسوی  
هم برای فیلم »باردو وقایع نگرایی دروغین مشتی حقیقت« 

نامزد بهترین فیلمبرداری شده است.
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مرد جوان برای قتل برادر معتادش به پارکی رفت که وی همیشــه 
در آنجا می خوابید، غافل از اینکه آن روز فرد دیگری در جای برادر او 
خوابیده است. این مرد که از دو سال پیش به جرم قتل در زندان به 
سر می برد، در آســتانه روز پدر با گذشت خانواده مقتول از مجازات 

قصاص رهایی یافت.
به گزارش همشهری، شروع این پرونده به روز بیستم مرداد سال99 
برمی گردد. آن روز به تیم جنایی خبر رسید که مردی جوان با 2ضربه 
چاقو به قتل رسیده است. پیکر خونین مقتول روی نیمکت پارکی 
حوالی مهرآباد جنوبی پیدا شده و افرادی که از پارک عبور می کردند 

با دیدن وی با پلیس و اورژانس تماس گرفته بودند.
شاهدان می گفتند که مقتول پیش از مرگ گفته بود که وقتی روی 
نیمکت پارک در خواب بوده، فرد ناشناسی با چاقو او را زده است اما 
احتمال می دهد که اشتباهی به وی حمله شده؛ چرا که در شب های 
قبل فرد دیگری روی آن صندلی می خوابید و شــب حادثه به دلیل 
اینکه نیمکت خالی بوده، وی روی آن خوابیده و احتماال ضارب او را با 

فرد دیگر اشتباه گرفته است.
مرد مجروح پس از بیان این جمالت به دلیل شــدت جراحات جان 
باخت و در این شرایط تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت آغاز 
شد. مأموران در ابتدا به پرس وجو درباره مقتول پرداختند و معلوم 
شد که وی با کسی خصومت نداشته و آن شب برای انجام کاری به 
پارک رفته و پس از آن نیز با کشیدن ملحفه ای به رویش، روی نیمکت 
پارک به خواب رفته است. در ادامه کارآگاهان برای اینکه هویت قاتل 
را به دست آورند به تحقیقات میدانی در پارک پرداختند. آنها در ابتدا 
به شناسایی فردی پرداختند که در شب های قبل روی آن نیمکت 
خاص می خوابید. در ادامه مشخص شد که مردی به نام محمد حدود 
یک ماهی می شد که کارتن خواب شده و هر شب روی همان نیمکت 
می خوابید. مأموران به سراغ محمد که پاتوقش در همان پارک بود 
رفتند و توانستند او را شناسایی کنند. او در تحقیقات مدعی شد که 
احتماال برادرش به نام کریم دست به جنایت زده است. وی می گفت 
با برادرش اختالف و درگیری داشــته و احتمال می دهد که وی روز 
حادثه به پارک آمده و به سراغ آن نیمکت رفته و چون مقتول رویش را 
با ملحفه پوشانده بود، به اشتباه او را به قتل رسانده است. به این ترتیب 
دستور بازداشت مظنون اصلی صادر شد و او تحت تعقیب قرار گرفت.

اعتراف
متهم به قتل که مردی 43ســاله بود بازداشت شد و در بازجویی ها 
اسرار قتل اشتباهی را فاش کرد. او مدعی شد که مقتول را با برادرش 
اشتباه گرفته و از قتلی که مرتکب شده پشیمان است. وی توضیح 
داد: پاتوق برادرم در آن پارک بود و او همیشه روی یک نیمکت خاص 
می خوابید. برای همین روز حادثه نفهمیدم فرد دیگری روی نیمکت 

در خواب است و تصورم این بود که برادرم است.
وی ادامه داد: برادرم اعتیاد شدیدی به مواد مخدر داشت. همیشه ما 
را اذیت می کرد و به خاطر رفتارش چشمان مادرم همیشه گریان بود. 
برادرم وسایل خانه را سرقت می کرد؛ از کیف مادرم پول می دزدید؛ 
کفش های همسایه ها را سرقت می کرد تا مواد بخرد و همیشه باعث 
آبروریزی بود. برای خرید مواد دســت به هرکاری می زد. اگر من یا 
مادرم اعتراض می کردیم شروع می کرد به کتک زدن ما. آخرین بار که 

از کیف مادرم سرقت کرد، به او اعتراض کردم که باهم درگیر شدیم و 
برادرم با چاقو ضربه ای به گردنم زد. به خاطر ترس از آبروریزی شکایت 
نکردم اما تهدیدش کردم که اگر یک بار دیگر پایش را در خانه بگذارد، 
او را می کشم. برادرم از ترسش شب ها روی نیمکت پارک می خوابید. 
آخرین باری که او را دیدم، باز هم با من درگیر شد و تصمیم گرفتم 
وی را به قتل برسانم. حدود ساعت 3بامداد به پارک رفتم. مردی روی 
نیمکت خوابیده و ملحفه ای رویش کشیده بود. فکر کردم برادرم است 
و 2ضربه چاقو به او زدم اما چند روز بعد برادرم را در خیابان دیدم. یک 
دفعه جلوی من ظاهر شد و من حسابی غافلگیر شدم. به او گفتم که 
من تو را کشته ام چطور زنده ای؟ و ناگهان متوجه شدم که من فرد 
دیگری را با برادرم اشتباه گرفته ام. پس از آن به خاطر عذاب وجدان 
تصمیم به خودکشی گرفتم. حدود 100قرص خوردم و 3روز بیهوش 
بودم اما زنده ماندم ولی با این عذاب وجدان هرگز خودم را نمی بخشم.

نجات یک زندگی
متهم به قتــل پس از بازســازی صحنه جنایت روانه زندان شــد و 
مدتی بعد در شعبه دوم دادگاه کیفری پای میز محاکمه رفت. او با 
تکرار گفته های قبلی خود، از اولیای دم طلب بخشــش کرد اما آنها 
خواسته شان قصاص بود. پس از پایان جلسه، قضات دادگاه وارد شور 
شدند و عامل جنایت را به قصاص محکوم کردند. گرچه قاتل به حکم 
اعتراض کرد اما قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، مهر 
تأیید بر حکم قصاص قاتل زدند و پرونده برای اجرای حکم به شعبه 
اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرســتاده شد. به این ترتیب 
شمارش معکوس برای اجرای حکم قصاص عامل جنایت شروع شد 
و درحالی که قرار بود او به زودی پای چوبه دار برود،  تیم صلح و سازش 
دادسرای جنایی تهران به دستور محمد شهریاری، سرپرست دادسرا 
تالش های خود را برای جلب رضایت از اولیای دم شروع کردند تا اینکه 
تالش  ها به اتفاقی شیرین منجر شد. اولیای دم که متوجه رفتارهای 
مناسب مرد زندانی در زندان شده و می دانستند که او به شدت از قتل 
اشتباهی که مرتکب شده پشیمان است تصمیم بزرگی گرفتند؛ نجات 
زندگی مرد اعدامی به حرمت روز پدر. از آنجا که روز پدر نزدیک است 
خانواده مقتول به احترام این روز و رضای خدا راهی دادسرای جنایی 
تهران شدند و قاتل را بخشیدند تا او که در یک قدمی مجازات قصاص 

قرار داشت از مجازات رهایی یابد و به زندگی برگردد.
براساس این گزارش، مرد اعدامی به زودی در دادگاه کیفری پای میز 

محاکمه می رود تا از لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شود.

الهه فراهانیدادسرا
روزنامه نگار

شهادت 2پلیس در درگیری با اشرار

کوتاه از حادثه

طرح ترافیک در کرج اجرایی شود
اجرای طرح زوج و فــرد در کرج کافی نیســت و باید طرح 
ترافیک دائمی شبیه به تهران در این شهر و حتی شهرهای 
اطــراف آن اعمال شــود. ایــن امرحتما بر کاهــش تردد 
ماشــین های تک سرنشــین و کاهش آلودگی هوا و دیگر 

مشکالت مرتبط مؤثر خواهد بود.
زین الدین از کرج

جاده تهران به مشهد و بالعکس نیاز به تعمیر دارد 
یکی از مهم ترین و پرترددترین جاده های کشور جاده تهران 
به مشهد و بالعکس است. متأسفانه آســفالت آن وضعیت 
خوبی ندارد و عالئم راهنمایی و رانندگی هم به اندازه کافی در 
این جاده وجود ندارد. این مشکالت خصوصا در فصل سرما 
و یا هنگام شب خطرآفرین هســتند و بارها موجب تصادف 
خودروها و خسارات مالی و جانی برای رانندگان شده اند.از 
مسئوالن راهداری درخواست داریم تا هر چه زودتر نسبت به 
مرمت آسفالت این جاده و نصب عالئم راهنمایی اقدام کنند.
عدالتیان از مشهد

سوخت گاز مایع برای خودروها کمیاب شده است
حدود آذرماه چند روزی گاز مایع)ال پی جــی( برای خودروها 
کمیاب بود که با پیگیری ها این مشکل برطرف شد.اکنون دوباره 
چند روز است که با کمبود این سوخت مواجه شده ایم لطفا علت 
این امر بررسی و رفع مشکل شود تا خودروهای گازسوز سرگردان 

نشوند.
اکبری از تهران

مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید باقری تاریک است
بخشی از مسیر شــرق به غرب بزرگراه شــهید باقری در شرق 
تهران در ســاعات تاریکی و  هنگام شــب، بدون نور و روشنایی 
اســت درحالی که کل مســیر دارای تیرهای چراغ دار است.این 
مشکل موجب تصادف خودروها شده و بزرگراه را ناامن می کند.

ضروری است تا هر چه زودتر نسبت به تأمین روشنایی این مسیر 
اقدام شود.

هاشمی از تهران

مشکل حضور آقایان در واگن بانوان قطار تهران -پرند 
مدت هاست آقایان در واگن های مخصوص بانوان در قطار حومه ای 
تهران- پرند حضور می یابند و در پاســخ اعتراض خانم ها توهین 
و بددهنی می کننــد. با توجه به طوالنی بودن مســیر و ضرورت 
تأمین امنیت بانوان، تقاضا می شود از ورود و حضور آقایان به واگن 

اختصاصی بانوان جلوگیری شود.
نقدی از پرند

مهلت تعویض پالک خودرو برای شهروندان خراسان رضوی 
تمدید شود

 با توجه به بارش برف اخیرو سرمای بی سابقه در خراسان رضوی، 
مردم برای خارج شدن از خانه و تردد در شهر دچار مشکل هستند. 
از مسئوالن راهنمایی و رانندگی استان درخواست داریم تا مهلت 
تعویض پالک خودروها را حداقل تا یک هفته دیگر تمدید کنند 
تا افرادی که به دلیل شــرایط جوی موفق به تعویض پالک خود 

نشده اند بتوانند نسبت به این کار اقدام کنند.
حقانی پور از خراسان رضوی 

ترافیک عبدل آباد زندگی شهروندان را مختل کرده است
نبود زیرساخت های مناسب در عبدل آباد،  بازار بزرگ مبل، پارچه و 
منسوجات و کثرت رفت وآمد به این محدوده، در کنار نبود امکاناتی 
نظیر پارکینگ های عمومی دائمی و موقت، باعث برهم خوردن نظم 
زندگی ساکنان منطقه شده است. اگر یکی از اهالی نیاز به رسیدن 
به مرکز درمانی داشته باشد نه تنها آمبوالنسی قادر به تردد نیست 
بلکه ساکنان امکان تردد با خودروی شخصی و حتی پاره ای موارد 
خروج از درب خانه به دلیل پارک نابجا را نخواهند داشــت. تقاضا 

می شود برای رفع این مشکل تدابیر جدی اندیشیده شود.
خوش بین از تهران 

نرخ فروش روغن موتور ســلیقه ای و به دلخواه فروشندگان 
شده است

چند وقت پیش برای تعویض روغــن موتور اتومبیلم به تعمیرگاه 
مراجعه کردم با شنیدن نرخ آن تصمیم گرفتم از چند تعمیرگاه 
دیگر هم اســتعالم بگیــرم. جالب اینجاســت که درهــر کدام 
ازتعمیرگاه ها، نرخ روغن موتور با دیگری متفاوت بود.این موضوع 
نشان می دهد که فروشندگان و تعمیرکاران، نرخ روغن موتور را 
ســلیقه ای و دلبخواهی تعیین می کنند. چون ظاهرا نرخ معین و 

مصوبی برای آن وجود ندارد.
حاج زمان از تهران

ترمیم آسفالت آزادراه معلم اصفهان پیگیری شود
مدت هاست وزارت راه و شهرسازی برای ترمیم آسفالت بزرگراه های 
شهری و برون شهری، با خراش یا کندن آسفالت های خیابان ها و 
بزرگراه ها به ترمیم و بهســازی آن می پردازد. گاه این اقدام به هر 
دلیل رها شده و باعث می شود حین رانندگی تمام اجزای خودرو 
به لرزه بیفتد. به تازگی هم حدود 5کیلومتر از آزادراه معلم اصفهان 
به این روش خراب شده است و عمال یک باند از 3باند این آزادراه 

توسط رانندگان استفاده نمی شود. لطفا این مشکل را حل کنید.
یوسفی از اصفهان 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

خانواده مقتول در آستانه روز پدر از خونخواهی گذشتند

بخشش عامل جنایت اشتباهی 

»در روزهای سرد نظافتچی خانم نداریم و فقط 

انتظامی
نظافتچی مــرد داریم«. این جملــه ای بود که 
مالباختــگان وقتی با یک شــرکت خدماتی در 
مشهد تماس می گرفتند، از زبان منشی می شنیدند. آنها به ناچار 
قبول می کردنــد که کارهای نظافت خانه شــان را به نظافتچی 
مخصوص روزهای سرد بسپارند، غافل از اینکه همه این ماجرا 

نقشه ای برای سرقت از خانه آنها بود.
به گزارش همشهری، تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد 
برای دستگیری نظافتچی سارق با شکایت یکی از مالباختگان 

آغاز شــد. وی در توضیح ماجرا به مأموران گفت: قصد 
نظافت خانه ام را داشتم و در یکی از سایت ها، با آگهی 
یک شرکت خدماتی روبه رو شدم. نرخی که در این 
آگهی درج شده بود، وسوسه انگیز بود و برای همین 
با آن تماس گرفتم. خانم منشی گوشی را برداشت 
و وقتی درخواســت نظافتچی کردم، وی گفت که 

در روزهای ســرد نظافتچی خانم ندارد و نظافتچی 
مخصوص روزهای سردشان، آقا است. من هم به ناچار 
قبول کردم و به این ترتیب مرد جوانی برای نظافت 

به خانه ام آمد.
شاکی ادامه داد: این مرد مشغول به کار شد و با توجه 
به طوالنی شدن زمان نظافت، بقیه کار به روز بعد از 
آن موکول شد. در این مدت، مرد جوان با چرب زبانی 
توانســت اعتماد مرا جلب کند. برای همین روز بعد 
که برای ادامه نظافت آمد و ســفارش خرید داد، به 
او اعتماد کردم و برای دقایقــی وی را در خانه تنها 
گذاشتم اما وقتی به خانه برگشتم از مرد نظافتچی 
خبری نبود. همــان موقع بود که فهمیــدم وی با 
سوءاستفاده از نبود من، اقدام به سرقت لوازم باارزش 
خانه کرده و فراری شده اســت. پس از آن با شماره 
تماسی که از شرکت خدماتی داشتم، تماس گرفتم 

اما کسی جوابم را نداد.
با این شــکایت، تحقیقات پلیس برای شناســایی و دستگیری 
نظافتچی سارق آغاز شــد. هنوز ردی از این فرد به دست نیامده 
بود که کارآگاهان با شکایت  های مشابه دیگری هم روبه رو شدند. 
بررسی اظهارات شاکیان دیگر نشــان می داد که آنها نیز برای 
نظافت خانه شان با شرکتی که شــماره اش را در یکی از 
سایت ها آگهی کرده بود، تماس گرفته بودند اما خانم 
منشــی با این ادعا که نظافتچی مخصوص روزهای 
سرد، آقا اســت، مردی را برای نظافت به خانه آنها 
فرســتاده و این مرد با سوءاســتفاده از غفلت 
شاکیان، دست به سرقت لوازم باارزش خانه 

زده و متواری شده است.
با افزایش شــاکیان، تحقیقات کارآگاهان 
پلیــس آگاهی خراســان رضــوی برای 
شناسایی نظافتچی ســارق ادامه یافت و 
کارآگاهان با چهره نگاری این فرد و بررسی 
آلبوم عکس مجرمان ســابقه دار هویت او را 
شناسایی کردند. بررســی ها نشان می داد 
که این فرد پیش از ایــن نیز چندین بار به 
اتهام ارتکاب جرایم مختلف ازجمله سرقت 
دستگیر و زندانی شــده بود. با این اطالعات 
مخفیگاه متهم که مدتی قبــل از زندان آزاد 
شــده بود شناسایی شــد و کارآگاهان موفق 
شدند او و همدستش را که در این پرونده نقش 
منشی شرکت را بازی می کرد دستگیر کنند. 
به گفته رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی، 
متهم اصلی پرونده تا کنون از سوی 3شاکی 
شناسایی شده است و تحقیقات برای افشای 
دیگر سرقت های احتمالی این باند دونفره 

ادامه دارد.

نظافتچی مخصوص روزهای سرد، سارق بود

پیداشدن جسد دختری جوان در خانه، 
تیم جنایی را با یک پرونده مرموز روبه رو 

کرده است.
به گزارش همشــهری، شامگاه دوشنبه 
گزارش مرگ مرموز دختــری جوان به 
قاضی وحید ناصــری، بازپرس جنایی 
تهران اعالم شد و به دســتور او گروهی 
از مأمــوران تحقیقات خــود را در این 
زمینــه آغــاز کردند. متوفــی دختری 
حدودا 30ســاله بود که 4روز از مرگش 
می گذشت. جسد او در خانه اش پیدا شده 
و براســاس معاینات اولیه علت مرگ او 

مسمومیت با قرص برنج اعالم شد. فردی 
که با جسد مواجه شــده و پلیس را خبر 
کرده بود برادر متوفی بود که در تحقیقات 
گفت: چند وقتی می شد که پدر و مادرم 
با یکدیگر دچار اختالفاتی شده بودند و 
قصد داشتند از یکدیگر جدا شوند. آنها 
پس از دعوایی که با هم داشتند، از خانه 
رفتند و من هم به خانه دوســتانم رفتم. 
خواهرم امــا در خانه تنها بــود. 4روزی 
می شــد از او بی خبر بودم. وقتی دیدم 
تماس هایم را جواب نمی دهد نگران شدم 
و خودم را به خانه رســاندم و ناباورانه با 

پیکر بی جان او مواجه شدم. خواهرم هیچ مرگ اسرارآمیز دختر جوان پس از دعوای والدین
مشکلی نداشت و نمی دانم چرا جانش را 

از دست داده است.
در ادامه ، مأموران با نوشته های عجیبی 
روی در و دیــوار خانه روبه رو شــدند. با 
ماژیک نوشته شــده بود» از این زندگی 
خسته شده ام.« هرچند شــواهد نشان 
می داد کــه دختر جوان بــه زندگی اش 
پایان داده اســت اما با توجه به مشکوک 
بودن ماجرا، بازپرس جنایی تهران دستور 
تحقیقات بیشتر و بررسی دستخط دختر 
جوان را صادر کرده تا مشخص شود که آیا 
او خودخواسته به زندگی اش پایان داده یا 

قربانی حادثه دیگری شده است؟

» تصادف 2سرویس مدرســه در 2 روز پی در پی در 

داخلی
خراسان رضوی جان یک نفر را گرفت و 10دانش آموز 

را راهی بیمارستان کرد«. 
به گزارش همشهری، نخستین تصادف روز دوشــنبه در بلوار پیامبر 
اعظم مشــهد اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود کــه یک خودروی پژو 
آردی که سرویس مدرسه استثنایی مقطع ابتدایی بود در حال انتقال 
دانش آموزان پسر از مدرسه به منزل بود که ناگهان در بزرگراه به شدت 
با کامیون تصادف کرد. این کامیون حامل بار آهن بود و همین مسئله 
موجب شدت حادثه شد. دقایقی پس از این حادثه زمانی که امدادگران 
اورژانس به محل حادثه رسیدند معلوم شد یکی از دانش آموزان به دلیل 
شدت جراحات وارده در دم فوت شــده و 4نفر دیگر از آنها نیز مصدوم 
شده اند. در این شرایط مصدومان حادثه به بیمارستان طالقانی مشهد 
منتقل شدند. محمد علیشاهی، مسئول روابط عمومی اورژانس مشهد در 
این باره گفت: مصدومان حادثه پس از مداوا از بیمارستان مرخص شدند. 
از سوی دیگر سیدامیر شوشتری، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی جزئیات بیشــتری از این حادثه را بازگو کرد و گفت: خودروی 
سرویس مدرســه دارای برگه معاینه فنی و بیمه بود و راننده سرویس 
کامال طبق قانون مشغول فعالیت بود و براساس اعالم نظر افسر فنی، 

تریلی حامل تیرآهن در این حادثه مقصر است.
 

تصادف خونین با تیر چراغ برق
دومین حادثه ظهر دیروز)سه شنبه( در نیشابور اتفاق افتاد. ماجرا از این 
قرار بود که 4دانش آموز ســوار بر سرویس مدرسه در حال بازگشت به 
خانه بودند. راننده سرویس مدرسه زنی بود که فرزند خردسالش را نیز 
همراه داشت. خودروی پراید در حال حرکت در جاده نیشابور - سبزوار 
بود که در کیلومتــر40 و در نزدیکی بخش میان جلگــه و نزدیک به 
روستای شهرآباد بنابر دالیل نامعلومی از مسیر منحرف شد و با تیر چراغ 
برق برخورد کرد. ابوالفضل رفیعی، معــاون امداد و نجات هالل احمر 
خراسان رضوی گفت: در این تصادف 4دانش آموز، زن راننده و فرزند 
او که حدود ۶ سال دارد مصدوم شده بودند که نجاتگران  3 مصدوم را 

با بالگرد و 3مصدوم دیگر را با آمبوالنس به مرکز درمانی انتقال دادند.
او ادامه داد: همه مصدومان دچار آسیب و جراحت دست، گردن، کتف 
و پا شــده اند و حال فرزند راننده به دلیل شــدت برخورد وخیم اعالم 

شده است.

دلهره دانش آموزان در 2تصادف هولناک

نجات جان 12زائر از چنگال قاتل خاموش
12نفر از زائران مشهد که در یکی از مسافرخانه های این شهر اسکان یافته بودند به دلیل 

مسمومیت با گاز منواکسید کربن تا یک قدمی مرگ پیش رفتند.
به گزارش همشهری، صبح دیروز )سه شنبه( به آتش نشانی و اورژانس مشهد خبر رسید 
که در یکی از مسافرخانه های منطقه سرشور شــماری از مسافران دچار گازگرفتگی 
شده اند.  با حضور آتش نشانان مشخص شد،   شدت انتشار گاز منوکسیدکربن در این 
مسافرخانه به حدی بوده که 12نفر از مسافران دچار گازگرفتگی شده بودند که همگی 

توسط امدادگران اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند. 
همچنین در بررسی های اولیه معلوم شد که منوکسید کربن از قسمت موتورخانه و پکیج 
در مسافرخانه منتشر شده است و با این حال تحقیقات بیشتر برای کشف علت و منشأ 

دقیق گازگرفتگی توسط کارشناسان ادامه دارد. 
محمدعلیشاهی، مسئول روابط عمومی اورژانس مشهد در این باره گفت: به دنبال اعالم 
وقوع این حادثه 4دستگاه آمبوالنس به خیابان سرشور اعزام  و 12مسموم  این حادثه به 
بیمارستان امام رضا)ع( منتقل شدند. به گفته او وضعیت حادثه دیدگان مساعد گزارش 

شده و همگی تحت مراقبت هستند.

2مأمور کالنتری که مشغول گشتزنی در شهر بودند از سوی اشرار 
مسلح هدف حمله قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

به گزارش همشهری، شامگاه دوشــنبه 3نفر از مأموران کالنتری 
شهرستان بمپور واقع در استان سیستان و بلوچستان برای گشتزنی 
راهی یکی از خیابان ها شدند. همه  چیز آرام به نظر می رسید اما کمی 
جلوتر ناگهان چند مرد مســلح مأموران را غافلگیر کردند. آنها در 
حمله ای ناجوانمردانه شروع به تیراندازی به سوی مأموران کردند 
و هر 3مأمور پلیس را هدف گلوله قرار دادند. سردار محمد قنبری، 
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان درباره جزئیات این حادثه 
گفت: در این درگیری مسلحانه سرگرد مختار مؤمنی و ستوان سوم 
ابوذر امیدوار به شهادت رسیدند و استواریکم میالد عبداللهی نیز 
مجروح شد و اشرار مسلح نیز از محل حادثه متواری شدند. سردار 
قنبری در ادامه گفت:  به دنبال این حادثه با تشکیل تیم ویژه ای از 
کارآگاهان، شناسایی و دستگیری اشــرار آغاز شده و امیدواریم با 
سرنخ های به دست آمده در کمترین زمان ممکن دستگیر و به اشد 

مجازات محکوم شوند.
 

اعتراض به سرعت باالی 
موتورسواران، جنایت آفرید

اعتراض مقتول به سرنشــینان موتورســیکلت که با سرعت باال 
در حال حرکت بودند، پایان خوشــی نداشت و به قیمت جانش 

تمام شد.
به گزارش همشهری، شامگاه دوشنبه سوم بهمن ماه به قاضی وحید 
ناصری، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مردی در درگیری 
هدف ضربات متعدد چاقو قرار گرفته و به قتل رســیده اســت. 
بررسی ها حکایت از این داشت که مقتول اهل کشور افغانستان 
بوده که با 10ضربه چاقو به قتل رســیده است. عامالن درگیری 
مرگبار متواری شده بودند و یکی از دوســتان مقتول که شاهد 
جنایت بود، درباره جزئیات درگیری گفت: مقتول از دوســتان و 
همشهریانم بود. شب حادثه از محل زندگی ام که حوالی نظرآباد 
هشتگرد بود، راهی تهران شدیم و به خانه مقتول و برادرش رفتیم. 
آن شب مقتول می خواست خرید کند که من و یکی از دوستانم با او 
همراه شدیم. در مسیر برگشت ناگهان یک دستگاه موتورسیکلت 
با 2سرنشین به سرعت از کنار ما عبور کردند. این اتفاق موجب شد 
تا مقتول به موتورسواران اعتراض کند. او فریاد کشید که چرا با این 
سرعت در حال حرکت هستید، چون ممکن بود جان ما را به خطر 
بیندازد. موتورسواران 2مرد قوی هیکل بودند که پس از اعتراض 
دوستم برگشتند و با او درگیر شدند. پس از شروع دعوا، ناگهان یکی 
از موتورسواران با چاقو به جان دوستم افتاد و او را به قتل رساند. 
شاهد درگیری ادامه داد: ما حریف موتورسواران نبودیم و آنها پس 
از قتل سوار بر موتور شده و فرار کردند. پس از انجام تحقیقات اولیه 
در محل جنایت، تحقیقات برای بازداشت عامالن درگیری مرگبار 

در دستور کار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

خواب ابدی 460نفر با گاز سمی
تازه ترین آمار منتشرشده توسط پزشکی قانونی نشان می دهد در 
9 ماهه ابتدایی امسال 4۶0نفر به دلیل مسمومیت با گاز منوکسید 

کربن جان خود را از دست داده اند.
به گزارش همشهری، براساس اعالم پزشکی قانونی کشور در 9ماهه 
سال جاری 4۶0نفر در کشور به دلیل مسمومیت با گاز منوکسید 
کربن جان خود را از دست داده اند که این رقم در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل که آمار تلفات 415نفر بود، 10.۸درصد افزایش 
یافته است. بررســی آمار قربانیان قاتل خاموش همچنین نشان 
می دهد که از کل تلفــات 342نفر مرد و 11۸نفر زن هســتند. 
از سوی دیگر اســتان های خراســان رضوی با 54، تهران با 52 و 
اصفهان با 4۸فوتی بیشترین و استان های هرمزگان با 2، کهگیلویه 
و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری هر کدام با 3 و قم و گلســتان 
هر کدام با 4فوتی کمترین تعداد مرگ های ناشی از مسمومیت با 
گاز منوکسیدکربن را دارند. در استان سیستان و بلوچستان نیز در 
این مدت هیچ مورد مرگی بر اثر گازگرفتگی گزارش نشده است. 
در 9 ماهه ابتدایی امسال بیشــترین تعداد تلفات گازگرفتگی با 
110فوتی در آذر ماه به ثبت رســیده که نســبت به مدت مشابه 
سال قبل 2.۸درصد بیشتر شده است. از آنجا که براساس آمارهای 
موجود در سازمان پزشکی قانونی کشــور بیشترین موارد مرگ 
ناشی از گازگرفتگی در فصول سرد سال، به ویژه فصل زمستان و در 
ماه های دی و در مواردی بهمن اتفاق می افتد، به هموطنان عزیز 
توصیه می شود با توجه به سرمای روزهای اخیر و احتمال موج های 
بعدی سرما در روزها و هفته های پیش رو، به توصیه های ایمنی در 
بررسی سیستم های گرمایشی و نیز استفاده از این وسایل توجه 
بیشتری داشته باشند تا از بروز حوادث غیرقابل جبران احتمالی 

جلوگیری شود.

مهم ترین دلیل گازگرفتگی چیست؟
اما مهم ترین دلیلی که شهروندان را قربانی قاتل خاموش می کند 
چیست؟ دکتر مریم اخگری، رئیس گروه کنترل و تضمین کیفیت 
دفتر امور آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به این 
سؤال گفت: بخاری های فاقد دودکش در فضای دربسته و استفاده از 
بخاری های غیراستاندارد از عمده دالیل مرگ با گاز منوکسیدکربن 
است. به همین دلیل به هموطنان توصیه می شود ضمن استفاده از 
وسایل استاندارد، حتما پیش از استفاده از سیستم های گرمایشی، 
خروجی بخاری را بررسی کنند و از ســالمت آن مطمئن شوند. 
همچنین برای منازل و سایر محیط ها تهویه مناسب درنظر گرفته 

شود تا شاهد تجمع گاز منوکسید کربن در محیط نباشیم.
او در ادامه گفت:  بخاری های فاقد دودکش از دیگر عوامل خطرزا در 
بروز گازگرفتگی است. این نوع بخاری ها فقط برای مغازه و کارگاه ها 
که تردد به آنها زیاد است و تهویه هوا انجام می شود، مناسب است و 
نباید در خانه از آن استفاده شود؛ مگر آنکه پنجره ای برای تهویه هوا 

همیشه باز نگه داشته شود.
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همکاری مأمور آمریکایی با اولیگارش روس
یک مأمور ویژه سابق پلیس فدرال آمریکا )اف  بی آی( که با »اولگ 
دریپاســکا« الیگارش روس ارتباط داشته به نقض تحریم های 
آمریکا علیه مسکو متهم شده اســت. »چارلز مک گونیگال«، 
مأمور ویژه سابق و مســئول بخش ضد جاسوسی اف  بی آی در 
نیویورک که در سال۲۰۱۸ بازنشسته شده، به ظن تالش برای 
رفع تحریم های اعمال شده علیه دریپاسکا دستگیر شده است.

تالش تل آویو برای فروپاشی تشکیالت خودگردان
تندروهای حاکم در تل آویو با ایجاد بحران مصنوعی مالی برای تشکیالت خودگردان فلسطین، به دنبال فلج کردن این سازمان هستند 

نقل قول

کیوسک

روابط مان با ترکیه خوب است
 عبدللطیف جمال رشید، رئیس جمهور 
عــراق: روابــط مــا بــا همســایگان مان 
خوب اســت و با ترکیه نیز روابط بسیار 
خوبی داریــم. اگرچه مســائلی با ترکیه 
پیرامــون مرزهــا و حق آبــه همچنــان 
وجــود دارد، امــا امیدواریــم کــه بــا حل 
و فصــل اینگونه مســائل، روابــط میان 
2کشور بیش از گذشــته تقویت شود.

)میدل ایست نیوز(

شاید بدون سوئد، عضویت ناتو را 
پیگیری کنیم

پکا هاویستو، وزیر امور خارجه فنالند: 
شاید فنالند ادامه روند الحاق به ناتو را 
بدون سوئد بررســی کند، ما باید آماده 
ارزیابــی مجدد وضعیت فعلی باشــیم، 
هرچند الحــاق همزمان ســوئد و فنالند 
بــه ناتــو از اهمیــت بیشــتری برخــوردار 
اســت و عضویــت همزمــان 2کشــور از 
منظــر امنیتــی مهــم اســت.)خبرگزاری 

رویترز(

ژانویه خونین در آمریکا 
در 3هفته ای که از ژانویه سال2023 می گذرد، حداقل 

70نفر در آمریکا بر اثر تیراندازی های جمعی کشته شده اند

موجــی از تیراندازی های جمعــی در 3هفته ای کــه از آغاز 
سال2023  می گذرد آمریکا را در برگرفته است. تنها 48ساعت 
پس از تیراندازی خونین در ایالت کالیفرنیا که 11کشته برجای 
گذاشــت، در یک تیراندازی دیگر در همین ایالت دســت کم 
7نفر کشته شدند. وب ســایت خبری- تحلیلی فوربس نوشته: 
روند افزایش تیراندازی های جمعی در ژانویه ســال  جاری که 
70کشته بر جای گذاشته به طور بی سابقه ای سریع تر از همیشه 

بوده است.
از ابتدای ژانویه )11دی مــاه( حداقل 37تیراندازی جمعی در 
آمریکا به وقوع پیوسته که از سال2014 تاکنون بی سابقه بوده 
اســت. روند صعودی تیراندازی های جمعی در  ماه ژانویه سال 
گذشته نیز )با 34حمله( مشاهده شده بود. آمریکا در سال های 
2014 تا 2022 به طور متوسط در ژانویه 25تیراندازی جمعی 
داشته است. براساس تعریف »آرشیو خشونت با اسلحه«، جایی 
که حداقل 4نفر بدون احتساب فرد مهاجم حضور داشته باشند 

و تیراندازی اتفاق بیفتد، تیراندازی جمعی است.
در تازه ترین مورد، وقوع تیراندازی در حوالی سانفرانسیســکو 
7کشته برجای گذاشته اســت. به  گفته پلیس، مهاجم »ژائو 
چونلی« که ۶7سال سن دارد ابتدا 4نفر را در مزرعه کشت قارچ 
در نزدیکی شهر کوچک ساحلی »هف مون بی« به قتل  رسانده 
و 3  نفر دیگر را در یک گاراژ کامیون از پا در  آورده است. شنبه 
شب نیز در حمله ای 11نفر کشته و 12نفر مجروح شدند. روز 
دوشنبه هم در حمله ای دیگر 2دانش آموز کشته و یک کارمند 
مرکز آموزشی به  شدت مجروح شــدند. به گزارش الجزیره، در 
سال2022 میالدی ۶47تیراندازی جمعی در آمریکا به وقوع 
پیوسته که در جریان آن ۶73نفر کشــته و 2700نفر مجروح 
شده اند. بنا براین گزارش، در سال گذشته میالدی، آمریکا تنها 
97روز را بدون تیراندازی های جمعی سپری کرده است. افزایش 
این حمالت در کنار تشدید خشونت های مسلحانه در آمریکا 

به مســئله  روز جامعه آمریکا تبدیل شده 
است. کنگره آمریکا با اکثریت نمایندگان 

دمکرات ســال گذشــته قوانینی را 
برای فــروش اســلحه تصویب کرد 
که به گفته منتقدان کافی نیســت. 
طبق نظرســنجی مؤسسه گالوپ، 
۶۶درصــد آمریکایی هــا از قوانین 
ســختگیرانه تر اســلحه حمایت 
می کننــد و 55درصــد ترجیــح 
می دهند کــه کنگره عــالوه بر 

اجرای قوانین فعلی، قوانین 
جدیــد اســلحه را نیز 

تصویب کند. 

جهان نما

کمتر از یک ماه پس از روی کارآمدن کابینه تندروهای 
تل آویو که از آن به عنــوان تندروترین کابینه تاریخ 
کوتاه رژیم صهیونیستی یاد می شــود، اکنون تأثیر 
سیاست های آنها روی جامعه فلسطینی در حال نمایان 
شدن است. این تأثیرات را در اعمال محدودیت های 
اقتصادی روی تشــکیالت خودگردان فلسطین به 
خوبی می توان دید. بخش عمده بودجه تشــکیالت 
خودگردان فلســطین به ریاســت محمودعباس از 
طریق مالیات ساکنان کرانه باختری تامین می شود، 
اما این مالیات ها به صورت مستقیم در اختیار تشکیالت 
خودگردان قرار نمی گیرد، بلکــه بودجه مورد نظر از 
سوی حساب های بانکی که در اختیار تل آویو است، 
در میان تشــکیالت خودگردان توزیع می شــود. به 
تازگی اما کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای تحت 
فشار قرار دادن تشکیالت خودگردان عالوه بر تحریم 
برخی از مقامات فلسطینی، همچنین تصمیم گرفته 
است که 139میلیون ِشــکل )واحد پول اسرائیل( را 
از اعتبارات تشکیالت خودگردان مصادره کند. این 

پول به عنوان حقوق ماهانه خانواده اسیران و شهدای 
فلسطینی پرداخت می شــد، اما حال وزارت دارایی 
رژیم صهیونیستی به ریاست بتســلئیل اسموتریچ 
اعالم کرده که درنظر دارد تا این پــول را به خانواده 
شهرک نشینان صهیونیســت اختصاص دهد که در 
درگیری با فلسطینی ها کشته شــده اند. اسموتریچ 
که ســکان وزارت دارایی کابینه نتانیاهو را در دست 
دارد، در کنار ایتمار بن گویــر، وزیر امنیت داخلی، 2 
چهره به شدت تندرو حاکم هستند که از آنها به عنوان 
کاهانیست ها یاد می شود. اســموتریچ عالوه بر این 

دست تشکیالت خودگردان را هم برای برخی ساخت 
و سازها در کرانه باختری بســته تا دایره اختیارات و 
عملکرد تشکیالت خودگردان در کرانه باختری از آنچه 
هست، ضعیف تر شود. همچنین قطع بخش قابل توجه 
بودجه تشکیالت خودگردان احتماال باعث می شود تا 
این نهاد نتواند حقوق کارمندان خود را به طور کامل 
تامین کند و در این صورت بحران سیاســی داخلی 
به دنبال قطع بودجه دامنگیر تشکیالت خودگردان 
فلسطین خواهد شد. تشکیالت خودگردان فلسطین 
براساس معاهده صلح اسلو در سال1993 میان یاسر 

عرفات و اسحاق رابین، یک تشکیالت شبه دولتی و 
موقت برای کنترل کرانه باختری است. هدف از ایجاد 
این نهاد، زمینه سازی  برای تشــکیل دولت مستقل 
فلسطینی بود، اما در همه 3دهه گذشته پس از توافق 
اســلو چه در زمان عرفات و چه در زمان جانشین او، 
محمودعباس، تشکیالت خودگردان هیچ گاه نتوانست 
دامنه اختیــارات و نفوذ عملکردی زیــادی در کرانه 
باختری به دست آورد. نیوعرب در گزارشی می نویسد 
که همه کابینه های حاکم در تل آویو پس از معاهده 
اسلو تالش کرده اند تا تشکیالت خودگردان فلسطین 
در ضعیف ترین حالت خود فعالیت کند و از این رو این 
تشکیالت هیچ گاه امکان فعالیت گسترده ای در کرانه 
باختری نداشته، اما تنها نهاد رسمی فلسطینی ها به 

شمار می رود.

تغییر رویکرد تل آویو
محدودیت هــای اقتصادی که تندروهــای حاکم در 
تل آویو علیه تشــکیالت خودگردان فلسطین دنبال 
می کنند، در راســتای فلــج کردن کامــل این نهاد 
فلسطینی است. این در حالی اســت که کابینه های 
گذشــته اســرائیل با وجود تالش برای تضعیف این 
تشــکیالت شــبه دولتی، اما همزمان ادامه حیات و 
فعالیت آن را تامین کننده منافع خود می دانســتند.

حتی سیاســتمداران ســنتی در تل آویــو نیز خطر 
فروپاشی تشــکیالت خودگردان را گوشزد کرده اند. 
علت نگرانی سیاســتمداران ســنتی تل آویو نسبت 
به فروپاشی تشــکیالت خودگردان فلسطین، نقش 
این نهاد بــرای مدیریت و کنترل اوضــاع امنیتی در 
کرانــه باختری اســت. نیوعرب هم می نویســد که 
منافــع راهبردی اســرائیل همواره طی ســال های 
گذشــته تضعیف و همزمان ادامه حیات تشکیالت 
خودگردان فلسطین بوده است نه فروپاشی آن، چون 
وجود تشــکیالت خودگردان این بهانه را به دســت 
صهیونیست ها می داد که با اشاره به حاکمیت این نهاد 
فلسطینی در کرانه باختری، اتهامات آپارتاید علیه خود 
را رد کنند. سرتیپ بازنشسته ارتش اسرائیل، »افرایم 
سنه« نیز که قبال به عنوان عضو کنست، وزیر بهداشت، 
حمل ونقل و معاون وزیر جنگ مشــغول به کار بوده 
است، معتقد است که نتانیاهو 13سال فرصت داشت تا 
تشکیالت خودگردان را با ایجاد بحران اقتصادی دچار 
فروپاشــی کند، اما هیچ گاه این کار را نکرد، هرچند 
اکنون راست افراطی مسیر جدیدی را برای فروپاشی 

کامل تشکیالت فلسطینی ها دنبال می کند.

رؤیای تندروها
 به نظر می رســد که تندروهای فوق ارتدوکس حاکم در تل آویو با تالش برای فروپاشی تشکیالت 
خودگردان فلسطین در تالشند تا روند اشغال کامل کرانه باختری را عملی کنند. جمال زکوت، مشاور 
سابق محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین نیز معتقد است که ۲ وزیر تندرو کابینه 
نتانیاهو تالش دارند تا همزمان با سقوط تشــکیالت خودگردان، کرانه باختری را از طریق تشدید 
کنترل ها و الحاق تدریجی به اسرائیل متصل کنند و فلسطینی ها را در کانتون ها و بخش های محدود، 
تحت محاصره قرار دهند؛ به گونه ای که فلسطینی ها ۲ گزینه بیشتر نداشته باشند: یا ماندن در محاصره 
یا فرار. واصل أبو یوسف از اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین هم نظر مشابهی دارد و 
معقتد است که گزینه جایگزین اسرائیل برای تشکیالت خودگردان، نوعی خودگردانی محدود شهری 
یا قبیله ای جدا از هم در کرانه باختری است. افرایم سنه هم می گوید که هرج و مرج و آشفتگی پس از 
سقوط تشکیالت خودگردان فلسسطین دقیقا همان چیزی است که راست افراطی های کابینه نتانیاهو 
می خواهند. آنها خواهان خشونت و آشفتگی و درگیری بیشتر در غیاب تشکیالت خودگردان هستند 

تا به این بهانه کنترل اوضاع کرانه باختری را به  طورکامل به دست گیرند.

مکث
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گرینویچ

 پیرايش با قاشق!

پدرها گاهی برای خوشحال کردن فرزندانشان، 
دســت به ابتکارات عجيب و غریبــی می زنند. 
درآمریکا، یک پدر، برای شــاد کردن پســرش، 
موهــای او را با لبه یک قاشــق غذاخوری کوتاه 
کرده اســت. این پدر، فيلم این کار عجيب را هم 
در اینستاگرام منتشر کرده، و کارش در سراسر 
جهان مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا به نظر 
می رسد که این کار یک شوخی است اما او فيلمی 
با سرعت باال از جادوگری با لبه قاشق منتشر کرده 
و در کمال تعجب، مشــخص است که او درست 
مثل یک آرایشگر، با همان قاشق موهای پسرش را 
کوتاه و مرتب می کند. این پدر  که روحيه طنازی 
هم دارد  در توضيح این ویدئو نوشــته که وقتی 
همه در آرایشگری جادو می کنند، چرا ما نکنيم؟ 
این ویدئو در سراسر دنيا مورد توجه قرار گرفته و 

کاربران   اقدام این پدر را تمجيد کرده اند.

 درمان سنتی در عصر مدرن

فرشته پل طالیی 

معجزه 50ساله 

یکی از ســخت ترین کارهای دنيا برای پزشکان، این است 
که به والدین بگویند نوزادشان شانسی برای زندگی ندارد. 
رما کابور، یکی از این نوزادان بود و پزشکان، به مادرش گفته 
بودند که این طفل معصوم به خاطر مشکالت عدیده  حتی 
به یک سالگی هم نمی رســد. اما رما، جان سخت تر از این 
حرف ها بود و اخيرا، 50سالگی اش را جشن گرفته است. او 
البته، در تمام این سال ها، یک مبارز واقعی بوده و هميشه 
برای انجام کارهایی که از نظر ما عادی و بدیهی هســتند، 
تالش زیادی کرده است. رما تازه وقتی که 13ساله شد، آن 

هم بعد از چندین جراحی سنگين، توانست راه برود.
 البته تنها تــالش  و جنگندگی خود رما نبــوده و به گفته 
مادرش، مهربانی، همراهی و محبت دوستان و اطرافيانشان 
هم اثر زیادی بر زندگی معجزه وار رما داشته است. دوستان 
رما، همگی تولد 50ســالگی او را به صــورت غافلگيرانه در 
یک رستوران جشن گرفتند و انگيزه بيشتری به رما دادند 
تا قدردان آنها باشد. خود او هم بعد از این جشن تولد گفته 
است که بدون دوستان و نزدیکانش، نمی توانسته تا اینجا 
پيش بياید. رما گفته تا روزی که زنده باشد، از زندگی لذت 
خواهد برد و احتماال بيشــتر از هرکس دیگری، قدر حيات 

را می داند.

نجات در ثانیه های آخر
 

ما بارها در فيلم ها دیده ایم که سرنشــينان خودرو، درست 
چند ثانيه قبل از آنکه قطار با خودروی آنها برخورد کند از 
ماشين بيرون کشيده می شوند و نجات پيدا می کنند. این 
صحنه ها با آنکه می دانيم نتيجه چيست، واقعا هيجان انگيز 
هســتند. حاال فکرش را بکنيد که یک اتفــاق واقعی مثل 
همين در آمریکا روی داده و سرنشين یک خودرو، در لحظه 
آخر از ماشين بيرون کشيده شده است. ماشين این مرد در 
یک منطقه در ميشيگان، درست روی ریل راه آهن، با یک 
خودروی دیگر تصادف کرده و واژگون شده بود. خيلی زود 
آتش نشانی خبردار شد و نيروهایش را فرستاد. اما این مرد 
در ماشين گير کرده بود و نمی شــد به راحتی او را بيرون 
کشيد. خيلی زود  شمارش معکوس عبور قطار از این ریل هم 
شروع شد و آتش نشان ها هرچه در توان داشتند به کار بردند 
تا در نهایت ماشين را برش دادند و این مرد را،  درست قبل 
از اینکه قطار به ماشينش بزند، از خودرو بيرون کشيدند و 

نجات دادند.

خبر افتتاح هــر کتابخانه، 
یعنی یک قدم بزرگ دیگر 
برای رسيدن به آگاهی و خبر تعطيلی هر کتابفروشی یا 
کتابخانه، یعنی یک قدم پسروی در فرهنگ و آگاهی. 
حاال تصور کنيد این قدم با نوعی طراحی یا جایگاه ویژه 
همراه باشد؛ آن وقت اســت که انتظار برای بازگشایی 
آن از کشش و جذبه بيشتری برخوردار است؛ درست 
مثل کتابخانه جدید کشور چين که به گفته طراحان 
 آن، با الهام از ســاختار 2رود بزرگ این کشــور یعنی

یانگ تسه و هان، ساخته شده است. این کتابخانه عظيم 
در ووهان چين بازگشایی خواهد شد.

»دره پهناور کتاب ها« لقبی اســت کــه طراحان این 
پروژه به کتابخانه اطالق کرده و درباره آن می گویند: 
»همانطور که آب های محل تالقی رودخانه یانگ تسه 
و هان به کانالی مرکزی کشيده می شوند، شکل طراحی 
ساختمان این کتابخانه نيز به شکلی است که مخاطبان 
را به داخل خود می کشد. ســپس مانند این است که 
این دره عظيم با الیه های رســوبی که در واقع همان 
قفسه های کتاب هستند، تزیين شــده و مخاطبان را 

شگفت زده خواهد کرد.«
این پروژه 140هزار مترمربعی از طریق 3دهانه بزرگ به 
اطراف خود متصل می شود. این دهانه ها درواقع نمایش 
بصری طرح این کتابخانه و منبع الهام آن هستند. این 
شکل، مخاطبان را برای ورود به هر کانال و رسيدن به 
کتابخانه تهييج می کند. درواقع این ســاختار متمایز 
3 وجهی، یادآور موقعيت شــهر صد دریاچه است که 
محل تالقی 2رودخانه یانگ تســه و هان است. به این 
ترتيب این کتابخانه به نقطه عطف جدیدی در ساختار 
شهری- فرهنگی شهر ووهان چين تبدیل خواهد شد.

 MVRDV این کتابخانه توســط معماران هلنــدی
مدیریت می شود. منبع الهام این بنا درواقع راهکاری 
برای تقابل شهر و طبيعت عنوان شده است. پنجره های 
عمودی بلند ایــن کتابخانه به نمــای مراکز تجاری 

ووهان و پنجره های افقی آن به سمت پارک بزرگی که 
به عنوان بخشی از طرح کتابخانه درحال ساخته شدن 

است، باز می شوند.
جاکــوب فون ریج، سرپرســت این طــرح می گوید: 
 »توپوگرافی شــهر ووهــان منبع الهــام بزرگی بود.

 ایده نمای افقی به ســمت دریاچه و پــارک و نمای 
عمودی به سمت شهر، باعث شــد تا کتابخانه طرح 
خاص تری به خود بگيرد.« او ادامــه می دهد: »به این 
ترتيب، ســاختمان درهم تنيدگی خاصی با طبيعت 
دارد و می تواند عالوه بر کاربــری کتابخانه، به یکی از 
مکان های مهم برای گردهمایی هــای خاص تبدیل 
شود.« درخت های بلند بومی اطراف کتابخانه، فضای 
تنفســی اطراف آن را مطلوب کرده و از هجوم گرمای 
شــهر به کتابخانه می کاهد. عالوه براینکه استفاده از 
گياهان بومی عالوه بر حفظ گونــه آنها، به نگهداری 
خاصی نياز ندارند. بنابراین عــالوه بر توجه به فضای 
ســبز، امکان نگهداری آنها آسان تر اســت. استفاده 
از لت های زاویه  دار یــا لوورها کــه در فواصل منظم 
ثابت می شود، ســقف کتابخانه را پوشــانده و باعث 
کاهش جذب گرما می شــوند. از دیگــر ویژگی های 
کتابخانــه می توان بــه پنل های خورشــيدی تعبيه 
شده در ســقف اشــاره کرد. تهویه طبيعی همراه با 
سيستم های هوشمند و سيســتم روشنایی کارآمد از 

دیگر ویژگی های این کتابخانه است. 

ایده خوب

مهتاب خسروشاهی

فاطمه عباسی

کتابخانه ای در بستر يانگ تسه

حافظ

ننگرد ديگر به سرو اندر چمن
هرکه ديد آن سرو سیم اندام را

موضــوع داروهای 
گياهی و به طور کلی 
طب سنتی مبحثی است که تاکنون هزاران 
کتاب درباره آن نوشته شده و افراد زیادی 
حاال متخصص این نوع طب هستند و حتی 

طبابت می کنند. در ایــن زمينه آدم ها 
به 3دسته تقسيم می شوند، 

یک دســته آنهایی که 
طب سنتی را خيلی 

قبول دارند و اصال 
آبشــان بــا علم 
پزشــکی مدرن 
توی یــک جوی 
نمــی رود و هــر 

اتفاقی که برایشان 
پيشامد کند سریع یک 

داروی گياهی می جوشانند 
و اعتقادشان هم این است که این 

جوشــانده ها درمان هر درد و مرضی است. 
یک دسته هم افرادی هستند که در مقابل 
دسته اول قرار دارند و معتقدند اینها همه اش 
حرف است و کال طب سنتی را قبول ندارند 
و داروهای شــيميایی را ترجيح می دهند. 
دسته سوم هم اشخاصی هستند که هر دو 
طب ســنتی و مدرن را به یک اندازه قبول 
داشــته و اعتقاد دارند که هر کــدام از این 
علم هــا می تواند برای درمان مؤثر باشــد. 
واقعيت این است که در دنيا هم طب سنتی 
حسابی شناخته شــده و مورد قبول است 
و گویا آدم های دســته ســوم منطقی تر و 

درست تر فکر می کنند. 

در ایران هم طب سنتی در سال های اخير 
پيشــرفت زیادی کرده و حاال هم به گفته 
وزیر بهداشــت در رتبه چهــارم دنيا قرار 
دارد و حتی بــه زودی ویزیت متخصصان 
طب ســنتی ایرانی تحت پوشــش بيمه 
هم قرار می گيرد. ضمن اینکه 2رشــته 
طب ایرانی در دانشــگاه های 
علوم پزشــکی ایجــاد و 
مرحله نخست ادغام 
طب ایرانی در شبکه 
بهداشــتی کشور 
و در 14دانشــگاه 
بنيانگذاری شده و 
حمایت از داروهای 
انتشــار  ســنتی، 
دارونامه طب ســنتی، 
تشــکيل کميتــه گياهان 
دارویــی و فرآورده هــای 
طبيعی و تدوین 22راهنمای 
بالينی در طب ایرانی از اقدامات جدید وزارت 
بهداشت در زمينه گســترش طب سنتی 
در کشور اســت؛ چرا که آقای وزیر معتقد 
است طب ســنتی ایرانی، ميراث گرانبهای 
برجامانده از نياکان و هویتی برای ایرانيان 
است و این شيوه درمانی بر پيشگيری و توجه 
به تغذیه مبتنی است و در نظام سالمت هم 
جایگاهی ویژه دارد. خالصه  اینکه اگر جزو 
افرادی هســتيد که هنوز نتوانســته اید با 
داروهای گياهی و طب سنتی کنار بيایيد، 
بهتر است کمی در این زمينه مطالعه کنيد، 

حتما نظرتان عوض می شود.

خودکشــی در دنيا و آمریکا، یکی از معضالت 
به نظر حل شده تصور می شود ولی گاهی برخی 
رفتارها و ابتکارها، اميدواری برای حل این معضل 

ویرانگر را افزایش می دهد.
در ماه های اخير که این مســئله در آمریکا اوج 
گرفته، سال ها فداکاری و پشــتکار یک افسر 
پليس، که به »نگهبان پل« معروف شده بود، 
دوباره مــورد توجه قرار گرفته و بــر پيروی از 
الگوی رفتاری این پليس انسان دوست تأکيد 
شده اســت. کن بریجز، افسر گشــت بزرگراه 
کاليفرنيا، 23ســال در نيروی پليس خدمت 
کرد و بيشــتر ســال های آن، در محدوده پل 
معروف گلدن گيت به معنــای دروازه طالیی، 
که یکــی از نمادهای کاليفرنيا و آمریکاســت 
گذشــت. اما در این ســال ها، کار اصلی او، نه 
کنتــرل رفت وآمد رانندگان، کــه نجات جان 
انســان های زیادی بوده که می خواســتند از 
این پل پایين بپرند و بــه زندگی خود خاتمه 
بدهند. گلدن گيت، به عنوان نمــادی از اميد 
و کار ســخت، در ســال1937 به بهره برداری 
رســيد اما از همان موقع، به یکی از مکان های 
محبوب خودکشی افرادی تبدیل شده که تا حد 
مرگ، احساس درمانگی و استيصال می کنند. 
به صورت تاریخی، خودکشــی یکی از عوامل 
اصلی مرگ ومير در آمریکا بوده و در سال های 
اخير دومين عامل مرگ بين افراد 10 تا 34ساله 

در آمریکا بوده است. بریجز، تازه وقتی به عنوان 
مأمور در اطراف این پل مشــغول به کار شــد، 
توجهش به آمار وحشتناک خودکشی در آمریکا 
و تعداد باالی اقدام ها از روی این پل آگاه شد. او 
خيلی زود به این مسئله توجه نشان داد و درباره 
شيوه های متقاعد کردن افراد برای انصراف از 
خودکشــی تحقيق کرد و خيلی زود، مهارت 
باالیی برای مذاکره با افرادی که می خواستند 
خودکشی کنند پيدا کرد. او گفته است که در 
ابتدا، رویکردش، که همان چيزی است که همه 
فکر می کنند جواب می دهد، اشتباه بوده و روش 
خاص خودش را در طول سال های فعاليت در 
آن منطقه پيدا کرده است. او گفته افرادی که بر 
لبه پل می روند، شهامت بسيار زیادی دارند اما 
برگشت از آن لبه، به شهامت بيشتری نياز دارد. 
او بيان کرد؛ بزرگ ترین کاری که در این سال ها 
کرده، گوش دادن به مشــکالت افــراد بوده، 
چون آنها هميشه به کسی نياز دارند که گوش 

شنوایی برای مشکالتشان داشته باشد.
بریجز در طول 23ســال، حدود 200نفر را از 
خودکشی منصرف کرد و به همين خاطر لقب 
نگهبان پل را از مردم گرفته اســت. او البته، در 
2مورد ناموفق بوده و 2نفر، با وجود صحبت های 
بریجز، از پل پایيــن پریده اند. بریجــز بعد از 
بازنشستگی، به عنوان کارشناس جلوگيری از 

خودکشی مشغول به کار شده است.

يک پالستیک دسته دار 
برای يک کیلو پرتقال. يک 
کیسه پالستیکی برای سیب زمینی. دوباره يک 
کیسه پالستیکی ديگر برای پیاز. يکی ديگر برای 
 موز. باز هم يکی ديگر برای بادمجان و باز هم.....
 وقتی همه خريدها در يخچال يا سرجايشــان 
چیده می شوند، فقط کلی پالستیک باقی می ماند 
که مچاله مچاله توی سطل زباله می روند. حاال 
اين مدل دورريزی پالستیک را در هر خانه ای 

فرض کنید.
 اما يک خانم  اين مدل مصرف کیسه پالستیکی 
همیشــه برايش دغدغه بود که چرا بايد برای 
خريد حتی دو حبه سیر يک کیسه پالستیکی 
مصرف شــود. همین دغدغه او را به اين فکر 
انداخت که می توان با دوخت کیســه  پارچه ای 
مصرف بی رويه کیسه پالستیکی را کم و کمتر 
کرد، حداقل به ســهم خودش. اما 3 يا 4سالی 
می شود که ادای سهم خودش، او را راضی نکرد 
و با مشورت چند دوست به نقطه نظر مشترکی 
رسیده اند تا کیسه های پارچه ای بدوزند و بین 
مردم پخش کنند. اين تصمیم بعد از چند سال 
به جايی رســید که گروه چندنفره به يک تیم 
50نفره رســید. بعضی به بازار می روند پارچه 
می خرند. بعضی ديگــر طراحی و کار دوخت را 
انجام می دهند، تعدادی هم بسته بندی می کنند 
و در نهايت برخی ديگر به ســوپر يا بازارهای 
 تره بار شهر برای ترويج اين فرهنگ می روند.
در واقع  اين خانم کاری کرد کــه هم به تعداد 
افراد اين کمپین فرهنگی در حوزه مانايی زمین 
اضافه و از طرفی هم کمتر کیســه  پالستیکی 

مصرف شود.

شهروند خوب

زهرا کریمی

بی تعــارف و تکلف، 
مثــل همیــن متن 
کوتاهی که می بینیــد. ما منتظريم تا 
نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکالت و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هســتید جايتان اينجا 
محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده 
شــد يک تماس  با شماره 23023636 
بگیريد تا بــرای رســاندنش به ما ، 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

جريمه و پاداش مشترکان بد و کم مصرف
می گویند ایران با در اختيار داشــتن 
حدود 33تریليون مترمکعب ذخایر گاز، 
یکی از بزرگترین دارندگان گاز طبيعی 
در جهان است. به لحاظ توليد هم، ایران 
سومين توليدکننده بزرگ گاز در جهان 
اســت. با این حال در ســال های اخير 
کشــورمان از نظر مصرف گاز در فصل ســرد در وضعيت هشدار 
قرار گرفته اســت. به ویژه امسال که زمســتان سردی را سپری 
می کنيم. وزیر نفت و دولتمردان از مردم خواسته اند که در مصرف 
گاز صرفه جویی کنند. اخطارهایی  هم درباره ارقام باالی قبوض 
به مشــترکان پرمصرف داده اند، اما گویا برخی از این مشترکان 
موضوع را جدی نگرفته اند. حاال آنها با دیــدن رقم های  قبوض 
جدید شوکه  شــده اند. در واقع تعرفه گاز مشترکانی که خارج از 
الگو مصرف می کنند افزایش یافته است، چون مسئوالن معتقدند 
عادالنه نيســت آنها که الگوی مصرف را رعایت می کنند، بهای 
کسانی را بدهند که در منزل ســونا دارند! در مقابل مشترکانی 
که به اصطالح خوش مصرف هســتند و ميزان مصرف گاز آنها از 
سال گذشته هم کمتر بوده، مشمول تخفيف پاداش صرفه جویی 
می شوند. همچنين گازبهای مشترکانی که در ماه های بسيار سرد 
سال، مصرفشان حداکثر 70درصد الگوی متعارف باشد، مشمول 
100درصد تخفيف می شود و مصرف آن دوره برای مشترک بدون 

هزینه )رایگان( خواهد بود.

306 هزار خانه در مرحله ساخت 
این روزهــا دائم خبرهای خوبــی از بازار 
مسکن به گوش می رسد و دولت طبق قولی 
که به مردم داده، طرح نهضت ملی مسکن 
را به خوبی پيش می بــرد. آخرین خبرها 
هم براســاس آمارهای ارائه شده از سوی 
بنياد مسکن انقالب اسالمی، این است که 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط این بنياد در شهرها و روستاها 
به جمع 306هزار واحد رســيده که 103هزار واحد آن در شــهرها و 
203هزار واحد آن در روستاها اجرا می شود. ميانگين پيشرفت واحدهای 
شهری 23درصد و واحدهای روســتایی 45درصد عنوان شده است. 
معاون مسکن شهری بنياد هم اعالم کرده است که از تعداد 103هزار 
واحد مسکونی نهضت ملی در حال اجرا در شهرها، 75هزار واحد در حال 
اجرای فونداسيون، 45هزار واحد در مرحله اتمام فونداسيون و 18 هزار 
واحد در مرحله اتمام اسکلت قرار دارند. آنطور که معاون اموربازسازی و 
مسکن روستایی بنياد مسکن گفته، این بنياد ساالنه اجرای 200هزار 
واحد روستایی را در دستور کار دارد که درصدد است تا این تعداد واحد 
با سقف تعيين شده اجرایی و عملياتی شود. براساس تعهداتی که بنياد 
مسکن برعهده گرفته قرار شده تا طی دوران کار دولت سيزدهم جمعا 
یک ميليون و 600هزار واحد مسکونی نهضت ملی در شهرها و روستاها 
توسط بنياد مسکن احداث و تکميل شود که نيمی از آنها در شهرها و نيم 

دیگر در روستاها اجرایی و عملياتی خواهد شد.

راه اندازی خانه های محیط زيست  
اتفاق خوبی که در چند ســال اخير افتاده 
این اســت که توجه مردم بــه موضوعات 
محيط زیســتی عميق تر شــده  اســت و 
به بســياری از رویدادهــا و اتفاقات حوزه 
محيط زیست، حساسيت نشان می دهند و 
مطالبه گر هستند. این نشان دهنده افزایش 
آگاهی و شــناخت عموم مردم است. ســازمان حفاظت محيط زیست 
هم برای آنکه بتواند محيط زیســت کشــور را به درستی مدیریت کند، 
به فرهنگسازی، آموزش و ارتقای ســواد محيط زیستی مردم و تربيت 
نســل محيط زیســتی نياز دارد. به همين دليل هم آنطور که مدیرکل 
دفتر مشــارکت مردمــی و مســئوليت اجتماعی ســازمان حفاظت 
محيط زیست گفته، طبق شعار مردمی سازی  حفاظت از محيط زیست 
در دولت سيزدهم، 86خانه محيط زیست در کشور با هدف آموزش نسل 
محيط زیستی و فرهنگسازی در این زمينه راه اندازی می شود. آموزش 
همگانی و انتقال دانش به صــورت اثربخش و ميدانی بــرای گروه ها و 
مخاطبان اثرگذار اجتماعی اعم از دولتی، غيردولتی و آحاد جامعه به منظور 
نهادینه سازی رفتارهای صحيح محيط زیستی، جلب مشارکت حداکثری 
مردم و مســئوالن برای حفاظت و بهره برداری اصولی، ایجاد و توسعه 
مهارت ها برای حفظ محيط زیست، گردهم آوردن و هم افزایی ظرفيت های 
فرهنگی دستگاه های دولتی، نهادهای حاکميتی، تشکل های مردم نهاد و 
دیگر فعاالن، عالقه مندان و متخصصان در راستای دستيابی به اجماع ملی 
و شبکه سازی در جهت حل مسائل محيط زیست ازجمله فعاليت هایی 

است که در خانه های محيط زیست انجام خواهد شد.

افسر سابق پليس، به خاطر منصرف کردن حدود 200نفر از پریدن
روی پل گلدن گيت، به نماد مبارزه با خودکشی، تبدیل شده است 

طب سنتی در سال های اخیر 
پیشرفت زيادی کرده و حاال هم 
به گفته وزير بهداشت، ايران  در 

رتبه چهارم دنیا قرار دارد

به فکر مانایی 
زمین باش!
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ریشه کن شدن کووید-19 با واکسن خوراکییادگار دو پدر برای دو پسرکشته شده
90سال از ساخت 

دبیرستان فیروزبهرام در تهران می گذرد
سال ها پیش واکسن فلج اطفال، واکسیناسیون علیه این بیماری و ریشه کن کردن آن 
را آسان تر کرد حاال محققان در مسیر ساخت چنین واکسنی برای کووید-19 هستند

یادی از زهرا پورصالحی که 13تن از عزیزان 
خود را در جنگ تحمیلی از دست داده است

 برای وطن
سنگ تمام گذاشت

زهرا پورصالحی مصداق یکی از مادران ایثارگر 
و شجاع ایرانی است. او در زمان جنگ تحمیلی 
احمد و مسعود، پســرانش را راهی جبهه ها 
کرد و از اشرف دخترش خواست برای کمک 
به مجروحان به عنوان امدادگر به اهواز برود. 
پورصالحی امور پشتیبانی جبهه ها را در تهران 
به دست گرفت و با کمک دیگر زنان همسایه 
مایحتاج جبهه هــا را فراهم کرده و برای آنها 
می فرستاد. هر از گاهی هم چون جهادگری 
پرتالش به یاری کشاورزان می رفت. او در همه 
روزهای سختی ایستادگی کرد و همین دلیلی 
شد تا نامش برای دوست و آشنا جاودانه شود. 
زهرا پورصالحی، مادر شهیدان احمد و مسعود 
عربشــاهی، به غیراز داغ فرزندان، شهادت 
داماد، 4برادرزاده، 2نوه برادر و 4تن از اقوام 
خود را به چشــم دید. پورصالحی چند سالی 
است از دنیا رفته، اما یادش برای همیشه زنده 
است. اشرف عربشاهی دخترش خاطرات مادر 

را بازگو می کند.

هنوز دستگاه اکسیژنی که با آن نفس می کشید 
را دخترها به یادگار نگه داشــته اند. معموال کنج 
اتاق می نشســت کنار دستگاه. ســال های آخر 
زندگی اش حال و روز خوبی نداشت. زندگی بر او 
سخت می گذشت. اشــرف، دختر بزرگ او بعد از 
شهادت همســرش با مادر زندگی می کرد و االن 
فقط با خاطرات او شب و روزش را سپری می کند. 
می گوید: »مادرم زن اســتواری بــود. نمونه او را 
کمتر می شد دید. خودش مشوق برادرهایم بود. 
وقتی به مرخصی می آمدند چند روزی که بودند 
می گفت بچه ها عملیات شده اینجا چه می کنید؟ 
بعد هم راهی شان می کرد. خود من را هم مادرم به 
اهواز فرستاد. به عنوان امدادگر. گفت مسئولیتم 
در اینجا زیاد اســت و نمی توانم برای کمک بروم. 
تو این کار را انجام بده. آن زمان دانش آموز ســوم 

دبیرستان بودم.« 

مسئول پشتیبانی جبهه ها 
مادر روحیه مقاومی داشــت. استقامت او الگویی 
شده بود برای دیگر زنان همسایه. وقتی می دیدند 
بانویی فرزنــدان خود را برای کمــک به مناطق 
جنگی فرســتاده و خودش در تهران مســئول 
پشــتیبانی جبهه هاســت، عالوه بر اینکه در دل 
تحسینش می کردند، سعی می کردند همراهش 
شــوند و در کارها کمک حالش باشند. دختر این 
بانو می گوید:»مادرم همیشه می گفت برای دفاع از 
دین هر کاری که از دستم بربیاید انجام می دهم. اگر 
می توانستم خودم هم به جبهه می رفتم. در اینجا 
هر شهیدی را می آوردند مادرم برای سرسالمتی 
به خانواده شــان می رفت. بچه های مردم را مثل 
فرزندان خودش می دید. می گفت دشــمن نباید 
گریه و بی تابی ما را ببیند.« عربشاهی به یاد مادر 
می افتد و رفتار زینب وارش. اینکه چقدر پرتالش 
و کوشــا بود. با اینکه در جبهه حضور نداشت. اما 
با شــرکت در برنامه های جهادسازندگی به یاری 
کشاورزان و مردم مســتضعف روستاها می رفت. 
در برداشت محصول کمک شان می کرد: »اغلب 
کشــاورزان فرزندان خود را راهــی جبهه کرده و 
دســت تنها بودند. مادرم می گفــت نباید چرخه 
اقتصاد کشور بخوابد. باید همه به هم کمک کنند. او 
معتقد بود صبر بر مشکالت، کمبودها و نامالیمات 

زندگی، انسان را پخته می کند.« 

کتابچه خانوادگی
عربشاهی کتابچه ای را می آورد و نشان می دهد. 
اسامی شهدایی اســت که با مادر نسبت فامیلی 
دارند. تعدادشان زیاد است. کتاب را ورق می زند 
و یکی یکی درباره شهدا توضیح می دهد: »احمد 
و مسعود عربشاهی برادرانم. هر دو سال 62شهید 
شــدند. به فاصله چند ماه. احمد 23فروردین و 
مسعود آبان ماه به شهادت رسیدند. احمد در دوران 
انقالب خیلی صدمه کشید. موقع نصب اعالمیه 
امام)ره( او را گرفته بودند. وقتی در زندان مادرم او 
را دیده و بی تابی کرده بود. احمد مادرم را دلداری 
داده و گفته بود اگر این کارها را نکنیم پس چطور 
اسالم زنده بماند. حضرت زینب)س( مگر صبر نکرد 
شما هم باید صبوری کنی.« عربشاهی به وابستگی 
زیاد مادر به احمد اشاره می کند و اینکه آنها مثل 
2روح در یک کالبد بودند. بعد نحوه شــهادتش 
را تعریف می کند: »احمد در شــرهان مشــغول 
مسئول تدارکات بود و حین آب رساندن به رزمنده 
مورد اصابت ترکش قرار گرفت. وقتی شهید شد یک 
پسر به اسم امیر داشت. عروسمان فرزند دومش 
را هم باردار بود.« مســعود برادر دیگر عربشاهی 
درست چند ماه بعد از احمد در عملیات والفجر 4به 
شهادت رسید. او خودش محصل بود و با دستکاری 
شناسنامه راهی جبهه شــده بود. عربشاهی در 
ادامه به شهادت عباس غفارپور، همسر خود اشاره 
می کند: »عمر زندگی مشــترک من و عباس دو 
ســال و نیم بود. او هم همراه برادرهایم در کارگاه 
تراشکاری کار می کرد. داوطلبانه به جبهه رفت و 
2اسفند ماه سال 63شهید شد. برادرش حسین هم 
بعد از او به درجه رفیع شهادت نایل شد. ثمر ازدواج 
ما محدثه است که االن خودش یک دختر دارد.« 

گزارش

هميشه سجاده نمازمان كنار هم بود
روایت مادر شهید ابراهیم خلیلی، تخریبچي فیلم »اخراجي ها« از سبک تربیتي فرزندانش

لحن مادرانه اش چقدر به دل می نشــیند. آرام و 
با طمانینه حرف می زند. برخوردش صمیمی است 
و همین باعث می شود حس غریبگی در نخستین 
دیدار وجود نداشته باشد. مرســلی از آن دسته 
بانوانی است که حضورش در هر خانه ای می تواند 
امنیت و آرامش را به افراد خانواده هدیه کند. صبر 
و بردباری که در رفتار او دیده می شود ستودنی 
است. به سال های جوانی خود برمی گردد. زمانی 
که با شــهید عباس خلیلی ازدواج کرد. تعریف 
می کند: »16سال داشتم که ازدواج کردم. همسرم 
در یک شرکت بتن ریزی کار می کرد. وقتی جنگ 
شد داوطلبانه به جبهه رفت درصورتی که حتی کار 
با اسلحه را بلد نبود. مدتی را هم در مناطق جنگی 
خدمت کــرد. اما در خرداد ســال 60در منطقه 
دشت عباس به شهادت رسید. آن زمان دخترم 

فاطمه 4سال و ابراهیم ام 18ماه داشت.«

ابراهیم، مرد کوچک خانه ام بود
 بعد از شهادت عباس، مرســلی ماند و 2کودک 
نوپا. باید جای خالی پدر را برای آنها پر می کرد. بار 
سنگینی بر دوش او افتاده بود اما مرسلی به رغم 
جوان بودنش خیلی باتجربه بود و می دانســت 
چطور باید کشــتی زندگــی اش را به ســاحل 
برساند. برای همین ســعی کرد ارتباط صمیمی 
با بچه ها برقــرار کند و به جای اینکه مادرشــان 
باشد دوست و رفیق شان بود. می گوید: »هرشب 
موقع خواب بچه هایم را در آغوشــم می گرفتم و 
برای آنها قصه می گفتم. البه الی داستان توصیه 
اخالقی هم می کردم. همیشه به بچه ها می گفتم 

در دنیا فقط یک خوبی می ماند. بدی هیچ وقت 
فراموش نمی شود. یا اینکه درباره پدرشان حرف 
می زدم. می گفتــم چقدر باغیرت بــوده و برای 
دفاع از کشــور جان خود را فدا کرده اســت.« او 
برای ابراهیم از رشــادت رزمنده ها و شهدا زیاد 
حرف می زد آنقدر که وجود پســرک لبریز شده 
بود از حماسه آفرینی های شــهدا. پدر در ذهن او 
قهرمانی بود که همتا نداشت. کسی که شجاعانه 
به جنگ دشمن رفته بود. هر روز که می گذشت 
 ابراهیم بیــش از پیش بهانه پــدر را می گرفت. 
دل تنگ او بــود. مرتب از مادر می خواســت تا 
خاطرات جنگاوری پدر را تعریف کند. مرسلی به 
آن روزها برمی گردد: »ابراهیم همیشه بزرگ تر از 
سنش رفتار می کرد. با اینکه کوچک بود اما می شد 

به او تکیه کرد. در واقع مرد کوچک خانه ام بود.« 

معلمی که راه زندگی را به ابراهیم نشان داد
دوره نوجوانی ابراهیم یعنی آغاز تحول او. یکی از 
معلمانش باعث این تغییر شده بود. آقای رستمی 
معلم عربی ابراهیم با بیــان خاطراتی از جبهه و 
جنگ او را مشتاق به دانستن درباره ناگفته های 
دفاع مقدس کرد. مادر تعریف می کند: »ابراهیم 
با حرف های آقای رستمی انگار آدم دیگری شده 
بود. برای همین از من خواســت که عضو پایگاه 
بسیج مسجد محل شود. رضایت دادم و تشویقش 
هم کردم. ابراهیم از وقتی بسیجی شد بیشتر وقت 
خود را  در مسجد می گذراند. چند سالی گذشت 
و او دوره دبیرســتان را تمام کرد و بعد هم عضو 
نیروی سپاه شد. مین زدایی را هم آنجا یاد گرفت.« 

پایی که روی مین ماند
یک روز ابراهیم به خانه آمد و به مادر گفت از طرف 
حضرت آقا ماموریت دارم به شهرهای غربی کشور 
بروم. بار اول به گیالنغرب رفت و بار دوم در همان 
منطقه، پایش روی تله انفجاری رفت و مجروح شد. 
مادر می گوید: »در منطقــه ای نزدیک ایالم گروه 
خنثی کنندگان مین محدوده وسیعی را پاکسازی 
کردند. ابراهیم چند ســاعت بعــد برمی گردد به 
آنجا تا بررسی کند مبادا مینی جا مانده باشد. اما 
ناگهان پایش روی مینی می رود و آســیب جدی 
می بیند. چندبار هم عمل جراحی شد اما متأسفانه 
پزشکان تا زیر زانو پای او را قطع کردند.« با اینکه 
نقص عضو شــده بود اما باز برای تخریبچی بودن 
مصمم بود. او مردی نبود که پشــت میز بنشیند. 
روح آزادی داشت. مادر تعریف می کند: »به ابراهیم 
گفتم مادرجان خنثی کردن مین خطرناک است 
چرا مرتب بــه این ماموریت مــی روی؟ گفت در 

شهرهای غربی زمین های کشاورزی پر از مین های 
خنثی نشده است. اگر کسی هنگام کار پایش روی 
مین برود چه کسی می تواند جبران کند؟ چندی 
پیش یک خانم بــاردار پایــش روی مین رفت و 
مجروح شد. نمی توانم این چیزها را تحمل کنم.« 

فرزند صالح؛ به برکت حضور در مجلس روضه
ابراهیم روح بلندی داشت. افق دیدش بیشتر از 
سنش بود. نمی توانست رفتار بد و گناه آلود دیگران 
را تحمل کند. برای همین وقتی در مجلسی که 
حضور داشت غیبت یا دروغی گفته می شد لب 
به اعتراض باز می کرد و از جمع خارج می شــد. 
مادر می گوید:»در زمانی که ابراهیم را باردار بودم 
زیاد در مجالس روضه یا قرآن شرکت می کردم. 
معتقد بودم بچه ها در بطن مادر همه  چیز را خوب 
متوجه می شوند. دلم می خواست فرزندم با محبت 
اهل بیت)ع( تربیت شود. معتقدم دلیل بیزاری 

او از گناه و خطا همــان مجالس روضه ای بود که 
می رفتم.« مرسلی برای پرورش دینی بچه ها به 
جای گفتن احکام الهی بیشتر به آنها عمل می کرد. 
مقید بودن او به خواندن نماز اول وقت تأثیر زیادی 
در خانه گذاشــته بود. می گوید: »معموال چند 
دقیقه مانده به اذان ســجاده ام را پهن می کردم. 
ابراهیم من را می دید و زود کنارم می ایســتاد تا 
نماز بخواند. بعد که بزرگ تر شد از من خواست به 

مسجد برود. همراه دایی اش می رفت.« 

به جای تسلیت به من تبریک بگویید!
ابراهیم با اینکه جانباز بود ولی هیچ وقت برای 
تفحــص و خنثی کردن میــن کوتاهی نکرد. 
مرتب بــه ماموریت می رفــت. او در کنار این 
فعالیت ها ســفرهای زیادی به سوریه داشت. 
5سالی هم در جبهه های مقاومت بود. تا اینکه 
در 4تیرماه سال 1396در شهر حلب به شهادت 
رسید. وقتی خبر شــهادت ابراهیم را به مادر 
دادند گفت: »به جای تسلیت، تبریک بگویید. 
ابراهیم ام را برای سربازی امام زمان)عج( تربیت 
کرده بودم. خدا را شکر که در راه اسالم شهید 
شد.« تنها دلخوشی فرشته مرسلی این روزها 
دیدن محمدطاهای 14ساله و ریحانه 18ساله 
فرزندان ابراهیم است. آنها مرتب به مادربزرگ 
خود سر می زنند و با دیدن او لبخند شادی روی 
لبش می نشانند. مرســلی می گوید:»عروس 
با تقوایی دارم و به او افتخــار می کنم. ریحانه 
و محمدطاها را مثل خود ابراهیــم بار آورده 
اســت. وقتی آنها را می بینم می گویم خدا را 
شــکر می کنم که چقدر شــما را خوب و زیبا 
خلق کرده است. درســت همان حرف هایی 
که آن روزها به ابراهیم می گفتم. بچه ها لذت 
می برند وقتی پدر و مادر از آنها تعریف می کنند. 
به بچه ها باید بها داد. احترام گذاشت. تا منش 

بزرگی پیدا کنند. من ابراهیم را 
ابراهیم جان صدا می کردم و او 

در جواب می گفت: جانم.« 

»خیرالنساء«مادرمهربانجبههها
کتاب »خیرالنساء« داستان مهربانی و از خودگذشتگی بانویی به نام »خیرالنساء 
صدخروی« را روایت می کند که در دوران جنــگ خاضعانه برای رزمنده ها نان 
می پخت و به جبهه ها می فرســتاد. ماجرای 8ســال خدمت مادرانه او را سمانه 
آتیه دوست، نویسنده ای جوان و خوش ذوق نوشته است. کسانی 
که شاهد فعالیت خیرالنساء بودند روایت کرده اند: »از خیرالنساء 
پرسیده بودند اگر برایتان آرد بیاوریم، برای جبهه نان می پزید؟« 
زن میانسال صدَخروی هم البد به خیال اینکه حکایت یکی دو 
کیسه اســت گفته بود: »چرا که نه؟!« و چند روز بعد شده بود 
حکایت یک خاور آرد گندم ناخوانده، وسط یک روستای کویری 
در سبزوار.« خیرالنساء صدخروی مقاومت را از دل خانه گلی اش 
در روســتایی کوچک به جهان صادر کرد؛ زنی »نه شرقی، نه 
غربی« که هر جا بود رسالتش را انجام می داد؛ چه در طول 8 سال 
جنگ که چادرش را به کمر بست و برای جبهه ها مادری کرد، چه 
آن روز که باحوصله، تمام یک قرن زندگی اش را برایمان هجی 
کرد تا برای همیشه، مثل کشکولی انباشته از حکمت ناب در دل تاریخ بماند. این بانو 
در آذرماه سال 1399از دنیا رفت و برای همیشه نامی جاودانه از خود به جا گذاشت. 

معرفی 
کتاب

تخریبچیفیلم»اخراجیها«
 سال 86بود که مسعود ده نمکی از شهید خلیلی خواست تا در فیلم اخراجی ها نقشی را 
ایفا کند. آن هم به عنوان تخریبچی. شهید ابراهیم هم چون تجربه خوبی در خنثی کردن 
مین داشت، قبول کرد. ده نمکی بعد از شهادت او چند عکس از پشت صحنه این فیلم را 
در شبکه مجازی گذاشت با این هدف که یاد و خاطره او را گرامی دارد. »کامبیز دیرباز « 
بازیگر نقش اول فیلم اخراجی ها به یاد شهید ابراهیم خلیلی شهید مدافع حرم پستی 
در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: »یکی از یاران ما در فیلم اخراجی ها به آرزویش 
رسید و به جمع رفقای شهیدش پیوست، ابراهیم جان سالم من رو به مجیدسوزوکی 

)خدمت( برسون بهش بگو: ایول داری مرد.« 

مکث

سردارسیافزادهوحكایت»جنگشانزدهساله«
آیین بزرگداشت یازدهمین سالگرد عروج سردار »احمد سیاف زاده« 
و رونمایی از کتاب »جنگ شانزده  ساله« نوشته سعید عالمیان، روز 
چهارشنبه )پنجم بهمن( ساعت 18 در سالن خلیج فارس موزه ملی 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس تهران برگزار خواهد شد. این مراسم با 
حضور دریادار پاسدار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
و نوای صادق آهنگران به همراه مراســم نقل خاطره توسط همرزمان 
و فرماندهان دوران دفاع مقدس برگزار خواهد شــد. سعید عالمیان 
نویسنده کتاب »جنگ شانزده  ساله« درباره این اثر خود گفت: »از آنجا 
که شهید سیاف زده از نزدیک با شهید حسن باقری همکاری داشت، 
برای ثبت خاطراتش درباره شهید باقری با او مصاحبه هایی انجام دادم. 
بیان رسا و شیوای او من را جذب کرد. در نهایت در سال های 94 و 9۵ 
تصمیم گرفتم که کتاب زندگی نامه و خاطرات او را به نگارش درآورم. 
سال 96 این کتاب آماده چاپ بود و در نهایت به تازگی به چاپ رسیده 
است. پرداختن به زندگی شهید ســیاف زاده اهمیت باالیی دارد. او 
بیشتر زندگی خود را مستقیم وقف جنگ کرده است و هیچ گاه به کار 
دفتری نپرداخت. منبع اصلی نگارش کتاب زندگی شهید سیاف زاده 

صوت های روایتگری در کالس تربیت راویان جنگ و دست نوشته ها و 
اسناد مکتوب خودش است. در اصل او خاطرات خودش را در این کتاب 
روایت کرده اســت. در این زمینه همسر و فرزندان شهید سیاف زاده 
کمک بســیاری به من کرده اند تا بتوانم به این اسناد دسترسی پیدا 
کنم. همچنین این کتاب 39 راوی دارد که پیرامون شهید سیاف زاده 

صحبت کرده اند.«
نویسنده کتاب های »حاج قاسمی که من می شناسم«، »مأموریت در 
ساحل نیسان« و »پسرهای ننه عبداهلل« در ادامه گفت: »شهید سیاف 
پیش از آغاز جنگ در خوزســتان درگیر مقابله با خلق عرب بود. در 
دوران جنگ هم بی وقفه در جبهه حضور داشــت و پس از آن به مدت 
8 سال تا پیش از شهادتش خاطرات موثق خود را برای راویان راهیان 
از جنگ بازگو کرد. او از نگاه من فرماندهی است که 16 سال در جنگ 
حضور داشته است. من معتقد هستم کار فرماندهان ما زمانی در رابطه 
با جنگ پایان می یابد که خاطرات خود را از دوران8 سال دفاع مقدس 
بیان کرده باشند و شهید سیاف تا آخرین لحظه از زندگی اش این کار را 
انجام داد. برای همین عنوان کتاب »جنگ شانزده ساله« انتخاب شد.«

خبر

صبر این زن ستودنی است. در استقامت به کوه استواری می ماند که در هر سختی و مشقتی باز هم سربلند و پایا مانده است. این جمله غلوآمیزی درباره او 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

نیست. داستان بردباری او امروز نقل زبان زنان دوست و آشناست. مادران؛ فداکاری و ایستادگی اش برای فرزندان خود را مثال می زنند. فرشته مرسلی هم 
همسر شهید است و هم مادر شهید. 41سال پیش، یعنی همان بحبوحه جنگ مردش را خود برای دفاع از وطن راهی جبهه های جنگ کرد. سال ها بعد درست 
3۵سال بعد از ابراهیم خود تنها پسرش گذشت. همان ابراهیم نوپایی که بعد از شهادت همسرش، برای او هم مادر بود و هم پدر. شیر شرزه اش را با عنوان مدافع حرم برای حفظ امنیت حرم آل اهلل)ع( 
به سوریه فرستاد. این عهدش با خدا بود. اصال ابراهیم را به دنیا آورده بود تا سرباز امام زمان)عج( باشد. به عهدش هم خوب وفا کرد. از ابراهیمش دل کند. اگر چه کار راحتی نبود. گذشتن از دردانه اش 
صبر زینبی می خواست که او داشت. این را از نشستن در روضه های امام حسین)ع( یاد گرفته بود. می دانست گذشتن از خود شرط دلدادگی است. فرشته مرسلی، همسر و مادر شهیدان عباس و 

ابراهیم خلیلی مصداق بانویی است که ایثار و مقاومت را به بهترین شکل معنا کرده است. داستان زندگی او و شیوه فرزندپروری اش شنیدنی است. پای صحبت این مادر می نشینیم.

مادربزرگ قاسم فامیلی 
داشت از روستاهای 

استان مرکزی که بچه ای 
به نام ابوالفضل داشتند 

که کر و الل بود. به خاطر 
ازدواج فامیلی ۵بچه 
خانواده یا نابینا بودند 

یا کروالل. ابوالفضل 
در آسایشگاهی در 

تهران نگهداری می شد 
که مادربزرگ قاسم او 

را پنجشنبه و جمعه 
می آورد منزلش. قرار 

شد سپاه عیدی آن سال 
را زودتر بدهد. مبلغش 
هم 2۵۰۰ تومان بود که 
با حقوقمان پول زیادی 
می شد. یک شب قاسم 
آمد خانه و به من گفت: 
می خواهی عیدی مان 
را با خدا تقسیم کنیم؟ 
درحالی که ما یک سال 

چشم مالیده بودیم 
برای این عیدی، اما من 

هم گفتم آره. البته به 
من قبلش گفته بود اگر 
مخالف بودی می توانی 

مخالفت کنی. بعد گفت: 
ابوالفضل می خواهد برود 

شهرستان پیش پدر و 
مادرش لباس هم ندارد. 
بیا با پولی که داریم، او را 
مهیا کنیم تا پر و پیمان 
برود شهرستان. من در 

دلم کمی سختم بود، 
اما دیدم کارش خیلی 

قشنگ است.رضایتم را 
زود اعالم کردم. قاسم 

رفت دنبال ابوالفضل.

وقتی رسیدند دیدم 
دست های ابوالفضل که 
پسری 16ـ 1۵ساله بود، 
پر بود از پالستیک های 

خرید. این بچه چون 
کروالل بود نمی توانست 

احساسات خودش را 
بیان کند. لباس، چکمه 

و کاپشن خریده بود. 
بسیار خوشحال بود. 

من هم غذا درست 
کرده بودم. این بچه سر 

سفره هم خریدها را 
دور خودش ریخته بود 
و آنها را از خودش دور 

نمی کرد، از بس ذوق 
داشت. می گفتم غذا 
بخور، اما حواسش به 

خریدها بود و با دست 
می کشید به چانه اش 

و می خواست به من 
بفهماند اینکه ریش 

دارد، این خریدها را برای 
من کرده. می خواست 

من را متوجه کند.

تا صبح من از صدای 
پالستیک ها بیدار 

می شدم. ابوالفضل 
نصفه شب بیدار شده 

بود و هنوز باور نمی کرد 
این خریدها برای 

اوست. قاسم به من 
گفت: چه بخواهم و چه 

نخواهم مادربزرگم از 
این خریدها متوجه 

می شود، اما قسمش 
می دهم به کسی حرفی 

نزند. به من هم گفت: 
دوست ندارم کسی 

متوجه این کار شود. بیا 
فقط خدا از این موضوع 
باخبر باشد. ما دستمان 

خالی شد، اما دل یک 
بچه کروالل که دستش 

خالی بود، خوشحال 
شد. یادم هست وقتی 

قاسم شهید شد، 
ابوالفضل چه گریه ای 

می کرد! در فامیل اصاًل 
کسی حواسش به این 

بچه نبود.

عیدی ای که با خدا 
تقسیم شد

شــهید قاســم بیــات از 
فرماندهــان تاکتیــک 
پادگان امام حســین)ع( 
بود که به تاریخ 8 اسفند 
سال62 در عملیات خیبر 
به شهادت رســید. توران 
بهلولی همسر این شهید 
در برشی از خاطرات خود، 
زندگی مشترکش با قاسم 

را اینطور روایت می کند:
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به اســتناد آمار و ارقام موسسه خانه کتاب 
و ادبیات ایــران، در آذر مــاه1401 حدود 
7هــزار و820 عنــوان کتاب بــه ویترین 
کتابفروشــی ها راه یافته است، کتاب های 
کودک و نوجوان در این آمار با یک هزار و669 
عنوان نســبت به دیگر حوزه ها پیشــی 
گرفته اند. در ادامــه نگاهی آماری داریم به 

انتشار کتاب در آخرین ماه پاییز امسال.

نگاهی به آمار نشــر کتاب در آذر ماه1401  نشان دهنده تقویت و رشد چاپ کتاب در 1
برخی بخش ها ازجمله کودک و نوجوان و 
ادبیات در این صنعت است. در آخرین ماه فصل پاییز 
در سال1401، 7 هزار و820 عنوان کتاب منتشر شده 
که 5 هزار و732 عنوان کتــاب تالیفی و 2 هزار و88 
عنوان ترجمه شده است. طبق آمار موسسه خانه کتاب 
و ادبیات ایران و بر اســاس گزارش )ایبنا(ســهم 
کتاب های کودک و نوجوان در این ماه یک هزار و669 
عنوان کتاب در شمارگان 3 میلیون و642 هزار و680 
نسخه است که یک هزار و100نسخه آن تالیفی و 569 
عنوان آن تجدید چاپ اســت. 740عنــوان از این 
کتاب ها چاپ نخست هســتند، همچنین میانگین 
قیمت کتاب در این حوزه حدود 402 هزار و 889ریال 
است. بسیاری از کارشناسان حوزه نشر، به ویژه فعاالن 
بخش کودک و نوجــوان بر این باورنــد که به دنبال 
حضوری شدن مدارس از ابتدای فصل پاییز، استقبال 
دانش آموزان و خانواده ها از کتاب های حوزه کودک 
رشد زیادی داشته است و این مسئله به رونق فعالیت 

ناشران کودک و نوجوان کمک کرده است.

یک هزار و 377 عنوان کتاب در رتبه دوم 2ادبیات بعد از کتاب های کودک و نوجوان، با 
موضوعات قرار دارد کــه 963عنوان آن 
تالیفی و 414عنوان آن ترجمه است، 938عنوان از 
این کتاب هــا، چاپ نخســت و 439عنوان ترجمه 
هســتند، همچنین میانگین قیمــت کتاب در این 

موضوع 866 هزار و284 ریال است.

اجتماعی با 969عنوان در شــمارگان 3رتبه سوم فراوانی کتاب به موضوع علوم 
796 هزار و100 نســخه اختصاص دارد، 
763عنوان از این کتاب هــا تالیفی و 206عنوان اثر 

ترجمه شده هستند.

کتاب ارزان شد
نگاهی به آمار نشر کتاب در آخرین ماه پاییز و کاهش میانگین قیمت کتاب ها

خشایار گرامیگزارش
خبرنگار

دریچهرمان نوجوان

فلسفه

قصه های کهن

معرفی نامزدهای ششمین دوره 
جایزه »ابوالحسن نجفی« 

 هیــأت داوران جایزه  اســتاد ابوالحســن نجفی، متشــکل 
از ضیــاء موحد، مهســتی بحرینی، عبداهلل کوثری، حســین 
معصومی همدانی، موسی اسوار، امید طبیب زاده و آبتین گلکار 
با دبیری علی اصغر محمدخانی، پس از بررسی ۸۳ اثر ارسالی به 
دبیرخانه، فهرست نامزدهای راه یافته به مرحله  نهایی ششمین 

دوره  این جایزه  را به این شرح اعالم کرد:
1 »دروازه خورشید«، الیاس خوری، نرگس قندیل زاده، نشر نی.

2 »پی نوشت: هنوز دوستت دارم«، سیسیلیا آهرن، سارا پالیدی، نشر مون.
3 »تاریخچه تراکتورها بــه اوکراینی«، مارینا لویتســکا، خاطره 

کردکریمی، نشر برج.
4 »ژنرال دالروره«، ایندرو مونتانللی، وازریک درساهاکیان، نشر نو.

5 »در جست وجوی یک پیوند«، کارسون مکالرز، حانیه پدرام، نشر بیدگل.
6 »ترز راکن«، امیل زوال، محمد نجابتی، انتشارات فرهنگ  معاصر.

7 »روز ملخ«، ناتانیل وست، فرید دبیرمقدم، نشر ماهی.
8 »انقالبی ها دوباره دست به کار می شوند«، مائورو خاویر کاردناس، 

طهورا آیتی، نشر برج.
9 »نقشه و قلمرو«، میشل اوئلبک، ابوالفضل  اهلل دادی، نشر نو.

 جایزه »ابوالحسن نجفی« هرســاله برای احترام و پاسداشت 
خدماتی که او به فرهنگ، ادب و عرصــه  ترجمه  این مرز و بوم 
کرده، به بهترین ترجمه رمان و مجموعه داستان کوتاهی که در 
یک سال گذشته منتشر شده، اهدا می شود. زمان مراسم اهدای 

جایزه ابوالحسن نجفی متعاقبا اعالم خواهد شد.

ناِم غالم خریده
از ابراهیم ادهم که گفت: وقتی 
غالمی خریدم،گفتــم: »به چه 
نامی؟« گفــت: »تا چه خوانی.« 
گفتــم: »چه خــوری؟« گفت: 

»تا چه دهی.« گفتم: »چه پوشی؟« گفت: »تا چه پوشانی.« گفتم: 
»چه کنی؟« گفت: »تا چه فرمایی.« گفتم: »چه خواهی؟« گفت: 
»بنده را با »خواست« چه کارست؟« با خود گفتم: »ای مسکین، 

بندگی باری بیاموز. تو در همه عمر، معبود را چنین بوده ای؟«
تذکره االولیاء – عطار نیشابوری

امیل و کارآگاهان 
»امیل و کارآگاهان« از رمان های 
مشهوری است که اریش کستنر، 
نویســنده  کالس پرنده و لوته و 
همتایش، برای نوجوانان نوشته 

اســت. این کتاب به تازگی با ترجمه فرناز تیمورازف از ســوی 
نشر ماهی به چاپ دوم رسیده است. داستان درباره نوجوانی به 
نام امیل است که برای تعطیالت به برلین، به خانه مادربزرگ و 
خاله اش رفته. او در قطار، چنددقیقه ای خوابش می برد و همین 
موقع پولش را می دزدند. امیل بــرای پیداکردن پولش درگیر 
ماجرای هیجان   انگیزی می شود. او در شــهری بزرگ و غریب 
درگیر تعقیب  وگریز مهیجی می شود. خوشبختانه با چند نوجوان 
هم سن وسال خودش آشنا می شود که به او کمک می کنند. امیل 
و کارآگاهان درباره  مســئولیت پذیری بچه هایی است که برای 
یکی از دوستشان مشکلی رخ داده اســت. امیل اِریش کسْتِنر  
)زاده ۱۳فوریه۱۸۹۹ در درســدن - درگذشته ۲۹ژوئیه۱۹۷۴ 
در مونیخ( نویسنده، شــاعر، فیلمنامه نویس و طنزپرداز آلمانی 
بود که بیشتر به سبب شوخ طبعی، اشعار تیزبینانه اجتماعی و 
پرداختن به ادبیات کودکان شناخته شده  است. نشرماهی این 
کتاب ۱5۲صفحه ای را به بهای ۴5هزار تومان منتشر کرده است.

زندگی نامه ی آیزایا برلین
کتــاب »زندگی نامــه ی آیزایا 
برلیــن« نوشــته »مایــکل 
ایگناتیف« را عبداهلل کوثری به 
فارســی برگردانده که به تازگی 
چاپ سوم آن به بهای ۲۳0هزار 
تومان منتشر شده است.  آیزایا 
برلین در ریگا متولد شد و انقالب 
روســیه و جنگ جهانی اول را 
به چشم دید، به لندن مهاجرت 

کرد و در آکسفورد درس خواند، در جریان جنگ جهانی دوم از 
سوی وزارت امور خاجه انگلستان به نیویورک، واشنگتن و مسکو 
رفت، دلبسته فرهنگ و ادبیات روسیه بود و مقاله هایی درباره آن 
نوشت. زندگی نامه او، اثر مایکل ایگناتیف، به گونه ای درخشان 
زندگی این متفکر نامدار را بازمی آفریند. مایکل گرنت ایگناتیف 
)زاده ۱۲می ۱۹۴۷( نماینده سابق پارلمان کاناداست. او دارای 
تبار روسی است و فارغ التحصیل رشته تاریخ از دانشگاه تورنتو 
است و توانسته دکترای خود را از دانشگاه هاروارد دریافت کند. 
نشر ماهی این کتاب 56۸صفحه ای را به بهای ۲۳0هزار تومان 

منتشر کرده است.

آخرین ماه پاییــز1401، کاهش میانگین 4یکی از نکات قابل توجه آمار نشر کتاب در 
قیمت کتاب در آذر ماه امســال حدود 
82 هزار و500 تومان اســت که نسبت به 2ماه دیگر 
فصل پاییز پایین ترین میزان را دارد؛ این درحالی 
است که میانگین قیمت کتاب در مهر ماه، 93هزار 
تومان و در آبان ماه 105هزار تومان بوده است. این 
کاهش قیمت دالیل مختلفی دارد که توزیع کاغذ 
دولتی و ثبات بهای کاغذ و مواد اولیه حوزه چاپ و 

نشر برخی از آنها به شمار می آیند.

است، اما به نظر می رسد با توجه به اینکه طی ماه های اخیر قیمت 5اگرچه نوسانات نرخ ارز طی 2هفته اخیر تعادل قیمت را بر هم زده 
کاغذ و مقوا و ســایر ملزومات حوزه چاپ و نشر با کمترین تغییر 
همراه بوده، این موضوع تاثیر مستقیم بر قیمت کتاب گذاشته است. به نظر 
می رسد توزیع کاغذ دولتی و داخلی نیز بر این موضوع اثرگذار بوده است. 
نگاهی به آمار منتشر شده فهرســت تخصیص کاغذ به ناشران از مرداد تا 
مهر ماه 1401 نیز بیانگر توزیع وسیع و گسترده کاغذ به همه ناشران دولتی و 
خصوصی است. این در حالی است که خودکفایی در حوزه کاغذ برای دولت 
سیزدهم یک مسئله راهبردی است و این دولت به دنبال راهکارهایی برای 

افزایش توان تولید کاغذ تحریر در کشور با هدف پاسخ به نیاز ناشران است.

قیمت کتاب در کشور اغلب  تابع بهای کاغذ به عنوان 6
کاالی اســتراتژیک در 
صنعت نشر اســت و معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی با آگاهی از ایــن گزینه 
تاثیرگذار، با ایجــاد ظرفیت های 
مختلف در کشور تالش می کند، کاغذ 
باکیفیت را با قیمت مناسب در اختیار 

اهالی نشر قرار دهد.

7820
عنوان

کتاب در آذرماه 
امسال منتشر 

شده است.

3میلیون و642هزار و680
نسخه

كتاب هایی است كه در آذرماه برای كودكان و 
نوجوانان منتشر شده است.

402 هزار و  889
ریال

میانگین قیمت کتاب در حوزه 
كودك و نوجوان بوده است.

5732
عنوان

کتاب، سهم 
كتاب های تالیفی 
در آذرماه امسال 

بوده است.

2088
عنوان

كتاب در این بازه 
زمانی )آذرماه( 

ترجمه و به فارسی 
برگردانده شده اند.

1669
عنوان

كتاب، طبق آمار 
موسسه خانه کتاب 

و ادبیات ایران، 
سهم آثار کودک و 
نوجوان در آذرماه 

بوده است.

569
عنوان

از كتاب های 
كودك و نوجوان 
منتشر شده در 
آذرماه امسال 

تجدید چاپ بود ه اند.

740
عنوان

از کتاب های 
كودك و نوجوان 
چاپ نخست 

هستند.

1100
نسخه

از كتاب های منتشر شده 
برای كودك و نوجوان 

تالیفی بوده اند.
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 شماره  8699

حسنحسنزاده
روزنامه نگار 

دربند را با طبیعت زیبای مســیر کوهنوردی، رستوران ها 
و مراکز تفرجگاهی می شناســیم. اما دربند به عنوان یکی 
از آبادی های شمیران، تاریخچه پر و پیمانی هم دارد؛ مثل نام »مغ محله« که به 
بخشی از محله دربند گفته می شد و هنوز هم قدیمی های شمیران از این نام برای 

اشاره به بخشی از دربند استفاده می کنند.
هنوز هم در پســکوچه های پلکانی محله دربند، خانه های کاهگلی با گلدان های 
رنگارنگ روی ایوان پیدا می شــود که ســاکنان قدیمی این محلــه را با خود به 
روزگار گذشــته آبادی دربند ببرد؛ به دورانی که دربند روســتایی خوش آب و 
هوا پای کوه های ســر به فلک کشیده شــمال تهران بود و در کوچه هایش عطر 

میوه های نوبرانه می پیچید. آبادی دربند بیش از ۲۰۰ سال قدمت دارد و از دوران 
ناصرالدین شاه برای مردم تهران روستایی شناخته شده و در روزگاری که هنوز از 
خیابان کشی ها و خانه های مدرن خبری نبود، مسافران دربند و به ویژه مسافرانی 

که قصد داشتند به پس قلعه سفر کنند، با نام »مغ محله« آشنا بودند.
گذر از دربند بدون عبور از دل باغ های انبوه گیالس و آلبالو که در پیشــانی این 
آبادی قرار داشت امکان پذیر نبود. دربندی ها به محله کوچکی که پر از دار و درخت 
و باغ  میوه های نوبرانه بود و در پیشــانی دربند قرار داشــت، مغ محله می گفتند. 
مغ محله همان مرغ محله بود که به زبان شمیرانی مغ محله تلفظ می شد و از زندگی 

روستایی و وجود مرغ های فراوان در مزارع و باغ های آن خبر می داد.

ازخیابانجمهوریکهواردخیابان رضانیکنام
میرزاکوچکخانشویدساختمانيروزنامه نگار 

قدیمی،امازیباتوجهتانراجلبمیکند.بناییکهنزدیکبه
90ســالقبلســاختهشــدورویســردرآنمدرسه
»فیروزبهرام«خودنماییمیکند.اماماجرایســاختاین
دبیرستانچهبودوفیروزبهرامکیست؟دبیرستان»فیروز
بهرام«را»دهشرادمنشبهرامجیبیکاجی«اززرتشتیان
سرشناسوثروتمندهندیکهدرتهرانسکونتداشتبهیاد
فرزندش»فیروزبهرامبیکاجی«ســاخت.فیروزبهرامدر
هشتمدیماهسال۱۲9۴درجنگجهانیاولبراثراصابت
اژدربهکشتیدردریایمدیترانهکشــتهشد.بهرامجی
بیکاجیبرایساختاینمدرسهکهسال۱۳۱۱افتتاحشد
حدود۷0هزارروپیههزینهکرد.اینمرکزآموزشیدرآغاز
دخترانهبودوپسازساختدبیرستانانوشیرواندادگرو
انتقــالدانشآموزاندختربهآن،پذیــرایدانشآموزان

پسرشد.
درابتداازمجموع۵۷۵دانشآموزاینمدرســه۱۵۴نفر
زرتشتیبودندو»سهرابســفرنگ«نخستینمدیراین

دبیرستانبودکهمدت۱۱
ســالادارهآنرابهعهده
داشت.پالنســاختمان
متقارنوبرونگراســتو
درطراحیآن،تلفیقیاز
معماریاصفهانیوسبک
نئوکالسیکغربیاستفاده
شــده.درضلعغربیاین
ساختمانی نیز دبیرستان
۲طبقهبا۴اتاقوجوددارد
کهدرســال۱۳۲۵توسط
شــخصیبهناماردشــیر
آذرگشسببهیادفرزندش
اسفندیارکهدر۱۴سالگیبر
اثرحادثهفوتکرد،ساخته

شدتابرایآموزشهایجبرانیدانشآموزانبهکارگرفته
شود.اینبنا،ساختماناســفندیارنامداردکهاکنون

مجاوردبیرستانفیروزبهراماست.
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در روزگاری که تهران از تاراج دشمنان در امان نبود، »مالعباس  ابوذرامیرانی
بیات ایروانی« ملقب به »میرزاآغاســی« که صاحب زمین ها و روزنامه نگار 

بازارچه عباس آباد بود، دستور داد حصاری دور بازارش بسازند تا امنیت آن حفظ شود. برای 
این حصار هم دروازه ای ســاخت که به »دروازه نو« مشهور شــد.ورود و خروج به بازار 
عباس آباد فقط از این دروازه ممکن بود و ۳مناره  فیروزه ای رنگ داشت. بعدها این بازار هم 

اسم خود را از دروازه وام گرفت و هنوز هم به »بازار دروازه نو« معروف است.
»نصراهلل حدادی« تهران شناس می گوید:  »دروازه نو در دوره محمدشاه قاجار تأسیس شد 
و به همین دلیل دروازه محمدیه هم نام گرفت. این دروازه از دروازه های اصلی شهر نبود 
چون داخل حصار تهران قرار داشت. معروف است که وقتی گاو میرزا آغاسی از بازارچه رد 

می شد، آجیل های چیده شده در بیرون مغازه ها را می خورد.« این بازار در ضلع شمالی 
میدان محمدیه قرار دارد؛ همان میدانی که به »پاقاپوق« معروف بود و در آن مجرمان را 
اعدام می کردند. اکنون ساختمان های قدیمی و پاساژهای کشباف و مغازه های فروش نخ 
در این بازار خودنمایی می کند و کمتر کسی از دالیل نامگذاری اش خبر دارد. »مسجد 
محمدیه« یکی از بناهای قدیمی این بازار است که سال۱۳۴۶ ساخته شده. قدیمی ها از 
پدران خود شنیده اند که اینجا خانه های مسکونی هم وجود داشت و آب روانی از وسط 
بازارچه عبور می کرد که از باغ شاه به این سمت از پایتخت جاری می شد و مردم نیز همان 
آب را مصرف می کردند. باالی باروی دروازه نو هم، کاشی هایی وجود داشت که نقش رستم 

و سهراب روی آن حک شده بود. این کاشی  ها اکنون در موزه ملی نگهداری می شود.

گاومیرزادربازارآجیلمیخورد!
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ثریاروزبهانی اینجا قدیمی ترین عبادتگاه زرتشتیان در تهران، آتشکده و 
نیایشگاه آدریان از دوره قاجار است؛ بنایی آجری رنگ با در روزنامه نگار 

چوبی کنده کاری شده. یکی از لنگه های در که باز می شود، ساختمانی با نمای سنگ 
سفید و کنگره ای در باالی دیوار و۶ ستون که جلوی در ورودی قرار گرفته اند.هربخش 

این آتشکده در خیابان میرزا کوچک خان جاذبه و زیبایی خاص خودش را دارد. 
سر ستون هایی سنگی که هر کدام ۴ سر گاو دارند و گویی تمام وزن این ساختمان را به 
دوش می کشند. معبد آدریان در سال ۱۲۹۳ توسط »ارباب کیخسرو شاهرخ« رئیس 
انجمن وقت زرتشتیان تهران بنا شد و ساخت آن حدود۳سال طول کشید. »ارباب 
کیخسرو« در یادداشت های خود درباره دلیل ساخت این آتشکده نوشته است: »به 

آن اندیشه افتادم که برای جماعت عبادتگاهی الزم است، زیرا در تهران برای جماعت 
نزدیک به ۵۰۰ تن که بیشتر پیشه  بازرگانی و کشاورزی داشتند، هیچ عبادتگاهی 
وجود ندارد.«پس از ساخته شدن بنای آدریان »موبد اردشیر رستم رستمی«، »موبد 
بهرام رشید شید« و »موبد هرمزیار بهرام سروش« مأمور شدند که آذر یا آتش بزرگ 
را با قاطر از یزد به تهران بیاورند. آنطور که در منابع آمده آنها ساعت ۹ بامداد از دروازه 
یزد به سوی تهران حرکت کردند.قافله پس از ۲۵ روز به دروازه شاه عبدالعظیم)ع( 
تهران رسید.این عبادتگاه هزار و ۳۰۰متر مربع مساحت داشته که بیش از ۲۰۰متر از 
این مساحت به آتشکده و نیایشگاه اختصاص دارد. نام آتشکده آدریان در فهرست آثار 

ملی به شماره ۷۴۴۲ در ۱۲ فوریه ۲۰۰۱ ثبت شده است. 

قدیمیترینعبادتگاهزرتشتیان
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مغمحلهکجاست؟

حوالی ایســتگاه متروی ملت در میدان بهارستان، نمای زیبای  پریسانوری
عمارتی قجری به چشم می خورد. این عمارت که شباهت بسیاری روزنامه نگار 

به کاخ گلستان دارد، روزگاری قصر مسعود میرزا، پسر ناصرالدین شاه، بوده. مسعود میرزا، 
چهارمین پسر ناصرالدین شاه بود. این شــاهزاده نگون بخت هیچ وقت ولیعهد نشد، چون 
مادرش از ایل افشار بود و شرط شاه قاجار شدن این بود که مادر از ایل قاجار باشد. البته این 
تنها بدشانسی او نبود. چشم چپ مسعود هم لوچ بود، به همین خاطر در بین عوام به شاهزاده  
لوچ مشهور شده بود. شازده لوچ که از ناصرالدین شاه لقب ظل السلطان گرفته بود و والیت 
فارس و اصفهان و خیلی از مناصب دولتی را در اختیار داشت، حکمران مستبد و در عین حال 
بداقبالی بود. او همه کار می کرد که اعتماد پدر را جلب کند و لیاقتش را برای ولیعهدی نشان 

دهد اما موفق نمی شد. او در عمارت مسعودیه مهمانی بزرگی تدارک دید و سربازانش برای 
شاه رژه ای باشکوه برگزار کردند همین اوضاع را بدتر کرد. شاه که از قدرت پسرش ترسیده 

بود، بعد از این مهمانی فرمان داد مسعود از همه  مناصبش برکنار شود.
بعد از به قدرت رسیدن مظفرالدین شاه، قصر این شازده قجری مدتی پاتوق مشروطه خواهانی 
مثل ظهیرالدوله شده بود، چرا که مسعود از مخالفان جدی مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه 
یعنی برادر و برادرزاده اش بود. در نزدیکی همین عمارت بمبی زیر کالسکه محمدعلی شاه 
منفجر شد و بهانه ای به دست محمدعلی شاه داد تا این عمارت و همینطور مجلس را به رگبار 
ببندد. قزاق های روس همان روز که مجلس را به توپ بستند  ، مسعودیه را هم غارت کردند، 

چون می دانستند که محمدعلی از عمویش چقدر بیزار است. 

قصرشازدهایکهبهرگباربستهشد
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بهترینقصههایتاریخیتهرانجایزهمیگیرند

صفحه»روایتتهران«کهپیشرویشماست،ازاینپسبهانعکاسروایتهایخواندنیتاریختهرانقدیموسرگذشتشخصیتهاونامداران،خیابانها

وگذرها،واقعههایتاثیرگذاروتاریخشفاهیطهرانتعلقخواهدداشت؛باعکسهایبازماندهازخاطراتتهراندیروزوقصههاوماجراهایپسپشتاین

عکسها.شماهممیتوانیددرانتشاراینصفحهکهمتعلقبهخودشماوشهرشماستماراهمراهیکنید.»همشهری«بهترینعکسهاوقصههاییراکهبرای

دتانمنتشروبهشما»همشهریانهمراه«هدیهایتقدیممیکند.
ماارسالمیکنیدبانامخو

نشانیوشمارهتماسما:mahaleh@hamshahri.orgو۲۳0۲۳۴۵۵-۴۶۴

 یادگار دو پدر
برای دو پسرکشته شده

۹۰سال از ساخت 
دبیرستان فیروزبهرام در تهران می گذرد
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حتی فکر کردن به واکســنی کــه نیازی 
به تزریق با ســوزن ندارد هم جذاب است. 
مدت هاســت متخصصان در تالش هستند 
مدل های متفاوتی از واکســن برای مقابله با 
کووید-19ارائه کنند تا هم روند رساندن آن 
به بدن آسان تر شــود هم آنهایی که فوبیای 
تزریق دارنــد راحت با ایــن پدیده روبه رو 
شــوند. بحران همه گیری کووید-19، مبدا 
بسیاری از تحوالت پزشکی بود، ازجمله تولید 
واکسن مبتنی بر پلتفرم mRNA و همچنین 
کوتاه شدن بی ســابقه زمان تولید واکسن. 
رسیدن به اشــکال مختلف واکسن ازجمله 
استنشاقی و خوراکی نیز یکی از موضوعاتی 
بود که دانشمندان در این دوره برای آن تالش 
شبانه روزی داشــته و دارند. به ویژه حاال که 
زیرســویه های غیرمنتظره کووید هربار به 
شکلی بروز می کنند و طبق گفته متخصصان 
واکسیناسیون علیه آن باید به صورت ساالنه 

تکرار شود، لزوم تولید چنین 
واکسن های آســان مصرفی 

بیشتر به چشم می آید.

ریشه کن شدن کووید-19 با واکسن خوراکی
سالهاپیشواکسنفلجاطفال،واکسیناسیونعلیهاینبیماریوریشهکنکردنآنراآسانترکرد
حاالمحققاندرمسیرساختچنینواکسنیبرایمقابلهبهتروریشهکنکردنکووید-19هستند

زهرا خلجیدانش
روزنامهنگار

عدلیه، پیگیر قطع اینترنت کنکوری
رئیسقوهقضاییهازقطعاینترنــتدرزمانبرگزاریکنکورو
مشکالتایجادشــدهبرایمردمانتقادکرد.حجتاالسالمو
المسلمینغالمحسینمحســنیاژهایدرحاشیهنشستیدر
قوهقضاییهدرمیانســخنانخودنسبتبهقطعاینترنتطی

2روزپایانیهفتهگذشتهتذکرداد.

اودراینموردگفت:اینکهبرایحفظحقوقشرکتکنندگان
درکنکوروجلوگیریازتقلبتمهیداتیاندیشیدهشود،حتما
امریضروریوالزماستاماقطعاینترنتدرساعاتبرگزاری
کنکوربرایمــردموامورروزمرهواداریآنهــابهصورتقابل
توجهیمشــکلایجادکرد.آنگونهکهخبرگزاریمیزاننقل
کردهرئیسدستگاهعدلیهتأکیدکردکهبرهمینمبناضروری
استرئیسسازمانبازرسیبررسیهایناظربراینموضوعرااز
اینحیثکهچهراههایدیگرجایگزینیوجودداردودرسایر
کشورهایدنیاچهتدابیریبهمنظورجلوگیریازوقوعتقلب

درآزمونهابدونقطعاینترنتصورتمیگیرد،انجامدهد.
محسنیاژهایدرهمینراستابابیاناینکهقطعاینترنت،راه
منطقیقابلقبولیبرایجلوگیریازتقلبدرکنکورنیســت،
گفت:علیایحالبایدبرایکنکورهایآتیتدبیریدراینزمینه
صورتگیرد.اوهمچنینخطاببهمسئوالنحاضردرجلسهاز
آنهاخواستدرجلساتیکهبامتولیاناینترنتبرگزارمیکنند
ازآنهاســؤالکنندوبخواهندکهبرایکنکــوربعدیتدبیری
اندیشیدهشود.رئیسدســتگاهقضاهمچنینازورودخودبه
موضوعخبــردادوگفت:خودمنهمموضوعرادرجلســات

مربوطهمطرحمیکنم.


تأثیر قطع اینترنت بر سالمت
همچنینیکیازپلتفرمهایآنالینحوزهسالمتطیگزارشی
اعالمکردکــهثبتهمهنســخههایالکترونیــکباکاهش
4درصدیمواجهشدهاســت.مشاورهآنالینتصویریپزشکی
همدراینبازهزمانی6درصدکاهشومشاورهتلفنی8درصد
افزایشیافتهاست.مدیراینپلتفرمبهاختالالتماههایگذشته
اشارهکردهوگفتهاست:»طیماههایگذشتهمشکلکندی
اینترنتیکیازمهمترینمشکالتماوسایردوستانیاستکه
کسبوکارآنالیندارند.امااینموضوعدریکهفتهگذشتهبه
شکلقابلتوجهیبیشترشدهومشکالتزیادیبرایماکهدر
حوزهسالمتبهطورمســتقیمباجانبیمارانسروکارداریم،

ایجادکردهاست.«

براســاس اطالعیــه اداره  تحقیقــات 
فدرال آمریکا )FBI(، هکرهای مرتبط 
 با کره شمالی در سال گذشته میالدی 
۱۰۰میلیــون دالر رمــزارز دزدیده انــد. 
آنگونه که FBI ادعا کرده این ســرقت 
بــزرگ از طریــق یــک ســرویس کریپتو 
 Lazarus انجام شده است. گروه های
و APT38 حملــه  هکــری ژوئــن۲۰۲۲ 
)خــرداد و تیــر۱۴۰۱( را از طریــق بریــج 
شــرکت   Horizon چیــن  بــالک 
Harmony که در آمریکا فعال است، 

انجام دادند.

100
میلیون دالر

ریال دیجیتــال بعــد از اجرای آزمایشــی 
در کیــف پول هــای  3بانــک  ملــی، ملت 
و تجارت قرار است ۱۸بهمن ماه با مجوز 
بانک مرکــزی در تمام بانک هــا وارد فاز 
عملیاتی شود و برای پرداخت های خرد 
به کار گرفته شود. این پروژه در سال۹۷ 
از سوی بانک مرکزی کلید خورد و اکنون 
پس از ۴سال قرار است تا ۲هفته دیگر 

در همه بانک ها اجرا شود. 

4
سال

فناوری

عددخبر

اینترنت

حمایت از استارت آپ های خالق
یکیازشتابدهندههایدانشبنیانکشوردر۳حوزهفناوری
آمادگیخودرابرایجذباستارتآپهایخالقاعالمکرد.
بهگزارشایسنا،اینشتابدهندهدانشبنیانآمادگیخود
رابرایجذبفناورانواستارتآپهادرحوزههایصنایع

پلیمر،پتروشیمیوفناورینانواعالمکرد.
برایناساس،فناورانواجدشرایطباجذباینشتابدهنده

میتوانندازخدماتمتنوعیبرخوردارشوند.
منتورینگومربیگریعلمی،شبکهسازیوایجادکانالهای
ارتباطیعلمیوفنی،جذبسرمایهوسرمایهگذاریروی
طرحها،انجامامورثبتنامدانشبنیانواخذتســهیالت،
اخذگواهینامههایمعتبرنانومقیاس،ســیبســالمت،
استفادهازفضایکاراختصاصیواشتراکیمختصاعضای
شتابدهندهوامکاناتاداریومالیازجملهاینتسهیالت
بهشمارمیرود.همچنینستادفناورینانومعاونتعلمی،
فناوریریاستجمهوریاعالمکردهکهارائهخدماترایگان
کارگاهی،آزمایشگاهیوصنعتیبهواحدهایفناورمستقر
درشتابدهندهوخدماتتجاریســازیوانتقالفناوری
برایاســتارتآپهاوصنایعازدیگرتسهیالتاعطاییاین

شتابدهندهدانشبنیانخواهدبود.

   واکسن نوشیدنی
محققــاندرحــالکارروییکواکســن
کووید-19هســتندکهافرادمیتوانندبدون
دخالتســوزن،آنواردبدنکننــد.آنهادر
حالگســترشتمرکزخودرویواکسنهای
مخاطی،کهشــاملواکسنهایاستنشاقیو
همچنینواکسنهایخوراکیاست،هستند.
فازنخســتکارآزماییبالینیاینواکســن
خوراکیعلیــهکووید-19کهQYNDRنام

دارد،بهپایانرسیدهاستوهماکنونمنتظر
بودجهبیشــتریبرایانجــامآزمایشهای
دقیقتروپیشرفتهتراستتاباپایاناینمراحل
بهبازارعرضهشود.کایلفالنیگان،بنیانگذار
شرکتســازندهQYNDR،گفت:میتوانیم
لفظمهربانرابرایواکسنQYNDRانتخاب
کنیم،چــراکهروشنرمتریبرایرســاندن

واکسنبهبدنفرددارد.

   انحصار شکنی از نام های بزرگ
وقتیازواکسنهایکووید-19صحبتمیکنیم،ممکناستنامهایبزرگیچونفایزر،مدرنا،
جانسوناندجانسونوآسترازنیکابهذهنبرسد.اماحقیقتایناستکهدرسراسرجهان،محققان
بانامهایکوچک،درحالکاربرایساختواکسنهایجدیدازجملهبینی،استنشاقیوخوراکی
هستند.مانندآنچهاخیرادرچینوهندتولیدشدهاند.بااینحالمحققانهنوزمنتظردادهها
هستندتاتأییدکنندکهآیاواکسنهایمخاطیوعدههایشــانبرایجلوگیریازابتالچقدر
عملیمیشود.درصورتتأیید،بانسلجدیدیازواکسنکوویدروبهروخواهیمبودکهنهتنها

شــدید،کهحتیازابتالنیزجلوگیریازمرگومیــروبیمــاری
میکند.

   سازگاری با دستگاه گوارش
عالوهبرنخستینبودندرنوعخود،نتایجکارآزمایی
بالینیامیدوارکنندهازنیوزیلندنشــانمیدهدکه
QYNDRگزینهمناســبیبرایمحافظتدربرابر
بسیاریازســویههایکووید-19است.فالنیگان
گفت:ساختنواکسنیکهباسیستمگوارشیانسان
بسازد،واقعاچالشبرانگیزاســت.اوافزود:تالش
مادرطولتحقیقاتاینبودکهچگونهواکســنی
بســازیمکهدرمســیرعبورازمعدهوروده،مؤثر
باشدوپاسخمناسبراالقاکند.طبقاینتحقیق،
دانشمندانامیدوارندکهواکسنهایمخاطینهتنها
ازبیماریهایشدیدومرگمحافظتکنند،بلکه
بتوانندهمانندواکسنهاوتقویتکنندههایمبتنی

برپلتفرمmRNAازابتالنیزجلوگیریکند.

   نحوه عملکرد واکسن های خوراکی
متفاوتازواکسنهایسنتی،واکسنهایمخاطی
ازطریقغشاهایمخاطیانسانواردبدنمیشوند.
اگرواکســناستنشــاقیباشــد،ازطریقمخاط
بینیبهسیســتمایمنیمیرســدواگرخوراکی
باشدازطریقروده.واکســنهایمخاطیبهدلیل
انواعمختلفایمنیکــهتولیدمیکننــدواینکه
درســتازجاییکهویروسکووید-19واردبدن
میشود،بهبدنتزریقمیشود،بهعنوانگزینهای
مناســبیاحتیارجحبرایمبارزهباعفونتهای
کووید-19مــوردحمایتقرارگرفتهاند.واکســن
تقویتکننــدهاستنشــاقمحصولکشــورچین
کهچندماهپیــشدرچینمجــوزگرفتازجمله
ایــنواکسنهاســت.ژوفنــگیــو،مدیرعامــل
CanSinoBiologics،دربارهاینواکسنگفت:
واکسنمادرســطحبزرگتریجذبمیشودوبه
همیندلیلآنراازسایرواکسنهایبینیمتمایز
میکند.دکترامشآدالجا،متخصصبیماریهای
عفونینیزگفت:مابــرایمقابلهبهتــرباکووید-
19کههنوزازبیننرفتهوهرباربهشــکلیجدید
ظاهرمیشــود،بهنوعجدیدیازپاســخایمنیو
محافظتبهترازابتالمانندآنچهتوسطواکسنهای
مخاطیالقامیشــودنیازداریم.ایننوعواکسنها

آنتیبادیهایمختلفومؤثرتریایجادمیکنند.

فاز نخست 
کارآزمایی 
بالینی این 
واکسن خوراکی 
علیه کووید-19که 
QYNDR نام 
دارد، به پایان 
رسیده است
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 پرداخت شهریه 
در مدارس هیأت امنایی 

ممنوع
آموزش و پرورش می گوید دنبال مشارکت 

داوطلبانه در اداره مدارس است؛ نه درآمدزایی

بعد از اینکه اوایل هفته جاری، رئیس ســازمان 
مــدارس و مراکز غیردولتی آمــوزش و پرورش 
خبر از گسترش متوازن مدارس هیأت امنایی در 
راستای مردمی ســازی نظام حکمرانی آموزش 
و پرورش و شعار دولت مردمی، کیفیت بخشی، 
تقویت و ارتقای مشارکت عوامل سهیم و مؤثر داد، 

موجی از انتقادها در فضای مجازی به راه افتاد.

نابودی اصل 30؟
عده زیــادی در تحلیل ایــن صحبت ها، گفتند 
اظهارات رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
آموزش و پرورش در راســتای خصوصی سازی 
آموزش عمومی و نابودی اصل۳۰ قانون اساسی 
و آموزش رایگان اســت؛ موضوعــی که احمد 
محمودزاده، رئیس ســازمان مــدارس و مراکز 
غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو 
با همشهری، به شــدت آن را تکذیب می کند. او 
می گوید با اجرای این طــرح، دنبال درآمدزایی 
برای آمــوزش و پرورش و تحمیــل هزینه های 
آموزش بر دوش خانواده ها نیستند و به هیچ وجه 
قرار نیست با اجرای این طرح شهریه ای از بابت 
تحصیل دانش آموزان دریافت شود؛ تضمین این 
قول هم آغاز اجرای توسعه مدارس هیأت امنایی از 
مناطق محروم روستایی، حاشیه شهرها و مناطق 

کم برخوردار دیگر است.

ذهن مردم نسبت به مدارس هیأت امنایی تخریب شد
او با اظهار تأسف از عملکرد مدارس هیأت امنایی 
در ســال های گذشــته و تخریب ذهنیت مردم 
نسبت به این موضوع و دور شــدن این مدارس 
از اهداف عالیه خود، می گویــد: »با اجرای طرح 
توســعه مدارس هیأت امنایی در کشــور دنبال 
تغییر رویکرد این مدارس هســتیم. نباید وقتی 
اســم مدارس هیأت امنایی می آیــد برای مردم 
مدارس غیردولتی و غیررایگان تداعی شود، بلکه 
این مدارس باید نماد و الگوی عدالت آموزشی در 

کشور باشند.«

استفاده از ظرفیت های یک محله
به گفتــه او، مــدارس هیأت امنایــی واقعــی 
مدارسی هستند که در ســایه مشارکت تمامی 
ظرفیت های یک محله اعم از خیرین، مساجد و 
اولیای دانش آموزان رشد کرده و بستر آموزش و 
پرورش عادالنه نسل های آینده را فراهم می کنند: 
»موضوعی که در ســند تحول بنیادین هم بدان 
اشاره شده است. در این سند آمده است مدرسه 
کانون تربیتی محله است، اما امروز محله ها هیچ 
نقشی در اداره مدرسه ندارند؛ درحالی که با تقویت 
نقش محله در اداره مدرسه می توانیم شاهد رشد 
و شکوفایی فضاهای آموزشــی باشیم. اعتقاد ما 
این است که تربیت دانش آموزان تنها به وسیله 
آموزش و پرورش تربیت خوبــی نخواهد بود؛ به 
همین منظور بر این باوریم کــه تمام ارکان که 
شــامل خانه، محله، مسجد، مدرســه، رسانه و 
فضای مجازی هستند باید در تربیت دانش آموزان 
مشارکت داشته  باشند؛ بنابراین در دولت سیزدهم 
در تالش هستیم که این مشارکت شکل بگیرد و 

این ارکان با هم ارتباط داشته باشند.«

عملی شدن آرزوی خیرین مدرسه ساز
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت 
آموزش و پــرورش در ادامه، با اشــاره به حضور 
4۰هزار خیر در کشــور می گوید: »خیلی از این 
خیرین دوست دارند بعد از مشارکت با حضور در 
هیأت امنای مدرسه سهمی در اداره مدرسه داشته 
باشــند. تا به حال این امکان برای خیرین وجود 
نداشت تا در مدرسه ای که خودشان ساخته اند، 
تصمیم گیر هم باشــند، اما با هیأت امنایی شدن 
مــدارس و اداره محله ای آنها ایــن امکان برای 
خیرین فراهم می شود و چه بسا انگیزه ای برای 

افزایش مشارکت آنها هم شود.«

یک ضمانت اجرایی
محمودزاده بــا تأکید بر اینکه در طرح توســعه 
مدارس هیأت امنایی به هیچ وجه دنبال کســب 
پول و درآمد نیســتند، تضمیــن می کند همه 
دانش آموزان بــا برخورداری از هر ســطح مالی 
خانوادگی به صورت رایگان در این مدارس ثبت نام 
می شوند و با مدرســه ای که این رویه را در پیش 
نگیرد، برخورد خواهد شد: »اگر در بین خانواده 
دانش آموزان کسی بخواهد به مدرسه کمک کند، 
کاماًل اختیاری بوده و کسی حق ندارد خانواده ها 
را در مدارس هیأت امنایی ملزم به انجام این کار 

کند.«

چرایی در دستور کار قرار گرفتن یک طرح
او در پاســخ به این ســؤال که چرا طرح تبدیل 
مدارس دولتی به مدارس هیأت امنایی در دستور 
کار دولت قرار گرفته نیز می گوید: »متأســفانه 
مدارس دولتی ما دچار ضعف در تمامی بخش های 
آموزشــی، تربیتی و... شــده اند و الزم اســت با 
بهره گیری از تمامی ظرفیت های محله نســبت 
به تقویت مــدارس اقدام کنیــم.« او همچنین 
یادآور می شود:  »این طرح تمام مدارس منهای 
مدارس غیردولتی را شامل می شود. الزم است بار 
دیگر تأکید کنم که هدف، مشارکت در مدیریت 
مدرسه اســت. هم اکنون در حال مطالعه طرح 
هستیم و پیش بینی می کنیم از سال ۱4۰۲ این 

طرح عملیاتی شود.«

فاطمه عسگری نیاگزارش ۲
روزنامه نگار

دعوای تعطیلی مدارس با تغییر شاخص ها
آیا تغییر شاخص های آلودگی هوا، تعطیالت دانش آموزان را کمتر می کند؟

 »تغییر در استانداردهای شاخص آلودگی هوا« 
به عنوان یکی از راهکارهای مهــم جلوگیری از 
تعطیلی مدارس از سوی سازمان محیط زیست 
به عنــوان متولی و مجــری قانون هــوای پاک 
مطرح شده و وزرای کشــور و آموزش و پرورش 
از آن استقبال کرده اند، اما وزارت بهداشت با این 
تغییرات مخالف است و می گوید با وجود اینکه 
موافق تعطیلی مدارس نیســت، ولی این تدبیر 
هم مصداق پاک کردن صورت مســئله است و 
باید اقدامی جدی برای کاهش مواجهه و کاهش 
غلظت های آالینده های هوا صورت بگیرد. حمید 
ســوری، رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و 
پیشگیری از مصدومیت های دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی هم به همشهری می گوید: »بعد از 
بحران پاندمی کرونا، نظام آموزشی کشور آسیب 
جدی دیده و حساســیت نسبت به تعطیلی این 
مراکز باال رفته، اما راه حل آن تغییر شــاخص ها 
نیســت؛ ضمن اینکه تعطیل کردن مدارس هم 

باید آخرین راهکار باشد.« 

وضعیت کشورهای دیگر
بسیاری از کشورهای دنیا هم با معضل آلودگی 
هوا مواجهند، اما تعطیلی مدارس در اولویت شان 
نیســت؛ مثل هندوســتان که نام 9شهرش در 
فهرســت ۲5تایی آلوده ترین شــهرهای جهان 
قرار دارد، اما به نــدرت اقدام به تعطیلی مدارس 
می کند. آنها درصورت تشدید آلودگی هوا، فعالیت 
دانش آموزان را در فضای باز و برای ورزش ممنوع 
اعالم می کنند یا در شــهرهایی مثل شــیکاگو 
و لندن، بــا وجود اینکــه مــدارس در نزدیکی 
خیابان های شــلوغ و پرترافیک قــرار دارند، اما 
موانع گیاهی و درختان از دانش آموزان، معلمان 
و کارکنان مدارس در مقابل آلودگی هوا حفاظت 
می کنند. البته تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی 
هوا تنها مختص ایران نیست و کشورهایی ازجمله 
چین، هند، پاکستان و بنگالدش هم از این راهکار 
برای عبور از بحران آالیندگی ها استفاده می کنند، 
اما ایران جزو کشــورهایی اســت که بیشترین 
تعطیلی مدارس را دارد. عالوه بر این، رکورددار 
تعطیلی مدارس در دوران پاندمی کرونا هم هست 
و حاال نظام آموزشی کشــور، با ۳چالش جدی 

مواجه شده؛ اول نگرانی نظام سالمت و والدین از 
سالمت کودکان، دوم نگرانی مسئوالن از تبعات 
آموزش مجازی برای نظام تعلیم و تربیت و سوم 
اختالالت ناشــی از غیرحضوری شدن مدارس 
در پاندمی کرونا که با تعطیلی ســال تحصیلی 
جاری فرصتی برای رفع آن در نظام آموزشــی 
کشور فراهم نشده؛ ازجمله افت تحصیلی، تنبلی 
و بی انگیزگی، اتالف وقت، وابســتگی بیشتر به 
والدین به جای نظام آموزشــی، ناهنجاری های 

اجتماعی و... .

دنیا در مقابل آلودگی هوا تغییر سیاست داده
بررسی ها نشان می دهد که امسال نه تنها آلودگی 
هوا، بلکه شــیوع آنفلوآنزا در اوایل مهر و کمبود 
گاز در اوایل زمســتان هم آمار تعطیلی مدارس 
را افزایش داد، اما در نهایت با انتقادات گسترده، 
مدارس پس از روند نوســانی برگزاری کالس ها 
طی 4 ماه اخیر، باالخره از دوشــنبه باز شدند و 
به نظر نمی رســد که دیگر حتی آلودگی هوا هم 
منجر بــه تعطیلی آنها شــود؛ چراکه واکنش ها 
و انتقــادات از تعطیلــی مدارس شــکل جدی 
به خود گرفته و بســیاری از کارشناسان و حتی 
رئیس جمهور هم تأکید می کنند که این مسئله 
خســارات قابل توجهی به روند آموزشــی وارد 
کرده و ضروری اســت شــیوه هایی در کاهش 
مؤثر آلودگی هوا دنبال شــود که در عین حال 
باعث آسیب به روند آموزش مدارس هم نباشد. 
یکی از شــاخص ترین شــیوه های مطرح شده، 
تغییر در اســتانداردهای شــاخص آلودگی هوا 
از سوی ســازمان محیط زیست اســت که موج 
تأیید یا مخالفت همزمان را به راه انداخته است. 
احمد وحیدی، وزیر کشــور یکی از موافقان این 
طرح اســت. او می گوید: »روزانه هــزار میلیارد 
تومان هزینه آموزش و پرورش است. کالس های 
حضوری ارزش افزوده برای دانش آموزان و معلمان 
دارد و نباید مدارس تعطیل و غیرحضوری شود. 
با کمک سازمان محیط زیست پیشنهاد جدیدی 
را برای دولت تعیین می کنیم تا این استانداردها 
تغییر کند و الزم نباشــد در این شرایط مدارس 
تعطیل شــوند.« یوســف نوری، وزیر آموزش 
و پرورش هــم از این طرح اســتقبال می کند و 
می گوید: »رئیس جمهور به موضوع بازگشــایی 
مدارس توجه دارد و می خواهیم پیشنهاد دهیم 
که شــاخص ها برای تعطیلی مدارس را تعلیق 
کنند. در دنیا تا زمانی که شاخص آلودگی کمتر 

از ۲۰۰ باشد، تعطیلی مدارس صورت نمی گیرد و 
مدارس کشورهایی نظیر مکزیک و فرانسه با گذر 
شاخص آلودگی از ۳۰۰ به بعد تعطیل می شوند. 
درخواست من این است که منابع علمی و تجارب 
دنیا را در این زمینه نگاه کنید و صرفاً به بخشنامه 
سال 97هیأت وزیران در این حیطه اکتفا نکنید. 
البته بچه ها باید ماسک بزنند و رعایت کنند، ولی 
نباید جریان تعلیــم و تربیت به عنوان مهم ترین 
ســرمایه اجتماعی و فرهنگی تعطیل شود.« اما 
وزارت بهداشــت، مخالف تغییر استانداردهای 
شاخص آلودگی هوا با هدف تعطیل نشدن مدارس 
است. عباس شاهســونی، رئیس گروه سالمت 
هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت در این باره به 
ایســنا می گوید: »بعضی روزها در تهران غلظت 
ذرات معلق   بیــش از ۱۰برابر راهنمای 
سازمان جهانی بهداشت است و این یعنی غلظت 
ذرات معلق به حدی زیاد است که برای سالمتی 
مردم و به ویژه گروه های حساس ازجمله کودکان 

خطرناک است.«

تغییر شاخص ها، صورت مسئله را پاک می کند
»هرچه در راستای ســالمت مردم باشد، وزارت 
بهداشت با آن موافق است و هرچه که به سالمت 
مردم آسیب برســاند، وزارت بهداشت به عنوان 
متولی سالمت مردم با آن مخالف خواهد بود.« 
این نکته را هم رئیس گروه ســالمت هوا و تغییر 
اقلیم وزارت بهداشت اعالم می کند و معتقد است 
نباید با تغییر شاخص آلودگی هوا، صورت مسئله 
پاک شــود: »ما باید اقدام جــدی برای کاهش 
مواجهه و کاهش غلظت آالینده های هوا داشته 
باشیم و  ای کاش وزیر محترم آموزش و پرورش 
پیشــنهاد می دادند که اقداماتی نظیر نوسازی 
ناوگان حمل ونقل عمومــی، از رده خارج کردن 
خودروهای فرســوده، بهبود کیفیت سوخت و 
بهبود کیفیت خودروهای تولید داخلی و... برای 

کاهش غلظت آالینده های هــوا صورت گیرد.« 
به گفته شاهسونی برای تغییر این شاخص ها باید 
کمیته ای متشــکل از وزارت بهداشت، سازمان 
محیط زیست، وزارت کشــور و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تشکیل شــود تا تصمیماتی با 

رویکرد سالمت محور اخذ کنند.
او با بیان اینکه مقایســه ایران با ســایر کشورها 
که وضعیــت آلودگی هوای بدتــری از ما دارند، 
نمی تواند راهکار باشــد، تأکیــد می کند: »باید 
خودمــان را با کشــورهایی مقایســه کنیم که 
آلودگی هوا ندارند یا میزان غلظت آالینده های 
هوای آنها کنترل شــده اســت. باید ببینیم چه 
استانداردهایی دارند و چه کار کرده اند که به آن 
شرایط رسیده اند. استاندارد ساالنه ذرات معلق 
ما در کشــور ۶ برابر راهنمای سازمان بهداشت 
جهانی است و این یعنی مواجهه مردم با آلودگی 
هوا باالست؛ پس باید به جای تغییر شاخص ها، 
رویکرد خود را بر کاهش آالینده ها و کنترل منابع 

انتشار بگذاریم.«
این مسئول همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا 
سالمت کودکان زمان آلودگی هوا به خطر می افتد، 
می گوید: »سیستم تنفسی در کودکان مهم ترین 
بخش آسیب پذیر بر اثر آلودگی هواست؛ چراکه 
آنها هوای بیشــتری را نســبت به وزن بدن شان 
استنشاق می کنند. سطح وسیع فعالیت فیزیکی 
و گذراندن زمان بیشتر در فضاهای باز نسبت به 
بزرگساالن، احتمال مواجهه بیشتر با آالینده ها 
را در کودکان فراهم می کند. مطالعات هم نشان 
داده کودکانی که زمان بیشتری را در فضاهای باز 
مناطق شهری آلوده سپری می کنند با احتمال 
نارسایی بیشــتری در عملکرد دستگاه تنفسی 
مواجهنــد. همچنین تأثیر برخــی از آالینده ها 
مثل فلز سنگین سرب در کاهش ضریب هوشی 

کودکان مشخص شده است.«

راهکار، تعطیلی مدرسه و تغییر شاخص ها نیست
آلودگی هوا یکی از مشــکالت جدی سالمت در 
ایران و بسیاری از کشورهای دنیاست و تأثیرات 
حــاد و وخیمی بر ســالمت انســان می گذارد. 
برآورد های جهانی نشــان می دهــد که بیش از 
۳میلیون نفــر در دنیا به طور مســتقیم به دلیل 
اثرات سوء آلودگی هوا فوت می کنند و این آمار 
منهای مرگ های غیرمستقیم ناشی از آلودگی 
هواســت؛ این نکته ای اســت که حمید سوری، 
رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری 

از مصدومیت های دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی درباره تأثیرات مخرب آلودگی هوا بر 
ســالمت عمومی جامعه به همشهری می گوید، 
اما معتقد اســت که راهکار مبارزه با این آسیب 
تعطیلی مدارس و تغییر شاخص ها نیست: »این 
شاخص ها عمدتاً بر پایه پیشنهادهای بین المللی 
است نه بررسی های بومی. تغییر آنها باید با تدبیر 
و مطالعه انجام شود و جابه جایی این شاخص ها 
نمی تواند نتیجه مناسبی داشته باشد و نمی توان 
با آزمون و خطا این تغییــرات را ایجاد کرد. باید 
سنجش و بررسی ســطح خطر صورت بگیرد.« 
سوری معتقد است در این باره می توان از تجربه 
سایر کشــورها هم اســتفاده کرد: »با توجه به 
افزایش آلودگی هوا در فصول سرد سال، برخی 
کشورها اقدام به مدیریت تعطیلی مدارس کرده و 
تعطیالت زمستانی را درنظر گرفته اند و از آن سو 

تعطیالت تابستانی کمتری دارند.«
او با بیان اینکه در بحث مدیریت آلودگی هوا به 
جای پرداختن به معلــول باید به دنبال علل بود، 
ادامه می دهد: »مدیریت این شرایط بسیار مهم 
اســت و باید فوریت ها و اولویت هــا مدنظر قرار 
بگیرد. فوریت های عبور از یک بحران، به مفهوم 
تمرکز بر اولویت نیست و زمانی که سطح آلودگی 
هوا تشدید می شود نباید نخستین اقدام تعطیلی 
مدارس به عنوان اولویت درنظر گرفته شــود. در 
جهان برای تغییر اساسی در هر بحرانی چند اقدام 
کلی انجام می شود؛ اول آموزش و فرهنگسازی 
جامعه؛ اینکه مدیران و آحــاد جامعه در مقابل 
آلودگی هوا چگونه رفتار کنند تا این مسئله کمتر 
شود. مسئله دوم اصالحات محیطی و مهندسی 
اســت؛ ازجمله اصالح منابع و تجهیزات آالینده 
و مدیریت حمل ونقل. سومین مسئله هم بحث 

مقررات و قوانین درباره منشأ آالینده است.«
این اپیدمیولوژیســت همچنین تأکید می کند: 
»باید بســنجیم که اقدامات مختلف در مقابله 
با آلودگی هوا چه هزینه هــای مادی و معنوی و 
چه هزینه اثربخشی دارد؛ به عنوان مثال، آسیب 
ممنوعیت ورود خودروهای فرسوده غیربومی به 
شهر بیشتر اســت یا تعطیلی آموزش و پرورش. 
قطعاً با توجه به تجربه موفق کشــورهای دیگر، 
گزینه های متعددی برای مدیریت کاهش آلودگی 
هوا روی میز قرار دارد، اما تعطیل کردن مدارس 
باید جزو گزینه های آخر باشد و بدون مطالعات 
بومی و به روز نمی توان تصمیمی برای تغییر در 

استانداردهای شاخص آلودگی هوا گرفت.«
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ایران تنها کشوری نیست که به دلیل 
آلودگــی هــوا مــدارس را تعطیــل 
می کنــد امــا بســیاری از کشــورها در 
مواجهــه بــا آلودگــی هــوا تعطیلــی 

مدارس در اولویت شان نیست

مریم سرخوشگزارش۱
روزنامه نگار

51 هزار هکتار زمین کشاورزی سیراب می شوندسفر به ایران؛ ارزان و با کیفیت
کشورمان این روزها به یک مقصد جذاب برای توریست های کشورهای 

دیگر تبدیل شده است
سامانه آب رسانی گرمسیری در کرمانشاه و ایالم، به زودی به بهره برداری 

خواهد رسید

1415

عباس عبادی، معاون پرســتاری وزارت 

سالمت
بهداشــت، از جــذب 4۰ هــزار نیروی 
پرستاری از طریق آزمون استخدامی خبر 
داده و گفته: »کار ما در حوزه بهداشت و درمان به ۲بخش 
تقســیم می شــود که در بخش اول که قابل توجه است، 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری که به دالیلی ۱5سال 

عملیاتی نشده بود از آبان۱4۰۱ اجرایی شد. بخش دوم هم 
مربوط به مبحث اســتخدام در حوزه ســالمت است که 
تفاهمنامه ها با سازمان امور استخدامی کشور در حال نهایی 
شدن است که درصورت صدور مجوز، آزمون استخدامی را 
با رعایت اولویت افرادی که در دوران کرونا فعال بوده اند، تا 

پایان سال برای بالغ بر 4۰هزار نفر اجرایی می کنیم.«

برخورداری از مستمری با حداقل ۱۰سال سابقه، 

بیمه
برای مردان )بیمه شدگان( دارای حداقل ۶۰سال 
تمام سن و زنان 55سال تمام سن و ۱۰سال تمام 
سابقه پرداخت حق بیمه امکان پذیر است. رضا دهقان زاده، اداره 
امور بازماندگان سازمان تامین اجتماعی در این باره گفته: »برخی 
بیمه شدگان که طبق آرای کمیسیون های پزشکی موضوع ماده9۱ 

قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی شــناخته شوند اما حائز 
شرایط دریافت مستمری نشده و کمتر از ۶۰ سال )مردان( و کمتر 
از 55 سال )زنان( باشند، نیز می توانند از این مستمری بهره مند 
شوند. بیمه شدگان می توانند درصورت احراز شرایط بازنشستگی، 
درخواست خود را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به 

نشانی es.tamin.ir ثبت و پیگیری کنند.«/ ایرنا

شرایط برخورداری از بازنشستگی 10ساله استخدام 40 هزار پرستار با اولویت خدمت در کرونا

 درخواست
 ورود »سالمت« 

به کتب درسی
بهــرام عین اللهی، وزیر 
افزایش سطح  بهداشت: 
سواد ســامت در جامعه 
ضروری است و به همین 
دلیل از وزیــر آموزش و 
پــرورش می خواهیم که 
زنگ سامت و کتاب درسی 
سامت با تأکید بر سبک 
زندگــی، از دوره ابتدایی 
وارد مدارس شود. باید به 
ارتقای سواد سامت فکر 
کنیم و در این باره هم کتاب 
بخوانیم و هــم آموزش 
دهیم. هرچه ســن کمتر 
باشد آموزش پذیری هم 

بهتر است.

۸ میلیون دانش آموز 
 تحت پوشش
کانون مدرسه

حامد عامتی، مدیرعامل 
کانون پــرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان: 
فاز اول طــرح »کانون 
مدرســه« از اوایل بهمن 
شروع می شود و تا پایان 
خرداد ادامــه دارد و با 
اجرای آن حدود 8میلیون 
دانش آموز تحت پوشش 
قرار می گیرند. طرح کانون 
مدرسه با همکاری کانون 
پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و وزارت آموزش 
و پــرورش به منظــور 
بهره گیــری از امکانات 
آموزشــی و فرهنگــی 
برای توسعه فعالیت های 
تربیتی و پــرورش اجرا 

می شود. / ایسنا

اصالح بیمه روستاییان 
برای کاهش 

هزینه های درمان
ســیدحیدر محمــدی، 
رئیــس ســازمان غذا و 
دارو: در طــرح دارویار، 
روستایی ها فقط 433قلم 
دارو را می توانســتند با 
بیمه بگیرند، اما 3دهک 
اول ساکن شهرها به صورت 
همگانی  بیمــه  رایگان 
می شوند و همه داروها را 
به صورت بیمه ای دریافت 
می کنند. بر این اســاس، 
از وزیر بهداشــت تقاضا 
کردیم بیمه روستایی را 
بیمه سامت انجام دهد 
و قرار شد اعتبارات یک 
درصــد ارزش افزوده به 
بیمه ســامت داده شود 
و کل ۲0میلیــون  بیمه 
شده روستایی را هم بیمه 

سامت پوشش دهد.

 کشف کتاب هایی
 با واژه جعلی

»خلیج ع رب ی«
پیــام کاویانــی، رئیس 
پلیس اطاعات فرماندهی 
انتظامی تهــران بزرگ: 
کتاب های کمک آموزشی 
عربــی بــا واژه جعلی 
خلیــج ع رب ی در یــک 
چاپخانــه زیرزمینی در 
شــهرری کشــف و باند 
5 نفره ای که در این چاپخانه 
فعالیت داشتند دستگیر 
شــدند. این باند چاپخانه 
زیرزمینــی ۲1هزار کتاب 
کمک آموزشی عربی را با 
استفاده از خلیج ع رب ی 
بــه جــای خلیج فارس 
چاپ کرده بودند و درنظر 
داشتند تا آنها را به کشور 
عــراق ارســال کنند که 
قبل از ارسال شناسایی و 

دستگیرشدند.
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نرخ دالر گردشگران ورودی 
طبیعی اســت وقتی نوســان نرخ دالر در 
ایران زیاد باشــد به این دلیل که گردشگر 
خارجی در کشــور ریال هزینــه می کند 
برایش به صرفه اســت، امــا اینکه بگویند 
مثال گردشــگران خارجی به قیمت یک آدامس و ساندویچ در 
کشورشان می توانند یک شب در هتل های 3 تا 5 ستاره ایران 
اقامت داشته باشند یک مقایسه ســخیف است و شایسته این 
نیست که به آن پرداخته شود، اما با تمام این موارد به این دلیل 
که ارزش پول ملی به دالیل مختلــف در قبال ارزهای خارجی 
کاهش یافته است، قطعا برای گردشگران ورودی که به ایران سفر 
می کنند، بسیار به صرفه است. در مورد گران بودن پکیج های سفر 
گروهی به ایران نیز باید توجه داشت که درست است ارزش ریال 
در برابر دالر و ارزهای خارجی کاهش یافته، اما اگر یک گردشگر 
خارجی برای پکیج های ورود به ایران بخواهد مثال 2500دالر 
هزینه کند، این پکیج را باید به همین اندازه خریداری کند، اما 
باید خدمات ارائه شده در پکیج را ببینیم و بعد بگوییم سفر به 
ایران گران است یا ارزان؟ ولی قطعا در شرایط فعلی اگر گردشگر 
ورودی بخواهد در ایران رستوران برود و صنایع دستی خریداری 
کند یا از خدمات حمل ونقل استفاده کند با توجه به نرخ ارز قطعا 
سفر به ایران برایش ارزان تر تمام می شود؛ بنابراین اگر بتوانیم 
در این شرایط گردشگر ورودی به کشــور جذب کنیم، خوب 
است، ولی اینکه بگوییم گران شد نرخ دالر در گردشگری ورودی 
ایران یک فرصت اســت، چندان مقبول نیست؛ چون این چه 
فرصتی است که مثال بخش گردشگری از آن منتفع شود و دیگر 
بخش های اقتصاد بخواهند از آن متضرر شوند؟ بنابراین مقایسه 

این موضوع بسیار بی ربط است.

دریچهنقل قول خبر

خبر

بومگردی در اســتان خراسان رضوی وجود 
دارد کــه به گفتــه صــادق کاظمیــان، دبیر 
جامعــه حرفــه ای اقامتگاه هــای بومگردی 
نزدیک بــه یک ماه اســت دچار اختــال در 
کسب وکار شده اند. برودت هوا، مشکات 
جاده ای و کاهش فشار گاز ضریب اشغال 
این اقامتگاه ها را به صفر رســاند. افزایش 
تورم نیــز ســفر را از ســبد معیشــت خانوار 
حذف کرده و آسیب بزرگی به اقامتگاه های 

بومگردی وارد کرده است.

140
اقامتگاه

تومان تسهیات سفر در قالب کارت سفر 
با سود 4درصد به هر خانوار ایرانی تعلق 
می گیرد و آنطور که روح هللا حســین زاده 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه 
ایرانگردی و جهانگردی اعام کرده است، 
این اقدام با همــکاری بخش خصوصی و 
به منظور ارزان ســازی ســفر طراحی شده 
و قــرار اســت در نمایشــگاه گردشــگری و 
صنایع دســتی تهــران در بهمــن  ۱4۰۱ 

رونمایی  شود.

30
میلیون

عدد خبر

مشهد؛ رکورددار تاسیسات گردشگری 
حجت گنابادی نــژاد؛ معاون فرهنگی، 
اجتماعــی و زیارت اســتاندار خراســان 
رضــوی: مشــهد قطــب گردشــگری 
نیســت و دیگــر اســتان ها در بســیاری 
از جاذبه هــا از خراســان رضــوی جلوتــر 
هســتند. امــا ۵۲ درصــد امکانــات 
گردشــگری در این اســتان وجــود دارد 
و حــدود ۸۰ درصــد زائــران و مســافران 
به مشــهد با خــودروی شــخصی ســفر 
می کنند که نشــانه افزایش ســفرهای 

خانوادگی به مشهد است.

امیدواری به نمایشگاه فیتور اسپانیا 
علی اصغر شــالبافیان؛ معاون گردشگری 
وزارت میراث  فرهنگــی: فعــاالن صنعــت 
گردشــگری از دفاتــر خدمــات مســافرتی 
اســتان های تهــران، خراســان شــمالی، 
کردســتان، فــارس و اصفهــان در پاویــون 
ایران در نمایشگاه گردشگری فیتور ۲۰۲۳ 
اسپانیا حضور یافته و به معرفی ظرفیت ها 
و جاذبه هــای گردشــگری و فرهنگــی ایران 
پرداختنــد. امیدواریــم ایــن حضــور، آثــار 

اقتصادی مطلوب داشته باشد.

سفر به ایران؛ ارزان و با کیفیت
کشورمان این روزها به یک مقصد جذاب برای توریست های کشورهای دیگر تبدیل شده است

محمد باریكانیگردشگری
روزنامه نگار

   تورهای گروهی سفر به ایران، گران تر شده اند
علی صدرنیا، عضو هیأت مدیره جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری: تورهای ایران نسبت به تورهای 
دیگر کشورها گران است و اینکه می گویند سفر به ایران ارزان است، واقعیت ندارد. گردشگران گروهی، ایران   را یک 
مقصد خاص می بینند و می دانند که قیمت پکیج های سفر به ایران در مقایسه با دیگر نقاط جهان باالتر از عرف 
است. االن در ترکیه و خیلی از کشورهای منطقه ارزش خدماتی که گردشگران خریداری می کنند، بسیار باالتر از 
قیمت تور است، اما در ایران آژانس دار اگر یک تور به مقصد ایران ببندد تا موقعی که تور وارد شود، می بیند سودی 
برایش نداشته؛ چون قیمت غذا و هتل و حمل ونقل باال رفته است. اتوبوسی که سال98 با یک میلیون و200هزار 
تومان اجاره می شد، حاال بیشــتر از 4میلیون تومان هزینه دارد؛ بنابراین هر اندازه که قیمت دالر باال برود، برای 
فعاالن تورهای ورودی  به صرفه نیست. پیش از این هزینه صرف یک وعده غذا در رستوران برای یک تور گروهی 
2میلیون تومان بود و االن باید برای هر نفر 800هزار تومان هزینه کنیم؛ بنابراین تور ایران االن گران تر شده است. 
آژانس ها هم با قیمت دالر آزاد نمی توانند پکیج سفر به ایران بفروشند و باید با نرخ نیمایی قیمت تور را محاسبه 
کنند. تا این پول هم به ایران برســد 20درصدش  بین راه می پرد و برخی اوقات هم تمام پول برگزار کننده تور را 
می خورند. از این منظر برگزاری تورهای ورودی پکیج های ایران حتی با باال رفتن نرخ دالر نه تنها ارزان نشده است، 
بلکه به دلیل باال رفتن سایر خدمات گران تر نیز شده است. البته در سفرهای انفرادی ممکن است هزینه سفر به 
ایران برای گردشگران ورودی بسیار ارزان تر تمام شود، ولی آن هم مشکالت خودش را دارد؛ چون بسیاری از هتل ها 
از گردشگران خارجی دالر نمی گیرند، اما در خرید سوغات یا رستوران و... قطعا هزینه گردشگر بسیار اندک است.

   خارجی ها با 30دالر در ایران هتل 5ستاره می گیرند
جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه حرفه ای هتلداران ایران: ســفر به ایران نسبت به سال98 برای خارجی ها بسیار 
ارزان تر تمام می شود. اگر مسافران خارجی در ســال98 با پول یک همبرگر یک شب در هتل های 3ستاره ایران 
اقامت می کردند، االن می توانند با 30دالر در هتل 5ستاره و با 10 تا 20دالر در هتل های 3 و 4 ستاره اقامت کنند. 
چون در این سال ها نرخ هتل ها متناسب با تورم باال نرفته است؛ بنابراین سفر به ایران االن نسبت به سال 97 و 98 
بسیار ارزان تر شده است. قبال عراقی ها که به ایران سفر می کردند با ارزش پولی که داشتند به زور به هتل یک ستاره 
می رفتند، اما االن با پرداخت همان پول هتل های 5ســتاره می گیرند. یک هتل 4ستاره را به 10دالر برای یک 
شب به گردشگران عراقی می دهیم و آنها به ما می گویند با این پول در کشورشان یک ساندویچ هم نمی دهند. در 
این شرایط عمال برای سفر خارجی ها به ایران سوبسید می دهیم.به همین دلیل است که سرمایه گذاران صنعت 
هتلداری جهان که هتل های زنجیره ای و بزرگ دنیا را اداره می کنند حاضر به سرمایه گذاری برای ساخت هتل 
در ایران نیستند؛ چون توجیه سرمایه گذاری برایشان ندارد. هتل های اروپا برای گردشگران از 300 تا 1500دالر 
برای یک شب قیمت دارند؛ این درحالی است که هتل های 5ستاره در ایران برای گردشگران خارجی تنها 30دالر 
قیمت دارند. اینکه بگوییم افزایش قیمت دالر در گردشگری ورودی ایران یک فرصت است باید گفت بله چنین 
است، اما فرصتی نابرابر است؛ چون گردشگری ورودی فقط به قیمت خدمات نیست و عوامل مختلفی در آن دخیل 
هستند. یکی از دالیل، نرخ پایین خدمات گردشگری اســت؛ بنابراین هر اندازه هم که این موضوع را فرصت در 
گردشگری ورودی تلقی کنیم با این حجم از تبلیغات منفی علیه ایران در خارج از کشور همه  چیز خنثی می شود.

قیمت دالر در ســال98 در بازار تهران 13هزار تومان بود و همان سال 
سازمان جهانی جهانگردی، ایران را ارزان ترین مقصد جهانی سفر در بین 
140کشوراعالم کرد. کمی پیش از این اعالم، فعاالن گردشگری اقامت 

در هتل های 3ستاره ایران را به اندازه قیمت یک همبرگر در اروپا اعالم 
کردند اکنون دالر در بازار آزاد بیش از 40 هزار تومان است و احتماال ایران 
در گزارش سال سازمان جهانی جهانگردی بار دیگر رتبه نخست ارزان ترین 
مقصد گردشگری جهان را کسب کند. اکنون باالترین قیمت برای اقامت 
در هتل های 4 و 5ستاره ایران بین 670هزار تومان تا 2میلیون و200هزار 
تومان است؛ یعنی یک گردشگر خارجی  می تواند با پرداخت 14 تا 49دالر 

در هتل 4 یا 5ســتاره ایران اقامت کند. یک گردشگر خارجی همچنین 
می تواند با 100دالر  7وعده غذا در بهترین رستوران های ایران سفارش 
دهد. در ترکیه قیمت یک وعده غذا برای 2نفر در یک رســتوران بسیار 
خوب 2میلیون و400هزار تومان معادل 53دالر با نرخ  فعلی است. اما آیا 
افزایش نرخ ارز در ایران به نفع گردشگری است؟ برخی معتقدند اینگونه 

است و برخی دیگر می گویند پکیج  سفر به ایران را گران تر می کند.

لیال اژدری؛ مدیرکل توسعه گردشگری خارجی

مقابله بنیاد ایران شناسی با ایران هراسی
رئیس بنیاد ایران شناسی در نشست با دیپلمات های کشورمان در 
کشورهای خارجی گفت: بنیاد، این آمادگی را دارد که با گسترش 

رشته های مرتبط با ایران شناسی دانشجوی خارجی جذب کند. 
به گــزارش این بنیاد، محمدحســین رجبی دوانــی اعالم کرد: 
درصددیم عظمت های دیرینه ایران از دوران باســتان، اسالم و 
معاصر یعنی انقالب اسالمی را در قالب تحقیقات و یک نمایشگاه و 
موزه دائمی عظیم به نمایش درآوریم که می تواند برای گردشگران 

هم جذابیت داشته باشد.
رئیس بنیاد ایران شناســی گفت: اگر بتوانید چهره واقعی ایران و 
عظمت های آن را در برابر ایران هراســی های دشمنان به خوبی 
نمایش دهید قطعا جاذبه هایی برای مخاطبان شما در کشورهای 

محل ماموریت شما به وجود خواهد آمد.  ش
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مدیر ســتاد دیه قــم گفــت: از ابتدای 
ســال جاری 137زندانــی بــه همــت 
خیریــن و تــاش ســتاد دیــه اســتان 
قــم از زنــدان آزاد و بــه آغــوش گــرم 
خانــواده خــود بازگشــتند. بــه گزارش 
روابط عمومــی نمایندگــی ســتاد دیــه 
اســتان قــم، رضــا مرادی پــور اظهــار 
کرد: از ایــن تعــداد 127زندانــی مرد و 

10زندانی زن بودند.

137
زندانی

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و 
گردشــگری اســتاندار مازندران گفت: 
7۵درصــد تعهــد اشــتغال ســال1۴01 
مازنــدران بــا اعطــای تســهیات رونــق 
تولید و حمایت از کسب وکارهای خرد 
محقــق شــد. بــه گــزارش ایرنا، حســن 
خیریان پور افزود: تعهد اشتغال استان 
ایجــاد ۵3هزار شــغل بــود کــه ۴3هزار 

شغل ایجاد شده است.

75
درصد

عدد خبر

قم

مازندران

بوشهرعکس خبر

  رسیدگی ویژه
به مشکالت سیستان  و بلوچستان

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری روز گذشــته )سه شنبه 
4بهمن( به استان سیستان وبلوچستان سفر کرد.

 به گزارش همشــهری، بازدید از وضعیت چاه نیمه هــا، بازدید از 
خسارت های ناشی از سرما و یخبندان و شرکت در شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان از جمله برنامه های ســفر مخبر به استان بود. این 
سفر پیرو دســتور رئیس جمهوری، جهت بررسی و حل مشکالت 
حوزه های حامل انرژی و منابع آب استان انجام شده است که طی آن 
خبرهای خوبی هم به مردم داده شد. سیستان  و بلوچستان به عنوان 
محروم ترین اســتان ایران، این روزها در کنــار جلب توجه مردم و 
گردشگران، توجه مســئوالن را هم به خود جلب کرده است تا قطار 

پیشرفت و توسعه در این استان، تندتر به حرکت درآید.

توجه ویژه دولت
یکی از خبرهای خوبی که معــاون اول رئیس جمهــوری به مردم 
سیستان  و بلوچستان داد، رسیدگی ویژه دولت به مشکالت کم آبی 
و خشکسالی استان، به ویژه منطقه سیســتان در شمال است تا این 
مشکالت به صورت ریشه ای حل شود.  محمد مخبر در این باره گفت: 
دولت سیزدهم با جدیت طرح انتقال آب از دریا و استخراج آب های 
زیرزمینی به این اســتان را پیگیری می کند تا مشــکالت کم آبی و 
خشکسالی مردم این منطقه به طور ریشــه ای حل شود. وی  افزود: 
تامین آب از طریق چاه های ژرف و آب های سطحی تا بهار سال آینده، 
از برنامه های کوتاه مدت و همچنین بهره برداری از طرح های انتقال آب 

استانی حداکثر تا ۲ سال آینده از برنامه های میان مدت دولت است.  

دستور رئیس جمهوری
معاون امور عمرانی استاندار سیستان  و بلوچستان نیز در گفت وگو 
با همشــهری توضیح می دهد که مهم ترین دلیل سفر معاون اول 
رئیس جمهوری به استان، رسیدگی به موضوع خسارت بارندگی و 

سرما زدگی در استان و همچنین موضوع خشکسالی است. 
منصــور بیجار با بیــان اینکه بارندگــی و ســرمازدگی های اخیر 
974میلیارد تومان به سیستان  و بلوچستان خسارت وارد کرده است، 
می گوید: 318میلیارد تومان از این خسارت در بخش کشاورزی و 
بقیه در بخش تاسیسات آب، برق و راه است.  او با بیان اینکه کمبود 
آب در چاه نیمه ها، حقابه هیرمند و خســارت ناشی از خشکسالی 
هم در دستور کار این سفر بوده اســت، می افزاید: رئیس جمهوری 
 دربــاره موضوع آب و همچنیــن حقابه هیرمند، دســتور ویژه ای 

صادر کرده اند.  

خبر روز 

سامانه بزرگ گرمسیری غرب کشور به عنوان بزرگ ترین 
طرح توسعه منابع آب و خاک برای مدیریت آب های سطحی 
و تامین آب آشامیدنی، کشــاورزی و صنعت است که در 
استان های کرمانشاه و ایالم با هدف توسعه پایدار در حال 
اجراست؛ پروژه ای که اشــتغال زایی و رونق بخش تولید، 
افزایش ســرانه درآمد، کمک به معیشــت مرزنشینان و 
همچنین مهار آب های مرزی و آبیاری زمین های کشاورزی 
را به دنبال دارد. بخشی از سامانه بزرگ گرمسیری در ایالم 
و کرمانشاه در ســال 1398 به بهره برداری رسید و به گفته 
فریبرز عباسی، معاون آب و خاک وزیر جهادکشاورزی تا 2 ماه 
دیگر آب سامانه گرمسیری به سد کنجانچم در شهرستان 
مهران می رسد. این طرح از رودخانه سیروان در شمال غربی 
کرمانشاه آغاز می شود و تا موسیان دهلران در استان ایالم و 
مرز دشت عباس در استان خوزستان ادامه پیدا می کند. طرح 
سامانه گرمسیری در خوزستان نیز در دست مطالعه است و 

در نهایت  این سامانه 51 هزار هکتار را پوشش می دهد.

راحله عبدالحسینی گزارش
روزنامه نگار

51 هزار هکتار زمین کشاورزی سیراب می شوند
سامانه آب رسانی گرمسیری در کرمانشاه و ایالم، به زودی به بهره برداری خواهد رسید

 نمایشگاه صنایع دستی
در شهر ملی حصیر

مجری نمایشــگاه موقت صنایع دستی دشتســتان بوشهر گفت: 
۲۵۰هنرمند حصیر و کپوبافی آثار خود را تا 1۰فروردین سال آینده 
در نمایشگاه صنایع دستی در شــهر آبپخش )معروف به شهر ملی 
حصیر( به نمایش گذاشــتند. به گزارش ایرنا، زهرا بازیار با اشاره به 
اوج گردشگرپذیری استان بوشهر از نیمه زمستان اعالم کرد: در این 
نمایشگاه 1۰۰هزار دستبافته در آن به نمایش گذاشته شده است اما 
تا عید نوروز با حضور غرفه های بیشــتر، گسترش می یابد. آبپخش 
دشتستان از سوی شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی 

صنایع دستی به عنوان شهر حصیر و کپو بافی ثبت ملی شده است.

   کشاورزی و توسعه پایدار 
بیش از 9۵۰ هزار هکتار زمین کشــاورزی در کرمانشاه وجود 
دارد که به کمک سامانه گرمســیری می توان از این ظرفیت 
برای افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی استان استفاده 
کرد. مدیر آب و خاک وزارت جهادکشــاورزی کرمانشــاه به 
همشهری می گوید: سامانه گرمســیری در کرمانشاه ۲3هزار 
هکتار از اراضی کشــاورزی را دربرمی گیرد که حدود 17هزار 
هکتار آن به بهره برداری رسیده است. به گفته علی میرحسنی، 
پیشرفت فیزیکی شبکه های آبرسانی اصلی و فرعی با پیشرفت 
9۰درصدی همراه است و با تامین اعتبار و تامین آب از جانب 

وزارت نیرو، پروژه تکمیل خواهد شد. 

  بهبود معیشت کشاورزان  

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایالم نیز بهبود وضعیت کشاورزی 
و معیشت مردم شهرستان های ایالم، مهران و دهلران را نتیجه تکمیل 
این طرح می داند و می گویــد: افزایش بهره وری در مصرف آب و کاهش 
تهدیدات سیاســی و امنیتی به دلیل افزایش جمعیت حاشیه مرزها از 
مهم ترین اهداف اجرای این پروژه است. بیش از یک سوم جمعیت استان 
ایالم در بخش های مختلف کشاورزی اشتغال دارند و بار اصلی اقتصاد 
و معیشت استان را بر دوش می کشــند. هرچند در ۲ سال زراعی اخیر 
کاهش محسوس نزوالت جوی باعث کاهش تولید و برداشت محصوالت 
کشاورزی شد، اما با وجود این، اقتصاد بر پایه کشاورزی همچنان حرف 

اول را در استان ایالم می زند. 

  خوزستان، در دست مطالعه  

معاون آب و خاک جهادکشاورزی تکمیل سامانه گرمسیری را نیازمند 
اعتبار ۲۶۰ هــزار میلیارد ریالی عنــوان و تأکید می کند که ســامانه 

گرمسیری باید از باالدست تکمیل شود.
به گفته فریبرز عباسی، مطالعات پروژه در ســطح ۲۵۵ هزار هکتار در 
دشت های خوزستان و ایالم در حال انجام است و با تامین اعتبار فاز دوم 

آن عملیاتی می شود.
خوزســتان با تولید ســاالنه 17.۵میلیون تن انواع محصوالت زراعی و 
باغی در رتبه نخســت تولیدات کشاورزی در کشــور قرار دارد و قطب 
 تولیــد محصوالت کشــاورزی و کانــون تامین امنیت غذایی کشــور

محسوب می شود.

سامانه گرمسیری به روایت آمار

کرمانشاه

پیشرفت

90 درصد  
اعتبار

3000میلیارد تومان   

اراضی کشاورزی

23000 هکتار  
اشتغال پایدار

11000 شغل  

ایالم

پیشرفت

85 درصد  
اعتبار

 2500میلیارد تومان   

اراضی کشاورزی

18300 هکتار  

خوزستانایالمکرمانشاه

اشتغال پایدار

3500 شغل  
اعتبار

 15000
میلیارد تومان  

طول مسیر

 500
کیلومتر  

تامین آب

 900
میلیون مترمکعب  

مصارف آب
صنعت، کشاورزی، 

آشامیدنی  

اشتغال زایی

 25000
نفر  

اراضی کشاورزی

 51000
هکتار  

تی
عم

دا ن
/ یل

ری
شه

هم
س: 

عک

سیستان  و بلوچستان

 فیلم    صحبت های
  معاون اول رئیس جمهوری  را  

با اسکن این کیو آرکد  ببینید.
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با اینکه درد پا به شــدت آزارش می دهد، اما 
صبح که می شود، به عشــق مردم و خدمت 
به زائران دردهایش را فراموش و به ســمت 
امامزادگان عینعلــی و زینعلی)ع( حرکت 
می کند تا در نظافت آستان کمک حال باشد، 
در آشپزخانه برای خادمان و زائران غذا آماده 
کند و برای نیازمندان بسته های ارزاق تدارک 

ببیند.

با بلند شــدن صدای اذان صبــح، از خانه بیرون 
می زند  . این روال ۲۶ ساله »عفت کندویی« است. 
چون از روزی که ســاکن پونک شد، فعالیتش را 
در امامزاده محله  به عنوان خادم افتخاری شروع 
کرد و این روزها با وجود بیشــتر شــدن حجم 
کارش، همچنان با انــرژی برای خدمت به مردم 
اشتیاق دارد. با رسیدن به امامزاده، یک روز کاری 
جدید برای »عفت کندویی« شروع می شود، به 
خادم جلو در حرم سالمی داده و جویای احوالش 
می شود و بعد به ســمت آستان حرکت می کند. 
درد پا آزارش می دهــد و گاه هنــگام راه رفتن 
 لنگ می زند . داخل صحن که می شود، به اطراف 

نگاهی می اندازد.
 اگر کفشــی در گوشــه ای رها باشــد، آن را در 
کفشداری می گذارد یا اگر کیسه زباله ای ببیند، 
به سرعت برمی دارد. این کارها برایش عادت شده 
است و خودش را خادم آقازاده های امام سجاد)ع( 

و زائرانش می داند. چــون امامزادگان عینعلی و 
زینعلی)ع( از نوادگان امام سجاد)ع( هستند و او 

به حضورش در این مکان افتخار می کند.

شروع آشپزی از اتاقک چوبی
کندویی با خوانــدن نماز و زیــارت امامزاده ها، 
خودش را به آشپزخانه می رساند؛ آشپزخانه ای 
که ســال ها قبل فقط یک اتاقک چوبی بود اما با 
پیگیری او و همراهی مدیر آســتان امامزادگان، 
این روزها بزرگ تر شده اســت و در آن کندویی 
و ۲ بانوی دیگر یعنی زلیخا محضری و منصوره 
افخمی می توانند هر روز حداقل ۲ تا ۳ نوع غذا را 

طبخ کرده و بین زائران، افرادی که از شهرهای 
دور و نزدیک به ســالمتکده امامزاده می آیند و 
کارکنان توزیع کننــد. افخمی می گوید: »اینجا 
فقط آشــپزی نمی کنیم. گاهی حین پخت غذا 
بسته بندی ارزاق نیازمندان را هم انجام می دهیم. 
چون او بانی شــکل گیری خیریه ای است که هر 
ماه بیشتر از هزار بســته ارزاق به مناطق محروم 

می فرستند.«
در آشــپزخانه خانم کندویــی، در روز بین ۲ تا 
۳ مدل غذا با نــذورات مردمی پخته می شــود 
تا افراد حق انتخاب داشــته باشــند و در فاصله 
آماده شدن غذاها، بانوی ۶۲ ساله گشتی در آستان 

امامــزادگان می زند تا این بار در قالب مســئول 
انتظامات ایفای نقــش کند. او بــه بخش های 
مختلف امامزاده ســر زده و پــای درددل خدام 
می نشــیند. خادم جلو درکــه از یک دهه پیش 
کندویی را می شناسد، می گوید: »با دیدن خانم 
کندویی، انرژی می گیرم. گاهی خودش برایمان 
چای و غــذا می آورد و این رفتــار و مهربانی اش 

حالم را خوب می کند.«

قوت قلب دیگران
اذان مغــرب به معنــای پایــان روزکاری خادم 
افتخاری آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی)ع( 
است. اما به گفته »مهدی مزینانی« تولیت آستان 
امامزادگان کمتر زمانی اســت کــه کندویی در 
این ســاعت از محل کارش خارج شود. مزینانی 
از کندویی به عنوان دست چپ و راست خود نام 
می برد و می گوید: »این بانو، خادم واقعی و از خود 
گذشته است. در این ۱۵ سالی که می شناسمش، 
از خدمات نظافت تا کار در آشپزخانه و... را انجام 
داده، بدون اینکه توقعی داشــته باشد. گاهی در 
مناسبت ها شــبانه روز اینجاست و در آشپزخانه 
برای زائــران و عزاداران غذا می پــزد یا نذری ها 
را آماده می کنــد. وجودش برای مــا قوت قلب 
است.« با خاموش کردن سماور، برای رفتن آماده 
می شود. درد پایش بیشتر شده اما از اینکه یک 
روز دیگر در جوار امامزادگان بــوده و به زائران 
خدمت کرده، خوشــحال است: »از ۲ سال پیش 
دکترها گفته اند که بایــد زانویم را عمل کنم، اما 
طاقت دوری از این آســتان را ندارم و اگر نیایم 

بیشتر ناراحت می شوم.« 

خدمت بی منت در آستان بزرگان
این بانوی خیر و خادم افتخاری برای زائران و نیازمندان غذا آماده می کند

  خیریه فامیلی که نیم قرن قدمت دارد

»ولی پالیزدار«ساکن محله طحانی حدود۵۰سال قبل با راه اندازی 
خیریه امام مهدی)عج(که اعضای آن را خانواده و بستگانش تشکیل 
می دادند، روی زخم های نیازمندانی که فشارهای اقتصادی زمانه 
دست آنها را خالی گذاشــته بود، مرهم گذاشت.حاج ولی در این 
سال ها برای یتیم ها همچون پدر و برای ۱۱۰خانواده نیازمند پشت 

و پناهی محکم شد.

چند روزی اســت که حاج ولی به دیار باقی رفته اســت و اهالی محله و 
خانواده های نیازمندان در سوگ او رخت عزا به تن کرده اند اما همچنان 
اعضای خانواده و فامیل در فراق او، خیریه را اداره می کنند و نمی گذارند 
چــراغ دل هایی را که حاج ولی روشــن کــرده در نبــودش خاموش و 

۱۱۰خانواده نیازمند، پشت شان خالی شود.

اینجا غیرپالیزدارها نیست
زنده یادحاج ولی پالیزدار مؤسسه خیریه فامیلی امام مهدی)عج( را در 
سال ۱۳۵۶با کمک تعدادی از دوستان و نزدیکانش راه اندازی کرد. برای 
شــروع فعالیت این خیریه، ۶نفر اعضای هیأت امنا و حدود ۵۰نفر خیر، 

دست به دست هم دادند تا از خانواده های نیازمند حمایت کنند. اکنون 
بعد از گذشت نیم قرن از فعالیت این خیریه فامیلی، تعداد خیران از هزار 
و ۵۰۰نفر فراتر رفته و بیش از ۱۱۰نفر هم مستقیم و غیرمستقیم تحت 
پوشش و کمک های خیریه هستند. پالیزدار از بستگان مرحوم حاج ولی 
و اعضای این خیریه دربــاره این مکان که یادگاری از حاج ولی اســت، 
می گوید: »خیریه محله طحانی توسط اعضای یک فامیل می چرخد. در 
این خیریه غیرپالیزدار نیست. همه اعضای خیریه، فامیل هستند. معموالً 
عالوه بر اعضای هیأت مدیره خانواده های این افراد هم در کارهای مؤسسه 
کمک می کنند. این مؤسســه عالوه بر توزیع ارزاق با اجرای طرح های 
ماه مبارک رمضان، بازگشــایی مدارس و عید سعی می کند کمک های 
متفاوتی هم داشته باشد. به همین خاطر اگر فردی طبق ضوابط مؤسسه 
برای کمک معرفی شود، درصورت فراهم بودن امکانات، سعی می کنند 
دست او را بگیرند.  فعالیت های خیریه براســاس تصمیمات حاج ولی و 
اعضای هیأت مدیره برنامه ریزی شــده اســت؛ کارهایی که از شناسایی 
خانواده های نیازمند آغاز و به تحویل وام، خرید جهیزیه و... ختم می شود. 
همه خانواده های نیازمند توسط افراد شاخص و معتمدان محله معرفی 
می شوند. پس از تکمیل فرم و تحقیق، این افراد جزو خانواده های تحت 
پوشــش قرار می گیرند. اغلب خانواده های تحت پوشــش خیریه محله 
را خانواده های بی سرپرست و بدسرپرســت، زنان مطلقه و افراد معلول 
تشــکیل می دهند. در خیریه امام مهدی)عج( تقریبــاً هر۴۰روز یک بار 
۲۰ نوع جنس از قبیل )برنج، روغن، قندوشــکر، چای، رب، ماکارانی، ۴ 

معرفی کارگاه داستان نویسی مسجد جواداالئمه ع
 نویسندگان صاحب نامی 

اینجا تربیت شده اند
مسجد جواداالئمه)ع( در محله امامزاده عبداهلل)ع(، خیابان شهید 
برادران فالح، یک برنامه  ویژه دارد؛ کارگاه داستان نویسی؛ کارگاهی 
که نام مرحوم استاد »امیرحسین فردی« بر سردر آن یادآور مردی 
خوش قلم و دوست داشتنی است. این محفل ادبی بیش از ۴۰ سال 
قدمت دارد و اکنون بچه های قدیم مســجد جواداالئمه)ع( این 
محفل ادبی را پا برجا نگه داشته اند و هنوز هم ماهی یک بار در این 

محل کارگاه قصه و داستان نویسی برگزار می کنند.

مرارت های داستان نویس نامدار کودک و نوجوان 
شاید برای تان جالب باشد که این محفل ادبی  در اتاقک کوچکی 
در پشت بام این مسجد برگزار می شد. مرحوم استاد »امیرحسین 
فردی«، داســتان نویس صاحب نــام حوزه کــودک و نوجوان، 
برای رونق این محفل ادبی خیلی زحمت کشــید و توانســت 
نوجوانان و جوانانی را که در نویسندگی عالقه و استعداد داشتند، 
شناسایی و راهنمایی کند. جالب اینکه کارگاه قصه نویسی مسجد 
جواداالئمه)ع( چنان جذابیتی داشت که گاهی تا نیمه های شب 
ادامه پیدا می کرد و کسی متوجه گذر زمان نمی شد. گل سرسبد 
شاگردان استاد فردی در این کارگاه داستان نویسی شهید »حبیب 
غنی پور« بود که پس از شهادتش بیشــتر شناخته شد و حتی 

چندین جشنواره ادبی به نام این شهید برگزار شد.

چاپ کتاب بچه های مسجد 
در این بین جلســه های قصه گویی اســتاد »بهــزاد بهزادپور« 
که در اوایــل دهه ۶۰ در مســجد جواداالئمه)ع( برپا می شــد 
مخاطبان بسیاری داشت. او با چنان حس و حالی قصه می گفت که 
شنوندگان را مجذوب شخصیت های داستانی خود می کرد. برنامه 
این محفل ادبی چنان رونق یافت که در سال ۱۳۵۹ جلد اول کتاب 

»بچه های مسجد« به چاپ رسید.
پس از مرحوم امیرحسین فردی، استاد »ابراهیم زاهدی مطلق« 
که یکی از شاگردانش بود، این وظیفه را برعهده گرفت. جلساتی 
که هم اکنون در مسجد برگزار می شــود با حضور نویسندگانی 
مثل »محمد ناصری«، »ناصر نادری«، »حبیب یوســف زاده«، 
»محمدعلی قربانی«، »مهرداد غفارزاده«، »خســرو باباخانی«، 
»مجید قلیچ خانی«، »مصطفی خرامان«، »مهدی فیضی« و... 
مخاطبان خوبی دارد. این روزها »محمد ناصری« دبیر شــورای 
نویسندگان مســجد جواداالئمه)ع( است و تالش می کند مانند 

گذشته و با همان سبک و سیاق این محفل ادبی ادامه یابد.

 هیئت خانوادگی که 
گروه جهادی ۸ هزار نفری شد

عظیــم محمودی بانــی ۵۸ســاله هیئــت مکتب العباس)ع( 
ســال۱۳۸۵ تصمیــم می گیرد بــا همراهی بــرادر هیئت دار 
شــود. نخســت هیئت را در خانه برپا کردند امــا خیلی زود با 
گســترش فعالیت های مذهبی و افزایش تعداد اعضا، حسینیه 
مکتب العباس)ع( را راه انداختند و کم کم به فعالیت های جهادی 
هم روی آوردند. نخستین جرقه این اتفاق همزمان با وقوع زلزله 
کرمانشاه در سال۱۳۹۶ زده شد. روزهایی که کانکس مهم ترین 
نیاز زلزله زدگان بود، محمودی همراه برادر و مشــارکت اعضای 
هیئت شــروع کردند به تولید کانکس با صرف هزینه کمتر. آن 
روزها ۲۰۰کانکس، ۱۲۰ســرویس بهداشتی و باالی ۲۰تریلی 
مواد خوراکی و بهداشتی برای زلزله زدگان کرمانشاه فرستاده شد.

همکاری با ۳۶۰بیمارستان در روزهای کرونا
پــس از آن حادثه ناگوار دیگــر فعالیت هاي جهادی به رســم 
همیشگی هیئت مکتب العباس)ع( تبدیل شد.  عظیم محمودی 
حمایت های خوب جمعیت ۸هزارنفری هیئت و انسجام بین شان 
را عامل مهمی در تداوم فعالیت های انسان دوستانه این هیئت 
می داند: »پس از زلزله کرمانشاه، در سیل اهواز، سیل لرستان، 
زلزله کرمان، زلزله  سراب و میانه به همین روش پیش رفتیم و 
در نهایت هم در روزهای همه گیری کرونا با مشارکت همگانی 
جهادگران برای مقابله با این بیماری ســنگر را خالی نکردیم.« 
روزهای کرونا با مشــارکت مردم ۱۵۰چرخ خیاطی و خیاط در 
حسینیه مســتقر و روزانه ۸هزار تا ۱۰هزار گان و ماسک تولید 

کردند و بین ۳۶۰بیمارستان کشور توزیع شد.

تدارک 72سرویس جهیزیه برای نوعروسان 
فعالیت های هیئت مکتب العباس)ع( فقط بــه روزهای بحران 
خالصه نمی شود. این هیئت بیش از ۳۱۳ خانواده کمتربرخوردار 
را تحت پوشــش دارد و عالوه بــر توزیع ماهانه ســبد کاال، به 
شــیوه های مختلف هم از آنها حمایت های معیشتی می کند. 
مثاًل اواخر ســال۱۴۰۰ برای ۱۰نفر از مســتأجرانی که امکان 
تمدید قراردادشان را نداشتند و در پارک می خوابیدند خانه اجاره 
کردند. طرح توزیع جهیزیه و سیســمونی هم از دیگر اقدامات 
متداولی اســت که با کمک های خیران حداقل یک بار در سال 
انجام می شود و اخیرا پرتکرار شده. همین چند وقت پیش حدود 
۷۲سرویس جهیزیه بین نوعروسان کمتربرخوردار نقاط مختلف 

کشور ارسال شد.

   زیباترین 
بنای یادبود در منطقه۴

یکی از زیباترین بناهای مقبره شهدا تا پایان بهمن ماه 
در منطقه ۴ ساخته می شود. این بنای هشت ضلعی 
با ارتفاع ۶ متر که دهمین یادمان مقبره الشــهدا در 
شمال شرق تهران است، در بوســتان مجیدیه واقع 
شده است. خبر را معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه 
۴ اعالم کــرده و در ادامه مشــخصات فنی و مراحل 
پیشرفت پروژه را اینطور شــرح داده:  »بنای یادمان 
شهدای گمنام به مســاحت ۲۴۴ مترمربع با ارتفاع 
۶ متر است و در نمای این بنا کاشی هفت رنگ چاپی و 
آجر قزاقی به کار رفته است.« به گفته نادر حیدرزاده، 
المان شهدای بوستان مجیدیه، دهمین مقبره شهدا در 
این منطقه است و پیش از این در بوستان های الغدیر، 
پلیس، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شهید عباسپور 
و... یادمان مقبره الشــهدای گمنام نصب شده است. 
طراحی این المان ۳ ســال پیش از طریق فراخوانی 
به مسابقه گذاشته شــده بود. در این فراخوان پس از 
داوری در نهایت یک طرح با عنوان طرح برتر انتخاب و 

برای اجرا معرفی شد.

  ساخت ۳ پارکینگ در منطقه 22
ســرگردانی برای پیداکردن جــای پارک خــودرو در قطب 
گردشگری شهر تهران ازجمله مشکالتی است که گردشگران و 
اهالی غربی ترین منطقه شهر با آن روبه رو هستند. شاید علت آن 
را بتوان همجواری مکان های گردشگری با برج های مسکونی 
مانند دریاچه شــهدای خلیج فارس در محله دریاچه دانست. 
با برنامه ریزی های مدیریت شــهری منطقه ۲۲ در ۳ نقطه از 
این محدوده با مشــارکت بخش خصوصی پارکینگ هایی با 
ظرفیت های باال  احداث می شود. قرار است ۸ هزار و ۳۰۰ واحد 
پارکینگ برای رفــاه و همچنین ارائه خدمــات مطلوب تر به 
اهالی و گردشگران ساخته شود و به بهره برداری برسد. شهردار 
منطقه ۲۲ درباره این اقــدام می گوید که معضل کمبود جای 
پارک خودرو در این منطقه به دلیل تراکم جمعیتی و وسعت 
جغرافیایی همانند سایر مناطق نیست، اما پیش بینی می شود 
باتوجه بــه بارگذاری جمعیت، در آینــده نزدیک این منطقه 
هم درگیر شــود. به همین دلیل، حمیدرضا حاجوی ساخت 
۳ پارکینگ در این منطقه را در دســتور کار قرار داده اســت.  
او در این باره چنیــن توضیح می دهــد: »پارکینگ طبقاتی 
چیتگر با ظرفیــت ۵ هزار و ۷۰۰واحــد، همچنین پارکینگ 
طبقاتی جوانمــردان با هزار و ۸۰۰واحد و شهرک چشــمه با 

ظرفیت۸۰۰ واحد هم در حال ساخت است.«

 حکم تخریب برای 
ساختمان های ناایمن منطقه ۵  

خطر ساختمان های ناایمن در غرب پایتخت جان و مال شهروندان 
را تهدید می کند و گفته شده از ۱۲۹ ساختمان پرخطر شهر تهران 

۴ ساختمان در منطقه ۵ قرار دارد.
مدیریت شــهری منطقــه ۵ مدتی اســت بحث ایمن ســازی 
ساختمان های ناایمن را به طورجدی پیگیری می کند. دریافت 
دستور قضایی برای  پلمب بزرگ ترین مرکز تجاری منطقه نشان 
می دهد مالکان ســاختمان های ناایمن باید در سریع ترین زمان 

ممکن برای ایمن سازی ساختمان ها اقدام کنند.
رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه ۵ دراین باره 
می گوید: »در منطقه ۵ هر ۲ هفته یک بار جلسه تخصصی کمیته 
ایمنی برگزار می شود. در این جلسه اعضای متخصص در رابطه 
با ایمنی ساختمان ها، آتش نشانی و نمایندگان نواحی هفتگانه 
منطقه حضور دارند تا درباره چگونگی ایمن سازی بناهای ناایمن 

منطقه ۵ بهترین گزینه ها انتخاب شود.«
علیرضا حاج حســینی درباره تصمیم نهایی برای مرکز تجاری 
بوســتان در محله پونک توضیــح می دهــد: »در این مجتمع 
پالکاردهای هشداردهی نصب شد. با هیأت مدیره مرکز تجاری 
و نمایندگان مالکان جلســاتی برگزار کردیم. با حکم قضایی که 

دردست داشتیم تا مرحله پلمب مرکز تجاری پیش رفتیم.«

کار خوب

بچه هاي مسجد خبرنامه

همین حوالي

 خبردار

 مریم قاسمی؛ روزنامه نگار

فروشگاهی برای نیازمندان
حفظ آبروی خانواده های نیازمند در خیریه امام مهدی)عج( شرط اصلی است. به همین دلیل هیچ جنسی به در خانه نیازمندان فرستاده نمی شود. 

حاج ولی اعتقاد داشت کرامت انسانی خانواده نیازمند باید حفظ شــود. به همین خاطر برای ارائه کمک های غیرنقدی به نیازمندان تحت پوشش، 
محلی را به عنوان فروشگاه درنظرگرفت تا نیازمندان ارزاق و اجناس را خودشان تحویل بگیرند. پالیزدار درباره این فروشگاه می گوید: »روبه روی 

دفتر خیریه، ساختمان ۳طبقه قرار دارد که در هریک از طبقات ساختمان اجناس مختلفی اعم از خوراک، پوشاک، نوشت افزار و فرش و وسایل زندگی 
برای جهیزیه و... چیده شده است. خانواده های تحت پوشش عالوه بر تهیه ارزاق خود از این مکان، پوشاک و کفش مورد نیازشان را هم همین جا انتخاب 

می کنند. البته در فصل بازگشایی مدارس، توزیع نوشت افزار و کیف مدرسه هم به این اقالم اضافه می شود.«

مکث

مادری مهربان برای جوانان
خادم امامزادگان برای زائران هم چهره آشــنایی اســت. این را از خوش وبش ها و 
سالم های گرم می توان حس کرد. حتی برای بچه ها و به ویژه ورزشکارانی 
که به باشــگاه داخل صحن امامزادگان می آیند. او مانند مادری 
مهربان بچه ها را تشویق و حتی دعوت می کند که برای ناهار 
به آشپزخانه بیایند. با بانگ اذان ظهر و اقامه نماز، کندویی و 
دوستانش برای توزیع غذاها آماده می شوند. آنها برخی غذاها 
را خودشان به واحدهای شلوغ می برند، برخی نیازمندان 
هم که از ســاعت توزیع خبر دارند، جلوي آشپزخانه 
آمده و غذا را تحویل می گیرنــد. گاهی هم زائران یا 
مراجعه کنندگان به درمانــگاه با راهنمایی خادمان 
در فضای تدارک دیده شده غذا می خورند. دختر 
جوانی که در بخش داروخانه آستان امامزادگان 
کار می کند، می گوید: »خانم کندویی مثل یک 
مادر مهربان هــر روز برایمان غذا می آورد و 
پولی هم نمی گیرد. از صمیم قلب دوستش 

دارم و می خواهم الگویم باشد.«

مکث
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ثریا روزبهانیگزارش
روزنامه نگار

نوع حبوبات، گوشت، مرغ، پودررختشویی دستی و ماشینی، صابون، 
شامپو، مایع ظرفشــویی، تخم مرغ و خمیردندان( بین خانواده های 

نیازمند توزیع می شود.

در همه حال کنار همسرم بودم
»شوکت نظم ده« همســر مرحوم پالیزدار، سال ها در 

انجام کارهای خیر با مرحوم حاج ولی ســهیم بوده 
و مسئولیت تحقیق و شناســایی افراد نیازمند را 
به عهده داشته است. او در این باره می گوید:»کارهاي 

خیر او باعث شده دعای 
خیــر دیگــران در 
زندگی مان جاری و 

ساری باشد.«

 مریم باقرپورگزارش
روزنامه نگار



نـــکـــو 
در روزگار مگو

بهروز رسایلییادداشت
روزنامهنگار

اولیننشستخبریمهدیتاجدربازگشت
بــهمنصــبریاســتفدراســیونفوتبال
فراموششدنینیست؛جاییکهاومفتخرانه
ازتزهایدرخشانخودبرایادارهتیمملی
خبرمیداد.تاج،تازهدراگاناســکوچیچرا
برداشــتهوکارلوسکیروشراآوردهبودتا
درجامجهانیبهتیمیمثلانگلیسسنگین
نبازیموچهخوبکهســنگینهمنباختیم!
آقایرئیسآنروزباقاطعیتتمامیکحرف
دیگرهمزد؛اینکهسمتکیروشدرپایان
جامجهانیبهمدیرفنیتغییرمیکندتاجواد
نکونامدرجامملتهایآسیاسرمربیتیمملی
ایرانباشــد.بنابراینباحسابوکتابتاج،
درستدرچنینروزهاییجوادبایدسرمربی
تیمملیمیبــود،هرچندکهناشــیگری
رئیسفدراســیونواعالماینموضوعبدون
هماهنگیباباشگاهفوالدباعثشدکلپروژه
رویهوابرودوبعدهاخودنکونامهمعلیهاو
مصاحبهکند.نکتهقابلتوجهاماچیزدیگری
است.مردیکهبامعادالتهمیشهمعیوب
تاجقراربودامروزروینیمکتتیمملیباشد،
حاالسختترینروزهایدورانمربیگریاش

راپشتسرمیگذارد.

   مساوی، مساوی و باز هم مساوی
فوالددرلیگبیســتودومهرگزنتوانسته
توقعاترابــرآوردهکندوبــههمیندلیل
روزبــهروزبرتعــدادمنتقداننکــوافزوده
میشــود.تیمیکهبــرایقهرمانیبســته
شــدهبود،درپایانهفتهشانزدهمباکسب
21امتیــازدرردههفتمقرارگرفتهاســت.
فوالدتاامروزفقط4پیروزیبهدستآورده
یابهعبارتبهترازهر4مســابقهخود،فقط
یکیرابردهاســت!تعدادبردهــایاینتیم
حتیازنســاجیوآلومینیومکمتراستوبا
هواداروملوانبرابریمیکند.طبیعتاکسب
چنیننتایجیبرایتیمــیکهابتدایفصل
ستارگانپرشــماریهمچوناشکاندژاگه،
وریاغفوری،احســانپهلوان،سعیدآقایی،
کریســتوفرکنتو...راجذبکردقابلقبول
نیست.فوالدامسالدر9مسابقهتنبهنتیجه
تســاویدادهاســت؛ازجملهدردیداراخیر
دربرابرنفتآبادان.ایندرحالیاســتکه
حمیدرضاگرشاســبی،مدیرعاملپیشین
باشــگاهکهگویاایناواخربانکونامزاویههم
پیداکردهبود،درمــوردتواناییبالقوهفوالد
میگفتآنهابایدبرایقهرمانیبجنگند.این
رؤیااماخیلیزودبرایفوالدبهپایانرسیده
واصالمحلیازاعرابندارد.سرخپوشــان
خوزستانیهماکنون14امتیازازپرسپولیس
صدرنشینفاصلهدارندوباتوجهبهچینش
تیمهایباالیجــدول،کارآنهاحتیبرای
کسبسهمیهآسیاییهمسختخواهدبود.

   غروب بدل کی روش؟
درمــوردنکوناممیگفتنداوازنظرســبک
کار،شــبیهترینمربیبهکیروشاســت.
درحقیقــتموفقیتهــایقبلــیاو،مثال
قهرمانیاشدرجامحذفیدربرابراستقالل
یادرسوپرجاممقابلپرسپولیسهمباالهام
ازتدابیرفنیکیروشبهدســتآمدهبود؛
تجمعفشــردهدرزمینخودیواستفادهاز
موقعیتهایپراکنده،ضرباتایستگاهییا
اشتباهاتحریف.بااینحال،بهنظرمیرسد
همانطورکهســبکخودکیروشبهنوعی
بهبنبسترســیدهوسالهاستکهجواب
نمیدهد،کپیباکیفیتنکوازرویدســت
استادمحبوبشهمبههمانسرنوشتدچار
شدهاســت.ظاهرافوالدجوادفقطمیتواند
خوبدفاعکندوایندرلیگکمگلیکهحاال
دوســومتیمهایشفقطبهفکردفاعکردن
هســتند،فضیلتچندانبزرگیبهشــمار
نمیرود.مشــکلتیمنکونامجاییاستکه
برابرتیمهایضعیفترازخودشبایدباپلن
هجومیبهمیدانبروداماطرحونقشهمؤثرو

مفیدیدراینموردوجودندارد.

جدایی وریا از فوالد

وریاغفوریبانظرکادرفنیفوالدخوزستان
ازلیستاینتیمخارجشد.روزگذشتهودر
فاصله48ساعتتاپایانمهلتنقلوانتقاالت
زمستانی،باشگاهفوالداعالمکردوریاغفوری
درلیســتمازادقرارگرفتهوازاینتیمجدا
خواهدشد.کاپیتانسابقاستقاللدرابتدای
فصلبانظرجوادنکونامراهیاهوازشدوبه
تیمفوالدپیوســت.اودرطولنیمفصلاول
6باردرترکیــباصلیفوالدقــرارگرفتو
مجموعادر12بازیبرایاینتیمبهمیدان
رفت.امابعدازبهپایانرسیدننیمفصلاول،
اخباریبهگوشرسیدکهازانتقالاوبهنفت
مسجدسلیمانخبرمیداد.حاالغفوریرسما
ازفوالدجداشدهوبایددیدمقصدآیندهاش

کجاست.

خبر آخر
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روزهای سیاه  سیامک
آمار نعمتی در یکی دو سال اخیر قابل مقایسه با روزهای اوج 

او نیست اما شاید بازی در یک تیم دیگر بتواند این بازیکن 
28ساله را احیا کند

مروری بر همه حرف و حدیث های مربوط به کم کاری بازیکنان 
استقالل در دوران مربیان مختلف که برای سال ها از ذهن 

هواداران و فوتبالی ها پاک نشده است

ربع قرن  شایعه خیانت
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دور از 

قرار بود نکونام حاال سرمربی تيم ملی باشد 
اما وضعيت او در تيم باشگاهی اش هم از هر زمان ديگری بدتر است
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یکی دیگر از عالیق بچگی!

خب، تکلیف روشن شد

چشم مان آب نمی خورد

حامد پاکدل یکی از بازیکنانی بود که 
از مدت ها قبل شایعه جدایی اش 
از پرسپولیس به گوش می رسید. 
نهایتا هم او از این تیم جدا شــد 
و خیلی بی ســروصدا بــه تراکتور 
پیوســت. پاکدل البتــه در مقاطعی 
ارزش های خودش را نشان داد و برای پرسپولیس گل هم زد، 
اما در فصل جاری به ندرت مورد استفاده قرار گرفت و جایی 
در برنامه های تاکتیکی یحیی گل محمدی نداشــت. جالب 
اینجاست که او زمان درخشــش در آلومینیوم و وقتی بحث 
حضورش در تیم های مدعی داغ بود، هم با استوک قرمز و آبی 
به پرسپولیس و استقالل چراغ سبز نشان می داد و هم سوار 
بر تراکتور، به نوعی دنبال جلب توجه آن تیم بود. حاال و بعد از 
حضور نه چندان پربار در پرسپولیس، نوبت به پوشیدن پیراهن 

تراکتور، یکی دیگر از عالیق قدیمی آقا حامد رسیده است!

تیم بحران زده نفت مسجدسلیمان با 
سومین سرمربی اش در این فصل 
هم آشنا شد. بعد از رضا مهاجری، 
ابراهیم اشــکش هــم از نیمکت 
طالیی پوشــان کنار رفت تا نوبت 
به رضا عنایتی برســد که هدایت تیم 
قعرنشین لیگ برتر را برعهده بگیرد. عنایتی بعد از معارفه گفته: 
»همه وضعیت نفت مسجدسلیمان را می دانند و معلوم است که 
به یک معجزه نیاز داریم.« خب، همین اول کار تکلیف روشن 
شد و فهمیدیم اگر نفت به دسته پایین تر سقوط کند، هیچ اتفاق 
عجیب و غریبی رخ نداده اســت، اما اگر این تیم در لیگ برتر 
بماند، رضا عنایتی »معجزه گر« است و کار غیرممکن را ممکن 
کرده! حتما وضعیت نماینده مسجدســلیمان با 11امتیاز از 
16بازی بد است، اما شما که بقا را در حد معجزه می بینی، اساسا 

چرا چنین پیشنهادی را قبول می کنی؟

لوکادیــا آذرمــاه قــراردادش بــا 
پرسپولیس را فســخ کرده و رفته، 
حاال در بهمن ماه محمد محمدی، 
مدیر ورزشی سرخپوشان پیرامون 
شکایت از این بازیکن گفته: »بخش 
حقوقی و روابط بین الملل یک ســری 
مستندات را آماده می کنند و به محض اینکه آماده شد این کار 
هم آغاز می شود.« روشن نیست 2ماه است دوستان دنبال چه 
مستنداتی می گردند که هنوز آماده نشده. اگر قرار بود از مکان 
زندگی دوران کودکی لوکادیا هم استشهاد محلی تهیه کنید، 
تا االن فرصت کافی برای این کار وجود داشت! شرایط طوری 
است که زیاد چشم مان آب نمی خورد شکایت قرص و محکمی 
از لوکادیا صورت بگیرد و به نتیجه برســد. گویا خود مدیران 
پرسپولیس هم در این زمینه چندان خوش بین نیستند، وگرنه 

این همه تعلل و لحن سست دوستان، توجیه دیگری ندارد.

وزنكته بازی چهره ر

روزهای سیاه 
سیامک

آمار نعمتی در یکی دو سال اخیر قابل مقایسه با 
روزهای اوج او نیست اما شاید بازی در یک تیم 

دیگر بتواند این بازیکن 28ساله را احیا کند
سیامک نعمتی وارد پروسه خداحافظی از پرسپولیس 
شــد. این بازیکن اگرچه بــه لحاظ مالــی هنوز با 
سرخپوشــان به توافق نرســیده اما به نظر می رسد 
جدایی اش قطعی اســت و در نیم فصل دوم باید او را 
با تیم دیگری در لیگ برتر ببینیم. ظاهرا جدی ترین 
پیشنهادها برای سیامک از تیم های تراکتور و فوالد 
است اما به طور جســته و گریخته در میان شایعات 
نقل وانتقاالتی احتمال پیوســتن او به استقالل هم 
مطرح شده است. حتی برخی رسانه ها با بزرگ نمایی 
خاصی از او با عنــوان »بمب نقــل و انتقاالت« یاد 
می کنند، لقبی که با توجه به فرم سیامک در 2سال 
اخیر نمی تــوان آن را چندان جدی گرفت. شــاید 
سیامک نعمتی در دوران اوجش، مثال زمانی که گل 
صعود به فینال آسیا را زد و یا حتی همین 2سال قبل 
که در 80درصد بازی های فصل به زمین رفت و مهره 
مؤثر سرخپوشان بود، می توانست یک انتقال بزرگ و 
پرسروصدا را رقم بزند اما او بعد از مصدومیت مزمنی 
که گرفتارش شد و عمل جراحی سختی که پشت سر 
گذاشت دیگر به روزهای اوج برنگشت تا یحیی بعد 
از یکی دو فصل انتظار باالخــره از اوج گیری دوباره 
این بازیکن بااخالق و متعصب ناامید شــود و حکم 
به خروج او بدهد. سیامک نعمتی در فصل جاری و 
طی 16هفته ای که از لیگ گذشــته فقط یک بار در 
ترکیب اصلی سرخپوشان قرار گرفته که آن یک بار 
هم تا دقیقه90 در زمین دوام نیاورده است. او مقابل 
تیم سابقش پیکان در ترکیب 11نفره بود و در روزی 
که پرسپولیس بدون گل متوقف شد در اواخر بازی 
زمین را ترک کرد. به جز ایــن حضور 82دقیقه ای، 
ســیامک 9بار هم به عنوان بازیکن جانشین در این 
فصل به زمین رفته اما مجموع دقایق بازی اش در این 
9بازی فقط 63دقیقه بوده اســت. او در این فصل به 
یکی از تعویض های 5دقیقه پایانی تبدیل شد و هرگز 
نتوانست به روزهای خوبی که با سرخپوشان داشت، 
برگردد. فصل گذشــته )1401-1400( سیامک 
نعمتی 8بار در ترکیب اصلی پرسپولیس قرار گرفت 
و 5بار هم به عنوان بازیکن جانشین به زمین رفت تا 
درمجموع 785دقیقه برای سرخپوشان بازی کند. 
او با 3گل و یک پــاس گل کارنامه چندان ضعیفی 
هم نداشت اما مصدومیت اجازه نداد آمارش را باالتر 
ببرد و این بازیکن چندپسته را از فرم دلخواهش دور 
کرد. نعمتی که همیشه به شــماره8 عالقه داشت 
هیچ وقت نتوانست در پرسپولیس به این شماره برسد 
و همیشه با شــماره88 به میدان می رفت. او در هر 
3خط دفاع، هافبک و حمله برای سرخپوشان بازی 
کرد اما همان مصدومیت و دور شدن از فرم آمادگی، 
باعث جدایی اش از سرخپوشان شد. شاید این بازیکن 
باکیفیت با حضور در یک تیم دیگر و اســتمرار در 
بازی هایش دوباره بتواند به روزهای اوج برگردد اما آن 
تیم قطعا استقالل نخواهد بود و نام این انتقال نیز هر 

چه باشد »بمب« نیست.

گل گهر، اســتقالل و آلومینیــوم؛ اینها 
تیم هایی هســتند که در این فصل هرگز 
کام بک نخورده انــد. این 3تیم هر گاه گل 
اول بازی را زده اند پیروز شــده اند. گل گهر 7بار، اســتقالل 6بار و 
آلومینیوم 5بار در این فصل به گل اول رســیده اند و در صد درصد 
این بازی ها پیروز شده اند. پرسپولیِس صدرنشین که 10بار در این 
فصل گل اول را زده می توانست باالتر از همه این تیم ها قرار بگیرد 
اما این تیم در 10بازی 9بار به پیروزی رسید و یک بار برد را با مساوی 
عوض کرد. آن یک تیم که گل اول را از پرسپولیس خورد اما نباخت، 
استقالل بود که در دربی تهران بعد از خوردن گل اول حتی تا مرز 

پیروزی 2بر یک هم پیش رفت.

اما در زمینه خوردن گل اول و بازگشــت 
به بازی، تیم سپاهان بهترین آمار را دارد. 
این تیم 4بار در این فصــل گل اول بازی 
را دریافت کرده که 2برد و 2باخت حاصل این 4بازی بوده اســت. 
البته پرســپولیس هم 2بار گل اول را خورده که به یک برد )مقابل 
نفت مسجدسلیمان( و یک باخت )مقابل تراکتور( رسیده و از این 
لحاظ عملکردش با سپاهان تقریبا مساوی است. کال طی 128بازی 
انجام شده در فصل جاری، فقط 6بار تیمی که گل اول را خورده موفق 
به پیروزی شده است. سپاهان 2بار و پرسپولیس، گل گهر، استقالل 
و نفت مسجدسلیمان هم هر کدام یک بار موفق به این کار شده اند. 
مس کرمان هم تنها تیمی است که هر بار گل اول را خورده بازی را 

باخته و حتی یک امتیاز هم نگرفته است.

در فصل جــاری هیچ بازیکنــی به اندازه 
رامین رضاییان نتوانسته در تیم منتخب 
متریکا قرار بگیرد. مدافع راست تیم ملی 
که امسال از پرســپولیس به سپاهان پیوســته، طی 16هفته 5بار 
در تیم منتخب هفته قرار گرفته و در این زمینه رکورددار اســت. 
رکوردداران فصل گذشته سعید صادقی و امید نورافکن بودند که هر 
کدام 9بار به تیم هفته رسیدند و امیرحسین حسین زاده هم 7بار در 
جمع برترین های هفته بود. رامین رضاییان فصل گذشته فقط یک 
نیم فصل در لیگ ایران بود و 2بار به تیم منتخب رســید اما در این 
فصل رکورددار است و فاصله خوبی هم با سایر بازیکن ها دارد. نفرات 
بعد از او هر کدام 3بار به تیم منتخب رسیده اند که نام مغانلو، نورافکن، 

اخباری و محمد محبی در میان آنها دیده می شود.

متريكاآماربازی
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ربع قرن  شایعه خیانت
مروری بر همه حرف و حدیث های مربوط به کم کاری بازیکنان 

استقالل در دوران مربیان مختلف

بهروز رسایلی | اگر تعقیب کننده اخبار فوتبال ایران باشید، احتماال 
این هفته ها شایعاتی در مورد کم کاری برخی بازیکنان استقالل برای 
خالص شدن از دست ریکاردو ساپینتو به گوش تان خورده است. 
اساسا از این دست حرف و حدیث ها همیشه در مورد تیم های مختلف 
وجود داشته و راست و دروغش هم معلوم نبوده است. به طور مشخص 

اما اگر قرار باشد در مورد استقالل حرف بزنیم، چیزی حدود ربع قرن 
است که هرازگاهی چنین دســت داستان هایی می شنویم؛ اینکه 
برخی بازیکنان با همه توان خود به میدان نرفتند تا به سرمربی وقت 
لطمه بزنند. حتما تصدیق می کنید که در این قبیل موارد، تشخیص 

حقیقت واقعا کار سختی است.

   ناصر حجازی؛ سال 78
بدون تردید یکی از جنجالی ترین و معروف ترین پرونده های کم کاری 
در تاریخ فوتبال ایران به دوران حضــور مرحوم ناصر حجازی روی 
نیمکت استقالل مربوط می شــود. به طور مشخص، همیشه این 
شائبه وجود داشته که تعدادی از بازیکنان استقالل سال 78در دیدار 
با سایپا که منجر به شکست 4بر 3آبی پوشان شد، با همه توان به زمین 
نرفته اند و فرامین تاکتیکی کادرفنی را اجرا نکرده اند. مرحوم حجازی 
پس از این بازی از سمت خود اخراج شد؛ مسابقه ای که همیشه سایه 

حرف و حدیث های فراوان روی سر آن سنگینی می کرده است.

   منصور پورحیدری؛ لیگ اول
استقالل در هفته پایانی لیگ اول حرفه ای فقط به کسب یک تساوی 
در خانه ملوان نیاز داشت تا جام قهرمانی را باالی سر ببرد اما در روزی 
که برخی از بازیکنان این تیم نمایش بسیار ضعیف و دور از انتظاری 
داشتند، ملوان با تنها گل بابک پورغالمی این تیم را شکست داد تا 
پرسپولیس به لطف پیروزی بر فجرسپاسی با گل ابراهیم اسدی، فاتح 
نخستین دوره لیگ برتر شود. همیشه در مورد نمایش استقاللی ها در 

انزلی حرف و حدیث های بسیار زیادی وجود داشته است.

   رولند کخ؛ لیگ دوم
هدایت استقالل در لیگ دوم حرفه ای برعهده رولند کخ بود. ابتدا 
امیر قلعه نویی به عنوان دستیار در کنار او بود، اما خیلی زود جدا شد. 
نمایش ها و نتایج استقالل در آن فصل چندان چنگی به دل نمی زد 
و البته همیشه شــائبه کم کاری برخی بازیکنان هم وجود داشت. 
از خود کخ، چند اظهارنظر شــلخته در این مورد وجود دارد و البته 
علی فتح اهلل زاده هم به شکل واضح تری در مورد اینکه چند بازیکن 
استقالل توی کار سرمربی آلمانی می گذاشتند، صحبت کرده است.

   پرویز مظلومی؛ لیگ یازدهم
این کم مایه ترین ادعای کم کاری بازیکنان در تاریخ فوتبال ایران است. 
پرویز مظلومی در لیگ یازدهم هدایت استقالل را برعهده داشت و بعد 
از چند پیروزی خوب در برابر پرسپولیس، ناگهان دربی روز 13بهمن 
90را با وجود برتری 2بر صفر، 3بر 2به حریف 10نفره واگذار کرد. آن 
شکست عجیب، شاید به منزله پایان عملی دوران مربیگری مظلومی 
بود. پرویزخان که هرگز آن 10دقیقه جهنمی را هضم نکرد، تا به حال 
بارها گروهی از بازیکنانش را به کم کاری متهم کرده، 

اما کسی نمی داند اگر قرار به کارشکنی بود، چرا استقاللی ها 2بر صفر 
جلو افتادند و تا دقیقه 80هم این برتری را حفظ کردند. یعنی آنها 
فقط در 10دقیقه پایانی یادشان افتاد کم کاری کنند؟ اصال چنین 
چیزی ممکن است؟ دلیل اصلی باخت استقالل در آن بازی، شکست 
مظلومی در مقابل تعویض های طالیی دنیزلی و البته شادی ناشیانه 

و زودهنگام سرمربی استقالل بود. فقط همین.

   امیر قلعه نویی؛ لیگ چهاردهم
امیر قلعه نویی موفقیت های زیادی برای استقالل کسب کرده، اما 
2فصل آخر حضورش روی نیمکــت این تیم اصال خوب نبود. امیر 
همیشه اعتقاد دارد در لیگ های سیزدهم و چهاردهم برخی اتفاقات 
به ضرر او رخ داده است. یک جمله معروف هم دارد با این مضمون که: 
»از هاشم بیک زاده می خواهم حقایق آن فصل را به مردم بگوید.« با 
وجود این نه خود قلعه نویی توضیح بیشتری می دهد و نه بیک زاده 

به عنوان شاهد او لب از لب باز می کند.

   محمود فکری؛ لیگ بیستم
محمود فکری دوران موفقیت آمیزی روی نیمکت استقالل نداشت. 
او در حالی از این تیم کنار گذاشــته شــد که یکی از ضعیف ترین 
نمایش های فصل استقالل با شکســت 2بر صفر برابر سپاهان در 
اصفهان رقم خورده بود. برخی ها عقیده دارند بازیکنان اســتقالل 
خیلی با جان و دل برای فکری بازی نمی کردند و به طور مشخص، 
بیشتر به همان بازی اشاره می شود. خود فکری هم تا به حال بارها 
ادعاهایی در این زمینه مطرح کرده است. این  آش زمانی شورتر شد 
که سیاوش یزدانی در یک مصاحبه عجیب تلویحا اعتراف کرد در 

دوران مربیگری فکری با همه وجود بازی نمی کرده است.

   ساپینتو؛ لیگ بیست ودوم
حاال هم رسیده ایم به لیگ بیست ودوم؛ دورانی که تیم پرفراز و نشیب 
ریکاردو ساپینتو نتایج سینوسی می گیرد و هرازگاهی هم شایعه 
کم کاری بازیکنان به گوش می رسد. این زمزمه، مخصوصا پس از 
شکست لیگی استقالل در برابر تراکتور خیلی پررنگ شد. گفته 
می شود بعد از پنالتی دقایق پایانی سیاوش یزدانی روی شهریار 
مغانلو در بازی با سپاهان هم ساپینتو به این اتفاق مشکوک شده 
و اصال به همین دلیل یزدانی را کنار گذاشــته است. کسی چه 

می داند؟

داستان اخراج سیاوش یزدانی از استقالل طوری 
رقم خورد که کمتر هوادار این تیم نســبت به 
اتفاق رخ داده واکنش منفی نشان داد. چه بسا 
تصمیم ریکاردو ساپینتو در مورد یزدانی بوی 
تند »فرافکنی« می داد و شاید این بازیکن بعد 
از اتفاق بازی با سپاهان سزاوار چنین برخورد 
محکمی نبود، اما حقیقت آن است که سیاوش 
کاسه صبر بســیاری از مخاطبان را لبریز کرده 
بود. حواشــی او در چند سال گذشــته آنقدر 
پرشمار بوده که مجموع آنها، تصویری ناسازگار 
از مدافع میانی آبی ها ســاخته است. در نتیجه 
وقتی خبر کنار گذاشــته شــدن یزدانی آمد، 
کمتر هوادار اســتقالل به طور جدی شکایتش 
را ابراز کــرد. یزدانی ســرمایه اجتماعی اش را 
به دســت خودش از بین برده و کاری کرده که 
دفاع از او دشوار شده است، در غیراین صورت 
حتما خیلی ها به انتقاد از ساپینتو می پرداختند 
و مدعی می شــدند مربی پرتغالی با این ترفند، 
صرفا دنبال انحراف افکار عمومی و شانه خالی 

کردن از مسئولیت نتایج اخیر تیم است.
در هر صــورت اما یک نفــر باید به ســاپینتو 
یادآوری کند او فقط یک سیاوش یزدانی داشت 
و از این به بعد قرار نیســت بعد از هر ناکامی، با 
اخراج یک بازیکن فرصت بخرد. شرایط خاص 
ســیاوش و پنالتی بدی که او در دقایق پایانی 
بازی با سپاهان مرتکب شد، دست به دست هم 
داد تا ریکاردو بتواند ایده اش برای سپر قرار دادن 
یزدانی را محقق کند. ایــن فرمول، تنها یک بار 
می توانست به کار گرفته شود و نتیجه بدهد. به 
روایت روشــن تر، قرار نیست اگر استقالل مثال 
در برابر ملوان هم نتیجه الزم را به دست نیاورد، 
شــاهد اخراج یک بازیکن دیگر باشیم تا آقای 
ساپینتو نفســی چاق کند و خودش را به بازی 
بعدی برساند. حاال عرصه بر مرد پرتغالی تنگ تر 
شده است. او با تیمی که روزبه روز بیشتر رنگ 
تعلقاتش را می گیرد، باید فوتبال بهتری بازی 

کند و نتایج مطلوب تری 
بگیــرد. منتظریــم 

ببینیم.

فقط یک 
»سیاوش« 

داشتی!
برای سرمربی استقالل که دیگر 

نمی تواند با قربانی کردن بازیکنان 
فرصت بخرد

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( 
امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

61535-16105121پرسپولیس1
101330-1686223سپاهان2

14829-1685322گل گهر3

12427-1676316استقالل4

5523-16411110مس رفسنجان5
18123-1665519تراکتور6

13221-1649315فوالد7

7221-165659آلومینیوم8

221-21-1656519نساجی9

11218-1639413ذوب آهن10

218-14-1646612ملوان11

318-15-1646612هوادار12

616-13-163767پیكان13
514-16-1635811مس کرمان14

911-18-162599صنعت نفت15
259-37-16231112نفت مسجد سلیمان16

پرســپولیس که بعد از جام جهانی فوتبال دوباره اوج گرفته و به فرم ایده آل رسیده است، در 2هفته 
آینده به ترتیب باید به مصاف فوالد خوزستان و آلومینیوم اراک برود؛ 2بازی دشوار که شاید موقعیت 
صدرنشین بالمنازع لیگ را به چالش بکشد. رویارویی با این 2تیم اما برای یحیی گل محمدی یک جنبه 
خاص دیگر هم دارد؛ اینکه او به نوعی فرصت انتقام از قاتالن 2جام فصل گذشــته را به دست می آورد. 
پرسپولیس در حالی فصل قبل برای نخستین بار طی سالیان اخیر با دست کامال خالی از مسابقات مختلف 
بیرون رفت که در سوپرجام مغلوب فوالد شد. آن بازی در کرمان با شکست یک بر صفر پرسپولیس به پایان 
رسید و البته مهدی شیری مقهور خشم یحیی گل محمدی شد. پرسپولیس که در لیگ قافیه را به استقالل 
باخته بود، در جام حذفی هم در یک مسابقه باورنکردنی در ورزشــگاه آزادی با نتیجه 3بر 2برابر آلومینیوم 
شکست خورد تا از هر جهت فصل بدی را پشت سر بگذارد. سرخپوشان البته در دور رفت با تنها گل میالد سرلک 
آلومینیوم را شکست دادند، اما مصاف آنها با فوالد نتیجه ای بهتر از تساوی بدون گل نداشت. ببینیم دوئل سرخ ها 

با این 2حریف در دور برگشت چه سرانجامی خواهد داشت.

مالقات با قاتالن 2جام
پرسپولیس در 2هفته پیش رو 

به مصاف فوالد و آلومینیوم اراک می رود
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باشگاه پاری سن ژرمن 3سالی می شود که عالقه ای به نیمار ندارد. یکی 
از شروط تمدید قرارداد امباپه هم رفتن این بازیکن برزیلی بود. حاال 
در بازی جام حذفی مقابل تیم دسته ششمی پایس دکاسل بازوبند 
کاپیتانی تیم بر بازوی امباپه بسته شده بود. این در حالی است که نیمار 

هم در ترکیب حضور داشت. کاپیتان اول تیم مارکینیوش است اما در 
پی اس جی بازیکنانی مثل نیمار، مســی و سرخیو راموس و حتی وراتی 

حضور دارند که تجربه بیشتری نسبت به امباپه جوان دارند. شاید پیام این 
بازوبند این بود که در این باشگاه کسی مهم تر از امباپه نیست. این نشانه باعث 

می شــود شــایعه رفتن امباپه به رئال مادرید را باور نکنیم و منتظر بمانیم مسی یا 
نیمار یا هر دو جدا شوند. به نظر می رسد مدیران باشگاه پاری سن ژرمن تمام توانشان را به کار 

گرفته اند تا این ستاره فرانسوی را به تمام خواسته هایی که در این تیم دارد، برسانند و به نوعی این امتیاز را 
به او داده اند تا از تصمیمش برای تمدید قرارداد با این باشگاه راضی باشد.

امباپه در این بازی به تنهایی 5گل زد و شــمار گل هایش را برای پاری سن ژرمن به 196گل در 240بازی 
در تمامی رقابت ها رساند. او فقط 4گل دیگر با 
کاوانی که بهترین گلزن تاریخ باشگاه است 

فاصله دارد.

 بازوبند برای امباپه
مسی و نیمار بروند

باشــگاه رئال مادرید طبق معمول با اسطوره های خودش 
بد تا می کند. کریستیانو رونالدو، مارسلو و سرخیو راموس 
سال های اخیر از تیم فراری داده شدند و سال های دورتر 
ســتاره هایی مثل گوتی، رائول، مورینتس، ژابی آلونسو و 
دیگران. حاال نوبت آسنســیو و مودریچ است. ماه هاست 
مذاکرات تمدید قرارداد جریان دارد اما باشگاه به بازیکنان 
باالی 32ســال پیشــنهاد قرارداد بلندمــدت نمی دهد. 
بازیکنی در ســطح مودریچ که عاشق رئال است و دوست 
دارد در مادریــد بماند تــا فرزندانش در همین شــهر به 
تحصیل ادامه دهند، حــاال باید فکری بــرای آینده اش 
بکند. باشــگاه به او و آسنسیو پیشــنهاد تمدید یکساله 
داده اما با دستمزدهای پایین تر. از مودریچ خواسته شده 
که ســال 2023برای حضور در اردوی تیم ملی کرواسی 
کمتر مادرید را ترک کند. همین بی توجهی ها آسنســیو 
را به سمت بارســلونا فراری می دهد و لوکیتا را به سمت 
عربستان. هیچ پیشنهاد تمدیدی به ســبایوس هم ارائه 

نشده است.
رسانه های اسپانیایی و عربستانی از پیشنهاد وسوسه انگیز 
النصر عربســتان به لوکیتا خبر داده اند؛ پیشــنهادی که 
می تواند دست کم سالی 40میلیون یورو برای این بازیکن 
کروات دستمزد در بر داشته باشد. این 6برابر دستمزدی 
اســت که در رئال به او می دهند. النصر پیشنهاد قرارداد 

2ســاله می دهد و مثل رئال مادرید برای قرارداد یکساله 
شــرط نمی گذارد. النصر حتی ادن آزار را هم می خواهد. 
شــاید تونی کروس برای اینکه به سرنوشــت مودریچ و 
راموس و مارسلو دچار نشود و باشگاه در برابر او خست به 
خرج دهد، تصمیم به خداحافظی از فوتبال گرفته باشد. 
شاید کروس هم در تابستان به طور رایگان به تیمی دیگر و 

احتماال به عربستان برود.
درصورت انتقال مودریچ به النصر، این باشــگاه عربستانی 
2بازیکنی را در اختیار خواهد داشــت که روی هم 6توپ 
طال دارند. مودریچ این فصل در 23بازی برای رئال مادرید 
به میدان رفته و کنار به ثمر رساندن 5گل، 2پاس گل هم 
برای هم تیمی هایش ساخته است. او همچنین به تیم ملی 
فوتبال کرواسی در2دوره اخیر جام جهانی به ترتیب به کسب 
عناوین دوم و ســوم کمک کرده است. این هافبک کروات 
که اخیراً در مصاحبه ای گفته بود دوست دارد همچنان در 
باالترین سطح از فوتبال حضور داشته باشد و به بازی کردن 
ادامه دهد، سال 2012از تاتنهام به رئال مادرید پیوست و 
در این مدت در 459بازی برای این تیم به میدان رفته و آمار 
36گل زده و 73پاس گل را از خود به جای گذاشــته است. 
لوکا مودریچ تاکنون به سفیدپوشان مادریدی برای کسب 
21جام مختلف کمک کرده اســت ازجمله 3قهرمانی در 

اللیگا و 5قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا.

6توپ طال در النصر
رونالدو دوستانش را در کنارش می خواهد؛ تالش برای جذب مودریچ آغاز شده است

اریک تن هاخ پس از شکست 3بر2منچستریونایتد از آرسنال باید 
نزدیک ترین راه را برای کسب نخستین جام در این تیم طی کند. 
دیدار امشب من یونایتد با ناتینگهام فارست یک گام تا نخستین 
جام است. تن هاخ برای این عنوان فقط 2بازی در پیش دارد و باید 
تیمش را برای بازی فینال با برنده بازی دیشب بین نیوکاسل و 
ساوتهمپتون آماده کند. دین هندرسون، دروازه بان منچستر که 
این فصل به صورت قرضی در ناتینگهام بازی می کند، روبه روی تیم 
اصلی خودش قرار می گیرد. او به احتمال فراوان در فصل آینده برای 

رقابت با دخه آ به اولدترافورد برمی گردد.
ناتینگهام که با صعود به لیگ برتر با اتکا به درآمد کالن حق پخش 
تلویزیونی رکورد خرید بازیکن را بین همه باشگاه های اروپایی 
زده و نزدیک به 30بازیکن تازه جذب کــرده، هم اکنون در رده 
ســیزدهم جدول حضور دارد. صعود به نیمه نهایی جام اتحادیه 
را هم مدیون قرعه مناســب و خوش شانسی مقابل بورنموث در 

ضربات پنالتی است.
باخت 3گله به آرسنال نشــان داد منچستر به کاسمیرو خیلی 
وابسته است. بدون کاســمیرو کار تن هاخ به مشکل می خورد؛ 
مرد هلندی بدون حضور کاسمیرو فقط 25درصد از بازی ها را با 
پیروزی به پایان رسانده درحالی که با حضور مرد برزیلی، 69درصد 

از بازی های منچستریونایتد با پیروزی تمام شده است.
در آخرین رویارویی منچستریونایتد به راحتی ناتینگهام فارست را 
3بر صفر در لیگ شکست داد. برنان جانسون، ملی پوش ولزی، در 
18بازی ناتینگهام فارست، 6تأثیر روی گل در لیگ داشته است. 
مارکوس رشفورد مهاجم من یونایتد 12گل در 18بازی ابتدایی 
برای منچستریونایتد در لیگ زده است. برونو فرناندز، 
هافبک پرتغالی این تیــم 8تأثیر روی گل های 
تیمش در 19بازی داشته و کاسمیرو 5بار. فرد 
با انجام 182بازی با پیراهن منچستریونایتد 
و رد شــدن از رکورد اندرســون، به عنوان 
بازیکنی برزیلی بیشــترین تعداد بازی را 

برای شیاطین سرخ انجام داده است .
منچستریونایتد در 27روز اخیر 8مسابقه 
را انجــام داده )هر 3.4روز یک مســابقه(. 
آنها در حال حاضر قبل از به ثبت رســاندن 
10مسابقه در 32روز )هر 3.2روز یک بازی( 
3روز تعطیل را پیش رو دارند. بنابراین آنها 
18بازی در 59روز )هر 3روز یک بازی( را 

برگزارمی کنند.

یک گام تا فینال
تن هاخ فاصله زیادی تا نخستین جام ندارد

مسی می رودمسی می ماند 
روایت های مختلف از آینده کاپیتان تیم قهرمان جهان

فابریتزیــو رومانــو ادعا کــرده که خبر 
پیشــنهاد یک میلیــارد یورویی الهالل 
به لیونل مســی از اســاس دروغ بوده و 
هنوز هیچ باشــگاه عربســتانی به این 
ستاره آرژانتینی پیشنهادی نداده است. 
این خبرنگار نقل وانتقاالتــی ایتالیایی 
اعالم کرده مســی در پاریــس می ماند. 
او یکی از پســت های مربــوط به ماندن 
مسی در پاری سن ژرمن را هم بازتوییت 
کرده اســت. در نقطه مقابــل، همتای 
اسپانیایی این خبرنگار است که به اندازه 
او در بخش نقل وانتقاالت فوتبال معتبر 
است. رومرو در فوتبال اســپانیا تسلط 
بیشــتری از رومانو دارد. او معتقد است 
درهای بازگشت مسی به بارسلونا بازتر از 
همیشه است. رومرو مدعی شده که هنوز 
هیچ چیز تمام نشده؛ ممکن است مسی 
قرارداد خود را تمدید کند اما جام جهانی 
و اتفاقات پــس از آن همه چیز را در نگاه 
او عوض کرده اســت. بارســا به سرعت 
عملیات بازگشت مســی را کلید زده و 
حتی اگر یک درصد شانس داشته باشد، 
تالش خود را انجام خواهد داد. رابطه او 
با بارسا، فوق العاده توصیف شده. الپورتا 
اقدام به بازســازی روابط تیره خودش و 
باشگاه بارسلونا با مسی و پدر این بازیکن 

است.
دالیلی وجود دارد که مسی نمی خواهد 
با باشگاه فرانسوی تمدید کند. رابطه با 
هواداران پس از اتفاقات فینال جام جهانی 
خراب شده است. اولتراها علیه او موضع 
دارند و کیلیان امباپه هم هنوز از دستش 
دلخور است و حتی گفته شده اگر مسی 
تمدید کنــد، امباپه دنبــال راهی برای 
خروج خواهد بود و برای همین رابطه اش 
را با باشــگاه رئال مادرید بهتــر کرده و 
خبرنگاران نزدیک به باشگاه مدام به نفع 
امباپه خبر و گزارش منتشر می کنند. او 
و مسی در فینال بعد از گلزنی مشت شان 
را یواشــکی به ســمت هم گره کردند. 
امیلیانو مارتینــس، دروازه بان تیم ملی 
آرژانتین عروسک الک پشت های نینجا 
با صــورت امباپه را در جشــن قهرمانی 
در بوئنوس آیرس به دوربین ها نشــان 
می داد، درحالی که مسی هم کنارش بود 
و می خندید. از میان مسی و امباپه یکی 
می ماند و دیگری می رود. رومانو معتقد 
است کسی که خواهد رفت مسی است 

چون قراردادی ندارد.

تناقــض
روایت های دیگری هم درباره آینده کاپیتان تیم 
ملی آرژانتین از سوی منابع خبری و خبرنگاران 
منتشر شده که بعضا متناقض است

 سرخیو گونسالس، دیگر خبرنگار اسپانیایی: 
مسی می خواهد سال های پایانی بازی اش را در باالترین 
سطح به میدان برود و به قراردادهای هنگفت توجهی ندارد. 
پاریسی ها هیچ گونه جشنی برای قهرمانی او در جام جهانی 
برگزار نکرده اند این در حالی است که باشگاه نیس فرانسه، 
پس از بازگشت تاگلیافیکو به باشگاه، جشن باشکوهی را برای 
مدافع آرژانتینی برپا کرد! همچنین پس از قهرمانی مقابل 
فرانسه، گفته می شود روابط او با طرفداران مناسب نیست.

 مارشال یورنته، خبرنگار اسپانیایی:
 اطرافیان مسی این خبر را تکذیب می کنند و می گویند 
این بازیکن با پاریس تمدید خواهد کرد.

:TyC Sports تاتی سیویلو، خبرنگار 
خانواده مسی وقتی بارسلونا به مسی گفت باشگاه در 
شرایط بد اقتصادی قرار دارد ولی در عرض ۶ماه شروع 
به خرید بازیکنان جدید کردند، تعجب کردند. رابطه 
همچنان خراب است.

 اشرف بن عیاد، خبرنگار معروف قطری: 
مسی باشگاه بارسلونا را دوست دارد، اما برای ترمیم روابطش 
با هیأت مدیره باید گام های زیادی برداشته شود. خروج او 
در سال 2021ضربه دردناکی بود و غلبه بر این موضوع آسان 
نیست.

گاستون ایدول، خبرنگار آرژانتینی: 
مسی می خواهد در پاریس ادامه دهد و فقط با پاریس مذاکره 
خواهد کرد، نه باشگاه دیگری. دوطرف در حال مذاکره 
برای فعال کردن گزینه موجود در قرارداد فعلی و تمدید 
تا سال 2024یا امضای قرارداد جدیدی هستند. رابطه بین 
مسی و الپورتا خوب نیست. مسی عاشق بارسلونا است، اما 
رابطه بین طرفین به بهترین شکل خاتمه پیدا نکرد. او سال 
2021پیشنهادی از منچسترسیتی دریافت کرد اما پاسخ منفی 
داد چون می خواست بماند.

 بن جیکوبز، خبرنگار متخصص در آمریکای جنوبی:
 منابع ما از بعید بودن بازگشت مسی به بارسا خبر می دهند. در 
عین حال مسی در این مقطع از دوران حرفه ای خود به خصوص 
با شانس کسب هشتمین توپ طال تمایلی به رفتن به عربستان 
ندارد.

 المسلیم، خبرنگار عربستان سعودی:
 الهالل پیشنهاد 2میلیارد دالری برای مسی داده است .

 ورونیکا بروناتی، خبرنگار آرژانتینی:
 انتقال مسی به منچسترسیتی اتفاق نخواهد افتاد. 
شانسی وجود ندارد. هر چیزی ممکن است در رابطه با 
آینده مسی اتفاق بیفتد. 
لئو قهرمان جهان 
است؛ فراموش 
نکنید.

 
ورونیکا برائونتی، 

خبرنگار نزدیک به مسی 

خبر رومرو را تأیید کرده و 

RMC آن را تکذیب کرده 

است.

نفوذ به دیوار برلین
رئال سوسیداد دیگر آن تیم کیسه گل در 

برابر بارسلونا نیست

جام حذفی اســپانیا هنوز به مراحل پایانی نرســیده، به اندازه 
سوپرجام اســپانیا جذاب اســت. امشب بارســلونا به مصاف 
رئال سوسیداد، تیم سوم جدول می رود و فرداشب نوبت رویارویی 
رئال مادرید و اتلتیکو در یک دربی ناخوانده اســت. رئال در دور 
قبلی هم بدشانسی آورد و به تور ویارئال خورد اما بارسا شانس 

داشت که با یک تیم دسته سومی هم بازی شده بود.

بردهای اقتصادی

ژاوی غیراز ال کالسیکوی فینال ســوپرجام که تیمش 

عالی بازی کرد، همچنان با سبک ایتالیایی و دور از فلسفه 

باشگاه تیمش را به پیش می برد. در اللیگا وضع به همین 

منوال است و بردهای اقتصادی و دفاع از تک گل زده در 

دستور کار تیم قرار دارد. در این فصل 6برد بارسا در اللیگا 

با اختالف یک گل )5برد یک بر صفر و یک پیروزی 2بر 

یک( رقم خورده است.

داور جنجالی
داور این بازی خسوس خیل مانسانو است که در آخرین 

مسابقه بارسا پیش از جام جهانی قضاوت دیدار این تیم 

مقابل اوساســونا را به عهده داشــت و کارت زرد دوم را 

به لواندوفسکی داد. مهاجم لهســتانی عصبانی شد و با 

حرکاتی و با اشاره به داور بی احترامی کرد و از 3بازی در 

اللیگا محروم شد. آن بازی در زمین اوساسونا بود. حاال 

هواداران بارسا در نوکمپ تالفی آن کارت قرمز را بر سر 
داور خالی خواهند کرد.

رئال بتیس مدافع عنوان قهرمانی است.که تا پیش از نیمه نهایی همه بازی ها تک مســابقه بود. اســت. 126تیم در رقابت های این فصل حضور داشتند تاریخ 120ســاله این رقابت ها به قهرمانی دست یافته کومان و مسی به دســت آمد. رئال مادرید تنها 19بار در فتح کرد، در همین رقابت ها بود و 2سال پیش با رونالد آمده است. آخرین جام پیش از سوپرجام اخیر که ژاوی 97جام تاریخ باشگاه 31جام آن در جام حذفی به دست هیچ تیمی در این جام به گرد پای بارســا نمی رســد. از کوپا دل ری جام محبوب بارســلونا محسوب می شود و تورنمنت محبوب

رئال سوسیداد

بارســا در هفته دوم اللیگا 4بر یک رئال سوسیداد را برد 

اما تیم فعلی خیلی متحول شده و دیگر تیمی نیست که 

4تابخورد. رئال مادرید در رده دوم، نفس های سوسیداد 

را پشت سر خود حس می کند. اتفاقا هفته آینده رئال و 

سوسیداد به نوعی جنگ بر سر نایب قهرمانی لیگ خواهند 

داشت. پیش از  آن شاگردان امانوئل آلگواسیل باید از جام 

حذفی و بازی با بارسلونا سربلند بیرون بیایند. این تیم در 

لیگ اروپا هم توانسته بود منچستر را با رونالدو ببرد و این 

تیم را به پلی آف مرحله یک شانزدهم پایانی این رقابت ها 

و مصاف با بارسلونا بفرستد. او که همه بازی های آخرش 

را با پیروزی پشت سر گذاشته، باید فکری به حال روحیه 

تیمش در برابر بارسا کند. سوسیداد در 4بازی آخر 15گل 

از بارسلونا دریافت کرده و همه را باخته است.

بارسلونا به رئال رفته بود.آخرین بار لوییس فیگو سال 1999در انتقالی جنجالی از بیفتد، نخستین انتقال بین 2باشگاه در قرن جدید است. محتمل تر از تمدید با رئال مادرید باشــد. اگر این اتفاق خواهد کرد. به نظر می رســد انتقال او به باشگاه دشمن می خواهد تضمین بگیرد که نقش مهمی در ترکیب ایفا آزاد می شــود. او از روند مذاکرات تمدید راضی نیست و آسنسیو جلب شده است. آسنســیو در تابستان بازیکن اینکه معطوف این مسابقه باشد، به بحث شیرین انتقال فعال حــواس هواداران و رســانه های بارســلونا بیش از آسنسیو و فیگو

دیوار برلین
بارسلونا با آنها 11امتیاز کسب کرد.تراشتگن 7ســیو تعیین کننده در اللیگا داشته است که دریافت کرده که آن هم از روی ضربه پنالتی بوده است. است. دیوار برلین تا االن فقط یک گل در نوکمپ در لیگ آمار در میان همه دروازه بان  های لیگ های بزرگ اروپایی به سمت دروازه اش شلیک شده را مهار کرده که بهترین تر اشتگن در فصل جاری، 84.6 درصد از شوت هایی که برگزار کرده، فقط 3گل دریافت کرده است. مارک آندره درنظر نگیریم، بارسا در ســایر 16دیداری که در اللیگا یک در ال کالســیکوی رفت اللیگا مقابل رئال مادرید را کند و بــا یک گل زده بــه عقب برود. اگر شکســت 3بر در مصاحبه ای گفــت تیمش نباید به این شــکل بازی که پدری که تک گل بارســا را در این مســابقه زده بود، تیم ضعیف ختافه هم اوضاع به همین شکل بود، طوری اروپایی در این فصل لیگ های داخلــی دارد. در بازی با خط دفاعی بارســا بهترین عملکرد را بین همه تیم های 
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ساعی و دبیر در مقابل پوالدگر
معاون قهرمانی وزارتخانه به دردسر جدید وزیر ورزش تبدیل شده است

شاید خسروی وفا بتواند مشکل قهرمان های ناراضی را حل کند
محسن محمودصفری|  فدراسیون کشتی و تکواندو توسط 2 قهرمان جهان و المپیک اداره 
می شوند که هر دو نسبت به بودجه دریافتی از وزارت ورزش انتقاد دارند. علیرضا دبیر، رئیس 
فدراسیون کشــتی و هادی ساعی رئیس فدراســیون تکواندو طی ماه های اخیر اعالم کردند 
بودجه ای که معاونت قهرمانی وزارت ورزش به آنهــا اختصاص داده به هیچ وجه با هزینه های 
فدراسیون جور در نمی آید. معاونت قهرمانی وزارت ورزش را سیدمحمد پوالدگر بر عهده دارد که 
در انتخابات فدراسیون تکواندو از ساعی شکست خورد و حاال با رقیب خود در تخصیص بودجه 

به مشکل جدی خورده است.

   ساعی دیگر از پوالدگر انتقاد نمی کند!
ساعی طی ماه های گذشته بارها از معاون قهرمانی وزارت ورزش انتقاد کرد ولی وقتی دید مشکل 
بودجه فدراسیونش حل نمی شود و پوالدگر برای حل آن اقدامی نمی کند نوک پیکان انتقاداتش 
را به سمت وزیر گرفت و گفت: »هنوز تفاهمنامه مالی با وزارت ورزش را امضا نکرده ایم. من از 
آقای سجادی گالیه دارم. از روزی که حکم گرفتم ایشان را ندیده ام. فقط در مراسم ها از دور سالم 
و علیکی کردیم و نتوانستیم با هم بنشینیم و درخصوص فدراسیون تکواندو با هم صحبت کنیم.« 
رئیس فدراسیون تکواندو در پاسخ به این سؤال که آیا درخواست جلسه با وزیر داشته است یا نه، 
گفت: »تمام مدال های بچه های ما معلوم است. اصال من را نخواهند، 2 قهرمان من را بخواهند. 
تیم بانوان ما برای نخستین بار قهرمان آسیا شد. چطور آقای وزیر یک بار با این بچه ها دیدار نداشته 
است؟ چرا یک بار به فدراسیون تکواندو پا نگذاشته است؟ چطور یک بار تلفنی حرف نزده و به من 
بگوید آقا دستت درد نکند، مبارک باشد، آقا اشتباه کردی، آقا بد کار کردی، خوب کار کردی! اما 
هر روز از وزارت ورزش برای فدراسیون تکواندو برنامه می چینند!« به نظر می رسد منظور ساعی 

از این کنایه که برای تکواندو برنامه می چینند، پوالدگر یا حداقل اطرافیان 
او هستند. پوالدگر پیش از ساعی به مدت 21ســال ریاست فدراسیون 
تکواندو را برعهده داشت و ســاعی در انتخابات دی ماه 1400به ریاست 

او پایان داد. ساعی پیش تر عنوان کرده بود پوالدگر باعث شده 
رضا مهماندوست مربی سرشناس ایران از تیم ملی دور شود 

و سرمربیگری تیم ملی جمهوری آذربایجان را برعهده بگیرد.

   نتیجه واکنش وزیر
وزیر ورزش کــه تا به امروز 2کارت زرد از مجلس شــورای 
اســالمی به دلیل عملکردش دریافت کرده در واکنش به 
صحبت های ساعی در یک برنامه تلویزیونی از او به عنوان یک 
قهرمان و دوست قدیمی یاد کرد. این اظهارنظر وزیر ورزش 

باعث شد ساعی هم واکنش نشان دهد. او گفت: »سیدحمید 
سجادی از دوستان قدیمی و از رفقای خوب ماست. من چند 
روز گذشــته صحبت های او را از برنامه صداوسیما دیدم. 

باالخره من که گالیه شخصی ندارم. اگر صحبتی مطرح می کنم به عنوان یک درددل با یک دوست 
قدیمی است. من مسئولیت تکواندو را برعهده گرفته ام و باید از حق تکواندو دفاع کنم. ما در گذشته 
با هم کار کرده ایم. او نیز از قهرمانان سابق است و به خوبی شرایط ورزش را درک می کند. امیدوارم 
هرچه زودتر جلسه ای با وزیر ورزش و جوانان داشته باشیم تا در مورد تفاهمنامه بودجه ای که قرار 

است به ما تعلق بگیرد، به نتیجه خوبی برسیم.«

   نقش میانجی
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی هم که باید به دلیل نزدیکی مسابقات جهانی و بازی های 
آسیایی نفرات اولش را به یکی از این دو رقابت  بفرستد به کانون توجهات کمیته ملی المپیک تبدیل 
شده است. مدال های کشتی در بازی های آسیایی برای کمیته ملی المپیک بسیار حائز اهمیت 
است. از طرفی مسابقات جهانی امسال هم رقابت برای کسب سهمیه المپیک است و برای کادر 
فنی بسیار اهمیت دارد. مسئوالن کشتی به دنبال حداکثر سهمیه المپیک هستند تا با قدرت برای 
المپیک پاریس برنامه ریزی کنند. دبیر در بحث بودجه با پوالدگر به مشکل جدی خورد تا جایی که 
در مجمع عمومی فدراسیون کشتی پوالدگر جلسه را ترک کرد و تا مدت ها مصوبات جلسه را امضا 
نمی کرد تا بار دیگر اعتراض دبیر در رسانه ها نسبت به عملکرد پوالدگر شدت بگیرد. هرچند کشتی 
به گفته رئیس فدراسیونش هنوز از وزارت ورزش بودجه کاملش را دریافت نکرده ولی شرایطش 
به مراتب بهتر از تکواندو است. رئیس فدراســیون کشتی در نشست هیأت اجرایی درخواست 
بودجه 300تا 400میلیاردی کرده که شنیده می شود هیأت اجرایی درباره این موضوع به تفاهم 
نرسیده و قرار است جلسه دیگری با حضور دبیر برگزار شود. رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرده: 
»اگر براساس تعیین شاخص باشد چه مواردی مالک این شاخص است. اگر 
شاخص، مدال آوری در ادوار مختلف المپیک است بگویند چند درصد 
از مدال های گرفته شده مربوط به کشــتی بوده است؟ اگر شاخص، 
مدال آوری در المپیک توکیو باشد که کشتی 65درصد مدال ها را گرفته 
است و اگر هم شاخص مدال طالی المپیک توکیو باشد که کشتی در 

المپیک توکیو مدال طال داشته است.«
با توجه به برگزاری بازی های آسیایی در مهرماه و اینکه کشتی و 
تکواندو همیشه نقش پررنگی در تعیین جایگاه کاروان ایران در 
این رقابت ها داشته اند باید دید سرانجام دو رئیس فدراسیون 
ناراضی از وزارت ورزش به کجا می رســد. پوالدگر با هر دو 
رئیس فدراسیون رابطه خوبی ندارد و پای وزیر ورزش هم 
به میان آمده است. باید دید سجادی یا خسروی وفا رئیس 
کمیته ملی المپیک می توانند نقش میانجی را بازی کنند. 
خســروی وفا اوایل هفته با حضور در فدراسیون تکواندو 
حمایت همه جانبه خود را از این رشته اعالم کرده بود و به نظر 

این حضور، ساعی را اندکی آرام کرده است.

 تیم ملی هندبال ایران هرچند در مسابقات قهرمانی جهان به نخستین پیروزی 
تاریخش در این رشته رسید اما در مقایسه با سال2015در رده پایین تری قرار 
گرفت. هندبال ایران سال2015برای نخستین بار سهمیه مسابقات قهرمانی 
جهان را گرفت. در آن رقابت ها که به میزبانی قطر برگزار می شد، ایران 5بازی 
انجام داد که در همه بازی ها بازنده بود. کرواســی، مقدونیه  شمالی، اتریش، 
تونس و بوســنی  وهرزگوین حریفان ایران در آن رقابت ها بودند. مســابقات 
قهرمانی جهان 2023 در لهستان  و سوئد دومین مسابقاتی بود که هندبال ایران 
توانست به آن برسد. این بار ایران با تیم های شیلی، اسپانیا، مونته نگرو، فرانسه 

و لهستان بازی کرد.
اتفاق مهم، پیروزی در مقابل شیلی بود که تیم ملی به لطف همین پیروزی، 
بیش از دوره قبل مورد توجه قرار گرفت. اما هم رده بندی نهایی مســابقات و 
هم نحوه برگزاری و صعود تیم ملی نشان می دهد که تیم سال2015 موفق تر 
از این دوره بوده است. سال2015 تیم ملی با سومی در مسابقات قهرمانی آسیا 
سهمیه جهانی گرفت اما این بار چهارمی در مسابقات 2022 آسیا ایران را به 
جمع تیم های حاضر قهرمانی جهان اضافه کرد. مسابقات جهانی 2023 برای 
نخستین بار با حضور 32تیم برگزار شد و به همین دلیل قاره ها سهمیه بیشتری 
داشتند. اگر مسابقات مثل دوره های قبل 24تیمی برگزار می شد بعید بود که 
ایران بتواند برای دومین بار رقابت های جهانی را تجربه کند. صعود به عنوان تیم 
سوم آسیا هم ارزش بیشتری از صعود به عنوان تیم چهارم دارد. سال2015ایران 
در جمع 24تیم در رده21قرار گرفت و این دوره در جمع 32تیم، به عنوانی بهتر 
از بیست وچهارمی نرسید. در این شرایط تنها اتفاق مهم برای تیم، پیروزی در 

مقابل شیلی بود.

سقوط با برد
تیم ملی هندبال که سال2015در 

رده21مسابقات قهرمانی جهان قرار گرفته بود 
این بار با وجود یک پیروزی به جایگاه 24رسید

    تیم سوم آسیا
ایران این دوره در بین تیم های آســیایی هم بعد از 
بحرین و قطر قرار گرفت. فرانســه، اسپانیا، سوئد، 
مجارستان، آلمان، نروژ، مصر و دانمارک 8تیمی بودند 
که به یک چهارم نهایی صعود کردند و طبیعی بود که 
تیم آســیایی در بین آنها نباشد. بهترین جایگاهی 
که نصیب آســیایی ها شد، شــانزدهمی بود که به 
تیم بحرین رسید. قطر هم در رده بیست ودوم قرار 
گرفت. از بین حریفان ایران، فرانســه و اسپانیا که 
در صدر صعودکنندگان بودند. اســلونی دهم شد و 
لهستان پانزدهم. مونته نگرو هم در جایگاه هجدهم 
قرار گرفت. شیلی ضعیف ترین تیم بود که در جمع 
تیم های بازنده و در پرزیدنت کاپ بازی کرد. تیم های 
این گروه در رده 25تا 32 قرار می گیرند. شــیلی تا 

دیروز در گروه خودش صدرنشین بود.

    حیدری، دومین جوان
میانگین سنی تیم ملی هندبال ایران در مسابقات 
قهرمانی جهان 25ســال بود. یکــی از دالیل این 
میانگین پایین، حضور صابر حیدری 18ساله در تیم 
بود. حیدری بعد از فرانسیســکو کوستای پرتغالی 
با 1۷ ســال ســن، دومین بازیکن جوان جام بود. 
حیدری که پست بغل راست تیم  را داشت، در این  
مسابقات در 3بازی مقابل تیم های فرانسه، اسلونی 
و لهستان بازی کرد و ۷گل به ثمر رساند و تا دیروز 
در رده284 گلزنان قرار داشت. حیدری که در 3رده 
سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن بازی می کند، 
در مسابقات نوجوانان آسیا بهترین بازیکن شده  بود.
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امتداد - موی گردن اسب
6 - نشــانه ویــژه - ســال 
366روزی - دارای انــدازه 
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15کمک به کودکان

هاگشابكمرااجك
كودوتنامهمسوه
لامرناكنادوان
كارداكسنممدرس
ادهقيثووپاها
باوياقلنهدلل

وببشرساينميا
سادنوتلكساتين
لامارجنخهيهت
راهناگيتاممي
اشرابشنيزگمج
يبنجدبيمراتسه

زيفوپيهنودنات
نرتيدمحملگسما
يقناهنمييايرا

 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 | 4408
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

742369185
983157624
561428793
628793451
159246378
437815269
294571836
876934512
315682947

متوسط

 3 8   7   2
 1   9   4  
4     8    
   3   7 6  
1        5
 6 2   4    
   9     3
 5   1   9  
9   5   4 7  751938264

826415793
943762851
419327685
378546129
265189347
587291436
132654978
694873512

ساده

متوسط

638147952
217695348
495238617
589321764
174869235
362754189
841976523
753412896
926583471

سخت

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

ساده

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



در جست وجوی 
رازداری و اطمینان 

 پیام رســان ها در ایران داستان عجیبی داشته اند. 
درحالی که کســب وکارهای دیجیتال مختلفی 
طی ســال های اخیر در ایران شــکل گرفته اند و 
اپلیکیشــن های ایرانی پرکاربردی مورد استفاده 
مردم هســتند اما در حوزه پیام رســان وضعیت 

همیشه متفاوت بوده است.
برای این مسئله هم نمی توان مردم را مقصر دانست. 
تصمیم گیری ها، حرف ها، شعارها و عمل های اشتباه 
باعث شده تا طی سال های گذشته پیام رسان های 

بومی روی خوشی نبینند.
درحالی که اپلیکیشن  های ایرانی و بومی مختلفی 
در حوزه های گسترده از خرید گرفته تا مسیریابی 
و ورزش وارد زندگی مردم شده اند پیام رسان ها در 
همه سال های گذشته با مشکالت مختلفی در حال 

دست و پنجه نرم  کردن بوده اند.
نگاه دستوری به این پلتفرم  ها و تفکر های اشتباه 
باعث شده تا اطمینان مردم در این حوزه از بین برود 
و دیگر کمتر رغبتی برای استفاده خودخواسته از 
آنها وجود داشته باشد. همیشه در این حوزه تصور 
شده که کنار گذاشــتن رقبای خارجی، دادن وام 
یا زیرساخت و سرور می تواند باعث رشد کاربران 

پیام رسان های داخلی شود.
این در حالی اســت که پیام رســان هم مثل هر 
بخش دیگری در اکوسیستم فناوری باید تبدیل 
به کسب و کار شــود تا بتواند رشد ارگانیک خود را 

داشته باشد.

خأل برای تیک سوم 
اگر متوجه شــوید کســی بــدون اجــازه وارد 
خانه تان شــده چه حالی پیدا می کنید؟ حتی اگر 
کوچکترین چیزی هم جابه جا نشده باشد حتما 
این قضیه باعث نگرانی و ناراحتی هر کسی می شود. 
خیلی ها یادشــان می آید که بحران اعتماد درباره 
پیا م رســان های داخلی زمانی باعث شد تا بحث 

»تیک سوم« داغ شود.
شاید بحث اعتماد و حریم شخصی فراتر از هر مورد 
دیگری مانع استفاده مردم از پیام رسان های داخلی 
بوده اســت. هنوز هم هیچ قانون و دستورالعمل 
درست و حسابی اي درباره چارچوب و مسیر قانونی 
دسترســی به اطالعات آنالین افراد وجود ندارد. 
پیام رسان های جهانی سال هاست تالش می کنند 
با تبلیغ و ادعای رمزنگاری پیام ها، نظر مخاطبان را 
جلب کنند. در ایران اما 2دهه است که قانونگذاری 
در این رابطه درگیر تغییر دولت ها و سیاســت ها 

بوده است.
بزرگ ترین چالــش پلتفرم های بومــی به گفته 
کارشناســان و بازیگران حوزه فناوری اطالعات، 
مسئله ای با عنوان »اعتمادسازی« است. اهمیت 
این موضوع به حدی اســت که بعضی از پلتفرم ها 
در بیلبوردهای شهری تالش کردند مردم را نسبت 
به حفاظت از داده های آنهــا مطمئن کنند. البته 
این تالش ها نتیجه خاصی به همراه نداشت، چون 
عملکرد بعضی از پلتفرم ها ازجمله ساخت اکانت 
برای کاربران مشــهور بدون اجازه آنها و حتی در 
بعضی موارد حذف کانال حداقل یک کاربر شناخته 

شده، به بی اعتمادی به پلتفرم های بومی دامن زد.

تالش تازه بعد از ۱۸سال
اگرچه الیحه حریم خصوصــی در خرداد1383 
در کمیســیون لوایح دولت تصویب شد، اما تغییر 
دولت یک سال پس از تصویب و سرعت پیشرفت 

تکنولوژی های ارتباطی این الیحه را به محاق برد.
مهرماه84 در حالی  که مدت کوتاهی از شکل گیری 
دولت جدید سپری شــده بود، این الیحه از سوی 
نمایندگان مجلس رد شد، اما سرعت فناوری های 
ارتباطی و فراگیــری آن، یک بار دیگر اهمیت این 

الیحه را به سیاستگذاران تحمیل کرد.
دی ماه96 وزارت ارتباطات با همکاری تعدادی از 
پژوهشگران، تدوین پیش نویس الیحه »صیانت و 
حفاظت از داده های شخصی« را آغاز و سپس در 

ششم مرداد97 از آن رونمایی کرد.
اکنون پس از حدود 18ســال از تدوین نخستین 
الیحه حریم خصوصی در کمیسیون لوایح دولت، 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، پیش نویس 
این الیحــه را با عنوان الیحــه »قانون حمایت و 
حفاظت از داده های شخصی« نهایی کرده است. 
اگرچه طی نزدیک به 2دهه لوایحی تصویب شده، 
اما هیچ وقت با وجود فتــوای مقام معظم رهبری 
تبدیل به قانون نشده اســت. شاید یکی از دالیل 
تمرکز دولت سیزدهم بر این الیحه، اصرار بر کوچ 
کاربران به پلتفرم های بومی با رفع نگرانی های آنها 
باشد. همچنین فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام از 
ابتدای پاییز امسال به عنوان پلتفرم های محبوب 
کاربران و کســب وکارها، تدوین ایــن الیحه را 

تسریع کرد.

توان تکیه کردن
پیام رسان ها تقریبا همراه شبانه روزی مردم هستند. 
به همین خاطر نقص های فنی برخی از پلتفرم ها هم 
خیلی وقت ها باعث نا امیدی کاربران شــده است. 
کاربران نیاز دارند که از لحــاظ فنی و عملکردی 
بتوانند به پیام رســان ها تکیه کنند و قطعی این 
پلتفرم ها در کمترین حد ممکن باشد تا کارشان 

لنگ نماند.
این روزها با افزایش کاربران پیام رسان های داخلی 
پس از فیلترینگ واتساپ بار دیگر شکایت کاربران 
از کندی داخلی ها بیشتر شده است. کاربران این 
سکوها می گویند ســرعت این پلتفرم ها به اندازه 
کافی راضی کننده نیست. جست وجوی 2کلیدواژه 
سرعت و نام پیام رسان های داخلی در توییتر نشان 
می دهد کمتر کاربری از سرعت این پلتفرم ها ابراز 

رضایت کرده  است.
مقام های پیام رسان ها معموال این کندی را به گردن 
سرعت اینترنت و شبکه ارتباطی کشور می اندازند. 
در نهایت اما کاربران به دنبال آن هســتند که به 
پیام رسان مانند یک دوست بتوانند اطمینان کنند؛ 

دوستی که رازدار است و قابل اتکا!

محمد کرباسییادداشت
دبیر سرویس دانش و فناوری

  چهارشنبه     5  بهمن  1401      3 رجب  1444       سال سی ویکم          شـماره  8699

پیام رسان های بومی در مسیر پذیرش مردمی
پیام رسان های بومی طی سال های گذشــته با فراز و نشیب های بسیاری 
همراه بودند. گاهی با افزایش کاربر روبه رو می شدند و گاهی هم رکود و توقف 

را تجربه کرده اند. 

حاکمان شبکه های اجتماعی
به طور میانگین، کاربران اینترنت روزانه 2ســاعت و نیم از وقت خود را در 
شبکه های اجتماعی سپری می کنند، اما کدام یک از شبکه های اجتماعی در 

میان این کاربران وفادار و مشتاق، سلطه دارند .

نکته

2223

بومی سازی 
 پیام رسان ها 

در جهان 

و  اجتماعی  شــبکه های 
پیام رسان هایی که در مقیاس 
عمومی  محبوبیت  جهانی 
دارند شــامل فیسبوک، 
اینستاگرام، واتساپ، تلگرام 
و... می شــوند که سیطره 
گسترده ای در کشورهای 
مختلــف روی اطالعــات 
مردم دارند. اما در این بین 
برخی کشورها در راستای 
بومی سازی  پلتفرم ها، اقدام 
به توســعه پیام رسان ها 
اجتماعی  شــبکه های  و 
مخصوص خود کرده اند که 
در برخی موارد با استقبال 

هم روبه رو شده است.

اطالعات 
خارجی ها لو 

نمی رود؟ 

نشــت اطالعات حساب 
کاربران رسانه های اجتماعی 
یک اتفاق رو به افزایش است. 
این پدیده اگرچه بیشــتر 
برای حساب کاربری افراد 
مشهور مانند سیاستمداران، 
ســلبریتی ها و برندها رخ 
می دهد امــا حتی مدیران 
شبکه های اجتماعی نیز از 
آن راه فراری ندارند. با این 
حال، تعداد قابل توجهی از 
حساب های افراد و مشاغل 
کوچک نیز از گزند این اتفاق 
در امان نیستند. اما سؤال 
که حساب های  اینجاست 
شــبکه های اجتماعی هر 
چند وقت یک بار دچار نشت 
اطالعات می شوند؟ اگرچه 
این یک سؤال پیچیده است، 
اما پاسخ آن کوتاه و واضح 

است: بیشتر اوقات.

 دیتا؛ 
نفت دنیای 

جدید

دیتا و داده در حال تبدیل 
شدن به یک دارایی پردرآمد 
و حیاتی اســت. دولت ها و 
کسب وکارها با استفاده از 
همین داده هاست که تصمیم 
می گیرند حرکت بعدی خود 
را چطور برنامه ریزی کنند. 
اکنون بسیاری از کشورها 
برای تدوین قوانین مرتبط 
با اینترنت و حوزه فناوری 
اطالعات تالش می کنند که 
برخی از آنهــا نیز به نتیجه 

رسیده است.

اوضاع اینترنت در ایران طی 4 ماه گذشته تغییر کرده است؛ این ماجرا را به 

خوبی آمار و ارقام ترافیک بین الملل اینترنت کشــور و همچنین افزایش گزارش
استفاده از پیام رسان های بومی نشان می دهد. پس از ناآرامی های اخیر دو 
پلتفرم پرکاربرد در میان کاربران ایرانی فیلتر شدند و پس از مقابله با فیلترشکن ها به تدریج 
اوضاع و احوال ترافیک زیرساخت کشور تغییر کرده اســت. اینستاگرام و واتس اپ در طی 
سال های گذشته بخش زیادی از پهنای باند ترافیک اینترنت کشور را به خود اختصاص داده 
بودند. بر اســاس آماری که وزارت ارتباطات به همشهری داده است پیک ترافیک خارجی 
اینترنت بین الملل ۵.8 ترابیت بر ثانیه و به صورت میانگین 4 ترابیت بر ثانیه بوده است. از این 
رقم 2.۵ ترابیت بر ثانیه به صورت میانگین مربوط به اینستاگرام و ۰.۵ ترابیت بر ثانیه به صورت 
میانگین متعلق به واتس اپ بوده است. در حال حاضر اما میانگین مصرف ترافیک بین الملل 
کشور به 2.۵ ترابیت بر ثانیه رسیده اســت. در مقابل مقام های وزارت ارتباطات می گویند 
استقبال از پیام رســان های بومی و پلتفرم های داخلی رشــد جدی پیدا کرده است. وزیر 
ارتباطات در جریان جام جهانی و در زمان پخش بازی ایران و آمریکا از ثبت رکورد مصرف 6 

ترابیت بر ثانیه  ترافیک داخلی خبر داد. 
آمارهایی که از پلتفرم الیف وب به دســت آمده نشــان می دهد که با فیلتر شــدن سخت 
اینستاگرام در طی 4 ماه گذشته میزان پست های اینستاگرام فارسی 64 درصد کاهش پیدا 

کرده و 63 درصد هم به صورت میانگین الیک ها کم شده است. 
از سوی دیگر هر روز آمارهای مختلفی از رشد استفاده از پیام رسان های داخلی و کوچ مردم 

منتشر می شود. مقام های روبیکا در گفت و گو با همشهری از داشتن 3۵ میلیون کاربر ماهیانه 
گفته اند. سروش پالس روز گذشته از 1۰ میلیونی شدن کاربران ماهانه اش خبر داد و وزیر 
ارتباطات از رشد کاربران ایتا به 19 میلیون در ماه گفته است. نمودارهای این پیام رسان ها هم  
نشان می دهد به صورت تدریجی مردم برای انجام کارهای زندگی شان در حال وارد شدن به 

پیام رسان های داخلی هستند. 

آمارهای متفاوت
گاهی آمارهای متفاوت و البته با اختالف اندک از سوی مراجع گوناگون اعالم می شود که 
می تواند ناشی از ورود و خروج ها در تاریخ های متفاوت باشد؛ به عنوان مثال، درحالی که وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در تاریخ 28دی ماه 14۰۰ در گفت وگوی اختصاصی با همشهری 
در حاشیه جلسه هیأت دولت، آمار کاربران فعال ماهانه روبیکا را نزدیک به 36میلیون کاربر 
اعالم می کند، چنــد روز بعد)اول بهمن 14۰1(، مقامات روبیــکا این میزان را 3۵میلیون 
اعالم می کنند. درحالی که در تاریخ 1۵آذر 14۰1، محمد احســان خرامید، رئیس مرکز 
روابط  عمومی وزارت ارتباطات آمار 3۵میلیون را برای این پیام رسان تأیید می کند. روبیکا 
 در پاسخ به این پرسش همشهری که با توجه به آمار های متفاوت درباره active users و

 regis ter users روبیکا، آمار دقیق کاربران چه تعداد است، می گوید: »روبیکا اکنون بیش 
از 18میلیون کاربر روزانه و 3۵میلیون کاربر ماهانه را ثبت کرده است.«

این در حالی است که تعداد کاربر فعال روزانه روبیکا در تاریخ 1۵آذر 1۵میلیون و 3۰۰هزار 

اعالم شده است. به گفته مدیران روبیکا » آمارها براساس داده های فایربیس که ابزاری جهانی 
و از سرویس های گوگل است گرفته شده و کاماًل قابل ارزیابی و راستی آزمایی است«. عالوه 
بر روبیکا، آخرین آمار پیام رسان های بومی به گفته وزیر ارتباطات حاکی از آن است که ایتا 
اکنون به 19میلیون کاربر فعال ماهانه، بله به حدود 13میلیون و ســروش پالس به حدود 
9میلیون کاربر رسیده است. اگرچه آمار دقیقی از سایر پیام رسان ها در دسترس نیست، اما 

پیام رسان گپ هم توانسته حدود 8میلیون کاربر را جذب کند.
 

رشد کاربران
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در گفت وگوی اختصاصی با همشــهری اگر چه آماری از 
مهاجرت کسب وکارها به پلتفرم های بومی ارائه نمی کند، اما رشد کاربران پیام رسان های 
بومی را تأیید می کند. عیسی زارع پور در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری مبنی بر اینکه 
مهاجرت کسب وکارهای مجازی به پلتفرم های بومی چه میزان بوده است، می گوید: » به 
شکل خاص، آمار دقیق ندارم. درواقع بعضی از پلتفرم ها به تفکیک، آماری از کسب وکارها 

ندارند و البته برخی دیگر این آمار را احصا کرده اند.«
زارع پور با تأکید بر افزایش روزانه استفاده از پلتفرم های بومی ادامه می دهد: »بعضی از این 

پلتفرم ها روزانه حتی تا 1۰۰هزار کاربر جدید به آنها اضافه می شود.«
مقامات روبیکا هم در پاسخ به همشــهری تأیید می کنند که »پس از اعمال محدودیت  ها، 

میزان تعداد کاربران روبیکا افزایش پیدا کرد«.

روبیکا
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  روبیکا

آخرین آمار کاربران ماهانه پیام رسان های بومی

آمار محتوای تولیدی در اینستاگرام )فارسی(

درصد تغییر3 بهمن 29۱40۱ شهریور ۱40۱-

64-4۱3,629۱50,0۱۸تعداد پست

69-260,۱90۸۱,644تعداد کاربران

۸2-256,799,44346,777,۸۸3تعداد الیک ها

۸2-۱0,092,۸۱7۱,793,06۸تعداد کامنت ها

آمار محتوای تولیدی در اینستاگرام )فارسی(  - یک ماه

درصد تغییردی ماه  3۱۱40۱ مرداد تا 29 شهریور ۱40۱-

60-۱2,705,6075,05۱,626تعداد پست

73-2,0۱5,760550,6۱2تعداد کاربران

65-7,459,346,۸572,5۸6,9۱5,525تعداد الیک ها

74-339,992,242۸6,937,0۱2تعداد کامنت ها

آمار محتوای تولیدی در اینستاگرام )فارسی(  - 4 ماه

درصد تغییرمهرماه تا دی ماه  3۱40۱ خرداد تا 29 شهریور ۱40۱-

64-54,3۸6,072۱9,673,7۸۱تعداد پست

60-3,۸02,۱۱4۱,5۱6,925تعداد کاربران

63-29,399,۸56,635۱0,9۸۸,3۸7,764تعداد الیک ها

76-۱,422,720,۸74342,۸۱۱,627تعداد کامنت ها

رشد کاربران پیام رسان های بومی
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منبع اطالعات: وزارت ارتباطات

8۵ میلیون کاربر در ۵  پیام رسان  داخلی

کوچ بزرگ 
در طول ماه های گذشته کاربران پلتفرم های داخلی افزایش داشته است اما اوضاع در میان بومی ها چطور پیش می رود؟ 
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مشکالت پیام رســان های بومی را چطور طبقه 
بندی می کنید؟

پیام رسان های بومی در شــرایط فعلی مشکل خاصی ندارند. در 
واقع، این پیام رسان ها با توجه به نوع خدمات در بازار، رشدهایی 
کرده اند اما بعضی از پلتفرم های بومی به واســطه پشتوانه های 
مالی یا پشتوانه های حاکمیتی، رشد و جذب مخاطب بیشتری 

داشتند و برای برخی این مسیر عادی تر، طی شد.
 

فیلتر واتساپ و اینستاگرام، در کوچ کاربران به 
پیام رسان های بومی تأثیری داشت؟

پس از فیلتر ایــن دو پلتفــرم، مخاطبان احســاس کردند که 
چالش های پیشــین از جمله قطعــی و اختالل در ســرویس 
پیام رسان های بومی وجود ندارد. در واقع، بعضی از پیام رسان ها 
مانند گپ به هیچ عنوان با چنین مشکالتی مواجه نشدند و بقیه 
 هم در بعضی مواقــع با کندی روبه رو بودند که به ســرعت رفع 
می  شــد. پایداری ســرویس های داخلی طی مدت اخیر بسیار 
مناسب بود و یکی از دالیلی که این بار شاهد تفاوت رفتار کاربران 

هستیم، همین موضوع بوده است.
 

منظورتان از رفتار کاربران چه مواردی است؟
با توجه به پایداری ســطح خدمات، مخاطب هم از سرویس ها 
به صورت فعال اســتفاده می کرد. یعنی این بــار، کاربران صرفا 
به ورود به سرویس بسنده نکردند. در دوره های پیشین، اگرچه 
کاربران وارد پیام رسان می شدند، اما میزان استفاده افزایش پیدا 
نمی کرد. در واقع پیش از این کمتــر از تماس صوتی و تصویری 
پیام رســان اســتفاده می کردند، اما این بار اســتفاده از بعضی 
ســرویس ها حتی افزایش ناگهانی 10درصدی داشتند. تقریبا 
همه پیام رسان ها این تجربه را داشتند و آمار بسیاری از پارامترها 
مانند تماس یا ارسال پیام با رشد چشــمگیری همراه شد. این 
نشان می دهد که مخاطب صرف نظر از مهاجرت در حال استفاده 
از سرویس هاست. همچنین از آنجا که ســرویس ثبات داشته، 

ماندگاری و مانایی خوبی پیدا کرده است.
 

رفت و برگشت بین پیام رسان های بومی هم دیده 
می شود؟

مخاطبان، اکنون به نوعــی در مرحله ذائقه ســنجی و حرکت 
هستند.

 به این معنی که یک کاربر ممکن اســت امــروز »گپ« و فردا 

»بله« را نصب کند و سپس برای انتخاب، تصمیم بگیرد. استفاده 
کاربران از پیام رسان های داخلی اتفاقی خوب، مبارک و متفاوت 
در مقایسه با گذشته اســت و رفتارشــان  این بار »کاربردی« 
اســت. به عنوان مثال، یکی از شــاخص های مهاجرت کامل به 
پیام رسان های بومی، انتقال گروه و کانال است. در مقاطع پیشین 
شاید کاربران با هم چت می کردند، اما سرعت انتقال کانال ها و 
گروه ها کم بــود. این موضوع به ویژه در گروه ها دیده می شــود، 

چرا که بیشتر وابستگی افراد به پیام رسان ها به خاطر گروه های 
خانوادگی و کاری است. در حقیقت، این بار از همان روزهای اول 
که اختالل در اینترنت آغاز شــد، ما با شیب بسیار زیادی شاهد 
افزایش گروه ها بودیم. در بعضی از روزها 80هزار کاربر ثبت نام 

می کردند، اما در همان روز 300هزار گروه ایجاد می شد.
 

شرکت شما یک شبکه اجتماعی به نام »ویراستی« 
هم راه اندازی کرده که به  گفته کاربران، شــباهت زیادی به 
توییتر دارد. آیا »ویراســتی« قرار است جایگزین توییتر 

شود؟ »ویراستی« همان توییتر بومی است؟
اســتفاده از کلمه »جایگزین توییتر« برای ویراســتی چندان 
درست نیست. همانطور که برای بقیه پلتفرم ها هم نمی توان این 
کلمه را به کار برد. به عنوان مثال، وقتی تیک تاک راه اندازی شد، 
کسی نگفت که قرار است جایگزین اینستاگرام شود. همه پروژه ها 
کار خود را آغــاز و کاربران آنها را انتخاب و اســتفاده می کنند. 
به عبارت دیگر، هر شرکت با توجه به نیازسنجی که از بازار انجام 
می دهد، محصوالتی را تولید و وارد بازار می کند. قرار نیست یک 
محصول جایگزین محصولی دیگر شود، بلکه هر شرکت گروهی 

از مخاطبان را به عنوان جامعه هدف در نظر می گیرد.
 

با این حال، شباهت ویراســتی با توییتر را تأیید 
می کنید؟

اساســا همه میکروبالگ های دنیا شــبیه هم هســتند. این به 
ذات پروژه مربوط می شــود و مانند این اســت که بگوییم همه 
پیام رسان ها شبیه هم هستند. در واقع پروژه ها بسته به ذات خود 

شباهت هایی با هم دارند.
 

»ویراستی« چگونه متولد شد؟
»ویراســتی« دارای پیشــینه زیادی در شرکت ماســت اما بنا 
به دالیلی متوقف شــد تا اینکه پیــش از محدودیت های اخیر، 
دوباره کلید خورد. از حدود 6 ماه پیش، نسخه soft lunch آن 

شبکه های اجتماعی و پیام رسان هایی که در مقیاس جهانی 
دارای محبوبیت عمومی هستند شامل فیسبوک، اینستاگرام، 
واتساپ، تلگرام و... می شوند که ســیطره گسترده ای در 
کشورهای مختلف روی اطالعات مردم دارند. اما در این بین 
برخی کشورها در راستای بومی ســازی  پلتفرم ها، اقدام به 
توسعه پیام رسان ها و شــبکه های اجتماعی مخصوص خود 

کرده اند که در برخی موارد با استقبال هم روبه رو شده است.

هند؛ روی موج ویدئوی کوتــاه: از آنجایی که 
محبوبیت اپلیکیشن ویدئوی کوتاه چینی به نام 
تیک تاک، در هند رو به کاهش است، یک برنامه 
جدید به جای آن آمده است. پلتفرم رسانه اجتماعی منطقه ای هند 
با عنوان ShareChat، اپلیکیشن جدیدی به نام Moj را راه اندازی 
کرده اســت. این برنامه ویژگی هایی مشــابه تیک تاک ازجمله 
جلوه های ویژه، ویدئوهای کوتاه، استیکرهای شکلک و غیره را ارائه 
می دهد. موج عالوه بر آپلود ویدئوهــای 15ثانیه ای، اجازه دانلود 
ویدئوها را هم می دهد و از 15زبان هندی پشتیبانی می کند. با این 
حال، مانند خــود ShareChat، این برنامه از زبان انگلیســی 
پشتیبانی نمی کند. گفتنی است که برنامه موج به دلیل تصمیم 
اخیر دولت هند برای ممنوعیت 59برنامه چینی در هند محبوبیت 

بیشتری به دست آورده است.

چینگاری و رفقا: به غیراز اپلیکیشــن موج، هند 
اپلیکیشــن هایی ماننــد Chingari، Mitron و 
Roposo تولید کرده اســت که باز هم در فضای 
ســاخت ویدئوی کوتاه خدمات می دهد. Roposo یک برنامه 
هندی است که در سال 2014راه اندازی شد و از زمان ممنوعیت 
برنامه های چینی توسط هند بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. 
در سوی دیگر، چینگاری که در سال 2018وارد فضای شبکه های 
اجتماعی شد، از مرز 50میلیون دانلود عبور کرده است. در همین 
حال، میترون که در آوریل 2020راه اندازی شد بیش از یک میلیون 

بار دانلود شده است.

    چین؛ صفر تا صد در یک قالب
 شــبکه هاي اجتماعی در چین بســیار متفاوت از غرب اســت. 
درحالی که فیسبوک، اینستاگرام و توییتر همچنان بر جهان غرب 
تسلط دارند، چین شاهد ظهور بسیاری از پلتفرم های اجتماعی 
جدید و نوآورانه بوده است. در چین، مردم به طور متوسط   5ساعت 
و 50دقیقه از وقت خود را در اینترنت سپری می کنند. از این مدت 
زمان، چینی ها به طور متوسط   2ساعت و 12دقیقه را در پلتفرم های 

اجتماعی می گذرانند.

محبوب مثل وی چت: وی چت )WeChat( برای 
چینی ها نه فقط یک پیام رسان که پلتفرم تجارت 
اجتماعی اســت. وی چت در این کشور به صورت 
ماهانه بیش از 1.2میلیارد کاربر فعال دارد. کاربران چینی به طور 
متوسط   بیش از 70دقیقه در روز را در این برنامه صرف می کنند. 
همه این داده های شگفت  انگیز باعث می شود وی چت به یکی از 
محبوب  ترین انتخاب برندها برای شــروع بازاریابی رســانه های 
اجتماعی در چیــن تبدیل شــود. ایــن برنامه امــکان تعامل 
شخصی ســازی  شــده یک به یک بین برندها و کاربران را فراهم 
می کند. در وی چت، برندها می توانند حســاب های رسمی برای 
اشتراک گذاری محتوا ایجاد کنند تا تصویر برند را بهبود ببخشند.

ویبو، توییتر چینی: Weibo یکی از محبوب ترین 
سایت ها در چین اســت و اغلب به عنوان توییتر 
چینی درنظر گرفته می شــود. مثل ویچت، ویبو 
یکی دیگر از برندهای پلتفرمی اســت که معموال برای بازاریابی 
رسانه های اجتماعی در چین استفاده می شود. از نوامبر 2020، 
ویبو بیش از 520میلیون کاربر فعال ماهانه و 230میلیون کاربر 

فعال روزانه داشته است.

   روسیه؛ تبلیغات بر بستر شبکه های اجتماعی بومی
 اگرچه شــبکه های محبوب و پرکاربر غربــی همچنان در همه 
کشورها مورد اســتفاده هستند اما روســیه و برخی کشورهای 
همســایه اش مانند قزاقســتان و اوکراین اغلــب جایگزین های 
منطقه ای را بر ایــن پلتفرم ها ترجیح می دهنــد. این تفاوت در 
استفاده از رســانه های اجتماعی برای برندهایی که از سایت های 
رسانه های اجتماعی برای تبلیغات استفاده می کنند اهمیت زیادی 

دارد، چراکه می تواند بر استراتژی های بازاریابی آنها تأثیر بگذارد.

 VK ترکیبی از فیسبوک و پیام رسان: برنامه ،VK
که قبال با نام VKontakte شناخته می شد با بیش 
از 97میلیون کاربر فعال ماهانــه، محبوب ترین 
پلتفرم رسانه اجتماعی در روسیه است. این پلتفرم درواقع ترکیبی 
شکیل از فیسبوک و یک پلتفرم اشتراک فایل توصیف است. همانند 
فیسبوک، کاربران دارای یک پروفایل هستند و می توانند به راحتی 
کاربران دیگر را جست وجو و اضافه کنند تا به روز رسانی وضعیت، 

عکس ها و ویدئوهای آنها را دنبال کنند.

OK.ru، همکالسی، سالم: درحالی که VK بیشتر 
در بین کاربران جوان 18تا 34سال محبوبیت دارد، 
کاربرانی با ســنین باالتر، معموال ســایت رسانه 
اجتماعی OK )در اصل Odnoklassniki به معنای همکالسی ها( 
را ترجیح می دهند. OK.ru بیش از 71میلیون کاربر دارد. OK به 
کاربران اجــازه می  دهد با ســاخت پروفایل، دوســتان خود را 
جست وجو کنند و به  روزرســانی ها و تصاویر خود را به اشتراک 

بگذارند. تمرکز OK برقراری ارتباط مجدد با همکالسی هاست.

Moi Mir، دنیای من: اپلیکیشن Moi Mir به معنی 
دنیای من، باز هم شبکه ای مشابه VK است. این اپ 
 در حقیقــت توســعه دهنده اینترنت/ایمیــل

 mail.ru است که هم مالک OK و هم VK است و برای یافتن جایگاه 
منحصر به فرد خود در عرصه رسانه های اجتماعی گسترده تر تالش 
کرده است. 5.4میلیون نفر هر ماه از Moi Mir برای به اشتراک گذاری 

تصاویر، موسیقی و ویدئوها استفاده می کنند.

روتوب، یوتیوب روسی: Rutube اساسا پاسخ 
روسیه به شبکه یوتیوب است. یک پلتفرم رسانه 
اجتماعی که بر محتوای اشتراک  گذاری ویدئو از 
همه نوع متمرکز است. درحالی که روتوب هنوز نتوانسته است به 
عدد باورنکردنی کاربران یوتیوب دست یابد، طیف گسترده ای از 

محتوا را از تعداد زیادی از کاربران مختلف جمع آوری کرده است.

بومی سازی پیام رسان ها در جهان 

سکو

مدیرعامل »گپ« به همشهری می گوید که رفتار کاربران، طی 4 ماه اخیر نشان از ماندگاری آنها در پیام رسان های بومی دارد

شرکت های بزرگ فناوری سالهاست تالش می کنند بازار پیام رسانی در جهان را در قبضه خود داشته باشند 

پیام رسان های بومی در مسیر پذیرش مردمی

نبرد برای پیام رساندن

پیام رســان های بومی طی سال های 
گذشته با فراز و نشــیب های بسیاری 
همراه بودند. گاهی با افزایش کاربر روبه رو 
می شدند و گاهی هم رکود و توقف را تجربه کرده اند. تعداد این پیام رسان ها در دوره ای به 

دالیل مختلفی افزایش هم پیدا کرده و مردم برای انتخاب با سردرگمی مواجه شدند. طی این 
مدت، مشکالت بسیاری گریبان کاربران را گرفت و حداقل یکی از آنها سهم خود را در بازار از 
دست داد و متوقف شد. این در حالی بود که دولت تالش می کرد تا در مقطعی از آنها حمایت 
کند. با این حال به نظر می رسد که طی 4 ماه اخیر، پیام رسان های بومی به علت فیلترینگ 

اینستاگرام و واتساپ از یک رشد قابل قبولی برخوردار شده اند. مهدی انجیدنی، مدیرعامل 
پیام رسان »گپ« در پاسخ به پرسش همشهری مبنی بر اینکه پیام رسان های بومی با چه 
مشکالتی روبه رو هستند، معتقد است که آنها در شرایط فعلی نه تنها چالش خاصی ندارند 

بلکه رفتار کاربران، نشان از ماندگاری آنها در پیام رسان های بومی دارد.

از وایبر و وی چت،تا تلگرام،فیســبوک و واتساپ؛کدام پلتفرم 
باالخره برنده رقابت قدیمی رساندن پیام مردم به یکدیگر می شود؟ 

با فراگیر شــدن اینترنت، رقابت سختی میان شرکت های بزرگ 
فناوری در حوزه پیام رسان ها شکل گرفت. شاید بارزترین نمونه 
آن در طی ماه های اخیر رقابت واتساپ و تلگرام باشد. چند وقت 
پیش بود که پاول دورف،بنیانگذار تلگرام در پستی، حمله جدید 
و تندی به واتســاپ کرد و گفت که هکرها به راحتی می توانند به 
اطالعات گوشی کاربران به وسیله این اپلیکیشن دسترسی داشته 

باشند. شرکت متا به عنوان مالک اینستاگرام،فیسبوک و واتساپ 
هم خیز بلندی برای حفظ جایگاه خود برداشته است و می خواهد 
با یکپارچه کردن پلتفرم های خود پیام رسانی بین آنها را میسر 
کند. با این کار متا می تواند پیام های بیشتر از ۲.۵ میلیارد کاربر 
را منتقل کند. اما در کشورهای مختلف اوضاع چطور است و کدام 
پیام رسان ها توانسته اند رقبای بومی را کنار بگذارند. این رقابت چرا 

در جهان این قدر مهم است و بازیگران برای جذب کاربر بیشتر سر 
و دست می شکنند؟پلتفرم هایی که بر جهان پیام ها سلطه دارند 
می توانند زمانی دنیا را با خطری جدی روبه رو کنند؟ نقشه جهانی 
پیام رسان  ها و شبکه های اجتماعی نشان می دهد که اطالعات مردم 
جهان در اختیار بازیگران معدودی است که برنامه بلند مدتی برای 

پیام رساندن داشته اند و دارند. 

عمادالدین قاسمی پناهگفت وگو
روزنامه نگار

H
oo

ts
ui

te
 ۲0

۲۲
ش

زار
ت: گ

عا
طال

ع ا
منب

    

زهرا خلجیگزارش
روزنامه نگار

کاربران اینترنت در ایران
71.94 میلیون نفر معادل 84 درصد کل جمعیت

کاربران فعال شبکه های اجتماعی در ایران
70/47 میلیون نفر معادل ۵۵.8 درصد جمعیت

وضعیتاستفادهکشورهاازپیامرسانها

واتساپ

فیسبوک

وایبر

ویچت

الین

تلگرام

ایمو

کاکائوتاک

بدوناطالعات

میزان  استفاده از یاهو در ایران 
0.07 درصد جمعیت

میزان  استفاده از گوگل  در ایران
99.۵4 درصد  جمعیت
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نشت اطالعات حســاب کاربران رســانه های اجتماعی 
یک اتفاق رو به افزایش اســت. این پدیده اگرچه بیشتر 
برای حساب کاربری افراد مشــهور مانند سیاستمداران، 
ســلبریتی ها و برندهــا رخ می دهد اما حتــی مدیران 
شبکه های اجتماعی نیز از آن راه فراری ندارند. با این حال، 
تعداد قابل توجهی از حساب های افراد و مشاغل کوچک نیز 
از گزند این اتفاق در امان نیستند. اما سؤال اینجاست که 
حساب های شبکه های اجتماعی هر چند وقت یک بار دچار 
نشت اطالعات می شــوند؟ اگرچه این یک سؤال پیچیده 

است، اما پاسخ آن کوتاه و واضح است: بیشتر اوقات.

هوش سیاه و ضعف حفظ حریم خصوصی
دسترسی به اطالعات کاربران هر شــبکه اجتماعی بیشتر به 
ضعف حفظ حریم آن پلتفرم بر می گردد. هرچه فضای امنیتی 
این حریم رهاتر باشــد، هکرها با هوش ســیاه خود راحت تر 
به آن دسترســی پیدا می کنند. بیشتر شــبکه های اجتماعی 
ازجمله غــول این میدان، متا که شــرکت مــادر پلتفرم های 
واتساپ، اینســتاگرام و فیسبوک اســت، بارها به دلیل نقض 
حریم خصوصی و لو رفتن شــماره ها و اطالعــات کاربران به 
واسطه تبلیغات، از سوی دادگاه های مختلف در آمریکا و اروپا 

جریمه شده اند.

کووید، فرصت طالیی هکرها
همه  گیری کووید-19 فرصت  را بــرای هکرهایی که به دنبال 
هدف قرار دادن حســاب های پرمخاطب هستند، افزایش داد. 
طبق برآورد سایت ZeroFox در آوریل 2020 و ژوئن 2020 
هک پلتفرم ها به شــدت افزایش یافت که احتمــاال به دنبال 
عادت کاری جدید و تغییر به سمت ارتباطات کامال دیجیتال 
و دورکاری ها مرتبط اســت. اما در این مدت نه تنها حجم این 
حمالت افزایش یافت، بلکه مهاجمــان نیز در روش های خود 
تنوع ایجاد کردند. درحالی که بیشــتر شــبکه های اجتماعی 
مانند فیسبوک، توییتر و اینستاگرام به طور طبیعی بیشترین 
حجم هشدار را دارند، بخش  قابل  توجهی از نشت اطالعات در 
وب  سایت های سطحی، انجمن  ها و سایت  های خبری، وبالگ ها 

و وب تاریک است.

30بار نشت اطالعات در سال
تالش  برای هک حســاب کاربــری در رســانه های اجتماعی 
تقریبا 30بار در ســال یعنی تقریبا 3بار در ماه اتفاق می افتد. 
اما حساب های شخصی یا کســب وکارهای کوچک هر از گاهی 
دچار نشت اطالعات می شوند؟ گوگل درنظرسنجی ها، گزارش 
داده است که 20درصد از حساب های اجتماعی حداقل یک بار 
در معرض این خطر قرار گرفته اند. نورتــون با تأیید این نکته، 
اعالم کرد یک پنجم کاربران هک حساب کاربری شان را گزارش 
داده اند. با این حال، دانشگاه فونیکس اخیرا این تعداد را بسیار 
باالتر گزارش کرده و گفته اســت که دو ســوم از حساب های 
کاربری افراد بالغ در آمریکا مورد نشــت اطالعاتی قرار گرفته 
است. اگرچه عدد قطعی وجود ندارد، اما یک چیز واضح است: 
هکرها همیشه در کمین هســتند. اگرچه اقدامات امنیتی در 
خود شبکه ها در طول یک دهه گذشته بهبود یافته، اما کاربران 

نیز باید در این مورد بیشتر وسواس به خرج بدهند.

متا، رکورددار نقض حریم خصوصی 
شرکت متا به مدیرعاملی مارک زاکربرگ و مالک پلتفرم های 
فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام، براســاس اسنادی که اخیرا 
در یک پرونده منتشر شده است به پرداخت390میلیون یورو 
جریمه به دلیل نقض مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه 
اروپا محکوم شد. این حکم نشــان می دهد که متا برای اهداف 
تبلیغات شخصی  سازی   شده، به کاربران درباره نحوه استفاده از 
داده  هایشان و اینکه آیا این کار را شفاف انجام می  دهد، اطالعات 

درستی ارائه نکرده است.
این شرکت همچنین سال گذشته از سوی مقامات ایالت تگزاس 
با شکایت چند صد میلیاردی روبه رو شد. براساس این شکایت، 
ویژگی تشــخیص چهره متا، بدون رضایت کاربران اســتفاده 
می شود. مقامات تگزاس مدعی بودند که این غول شبکه های 
اجتماعی با استفاده از فناوری تشــخیص چهره بدون کسب 
رضایت به حریــم خصوصی مردم تگزاس تجاوز کرده اســت. 
این شکایت ادعا می کند که فیسبوک و اینستاگرام با استفاده 
از فناوری تشخیص چهره، عکس  ها و ویدئو هایی را که افراد در 

حساب هایشان پست می کردند، جاسوسی کرده است.
همچنین در ســال 2020، متا شکایت مشــابهی را که تحت 
قوانین حفظ حریــم خصوصی ایلینویز بــا مبلغ ۵۵0میلیون 
دالر حل و فصل کرد. سپس در نوامبر 2021، این شرکت اعالم 
کرد که برای همیشه سیستم تشخیص چهره خود را خاموش 
و ســوابق بیش از یک میلیارد نفر را با اســتناد به نگرانی های 

اجتماعی فزاینده در مورد این فناوری حذف می کند.

لو رفتن شماره تلفن کاربران واتساپ
حدود یک ماه پیش بود که خبر لو رفتن شــماره تلفن حدود 
487میلیون از کاربران 84پلتفرم پیام رسان واتساپ سر و صدای 
زیادی به پا کرد. هدف هکرها فروش این شماره ها بود. از حدود 
نیم میلیارد شماره در این دیتابیس، بیش از 44میلیون شماره 
مربوط به مصر و 32میلیون نیز مربوط به آمریکا و بیشــتر از 

300هزار شماره نیز متعلق به کاربران ایرانی بود.

اطالعات خارجی ها لو نمی رود؟ 

امنیت

راه اندازی و برای تعدادی از کاربران قدیمی گپ، منتشر شد. این 
کاربران نسخه آزمایشی را بررسی کردند و بعد از بررسی نتایج، از 
حدود 2 ماه پیش به طور عمومی منتشر شد. از آنجا که ما در حوزه 
میکروبالگ از گذشته تجربیاتی داشتیم، سال ها به فکر پلتفرمی 
برای نوشتن با رویکرد میکروبالگ بودیم، اما بعد از پروژه موفق 

»ویرگول«، تصمیم ما جدی تر شد.
 

با توجه به اینکه توییتر، به عنوان یک شــبکه 
اجتماعی در مقایسه با سایر پلتفرم ها، کاربر ایرانی کمتری 

دارد، چرا به فکر راه اندازی »ویراستی« 
افتادید؟

ما در حوزه نشــر محتوا در کشور با ضعف 
مواجه هســتیم. یعنی رســانه ای که هم 
عمومی باشــد و هم بتــوان محتوای آن 
را با ســرعت باال نشــر داد، نداریم. حتی 
توییتر هم یک شــبکه اجتماعی عمومی 
نیســت و شــاید تنها حدود یک میلیون 
کاربر ایرانی فعال داشــته باشــد. این در 
حالی است که ماهیت تعامل پذیری و نشر 
گسترده شبکه های اجتماعی بسیار بیشتر 
از پیام رسان هاســت که مبتنی بر کانال 
هستند. بنابراین شــبکه های اجتماعی، 
هم برای حوزه های رســانه ای و هم برای 
حوزه مردم ساالری بسیار مناسب هستند. 
اکنون در کشور ما سال هاست که مفهوم 
نظارت مردمی بر دولت مطرح می شــود 
اما واقعا یک رسانه رسمی که هم فارسی 
و هم در دسترس همه باشد نداریم تا اگر 
مردم بخواهند انتقاد و نظارت کنند، امکان 

داشته باشد. مســئله دیگر »دیجیتال مارکتینگ« 
است که اساسا خأل یک شبکه اجتماعی متن محور 
با موضوع نوشــتن و ترند کردن که در دنیا مطرح 
اســت، در ایران احساس می شــد. موضوع دیگر 

هم »محتوا« بود. در واقع، پــس از دوره ای که 
ما بالگ ها را از دســت دادیم، موضوع 

نشر محتوا نهایتا به کانال ها محدود 
شد که باعث نشر محدود محتوا 

می شد. علت آن هم این است 
که پیام رســان ها، حلقه های 
بســته ای هســتند و محتوا 
اصطالحــا در آنهــا دفــن 
می شــود. همه ایــن موارد 

دســت به  دســت هم داده تا ما دوباره به فکــر زنده کردن روح 
بالگ های قدیمی با یک پروژه میکروبالگ بیفتیم. سعی کردیم 
از تجربیات بین المللی متعدد ازجمله توییتر استفاده کنیم و با 
جمع بندی آنها پروژه ای را تعریف کردیم که در فاز اول قرار دارد 

و در اختیار مردم قرار گرفته است.
 

کمی دربــاره ویژگی های ویراســتی توضیح 
می دهید؟

پیش فرض تعداد کاراکتر در هر »ویراست« حداکثر 300کاراکتر 
اســت که کاربــر می تواند با یک رشــته 
ویراســت تعداد کاراکتر بیشــتری تایپ 
کند. ما برای ویراستی برنامه های گسترده 
و متنوعی داریم و مخاطبان تقریبا به طور 
روزانه شاهد ویژگی ها و آپدیت های جدید 
آن هســتند. به عنوان مثــال، اواخر هفته 
گذشته قابلیت »ری اکشن« را به آن اضافه 
کردیم کــه حتی توییتــر از آن برخوردار 

نیست.
 

در مورد الگوریتم چطور؟
الگوریتم موضوعی بسیار پیچیده، مهم و 
متفاوت است که به حوزه هوش مصنوعی 
مربوط می شــود. الگوریتم های متفاوتی 
درحوزه تشخیص محتوا، ترندینگ محتوا، 
نشــر ســریع یک محتوای خــاص و کال 
تشــخیص محتواهایی که کاربرپسندتر 
هســتند، وجود دارد. این چرخه بســیار 
متنوع اســت. ما در فاز اول ویراســتی تا 
حد زیادی وارد این موضوعات شــده ایم، 
اما ان شــاء اهلل در ادامه راه، در حــوزه هوش مصنوعی، 
برنامه های بسیاری برای توســعه پروژه داریم. اساسا 
در حوزه هوش مصنوعی برای شبکه های اجتماعی، 
جای کار زیادی وجود دارد. چون با پردازش داده ها و 
پیدا کردن افرادی که ذائقه مشابهی دارند یا در الیه 
تولید محتوا سر و کار دارند. بخشی از هوش مصنوعی 
بر پایه آموزش دیدن الگوریتم هاست؛ بنابراین 
»ویراســتی« هر چــه بیشــتر کار کند و 
مخاطب بیشــتری در آن فعالیت کند، 
بیشــتر ذائقه مردم را یاد می گیرد و 
روزبــه روز می توانــد خروجی های 
هوشمندانه تری را در اختیار مردم 

قرار دهد.

مخاطبــان، اکنــون بــه نوعــی در 
مرحلــه ذائقه ســنجی و حرکــت 
هستند. به این معنی که یک کاربر 
ممکن است امروز »گپ« و فردا 
»بله« را نصب کند و سپس برای 
انتخاب، تصمیم بگیرد. استفاده 
کاربران از پیام رسان های داخلی 
اتفاقی خــوب، مبــارک و متفاوت 
در مقایســه بــا گذشــته اســت و 
رفتارشــان  ایــن بــار »کاربردی« 

است

پایداری 
سرویس های داخلی 
طی مدت اخیر بسیار 
مناسب بود و یکی 
از دالیلی که این بار 
شاهد تفاوت رفتار 
کاربران هستیم، 
همین موضوع بوده 
است

حاکمان شبکه های اجتماعی
به طور میانگین، کاربران اینترنت جهان  روزانه 2ساعت و نیم از وقت خود را در شبکه های 
اجتماعی سپری می کنند، اما کدام یک از شبکه های اجتماعی در میان این کاربران وفادار و 

مشتاق، سلطه دارند و چه شرکت هایی مالکیت آنها را برعهده دارند؟
تسلط شبکه های اجتماعی در جهان باعث می شود تا آنها به اطالعات بسیاری از کشورهای 
جهان دسترسی مستقیم داشته باشند و بتوانند رفتارها و تعامالت کاربران را رصد و تحلیل 

کنند.

این برنامــه ویدئویی چینی 
شــبیه به تیک تاک است، اما 
محتوای آن متنوع تر و سبک 

زندگی محور است.

آمریکا

آسیا

خاورمیانه

کیوکیو یک برنامه پیام رسان چینی 
است. با ویژگی هایی مشابه به اسکایپ. 
این برنامه، پیش از ورود وی چت به 
صحنه، پیام رسان اصلی چین بود.

هرساعت به طور تقریبی 30هزار ساعت 
از محتوای تازه آپلودشده روی یوتیوب 
آپلود می شود.

روی هم رفته، متا در هر 4پلتفرمش 
7.5میلیارد کاربر فعال ماهانه دارد.

لینکدین، اطالعات کاربران فعال روزانه 
خود را منتشر نمی کند و این عدد 
تازه ترین آمار در دسترس است

متا

فیسبوک 
2.9میلیارد نفر واتساپ 2میلیارد 

نفر

 ویچت
 1.2 میلیارد نفر

 کیوزون
 600 میلیون نفر

کیو کیو
591 میلیون نفر

اینستاگرام 
1.3میلیارد نفر

مسنجر 
1.3میلیارد نفر

تیمز اسکایپ 

لینکدین

دیسکورد

 140
150

212

300

430

بایت دنس

کوایشو 
سینا 

بایدو 

راکوتن

ناور

بیگو الیو

454

463

    اعداد به میلیون نفر

538
300

یوتیوب
 2.3 

میلیارد نفر
250 

310 

تلگرام 

تلگرام 
600 م.ن

تیک تاک
1 میلیارد نفر

1 میلیارد نفر
ویبو

566م.ن

تیبا
300م.ن

وایبر
250م.ن

169 م.ن

150 م.ن

دویون
550  میلیون نفر
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چهارشنبه 5 بهمن 241401
 شماره  8699

پیام رسان باید چابک باشد
اختالل در سرعت پیام رسان ها و پلتفرم های داخلی یکی 
از دالیلی است که مردم را در اســتفاده از آنها دچار تعلل 
می کند؛ به عنوان مثال برنامه شــاد به عنوان یک پلتفرم 
حیاتی در حوزه آموزش مجازی به ویژه در شرایطی که به 
علل مختلف مدارس تعطیل می شوند، اکثر مواقع با کندی 
سرعت اجرا روبه رو می شود که این معضل تأثیر عمیقی بر 
یادگیری دانش آموزان و آموزش معلمان می گذارد. شاد 
هرچند اکنون به عنوان پلتفرم آموزش مجازی شــناخته 
می شود، اما در واقع ساختاری مثل پیام رسان داشته است.

چندی پیش نیز در پی کاهش شدید دمای هوا در بسیاری 
از مناطق کشور، شبکه شاد دچار اختالل شد. تا جایی که 
طی اطالعیه ای عنوان کردند این اختالل و تأخیر در ارسال 
و دریافت پیام به دلیل مشــکالت فنی در زیرساخت ها به 

 وجود آمده است. 
اختالل هایی از همین دســت در پیام رسان های داخلی 
مانند ســروش پالس، بله، ایتا، روبیکا و  آی گپ نیز وجود 
دارد. به همین دلیــل به تازگی عیســی زارع پــور، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به سؤال یک خبرنگار 
درباره علت کندی ســرعت در بعضی از ســاعات روز در 
پیام رسان های داخلی گفت: ما تمام تالش خود را می کنیم 
تا پیام رسان های داخلی با باالترین سرعت به مردم ایران، 
ارائه خدمت کنند، اما اگر باز هم با اختالل و کندی سرعت 
مواجه شــدند، می توانند با شــماره 195 تماس گرفته و 

مشکل خود را مطرح کنند.

این در حالی است که مدیران عامل پیام رسان های داخلی 
نیز این کندی ســرعت را تأیید می کنند. فرهاد مرادی، 
مدیرعامل پلتفرم ســروش پالس، در گفت وگو با پیوست 
گفت: اینطور نبوده که در ساعات خاصی کاهش سرعت 
داشته باشــیم. در روزهای مختلف مانند روزهای کنکور 
روی شــبکه های همراه، ســرعت کند بود. چنین موارد 
کلی ای وجود دارد و خارج از این موارد کندی نداشته ایم.« 
مسئوالن سایر پیام رسان ها نیز به صورت غیررسمی اعالم 
کردند که آنها نیــز کاهش ســرعت را در برخی از روزها 

تجربه کرده اند.

خیز برای آینده
گروهی معتقدند که فیلترینگ در طی این ســالها باعث 
رشد پیام رسان های بومی شده است. مقامات روبیکا در 
گفت وگو با همشهری اما می گویند:» به انتخاب کاربران 
معتقد هستند و اعمال محدودیت را به عنوان »فرصت« 
تلقی نمی کننــد. به گفته روبیکا، »کاربر باید براســاس 
انتخاب و نه اجبار از ســرویس های این پلتفرم استفاده 
کند«. مقامات روبیکا همچنین در پاســخ به این پرسش 
همشــهری که آیا با فیلترینگ رقبــای خارجی موافق 
هســتند، می گویند: »روبیکا از ابتدای محدودیت ها و 
انسداد ها، با آن مخالف بوده و طی اطالعیه ها و بیانیه های 
مختلف، این موضع خود را اعالم کرده است. ما معتقدیم 
که مخاطبان باید در انتخاب خود آزاد باشند و اصوالً در 
یک فرایند رقابتی با بستر ها و ابزار های جهانی است که 

پلتفرم هایی چون روبیکا، فرصت رشد خواهند داشت.«
 

اهمیت  مزیت سازی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در گفت وگو با همشــهری 
با تأکید بر اینکه مخاطب با طیب خاطــر باید از پلتفرم های 
بومی اســتفاده کند، می گوید: »یکی از کارهایی که در حال 
انجام آن هستیم، مزیت سازی  است که اگر نمونه های خارجی 
رفع فیلتر شــدند، پلتفرم های داخلی بتوانند بــا آنها رقابت 
کرده و به گونه ای ســرویس دهی کنند که مردم به آنها اقبال 

نشان دهند.«
مقامات روبیکا هم در پاســخ به این پرســش همشهری که 
روبیکا برای آینده و توســعه این پلتفــرم و زیرمجموعه های 
آن چه برنامــه ای دارد، می گویند: »افزایــش کیفیت، حفظ 
پایداری، افزودن ســرویس های مختلف براساس آیتم های 
اشاره شــده و حمایت از تولیدکنندگان محتوا و افزایش نرخ 
تولید محتوا و متعاقب آن، درآمدزایی برای تولیدکنندگان در 
بستر این پلتفرم، ازجمله برنامه ها و اهداف کوتاه مدت روبیکا 

خواهد بود.«
 

حمایت های مالی کمک می کند؟
براســاس برنامــه دولــت، برخــی از پلتفرم هــای بومی از 
حمایت های مالی دولت برخوردار شــده اند. به ویژه در سال 
1396موضوع حمایت 5میلیارد تومانی از یکی از پیام رسان ها 

مدتی سوژه کاربران و رسانه ها شد.
روبیکا در پاسخ به این پرسش که آیا این پلتفرم از حمایت های 
دولتی بهره مند شده اســت، تأکید می کند که »از هیچ گونه 
حمایت مادی از سوی دولت و سایر ارگان ها برخوردار نبوده و 
هیچ گونه دریافت مالی نیز نداشته است، چرا که اصوالً نیازی 
به آن ندارد«. مقامات روبیکا، همراه اول و ایرانسل را به عنوان 
سرمایه گذاران اصلی خود معرفی می کنند و می گویند: »این 
پلتفرم از طریق ترافیک کاربران در بستر خود درآمدزایی دارد 

و بی  نیاز از هرگونه حمایت مادی است.«

اینترنتنرم افزار

 پس از اعمال محدودیت بر 2پلتفرم 

محبوب و مورد اســتفاده کاربران و فناوری
کسب وکارهای اینترنتی، قاعدتا باید 
راهکارهای مختلفی برای کوچ کاربران به پلتفرم های 
داخلی اندیشیده می شد. سرعت باال، جذابیت در رابط 
کاربری، پایداری سرویس و مهم تر از همه اعتمادسازی، 
بخشی از مواردی است که می تواند ایرانی ها را به سمت 
استفاده از ســرویس های داخلی سوق دهد. ایده های 
نوآورانــه جوانــان ایرانی، رکن اصلی جذاب ســازی  
سرویس های داخلی است تا حدی که می توان بخشی 
از قابلیت هایــی که حتی پلتفرم هــای خارجی از آن 
محروم هستند، در سرویس های داخلی پیاده سازی  
کرد. این ویژگی همچنین می تواند به مزیت ســازی  
داخلی ها کمک کند تا زمانی که خارجی ها رفع فیلتر 
شدند، بتوانند با آنها رقابت کنند. این در حالی است که 
اگر محدودیت های اعمال شده بر پلتفرم های خارجی 
طوالنی شود، می تواند این هدف را به ضد  خود تبدیل 
کند؛ چرا که در نبود فضای رقابتی، همان اتفاقی رخ 
خواهد داد که اکنون در مورد خودروسازهای داخلی و 

تولید خودروهای کم کیفیت، شاهدیم.

 تماس میان پلتفرمی
در صورتی که مرکز تبــادل پیام بین پلتفرم ها یا 

همان MXP راه اندازی شــود آن گونه که اعالم 
 Call Out شده، در گام بعدی کاربران می توانند

داشته باشند. اما Call Out به چه معناست؟
با استفاده از قابلیت Call Out یک کاربر از یک 
پیام رسان می تواند با کاربر پیام رسانی دیگر و حتی 
شــبکه مخابراتی تماس بگیرد که برای کاربران 
بسیار جذاب خواهد بود. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات به تازگی به راه اندازی MXP در کشور 
 Call اشــاره کرد و در توضیح هزینه های کمتر
Out در مقایسه با هزینه تماس مستقیم از طریق 
 Call سیم کارت گفت: »هزینه هر دقیقه تماس
Out )از پیام رسان بومی به شبکه مخابراتی( مبلغ 
25تومان اســت که از این رقم، 10تومان سهم 

اپراتور مخابراتی، 10تومان ســهم پیام رسان و 
5تومان هزینه های فنی اســت. به گفته عیسی 
زارع پور، هر پیام رسانی که بیش از 3میلیون کاربر 
 Call Out داشته باشــد، می تواند برای سرویس

درخواست دهد.
 

قابلیت های ویژه
اکنون در میان پلتفرم های خارجی، پلتفرمی دیده 
نمی شود که کاربران بتوانند با آن کارهای بانکی 
را انجام دهند. همچنین در توییتر به عنوان مثال، 
این امکان وجود ندارد که کاربران با اســتفاده از 
ایموجی های متنوع نسبت به یک توییت واکنش 

نشان دهند.
اکنون در پلتفــرم »بله« که مالــک آن یکی از 
بانک های بزرگ کشور است، عالوه بر قابلیت های 
یک پیام رسان این امکان وجود دارد که کاربران 
بتوانند امور بانکی خود را انجــام دهند. در پیام 
رسان بله، می توان کارت به کارت کرده و قبض ها 
را پرداخت و پیامک های برداشت و واریز حساب 
بانکی را مشــاهده کرد و بســته های اینترنتی 

خریداری کرد.
شبکه اجتماعی »ویراستی« که یک میکروبالگ 
محســوب می شــود و شــبیه توییتر است هم 

جـــوانـــان نـــخــــبــــه شـــــاغـــل در 
پیام رسان هـــای بومـــــی هر روزه 
در حال ایده پـــــــروری و افزودن  
قابلیت های جدید و جذاب برای 
کاربر پسند کــــردن آنها هستند

جذاب سازی  پیام رسان های داخلی 
ایجاد قابلیت های متنوع و کاربرپسند، ازجمله Call Out می تواند کاربران را به سمت پلتفرم های بومی هدایت کند

قابلیت های ویژه ای دارد. به گفته مدیرعامل آن، 
»ما برای ویراستی برنامه های گسترده و متنوعی 
داریم و مخاطبــان تقریبا به طور روزانه شــاهد 
ویژگی ها و آپدیت های جدید آن هستند. به عنوان 
مثال، اواخر هفته گذشته قابلیت »ری اکشن« را 
به آن اضافه کردیم که حتی توییتر از آن برخوردار 

نیست.«
این موارد نشان می دهد که جوانان نخبه شاغل 
در پیام رســان های بومی هــر روز در حال ایده 
 پروری و افزودن قابلیت های جدید و جذاب برای 

کاربر پسند کردن آنها هستند.

تبادل پیام بین پلتفرم ها
مســن ترها حتما به یاد دارند کــه زمانی امکان 
ارتباط از تلفن ثابت بــا موبایل یا برعکس فراهم 
نبود. همچنین تا مدتی از سیم کارت یک اپراتور 
نمی توانستیم با سیم کارت یک اپراتور دیگر تماس 
بگیریم. بــا این حال، پس از مدتی زیرســاختی 
فراهم شد تا کل شــبکه ارتباطات کشور اعم از 
اپراتورهای ســیار و تلفن ثابت توانســتند با هم 
در ارتباط باشــند. اکنون تعدد پیام رسان ها هم، 
چنین مشکلی را برای کاربران ایجاد کرده است. 
در صورتی که مرکز تبادل پیام)MXP( راه اندازی 
 شود، این امکان ایجاد می شود که یک کاربر از یک 
 پیام رســان بتواند بــه کاربر پیام رســانی دیگر

 پیام دهد و فایل، عکس و فیلم بفرستد.
در واقــع، مجامــع بین المللی حــوزه آی تی و 
آی سی تی به این نتیجه رسیده اند که پلتفرم ها هم 
دقیقا مانند شبکه های موبایل، باید با هم ارتباط 
داشته باشند تا مردم بتوانند از ارتباطات یکپارچه 
بهره مند شوند. ارتباط بین پلتفرم ها در اتحادیه 
اروپا از چند ســال پیش اجباری شده است و به 
پلتفرم های مختلف ازجمله واتساپ و آی مسیج 
رسما ابالغ شد که برای الحاق به زیرساخت های 
»امــکان عملیات بیــن زیرســاخت های پیام و 

تماس« اقدام کنند.
کارشناسان معتقدند که این موضوع در بسیاری 
از کشورها شــکل گرفته و طی 2تا 3سال آینده 
نمی توان تصور کرد که پلتفرمی به پلتفرم دیگر 
وصل نباشد. محمد خوانســاری، رئیس سازمان 
فناوری اطالعــات پیش از این اعــالم کرده بود 
که برقراری ارتباط میان پیام رســان ها به صورت 
موازی، از طریق 3تیم در حال پیگیری است. طبق 
گفته او، سازمان فناوری در حال کار کردن روی 
 )Interconnection( سرویسی است تا ارتباط
بین پیام رسان ها را فراهم کند تا همانطور که مثاًل 
مشترکان ایرانسل می توانند با تلفن ثابت مخابرات 
تماس بگیرند، کاربران پیام رســان های مختلف، 

امکان تبادل پیام با یکدیگر را داشته باشند. 
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