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شماره بعدی روزنامه همشهری 14 فروردين منتشر می شود.

يادداشت
محسن هرمزی؛  مديرعاملشركتمترويتهرانوحومه

88هزارميلياردريالهزينهصرفهجويیشــدهدر
مصرفسوخت،99هزارميلياردريالصرفهجويی
درهزينهاســتهالکولوازميدكــیخودروها،95هزارميليــاردريالهزينه
صرفهجويیدراتالفوقتمســافران،40هزارميليــاردريالصرفهجويیدر
هزينههایناشــیازتصادفات،47هزارميلياردريــالصرفهجويیدرهزينه
بهداشت،درمانونظافتناشیازآلودگیهواو1600ميلياردريالصرفهجويی
درهزينهتعميرونگهداریمعابرشــهری.بهدقتاعدادیكهاعالمشدهاندرا
درنظربگيريد؛همهاينهاناشیازتوسعهمترودرشهرتهرانبودهاست.باهمين
رويكرداستكهمديريتشهریفعلی،توسعهونوسازیحملونقلهمگانی
دراينبخشراموردتوجهقراردادهاست.نشانبهآننشانكهبرنامهدقيقی
برایسالآيندهلحاظشدهوبرایاينمنظورنزديكبه27هزارميلياردتومان
دربودجهدرنظرگرفتهشدهاست.البتهكهبدونشكتوسعهونوسازیناوگان
ريلیدرونشهرینيازمندحمايتهایدولتاستوجایاميدواریداردكه
رئيسجمهورشخصابهمسئلهپيداكردهتابهعنوانمثال،پرداختمبلغاوليه
برایتامين630واگنخارجیازطريقفاينانسياتاميناعتبارمالیتكميل
پروژهمترویتهران-پرندوپرداختســهمتهرانازبودجهســاالنهكشوردر

دستوركارقرارگيرند.
شهرداریوشــركتمترویتهرانوحومهدرچنينمســيری،باتالشیكه
متخصصان،مهندســانوكارگرانعزيزبهخرجدادند،پيــشازپايانيافتن
ســال1401،بهوعدهبهرهبرداریاز5ايســتگاهدرخطوط6و7جامهعمل
پوشاندندتادسترسیبسياریازشهروندانبهشبكهمتروتسهيلشود.ايندر
حالیاستكهامســالباهمتنيروهایداخلی،اقداماتمهمیدراينحوزه
رقمخوردكهتنهايكــیازآنهاموفقيتآميزبــودنآزمايشهایقطارملیبا
عمق85درصدیتوليدداخلیبود؛قطاریكهانشاءاهللسالآيندهرویريل

خدمترسانیقرارمیگيردوتوليدانبوه15رامازآندنبالمیشود.
وامادرموردخطوط6و7بهايننكتهبايداشــارهكردكهازسال97بهبعد،
سرعتتكميلآنهاكندشدهبودومديريتجديدشهریپروژهرابا64درصد
پيشرفتفيزيكیتحويلگرفت.ظرفيكسالباروشهایجديدتأمينمالی
توانستيم35درصدپيشــرفتايجادكنيم.بنابرمصوبهشورایعالیترافيك
میبايدايســتگاههایمترویپايتخــتبه330عددو490كيلومتربرســد،
هماكنونباافتتاحهایديروز149ايســتگاهدرتهــرانوجوددارد.بهموجب
افتتاح5ايستگاهويكورودیجديددرايندوخط،گشايشهایقابلتوجهی
درروندسرويسدهیخطوط6و7بهشهروندانپايتختصورتخواهدگرفت
بهگونهایكهظرفيتمسافرپذيریوجابهجايیخط6حدود4برابرافزايشيابد.
برایافتتاحهمين5ايستگاهويكورودیجديد،مبلغیبالغبر3هزارميليارد
توماندربخشهایامورساختمانیوتجهيزاتیهزينهشدهكهالبتهتامينآن

درشرايطاقتصادیكنونیكارآسانینبودهاست.
برنامهمابرایسالآينده،افتتاححداكثریايستگاههایباقيماندهخطوط6و
7وهمچنينرفعنواقصايستگاههایدرحالبهرهبرداریاستكهاينمهمبا
تزريقبهنگاممنابعمالی،شدنیاستوحتیمیتوانشاهدافتتاح13ايستگاه
ديگرفقطدرخط6طیسال1402باشــيم.خوشبختانهتماماركانمديريت
شــهریبهاهميتتوســعهحملونقلعمومیانبوهبرواقفهستندورويكرد
بودجهایشهرداریتهرانبرایســال1402همگويایهمينمسئلهاست.
درواقعســالآيندهمیتواندسالیپرازاخبارمســرتبخشبرایشهروندان
پايتختباشدودسترسیمراجعانمتروبهايستگاههایاينشبكهرابهمراتب

آسانتركند.

 اعداد اعجاب انگیز
تنها 2روز پیش از ســفر تاريخی شــی و امیدوارکننده مترو

جین پینگ، رئیس جمهور چین به مسکو 
مجمــع مقدماتــی دادگاه بین المللی 
کیفری )الهه( حکم دستگیری 
والديمیر پوتین رئیس جمهور 
و ماريا لووا بلووا مســئول 
حقوق کودکان روســیه   را  

صادر کرد...

دربارهحكمبازداشتدادگاهالههعليهرئيسجمهورروسيه
الهه علیه محور مسکو-پکن
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باقاسمعلیفراستوجوادجزينیدربارهداستاننويسی
رمز و راز نويسنده شدن

كميكاستريپ
طهران ، شهر شلوغ جذاب

5

 سال پرماجرای 1401به روزهای پايانی اش 
رسیده و شايد حاال زمان مناسبی برای ارزيابی 
کلی اهالی حاضر در حوزه فوتبال باشد. به 
همین بهانه نگاهی به فهرســت برنده ها و 
بازنده های فوتبال کشورمان در يک سال 
گذشته انداخته ايم، با اين توضیح که 
يافتن برندگان کار بسیار سختی است، 
اما فهرست بازنده ها را تا نوروز سال 

بعد می شد ادامه داد!

نگاهیبهبرندههاوبازندههایفوتبالايراندرسال1401
کی برد؟ کی باخت؟

اين روزهــا کتاب هــای متعددی منتشــر می شــوند که 
نويسندگانشان مدعی اند اصول رمان نويسی و داستان نويسی 

را به ما می آموزند اما بــه هر روی رمان و 
داستان نويســی اصولی دارد که بايد با 
رعايت آنها و صد البته به قول علی اشرف 
درويشــیان با خواندن و نوشتن و دوباره 

خواندن و نوشــتن مدام، آن 
اصول درونی خواهد شد و...

ويژههایامروز دادهنما
گرافيك:مهدیسالمی

طبقآخرینقیمت،متاهلهایســاکنپایتختبرایاخذاوراقمسکنباید
۱۰۰میلیونو۷۰۴هزارتومانپرداختکنند.

واممسکندرتهران،چند؟

265
کیلومتر
طولکلمترو
تهراناست.

149
ایستگاه
هماکنوندر
پایتختداریم.

9
ایستگاه

در6ماهگذشته
افتتاحشد.

12
ورودی مترو

در6ماهگذشته
بهرهبرداریشد.

علیرضازاکانی:بهار سال جدید، احداث خط 10 مترو را شروع می کنیمسیدابراهیمرئیسی:کمک به شهرداری را وظیفه اصلی خود می دانیم

 2۸0میلیون تومان
تسهیالتبرای

مجردهایساکنتهران

200میلیون تومان 
تسهیالتخریدمسکنو
۸۰میلیونتومانوامجعاله

 ۸0 میلیون تومان 
وامجعاله

 ۴00 برگه 
تسهیالتمسکنبرایدریافت

۲۰۰میلیونتومانوام

هزینه 
۴۱میلیونو۹6۰هزارتومان
)اوراق۱۰۴هزارو۹۰۰تومانی(

خریداری۱6۰برگهبهمبلغ
۱6میلیونو۷۸۴هزارتومان

هزینهخریداوراق
۵۸ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان

هزینهوامجعاله

1۶میلیون و۷۸۴هزار تومان 
خریداری۱6۰برگهتسهیالتمسکن

مجموعهزینه:
100 میلیون و ۷0۴ هزار تومان

سقفوام
زوجهایتهرانی

 ۴۸0 
میلیون تومان

۲۰۰میلیونتومانتسهیالتخریدمسکنبرایهرنفر
۸۰میلیونتومانوامجعاله

خریداری۸۰۰برگهتسهیالتمسکن
هزینه:۸۳میلیونو۹۲۰هزارتومان
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بهار دیپلماسی 
پسازتوافقتهران-ریاض،خبرهایجدیدیازبهبودروابطایرانباکشورهایاردن،بحرین،مصروچندهمسایهدیگربهگوشمیرسد

ناامیدی از واشنگتن
افزایشنقشآفرینــیدیپلماتیک
جمهوریاسالمیدرمنطقهوآغاز
دورجدیــدیازرایزنیهــاوگفتوگوهادر
شرایطیاستکهکارشناسانمعتقدندآنچه
بیشازگذشــته،برخیدولتهایعربیرا
بهسویارتقایمناســباتباتهرانمتمایل
کــرده،ناامیدیبیــشازپیــشازحمایت
آمریکاست.سردرگمیراهبردیواشنگتن
درقبالتحوالتخاورمیانهوخلیجفارسدر
ماههایاخیرتمایــلدولتهایعربیبرای
تقویتپیوندهابامثلثمسکو-تهران-پکن

راافزایشدادهاست.

افول پروژه عادی سازی روابط با تل آویو؟
عادیسازیروابطبارژیمصهیونیستی
پروژهایبودکهدرســالهایاخیر،با
فشارهایفزایندهواشنگتن،بهبرخیدولتهای
منطقهتحمیلشدهاســت.ایندرحالیاست
کهکارشناســانمعتقدندافزایــشتنشهادر

سرزمینهایاشــغالیوبحرانفزایندهایکه
دولتتلآویودرهفتههایاخیرباآنمواجهبوده،
پیشبردپروژهعادیسازیروابطبرخیدولتهای
منطقهباتلآویوراباچالشجدیایمواجهکرده
واستقبالازارتقایمناسباتباتهراننیزدراین

چارچوبقابلتحلیلاست.

سفر مهم شمخانی به امارات
مردادماهگذشتهبودکهدولتامارات
بااعزامسفیرجدیدخودبهتهران،به
حدود6سالســردیدرروابطپایانداد.اکنون
همبهنظرمیرسدبهدنبالتوافقتهران-ریاض،
اماراتدرحالنقشآفرینیفعاالنهتریبهمنظور
گسترشهمکاریهایتهرانودولتهایعربی
اســت؛رویکردیکهدرجریانسفراخیرعلی
شمخانی،دبیرشــورایعالیامنیتملیایران
بهاماراتبیشازپیشبهچشــمآمــد.نتایج
رایزنیهایدوجانبهدراماراتنشــانمیدهد
توافقهایسیاســی-اقتصادیجدیدیمیان
ایرانودولتهایعربیدرحالشکلگیریاست.

زمانی برای احیای روابط تهران - امان
بهدنبالتوافقاخیرایرانوعربستان،
زمزمههادرسطحمنطقهبرایارتقای
روابطباجمهوریاســالمیقوتگرفتهاستو
مقامهایاردنیهــمدرروزهایاخیربهصورت
ضمنی،ازتمایلخودبرایارتقایمناســباتبا
تهرانخبردادهاند.درچنینشرایطیهمبودکه
درروزهایاخیریکمقامپیشیناردنیتأکید
کرد»اکنونفرصتمناسبیبرایاحیایروابط
امانوتهراناست«.پیشازاین،وزارتخارجه
اردننیزدربیانیهایازتوافقایرانوعربســتان

استقبالکردهبود.

گشایش در روابط تهران - منامه
روابطایــرانوبحرینکــهازمدتها
پیشازقطعروابطدیپلماتیکتهران-
ریاضباتنشهاییهمراهبود،در14دیماه1394
قطعشد.اکنونامابهنظرمیرسدبهدنبالتوافق
ایرانوعربستان،افقهایجدیدیدرروابطتهران
ومنامهدرحالپدیدارشدناست.برهمیناساس

همبودکهدرروزهایاخیر،عالوهبرسفرهیأت
پارلمانیایرانبهبحریــن،برخیمنابعازانجام
رایزنیهایمهممیان2کشورباهدفازسرگیری
روابطدوجانبهخبردادند؛موضوعیکهباتوجه
بهشرایطکنونی،تحققآندورازانتظارنیست.

چشم انداز ارتقای روابط ایران و مصر
زمزمههــایبهبودروابــطتهران-
قاهرهازمدتهاقبــلازتوافقایران
وعربستانشــدتگرفتهبود،امابااینتحول
اخیر،بهنظرمیرســددوطرفبیشازگذشته
بهارتقایمناســباتدوجانبهنزدیکشدهاند.
برگزاریکنفرانس»بغداد2«درامان،پایتخت
اردن،بــهگمانهزنیهادراینزمینهشــدت
بخشیدوسببشــدبرخیمقامهایقاهرهاز
آمادگیدولتمتبوعخودبــرایگفتوگوبا
ایرانبهمنظوربهبودروابطخبردهند.تحوالت
منطقهاینشانمیدهدپسازتوافقتهران-
ریاض،آمادگیایرانومصــربرایحلوفصل
پروندههایاختالفیدوجانبهبیشترشدهاست.

شکست پروژه »منزوی سازی ایران« یکی از راهبردی ترین 
دستاوردهای توافق تهران - ریاض به حساب می آید، چراکه 

زمینه ساز دور تازه ای از »تحرک دیپلماتیک« تهران در منطقه 
خاورمیانه و خلیج فارس شده  و ناظران منطقه ای معتقدند باید 
در انتظار فصل نوینی در همگرایی منطقه ای بود. به گزارش 
همشهری، تحوالت دیپلماتیک اخیر در سطح منطقه، که سفر 
اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به امارات و سفر آتی 
وی به بغداد از نمودهای آن به شمار می رود، از آمادگی تعداد 

بیشتری از کشورهای عربی برای ارتقای سطح همکاری ها با 
تهران حکایت دارد. به نظر می رسد برخی دولت های عربی، که 
طی سال های اخیر، همنوا با ریاض، رویکرد »ایران هراسی« 
را در پیش گرفته بودند، در شرایط کنونی، بیش  از پیش برای 
تقویت مناسبات با جمهوری اسالمی آمادگی دارند و باید در 

انتظار تحوالت مهمتری دراین حوزه بود.

علیرضا احمدیگزارش
روزنامهنگار

خشم آمریکا از همگرایی 
تهران - ریاض

باگذشتچندروزازاعالمتوافقتهرانوریاض
بهمنظورازسرگیریروابطدوجانبه،اکنونموضع
تقابلیواشنگتندراینزمینهبیشازپیشنمایان
میشودواظهارنظرهایاخیرمقامهایآمریکایی
دربارهافزایشمناســباتایرانوعربســتان،از
هراسکاخسفیدنسبتبهتقویتهمگراییهادر
سطحمنطقهحکایتدارد.بهگزارشهمشهری،با
وجوداینکهپسازتوافقبینتهرانوریاض،وزیر
امورخارجهآمریکادراعالمموضعیدیپلماتیک
وســاطتپکندراینزمینهرا»موضوعخوب«
ارزیابیکرد،امــااعالموزیرداراییعربســتان
مبنیبراینکه»پسازتوافقمیانتهران-ریاض
سرمایهگذاریعربستاندرایرانمیتواندبسیار
سریعانجامشــود«،خشــمطرفآمریکاییرا
بههمراهداشت.اگرچههماهنگکنندهارتباطات
راهبردیدرکاخســفیداظهارکــرد»اگراین
توافقموجبامنیتعربستانشود،بهسودهمه
ماست«،امانتوانستخشمواشنگتنازاینتوافق
راپنهانکندوضمنتکرارادعاهایگذشتهعلیه
جمهوریاسالمی،مدعیشــد»ایرانبازیگری
استکهسراسرمنطقهرابیثباتمیکند«.جان
کربیهمچنینباردیگرادعای»مشارکتنظامی
ایرانباروسیهدرجنگاوکراین«راتکرارکردو
مدعیشــدایرانباارائهصدهاپهپادبهروسیه،

باعثتشدیدجنگدراوکراینشدهاست.

نظامی

سیاستخارجی

 ارتقای هماهنگی دریایی
 ایران، روسیه و چین

رزمایشمرکب»کمربندامنیتدریایی2۰23«دیروزبارژه
دریایییگانهایشناورسطحیشرکتکنندهدررزمایش
ازمقابلناوشــکنایرانی»جماران«پایانیافت؛رزمایشی
که»تأمینامنیتدریایــی«،محوریترینرویکردآنبودو

توانستبهاهدافازپیشتعیینشدهدستیابد.
بهگزارشهمشهری،دررژهپایانیرزمایش،عالوهبرحضور
ناوگروههایروســیهوچین،یگانهایشــناوریارتشو
سپاهپاسدارانشاملناوشــکنهای»سهند«،»جماران«و
»بایندر«،ناوهای»بهرگان«و»نایبند«،ناوهایموشکانداز
»زره«،»ســیرجان«و»دلوار«وهمچنینشــناور»شهید
ناظری«،»ناوشــهیدمحمودی«و»شناورهایتندرو«نیز

حضورداشتند.
باپایاناینرزمایشامابرنامهریزیهابرایبرگزاریرزمایش
مرکبامنیتدریایــی2۰24آغازشــدهوبهگفتهفرمانده
نیرویدریاییارتش،پیشبینیمیشودرزمایشسالآینده،
باحضورتعدادکشورهاوشناورهایشرکتکنندهبیشترو

همچنیندرسطحباالتریبرگزارشود.
امیردریادارشــهرامایرانیباجمعبندینتایجبهدستآمده
دررزمایشامسال،تأکیدکردنیرویدریاییایران،روسیه
وچینتوانستندبایکزبانمشــترکدردریابهبلوغکامل
برسندوازنظرارتباطی،هیچگونهمشکلیدرروندرزمایش
وجودنداشــت.همچنیناززبــانتاکتیکینیــزکهنقطه
بسیارمهمیاستهماهنگیبســیارخوبیمیانیگانهای
شــرکتکنندهدراینرزمایشبرقــراربــودوتمریناتو

تاکتیکهایپیشبینیشدهبهنحواحسناجراییشد.

ایران واقعی با توییتر و اینســتاگرام فرق 
دارد

این ایران واقعی است
مردم دارند برای عید آماده می شوند 

زندگی درجریان است و »خواهر منافق« 
و »بچه شاه« و دیگران درآن جایی ندارند
آنهــا کــه در بنــدِ ایــران مجازی انــد قطعــا 

اکنون همه  چیز را سیاه می بینند...
ایرانیانی که در ایران واقعی هستن جور 

دیگر

@Mr_tahlilgar 
آقای تحلیلگر

ســال ۱۴۰۱ باز هم مثل ســال های پیش 
نشان داد که #کف _ روی _ آب، هرچقدر 
هــم کــه در ظاهــر جلــوی چشــم باشــد، 
رفتنی، #باطل و موقتی است و آنچه باقی 

است زالل جاری عمق است .
کف دریاست صورت های عالَم

زکف بگذر اگر اهل صفایی...

@tdejakam
تقی دژاکام

در ادامــه جنــگ و مخالفــت جماعــت 
سلبریتی با شادی و زندگی مردم، حامد 
بهــداد اســتوری گذاشــته که واســه عید 

نوروز خوشحالی نکنید!
خودشون تو ایام عید سفر کیش و قشم 
و خــارج از کشــور دارن ولی واســه مردم 

قیافه ماتم زده گرفتن!

@Abdul_Majid33
عبدالمجید خرقانی

در شبکه های مجازی سلبریتی ها قصد 
سیاهپوشــی و عــزاداری دارنــد امــا هنوز 
عید نیامده گیالن و مازندران پر از مسافر 
است . طبق اعالم راهداری در ۴۸ساعت 
گذشته ۱۱۶هزار خودرو فقط وارد گیالن 
شده و قطعا افزایش می يابد. این فاصله 
بزرگ مجازی بــا واقعیت اســت. مراقب 

خرابکاری در سفرهای نوروزی باشید.

@alireza_zadbar
علیرضا زادبر

تــا مــردم میــان شــاد باشــن ســر و کلــه 
از  میشــه،  پیــدا  ســیاها  کالغ  ایــن 
اغتشاشــات حمایــت کــردن، یــه عــده 
رو بــه دردســر انداختــن و حــاال ســیس 
عــزادار به خودشــون گرفتــن، مگه شــما 
کی هســتید که برا مــردم تعیین تکلیف 

می کنید؟!

@Minarashidi63
مینا رشیدی

رئیس جمهــوری آمریــکا در حالــی از 
صدور قرار تعقیب برای رئیس جمهوری 
روسیه از سوی دیوان کیفری بین المللی 
اســتقبال می کنــد کــه هنگامــی کــه 
دادســتان های این دیوان قصد داشتند 
نظامیــان  جنگــی  جنایــات  پرونــده 
آمریکایی در افغانستان را بررسی کنند، 

با تحریم آمریکایی ها مواجه شدند.

@Abolfath
 امیرعلی ابوالفتح

چنــد روز پیــش چینی هــا فهمیــدن کــه 
ارتش آمریکا از چادرهای چینی استفاده 
می کنه! حاال مشخص شده  اين چادرها 
مربوط به کمکای بشردوســتانه چین به 

سوریه بوده! 
آمریکا نه تنها نفت سوریه رو می دزده كه 
کمکای بشردوستانه رو نیز می دزده! خاک 

تو سر ابر گودرت و آمریکاپرستای ما .

@s_yas_1
یاس

دیــوان الهــه بــا متهم کــردن پوتیــن بــه 
جرائم جنگی قرار بازداشت برای او صادر 
کــرد! چــرا بــرای بــوش، ریــگان و صدهــا 
افســر امنیتــی اســرائیلی قرار بازداشــت 
صــادر نمیشــه؟! جنــگ اوکراین ســنگ 
محک خوبی شد برای نشون دادن تمام 

تناقضات سازمان های بین المللی!

@faeze1990
فائزه طالیی 

ایــران در تکاپوی جشــن آغاز ســال نو؛ برانــدازان 
در ماتم تمام شــدن ســال فراخوان هــای تکراری 

و بی سرانجام

 دادگاه الهه دســتور بازداشــت پوتیــن را به جرم 
جنایت جنگی صادر کرد

چه خبر از سالح کشتار جمعی در عراق؟ از مبارزه 
با القاعده خبری نشد؟  شفافیت در مولدسازی امالک دولت 

تصویبآییننامهاصالحیالیحه

مولدسازیداراییهایدولتدرروزنه
حالیصــورتگرفتــهکهطی
هفتههــایاخیــر،مصوبــه
شورایعالیهماهنگیسرانقوادراینزمینه،در
کنارهمهحاشــیههایخود،بایکاتهامبزرگبه
هیأت7نفرهواگذاریهانیزروبهروشدهوآنانتشار
خبردریافــت5درصدحقالعملایــنهیأتدر
بزرگترینواگذاریکالندولتیبود.پیشازاین
اگرچهبخشیازمنابعدرآمدیدولتدربودجههای
ســاالنهازطریقواگذاریداراییهایسرمایهای
دولتــیتامینمیشــد،امادرعملبــامقاومت
بوروکراتیکدولتی،کمترارگانیحاضربهواگذاری

امالکراکدخودمیشد.

ماجرای 5درصد چیست؟
تفاوتاینتصمیمباواگذاریداراییهایسرمایهای
دربودجههایسنواتیودستورهایرئیسجمهور،
خلعیــدارگانهایدولتیدرواگــذاریامالکو
الزامآوربودنتصمیماتهیأتمولدســازیاست.
برایناساسهیأتمولدسازیدسترویهرکدام
ازامالکدولتیبگذارد،نیازبهمجوزارگانمربوطه
نیســتواقدامبهفروشآنمیشود.نخستینبار
حسنسبحانی،نمایندهسابقمجلسواقتصاددان،
باطرحشائبهدرصدگرفتناعضایهیأتواگذاری،
گفتهبود:»5درصدازاینامــوالفروشرفتهقرار
استصرفکسانیشــودکهدرزمینهفروشآن
نقشداشتهاند«!اشارهسبحانیبهموادیکو15
آییننامهاجراییمولدسازیداراییهایدولتاست
کهبراساسآنقراراستکارمزدحداکثر5درصدی
ازعوایدحاصلازمولدسازیداراییهایمازادکسر
شودتا»هزینههایاجرایی«مولدسازیازخودش
تامینشود.آنچهمحلگمانهزنیهاوشائبههای
رســانهایقرارگرفتهبود،عبــارت»هزینههای

انگیزشــی«برای»مجری«بودکهقراراســتاز
محلهمینکارمزددرنظرگرفتهشود.هزینههای
شناساییداراییمازاد،کارشناسیوقیمتگذاری،
بازاریابی،تبلیغوفرهنگسازیعمومی،هزینههای
اداری،ستادیوانگیزشــیجزئیازمواردمصرف

کارمزد5درصدیاینطرحهستند.

حق الزحمه ای در کار نیست
ســخنگویدولتدرپاسخبهســؤالهمشهری
مبنیبراینکهآیاهیأت7نفرهدرواگذاریموضوع
هیأتمولدذینفعهســتندیاخیر،گفت:شغل
هیأت7نفره،حضوردرآنجلسهاستوبهعنوان
سمتشاندرجلساتحاضرمیشوند.مثالوقتی
منکهسخنگویدولتهســتمدرجلسهدولت
مینشینم،دیگرحقالجلســهایبرایشرکتدر
جلسهدولتنمیگیرم؛منکارمنددولتهستمو
ازیکمرجعیداردبرایمنحقوقواریزمیشود.
چهرأیمثبتدهم،چهرأیمنفی،حقالجلســه
ایجابنمیکند،تنهابایدنظمکاریداشتهباشم
کهتکالیفاداریامراانجامدهــم.آنهیأتهم
بهعنوانشخصیتحقوقیوسمتشاندرجلسه
شرکتمیکنند.علیبهادریجهرمیتصریحکرد:
نهفقطحوزهمولدســازی،بلکههمهامورجاری
دولــتهزینههایاجراییدارد.مثالوقتیشــما
میخواهیدیکملکدولتــیرادرتضمینبانک
بگذاریدیاواگذارکنید،بایدکارشناسیشود.پس
بایدبهآنکارشناسهزینهکارشناسیبپردازید.
اینکاربخشخصوصیاستوکارشناسانرسمی
دادگستریزیرنظرمجموعهنهادقضاییفعالیت
میکنند؛برایاینکارهمحقالزحمهکارشناسی
بهآنانپرداختمیشود.اینیکمسئلهکامالروال
معمولاستودرحوزهمولدسازینیزچنیناست؛
یعنیمنابعالزمبرایاجرایآنکارازهمانمحل

تامینمیشود.
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وعده شــهرداری تهران برای افتتاح 5 ایستگاه و 
یک ورودی جدید در آخرین شــنبه سال1401 
محقق شد و از امروز مسافران می توانند از خدمات 
ایستگاه های کارگر، بوستان الله، میدان حضرت 
ولیعصر)عج( و میدان شهدای هفت تیر در بخش 
میانی خط 6 مترو بهره مند شوند. به این ترتیب 
بخش شــمالی و جنوبی این خــط به هم متصل 
شدند تا شهروندان در قلب پایتخت به حمل ونقل 
زیرزمینی دسترســی راحت تری داشته باشند. 
افتتاح ایستگاه های جدید از 2جهت قابل توجه 
است؛ اول اینکه در تاریخ 24ســاله مترو از ابتدا 
تاکنون، از نظر تعداد بهره برداری از ایســتگاه ها 
در یــک روز کم نظیر به حســاب می آیــد. دوم 
اینکه ایســتگاه ها در خطی )خــط6( وارد مدار 
خدمت رسانی شــده اند که از ایستگاه دولت آباد 
در جنوب شرق تهران تا ایستگاه شهدای کن در 
شمال غرب تهران امتداد دارد. با افتتاح  4 ایستگاه  
متوالی، از این پس این مسیر با 27کیلومتر مسیر 
پیوسته و 17ایستگاه  به شهروندان خدمت رسانی 
می کنــد. به ایــن ترتیب خط6 متــروي تهران 
9منطقه شهر شــامل 2، 5، 6، 7، 12، 13، 14، 
15 و 20 را پوشــش می دهــد. همچنین افتتاح 
ایستگاه شهید دادمان در خط7 متروي تهران و 
ورودی سوم ایستگاه شــهدای مدافعان سالمت 
بخش دیگری از افتتاح های همزمان در شــبکه 
حمل ونقل زیرزمینی پایتخت است. با بهره برداری 
از ورودی سوم ایستگاه مدافعان سالمت، مراجعان 
بیمارســتان امام خمینی)ره( و محدوده پر تردد 
ضلع شــمالی میــدان توحید به شــبکه مترو 

دسترسی پیدا می کنند.
به گزارش همشــهری، دیروز صبــح، در آخرین 
پویش امید و افتخار ســال1401، 5ایســتگاه 
مترو و حدود 11کیلومتر مســیر مترو به همراه 
یک ورودی جدیــد در خطــوط 6 و 7 با حضور 
ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهور، علیرضا 
زاکانی، شهردار تهران، معاونان شهردار، مهدی 
چمران و پرویز ســروری رئیــس و نایب رئیس 
شورای اسالمی شــهر تهران، تعدادی از اعضای 
شورای اسالمی شهر، نمایندگان تهران در مجلس 
شورای اســالمی، محســن هرمزی مدیرعامل 
شرکت متروي تهران، مسعود درستی مدیرعامل 

شرکت بهره برداری متروي تهران و حومه و برخی 
دیگر مدیران شهری طی مراسمی به بهره برداری 
رسید و وارد مدار خدمت رسانی شد. این مراسم از 
ساعت 8 و 30 دقیقه روز شنبه از ایستگاه بوستان 
الله واقع در بلوار کشاورز آغاز شد و پس از افتتاح 
ایستگاه، رئیس جمهور و شهردار تهران و هیأت 
همراه سوار بر قطار شهری به ایستگاه کارگر رفتند 
تا این ایستگاه هم رسما به بهره برداری برسد. در 
ادامه با افتتاح ایستگاه های شــهدای هفت تیر، 
میدان حضرت ولیعصر)عج(، شــهید دادمان و 
همچنین ورودی جدید ایستگاه مدافعان سالمت 
به صورت آنالین، پس از حدود یک ســاعت ونیم 
این مراسم به پایان رسید و این 5 ایستگاه و یک 

ورودی جدید در اختیار شهروندان قرار گرفت.

مدیریت شهر تهران کار آسانی نیست 
رئیس جمهــور صبح دیــروز در آییــن افتتاح 
ایستگاه های جدید متروی تهران، طی سخنانی 
ضمن تبریک  مــاه مبارک رمضان و ســال نو، با 
تأکید بر اینکه مدیریت شهر تهران با این جمعیت 
و وسعت کار آسانی نیســت، گفت: »انگیزه باال، 
اخالص و مردمداری شورای شــهر و شهرداری 
تهران زمینه را آماده کرده تا بتوانند کارهایی که به 

سهولت امکان پذیر نیست را انجام دهند.«
سیدابراهیم رئیسی با اشــاره به حمایت دولت از 
خدمات خوبی که شهرداری به مردم ارائه می دهد، 
گفت: »نمونه یک کار بسیجی و جهادی این است 
که کار با دقت و سرعت و در عین حال در شرایط 
سختی انجام می پذیرد. افتتاح امروز)دیروز( که 
بهره برداری از 5 ایســتگاه و 11کیلومتر اســت، 
مایه سهولت مردم در رفت وآمد خواهد شد. گفته 
شــده که احداث خطوط 8، 9، 10 و 11مترو نیز 
در دستورکار است. این نوع گزارش که اقدامات 
انجام شده و برنامه ها بیان شود، امیدبخش است.« 
او اضافه کــرد: »دولت وظیفــه دارد در خدمات 
خوبی که شــهرداری به مردم تهــران می دهد 
مساعدت کند. کار خدمات شهری کار چندضلعی 
اســت؛ مردم اساس این کار هســتند، ضلع دوم 

شهرداری است تا بتواند خدمات بهتری به مردم 
بدهد و ضلع دیگر، دولت است و همه در راستای 

خدمات رسانی به مردم هستند.« 

افتتاح دیروز جلــوه ای از همت و خودباوری 
است

رئیسی با تأکید بر اهمیت امید بخشی و ترسیم 
آینده ای روشن برای مردم و جامعه، پروژه هایی 
که دیروز در حــوزه مترو افتتاح شــد را جلوه و 
نمونه ای از »ما می توانیم« عنــوان کرد و در این 
رابطــه گفت: »مقــام معظم رهبــری از دولت، 
شهرداری ها و همه دســتگاه ها خواسته اند برای 
مردم و جامعه امیدبخشی داشته باشند. دشمن 
به دنبال القای یأس »نمی شود« و »نمی توانیم« 
است ولی فرهنگ ما، باور به »ما می توانیم« است. 
با همیــن امکانات و اعتبــارات می توان کارهای 
ماندگار انجام داد و نیاز به همــت دارد و افتتاح 
امروز)دیروز( جلوه ای از همت و »ما می توانیم« 
است. در حوزه تولید، دانش بنیان و دیگر عرصه ها 
کارهای بزرگی در کشور انجام شده و امروز فضای 
کشــور، فضای کار، تالش و تولید است. این فضا 
موجب رضایت مندی مردم خواهد شــد و قدرت 

کشور را افزایش می دهد.« 

همکاری دولت و شهرداری تهران برای انجام 
کارهای بزرگ تر

در ادامه رئیس جمهور با بیان اینکه همچنان که 
توانمندی نظامی، تولید قدرت می کند، که حتما 
هم الزم است، کشور در سایر عرصه ها هم باید قوی 
شود، تصریح کرد: »دشــمن نمی خواهد ما قوی 
شــویم و گزارش هاي خوبی برای مردم عزیزمان 
داشته باشیم، بلکه می خواهد قوت ها را به ضعف و 
ناامیدی تبدیل کند و اگر ضعف هایی وجود دارد 
که حتما هم هست، آن را بزرگ نمایی کند. مردم 
دلداده به نظام و والیت بدانند که به برکت انقالب 
اسالمی کارهای مهمی در کشــور انجام شده و 
کارهای بیشتری به دست جوانانی که این افتتاح 
جلوه ای از آن است، انجام خواهد گرفت. همکاری 

دولت، شهرداری و مردم کارهای بزرگ و بهتری را 
در شهر تهران رقم خواهد زد و کارها با امیدواری، 

پشتکار و پیگیری به سامان خواهد رسید.«

متروي تهران به 330 ایستگاه می رسد
شهردار تهران هم در ابتدای مراسم دیروز با تشکر 
از همراهی های دولت سیزدهم با شهرداری تهران، 
گفت: »رئیس جمهور همیشــه مدافع مدیریت 
شهری بوده اند و در ماه های اخیر کمک های دولت 
ایشان به شهرداری ها بی نظیر بوده است.« علیرضا 
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون 
کمک های دولت سیزدهم به توسعه حمل ونقل 
عمومــی پایتخت نیز گفت: »از ســال95 دولت 
موظف بــود 630واگن با فاینانــس 15درصد را 
در اختیار شــهرداری قرار دهد اما در دولت های 
قبلی این مسئله به سرانجام نرسید و پس از 6سال 
دولت سیزدهم این وعده بر زمین مانده را محقق 
کرد. عالوه بر این با تصمیم دولت 77میلیون یورو 
نیز بــرای تولید واگن های ملــی اختصاص داده 

شده است.« 
او با تشــریح وضعیت نامطلوب خــط6، تا پیش 
از افتتاح 4ایســتگاه و 9ونیــم کیلومتر جدید، 
گفت: »در 3بخش 5 ایستگاه به طول 11کیلومتر 
افتتاح شده است؛ بخش نخست به ایستگاه شهید 
دادمان در خط7 مترو مربوط می شود، بخش دوم 
بزرگ ترین افتتاح ماست و در آن 4 ایستگاه کارگر، 
الله، ولیعصر)عج( و هفت تیــر در خط6 متروي 
تهران به طــول 9ونیم کیلومتر بــه بهره برداری 
رسید که با این افتتاح ها، خط6 مترو به 2 خط یک 
و 3 متصل شد. پیش از این بخش جنوبی خط6 
با ایستگاه هایی چون دولت آباد و امام حسین)ع( 
روزانه 25هزار مســافر و بخش شمالی آن روزانه 
5هزار مســافر را جابه جا می کرد. در مجموع این 
رقم شامل 2 درصد از کل مسافران مترو می شد. 
بنابراین خط6 برای ما مطلوبیت نداشت.« زاکانی 
پیرامون بخش سوم افتتاحیه ها نیز گفت: »در این 
بخش با راه اندازی ورودی سوم ایستگاه مدافعان 
سالمت شرایط دسترســی مردم به بیمارستان 
مهدی)عج( به عنوان بزرگ ترین کالن بیمارستان 
ایران تسهیل می شــود. درمجموع 257کیلومتر 
مترو با 149ایستگاه در شــهر تهران داریم و در 
آینده نزدیــک باید این رقم بــه 491کیلومتر و 
330 ایستگاه برسد. در برنامه ای 7ساله بنا داریم 
پرونده متروي تهران را ببندیم و شرایط را برای 
جابه جایی 10میلیون مسافر در روز فراهم کنیم.«

مترو  رکورد زد
5ایستگاه و 11کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو در آخرین پویش امید و افتخار امسال با حضور رئیس جمهور و شهردار تهران به بهره برداری رسید

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

پیشرفت مترو با تکیه بر توان 
داخلی در 24سال

قصه متروی تهران  از 16اسفند 1377 با افتتاح بخشی 
از خط 5 از ایســتگاه صادقیه به کرج آغاز شد. در ادامه 
بهره برداری و افتتاح های مترو در 24ســال گذشته را 

مرور کرده ایم.

رئیس مرکز ســامانه مدیریت شــهری و 
نظارت همگانی ۱۳۷پالس از ثبت رکورد 
۲۵ هزار تماس در یک روز با این سامانه 
در سال جاری خبر داد. رضا ناصری سرای 
گفت: در سامانه ۱۳۷پالس یک بخش 
ثبت پیام داریم که شهروندان پیام های 
خــود را ثبت می کننــد و بخــش دیگر در 
این سامانه مربوط به رسیدگی پیام های 

شهروندان است. 

۲۵000
تماس 

تصاویر ۷0جاذبه گردشــگری شاخص 
پایتخت با کد شناسایی در قالب پویش 
»تهران زیبا« و هدف آشنایی شهروندان 
و گردشــگران نــوروزی بــا مکان هــای 
دیدنی، فرهنگی و تاریخی شــهر تهران 
توسط سازمان زیباسازی شهرتهران بر 
هزار سازه تبلیغاتی پایتخت اکران شد. 
عالقه منــدان و گردشــگران می تواننــد 
بــا ارســال کد یــک تــا ۷0 بــه سرشــماره 
۱000989۱ به مختصات محلی، تصاویر 
و نقشه های مسیریاب در نرم افزارهای 
بله، نشان و گوگل مپ دسترسی یابند.

70
تصویر

امیر قاسمی، سرپرست ستاد گردشگری 
شهرداری تهران گفت: در 90نقطه از شهر 
تهران ایستگاه های اطالع رسانی مستقر 
کردیم کــه این ایســتگاه ها از ۲8 اســفند 
آماده ارائه خدمات به گردشگران نوروزی 
هستند.   مســافران می توانند با دریافت 
بســته ای از این ایســتگاه ها از تخفیفاتی 

که توافق شده، استفاده  کنند.

90
ایستگاه  

60هزار میلیارد تومان درآمد 
نقد در شهرداری تهران

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران با اشاره به 
تزریق منابع مالی الزم برای 3کالن پروژه بزرگراهی 
در پایتخت، گفت: شهرداری تهران در سال 1401، 
صرفا در بخش نقد بالغ بر 60هزار میلیارد تومان، 
تحقق بودجه داشته اســت. لطف اهلل فروزنده در 
گفت وگو با ایسنا، درباره عملکرد مالی شهرداری 
تهران در ســال 1401 اظهار کــرد: البته در کنار 
منابع نقد، از 2مســیر غیرنقد و مشــارکت های 
عمومی نیــز منابعی محقق شــده که ســقف 
بی سابقه ای را نســبت به بودجه قانونی 50هزار 
میلیارد تومانــی رقم می زند. او افــزود: به عنوان 
مثال، در بخش عمرانی برای 3کالن پروژه امتداد 
بزرگراه یادگار امام، بزرگراه شــهید شوشتری در 
جنوب شرق و شــهید بروجردی در جنوب غرب 
تهران تأمین مالی الزم انجام شــده است. معاون 
شهردار تهران همچنین با اشاره به تسویه بدهی 
پیمانکاران شهرداری تهران، ادامه داد: »برات کار« 
به ارزش 3هزار میلیارد تومان برای تسویه دیون 
پیشــین پیمانکاران صادر شده و تعدیل و تسویه 
مطالبات پیمانکاران و بدهی به بانک ها را در دستور 
کار داریم. فروزنده گفت: تمرکز ما بر افزایش سهم 
درآمدهای پایدار از کل بودجه است. درآمدهای 
پایدار نظیر عوارض نوســازی و بهــای خدمات 
پسماند که در ازای پرداخت تا پایان سال، مشمول 
تخفیف 10درصدی و بخشش جرایم سال گذشته 

شده است. 

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

داده نما

قطر 15/8متری خطوط جدید
زاکانی در بخش پایانی سخنان خود از برنامه های ویژه شهرداری تهران برای توسعه بیشتر حمل ونقل 
عمومی در سال آینده خبر داد و گفت:»در بهار سال آینده عملیات احداث خط10 مترو اجرایی خواهد 
شد. همچنین قراردادهای الزم برای ساخت خط۹ مترو نیز منعقد می شود. بنا داریم قطر فضای کار 
تی.بی.ام خطوط جدید متروي تهران را به عدد 15.۸متر افزایش دهیم تا با این کار در این خطوط 

عالوه بر مترو، خطوط اتوبوس و حمل ونقل زیر زمینی پاک نیز داشته باشیم.« 

مکث

میادین تره بار 3 روز تعطیل هستند
ایــوب فصاحــت، مدیرعامــل ســازمان 
میادیــن میــوه و تره بــار: میادیــن و 
بازارهــای شــهرداری تهــران در روزهــای 
۱، ۲ و ۱۳ فروردین مــاه ۱۴0۲ تعطیــل 
خواهنــد بــود. میادیــن ۲۲گانــه میــوه و 
تره بــار در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه 
۳ و ۴ فروردین مــاه به صــورت نیمــروز 
از ســاعت 8:۳0 لغایــت ۱۳:۳0 فعــال 
هســتند و از روز ۵ فروردین تا روز شنبه 
۱۲ فروردین ماه سال ۱۴0۲ نیز از ساعت 
8 تــا ۱۳:۳0 یکســره فعــال خواهند بود. 
در سطح میادین پرتقال تامسون شمال 
با قیمت ۱۴ هزارو 900تومان، سیب زرد 
با قیمت ۲۲هزار تومان و ســیب قرمز با 

قیمت ۲0هزار تومان عرضه می شود.

طرح بهاران خدمت رو به پایان است
فاطمه تنهایــی، شــهردار منطقــه8 : طرح 
بهاران خدمت کــه در ۴معاونــت خدمات 
شــهری، اجتماعی و فرهنگــی، حمل ونقل 
و ترافیــک و فنــی و عمــران از ۱۵ اســفند 
آغــاز شــد، در حــال اتمــام اســت. الیروبی 
۴۶۲00متر از مسیل ها، قنوات و کانال های 
منطقــه8، نوســازی ۱۵۶عــدد مخــزن، 
رســیدگی بــه ۱۵۳دســتگاه لــوازم ورزشــی 
و ۳۴چشــمه ســرویس های بهداشــتی 
بوســتان ها، رفع خطر ۲0 اصله از درختان 
در این منطقه انجام شده است. همچنین 
تجهیزات ایمنی ترافیکی فرســوده بزرگراه 

امام علی)ع(   بازسازی شده است.

3000میلیارد 
تومان برای 
احداث این 

پروژه ها هزینه 
شده است. 

روی خط6 از 
ابتدا تا انتها

4۲کیلومتر طول خط۶ مترو 
است که 3۲ایستگاه دارد. 

تاکنون ۲7کیلومتر و 
17ایستگاه از این مسیر به 

بهره برداری رسیده است.
1۵ایستگاه و 
1۵کیلومتر از 
خط۶ باقی مانده 
است.

13ایستگاه خط ۶تا 
پایان سال140۲ تکمیل 

می شود.

۲ایستگاه باقیمانده در سال1403 
به بهره برداری می رسد.

خط۶ دارای ۵ایستگاه تقاطعی شهدای هفت تیر)خط یک(، ایستگاه 
امام حسین)ع( )خط۲(، میدان حضرت ولیعصر)عج( )خط۳(، ایستگاه 

میدان شهدا )خط۴( و ایستگاه دانشگاه تربیت مدرس)خط۷( است.

 با بهره برداری از 4ایستگاه جدید در خط۶، 
ظرفیت مسافرگیری این مسیر 4برابر شد.

1377

1400

نیمه غربی خط2؛ حدفاصل ایستگاه صادقیه در 
میدان صادقیه تا ایستگاه امام خمینی)ره(

137۸

بخشی از خط یک که ایستگاه شهید حقانی را به 
ایستگاه علی آباد متصل می کند.

13۸0

خــط یــک  تــا ایســتگاه حــرم مطهــر در 
بهشت زهرا)س( ادامه یافت.

13۸1

بخش شــرقی خط2 متروی تهران به تدریج در 
سال های 1382، 1384 و 1385 به بهره برداری 
رســید. با بهره برداری از این ایستگاه ها، خط 2 
مترو از میدان صادقیه تا دانشگاه علم و صنعت 

امتداد یافت.

13۸2 - 13۸5

بخشی از خط 4، حد فاصل ایستگاه دروازه شمیران 
تا ایستگاه میدان فردوسی و ایستگاه های باقری و 
تهرانپارس در امتداد شرقی خط2 و  ایستگاه میدان 

شهدا در امتداد شرقی خط4

13۸7

فاز نخست توسعه شــمالی خط یک ، حد فاصل 
ایستگاه حقانی تا ایستگاه قلهک، ایستگاه میدان 
انقالب اسالمی در امتداد غربی خط4  و فاز دوم 
توسعه شــمالی خط یک از ایســتگاه قلهک تا 

ایستگاه قیطریه

13۸۸

ایستگاه کالهدوز در خط 4 ، گسترش شمالی خط 
یک، امتداد توسعه شرقی خط2 از ایستگاه علم و 
صنعت تا ایستگاه فرهنگسرا، ایستگاه میان راهی 
محمدشهر در خط 5 )خط متروی تهران-کرج(، 
ایستگاه های میان راهی ولیعصر و نبرد در خط 4، 
امتداد توســعه غربی خط 4 از ایســتگاه میدان 
انقالب اسالمی تا ایستگاه میدان آزادی و گشایش 

ایستگاه های توحید و میدان آزادی

13۸۹

ایســتگاه میان راهــی دکتــر حبیــب اهلل در 
غرب خــط 4 و امتداد خــط یک  از ایســتگاه 
حرم مطهر تــا کهریزک و همچنین ایســتگاه 
کهریزک،ایستگاه های ابن ســینا و پیروزی در 
خط 4 و ســرانجام ایســتگاه تجریش به عنوان 

عمیق ترین ایستگاه متروی تهران

13۹0

ایستگاه های نیروهوایی، شهرک اکباتان، ارم سبز 
و بخش میانی خط 3 به طول 7کیلومتر به همراه 

ایستگاه های شهید بهشتی و ولیعصر

13۹1

فقط بهره برداری آزمایشی بخش جنوبی خط 3 به 
طول 12 کیلومتروایستگاه آزادی تقاطع شادمان

13۹2

ایســتگاه های آزادگان، زمزم، جوادیه، راه آهن 
و میدان منیریه، میدان ولیعصر در نیمه میانی 
خط 3 و شهرک شریعتی در نیمه جنوبی خط 3 

13۹3

ایســتگاه های میدان جهــاد، عبدل آباد، نیمه 
شــمالی خط 3 متــروی تهــران از ایســتگاه 
شــهید بهشــتی واقع در تقاطع خط یک  و 3 تا 
ایســتگاه قائم و 3 ایستگاه شــهید زین الدین، 
نوبنیــاد و قائــم. همچنیــن ایســتگاه های 
نعمت آباد، میرزای شیرازی انشــعابی فرودگاه 
 مهرآباد. ایستگاه شــهر آفتاب از توسعه جنوبی 

خط یک .

13۹4

ایستگاه های خواجه عبداهلل انصاری، سهروردی، 
شهید قدوسی، شهید صیاد شیرازی، حسین آباد 

و هروی

13۹5

خط 7 با 22 کیلومتر مســیر، ایســتگاه شهید 
محالتی از خط 3 متروو ایستگاه فرودگاهی امام 
خمینی)ره( از مسیر انشعابی خط یک  مترو. البته 
افتتاح خط 7 در سال 1396 چند ماه بیشتر دوام 
پیدا نکرد و به دلیل ناایمن بودن در پاییز همان 

سال  تعطیل شد.

13۹6

به دلیل عدم تأمین مالی، حتی یــک قطار هم به 
متروی پایتخت اضافه نشد.بازگشایی  6 کیلومتر 
میانی از خــط 7 متــرو؛  ایســتگاه هالل احمر و 
بهره بــرداری بخشــی از نیمه شــمالی خط 7 با 
ایستگاه های میدان صنعت و دانشگاه تربیت مدرس

13۹7

بخشــی از نیمه شــرقی خط 6 با 3ایســتگاه 
دولت آباد، بعثت و میدان شــهدا، بخش شرقی 
خط 7 حدفاصل ایستگاه مهدیه تا بسیج به همراه 
ایستگاه میدان محمدیه، بخش دیگری از نیمه 
شرقی خط 6 مترو حدفاصل ایستگاه میدان شهدا 
تا ایستگاه امام حسین)ع(،ایستگاه های مولوی 

کیان شهر و شهر جدید مهستان

13۹۸

در نیمه اول سال هیچ افتتاحی صورت نگرفت. 
در نیمه دوم سال، ایستگاه های امیرکبیر و برج 
میالد، میدان قیــام، دروازه دوالب، دانشــگاه 
تربیت مــدرس، یادگار امام، شــهید اشــرفی 

اصفهانی، شهید ستاری و آهنگ

13۹۹

ایستگاه های مرزداران و اقدسیه، مدافعان  سالمت، 
شهرک آزمایش  و شهید رضایی
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همزمــان بــا نزدیک شــدن به 

بورس
روز های پایانی سال حجم ورود 
نقدینگی به بورس افزایش یافته 
و این موضوع به رشد شاخص های بورس منجر 
شــده اســت این روند دیروز هم ادامــه یافت و 
شاخص کل بورس تهران با 4.7درصد افزایش از 
مرز یک میلیون و 900هزار واحد عبور کرد. این 
باالترین میزان رشد شاخص بورس از ابتدای سال 
تاکنون اســت. با این میزان رشــد میزان بازده 
سرمایه گذاری در بورس در ســال 1401از مرز 

30درصد عبور کرد.
به گزارش همشــهری، بازارسهام سال 1401را 
در 2 نیمه متفاوت سپری کرد. در نیمه نخست 
سال نقدینگی تمایل چندانی برای ورود به بازار 
سهام نداشت و شــاخص های بورس هم به طور 
 مداوم در جا زدنــد اما از پاییز ورق برگشــت و 
رفته رفته بر حجم ورود پول به بازار سهام اضافه 
شد و شــاخص های بورس نیز با افزایش مواجه 
شــدند. آمار ها نشــان می دهد ارزش مبادالت 
خرد در نیمه نخست سال در محدوده 2تا 3هزار 
میلیارد تومان بود که این میــزان در نیمه دوم 
سال به 6تا 8هزار میلیارد تومان رسید. در چنین 
شرایطی نماگر های بازار ســهام نشان می دهد 
که در روز های پایانی سال حجم ورود نقدینگی 
حتی بیشتر هم شده است و به نظر می رسد تمایل 
سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس به طور 
محسوسی افزایش یافته است. به نظر می رسد این 
موضوع می تواند روی معامالت بازار سهام در سال 
جدید اثر زیادی داشته باشد. برخی تحلیلگران بر 
این باورند که نشانه های رشد شاخص در سال بعد 

از همین حاال با ورود نقدینگی تازه به بازار قابل 
مشاهده است.

ثبت رکورد تازه
آمار ها نشان می دهد از چهارشــنبه هفته قبل 
حجم ورود نقدینگی به بازار سهام یکباره افزایش 
یافته و این موضوع به رشد پر قدرت شاخص های 
بورس منجر شده است. ابتدا در روز چهارشنبه 
به دلیــل ورود نقدینگی تازه به بــورس ارزش 
مبادالت خرد به 8هزار میلیارد تومان رســید و 
بیش از 445میلیارد تومان پــول تازه وارد بازار 
سهام شد و دیروز نیز با ورود 1100میلیارد تومان 
نقدینگی تازه به بورس ارزش کل مبادالت خرد 
به مرز 10هزار میلیارد تومان رسید. این موضوع 
موجب شــد تا در دادوســتد های روز گذشــته 
شاخص کل بورس تهران 4.7درصد افزایش یابد 
که باالترین میزان رشــد شاخص از ابتدای سال 
تاکنون محسوب می شود. با رشــد روز گذشته 
شاخص بورس بیش از 380هزار میلیارد تومان به 
ارزش بازار سهام اضافه شد و ارزش کل بازار سهام 
به 8782هزار میلیارد تومان رســید. تحت تأثیر 
رشد روز گذشــته شــاخص کل بورس تهران 
توانست بعد از 2ســال و 8 ماه از مرز یک میلیون 
و 900هــزار واحد نیز عبور کنــد و میزان بازده 
سرمایه گذاری در بورس در ســال 1401نیز از 
مرز 30درصد فراتر رفت. به نظر می رسد شاخص 
کل بورس تهــران عزم خود را جــزم کرده تا در 
روز های آینده از مرز2میلیون و 100هزار واحد 
که باالترین محدوده تاریخی شاخص بورس است 

و در مرداد 1399ثبت شده، عبور کند.

پیش بینی آینده 
تحلیلگران بر این باورند که عواملی ازجمله نرخ 
تورم و رشد قیمت ارز به افزایش ورود نقدینگی 
به بورس منجر شده و این روند در سال بعد هم 
ادامه خواهد یافت. آمار ها نیز نشــان می دهد 
همگام با رشد تورم و افزایش قیمت ارز، نسبت 
پول به کل نقدینگی نیز به طور مداوم در حال 
افزایش است و دردی  ماه امسال به 24.67درصد 
رسیده که حداقل در 10ســال اخیر بی سابقه 
بوده اســت. به دلیل افزایش تورم تمایل مردم 
برای ســپرده گذاری بلندمدت کاهش یافته و 
نقدینگی در حال خرید دارایی هایی اســت که 
می توان از آنها به عنوان پوشش تورمی استفاده 
کرد. یکی از بازار هایی کــه همچون طال، ارز و 
مسکن می تواند از سرمایه گذاران در برابر تورم 
محافظت کند بازار سهام است بنابر این انتظار 
می رود بخشی از این نقدینگی در ماه های آینده 

وارد بازار سهام شود.
مجید فرزانه کارشــناس بازار سرمایه با اشاره 
به اینکه بازار سهام در شرایط بسیار ارزنده ای 
قرار دارد گفت: اگــر دولــت اقداماتی انجام 
دهد که ریسک های بازار ســهام کاهش یابد، 
نقدینگی از بازار های موازی بازار سهام یعنی 
از بازار های ارز، طال، مســکن و خودرو خارج 
می شود و جذب بورس خواهد شد. او ادامه داد: 
بازار سرمایه ریســک های خاص خود را دارد 
و اگر کسی ریســک های این بازار را بپذیرد، 
بازار ســرمایه بهترین جا برای سرمایه گذاری 
است و هیچ کس در بلندمدت از این بازار زیان 

نخواهد دید.

حسن کاظم زاده کارشناس دیگر بازار سرمایه 
نیز گفت: ارزان بودن ســهام نســبت به سایر 
دارایی ها و همچنین کاهش التهاب در بازارهای 
رقیب باعث شده تا حرکت بازار خیلی محکم و 
استوار باشــد. او افزود: به نظر می رسد با فضای 
کنونی کــه در بورس به وجود آمده، شــاخص 
کل بــورس در نوروز 1402تا ســقف ســال 
1399حرکت کند و بعد از تقریبا 2سال و 8 ماه 
شاهد بازگشت شــاخص کل به سقف تاریخی 
خودش باشیم. البته که بسیاری از سهم ها هنوز 
با سقف تاریخی خودشان فاصله زیادی دارند. 
سهم هایی که بســیاری از آنها در شرایط فعلی 
درصورت رسیدن به سقف قیمت حباب خاصی 
هم نخواهند داشت. مهدی محمودی کارشناس 
دیگر بازار ســرمایه نیز درباره وضعیت شاخص 
بورس در سال بعد گفت: در سال های گذشته 
هنگام حرکت صعودی نرخ ارز ابتدا شرکت هایی 
که میزان فروش شان به طور مستقیم تحت تأثیر 
قیمت ارز قرار می گرفت رشــد می کردند و در 
گام بعد، افزایش نرخ ارز اثرات تورمی خود را در 
کلیات اقتصاد نمایان می کرد و باعث رشد دیگر 

شرکت ها هم می شد.
او با بیان اینکه تولیــد کننده های محصوالت 
پتروشیمی و فلزی ازجمله شرکت هایی هستند 
که به ســرعت از قیمت ارز تأثیــر می پذیرند 
ادامه داد: با درنظر گرفتــن تجربه های قبلی، 
سهامداران می توانند در ســهام شرکت هایی 
سرمایه گذاری کنند که فروش آنها مستقیماً با 
نرخ ارز در ارتباط است و به سرعت به این موضوع 

واکنش نشان می دهند. 

دورخیز بورس برای  شاخص 2میلیونی
بورس در مبادالت روز شنبه رشد 380هزار میلیارد تومانی را به ثبت رساند

ادامه اختالف ها بر سر دستمزد کارگران
 10ساعت مذاکره بر سر دستمزد کارگران بدون نتیجه پایان یافت

 در شرایطی که مذاکرات بیش از 10ساعته اعضای 

گزارش
شورای عالی کار در روز شــنبه و نیمه شب یکشنبه 
بدون توافق بر ســر رقم افزایش دستمزد کارگران 
پایان یافت، قرار است امروز نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران 
بار دیگر برای چانه زنی بر سر تعیین رقم حداقل دستمزد کارگری 

پای میز مذاکره بنشینند.
به گزارش همشــهری، ظاهرا چالش هــا و تفاوت های عمیقی بین 
دیدگاه نماینــدگان کارگران و کارفرمایان و دولــت، درباره میزان 
افزایش دستمزد، وجود دارد و همین موضوع، تعیین دستمزد و در 
نتیجه مسیر دستیابی به توافق را سخت و طوالنی کرده است. هرچند 
هنوز رقم دقیقی از سبد معیشت مورد توافق طرفین اعالم نشده اما 
ظاهرا تأکید کارگران اجرای تبصره 2مــاده 41قانون کار و تعیین 

دستمزدی است که پاسخگوی هزینه های زندگی باشد.
صولت مرتضوی، وزیرکار درباره نتایج این نشســت گفت: در مورد 
اختالف نظرها باید کار کارشناسی انجام شود و در جلسه روز یکشنبه 
دوباره به آنها بپردازیم. قرار شد بعد از اینکه نمایندگان هر دو طرف، 
جلسه درون ســازمانی خود را برگزار کردند، یکشنبه 28اسفند ماه 

جلسه  جمع بندی برگزار شود.
در جریان نشســت طوالنی شــورای عالی کار، نمایندگان دولت و 
کارفرمایان پیشنهاد افزایش حداقلی مزد کارگران را مطرح کردند 

که با مخالفت گروه کارگری مواجه شــد. ارائه این پیشنهاد و اصرار 
نمایندگان دولت و کارفرمایان موجب شــد نمایندگان کارگران به 
نشــانه اعتراض برای ساعاتی جلســه را ترک کنند اما پس از آن با 
درخواست وزیر کار برای ادامه مذاکرات، نمایندگان کارگران دوباره 

به جلسه بازگشتند.

پیشنهاد دولت و مخالفت کارگران
 به گزارش همشهری، گمانه زنی ها حاکی است دولت و کارفرمایان 
اصرار دارند میزان افزایش دســتمزد کارگری برای سال 1402 در 
محدوده 20 تا 24درصد باشــد، اما نمایندگان کارگران به شدت با 
این رقم مخالفند. اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی 
کار، ضمن تأیید این موضوع گفت: رقم های مورد بحث در نشست 
شورای عالی کار، 20 تا 24درصد افزایش حداقل دستمزد بوده است.

براساس شــنیده ها، دولت با پیشــنهاد 20درصد افزایش حداقل 
دســتمزد پای میز مذاکره آمده و بعد از چانه زنی های چند ساعته، 
روی عدد 24درصد افزایش دستمزد توقف کرده، نمایندگان دولت 
درعین حال وعده داده اند بخشی از افزایش مزد را روی حق مسکن 

کارگران اعمال خواهند کرد.
در مقابل نمایندگان کارگران از فاصله  ریالی سبد معیشت پارسال و 
امسال به عنوان مبنای افزایش دستمزد دفاع کردند و تأکید داشتند 

افزایش پایه مزد باید به اندازه نرخ تورم رسمی باشد.

روایت نماینده کارگران
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در توضیح اتفاقات 
روی داده در نشست شورای عالی کار گفت: ما نمایندگان کارگری با 
این دید به نشست می رویم که به توافق خوب برسیم و منافع کارگران 
را حفظ کنیم. خدایی توضیح داد: مذاکره  شــنبه و یکشنبه شــب 
شورای عالی کار بسیار سنگین بود. واقعیت این است که هم در سبد 
معیشت و هم در میزان افزایش دســتمزد، اختالف قابل توجهی با 

شرکای اجتماعی و به طور مشخص نمایندگان دولت داشتیم.
او درباره رقم سبد معیشت 13میلیونی که در رسانه ها به عنوان سبد 
معیشت توافق شــده از آن یاد می شود توضیح داد: در موضوع سبد 
معیشت با مدل فرضی وزیر کار، به عدد 13میلیون رسیدیم اما این 
سبد، ســبد تصویب شــده نبود و صرفاً نقش یک توافق اولیه برای 
شروع بحث را داشــت. ولی با وجود آن، بازهم سر عدد افزایش مزد 

به توافق نرسیدیم.
عضو کارگری شــورای عالی کار اضافه کرد: فعال توافق کرده ایم که 
گفت وگوها بر مبنای قانون باشد، تعیین مزد هم بر مبنای قانون باشد 
اما متأسفانه اعدادی که مطرح شد، مبنای قانونی نداشت و حداقل ها 

را تامین نمی کرد.
او افزود: امیدواریم در نشست امروز در دیدگاه دولتی ها و کارفرمایان 
تغییری ایجاد شود. به گفته او، نمایندگان کارفرمایان مداخله چندانی 
در بحث ها نداشته اند و 90درصد بحث ها، مجادله  نمایندگان کارگران 
با نمایندگان دولت بوده. در این بین کارفرمایان فقط گاه و بیگاه از 

نظر دولت حمایت کرده اند اما مداخله  مشخصی نداشتند.
او توضیح داد: روش دولت برای ورود به مذاکره و پافشاری بر اعداد، 
روش درستی نیست ما در مورد دستمزد کارگران، ماده 41 قانون کار 
را داریم. قانون 2مولفه اساسی برای افزایش دستمزد تعریف کرده 

است و هیچ مالک و مولفه  دیگری پذیرفتنی نیست. 

بایدها و الزامات تولید 1/6میلیون 
دستگاه خودرو 

بازار خودرو در سال 1401 عمدتا تحت تأثیر 
رشــد نرخ ارز و همچنین متعــادل نبودن 
کفه های عرضه و تقاضا به شدت متالطم بود. 
در این شرایط وزارت صنعت برای سال 1402 
تولید دست کم 1.6میلیون دستگاه خودرو را 
هدف گرفته است، تا شاید از این رهگذر بخش عمده ای از تقاضاهای 
مصرفی و سرمایه گذاری موجود در بازار پاسخ بگیرد. البته طبیعتا 
تحقق هر هدفی به تامین یک سری پیش نیازها وابسته است. آرش 
محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان با 
اشــاره به همین موضوع تأکید می کند: باید پیش نیازها و الزامات 
برنامه تولید 1.6میلیون دســتگاه خودرو فراهم شود زیرا تولید، 
تیراژ و کیفیت دستوری نیســت. محبی نژاد با اشاره به روند تولید 
خودرو  در ســال 1401توضیح می دهد: در یک ســال گذشته از 
نظر تحقق برنامه ها و تولید خودرو به انــدازه تیراژ مدنظر توفیق 
زیادی حاصل نشد، زیرا با وجود برنامه ریزی برای  تولید 1.6میلیون 
دستگاه، فقط کمی بیش از یک میلیون دستگاه، خودرو تولید شد. 
محبی نژاد می گوید: مهم ترین پیش نیازها و ملزومات تحقق هدف 
تولید 1.6میلیون خودرو، تامین نقدینگی، اصالح به موقع قیمت ها 
و قراردادها، قراردادهای هوشــمند زنجیره تامین و بهینه سازی 
شیوه های فروش است که هیچ یک از آنها در سال 1401محقق نشد. 
درصورتی که امسال هم الزامات برنامه افزایش تیراژ تولید خودرو 
فراهم نشــود، به تحقق این برنامه امیدی نخواهد بود. برآوردها از 
میزان تقاضا در بازار خودرو در خوش بینانه ترین حالت یک میلیون 

و 600هزار و طبق برآوردهای بدبینانه 2میلیون دستگاه است.
در این شرایط به نظر می رسد یکی از معدود راهکارهای باقیمانده 
برای متعادل شدن قیمت ها در این بازار، افزایش تیراژ تولید تا همین 
محدوده است، پس وزارت صنعت می بایست به فهرست انتظارات 

قطعه سازان برای همراهی با برنامه توجهی ویژه کند. 

رشد 5 تا 14درصدی تولید فوالد
در 11 ماه امســال حجم تولید انواع مقاطع فوالدی بین 5 
تا 14درصد افزایش یافت. آمار ها نشــان می دهد از ابتدای 
امسال تا بهمن ماه 11میلیون و706هزار تن مقاطع طویل و 
8میلیون و333هزار تن مقاطع تخت فوالدی تولید شده که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 14 و 8درصد 
افزایش نشان می دهد. میزان تولید شمش فوالد نیز در 11 ماه 
امسال به 27میلیون و719هزار تن رسیده که در مقایسه با 
سال قبل 9درصد افزایش نشان می دهد. همچنین از ابتدای 
ســال تا پایان بهمن ماه 28میلیون و885هزار تن انواع آهن 
اسفنجی در کشور تولید شده که نسبت به سال قبل 5درصد 

رشد نشان می دهد.

 ابزار های مالی 
در خدمت اقتصاد

خبر: در نشست کمیســیون تخصصی شورای عالی 
انرژی در سازمان برنامه و بودجه، از نخستین گواهی 
صرفه جویی برق قابل معامله در بازار بهینه سازی انرژی 

و محیط زیست بورس انرژی ایران رونمایی شد.
نقد: ابزارهای مالی، باز هم به کمــک اقتصاد آمدند. 
با توسعه بازار ســرمایه رفته رفته بخش های مختلف 
اقتصاد به کارایی ابزار های مالی پی برده اند.  در چنین 
شرایطی تصویب استفاده از اوراق گواهی صرفه جویی 
برق می توانــد به صرفه جویــی در مصرف برق کمک 
زیادی بکند. گواهی صرفه جویی انرژی یک ابزار جدید 
مالی یا یک نوع اوراق بهادار است که نشان می دهد چه 
میزان از یک حامل انرژی مثال برق صرفه جویی شده 
است. گواهی صرفه جویی مربوط به زمانی است که یک 
سرمایه گذار در زمان اجرای یک پروژه در مصرف انرژی 
صرفه جویی کرده است.  این نوع گواهی برای صنایع 
بزرگ کاربرد دارد. به عنوان مثال اگر یک سرمایه گذار 
پروژه ای را در حوزه فوالد آغاز کند که به کاهش مصرف 
انرژی نسبت به استاندارد و الگوی مصرفی فعلی حوزه 
فوالد منجر شود، یک شــرکت واسط مالی این مقدار 
انرژی صرفه جویی شده را اندازه گیری کرده و به ازای آن 
گواهی صرفه جویی انرژی صادر می شود. در واقع باتوجه 
 به میزان انرژی صرفه جویی شده، به این شرکت گواهی 
صرفه جویی انرژی تعلق می گیرد و این شرکت می توانند 
این گواهی  را در بورس انرژی ایران عرضه کند. کسانی 
که ایــن گواهی ها را می خرند نیز در زمان سررســید 

متناسب با میزان گواهی انرژی دریافت می کنند.  

چهره روز

نماگر

نقد  خبر

 نحوه دریافت سود
مشموالن سهام عدالت

پس از پرداخت مرحله اول ســود ســهام عدالت در 30 آذر ماه 
امســال، از روز پنجشــنبه هفته قبل، مرحله دوم واریز سود 
سال مالی1400 به مشموالن آغاز شد.علت 2مرحله ای شدن 
پرداخت سود ســهام عدالت پرداخت نشدن سود ساالنه برخی 

شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت است.
به گزارش همشهری، دومین مرحله واریز سود سهام عدالت از 
روز پنجشنبه به حساب 43میلیون و 864هزار نفر سهامداران 

مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت، آغاز شده است.
براساس اطالعیه های منتشر شده سهامدارانی که در سبد سهام 
)پرتفوی( خــود 452، 492 و 532هزار تومــان دارایی دارند، 

به ترتیب 613، 667 و 721هزار تومان سود دریافت می کنند. 
همچنین افــرادی که پرتفوی یک میلیــون تومانی در اختیار 
دارند، مبلغ یک میلیون و 356هزار تومان ســود به آنها تعلق 
خواهد گرفت. در مرحله نخســت پرداخت سود سهام عدالت 
که 30آذر ماه امسال انجام شد به ســهامدارانی که سبد سهام 
)پرتفوی( 452، 492 و 532هزار تومان داشتند به ترتیب 510، 
555 و 600هزار تومان و برای افرادی که پرتفوی یک میلیون 
تومانی در اختیار داشتند، مبلغ یک میلیون و 128هزار تومان 

سود به شکل علی الحساب واریز شده بود.

تکلیف مشموالنی که سود دریافت نکردند
اما سود ســهام عدالت ممکن اســت برای برخی از افراد واریز 
نشود. شماره شــبای نامعتبر، حساب بانکی مســدود، راکد، 
مشــترک، ارزی و بلندمدت از مهم ترین دالیلی است که باعث 
شده سود به حساب برخی مشموالن سهام عدالت واریز نشود.

طبق اعالم شــرکت ســپرده گذاری مرکزی افرادی که سود 
ســهام عدالت خود را دریافــت نکرده اند می توانند با شــماره 
 1569تماس بگیرند یا به ســامانه ســهام عدالت و ســامانه 

ذینفعان مراجعه کنند.

مراقب سودجویان باشید
حاال که بحث واریز سود سهام عدالت داغ شده سودجویان نیز 
این فرصت را غنیمت شــمرده و به دنبال پهن کردن دام برای 
سهامداران هستند که در این خصوص نیز شرکت سپرده گذاری 
مرکزی طی اطالعیه اعالم کرده است: با واریز مرحله دوم سود 
سهام عدالت برخی مجرمان ســایبری با ترفند های جدید و با 
ارسال پیامک و یا پیام در شبکه های اجتماعی با نام واریز سود 

سهام عدالت مترصد کالهبرداری از مردم هستند.
در این پیام های جعلی که به تازگی منتشــر شده، از مخاطبان 
درخواســت می شــود که برای دریافت ســود ســهام خود از 
طریق لینک آلوده اقدام کنند که ســهامداران باید از این اقدام 

کالهبردارانه آگاهی داشته باشند.
بر این اساس مجرمان سایبری با طراحی پلتفرم مجرمانه در قالب 
استفاده از نام و نشان سامانه سهام عدالت و ارسال پیامک مبنی 
بر واریز مبالغ مختلف به حساب های مالی هموطنان مشروط به 
مراجعه لینک یا پیوند درج شده در پیامک، گوشی تلفن همراه 
فریب خوردگان را به صفحات جعلی پرداخت موسوم به فیشینگ 
هدایت می کنند.سود ســهام عدالت عملکرد مالی سال1400 
شرکت ها هم سرانجام به ایستگاه پایانی خود رسید، سودی که 

نسبت به دوره مالی قبلی رشد قابل توجهی داشت. 

سهام عدالت

   افزایش دستمزد به اندازه  سبد معیشت 
احسان سهرابی فعال کارگری هم گفت: دولتمردان در بودجه ضریبی را برای افزایش حقوق اختصاص می دهند و توقع دارند مشموالن قانون کار نیز 
از آن تبعیت کنند. به گفته او، قیاس کارگران و کارمندان اساساً قیاس صحیحی نیست؛ هر سال یک مقدار ناچیز به حقوق کارمندان اضافه می کنند و 
سپس همین مبلغ را مبنای چانه زنی مزدی کارگران قرار می دهند. دولت باید اجازه بدهد دستمزد کارگران به اندازه  سبد معیشت افزایش یابد.حبیب 
صادق زاده دیگر فعال کارگری هم گفت: طبق قانون، مرجع تعیین دستمزد کارگران شورای عالی کار است و استناد به افزایِش حقوق کارمندان در 
بودجه و تأکید بر افزایش حقوق کارگران وجاهت قانونی ندارد. او تأکید کرد: طبق ماده 41 قانون کار، دولت باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت، 
یعنی سبدی که بتواند حداقل های یک زندگی کارگری را تأمین کند، دستمزد را تعیین کند. دولت هیچ سالی این قانون را به طور کامل اجرایی نکرده 

و امسال هم به نظر می رسد به دنبال کنار گذاشتِن کامل آن است. 

میزان سود مشموالن سهام عدالت براساس 
میزان سبد سهام شان- ارقام به تومان

سود مرحله دوم سود مرحله اولارزش سبدگروه ها

100000011280001356000گروه اول

532000600000721000گروه دوم

492000555000667000گروه سوم

452000510000613000گروه چهارم

 میزان تولید انواع مقاطع فوالدی
 در 11 ماه سال جاری - ارقام به تن

درصدتغییرامسالپارسالمقاطع فوالدی

103080001170600014طویل 

772000083330008تخت

25338000277190009شمش

27478000288850005آهن اسفنجی

گزارش

تغییرات یک ساله قیمت زعفران
قیمت زعفران در اوج مصرف ساالنه این محصول به مثقالی 
300هزار تومان رسیده است. به گزارش همشهری، زعفران 
از ابتدای امسال تاکنون به طور میانگین 25درصد افزایش 
قیمت داشته و در آستانه ســال نو و ماه مبارک رمضان که 
میزان تقاضا برای آن به طور معمول افزایشی است،قیمت هر 
مثقال زعفران درجه یک در برخی برندها به 300هزار تومان 
رسیده است. رشد قیمت در سال های اخیر مصرف داخلی 

این محصول را کاهش داده است. 

قیمت در اسفندقیمت در فروردین

سحرخیز 
یک مثقال
235.000
300.000

گلستان 
یک گرمی
58.800
70.000

سحرخیز 
3گرمی
181.800
200.000

مصطفوی 
یک مثقالی
263.700
300.000

مهسان 
یک مثقالی

169.000
250.000

 نوین 
یک مثقالی

170.000
300.000

تسنیم 
یک مثقالی

175.000
250.000

 زعیم 
یک مثقالی

170.000
290.000

پور
ناه 

ر پ
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک
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درس های داستان نویسی
زنده یاد محسن سلیمانی، مترجم و پژوهشگر زبده که اغلب کتاب های مفیدش در عرصه داستان 
و داستان نویسی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر می شــد، در ابتدای کتاب »درس هایی 
درباره داستان نویسی« در یکی از نخستین درس ها در متن ترجمه می نویسد: »اگر داستان را با 
خالف آمد میل مخاطب آغاز کنید، خواننده می پذیرد. اما اگر داستان سرراست و عادی شروع 
شود، باورپذیری اش لنگ می زند.« این کتاب ســال ها پس از نوشتن »مدار صفر درجه« احمد 
محمود منتشر شد. اما محمود بدون خواندن این تئوری قاعده اصلی را به شکل نانوشته رعایت 
می کرد. در ابتدای رمان می خوانیم: »کوسه، زد، زد و برد.« و بعدا متوجه می شویم با آواهایی که 
مدام تکرار می شود، داستان مانند اغلب آثار محمود در اقلیم جنوب اتفاق می افتد. باران که بابا 
را »بابو« خطاب می کند، شاهد از دست دادن پدرش است. پس اصول و قواعد و تمرین ممارست و 
درونی شدن قواعد داستان نویسی الزم و ملزوم یکدیگرند اما در عین حال هیچ یک را از دیگری 

نمی توان جدا کرد و تئوری به تنهایی، کسی را داستان نویس نمی کند.

مکث

قاسمعلی فراست، داســتان نویس می گوید: »بین 
کالس داستان نویســی و کارگاه داستان نویســی، 
بهتر و مفیدتر و اثرگذارتر، کارگاه داستان نویســی 
است.  در کالس داستان نویسی ما با تئوری سروکار 
داریم. سخنانی که می شنویم و به ما یاد می دهند، 
حرف های تئوری و به اصطالح پا در هواست. کاربرد 
این ســخنان تئوری را به شکل عملی در کالس به 
شاگرد نمی آموزند. درحالی که کارگاه به این شکل 
اســت که افراد، هم با مبانی داستان نویســی آشنا 
می شوند و هم کاربرد آن مبانی را می آموزند. فرض 
کنید وقتی می گویند شــروع داســتان باید توجه 
مخاطب را جلب کند، اســتادی، مثالی می آورد و 

همراه با دیگران، آن مثال و داســتان را می خواند. 
سپس می گوید این 4داستان، شروعی دارد که ما را به 
بطن و متن داستان می برد و از همان نخست توجه ما 
را جلب و مخاطب را کنجکاو می کند اما به فرض، این 
دو داستان، چنین نیستند. در کالس، امکان عملی 
این آموزش، چندان وجود ندارد؛ لذا من بین کالس 
و کارگاه داستان نویسی، کارگاه را ترجیح می دهم. 
شاید یکی از دالیل اینکه زنده یاد هوشنگ گلشیری 
شاگردان زیاد و نسبتاً موفقی داشت، همین جنبه 
کارگاهی بودن آموزش های ایشان باشد. اما دانشکده 
هنرهای زیبای ما، با وصف بر اینکــه نام عریض و 
طویل دانشگاه را یدک می کشد و مرکزی آکادمیک 
محسوب می شود و اشخاص به عنوان استاد و دانشجو 
به آنجا می روند، یقین دارم که بازدهی و بهره دهی ای 

که اتاق کوچک گلشیری 
و امثــال او داشــت، 

نداشــته و نخواهد 
داشت.«

قاسمعلی فراست: تأثیر کارگاه داستان نویسی از کالس دانشگاه بیشتر است

جواد جزینی، داستان نویس و مدرس این حوزه 
می گوید: »طی 3سال اخیر همانطور که شاهد 
بودیم، بســیاری از فعالیت ها، ناچار شــدند به 
فضای مجازی بگریزند. بچه های شهرســتانی 
گالیه می کنند کــه آموزش های غیرحضوری 
قطع نشود اما به گمانم ما یاد گرفته  و دریافته ایم 
که در این فضای اجباری، چه امکانات بالقوه ای 
وجود دارد و پیش از آن برخی از عالقه مندان به 
فضای مجازی درگیر بخش ســطحی این فضا 
بودند اما امروز متوجه شده ایم که این فضا چه 
امکانات متنوعــی دارد و می توانیم با دورترین 
فرد عالقه مند در هر جای کشور ارتباط برقرار 
کنیم و همزمان خواندن کتابی را به او پیشنهاد 

دهیم. یکی از بچه ها می گفت، 
هیچ وقت فکــر نمی کردم 

روزی، داســتانم را برای 
فــالن اســتاد بخوانم 

و او آن را نقــد کند. این فرصــت طالیی برای 
نیروهای دور از مرکز ایجاد شده است؛ اینکه از 
چه استعدادهایی در این فضا بهره می بریم، یک 
روی موضوع است و سویه دیگرش این است که 
فضای مجازی به ما امکان توسعه فعالیت هایی 
را در ارتباط با داستان، هنر و کتاب داده است. 
وصل کردن صدها عالقه مند در سراسر کشور 
به یک مدرس و تخصــص اش، گویی تجربه ای 
کم نظیر بود که طی 3سال اخیر رخ داد. هر چه 
هم می گذرد گویی تجربه و وابستگی ما و یافتن 
امکانات در این فضا بیشــتر می شود و به نظرم 

نمی توانیم آن را رها کنیم.«

جواد جزینی: آموزش مجازی داستان نویسی؛  تجربه ای کم نظیر

این روزهــا کتاب های متعددی منتشــر 
می شــوند که نویسندگانشــان مدعی اند 
اصول رمان نویســی و داستان نویســی 
را به مــا می آموزند اما به هــر روی رمان و 
داستان نویســی اصولی دارد کــه باید با 
رعایت آنها و صد البته به قول علی اشــرف 
درویشیان)نویســنده فقید( با خواندن و 
نوشتن و دوباره خواندن و نوشتن مدام، آن 
اصول درونی خواهد شد و باعث می شود که 

از فرد یک داستان نویس ساخته شود. نجف 
دریابندری)مترجم نامدار( در گفت وگویی 
به ســال 1393به خبرنگار همشهری گفت: 
»ما در عرصه داستان نویسی همه چیز را از 
غربی ها فراگرفته ایم و همچنین باید بدانیم 
که خواندن تئوری خوب است اما راه به جایی 
نمی برد و ما را به جایی نمی رساند.« تئوری 
از قدرت شهودی نویســنده که با خواندن و 
خواندن و نوشــتن حاصل می شود ممزوج 
اســت و با یک خط فارق نمی توان این دو را 
از هم جدا کرد. در عین حال ممکن اســت 
نویسنده ای اصول داستان نویسی را با خواندن 
مداوم فراگرفته باشد و تئوری نداند اما به دلیل 

مطالعه داستان های درخشان آن 
اصول در ذهنیت او درونی 

شده باشد. با این مقدمه 
سراغ سخنان دو تن از 
مدرسان داستان نویسی 

حال حاضر ایران، 
ســمعلی  قا
و  فراســت 
جواد جزینی 

رفتیم و با آنها 
در این بــاره 
گــو  گفت و

کرده ایم.

خالقان: کریگ مازن و نیل دراکمن
بازیگران: پدرو پاسکال و بال رمزی

ســریال آمریکایــی پســاآخرالزمانی 
محصول اچ بــی او کــه خالقانش کریگ 
مازن )خالق مینی ســریال »چرنوبیل«( 
و نیل دراکمن هســتند. فصــل اول این 
مجموعــه، براســاس بــازی ویدئویــی  
به همین نام ســاخته شــده و داســتان 
آن 20ســال پــس از نوعــی همه گیــری 

جهانی، رقم می خورد که یک قاچاقچی 
به نام جوئل )پدرو پاسکال( نوجوانی به 
 نام الــی )بال رمزی( را در سراســر ایاالت 
متحــده همراهــی می کنــد. 9قســمت 
ایــن ســریال، تحســین  اول  فصــل 
منتقــدان را بــه دســتاورد و بــا تلفیــق 
ژانرهــای وحشــت و علمــی-  تخیلی در 
راضــی کردن تماشــاگرانش هــم موفق 

بوده است.

آخرین بازمانده ما

رمز و راز نویسنده شدن
گفت وگو با قاسمعلی فراست و جواد جزینی درباره فوت و فن های داستان نویسی 

فرشاد شیرزادیگزارش
روزنامه نگار

2فیلم ایرانی در جشنواره 
فیلم لیفت آف انگلستان

۲فیلم ایرانــی در ســیزدهمین دوره جشــنواره 
لیفت آف)Lift-off( انگلســتان با دیگــر آثار این 

جشنواره رقابت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، فیلم سینمایی 
»پریســا« و فیلم کوتاه »آخرین رقص با یوزپلنگ 
ایرانی« از ساخته های محمدرضا رحمانی با حضور در 
سیزدهمین دوره جشنواره لیفت آف)Lift-off( در 
روز ۲۷مارس)۷ فروردین( با فیلم های دیگر به رقابت 
می پردازند. ســیزدهمین دوره جشنواره لیفت آف 
که در پلتفــرم جهانی لیفت آف به صــورت آنالین 
برگزار می شود، با هدف شناسایی فیلم های مستقل 
جهان و کشف استعداد های ناب فیلمسازی امکان 
اکران آنالین و ارتباط گسترده با مخاطبان را فراهم 
می آورد؛ آثار راه یافته به مرحله نهایی این جشنواره 
در استودیوی معتبر پاینوود)Pinewood( منطقه 
آیور انگلستان  داوری قرار می شوند. پخش بین المللی 
فیلم در »چهارراه سینما«)way Cinema4( و به 

مدیریت سحر ناسوتی انجام می شود.

سینمای جهان

ادب و هنر

جشنواره

ملودی اصیل الفبای عبری
کتاب »ملــودی اصیل 
الفبای عبــری« عنوان 
مجموعه داستان های 
کوتاه برگزیــده جایزه 
ادبی اُهنری در ســال 
19۷8اســت کــه بــا 
ترجمه زهــره یاری از 
سوی انتشارات نیستان 

منتشر شده است.
این کتاب شامل 1۲داستان کوتاه از نویسندگانی 
است که اســامی سرشناســی چون وودی آلن 
و جویس کــرول اوتس نیز در میــان آنها دیده 
می شــود و همین ترکیب نشــان از تنوع نگاه 
و ســبک و ســیاق محتوایــی و ســاختاری 
در داســتان های ایــن اثــر دارد و در عین حال 
مروری اســت بر آثار داســتانی منتشر شده در 
دهه 80 ایاالت متحــده و دغدغه های فکری و 
روانی نویسندگان و مســائل جامعه ای که آنها 

نمایندگی اش را برعهده دارند.
جایزه ادبی اُهنری در این ســال ها نمایی است 
برگزیده از داســتان هایی که به زبان انگلیسی و 
در نشریات آمریکای شمالی منتشر شده است و 
همین موضوع دریچه تنوع گسترده ای را پیش 
روی سرویراستاران این جایزه برای انتخاب قرار 

می داده است.
انتشارت نیستان این مجموعه ۲16صفحه ای را 

به بهای 98هزار تومان منتشر کرده است.

سیاست و تاریخ

فلسفه سیاسی

مجموعه داستان

خاستگاه مفاهیم سیاسی 
کتــاب »خاســتگاه مفاهیم 
سیاسی جدید در دوران میانه« 
به همت سیدعلیرضا بهشتی و 
کامیار صفایی نوشته و توسط 
نشر روزنه منتشــر شده است. 
نویسندگان در متن کتاب دلیل 
اصلی نــگارش کتابــی درباره 
خاستگاه مفاهیم سیاسی جدید 
در دوران میانه در اروپا را اهمیت 

این دوران تاریخی بر شکل گیری تفکر و چارچوب دانشی جدید 
می دانند. طی دو ســده اخیر، زندگی روزمره ما ایرانیان چنان 
از تأثیرات تمدن مغرب زمین متأثر بوده اســت که بازتاب آن را 
درخواست همگانی دفاع از هویت خویش و واکنش فرهیختگان 
این مرز و بوم در برابر بی هویتی و بحران های منتج از آن شاهد 
بوده ایم. ابعاد تأثیر فناوری، علم و نهادهای اجتماعی و سیاسی 
غرب بر فرایند تجدد جامعه ما نیاز بــه یادآوری ندارد. بنابراین، 
شناخت تمدن غرب، شانه به شانه شناخت مان از هویت خودمان 
می ساید و از آن گریزی نیست و برای دستیابی به آن، به شناخت 
اندیشه های سیاسی و اجتماعی آن، که هم در بنای آنچه به نام 
غرب می شناســیم مؤثر بوده و هم آیینه تمام نمای آن اســت، 
نیازمندیم. واقعیت این اســت که جامعه لیبرالی متجدد امروز 
در غرب، بیش از آنچه خود آگاه باشد، متأثر از میراثی است که از 
دوران میانه بدان رسیده است. تصویری که از غرب متجدد بدون 
درک اروپای میانه به دست آمده باشد، تصویری ناقص است. فهم 
وضعیت ما نیز به دو طریق به درک دوران میانه مربوط می شود: 
یکی از طریق تأثیر و تأثری که در آن روزگاران میان این دو تمدن 
وجود داشته و دیگری به لحاظ تأثیری که غرب دوران میانه بر 
شکل گیری نهادهای سیاســی و اجتماعی ما داشته و دارد. این 

کتاب 14۷صفحه ای به بهای 95هزار تومان منتشر شده است.

لیبرالیسم و ناراضیانش
کتــاب »لیبرالیســم و 
ناراضیانــش« توســط 
یوشــی هیرو فرانسیس 
فوکویاما فیلسوف، استاد 
دانشــگاه و نویســنده 
برجسته در حوزه فلسفه 
سیاسی و اقتصاد سیاسی 
به رشــته تحریر درآمده 
اســت. فوکویاما از سال 
19۷9 در دانشــگاه جان 

هاپکینز مشغول به تدریس و پژوهش بوده است. فوکویاما در 
ایران به خاطر نگارش کتاب »پایان تاریخ و آخرین انســان« 
شناخته شده است. او در ایران به غلط به عنوان یکی از پیشگامان 
نئولیبرالیسم شناخته می شــود درحالی که او خود را یکی از 
منتقدان این تفکر می داند. بر کسی پوشیده نیست که لیبرالیسم 
همیشه به آرمان های خود عمل نمی کند. در آمریکا، بسیاری از 
مردم از برابری در برابر قانون محروم بودند. افرادی که به عنوان 
انسان های کامل و شایسته حقوق جهانی به حساب می آیند، 
قرن ها مورد مناقشه قرار داشتند و تنها اخیرا این دایره به زنان، 
آمریکایی های آفریقایی تبار و دیگران گســترش یافته است. 
محافظه کاران شــکایت دارند که لیبرالیسم زندگی مشترک 
را از معنا تهی می کند. همانطور که فیلسوف سیاسی مشهور 
فرانسیس فوکویاما در کتاب لیبرالیسم و نارضایتی های آن نشان 
می دهد، اصول لیبرالیسم نیز در دهه های اخیر از سوی راست و 
چپ به افراط های جدید کشیده شده است. کتاب »لیبرالیسم 
و ناراضیانش« نوشته »فرانسیس فوکویاما« را رحمن قهرمانپور 
به فارسی برگردانده و از سوی انتشارات روزنه در 155صفحه، به 

بهای 100هزار تومان منتشر شده است.

 کنسرت های موسیقی
تا نیمه ماه رمضان برگزار می شود

وزارت ارشاد اعالم کرده است برنامه ها و رویدادهای هنری 
موسیقایی زیرنظر وزارتخانه همانند سال های گذشته صرفاً 
تا نیمه ماه رمضان و میالد امام حسن مجتبی)ع( در سراسر 

کشور برگزار می شود.
به گزارش مرکز اطالع رسانی وزارت ارشــاد، پس از انتشار 
اخباری مبنی بر برگــزاری کنســرت ها در ایام ماه رمضان 
برای نخستین بار در سالی که گذشــت، به اطالع می رساند 
برنامه های موسیقایی و هنری همانند سال های قبل صرفاً 
تا نیمه این ماه و در زمــان فراغــت از روزه داری مومنان و 
نمازگزاران برگــزار خواهد شــد. بر همین اســاس، دفتر 
موسیقی وزارت ارشــاد با توجه به تقارن نوروز 140۲ با ماه 
رمضان و با احترام به دغدغه های جامعه مومنان کشــور با 
صدور دستورالعمل های ویژه ای برای برگزاری رویدادهای 
موســیقایی برای نوروز پیش رو که متقــارن با ماه مبارک 
رمضان است برنامه گذاران را موظف کرده تا با رعایت کامل 
موازین شرعی و قانونی به اجرای برنامه بپردازند. همچنین 
درصورت تخطی از قوانین، طبق مقررات با متخلفان برخورد 

خواهد شد.

اگر تصمیم دارید همه نوروز را به گشــت و گذار، دیــد و بازدید یا 
استراحت و جبران کسری خواب نگذرانید و قدری هم از دیدنی ها و 

خواندنی ها لذت ببرید، پیشنهادهایی برای شما داریم. این فهرست 
از فیلم ها، سریال ها، کتاب ها را دم دستتان بگذارید تا هر وقت که دل 
و دماغش را داشتید، نگاهی به آن بیندازید و قدری با آنها سرگرم 
شوید. نخواستیم با پیشنهادهای پر تعداد خسته تان کنیم. همین ها 

را ببینید و یکی دو تا از آنها را هم بخوانید، برای عید کافی است.

پیشنهادهای فرهنگی جمع وجور برای نوروز 140۲

به وقت خوِش فراغت

فیلم خارجی

سریال

کارگردان:
دانیل کوان و 

دانیل شاینرت
بازیگران:

میشل یئو، که 
هوی کوان و 

جیمی لی کرتیس

کارگردان: 
دارن آرونوفسکی

بازیگران: 
برندن فریزر، 

سیدی سینک و 
هنگ چائو

کارگردان: 
ادوارد برگر 
بازیگران: 

دانیل برول، 
آلبرشت شوخ و 
سباستین هالک

فیلمــی کــه برنــده 7جایــزه اســکار شــد. 
اسکارهای بهترین فیلم، بهترین کارگردانی 
و 3جایزه بازیگری نقش اول زن و نقش های 
مکمــل مــرد و زن، حســابی نامش  را بر ســر 
زبان هــا انداختــه اســت؛ فیلمــی مفــرح و 
ســرگرم کننده که به کلــی فیلم دیگــر ارجاع 
می دهد و حسابی تماشاگرش را درگیر بازی 
»اینجــاش عیــن اون فیلم ســت« می کند. از 
فیلم هــای رزمــی هنــگ کنگــی تــا فیلم های 
علمی- تخیلی هالیوودی رد و نشانی در فیلم 

است؛ کوالژی پست مدرن و عامه پسند.

اگر فیلــم »پــدر« بــا بــازی آنتونــی هاپکینز را 
دیده ایــد و از آن خوشــتان آمــده، احتمــاال از 
دیــدن »نهنگ« هــم خوشــتان می آیــد. این 
فیلم براســاس نمایشــنامه ای به همین نام 
نوشــته ســاموئل دی هانتــر ســاخته شــده 
و تقریبــا تمــام داســتانش در یک لوکیشــن 
می گذرد. برگ برنده فیلم بازی برندن فریزر 
اســت کــه دهــه 1990ســتاره هالیــوود بــود و 
مدت ها از او خبری نبود تا اینکه در بازگشتی 
غافلگیرکننده به پرده ســینما، در قد و قواره 

یک نهنگ ظاهر شده است.

ایــن فیلــم کــه برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم 
غیرانگلیسی زبان اسکار امسال شد، اقتباسی 
از رمــان معــروف اریــش ماریــا رمــارک و در ژانر 
جنگی است. امسال که جنگ اوکراین و روسیه 
یک ساله شد، ساخت و نمایش چنین فیلمی، 
بیش از همیشــه ضروری به  نظر می رسد. این 
فیلم می کوشــد تــا بیهودگی جنگ و دهشــت 
و تــرس ناشــی از آن را بــه تصویــر بکشــد و بــه 
تماشاگرش یادآوری کند که فاصله کمی دارند 
و جنگ چه به ســرعت می تواند میــان آدم ها و 

اخالقیات فاصله بیندازد.

در جبهه غرب خبری نیستنهنگهمه چیز، همه جا، یکباره

کتاب

کتاب روسیه بدون 
پوتین؛ پول، قدرت 
و افسانه های جنگ 

سرد نوین

سیاسی

 نویسنده: تونی وود  مترجم: احمد 
اشرف  ناشر: جهان کتاب

سینمای آمریکا؛ 
کارگردانان و 

کارگردانی 1968ـ 
1929

سینما

 نویسنده: اندرو ساریس  مترجم: 
رحیم قاسمیان  ناشر: هرمس

بیشترین کار خیری 
که از دست تان 

برمی آید

علوم اجتماعی

 نویســنده: پیتــر ســینگر  مترجــم: 
محمدرضا مردانیان  ناشر: تمدن علمی

سبیل
 نویسنده: 
امانوئل کارر
 مترجم: 

مهستی بحرینی
 ناشر: مد

داستان خارجی

جاودانگان
 نویسنده:
رضا جوالیی

داستان ایرانی

مجله

آل پاچینو دوباره در »مخمصه«

آل پاچینو در فیلم »مخمصه۲« به کارگردانی مایکل مان بازی 
خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، آل پاچینو در 
حال مذاکره نهایی است تا با مایکل مان برای بازی در »مخصمه ۲« 
همکاری کند. وینسنت هانا کارآگاه زبده فیلم یکی از نقش های 
مهم در کارنامه طوالنی و درخشــان پاچینو است که به لطف 
این فیلم رقم خورد. پاچینوی 8۲ساله آخرین بار با فیلم »خانه 
گوچی« ساخته ریدلی اسکات در سال ۲0۲1 روی پرده بزرگ 
دیده شد. این دنباله قرار است فلش بک هایی از سال های جوانی 
وینسنت ونیل )شخصیتی که رابرت دنیرو بازی کرد( داشته باشد. 
کریس )شخصیت کیلمر( نیز تمرکز اصلی خواهد بود و احتمال 
می رود این شخصیت با حضور آستین باتلر شکل بگیرد. در اواخر 
ســال ۲0۲۲، شــایعاتی در مورد احتمال بازی آستین باتلر در 
دنباله »مخصمه« مایکل مان شنیده شد. سپس باتلر  ماه گذشته 
مهمان پادکست محبوب WTF مارک مارون بود و آنجا درباره 
اینکه به تازگی دوباره »مخمصه« را دیده و »دزد« مان را در لیست 

فیلم هایش برای تماشا قرار داده است، صحبت کرد. 

 کتاب مجله 24
وی ژه 100فیلم برتر 
تاریخ سینما

سرزمین من
ویژه راهنمای 
گردشگری تهران

گروه فرهنگیگزارش



یکشنبه 28 اسفند  61401
 شماره  8739

در 2 سال گذشته حدود 100نفر در استان 
هرمزگان به اتهام قتل به قصاص محکوم 
شــدند و با قطعی شــدن حکم شان در 
یک قدمی چوبه دار قرار داشــتند؛ اما 
پیگیری های مســئوالن قضایی استان، 
باعث نجات دســت کم نیمی از آنها شد. 
اما پشــت پرده این بخشش ها چه بود و 
چه کسانی باعث نجات 50قاتل پشیمان 
از چوبه دار شــدند؟ یکی از آنها کاظم 
شــاهرخ نیا است. عضو شــورای حل 

اختالف زندان بندرعباس و گزارشــگر 
ورزشی هرمزگان. او به دلیل تالش هایش 
برای ایجاد صلح و سازش در پرونده های 
قضایی، در زندان بندرعباس فرد محبوبی 
است و زندانیان به چشم فرشته نجات به 
او نگاه می کنند. خودش می گوید: با وجود 
همه سختی هایی که کارش دارد، با تمام 
وجود به دنبال بخشیده شدن محکومانی 
است که ناخواسته مرتکب جرم شده اند 
و از کرده شان پشــیمان هستند. او در 
گفت وگو با همشهری، ناگفته های جالبی 
از بخشیده شــدن 50قاتل از چوبه دار را 

بازگو کرد.

محمد جعفریگفتوگو
روزنامهنگار

از چه زمانی برای بخشــیده شــدن 
محکومان به قصاص پیشقدم شدید؟

من حدود 16سال اســت که کارمند سازمان زندان ها 
هستم. از 2سال قبل به زندان بندرعباس منتقل و عضو 
شورای حل اختالف زندان شدم و از همان زمان کارم را 
برای ایجاد صلح و سازش در پرونده های قتل آغاز کردم.
در این مــدت برای نجات چنــد نفر از 

چوبه دار تالش کردید؟
از سال1400 تالش هایم برای جلب رضایت اولیای دم 
پرونده ها شروع شد. روزهایی که به زندان می رفتم 
زندانیانــی را می دیدم که به اتهام قتل ســال ها در 
زندان بالتکلیف بودند و هیچ کســی را نداشتند که 
کارشان را پیگیری کند و وقتی وضعیت شان را دیدم 
دوست داشتم به آنها کمک کنم و برای جلب رضایت 
اولیای دم پرونده سراغ آنها رفتم. از طرفی در 90درصد 
پرونده های قتلی که در جنــوب اتفاق افتاده معموال 
افراد بر اثر یک حادثه و اتفاق مرتکب قتل شده اند و 
هرگز برای چنین اقدامی نقشه قبلی نکشیده بودند و 
همه شان هم پس از این حادثه پشیمان و نادم بودند. به 
همین دلیل من پیگیر کارشان شدم. در 2 سال گذشته 
حدود 100مورد قتل وجود داشت که من با همکاری 
همکارانم و معتمدان محلی توانستیم برای 50نفر که 
حکم قصاص شان قطعی شده بود رضایت بگیریم و 

آنها نجات پیدا کردند.
به خاطر شغل تان مدام با خانواده اولیای 
دم و متهمان ســر و کار دارید و فضایی که در آن کار 
می کنید تا حدودی تلخ است. آیا به خاطر سختی هایی 

که شغل تان دارد از آن راضی هستید؟
بله. هر کاری سختی های خاص خودش را دارد؛ اما من 
از شغلم راضی ام. به خصوص زمانی که موفق می شوم 
رضایت اولیای دم را بگیرم و یک نفر از چوبه دار نجات 
پیدا می کند؛ آن زمان اســت که خستگی از تنم در 
می رود و احســاس خوبی پیدا می کنم. وقتی برای 
سرزدن به زندانیان می رفتم به من به چشم فرشته 
نجات نگاه کرده و همه شروع به دردودل می کردند. 
همین شرایط به من قوت قلب می دهد. در این مدت 
من برای صحبت کردن با اولیای دم پرونده ها به اغلب 
شهرهای کشور سفر کرده ام و دائم گوشی تلفنم زنگ 
می خورد. هرچند این شرایط باعث ایجاد سختی هایی 
برای خانواده ام می شــود اما وقتی تالش ها به نتیجه 

می رسد خانواده ام خوشحال می شوند.

معموال برای بخشیده شدن چه افرادی 
اقدام می کنید؟

من و همکارانــم برای هر زندانی اقــدام نمی کنیم. 
مثال برای افرادی که مرتکب جنایت های ناموســی 
شــده اند یا اینکه قتلی که مرتکب شده اند با طرح و 
نقشه قبلی باشــد و... نمی توانیم کاری انجام دهیم. 
ما بیشــتر روی قتل هایی که ناخواسته هستند کار 
می کنیم. افرادی که سابقه ای ندارند و بر اثر یک حادثه 
مرتکب قتل شده اند. از طرفی رفتار زندانی را هم در 
مدتی که در زندان است بررسی می کنیم و اگر معلوم 
شد که او پشیمان است و به اندازه کافی تنبیه شده 
تالش های مان برای جلب رضایت اولیای دم پرونده 
را شروع می کنیم. یکی از پرونده هایی که هیچ وقت 
فراموش نمی کنم قتلی بود که در بشاگرد اتفاق افتاده 
بود. معتمدان محلی 38مرتبــه برای جلب رضایت 
اولیای دم تالش کرده بودند و به نتیجه نرسیده بودند 
اما به لطف خدا در نخستین جلسه ای که با اولیای دم 

گذاشتیم ،موفق شدیم رضایت شان را جلب کنیم.
در این بین آیا پیش آمده که از ســوی 

طرفین پرونده ها تهدید شوید؟
چند مورد اتفاق افتاد که تماس های تهدید آمیز داشتم 
که در این پرونده نبایــد دخالت کنی اما وقتی با آنها 
صحبت کردم نه تنها دیگر تهدیدم نکردند که با من 

دوست هم شدند.
وقتی با اولیای دم برای بخشیده شدن 
افرادی که مرتکب قتل شــده اند رایزنی می کنید 
چطور با آنها حرف می زنید که بتوانید رضایت شــان 

را جلب کنید؟
رضایت گرفتن مستلزم پیگیری های زیادی است و من 
هم بارها پیگیری می کنم و با آنها تماس می گیرم. سعی 
می کنم از کانال های دیگر و از افراد مورد اعتماد آنها 
کمک بگیرم. چندین جلسه خصوصی با آنها برگزار 

می کنیم تا اینکه رضایت شان جلب می شود.
آیا در این سال ها موردی وجود داشت 
که با وجود پیگیری هایی که انجام داده اید اولیای دم 
پرونده ای حاضر به بخشش نشوند و حکم قصاص را 

اجرا کنند؟
بله. یادم می آید، موردی بود که اولیای دم ساکن یکی 
از شهرهای غربی کشور بودند. فرد محکوم همسرش 
را به قتل رسانده و خیلی پشیمان بود. آنها پسر دایی 
و دختر عمه بودند. می گفت نمی خواستم این اتفاق 

بیفتد. ما هم تالش زیادی برای بخشیده شدنش انجام 
دادیم. چند مرتبه با اولیای دم صحبت کردم و حتی 
یک مرتبه که برای اجرای حکــم آمده بودند از آنها 
مهلت گرفتیم و حکم اجرا نشــد. من با برادر مقتول 
دوست شدم و قرار بود که رضایت دهند اما خواهرش 
تماس گرفت و گفت اگر رضایت بدهید من خودم را 
می کشم و به این ترتیب با وجود تالش زیادی که انجام 
شده بود حکم اجرا شــد. این ماجرا برای من خیلی 

سنگین و تلخ بود.
در این مدت حتما خاطرات شــیرینی 
هم از بخشیده شدن محکومان دارید. شیرین ترین 

آن کدام است؟
در یک پرونده نزدیکان محکوم حدود 9ســال برای 
جلب رضایت مادر مقتول که تنها ولی دم او بود تالش 
کرده بودند اما او راضی نمی شد و جواب هیچ کس را 
هم نمی داد. من با او تماس گرفتم و حدود ســاعت 2 
بعدازظهر به خانه اش رفتم. یادم می آید که آن روز تا 
ساعت 3 صبح در خانه مادر مقتول بودم و با او صحبت 
می کردم تا اینکه سرانجام توانستم رضایت او را جلب 
کنم و این یکی از شیرین ترین خاطراتم در این مدت 
بود. یکی دیگر از پرونده های جالب هم به یک قاتل 
چینی مربوط می شود که در زندان بندرعباس بود. او 
6سال قبل زنی را در قشم به قتل رسانده و در زندان 
بالتکلیف بود. او در زندان مسلمان شده و فارسی یاد 
گرفته بود که با کمک یکی از خیران از زندان آزاد شد.

در بعضی پرونده ها اولیای دم مقتوالن 
در ازای بخشیدن قاتل درخواســت پول می کنند. 
بیشترین پولی که تاکنون به اولیای دم پرداخت شده 

چقدر است؟
بیشترین پول 5میلیارد تومان بود که همه اش توسط 

خود قاتل و اقوام و آشنایانش پرداخت شد.
تا حاال پیش آمده که اولیای دم در ازای 

بخشیدن قاتل شرط عجیب و غریبی بگذارند؟
شرط عجیب و غریب نه اما چند مورد بوده که قاتل را 
به این شرط بخشیدند که دیگر در استان زندگی نکند 

و برای همیشه از آنجا برود.
می خواهید تا چــه زمانی به ایجاد صلح 

و سازش بین طرفین پرونده های قتل ادامه دهید؟
این کار شغل من است اما اگر هم زمانی شغلم نباشد 
دوست دارم همیشه این کار را انجام دهم و برای نجات 

انسان ها تالش کنم.

شما در کنار کار در شورای حل اختالف 
گزارشگر برنامه های ورزشــی هم هستید. چطور 
وارد این کار شــدید و آیا شــده از این کار هم برای 

بخشیده شدن محکومان به قصاص استفاده کنید؟
از 8سال پیش گزارشــگر فوتبال و والیبال هستم و 
در شبکه استانی گزارش می کنم و مهم ترین بازی که 
گزارش کردم بازی تیم ملی فوتبال با تیم لبنان بود 
که در بندرعباس برگزار شد. من از بچگی به این کار 
عالقه مند بودم و در روســتای مان سر زمین فوتبال 
با یک بلندگوی دســتی برای مردم فوتبال گزارش 
می کردم. حدود 8ســال قبل برای تســت دادن به 
صدا و سیما رفتم. یادم می آید آن روز ساعت 9 صبح 
تست دادم و ســاعت 12ظهر خبر دادند که انتخاب 
شده ام. در این مدت به خاطر آشنایی که با ورزشکاران 
استانی دارم آنها چندین مرتبه برای بخشیده شدن 
محکومان به قصاص واسطه شــده اند و با همکاری 
یکدیگر توانســته ایم چندین نفر را از قصاص نجات 
دهیم. با وجود این دوســت دارم با ورزشکاران ملی 
هم ارتباط داشــته باشــم تا از آنها در کارهای خیر 

کمک بگیرم.
جلب رضایت اولیــای دم در 50پرونده 
و نجات 50نفر که تا یــک قدمی چوبه دار پیش رفته 
بودند کار بزرگی است. در این کار چه افرادی با شما 

همکاری کردند؟
اول از همــه بایــد از آقایان قهرمانــی، رئیس کل 
دادگستری و احمدی منش، دادستان هرمزگان تشکر 
کنم که این فرصت را به مــن دادند. آقایان مصطفی 
کیشانی فراهانی، مدیرکل زندان های هرمزگان، مظفر 
حمزه ای، معاون رئیس کل و رئیس توسعه حل اختالف 
استان و خانم الهام پوردهقان فراشا، معاون دادستان 
در اجرای احکام هم همیشه از ایجاد صلح و سازش در 
پرونده ها حمایت ویژه ای انجام داده اند و باید به همه 
مددکاران زندان بندرعبــاس و معتمدان محلی هم 
خسته نباشید بگویم که بدون کمک آنها هیچ کدام 
از این 50پرونده به نتیجه نمی رسید. ما موفق شدیم از 
هر 2پرونده قتل یکی را به صلح و سازش برسانیم که 
این موضوع بی سابقه است. کمک های این بزرگواران 
باعث شــد که من یک مرتبه از طــرف قوه قضاییه 
به عنوان صلح یار نمونه کشور انتخاب شده و 2مرتبه 
هم از طرف سازمان زندان ها به عنوان کارمند نمونه 

کشور انتخاب شوم.

حکم اعدام برای 2نفر از عامالن حمله 
به حرم شاهچراغ)ع(

بااتمامرسیدگیبهپروندهعامالنحادثهتروریستیحرممطهر
شاهچراغ)ع(2نفرازمتهمانبارأیدادگاهانقالببهاعداممحکوم

شدند.
بهگزارشهمشهری،رئیسکلدادگستریاستانفارسبااعالم
اینمطلبازمحکومیت2نفرازمتهماناصلیاینپروندهبهاعدام
درمألعامخبــردادوگفت:اتهاماین2متهممعاونتدرافســاد

فیاالرض،بغیواقدامعلیهامنیتکشوربود.
حجتاالسالموالمسلمینسیدکاظمموســویباتأکیدبراینکه
2متهماصلیپروندهدرمسلحسازی،تدارکات،پشتیبانیوهدایت
عاملاصلیحملهتروریســتیبهشکلمستقیمدخالتداشتند،
گفت:یکیازاینعواملمحمدرامزرشیدینامداردکهدراعترافات
خودبهتحویلاسلحه،همراهیباعاملاصلیترورجهتشناسایی
کاملمحیطیحرمشاهچراغ)ع(پیشازحملهوهمچنیندرشب
حادثه،اسکانویوارتباطمکررواخذدستورازسرکردهداعش
اعترافکردهاست. رئیسکلدادگستریفارسبهنقشمحکوم
بهاعدامدیگراینپروندهاشــارهکردوبیانداشت:اینمتهمنیز
کهسیدنعیمهاشــمقتالینامدارد،دردادگاهبهتحویلگرفتن
عاملاصلیتروربعدازورودبهایرانوهمچنیناسکانویوسایر
اعضایداعشدرتهرانوجابهجاییآناندرخانههایامنوسایر
تدارکاتوحتیتهیهبلیتسفربهشــیرازبرایعاملاصلیترور
اعترافکردهاست. ویبااشارهبهاینکهاقداماتمتهماندرشیراز
وتهرانوهمچنینارتباطاتبرونمرزیآنانمستقیمازمینهساز
حملهناجوانمردانهتروریســتیبهحرممطهرشــاهچراغ)ع(و
شهادت۱۳نفرازخادمانوزائرانومجروحیت۳۰تندیگرشده
است،گفت:شکاتپروندهدرنخستینجلسهدادگاهخواستاراشد
مجازاتمتهمانبودند. رئیسکلدادگســتریاستانفارسدر
ادامهبهمحکومیت۳نفردیگرازمتهمانبهمجازاتهایسنگین
حبساشارهکردودرتشریحآنبیانداشت:متهمدیگراینپرونده
محمدرحمانیکهازسرپلهایگروههایداعشدرتهرانبودبه
2۵ســالحبس،مصطفیجانامانیمتهمدیگرپروندهبهدلیل
عضویتوحمایتازگروهتروریســتیداعشبه۱۵ســالویک
روزوحمیدالهکابلیدیگرعضودستگیرشدهگروهداعشنیزبه
۵سالحبسمحکومشدند. حجتاالسالموالمسلمینموسوی
بهتعیینصالحیتدادگاهانقالبشیرازدررسیدگیبهاتهامات
چندنفردیگرازعواملداعشمرتبطبااینپروندهنیزاشارهکردو
افزود:پروندهاینمتهماندرشعبهویژهبازپرسیدادسرایانقالب
اسالمیشیرازدرحالتکمیلتحقیقاتاستکهپسازصدورقرار
نهاییوکیفرخواستجهتصدوررأیبهدادگاهارسالخواهدشد.
ویدرپایانخاطرنشانساخت:آرایصادرهدرخصوص۵متهم
اینپروندهمطابقآییندادرســیکیفریقابلفرجامخواهیدر
دیوانعالیکشوراست. براساساینگزارش،عاملاصلیحادثه
تروریستیحرممطهرشاهچراغ)ع(کهبانامهایمستعارمتعددی
ازجملهابوعایشه،حامدبدخشانوسبحانمعروفبود،درشامگاه

۴آبانماهدرجریاندرگیریبانیروهایانتظامیجانباخت.

کوتاهازحادثه

فاز2 شهرک خاوران تبریز چه شد؟
مدتیقبلمســئوالنراهوشهرســازیوعدهدادندکهفاز2
شــهرکخاورانتبریزبرایساختمســکنآمادهمیشود.
مدتهاستمنتظرتفکیکاینفازازشهرکهستیمتابلکه
بتوانیمدرآنجامســکنیبانرخدولتیبگیریــماماخبریاز
اینوعدهنشدهاســت.هرچندامکاناتفاز2کماستامااگر
ساختوسازدرآنصورتگرفتهوجمعیتساکنشوندقطعا

قابلسکونتبرایامثالمامستأجرانخواهدبود.
زمانی از تبریز

مراکز تجاری راکد یا متروکه، پارکینگ عمومی شوند
ساختبیرویهمراکزتجاریدرمناطقپرتراکموپرجمعیت
شــهر،همبارترافیکیرااضافهمیکندوهمموجبســلب
آســایشوآرامشمــردمآنمنطقهمیشــود.مثلمیدان
صادقیهکه۴مرکزتجاریداردوجالباینجاســتکهبرخی
ازاینمراکــزاصالافتتاحوراهاندازیهمنمیشــوندیامرکز
تجاریکهدرمنطقهدروازهشمیرانساختهشدهوسالهاست
کهراکدماندهاست.بهتراستشهرداریبهجایصدورمجوز
برایساختاینهمهمرکزتجاریآنهاراتبدیلبهپارکینگ
عمومیکند.حسناینکارایناستکهخودروهایکمتری
درکوچهوخیابانپارکمیشــوندوبهاینترتیب،همآمار
تصادفوسرقتپایینمیآیدوهمبخشبزرگیازمشکالت

ترافیکیحلمیشود.
سلیمانی از تهران

پیامگیری جهت ثبت شکایت بانک ها راه اندازی شود
سامانهایباشــمارهایکوتاهآمادهشــودکهمشتریانهمه
بانکهادرصورتشکایت،قادربهثبتشکایتخودازطریق
ارسالپیامباشند.اینکهبهســایتبرویموثبتکنیمشاید
برایهمهشهروندانمقدورنباشداماسامانهپیامگیرمیتواند
برایهمهقابلاستفادهباشد.شمارههایاعالمیخودبانکها
تقریبادراغلبساعاتشبانهروزاشغالهستندوبیشتردکور
بهنظرمیرســندتاســامانهپیامکیوپیامگیرثبتشکایت.
چنینسامانهایمیتواندزیرنظرســازمانیخاصباشدوبه

شکایتهایواقعیرسیدگیکند.
حیدری از کرمانشاه

بســته های نوروزی ارزاق و  ماه مبارک رمضان به کارمندان 
بدهند 

درآســتانهســالنوونزدیکیبهماهمبارکرمضاناغلبادارات
برخالفسنواتگذشتهبستههاینوروزیوارزاقبرایکارکنان
خوددرنظرنگرفتنددرحالیکهباتوجــهبهگرانیهاوتورماغلب
کارکنانبهاینبســتههانیــازدارندومیتوانــدکمکهرچند

مختصریبرایآنهاباشد.
از پرسنل اداره برق 

نظام ارجاع در بیرجند لحاظ نشده است
مدتهاستمسئوالنيازوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،
ازرایگانشدنخدماتبستریبیماراندراستانهایمختلفدر
قالبپزشــکخانوادهونظامارجاعخبرمیدهند.ایندرحالی
استکهازسالهاقبلترقراربودهکهاینطرحشاملکلجمعیت
مناطقروستاییوشهرهایزیر2۰هزارنفرشودکهحداقلدرشهر
استانمحلسکونتمااینموضوعاجرانشدهاستواکنونسخن

ازاجرایاینطرحدرکلکشوراست.
سلطانی نسب از بیرجند

مستمری ماهانه مددجویان بهزیستی در اسفند واریز نشده است
درحالیکههمهسالهدردههاولتاحداکثرنیمهاسفندمستمری
ماهانهمددجویانبهزیستیواریزمیشودامسالهنوزخبریاز
واریزمستمریناچیزماهانهنیستوگفتهاندکهبستههایارزاق
همشایدندهند؛چونبودجهکافیندارند.ایندرحالیاستکه
دربرخیشهرهابهرغمواریزنشدنمستمریبستههایارزاقبه

مددجویاندادهاند.
بهدینی از دماوند

برنامه های شاد نوروز در سطح شهرها اطالع رسانی شود
باتوجهبهاینکهنوروزامســالمقارنباماهمبارکرمضاناستو
خانوادههااگربهسفررفتهباشندزودترازماهمبارکبازمیگردند،
جاداردمسئوالنشهریوفرهنگیبرنامههاینوروزیوماهرمضان
رااطالعرسانیکنندتامردمروزهداریکهدرمنزلهستندبرای
استفادهازبرنامههادرکنارفرزندانوهمسروخانوادهبرنامهریزی

کنندودغدغهاینداشتهباشند.
مساحی از تهران 

مدارس تفت در طبقه بندی های منطقه ای مورد بی مهری قرار 
گرفته اند

سالهایســالاســتوزارتآموزشوپرورشووزارتعلومبا
پاسکاریدرخواســتبحقمردمتفتمبنیبرتبدیلاینمنطقه
بهمنطقه۳آموزشیکشوررانادیدهگرفتهاند.سؤالماازمسئوالن
ذیربطایناستکهبهچهعلتیمنطقهایکهبهترینمدارسآناز
بدترینمدارساستانیزدوشهرهایاطرافآنازلحاظزیرساختی
وامکاناتآموزشیکمتراستمیبایستدرکنکوربادانشآموزان
منطقه2کشوررقابتکندوازمزایایمنطقه۳بیبهرهباشد؟این
درحالیاستکهرئیسجمهورمحترمدرسفریکهدیماهامسال

بهیزدداشتندخواستارپیگیریفوریوحلاینمسئلهشدهاند.
علیمرادیان از یزد

سابقه در رتبه بندی معلمان  لحاظ شود
برایرتبهبندیمعلمان۵رتبهدرنظرگرفتندکهیککمترینو
۵باالتریناست.بهگفتهمسئوالنازآغازاجرایطرحرتبهبندی
باشــرکت۸۰۰هزارمعلمفقط۱۵۰۰نفررتبه۵شدهاندکهاصال
عادالنهنیست.معلمیراتصورکنیدکه۳۰سالسابقهکارداردو
رتبه2آوردهومعلمانیهمهستندکهدرسالاولمعلمیفقطیک
درجهفرقدارند.اینروندعادالنهنیستونیازمندبازنگریاستتا

عدالتدردلآنجایگیرد.
فرهنگی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

گفت وگو با مردی که تاکنون از اجرای 50حکم قصاص جلوگیری کرده است

از گزارشگری فوتبال تا تالش برای نجات 50قاتل

سال۱۴۰۱درحالیروبهپایاناستکهاتفاقاتزیادیکهدراینسال
رقمخوردشایدتاسالهاازحافظهتاریخیمردمپاکنشود.اتفاقات
تلخوشیرینیکهگاهیدلمیلیونهاایرانیراآزردوگاهیلبخندرا
مهمانصورتشانکرد.دراینگزارشبهمرورمهمترینوجنجالیترین

حوادثامسالپرداختهایم.

ساختمان مرگ
شایدکمترکسیباشــدکهازماجرایفروریختنساختمانمتروپل
آبادانبیخبرباشد.ساختمانیکهقراربودنمادیاززیباییاینشهر
باشدامادومخرداد۱۴۰۱حادثهایرارقمزدکهحاالتنهایادآورمرگ
ودرداســت.درجریانفروریختنناگهانیساختمانمتروپل۴۳نفر
جانشــانراازدســتدادندتااینحادثهبهمرگبارترینرویدادسال
تبدیلشود؛عالوهبرمرگ۴۳نفر،۳۸نفرنیززخمیشدند.بهدنبالاین
حادثهافرادیکهازمتهمانحادثهبودنددستگیرشدندوایندرحالی
بودکهمالکســاختماننیززیرآوارمتروپلجانباختهبود.حواشی
اینحادثهتمامینداشت،چراکهشهریورماهسالجاریمتروپلبرای
دومینبارفروریختوبخشدیگریازاینسازهتخریبشدویکنفر
دیگرنیزجانشراازدستداد.همچنین2ماهبعدازاینحادثهمرگبار،
بهمجیدعبدالباقیبرادرمالکمتروپلسوءقصدشدوویبهدلیلشدت
جراحاتجانشراازدستداد.پروندهمتروپلیکیازپروندههاییاست

کهسالهاازخاطرمردممخصوصامردمآبادانپاکنخواهدشد.

دستبرد به صندوق امانات بانک
یکیازجنجالیترینحوادثیکهامسالدرپایتخترقمخورد،دستبرد
بهصندوقاماناتبانکیشعبهدانشگاهتهرانبود.اینحادثه۱۳خرداد
امسالرخدادوسارقاندرتعطیالتخردادتوانستندواردبانکملی
شوندو۱6۸صندوقراخالیکنندومیلیاردهاتومانطال،ارزوسکه
ســرقتکنند.اگرچهدزدانتصورمیکردندخیلــیحرفهایعمل
کردهاندامامأمورانموفقشدندخیلیزودمتهمانراشناساییودر
تهرانوچندشهرستاندستگیرکنند.۳عضواصلیاینگروهبهترکیه
فرارکردهبودندکهاقداماتقانونیبرایبازگرداندنمتهمانبهکشور

انجامشدوآنهادیماهامسالتحویلپلیسایرانشدند.

فاجعه روی ریل
یکیدیگرازمهمترینرویدادهایســال،برخوردقطارمسافربری
مشــهد-یزدبایکدســتگاهبیلمکانیکیبودکهدرپیآن2۱نفر
جانشانراازدستدادند.سانحهقطارمشــهدبهیزدصبحروز۱۸
خرداد۱۴۰۱درنزدیکیایستگاهمزینودر۵۰کیلومتریطبسرخ
داد.علتاینحادثهمرگباربرخوردقطاربابیلمکانیکیبود.اینقطار
۳۴۸مسافرداشتکهمتأســفانه2۱نفرازآنهاجانباختندو۸6نفر

مصدومشدند.

قتل 10نفر در رفسنجان
یکیازمهمترینومرگبارترینحوادثمربوطبهجنایتهولناکیبود
کهمردافغانستانیدررفسنجانرقمزد.اینمردخشمگین۱۵مرداد
۱۴۰۱باحملهبههمشهریانشوچندایرانیآنهاراهدفضرباتچاقو
قرارداد.دربررســیهامعلومشــدکهمردجنایتکاربهاتهامقتلدر
افغانستانزندانیبودهکهپسازورودطالبانتوانستهبوداززندانفرار
کند.ویسپسبهصورتغیرقانونیواردایرانشدودرجریاندرگیری
واختالفاتیکهباچندنفرازهمشهریانشداشتدراقدامیهولناک
جان۱۰نفر)6افغانو۴ایرانی(راگرفت.اوقصدخروجازایرانراداشت

اماقبلازفراردستگیرشدکهپروندهویدرحالرسیدگیاست.

سیل
درسال۱۴۰۱بارهاشــاهدجاریشدنسیلدرنقاطمختلفکشور
بودیمکهاینحوادثجانتعدادیازهموطنانمانراگرفت.مهمترین
آنجاریشدنسیلدرامامزادهداوودوشهرستانفیروزکوهبود.سیل
امامزادهداوودتهرانبامدادششــممردادامسالبراثربارششدیدو
ناگهانیباراندردرهامامزادهداوودتهرانرخدادکهباعثجاریشدن
سیلوحجمزیادیآبوگلوالیشد.اینسیالبباامامزادهداوود
برخوردکردوبهمرگ22نفرمنجرشد.درشهرستانفیروزکوههم
جاریشدنسیلتلفاتزیادیدرپیداشتوباعثجانباختن۱۵نفر

درشهرستانفیروزکوه،یکنفردماوندو۴نفرپردیسشد.

معجزه نجات 14نفر با دستان خالی
هرسالهنامافرادیبهعنوانقهرمانسالثبتمیشود،افرادیکهجانشان
راکفدستشــانمیگیرندوبهنجاتافراددیگرمیروند.مانند۳مأمور
پلیسیکهمردادماهامسالبادســتانخالیوبهخطرانداختنجانشان
براینجات۱۴نفردستبهکارشــدندودلبهسیالبزدند.اینحادثه
درشهرستانانارواقعدراستانکرمانرخداد.زمانیکهسدیشکستو
سیلهولناکیبهسمتباغهایپستهجاریشدوباغدارانومسافرانبرای
نجاتجانشانبهپشتباماتاقکیخشتیپناهبردنداماحجمآبوشدت
بارندگیهرلحظهبیشترمیشد.دراینشرایط۳مامورپلیسدرحالیکه
آبازکمرشانگذشتهبوددلبهسیالبزدندودرشرایطیسختموفق
شدند۱۴نفرراازخطرمرگنجاتدهند.اگرآنشبفداکاری۳مأمور

پلیسنبود،همهافرادگرفتاردرسیلجانشانراازدستدادهبودند.

آتش در اوین
یکیدیگرازحوادثجنجالیپایتخت،وقوعآتشسوزیدرزنداناوین
بود.اینحادثهبیستوسوممهرماهامسالدربندسرقتاتفاقافتادو
جنجالآفرینشد.درادامهبررسیهامعلومشدکهچندنفراززندانیان
بایکدیگردرگیرشدهاندوایندرگیریآنقدرگستردهبودکهبهوقوع
آتشسوزیمنجرشدهاســت.آتشدرکارگاهخیاطیزندانیانشروع

شدودرپیآن۸نفرجانشانراازدستدادندو۵7نفرمجروحشدند.

شهادت تلخ جوانان بسیجی 
یکیازمهمترینحوادثیکهدرسال۱۴۰۱رخدادناآرامیهایماههای
اخیردرکشوربودکهبافراخوانرســانههایمعانددرجوزدگیبرخیاز
جوانانگاهیاوقاتبااغتشاشهمراهشدودرجریانهمیناغتشاشاتبود
کهچندنفرازبسیجیانبهشهادترسیدند.ازجملهآنهاشهیدآرمانعلی
وردیطلبه2۱سالهبودکهدرماموریتهایبسیجبرایمقابلهباناآرامیها
واغتشاشــاتحضورداشــت.ویروزچهارمآبانازسویچندجواندر
شهرکاکباتانموردضربوشتمشدیدقرارگرفتوباضرباتمتعددچاقو
زخمیشدکهپسازانتقالبهبیمارستاندرروزششمآبانماهبهشهادت
رسید.شهیددیگر،ســیدروحاهللعجمیانعضوفعالنیروهایبسیجدر
حوزه۴۱7شهدایکمالشهرکرجبودکهروزدوازدهمآبان۱۴۰۱شهید
شد.متهماناینپروندههادستگیرشدندوپروندهآنهادرمحاکمقضایی

درحالرسیدگیاست.

حمله به سفارت آذربایجان
دیگرحادثهمهموجنجالیپایتخت،حملهمردمســلحبهســفارت
جمهوریآذربایجاندرخیابانپاســدارانتهرانبــود.اینرویداد
جنجالیهفتمبهمنماهسال۱۴۰۱رقمخورد.آنروزمردکشاورزی
بههمراه2فرزندشازارومیهراهیتهرانشدوبااسلحهکالشنیکف
بهسفارتآذربایجاندرتهرانحملهکرد.اواقدامبهتیراندازیکرده
وماشیندیپلماترانیزبهآتشکشید.دراینحادثهرئیسحراست
سفارتآذربایجانبهقتلرسیدو2نفرازکارکناندیگرسفارتزخمی
شدند.مهاجمسفارتپسازدستگیریادعایعجیبیمطرحکردو
مدعیشدکهتصورمیکردههمسرشدرسفارتپنهانشدهاست.
همســرویاصالتاباکوییبودکهبهدلیلاختالفاتیکهبامردمهاجم
داشتنزدخانوادهاشدرباکورفتهبود.پزشکیقانونیدرمعایناتاولیه
مهاجممســلحعنوانکردکهویازبیماریروانیرنجمیبردودچار

اختالالتروحیوروانیاستوبایدتحتدرمانقراربگیرد.

سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش
حمیدســجادیوزیرورزشدرســال۱۴۰۱دومرتبهخبرســازشد.
نخســتینباراردیبهشتســالجاریبودکهدرمراســمتشییعنادر
طالبزادهمستندساز،مجریتلویزیونیوتهیهکننده،مقابلسازمان
صداوسیماهدفسرقتقرارگرفتوسارقیموبایلویراسرقتکرد
کهخیلیزوددستگیرشد.حادثهدیگرکهبهوزیرورزشمربوطمیشد
چهارماسفندامسالرخداد.سجادیبرایافتتاحچندینپروژهورزشی
بهاستانکرمانسفرکردهبودوبالگردیکهویدرآنحضورداشتدر
مجموعهورزشیشهرستانبافتســقوطکردووزیرورزشوچندنفر

ازهمراهانویمصدومشدندومشاوروزیرنیزجانشراازدستداد.

مرور 10حادثه مهمی که امسال در کشور رخ داد

جان باختن 125نفر در جاده هاتلخ و شیرین 1401
 فقط در 3روز

رئیسمرکزاطالعاتوکنترلترافیکراهورازثبت۱۱۱تصادف
درســفرهاینوروزیخبردادوگفت:تاکنــون۱2۵هموطندر

تصادفاتسفرهاینوروزیجانخودراازدستدادهاند.
بهگزارشهمشهری،سرهنگاحمدشیرانی،رئیسمرکزاطالعات
وکنترلترافیکراهورگفت:سفرهاینوروزیدرمقایسهباسال
قبل۱2درصدافزایشداشتهاســت.همچنینبیشترینخروج

خودروازاستانهایتهرانوالبرزبا2۵۰هزارخودروبودهاست.
ویبابیاناینکهبیشترینمقصدخودروهایاستانتهرانوالبرز
بهسمتاستانهایقم،قزوین،مازندران،مرکزیواصفهانبوده
است،گفت:بیشترینورودوانباشتخودروبهاستانمازندرانبا
۴۴هزاروسیلهنقلیهثبتشدهاست. رئیسمرکزاطالعاتوکنترل
ترافیکراهوربااشارهبهاینکهبعدازمازندرانبیشترینورودخودرو
بهاستانهایگیالن،مرکزیوهمدانبودهاست،گفت:در۳روز
ابتداییطرحنوروزی۱۱۱فقرهتصادففوتیثبتشدهاستکه
۱2۵هموطندراینتصادفاتجانخودراازدستدادهاند. شیرانی
بابیاناینکه2هزارو۱7۱تصادفجرحیثبتشدهاستکه2هزار
و۸9۵نفردراینتصادفاتمجروحشدهاند،گفت:آمارتصادفات
بسیارنگرانکنندهاستوبایدبهعنوانهشداروزنگخطریبرای
رانندگاندرسفرهاینوروزیباشد. ویبابیاناینکهبیشترینوقوع
تصادفاتفوتیدرجادههایاستانهایخراسانرضوی،تهران،
فارس،کرمانواصفهانبودهاست،گفت:کمترینوقوعتصادفات
درجادههایاستانهایچهارمحالوبختیاری،ایالم،کهگیلویهو
بویراحمدوهرمزگانبودهاســت. رئیسمرکزاطالعاتوکنترل
ترافیکراهورتصریحکرد:بیشترینعلتوقوعحوادثبیتوجهی
بهجلو،انحرافوتجاوزبهچپناشیازعجلهوشتابدررانندگی
برایسبقتغیرمجاز،عدمتواناییدرکنترلوسیلهنقلیهناشیاز
خســتگیوخوابآلودگیواصراررانندگانبهاستمراررانندگی
بدوناستراحتوتوقف،عواملاصلیتصادفاتدراین۳روزبوده
است. شیرانیبابیاناینکهبیشترینساعاتوقوعحوادثساعت۱2
تا۱6بودهاست،گفت:رانندگانبهرعایتکاملمقرراترانندگی،
بستنکمربندایمنی،احترامبهحقوقســایررانندگانورعایت

سرعتمجازدرجادههاتوجهکنند.
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ماهنامه نیواستیتسمن)انگلیس(
فاجعه جنگ عراق

زمان مواجهه با حقیقت فرا رســیده است. فروپاشی نظم 
بین المللی که نمونه بارزش حمله روسیه به اوکراین است، 
20ســال پیش و با حمله غرب به عراق آغاز شد. آمریکا و 
انگلیس با نادیده گرفتن اصول منشور سازمان ملل متحد در 
سال2003 اقتدار اخالقی خود را برای ترویج حاکمیت قانون 
زیرســؤال بردند؛ اقدامی که راه را برای اقدامات مشابهی 
توسط بازیگران دیگر در عرصه بین المللی باز کرد. اشغال 
فاجعه آمیز عراق همچنین افکارعمومی جهان را علیه کل 
ایده رهبری غرب در مدیریت بحران بین المللی برانگیخت 
و اثری محو نشدنی بر افکار کشورهای غیرمتعهد گذاشت. 
جنگ عراق فاجعه ای بود که عواقــب آن تا به امروز ادامه 

داشته است.

پاریس در تعلیق
طرح رئیس جمهور فرانسه برای تغییر قوانین بازنشستگی، این کشور را با یک بحران سیاسی و اجتماعی جدی روبه رو کرده است

کارشناسان با اشاره به مصرف بیش از اندازه آب شیرین در کشورهای مختلف، نسبت به بروز بحران قریب الوقوع جهانی آب هشدار داده اند
بحران آب شیرین در کمین جهان

 کارشناسان در آستانه مهم ترین اجالس آب سازمان 

گزارش 2
ملل متحد هشدار داده اند که جهان در آینده نزدیک 
با بحران آب مواجه خواهد شد؛ چراکه تقاضای آب 
شیرین تا پایان ســال2۰۳۰ میالدی، ۴۰درصد از عرضه آن بیشتر 
خواهد شد. در بسیاری از کشورها برداشــت آب شیرین ده ها برابر 
بیشتر از منابع آبی است که به راحتی در دسترس است. به عنوان مثال، 
این رقم در کویت در ســال2۰19 میالدی ۳8برابر و در عربســتان 

سعودی 1۰برابر بوده است.
روزنامه گاردین با اشاره به هشدار کارشناسان نوشته: دولت ها باید فورا 
استخراج بیش از حد برای کشاورزی را متوقف کنند. همچنین صنایع، 
از معادن گرفته تا صنایع تولیدی، باید شیوه های خود برای کاهش 

هدررفت آب را اصالح کنند.
کارشناسان هشدار داده اند که کشورها باید مدیریت آب را به عنوان 
یک کاالی مشــترک جهانی آغاز کنند؛ زیرا بسیاری از کشورها در 
تامین آب خود، به شدت به همسایگان شان وابسته هستند و استفاده 
افراطی از منابع آبی و آلودگی و بحــران آب وهوایی، منابع این ماده 

حیاتی را در سطح جهان تهدید می کند. 
یوهان راکســتروم، مدیر مؤسســه تحقیقات تأثیــرات آب وهوای 

پوتسدام و رئیس مشترک کمیسیون جهانی اقتصاد آب که همچنین 
از نویسندگان اصلی گزارش است، به گاردین می گوید: »بی توجهی 
جهان به منابع آب منجر به فاجعه می شــود. شــواهد علمی نشان 
می دهد که ما با بحران آب مواجه هستیم. ما به واسطه اقدامات خود 
در بحران آب وهوایی، از آب به طور نادرست استفاده کرده و آن را آلوده 
می کنیم و به این ترتیب کل چرخــه هیدرولوژیکی جهانی را تغییر 

می دهیم. بحران امروز آب شیرین، بحرانی سه گانه است.« 
بنا بر این گزارش، ســاالنه بیش از ۷۰۰میلیارد دالر یارانه در سطح 

جهان به بخش کشــاورزی و آب اختصاص می یابد که اغلب باعث 
مصرف بیش از حد آب می شــود. کارشناســان همچنین هشدار 
می دهند که نشــت آب نیز باید فورا مورد توجه قرار گیرد و احیای 
سیستم های آب شــیرین مانند تاالب ها باید در اولویت قرار گیرد. 
راکســتروم می گوید: »آب نقش اساســی در بحران آب وهوایی و 
بحران جهانی غذا دارد. بدون رفع مشــکالت آب انقالب کشاورزی 
رخ نمی دهد. بحــران آب فراتر از همه چالش هایی اســت که با آن 
روبه رو هستیم. این در حالی اســت که ما هرگز به طور جدی درباره 
آن صحبت نکرده ایم.«  اجالس جهانی آب سازمان ملل که ریاست 
آن را دولت های هلند و تاجیکســتان برعهده دارند، 22مارس)دوم 
فروردین( در نیویورک برگزار می شود. رهبران جهان به این اجالس 
دعوت شده اند اما انتظار می رود تعداد معدودی از آنها در این نشست 
شرکت کنند و بیشتر کشورها در سطح وزیر یا دیپلمات های ارشد 
در این اجالس حاضر شوند. این نخستین بار در ۴دهه گذشته است 
که سازمان ملل اجالسی را برای بررسی مسائل جهانی مربوط به آب 
برگزار می کند. ابتکارهای گذشــته به دلیل استقبال نشدن از سوی 
دولت هایی که به حمایت از حاکمیت بین المللی منابع آبی تمایلی 

نداشته اند، بی نتیجه مانده است.

 موافقت ترکیه  با  
بررسی عضویت فنالند در ناتو

رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد که آنکارا روند بررسی 
پیوستن فنالند به پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( را 
در پارلمان آغاز کرده است. »رجب طیب اردوغان« 
همزمان تأکید کرد که کشورش به دلیل اختالفات با 
استکهلم از عضویت سوئد در ناتو حمایت نمی کند. به 
گزارش خبرگزاری تاس، اردوغان گفته حمایت نکردن 
آنکارا از پیوستن سوئد به ناتو به دلیل آن است که این 
کشور از استرداد 12۰فردی که آنکارا آنان را تروریست 
می نامد امتناع کرده اســت. فنالند پس از اوکراین، 
طوالنی تریــن مرز مشــترک با روســیه را در میان 
کشــورهای اروپایی دارد. عضویت فنالند و سوئد در 
پیمان ناتو مشروط به موافقت همه اعضای کنونی این 
سازمان است و از ۳۰کشور عضو تاکنون پارلمان های 
28کشور با عضویت فنالند موافقت کرده اند. ترکیه 
اما ضمن مخالفت با پیوستن فنالند تأکید کرده که 
با عضویت سوئد نیز در این سازمان مخالف است. این 
2کشور منطقه اسکاندیناوی سال گذشته به دنبال 
جنگ اوکراین درخواست عضویت خود در ناتو را ارائه 
کردند. ترکیه در ماه های گذشــته در برابر عضویت 
سوئد در ناتو موضع سختگیرانه   تری نسبت به فنالند 
اتخاذ کرده است. آنکارا از دولت سوئد به دلیل اعطای 
پناهندگی به مخالفان اردوغان به ویژه کردهای عضو 
گروه تروریستی حزب کارگران کردستان موسوم به 

»پ ک ک«، به شدت انتقاد کرده است.

نقل قول

 خبر

کیوسک

 پکن در حال آماده سازی 
خاورمیانه ای چند قطبی است

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا: 
 پکــن در حــال آماده ســازی خاورمیانــه ای
 چند قطبی است. در بلندمدت حضور پکن 
به عنوان ایجادکننده صلح، مرجع دیپلماسی 
بین المللی را تغییر می دهد و آمریکا دیگر 
قدرتی قطعــی در منطقه و یــا تنها میانجی 
محســوب نمی شــود. تحوالت اخیر نشان 
می دهد کــه چین خواســتار ســهمی از این 

قدرت است. )واشنگتن پست(

آمریکایی ها گستاخ هستند
دیمیتــری مــدودف، معــاون رئیس شــورای 
امنیت ملی روســیه: آمریکایی ها به شــدت 
گستاخ هستند. اصال درست نیست که با آنها 
در یک مسیر قرار بگیریم. البته که تماس های 
نظامی ضروری است. حمله علیه پهپادهای 
آمریکایــی در قلمــروی روســیه ادامــه دارد. 
تکلیف مناطق ممنوعه و مناطق پرواز محدود 

مشخص است. )تاس(

هنوز روابط مان با عربستان سرد است
موســی ابومــرزوق، رئیــس دفتــر روابــط 
بین الملــل حمــاس: ســردی روابــط بــا 
عربســتان همچنــان وجــود دارد و تــالش 
می کنیــم تــا آن را پشــت ســر بگذاریــم. 
تالش ها از ســوی ما ادامه خواهد داشت 
و امیدواریــم که این پرونده بســته شــود. 
امــا گــرم شــدن روابــط بــه سیاســت های 
عربســتان بســتگی دارد و نــه حمــاس. 

)اسپوتنیک(

معمای اورانیوم های لیبیایی
گم شدن و پیدا شدن 2/5تن اورانیوم در لیبی، نگرانی ها 
نسبت به امنیت مواد هسته ای در این کشور جنگ زده را 

تشدید کرده است

اواخر هفته گذشته بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی از ناپدید 
شدن حدود 2.5 تن اورانیوم طبیعی در لیبی خبر داد. رافائل گروسی، 
مدیرکل این نهاد، در گزارشی خطاب به کشورهای عضو نوشته بود، 
بازرسان ســازمان ملل در جریان بازدید خود متوجه شده اند که 
1۰ بشکه حاوی حدود 2.5 تن اورانیوم طبیعی به شکل کنسانتره 
اورانیوم )کیک زرد( ناپدید شده است. در گزارش آژانس آمده بود 
که بی اطالعی از مکان نگهداری مواد هسته ای ممکن است خطر 
رادیولوژیکی و همچنین نگرانی های امنیتی هسته ای را به همراه 
داشته باشد. به گزارش نیوعرب، با این حال چند ساعت پس از انتشار 
گزارش آژانس، خالد محجوب، ســخنگوی گروه موسوم به ارتش 
ملی لیبی، اعالم کرد که اعضای این گروه 1۰بشکه مفقود شده را 
در 5کیلومتری انبار نگهداری این مواد و در نزدیکی مرز چاد کشف 
کرده اند. فایننشال تایمز نوشته که مفقود شدن این مواد گمانه زنی ها 
مبنی بر تالش برای استفاده از آن برای ساخت تسلیحات هسته ای را 

به طور جدی تقویت کرده است.

اورانیوم طبیعی را نمی توان فوراً برای تولید انرژی یا سوخت بمب 
مورد استفاده قرار داد، اما با طی کردن فرایندی می توان از آن برای 
ساخت تسلیحات استفاده کرد. »اسکات روکر«معاون امنیت مواد 
هسته ای که سازمان غیرانتفاعی مستقر در آمریکا است، به روزنامه 
فایننشــال تایمز می گوید: »تاجایی که اطالع داریم این بیشترین 
مقدار اورانیومی است که تاکنون ســرقت شده است. گرچه خطر 
تشعشع وجود ندارد اما نگرانی جدی این است که چه کسی قصد 

داشته تا مواداولیه ساخت تسلیحات هسته ای را به دست بیاورد.«
لیبی در ســال 2۰۰۳ تحت هدایت معمر قذافی، رهبر سابق این 
کشور، موافقت کرد که در ازای لغو تحریم ها برنامه توسعه تسلیحات 
هسته ای خود را کنار بگذارد؛ هرچند در آن زمان پیشرفت چندانی 
در جهت ساختن بمب نداشت. از زمان سقوط حکومت لیبی در سال 
2۰11 این کشور در یک بحران سیاسی بزرگ با حضور قدرت های 
رقیب مستقر در شــرق و غرب، تعداد بی شماری از شبه نظامیان و 
همینطور مداخالت خارجی دست وپنجه نرم می کند. در حال حاضر 
در لیبی دو دولت برای کسب قدرت با هم در رقابت هستند؛ یکی در 
طرابلس )غرب( مستقر است و توسط سازمان ملل متحد به رسمیت 
شناخته شده است، درحالی که گروه موسوم به ارتش ملی لیبی در 

شرق و تحت رهبری ژنرال خلیفه حفتر قرار دارد.

الهه علیه محور مسکو-پکن
برخی تحلیلگران معتقدند حکم بازداشت دادگاه الهه 
علیه رئیس جمهور روسیه، تالشی است تا سفر تاریخی 

رهبر چین به مسکو را تحت تأثیر قرار دهد
تنها 2روز پیش از سفر تاریخی شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین  به مسکو مجمع مقدماتی دادگاه بین المللی کیفری )الهه( 
حکم دستگیری والدیمیر پوتین، رئیس جمهور و ماریا لووا بلووا 
مسئول حقوق کودکان روسیه را به دلیل آنچه خروج غیرقانونی 
کودکان از اوکراین خوانده، صادر کرد. این حکم در شرایطی صادر 
شده که روســیه وجاهت حقوقی آن را به رسمیت نمی شناسد. 
دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه، در واکنش 
به تصمیم دادگاه الهه در توییتر با انتشــار تصویری از دستمال 
کاغذی نوشت: »لزومی نیســت توضیح دهم که کجا باید از این 
سند استفاده کرد.« جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، در مقابل در 
شرایطی از این حکم استقبال کرده که واشنگتن نیز این دادگاه را 

به رسمیت نمی شناسد.

حکم الهه تنها ۴8ساعت پیش از سفر تاریخی شی جین پینگ 
رئیس جمهور چین، به روسیه صادر شده است. این نخستین سفر 
رهبر چین به مســکو از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین است. 
پس از آغاز جنگ اوکراین، چین از به کار بردن واژه های »جنگ« 
و »اشغال« که اغلب از سوی کشورهای اروپایی استفاده می شود، 
اجتناب کرد و ازجمله کشورهایی بوده که با رأی ممتنع در مجمع 

عمومی سازمان ملل، مسکو را محکوم نکرده است.
اگرچه دولت پکن پس از جنگ در تحریم های بین المللی علیه 
روسیه شرکت نکرده، اما تا حد زیادی چارچوب تحریم ها را رعایت 
کرده تا به روابط اقتصادی خود با آمریکا و اروپا آســیب نرساند. 
پکن ماه گذشته و همزمان با نخستین سالگرد جنگ، در سندی 
12ماده ای پیشــنهادهاي خود را برای پایان دیپلماتیک جنگ 
اوکراین ارائه کرد که مورد اســتقبال اوکراین و کشورهای غربی 
قرار نگرفت. در این سند تأکید شده که باید به حاکمیت کشورها 
احترام گذاشته شود، نگرانی های امنیتی مشروع درنظر گرفته 
شود، تحریم های یکجانبه پایان یابد و با کاهش تدریجی تنش ها 
آتش بس برقرار شود. به اعتقاد کارشناسان، یکی از اهداف حکم 
دیوان الهه تحت تأثیر قرار دادن سفر رهبر چین به روسیه است. 
آسوشیتدپرس به نقل از چند مقام آمریکایی نوشته: »دولت بایدن 
بر این باور است حاال که پوتین به عنوان جنایتکار جنگی معرفی 
شــده احتماال چین برای ایفای نقش میانجی در جنگ روسیه 
و اوکراین راه دشــوار تری در پیش خواهد داشت. آمریکا امیدوار 
است که این حکم کشورهای بی طرف را وادار کند تا علیه روسیه 

موضع گیری کنند.«
 

دریچه

جهان نما

 نگاه نگران فرانسه 
به اعتراضات

مورتیمــر،  گاویــن 
مجلــه  ســتون نویس 
اســپکتیتور: اگرچه فرانسه 
طی 2 ماه گذشــته بــا موجی 
از اعتراضــات و اعتصابــات 
سراســری علیه طرح افزایش 
سن بازنشســتگی روبه رو بوده 
اســت، اما جامعه فرانســه در 
برابر موج اعتراضات رویکردی 
محافظه کارانه در پیش گرفته 
اســت. تــرس از بی ثباتــی و 
آشــفتگی با محافظــه کاری 
همراه شده و همه فرانسوی ها 
حاضر به همراهی با معترضان 
نیستند. همچنین از زمان شروع 
اعتراضات، تعداد خیابان هایی 
که محل برگزاری تظاهرات بوده، 
به طور پیوســته کاهش یافته 
و جمعیت معترضــان از حدود 
1.۳میلیون نفر بــه ۳5۰هزار 
 نفر رســیده اســت. نگرانی از
هرج و مــرج حتــی در میان 
معترضان فرانســوی نیز دیده 
می شــود و در میان شعارهای 
بی شــمار معترضــان روی 
پالکاردها، هشــدار نسبت به 
تکرار حــوادث ســال 1968 
نیز نوشته شده اســت. در ماه 
مــی 1968 فرانســه به مدت 
۷ هفتــه درگیــر اعتصابــات 
و تظاهــرات شــد و اکنــون 
فرانسوی ها نگران تکرار همان 
شرایط هســتند. در عین حال 
رأی عدم اعتمــاد بــه کابینه 
مکرون نیــز به ســادگی قابل 
حصول نیســت، چون با وجود 
مخالفت هــای گســترده علیه 
دولت، بســیاری از نمایندگان 
حاضر نیستند که پاریس را وارد 
یک چالش سیاسی نامعلوم کنند.

تحلیل

تصمیم امانوئل مکــرون، رئیس جمهور 
فرانسه، برای افزایش سن بازنشستگی از 
62 به 6۴سال، یک زلزله سیاسی در این 
کشور به راه انداخته است. اگرچه از نظر 
قانونی مکرون اکنون با استناد به اختیارات 
ویژه، طرح مورد نظر خود را بدون تصویب 
در مجلس ملی به قانــون اجرایی تبدیل 
می کند، اما حقیقت آنکه ضمانت اجرای 
یک قانون بیش از تشریفات رسمی، میزان 

مشروعیت و مطلوبیت پذیرش آن است.
طرح مکرون با توســل به اختیارات ویژه 
رئیس جمهور صــورت قانونــی به خود 
گرفته، اما اعتراضات گسترده 2ماه گذشته 
به همراه اعتصابات نشان می دهد که این 
طرح فاقد رضایت عمومی الزم در جامعه 
فرانسه اســت. اعتصاب پاالیشگاه ها در 
فرانسه روز شنبه هم ادامه یافت و رویترز 
از برنامه معترضان برای انجام تظاهرات 
بیشــتر خبر می دهد. همزمــان ادامه 
اعتصابات در میان کارگــران و نیروهای 
شــهرداری پاریس از این شــهر معروف 
در حوزه گردشــگری، یک شهر غرق در 
زباله ساخته که در بسیاری از خیابان ها و 
کوچه هایش، بسته های مشکی رنگ زباله 

روی هم انباشته شده است.

جلیقه زردها برمی  گردند؟
با تــداوم اعتراضات طی 2 ماه گذشــته، 
فرانس 2۴ گزارش داده که این وضعیت 
می تواند منادی بازگشت »جلیقه زردها« 
به خیابان باشد؛ جنبشــی اعتراضی که 
در ســال2۰18 به عنوان اعتراض علیه 
افزایــش قیمت ســوخت آغاز شــد و 
رفته رفتــه بــا گسترده ترشــدن دامنه 
خواســته های معترضــان به مســائل 
معیشتی، به بزرگ ترین حرکت اعتراض 
اجتماعی علیــه مکرون در نخســتین 
دوره ریاســت جمهوری اش تبدیل شد. 
اعتراضــات جلیقه زرد ها بــا اعتصابات، 
تظاهرات هفتگی، مسدودکردن جاده ها 
و انبارهای سوخت و بدترین درگیری ها 
با پلیس ضدشــورش در دهه های اخیر 
فرانسه همراه شد و اکنون همین سناریو 

را برای اعتراضات فعلی فرانسه نیز می توان 
متصور بود.

فضای اجتماعی فرانسه پس از بی توجهی 
مکرون به مخالفت  نمایندگان مجلس ملی 
علیه طرح بازنشستگی در حال گرایش به 
سمت رادیکالیزه و تندرو شدن است. لوران 
اسکور، رئیس فدراســیون اتحادیه های 
کارگری به خبرگزاری فرانسه گفته است: 
»وقتی این همه خشم وجود دارد، عناصر 
رادیکال تر رفتار خواهند کرد، این چیزی 
نیست که ما می خواهیم، اما اتفاق خواهد 
افتاد و مقصر این وضعیت، دولت است.« 

مکرون روی لبه تیغ
در حــال حاضر مکرون بــرای تصویب 
طرح خود در مجلس با شکست مواجه 
شــده و حمایت مجلس ملی را از دست 
داده اســت. از همیــن رو اســتفاده از 
اختیارات ویژه تنها ســالح مکرون در 
برابر مخالفانش بوده اســت. پولیتیکو 
گزارش می دهد که افــکار عمومی در 
فرانســه درباره اســتفاده از ماده ۴9.۳ 
قانون اساســی یعنی همان ماده ای که 
به رئیس جمهور اختیارات ویژه فراتر از 
مجلس می دهد، تغییر کرده و بسیاری از 
فرانسوی ها استفاده مکرون از اختیارات 
ویژه را توهین آشــکار به مجلس ملی 
می دانند، چون مردم خواهان شفافیت 
و دمکراســی بیشــتر هســتند، نــه 

اقتدارگرایی فردی.
به دلیــل نارضایتی هــای گســترده از 

طرح بازنشســتگی مکــرون، وضعیت 
سیاسی دولت او نیز بسیار ضعیف است. 
نیویورک تایمز گزارش می دهد که مکرون 
با گذشت 6سال از دوران ریاست جمهوری 
خود، اکنون به یک »سیاســتمدار تنها« 
تبدیل شده اســت. ژاک روپنیک، استاد 
علوم سیاسی معتقد اســت: »مکرون با 
طرح بازنشســتگی خود با همه دشمنی 
می کند و به نظر می رســد به فکر آینده 
سیاسی خود نیست.« در واقع در فرانسه 
که بسیاری از مردم به دلیل تورم جهانی 
ســوخت برای پرداخت قبــوض خود با 
مشکل مواجه هستند و چشم اندازی هم 
برای بهبود اوضــاع ندارند، طرح مکرون 
به چالش بزرگ تری تبدیل شده و بعید 
است که شهروندان معترض فرانسوی به 
آسانی حاضر به کوتاه آمدن در برابر دولت 

مکرون باشند.

دولت، ناگزیر از تغییر قوانین 
اگرچه مخالفت های بســیاری با طرح 
مکرون برای تغییر قوانین بازنشستگی 
وجود دارد، اما یک حقیقت را نمی توان 
نادیده گرفــت و آن دالیــل اقتصادی 
افزایش ســن بازنشســتگی در فرانسه 
اســت. روزنامه واشنگتن پست میزان 
مخالفت ها با افزایش سن بازنشستگی 
در فرانســه را تا دو ســوم افکار عمومی 
این کشــور می داند، اما همزمان تأکید 
دارد که تغییر قوانین بازنشســتگی در 
فرانســه در ادامه همان چالشــی است 

که کشورهایی مانند ژاپن و آمریکا نیز 
با آن مواجه هســتند. در واقع امروزه نه 
فقط فرانسه، بلکه بسیاری از کشورهای 
توســعه یافته با چالش ارائــه خدمات 
بازنشســتگی به جمعیت بــزرگ و رو 
به رشد بازنشســتگان روبه رو هستند. 
سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است 
که تا ســال 2۰5۰، تعداد افراد مسن تر 
از 65ســال در سراســر جهان دو برابر 
خواهد شــد و جمعیت افراد مسن تر از 
65سال از حدود ۷۰۰میلیون به حدود 
1.5میلیارد نفر خواهد رســید. فرانسه 
نیز از قاعده افزایش جمعیت ســالمند 
مستثنی نیست. به گزارش مؤسسه ملی 
مطالعات جمعیتی فرانســه، همزمان 
با رشــد هرکــودک فرانســوی در هر 
5دقیقه، بیش از ۳نفر به باالتر از 65سال 
می رسند. به عبارت دیگر، در این کشور 
۳نفر در برابر یک کودک در هر 5دقیقه 
به جمعیت ســالمند افزوده می شود و 
همین روند نشــان دهنده حرکت آرام 
جمعیت فرانسه به سوی سالمندی است.

همچنین میانگین امیــد به زندگی در 
فرانسه در سال های اخیر افزایش یافته 
اســت. در ســال 2۰2۰ امید به زندگی 
به حدود 85ســال برای زنان و ۷9سال 
برای مردان رســید که جــزو باالترین 
ارقام در جهان اســت. براساس گزارش 
واشنگتن پســت، در حــال حاضــر، 
فرانســه نزدیک به 15درصــد از تولید 
ناخالص داخلی خــود را صرف حقوق 
بازنشستگی می کند و با افزایش جمعیت 
بازنشستگی، این رقم ممکن است بیشتر 
هم شود. از سوی دیگر، سن بازنشستگی 
در فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای 
اروپایی چندان هم زیاد نیست. به عنوان 
مثــال، در آلمان ســن بازنشســتگی 
65ســال اســت و نمایندگان به دنبال 
افزایش سن بازنشســتگی به 6۷سال 
هستند. در واقع ایراد بزرگ مکرون در 
اجرای طرح بازنشســتگی آن است که 
نتوانسته شهروندان خود را به خوبی قانع 
کند؛ هرچند آنگونه که واشنگتن پست 
گزارش می دهــد، کشــورهایی مانند 
فرانســه در نهایت ناگزیر بــه افزایش 
ســن بازنشســتگی برای فائق آمدن بر 

بحران های اقتصادی آینده هستند.
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با اقدامات امانوئل مکرون موافقید؟ 

خیر بله  Statis ta :منبع



توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي   یکشنبه 28 اسفند 1401    سال سی ویکم     شماره  8739 

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیر مسئول: محسن مهديان

 سردبير: دانيال معمار

 دفتر مرکزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، کوچه شهيد سيدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

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

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

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000

   پذيرش آگهي :

   تلفن: 84321000

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
از  نافرمانى خدا در خلوت ها پروا کنيد .

  اذان ظهــر:  12:12   غــروب آفتــاب: 18:15 
  اذان مغرب: 18:33   نيمه  شــب  شــرعي: 23:30 

  اذان صبح فردا: 4:45    طلوع آفتاب فردا: 6:09 
حافظ

ساقى بيا که عشق ندا مى کند بلند

کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنيد



9 یکشنبه 28 اسفند  1401
 شماره  8739

 اولین اعالم جهانی 
برای پایان پاندمی کرونا 

باالخره ســازمان جهانی بهداشت اعالم کرد امســال پایان پاندمی 
ویروس کووید-19 خواهد بود؛ ویروســی که طبق اعالم رســمی 
این سازمان در اســفند1398 )مارس2020( به عنوان یک بیماری 
همه گیر در جهان و »وضعیت اضطراری با دامنه بین المللی« مطرح 
شد و در همان هفته اول جان 5هزار نفر را گرفت. حاال با گذشت بیش 
از 3سال از شیوع پاندمی کووید-19، آمار قربانیان این ویروس بیش 
از 6میلیون و 800هزار نفر در سراسر جهان اعالم می شود و بیش از 
700میلیون نفر هم ابتال به کرونا را تجربه کرده اند. اما باالخره تدروس 
آدهانوم قبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت دیروز بر پایان این 
پاندمی تأکید کرد و گفت: »من مطمئنم که امسال می توانیم بگوییم  
کووید-19 به عنوان یک وضعیت اضطراری و نگرانی بین المللی به 
پایان رســیده و جهان امروز به وضوح در موقعیت بسیار بهتری در 
مقایسه با هر لحظه دیگر از دوران همه گیری قرار دارد.«  در ایران هم 
پاندمی کرونا تاکنون 8موج را رقم زده و براساس اعالم وزارت بهداشت 
بیش از 7میلیون و500هزار مورد ابتال و حدود 150هزار فوت ناشی از 
کووید-19 ثبت شده تا ایران را در رتبه هجدهم جدول جهانی کرونا 
قرار دهد. آمریکا، هند، فرانسه، آلمان و برزیل هم در صدر جدول ابتال 
و مرگ قرار دارند. آخرین موج کرونا در کشور اوایل دی ماه امسال با 
افزایش روند مراجعات سرپایی به مراکز درمانی گزارش شد اما سعید 
کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت اوایل بهمن اعالم کرد که کشور 
احتماال از موج هشتم کرونا عبور کرده و آمار مراجعه بیماران کاهش 
یافته است؛ هرچند که در روزهای پایانی ســال روند ابتال به کرونا 
دوباره صعودی شــد و آمار فوتی ها هم پس از ماه ها دورقمی. برخی 
متخصصان معتقدند که این روند افزایشی در ادامه همان موج هشتم 
رقم خورده اما برخی دیگر از احتمال بروز یک موج جدید در کشور 
خبر می دهند. هر چه هست، کرونا دیگر پیک های مرگبار گذشته را 
ندارد و حمید سوری، اپیدمیولوژیست هم معتقد است که این شرایط 
نیازی به اعالم شرایط اضطراری برای مردم ندارد اما تأکید می کند 
که متولیان امر در مدیریت اپیدمی باید آمادگی الزم را داشته و بدون 
ایجاد آشفتگی ذهنی در جامعه، شرایط اضطراری را مدنظر قرار دهند. 
البته با توجه به آغاز تعطیالت نوروز و سفرهای استانی، متخصصان 
با اشاره به افزایش شهرهای قرمز کشور در رنگ بندی کرونا نسبت 
به طغیان موارد ابتال به دلیل رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی و 

گردش ویروس در مناطق مختلف هشدار می دهند.
براساس اعالم وزارت بهداشت، در حال حاضر تعداد شهرهای قرمز 
در کشور از 4شهر در هفته گذشته به 10شهر در هفته جاری رسیده 
و به گفته شهنام عرشی، سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت، رعایت پروتکل های بهداشــتی یکی از ضروریات 
جلوگیری از انتقال ویروس اســت. او تأکید می کنــد: »با توجه به 
تعطیالت سال نو، پیش بینی می کنیم شاهد افزایش موارد ابتال باشیم 
و امیدواریم  مرگ ومیر آنچنانی نداشته باشیم. به همین دلیل توصیه 
می کنیم مردم از ماسک های مطمئن استفاده کنند و شستن دست ها 

و رعایت بهداشت فردی هم اهمیت زیادی دارد.«

نقل  قول خبرسالمت 

اهدای جایزه به رانندگان قانونمند
سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور 

فراجا
به رانندگان قانونمند در نــوروز ۱۴۰۲ جوایز 
ویــژه اهــدا می شــود. جزئیــات ایــن طــرح 
به زودی اعالم خواهد شد. تمامی رانندگانی 
کــه در ایــام نــوروز مرتکــب تخلف نشــوند 
و در تصادفــی نیــز نقش نداشــته باشــند، 

می توانند از این جوایز بهره مند شوند. 

آماده باش نوروزی وزارت بهداشت
محســن فرهــادی، معــاون فنــی مرکــز 

سالمت وزارت بهداشت 
بــا توجــه بــه اینکــه پیش بینــی می کنیــم 
امســال بــا فروکــش کرونــا مســافرت ها 
افزایش پیدا کند دقیقا از ۲۴ اســفندتا۱۵ 
فروردین مــاه ســال ۱۴۰۲ آماده بــاش 
صددرصــد  تجهیــز  بــا  نوروزی مــان 
کارشناســان مان در قالــب تیم های ثابت 
و سیار بازرسی آغاز می شود. امسال بحث 
نوروز و ماه مبارک رمضــان با هم همزمان 

شده  و دو طرح اجرا می شود. 

امسال توسط بالگردهای هالل احمر به مراکز 
درمانی انتقــال داده شــدند. براســاس اعالم 
سازمان هالل احمر امسال ۱7۱۰ساعت پرواز 
امدادی انجام شده که بخشی از این پروازها 
انتقال مصدومان حــوادث به مراکــز درمانی 

بوده است. 

۲۰۵
مصدوم

 ســرانه فضای آموزشــی در کشــور اســت اما 
به گفته یوســف نوری، وزیر آموزش و پرورش 
این سرانه باید به 8مترمربع افزایش پیدا کند. 
به گفته این مســئول ســرانه فضای آموزشی 
کشور در سال ۵7کمتر از ۱.۵مترمربع بود و با 
همراهی خیرین مدرسه ساز رشد سه برابری 

داشته است. 

۵.۲
مترمربع

بیشــتر به پرونده های مربوط بــه پرداخت 
دیه در ســال جاری رســیدگی شــده اســت. 
ابراهیم موالیی جم، معاون توسعه مدیریت 
و منابع وزارت دادگستری با اعالم این خبر 
گفــت: در ســال ۱۴۰۱همچنین تخصیص 
و پرداخت مبالغ دیه افزایــش 9۵درصدی 

داشته است.

11۰
درصد 

عدد خبر

عدم تغییر ساعت رسمی چه فایده هایی دارد؟

یکــی از مهم تریــن دالیلــی کــه 
موافقان اجرای لغو این قانون اعالم 
می کنند و بر آن هم پافشاری دارند، 
ســالمت افراد جامعه اســت. آنهــا معتقدنــد تغییر 
الگوی خــواب، حتــی به انــدازه یک ســاعت، خالف 
ریتم طبیعی شــبانه روزی بدن فرد است و می تواند 

پیامدهای منفی برای سالمت او داشته باشد.  

البته جلو نکشــیدن ســاعت ها 1
یــک مزیــت دیگــر هــم دارد: 
افزایــش بهــره وری افــراد در 
محــل کار. وقتــی ســاعت ها یــک ســاعت جلو 
 کشــیده نشــود، افــراد ســرحال تر در محــل 
کار حاضــر می شــوند و بهــره وری بیشــتری 

خواهند داشت.

4 هزینه بــر بــودن تغییــر ســاعت 
یکی دیگــر از داليــل مخالفت ها 
بــا آن در دنیاســت. آمریکایی ها 
می گویند تغییر ساعت در این کشور ۱.7میلیارد 
دالر هزینه دارد. درواقــع حتی ۱۰دقیقه تنظیم 
ساعت ها و ابزارها می تواند چنین هزینه ای روی 

دست افراد بگذارد. 

3 از ســاعت خواب افراد که بگذریم، 
کاهــش تصادفــات علــت دیگــر 
است.  در واقع خواب آلودگی ناشی 
از تغییر ساعت موجب خطاهای رانندگی در روزهای 
اولیه اعالم ساعت جدید می شود.  بررسی ها نشان 
داده نــرخ خودکشــی در مردهــا در روزهــای پس از 

تغییر ساعت رسمی افزایش می یابد.

2

 عدم تغییر ساعت رسمي کشور در ابتداي بهار  
چه خوبي ها و بدي هایي دارد؟

     از کجا آمد؟ 
تاریخچه تغییر ساعت تابستان را که ورق می زنیم، سابقه اش به 
سال1784 در فرانسه برمی گردد. داستان تغییر ساعت در واقع 
از یک شوخی ساده شروع شد. فرانکلین فرانسوی در سال1784 
از مردم پاریس خواست زودتر از خواب بیدار شوند تا در مصرف 
شمع صرفه جویی کنند. 111سال بعد یک حشره شناس از زالندنو 
پیشنهاد تغییر ساعت رســمی را برای افزایش استفاده از زمان 
روشنایی روز مطرح کرد تا بتواند حشرات بیشتری را جمع آوری 
کند! بعدها در سال1907 انگلیسی ها هم زمزمه اجرای آن را در 
کشورشان به راه انداختند، اما عملی نکردند تا اینکه آلمانی ها در 

سال1916 به طور رسمی طرح تغییر ساعت را انجام دادند.

     چطور به ایران رسید؟ 
ساعت رسمی ایران نخستین بار قبل از انقالب تغییر کرد، اما در 
سال1357 و از انقالب به دالیل شرعی منسوخ شد اما 13سال 
بعد و همزمان با دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، 
دوباره موضوع تغییر ساعت رســمی در دولت مطرح شد و در 
نهایت با رأی هیأت وزیران، ساعت رسمی کشور در فصل های 
بهار و تابستان تغییر کرد. این طرح دوباره 14سال بعد از اجرایش 
در دولت نهم لغو شد. در همان زمان ســخنگوی وقت دولت، 
مدعی شد تغییر ساعت »تأثیری در کاهش مصرف انرژی ندارد 

و باعث سردرگمی مردم می شود«.
2سال بعد از لغو تغییر ساعت رسمی، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در ســال1386 قانونی را تصویب کردند که به موجب 
آن، دولت موظف بود هر ســال در فصل های بهار و تابســتان، 
ساعت رسمی را جلو بکشد. حاال نیز پس از گذشت 17سال، بار 
دیگر ماجرای لغو تغییر ساعت رسمی ایران در صورت تصویب 

نمایندگان مجلس یازدهم، تکرار می شود. 

     کدام کشورها به فکر لغوش افتادند؟ 
حاال چند سالی است طرح این موضوع که تغییر ساعت 
روی ســالمت افراد اثر منفی دارد، برخی کشورها را به 
فکر لغو اجرای این طرح انداخته است؛ حتی کشورهایی 
که ســابقه طوالنی در اجرای این طرح دارند. آرژانتین، 
ارمنستان، آذربایجان، بالروس، برزیل، مصر، گرجستان، 
هنگ کنگ، عراق، قزاقستان، روسیه، سودان، ترکیه و... 

ازجمله این کشورها هستند.

     چه کشورهایی اجرایش کردند؟
تجربه آلمان باعث شد که برخی دیگر از کشورها اعم از آمریکا، 
بریتانیا و چند کشــور اروپایی دیگر هم از این طرح استقبال 
کنند. صرفه جویی انرژی در زمان جنگ جهانی اول نقطه قوت 
اجرای این طرح بود. در حال حاضر بیشتر کشورهای اروپایی، 
آمریکای شــمالی، بخش هایی از آســیا و آمریکای جنوبی و 

اقیانوسیه ساعات رسمی مناطق شان را تغییر می دهند. 

یکی از اتفاقات جالب روزهای آتی  آن 
است که ســاعت رسمی کشور دیگر 
تغییر نخواهد کرد. عدم تغییر ساعت 
رسمی کشور  اسفند ماه سال گذشته توسط نمایندگان مجلس پیگیری شد، 
ولی به نوروز1401 نرسید. وقتی همه مراحلش را طی کرد، قرار شد از امسال 
اجرایی شود؛ چراکه اردیبهشت ماه سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد که 
مغایر شرع و قانون اساسی نیست. حاال باید دید که این عدم تغییر ساعت 
رسمی، منافعش بیشتر است یا معایبش. همین بهانه ای شد تا در این گزارش، 

به زیر و بم چنین قاعده و قانونی بپردازیم. 

فاطمه عسگری نیاهوشمند
روزنامه نگار

  تغییر ساعت رسمی 
چه نکته هایی در ایران دارد؟

 چیزی که این روزها مورد توجه برخی قرار 
گرفته، ساعت اذان صبح و طلوع آفتاب در 
واپسین روزهای خرداد ماه است.  براساس داده های موجود 
در این جدول، مشهدی ها باید ساعت 2 و 25 دقیقه بامداد با 
اذان صبح برای اقامه فریضه نماز آماده شوند. البته در همین 
روز اذان صبح به افق تهران هم ساعت 3بامداد است و طلوع 
آفتاب از ساعت 4 و13دقیقه در مشهد شروع می شود. جلو 
بردن ساعت به میزان یک ســاعت در اول فروردین و عقب 

کشیدن آن در 31شهریور   نقاط مثبتی  دارد. 
بر این اساس، با جلو بردن ساعت به میزان یک ساعت در اول 
فروردین، وقت تلف شده و غیرقابل استفاده افراد کاهش پیدا 
می کند. به عبارت دیگر، فاصله زمانی بین بیدار شدن مردم 
و شروع کار روزانه کم می شود و معادل آن به ساعت مناسب 
برای خوابیدن افزوده خواهد شــد. اما خب، همه موافق این 

نکته ها نیستند. 

مکث

ساعت ها
را جلو نکشید
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معــاون امــور دریایــی اداره کل بنــادر و 
دریانوردی هرمزگان گفت: آزمون های 
دریانــوردی ۲فرونــد لندینگ کرفــت 
صنایــع  ســاخت  ۸۰۰تنــی  نوســاز 
داخلــی کشــور در یکــی از شــرکت های 
کشتی ســازی بندرعبــاس انجــام شــد. 
به گــزارش ایرنــا، اســماعیل مکــی زاده 
افزود: در روزهای پایانی ســال، ۲فروند 
لندینگ کرفت نوســاز ۸۰۰تنی ساخت 
صنایــع داخلــی بــا موفقیــت بــه آب 

 انداخته شد. 

2
فروند   

بیش از ۱۶هزار پارکینــگ در اطراف حرم 
رضــوی بــرای خدمت بــه زائــران تــدارک 

دیده شده است.
به گزارش مهر، محسن داوری، فرماندار 
مشــهد اظهــار کــرد: بیــش از ۱۶هــزار 
پارکینــگ در اطــراف حــرم رضــوی بــرای 
خدمــت بــه زائــران تــدارک دیــده شــده 
اســت و البتــه در لحظــه تحویــل ســال و 
روز اول فروردیــن نیــز بــا هدف تســهیل 
تردد زائــران و مجــاوران، ظرفیت ناوگان 
حمل ونقل عمومی به صــورت رایگان به 

خدمت گرفته شده است. 

16000
پارکینگ   

عدد خبر میز خبر

هرمزگان

سانرضوی
خرا

یزدعکس خبر

سفره های هفت سین در یزد  
در آستانه عید نوروز، مردم خوش ذوق یزد، سفره های هفت سین 

خود را در پارک آزادگان یزد گستراندند تا آثار آنها توسط داوران 
ارزیابی شود و به زیباترین و اصیل ترین سفره های هفت سین، 

جوایزی اهدا شود. منبع: مهر 

احیای دشت قزوین، برنامه سال 1402
رئیس سازمان جهادکشاورزی اســتان قزوین گفت: محور تمامی 
برنامه های ســازمان جهادکشاورزی این اســتان در سال ۱۴۰۲ 
به روی احیا و پایدارســازی دشــت قزوین متمرکز شده است. به 
گزارش ایســنا، محمدحســین عطایی اظهار کرد: همه برنامه ها 
در سال ۱۴۰۲ باید در راســتای احیا و پایدارسازی دشت قزوین 
باشــد و از این قاعده پیروی کند و تمامی محورهای مهم سازمانی 
مثل الگوی کشت، دفتر مشترک آب و کشاورزی، سامانه نانینو و 
اقدامات دانش بنیان سازی  باید در مسیر احیا و پایدارسازی دشت 

قزوین باشد.
وی به خوش درخشیدن قزوین در سال جاری بین استان های کشور 
اشاره کرد و گفت: اعتبارات ســفر رئیس جمهوری به مبلغ ۲۳۱۸ 
میلیارد تومان و ۲ مرتبه حضور وزیر جهادکشاورزی در این استان 
اهمیت ویژه دشت قزوین در کشور و سیاستگذاری کالن کشور در 

مورد این استان را نشان می دهد. 
بنا بر اعالم روابط عمومی ســازمان جهادکشاورزی استان قزوین، 
این مسئول ادامه داد: در ســال جاری توانستیم گام های خوبی در 
حوزه دانش بنیان سازی  بخش کشــاورزی برداریم که زیرساختی 
بوده و نیازمند تکامل و پیشرفت در سال آتی است. رئیس سازمان 
جهادکشاورزی استان قزوین با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در 
سازمان جهادکشاورزی بیان کرد: تمام تالش سازمان بهبود رفاه 
پرسنل اســت و تمامی مطالبات و خواســته های کارمندان مورد 
پیگیری قرار می گیرد. وی در ادامه سخنان خود به اهمیت مراکز 
جهادکشاورزی پرداخت و گفت: بازرســان مراکز جهادکشاورزی 
چشم و گوش ستاد هستند و نگاه آنها باید در راستای بهبود امورات 

اداری و پیشبرد اهداف سازمانی باشد.  

افزایش صادرات مرکبات جهرم
مدیر جهادکشاورزی جهرم گفت: صادرات مرکبات جهرم نسبت به 

سال گذشته بیش از هزار تن افزایش داشته است. 
به گزارش مهر، حســن زمانی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
بیش از ۱۵۰۰ تن محصول مرکبات شهرســتان شامل ارقام لیمو 
لیســبون، لیموشــیرین و نارنج پس از تأیید کارشناس قرنطینه 
مدیریت جهادکشــاورزی شهرســتان و اخذ مجوزهــای الزم به 
کشورهای روسیه، قزاقستان، ازبکســتان، قرقیزستان، بالروس و 

آلمان صادر شده است.
وی افزود: این میزان صادرات نسبت به سال گذشته بیش از  هزارتن 
افزایش را نشــان می دهد که امید می رود روند صــادرات تا پایان 
اردیبهشت ماه ادامه داشته باشــد. زمانی همچنین تصریح کرد: از 
اواخر آبان ماه سال جاری تاکنون بیش از ۲۵ هزار تن خرمای تولیدی 
شهرستان شامل ارقام شاهانی و زاهدی به کشورهای هندوستان، 
پاکستان، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است 

و همچنان ادامه دارد.

آیین نوروز در 
چهارگوشه ایران 
مردم هر استان با رسم و سنت ویژه خود به سراغ 

میزبانی از بهار می روند
جشــن نوروز در گوشه و کنار کشور 
با آداب و رسوم مشــترکی برگزار 
می شود؛ مثل خانه تکانی، خرید لباس 
نو، چیدن هفت سین، سبزکردن سبزه، پختن سمنو و شیرینی، دید و بازدید عید و 
عیدی دادن. اما مردم برخی  شهرها با برگزاری آیین خاصی که ریشه در فرهنگ و اقلیم 
آن شهر و دیار دارد، میزبان سال نو می شوند و بهار را به خانه هایشان دعوت می کنند. 
این آداب و رسوم متفاوت در نقاط مختلف کشــور، از مادربزرگ ها و پدربزرگ ها به 

نوه ها رسیده  است و اقوام ایرانی با حفظ سنت های کهن، نوروز را دیدنی تر می کنند. 

گزا رش
راحله عبدالحسینی

روزنامه نگار

به آب ســپردن لباس های کهنه، پوشیدن لباس نو و رفتن 
به دریا، رنگ آمیزی حیوانات خانگی با خاک سرخ سواحل 
جزیره هرمز، بخشی از آداب و رسوم »نوروز صیاد« است. 
»نوروز صیاد« آیین کهنی اســت که قرن ها در حاشــیه 
جنوبی بخش شهاب جزیره قشــم به صورت خود جوش با 
طلوع خورشید آغاز می شود و تا پاسی از شب ادامه می یابد. 
ساکنانی که در کنار صید به پرورش دام نیز مشغول هستند 
در روز عید نزد چند دعا خوان نوروزی می روند تا برای آنها 

دعای »لوبن« بخوانند. 
در واقع »لوبن« نام دعایی است که عالوه بر افزایش برکت 

دام ها، آنها را از گزند بالها دور نگه می دارد.

در فرهنگ آذری، سایا به معنی یکرنگی و بی ریایی است. طبق 
مراسم سایا، سایاچی ها که بیشتر هنرمندان دوره گردی بوده و 
هستند، با لباس هایی برگرفته از رنگ طبیعت و گاه با لباس های 
چوپان های محلی، از چند هفته مانده به نوروز، ده به ده، کوی 

به کوی و خانه به خانه با دو چوب در دســت می گشــتند و با 
خواندن شعرهای مخصوص بهاری و زدن چوب های دستی به 
هم، رســیدن نوروز را نوید می دادند و در مقابل دعاهای خیر و 
شعرهای دوست داشــتنی خود، از مردم گندم، جو، شیرینی یا 
مبلغی پول هدیه می گرفتند. سایاچی ها قدمت مراسم سایا را به 

نخستین انسان )حضرت آدم( و اوایل خلقت نسبت می دهند. 

     نوروز صیاد در هرمزگان

     سایاچی ها و نوید بهار در آذربایجان شرقی 

     بی بی نوروز در سیستان و بلوچستان 
»علفه،« اســم روز قبل از عید در سیستان و بلوچستان اســت؛ روزی که مراسم علفه برگزار 
می شود. در این رسم مردم به مزارع می روند و دسته ای جو خوشه  نداده را می چینند و بر سر در 
اتاق ها آویزان می کنند. طبق باور مردم این استان روز علفه، روز گرامی داشتن بی بی نوروز است. 
مردم معتقدند در این روز بی بی به همه خانه ها سرک می کشد به همین دلیل آنها خانه هایشان 
را تمیز کرده، لباس نو می پوشند و نان تازه و کلوچه می پزند. سیستانی ها معتقدند بی بی نوروز 

با خاموش شدن آخرین تنور به خانه  خود می رود تا سال دیگر دوباره بازگردد. 

     آمدن خوش قدم در گیالن 
گیالنی ها بر این باورند که ســبک پا یا خوش قدم هنگام تحویل سال نو یا صبح روز عید 
به خانه شان می آید و همراه خود شــادی و مبارکی را برای اهل خانه در سال نو می آورد 
و به آنها هدیه می دهد. برای همین فردی را به عنوان نماد خوش قدم انتخاب می کنند. 
خوش قدم بعد از تحویل سال، با قرآن، آینه، آب و شاخه های گل و شکوفه و شمشاد در 
خانه را می زند، عید مبارکی می گوید و وارد می شود. شاخه های شمشاد را به چفت در خانه 
و اتاق می آویزد و گل و شکوفه را در طاقچه اتاق و قرآن، آب و آینه را روی سفره هفت سین 

می گذارد. سکه ای برای شگون به صاحب خانه می دهد و عیدی و شیرینی می گیرد.

عروسی درخت نارنج در فارس
درختان بهار نارنج که امسال بار کمی دادند، در آخرین روزهای زمستان، 
مهمان رسم عروســی درخت نارنج می شوند. شــیرازی ها معتقدند با 
کشیدن تور عروسی بر سر درخت و برپایی جشن عروسی برای درخت، 
فصل بهار شکوفه  باران می شود و ســال پربار و پرثمری خواهد داشت. 
فردی که در خانه اش درخت بهار نارنج کم بار دارد، شب عید همسایگان را 
دعوت می کند تا به صورت نمادین با تبر به سمت درخت نارنج هجوم ببرد، 
از سویی دیگر همسایه ها به سرعت به میان می آیند و صاحب درخت را 

آرام می کنند و با برپایی جشن نمادین عروسی درخت بهار نارنج به جشن و پایکوبی می پردازند.

مکث
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فناوری، همسفر مسافران نوروزی 
فناوری واقعیت افزوده و همچنین اپلیکیشن های مسیریاب، تعمیر خودرو و پیش بینی آب و هوا، نویدبخش سفری خوش در نوروز خواهند بود 

تخمین تعداد مسافران ورودی به شهرها تا بامداد دیروز

5.000.000 تا 8.000.000  مسافر 

 تیک تاک بعد از آمریکا 
در انگلیس هم ممنوع شد 

اپلیکیشن چینی تیک تاک پس از ممنوعیت استفاده برای مقامات 
آمریکایی، حاال بــرای بریتانیایی ها هم ممنوع شــد. به گزارش 
بی بی ســی، وزرای دولت بریتانیا به دالیل امنیتی از اســتفاده از 
اپلیکیشن شبکه های اجتماعی متعلق به چین یعنی TikTok در 
تلفن های کاری و دستگاه های دیجیتال خود منع شده اند. در واقع 
بریتانیا نگران اســت که دولت چین به اطالعات حساسی که در 
تلفن های مقام های رسمی نگهداری می شود، دسترسی پیدا کند.

الیور داوودن، وزیر کابینه بریتانیا گفت که این ممنوعیت یک اقدام 
احتیاطی است اما با این حال سریع آن را اجرایی خواهند کرد. با این 
حال، اپلیکیشن تیک تاک اتهامات مبنی بر اینکه داده های کاربران 
را در اختیار دولت چین قرار می دهد را قویا رد کرده است. تئو برترام، 
معاون روابط دولتی و سیاست عمومی این اپلیکیشن در اروپا، معتقد 
است این تصمیم بیش از هر چیز دیگری بر ژئوپلیتیک استوار است: 
سفارت چین در لندن گفت که این اقدام به جای واقعیات با انگیزه 
سیاسی انجام شده اســت و اعتماد جامعه بین المللی را در فضای 
تجاری بریتانیا تضعیف خواهد کرد. داوودن گفت استفاده از این 
برنامه را حتی به مردم عادی هم توصیه نمی کند. ریشی سوناک، 
نخست وزیر بریتانیا، از سوی نمایندگان ارشد پارلمان برای پیروی 
از آمریکا و اتحادیه اروپا در ممانعت از این برنامه اشتراک ویدئو در 

دستگاه های رسمی دولتی تحت فشار قرار گرفته بود.
اســتفاده از این برنامه در ســال های اخیر افزایش یافته است و 
3.5میلیارد بار در سراسر جهان دانلود شــده است. موفقیت آن 
به دلیل آسان بودن ضبط ویدئوهای کوتاه با موسیقی و فیلترهای 
سرگرم کننده و همچنین الگوریتم آن است که در ارائه ویدئوهایی 
که برای کاربران خاص جذاب است، برای کاربر مناسب است. اما 
به گفته مقامات آمریکایی و بریتانیایی، این برنامه اطالعات زیادی 
را در مورد کاربران جمع آوری می کند ازجمله سن، محل زندگی، 
دستگاه و حتی ریتم تایپ آنها درحالی که کوکی های آن فعالیت 
آنها را در سایر نقاط اینترنت دنبال می کنند. سایت های رسانه های 
اجتماعی مســتقر در آمریکا نیز این کار را انجــام می دهند، اما 
شرکت بایت دنس به عنوان شــرکت مادر تیک تاک با ادعاهایی 
مبنی بر تحت تأثیر قرار گرفتن پکن مواجه شــده است. برخی از 
سیاستمداران نیز با وجود هشدارهای امنیتی، تمایلی به ترک این 
پلتفرم اجتماعی ندارند. نیوزیلند نیز اخیرا استفاده از این برنامه را 

در دستگاه های دولتی ممنوع کرد.

تاکنون موشک النگ مارچ ۱۱ چین، ۱۶ پرتاب 
موفقیت آمیــز متوالــی انجــام داده اســت. 
کادمــی فنــاوری وســایل پرتابگــر  به گفتــه آ
چین، موشک النگ مارچ ۱۱، ماهواره شیان 
۱۹ را بــه فضــا فرســتاد کــه نشــان دهنده 
شــانزدهمین پرتــاب موفقیت آمیــز ایــن 
موشــک از زمان بهره بــرداری  آن در ســال 
۲۰۱۵ اســت. این موشــک حامــل پرتابگر 

جامد چهار مرحله ای است.

اوایل این ماه شرکت متا از سرویس جدیدی 
بــه نــام »Meta Verified« بــرای کاربــران 
اینســتاگرام و فیســبوک رونمایــی کــرد کــه 
اساساً همان تیک آبی پولی است و با هزینه 
ماهانــه ۱۱.۹۹دالر بــرای وب و ۱4.۹۹دالر 
برای موبایل در اختیار کاربران قرار می گیرد. 
این سرویس اولین بار در دسترس کاربران 

استرالیا و نیوزیلند قرار گرفته بود.

16
پرتاب

14.99
دالر

هوش مصنوعی

عدد خبر

فضای مجازی

نقل قول خبر

تومان برای توسعه حمل ونقل عمومی 
در ردیــف بودجــه قانــون هــوای پــاک 
تخصیــص یافــت و به گفتــه داریــوش 
گل علیــزاده، سرپرســت مرکــز ملــی 
هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، بــا ایــن مبلــغ نهایتــا 
می تــوان ۱4۰ دســتگاه اتوبــوس تهیــه 
کرد. درآمد ناشــی از قانــون هوای پاک 
ســال گذشــته ۲۸۸ میلیــارد تومــان 
بــود که امســال بــه ۱۶۰میلیــارد تومان 

کاهش پیدا کرد.

840
میلیارد

فوق العــاده داخلــی و خارجی بــه اعالم 
وزارت راه و شهرســازی، بــرای تنظیــم 
بازار و مدیریت حمل ونقل هوایی ایام 
نوروز، بــه ناوگان هوایی کشــور افزوده 
شــد. ٣۵٠ پرواز از این تعــداد داخلی و 
۲۵۰ پــرواز دیگــر متعلــق بــه پروازهای 
خارجــی اســت. بــا ۹ ســایت  نامعتبر و 
فاقــد مجوز فــروش بلیــت هواپیما نیز 
از سوی دادســتانی کل کشــور برخورد 

شده است.

600
پرواز

عدد خبر

ظرفیت جابه جایی دریایی 6هزار 
مسافر در نوروز  

مهدی فرمهینی فراهانی، مدیرکل امور 
دریایــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی:  
4۸ فروند شــناور مســافری بــا ظرفیت 
۵ هــزار و ۸۱۳ صندلــی از بندرعبــاس 
به قشــم، جزیره هرمز، گناوه و بوشــهر 
بــه جزیــره خــارک و بالعکــس و ۶4 
لندینگ کرافت با ظرفیت جابه جایی ۲ 
هزار و ۷۲۰ خودرو در هرمزگان وظیفه 
حمــل خــودرو و جابه جایــی مســافران 

را دارند.

برخورد قضایی با ایرالین های 
گرانفروش 

شــهریار افندی زاده، معاون حمل ونقل 
وزارت راه و شهرســازی: ســقف قیمــت 
بلیــت هواپیمــا در هــر مســیر از ســوی 
ســازمان هواپیمایــی کشــور مشــخص 
شــده اســت و ایرالین هــا موظــف بــه 
اعالم قیمت ها در چارچوب این سقف 
هســتند. بلیت ها باید براساس قیمت 
تعییــن شــده فروختــه شــود و هرگونــه 
شــکایت کــه بــه ســازمان هواپیمایی و 
ســازمان تعزیــرات اعــالم شــود مــورد 

پیگیری قضایی قرار می گیرد.

آغاز زودهنگام سفرهای نوروزی
ظرفیت اقامتگاه های رسمی 10استان گردشگرپذیر کشور بین 70تا 100درصد پر شده و 

تا  بامداد دیروز 5تا 8میلیون مسافر نوروزی به مقصد رسیده اند

سفرهای نوروزی امسال بسیار زودتر از سال های گذشته و از 
2 هفته مانده به نوروز آغاز شده است. اما آمار اختصاصی که 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اختیار 
همشهری قرار داده است مشخص می کند که از3روز پیش 
تا صبح دیروز ظرفیت های اقامتی در بســیاری از شهرها و 
استان های ایران به ویژه اســتان های جنوبی حتی در بندر 
خمیر در استان هرمزگان تا گناوه و دیلم در بوشهر و زرآباد 
و کنارک در سیستان و بلوچســتان تا بیش از 90درصد پر 
شده است و مســافران نوروزی به مقصد رسیده اند. همین 

موضوع موجب شده اســت که وزارت میراث فرهنگی که 
پیش تر شهرهای مکمل در استان های مختلف را به عنوان 
جایگزین معرفی می کرد 2 روز مانده به آغاز سال 1402به فکر 
معرفی استان های مکمل برای ظرفیت تکمیل شده سفرهای 
نوروزی باشد. براساس آخرین آماری که ظهر دیروز به دست 
همشهری رسیده است بین 5تا 8میلیون مسافر نوروزی از 
16اسفندماه تا بامداد شنبه با هدف آغاز سفرهای نوروزی به 

شهرها و استان های کشور سفر کرده و به مقصد رسیده اند.
پیگیری های همشهری از استان های گردشگرپذیر در نوروز 
1402مشخص کرده است که مسافران نوروزی اقامت در مراکز 
اقامتی غیررسمی همچون مدارس و کمپ ها را به هزینه در 
هتل ها و حتی مراکز اقامتی ترجیح داده اند. حجم سفرهای 

نوروزی با خودروی شخصی نیز در موج آغازین سفرها بسیار 
بیشتر از سال گذشته است و به همین دلیل امکان افزایش 
تلفات جاده ای جدی اســت. تعداد ناوگان اتوبوسی برای 
حمل ونقل مسافران نوروز امسال 12هزار دستگاه است که 
نسبت به نوروز 1401تعداد 2هزار دستگاه کاهش یافته است. 
ناوگان حمل ونقل هوایی نیز در ســفرهای نوروزی 1402با 
کاستی مواجه است و تأخیر پروازها بسیار باالست تا آنجا که 
گزارش شده است یکی از ایرالین ها مسافران نوروزی خود را 
یک روز در فرودگاه مهرآباد به دلیل تأخیر در پرواز سرگردان 
نگاه داشته است. برهمین اساس تردد خودرویی در جاده های 
کشور در نوروز 1402افزایش بسیار بیشتری نسبت به نوروز 

گذشته خواهد داشت.
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اســتان هایی که تا ظهر دیروز میزبان 
بیشترین تعداد مسافران نوروزی بودند

استان های مکمل سفر

تخت های اضطراری

تخت های رسمی

کهکیلویه و 
بویراحمد

%91

%92
بندرعباس

%90
پارسیان

%90
بندر خمیر

%75
سیریک

شهرهای با بیشترین میزان اشغال هتل ها و مراکز اقامتی در استان هرمزگان

340.000 26.000 ظرفیت هتل ها و 
مراکز اقامتی رسمی 

پر شده است.

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان هرمز گان

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان فارس

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان خوزستان

تکمیل ظرفیت اقامت در گناوه، دیلم، بوشهر، دلوار و عسلویه
شهرهای مکمل سفر در استان بوشهر

 گناوه: بندر ریگ، دیلم: شهر امام حسن)ع(،
بوشهر: دشتستان

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان بوشهر

178.500 17.000

%90
ظرفیت اقامتگاه های شرق استان 

گیالن پر شده است. در غرب گیالن 
در محور انزلی تا آستارا ظرفیت اقامت 

وجود دارد.

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان گیالن

580.000 58.000

240.000 24.000

735.000 7.000

ظرفیت 
اقامتگاه های رسمی 
شیراز پر شده است.

ظرفیت  اقامتگاه های 
رسمی استان خوزستان 

پر شده است.

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان مازندران

1.000.000 38.000 ظرفیت اقامتی 
استان مازندران پر 

شده است. %90

%70

%85

%85
دزفول

%85
شوشتر

%86
شوش

%70
اهواز، آبادان، خرمشهر

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان اصفهان

250.000 25.000 ظرفیت 
اقامتگاه های رسمی 

اصفهان پر شده 
است.

%75

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان یزد

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان سیستان و بلوچستان

وضعیت اقامتگاه های رسمی استان کرمان

130.000 13.000

150.000 15.000

ظرفیت 
اقامتگاه های رسمی 
استان پر شده است

ظرفیت 
اقامتگاه های 

رسمی استان پر 
شده است

ظرفیت اقامتگاه های رسمی استان پر شده است

%75

%70

محمد باریکانیگردشگری
روزنامه نگار

%70
زاهدان

%100
زرآباد، کنارک، دشتیاری چابهار

هوش مصنوعی، مدیرعامل می شود
شــرکت نت دراگون اعالم کرده اســت کــه از این پس یک 
هوش مصنوعی به جای مدیرعامل در این نهاد فعالیت خواهد 
داشــت. به گزارش گیزمودو، این شرکت چینی که در زمینه 
توسعه بازی های آنالین و اپلیکیشن های موبایل فعالیت دارد، 
به  تازگی اعالم کرده است که از یک هوش مصنوعی در سمت 
مدیرعامل بهره خواهد گرفت. این هوش مصنوعی که جنسیت 
آن زن است برای تصاحب سمت مدیر اجرایی در شرکت مذکور 
درنظر گرفته شده است و تانگ یو نام دارد. مسئولین این شرکت 
معتقد هســتند که بهره گیری از هوش مصنوعی می تواند به 
تحول سیستم مدیریتی و بهبود بهره وری عملیاتی کمک کند.

شایان ذکر است که شرکت NetDragon Websoft یکی 
از غول های فناوری چین به شمار می رود که امتیاز چندین 
بازی در کنار برنامه ها و ســرویس  های آموزشی آنالین را در 
اختیار دارد. همچنین شــرکت های تحت مالکیت آن مثل 
Jumps tart هم از محصوالت محبوبی برخوردار هســتند. 
یکی از مشهورترین بازی های این شرکت Neopets نام دارد 
که بازیکنان در آن به نگهداری و مراقبت از حیوانات مجازی 
مشغول می شوند. انتصاب هوش مصنوعی به عنوان مدیرعامل 
در یک شرکت بزرگ بحث های زیادی را هم در پی داشته است 
و کارشناسان حوزه کسب وکار مواضع گوناگونی نسبت به این 

تصمیم اتخاذ کرده اند.

با گسترش تکنولوژی های نوین ازجمله فناوری 
اطالعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، واقعیت 

افزوده، واقعیت مجازی و فناوری های دیگر در 
گوشه گوشه زندگی مردم، شرکت های مختلف 
تالش کردند که این فناوری هــا را در حوزه 
گردشگری و ســفر هم به کار بگیرند. شاید 
اپلیکیشن های مسیریاب نخستین نمونه هایی 

باشند که در فصل سفر مورد توجه مردم قرار 
می گیرند. این در حالی است که فناوری های 
 Augmented( دیگر، ازجمله واقعیت افزوده
Reality( طی ســال های اخیر مورد توجه 
توسعه دهندگان قرار گرفت و در بسیاری از 

اپلیکیشن ها و دیوایس ها به کار گرفته می شود. 
همچنین اپلیکیشــن های رزرو هتل، خرید 
بلیت و تعمیر و امداد خودرو ازجمله مواردی 
محسوب می شود که شرایط آسان تری برای 

مسافران نوروزی فراهم می کنند.

   مسیریاب ها
چند سالی می شــود که پس از نصب یک مســیریاب معروف در 
گوشی ها، جوانان ایرانی تالش کردند که نمونه داخلی آن را توسعه 
دهند و پیاده ســازی  کنند. اکنون 2مســیریاب بومی به نام های 
»نشــان« و »بلد« در گوشــی های مردم جای خود را باز کرده اند. 
این مسیریاب ها با به روزرسانی هاي مستمر که انجام می دهند، هر 
روز به قابلیت های خود اضافه می کنند. نقشــه آفالین یکی از این 
قابلیت هاست که در مواقعی که پوشش اینترنت مناسب نیست به 
کمک مسافران می آید و آنها را به مقصد می رساند. ازجمله امکانات 
مسیریاب های ایرانی، نشان دادن مراکز مهم درمانی، خرید، هتل، 

رستوران و موارد دیگر در نقطه ای است که کاربر حضور دارد.

   پیش بینی آب و هوا
اپلیکیشــن های پیش بینی آب و هوا نیاز شما را تا حد قابل قبولی 
برآورده می کنند. اکنون تقریبا همه گوشــی های هوشمند مجهز 
به یکی از این اپلیکیشن هاست که می توانید براساس آب و هوای 
روزهای پیش رو، سفر و گردش های کوتاه خود را برنامه ریزی کنید. 
اگر اپلیکیشن پیش بینی آب و هوا ندارید یا برای شما چالش هایی 
ازجمله کندی اپلیکیشــن ایجاد می کند، با جست وجو در گوگل 

می توانید از آب و هوای منطقه مطلع شوید.

   واقعیت افزوده
فناوری واقعیت افزوده در سفر چه کمکی به شما می کند؟ جواب 
این سؤال یک عبارت است، شــناخت مجازی نزدیک به واقعیت. 
اکنون بســیاری از مکان ها چنین قابلیتی را بــرای مردم فراهم 
کرده اند، ازجمله موزه هــا. درواقع، بدون اینکــه وارد موزه یا هر 
مکانی دیگر ازجمله بناهای تاریخی شــوید، می توانید به صورت 
»سه بعدی« ســیاحت مجازی کنید. با این حال، مسیریاب ها هم 
به قابلیت واقعیت افزوده پی برده اند و بعضی از آنها این امکان را در 

اپلیکیشن خود ایجاد کرده اند.
 با استفاده از این فناوری شما می توانید محیط اطراف خود را به صورت 
»سه بعدی« روی گوشی خود مشاهده کنید. عالوه بر این بعضی از 
فروشگاه ها هم از واقعیت افزوده استفاده کرده اند. به این معنی که 
کافی است اسکنر گوشــی خود را فعال کنید و گوشی را به سمت 
ویترین بگیرید. در این شــرایط، می توانید بدون ورود به فروشگاه، 
اجناس و اطالعاتی را که فروشــنده تشخیص داده که نمایش داده 

شود، روی صفحه گوشی خود مشاهده کنید.

   سفر بین شهری، بلیت و اقامتگاه
اکنون یکی از تاکسی های اینترنتی کشور امکان سفرهای برون شهری 
را فراهم کرده است. اگر موفق به تهیه بلیت برای استفاده از وسایل نقلیه 
عمومی برون شهری نشــدید، می توانید از این امکان استفاده کنید. 
خودرو با اعالم قیمت، به لوکیشن شما اعزام می شود و مسافران را به 

شهر مقصد می رساند.
همچنین اپلیکیشن های خرید بلیت قطار، اتوبوس و هواپیما را تقریبا 
همه مردم می شناسند. با استفاده از این اپلیکیشن ها که تعدادشان کم 

هم نیست، می توانید نیازهای احتمالی خود را برطرف کنید.

   امداد خودرو و بنزین
خرابی خودرو همیشه آزاردهنده است. اما اگر در سفر این اتفاق بیفتد 
و تعمیرگاهی هم در نزدیکی شما نباشد، بدون تردید کام همه را تلخ 
می کند. اپلیکیشن های عیب یابی، تعمیر و انتقال خودرو اما می توانند، 
درصورت بروز یک اتفاق غیرمنتظره به مسافران کمک کنند. حتی در 
صورت نیاز، بعضی از این اپلیکیشن ها با خودروهای ویژه، مسافران را 
به نقطه ای مطمئن می رسانند. همچنین این اپلیکیشن ها می توانند 
لوکیشن دقیق خودروی معیوب شما را به متخصصان و تعمیرکاران 
این اپلیکیشن ها نشان دهند. از آنجا که تعداد این اپلیکیشن ها زیاد 
است، آنها را نام نمی بریم، اما با یک جســت وجوی ساده می توانید 
آنها را دانلود و نصب کنید. همچنین اگر خدای ناکرده، آمپر بنزین 
شما هشدار داد، اپلیکیشن هایی طراحی شــده اند که با استفاده از 
خودروهای حمل بنزین، باک شــما را پر می کنند. ایــن اتفاق در 
جاده های پرترافیک و جاده هایی که فاصله شــهرها زیاد است و در 

مسیر، پمپ بنزین هم دیده نمی شود، محتمل است.

   عکاسی
عکاسی، جزء فراموش نشدنی هر سفری است. برای اینکه بهترین 
عکس ها را ثبت کنید، اپلیکیشن هایی طراحی شده است. ویژگی 
این اپلیکیشن ها، فیلترهای متنوعی است که باعث می شود خاطرات 
سفر با جذابیت بیشتری ثبت شوند. ازجمله این اپلیکیشن ها که رابط 
 B612 و Retrica کاربری مناسب و راحتی هم دارند، اپلیکیشن های

است که عکس های زیبایی برای شما به یادگار خواهند گذاشت.
طرح: همشهری/ بهرام غروی

عماد الدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

63.000 6.000
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عیدبال!
اگر برنامه خاصی برای تعطیالت عید ندارید، 

اصال نگران نباشید. در این روزها بازی های ملی و 
باشگاهی جذابی برگزار خواهد شد. خوشبختانه 

دیگر خبری از پیک های نوروزی هم نیست 
که بخشی از روح و ذهن بچه ها را در 

این مدت به خودش اختصاص 
بدهد!

هیجان 
در ناپل

قهرمان این فصل سری آ قبل از قطعی 
کردن قهرمانی، ســیزدهم در زمین 
خودش با میالن روبه رو می شود. آنها 

در این جدال به دنبال نشان دادن 
شایستگی شان هستند.

سیزده بدر 
با دوئل سهمیه

میزبانی سیتی از لیورپول در دوازدهمین روز 
فروردین، جذابیت بســیار زیادی خواهد داشت. 

برخالف چند فصل قبل، ایــن بار این 2تیم به صورت 
همزمان مدعی قهرمانی لیگ نیستند اما این بازی 
برای سیتی بســیار مهم به نظر می رسد. آرسنال 

هم در همین روز با لیدز مســابقه می دهد. 
یک روز بعد هم نیوکاســل و یونایتد 

به مصاف هــم می روند.

هیجان 
در آخرین جمعه عید

لیگ برتر ایران در آخریــن جمعه نوروز 
برمی گردد و نبردهای جذابی نیز در این هفته 

برگزار خواهد شد. در این روز استقالل با ذوب آهن 
مسابقه می دهد، سپاهان میزبان نفت آبادان است 
و پرسپولیس نیز باید با رفسنجان با بهترین خط 

دفاعی لیگ برتر روبه رو شــود. این 3نبرد 
بدون تردید در روند جنگ قهرمانی 

لیگ برتر بسیار مؤثر خواهند 
بود.

هانسی 
به دنبال جبران

تیم ملی آلمان نیــز در این ایام 2دیدار 
دوســتانه خواهد داشــت. ژرمن ها پنجم 

فروردین با پرو و هشــتم فروردین با بلژیک 
مســابقه می دهند. این نبرد دوم بین 2تیم 
ناکام جــام جهانی، جذابیت هــای زیادی 

خواهد داشت.هانســی فلیک می داند 
که ســاعت ها برای او و تیمش در 

آلمان، به شماره افتاده اند.

رونمایی 
از تیم ژنرال

اولین مسابقه دوستانه تیم ملی با هدایت 
قلعه نویی فقط چند روز بعد از شــروع کار 

او برگزار خواهد شــد. تیم های ملی ایران و 
روسیه سوم فروردین در آزادی با هم مسابقه 
می دهند. پس از ســفر زنیــت به اصفهان 

برای دیدار با سپاهان، این دومین نبرد 
دوستانه روس ها با فوتبال ایران 

در هفته های اخیر است.

یکشنبه 
داغ در پاریس

کیلیان امباپه و رفقا نیز ســیزدهم 
فروردین به مصاف لیــون می روند؛ 
مسابقه ای که در ســال های اخیر 

همیشــه جــذاب و پرتنش 
بوده است.

مسی 
وارد می شود

قهرمــان جهان یکــی از تیم های پرکار 
این فیفادی به شــمار می رود. آرژانتین سوم 

فروردین در یک دیدار دوستانه میزبان پاناما 
خواهد بود. این نخستین مالقات تیم اسکالونی 
در زمین فوتبال با هــواداران آرژانتین پس 

از قهرمانی جهان به حســاب می آید و 
لحظات دلچسبی برای بازیکنان 

این تیم خواهد ساخت.

بازی 
بدون سرمربی!

پــس از برکناری تیتــه، برزیلی ها هنوز 
سرمربی جدیدشــان را معرفی نکرده اند و 

رامون منزس به صورت موقت روی نیمکت این تیم 
نشسته است. برزیل هشتم فروردین در یک نبرد 
دوســتانه در خاک مراکش به مصاف این تیم 

می رود. مراکش شگفتی ساز جام جهانی 
بود و ایــن جــدال، زیبایی های 

زیادی خواهد داشــت.

یک هیچ 
بعدی تیم ژاوی

دوازدهم فروردین ماه، بارســا نیز به 
مصاف الچه می رود؛ جدالــی که احتماال 

نتیجه یک بر صفر دیگری را برای تیم ژاوی 
رقم خواهد زد. تیمــی که با همین نتیجه ها 
به اســتقبال قهرمانی در اللیگا می رود. 

رئال مادرید نیز باید سیزدهم فروردین 
در زمین خــودش با وایادولید 

روبــه  رو شــود.

فینال 
نوروزی بوندس لیگا!

دوازدهم فروردین ماه، بزرگ ترین بازی 
ســال بوندس لیگا بین بایرن و دورتموند 

برگزار می شــود. 2تیم در جــدول فاصله 
بسیار کمی با هم دارند و در این فصل رقابت 
فوق العاده نزدیکی داشته اند. به نظر می رسد 

برنده این بازی، بخــش مهمی از راه را 
برای قهرمانی در این فصل از لیگ 

آلمان طی خواهد کرد.

بهروز رسایلی|  سال پرماجرای 1401به روزهای پایانی اش رسیده 
و شاید حاال زمان مناســبی برای ارزیابی کلی اهالی حاضر در 
حوزه فوتبال باشد. به همین بهانه نگاهی به فهرست برنده ها و 
بازنده های فوتبال کشورمان در یک سال گذشته انداخته ایم، 
با این توضیح که یافتن برندگان کار بسیار سختی است، اما 
فهرست بازنده ها را تا نوروز ســال بعد می شد ادامه داد!

کی برد؟
کی باخت؟

نگاهی به برنده ها و بازنده های 
فوتبال ایران در سال 1401

نوروز فوتبالی

1402/1/13 1402/1/13

1402/1/3

1402/1/5

1402/1/10

1402/1/131402/1/12

1402/1/3

1402/1/8

1402/1/12

امیر قلعه نویی
حضور او در فهرســت برنده ها کامال 
غیرمنتظره اســت؛ درســت مثل 
انتخابــش به عنوان ســرمربی تیم 
ملی! هر چه سال سپری شده را باال 
و پایین کنید، هیچ اثری از سزاواری 
و شایســتگی خارق العاده امیر برای 
رسیدن به این ســیاهه نمی بینید، 
اما به هر حال مهــر او به دل مدیران 
فدراســیون افتاده و ایــن مربی را 
روی ارزشمندترین نیمکت فوتبال 
کشور نشانده اند. به روایت روشن تر 
قلعه  نویی نبرد، بلکه بلیتش برنده شد 
و با اقبال بلند به فهرست برنده های 
ســال راه یافت! وگرنه عملکرد او در 

گل گهر فوق العاده معمولی بود.

مورایس
مورایس ســابقه دســتیاری ژوزه 
مورینیو را در کارنامه دارد و به عنوان 
سرمربی هم در لیگ های کره جنوبی 
و عربستان صاحب عناوین قهرمانی 
شده است. سپاهان برای پایان دادن 
به عطش 8ساله اش برای قهرمانی 
سراغ این مربی پرتغالی رفت و به نظر 
می رســد انتخاب خوبی هم داشته 
اســت. مورایس تا اینجا از نظر فنی 
خوب بوده و توانســته تیمش را که 
البته پرســتاره هم هست در پایان 
سال به صدر جدول برساند، اما این 
تنها مزیت او نیست، چرا که مربی 
پرتغالی از حیث رفتاری و شخصیتی 

هم فوق العاده آرام و نجیب است.

رضا اسدی
او برنده بزرگ ســال در فوتبال ایران 
است. بعد از تجربه بسیار ناموفقی که در 
پرسپولیس داشت و به سیبل انتقادات 
تبدیل شده بود، به خوبی توانست در 
تراکتور خودش را احیــا کند. یکی از 
خوش شانسی های اسدی این بود که 
آنجا به پست پاکو خمز خورد؛ سرمربی 
اســپانیایی که این بازیکن را به خط 
حمله منتقل کرد و باعث شد اسدی با 
به ثمر رساندن 8گل، تا این لحظه در 
صدر جدول بهترین گلزنان لیگ برتر 
قرار بگیرد. در مورد تراکتور حتما باید 
به ریکاردو آلوز هم اشاره کنیم؛ بهترین 
خرید فصل از پرتغال که با 12پاس گل 

یکه تاز جدول بهترین پاسورهاست.

ساپینتو
اوایل که به استقالل آمده بود موافقان 
زیادی نداشت. کارنامه اش نشان می داد 
آدم ناراحتی است. به عالوه در استقالل 
جانشین یک مربی محبوب و قهرمان 
مثل فرهاد مجیدی شده بود. شکل کار 
و نتایج اســتقالل هم در شروع کار او 
طوری نبود که باعث رضایت هواداران 
شود. با این حال هر چه جلوتر رفتیم 
شرایط برای ساپینتو بهتر شد. استقالل 
او حاال فوتبال خوبــی بازی می کند و 
نتایجی به دست آورده که شانس تکرار 
عنوان قهرمانی را به این تیم می دهد. 
خود ســاپینتو هم با جوش و خروش 
بی نهایتش توانسته محبوبیت زیادی 

پیدا کند.

مهدی رحمتی
شــاید این انتخــاب از نظرتان کمی 
غیرمنتظره باشــد. با این حال مهدی 
رحمتــی اســتانداردهای راهیابی به 
فهرست برنده ها را دارد. عملکرد او در 
آلومینیــوم اراک واقعا قابل قبول بوده 
است. ستاره سال های پیشین استقالل، 
فصل گذشته توانست با آلومینیوم به 
فینال جام حذفی برسد، هرچند آنجا 
مغلوب نساجی شد. امســال هم تیم 
اراکی توانسته در رده هفتم جدول قرار 
بگیرد که با توجه به بضاعت این تیم، 
واقعا قابل قبول اســت. آلومینیوم که 
امســال از همه مدعیان امتیاز گرفته، 
در نیم فصل دوم تنها یک امتیاز کمتر از 

پرسپولیس به دست آورده است.

تیم ملی
فهرســت  سرلیســت  طبیعتــا 
بازنده های سال را باید به تیم ملی 
اختصاص داد؛ تیمی کــه بارها از 
ســوی بازیکنانش به عنوان »نسل 
طالیی« و بهترین تیم تاریخ فوتبال 
ایران خوانده شده، اما در جام جهانی 
عملکرد فوق العاده ضعیفی داشت. 
تیم ملی که نتوانست قابلیت های 
خود را به نمایش بگذارد، از راهیابی 
به مرحله حذفی جام جهانی محروم 
ماند. این همــان ماموریتی بود که 
آنها به خاطرش به قطر رفتند، اما 
در شــرایطی که 3 تیم آسیایی به 
دور بعد رسیدند، تیم ملی ایران از 

این مهم محروم ماند.

کارلوس کی روش
او تحت هــر شــرایطی از حامیان و 
منتقدان سرسخت خود برخوردار بوده، 
اما اگر قرار باشد به طور کلی به موقعیت 
او در ایران نگاه کنیم شــاهد سیری 
نزولی خواهیم بود. کی روش ســال 
2014در اوج محبوبیــت بود، اما هر 
چه جلوتــر رفتیم پایگاهــش افول 
کرد؛ طــوری که بعــد از جام جهانی 
2022انتقادات از این مربی پرتغالی 
به حجم بی سابقه ای رسید. کی روش 
برای سومین بار از صعود با تیم ملی به 
مراحل حذفی جام جهانی محروم ماند 
و البته در برابر انگلیس، سنگین ترین 
شکســت تاریخ تیــم ملــی در این 

مسابقات را رقم زد. 

سیاوش یزدانی
سال سیاه، شــاید بهترین تعبیر برای 
سیاوش باشــد؛ بازیکنی که زمستان 
پارســال در اوج دوران فوتبالش بود، 
محبوبیت زیادی داشت و هوادارانش 
حتی عقیده داشتند در جام جهانی باید 
در ترکیب اصلی به میدان برود. با این 
حال همه  چیز برای یزدانی زیر و رو شد. 
رفتار غیرحرفه ای او در قبال ملوان پس 
از آنکه ســرباز این تیم شد، آغاز زوال 
حرفه ای یزدانی بود. با حضور ساپینتو، 
این بازیکن به نیمکت نشــین محض 
تبدیل شد و نهایتا به سپاهان پیوست. 
در سپاهان هم فاجعه دبل پنالتی دادن 
جلوی پرســپولیس پیش آمد که یک 

جام را از کف طالیی پوشان ربود.

یحیی گل محمدی
از نظر »فنی« او هم سال خوبی را 
پشت سر نگذاشت. آغاز سال برای 
یحیی با اهدای جــام قهرمانی به 
فرهاد مجیدی و اســتقالل، رقیب 
دیرینــه همراه بود. بــا یحیی نوار 
قهرمانی های پرسپولیس پاره شد 
و البته لیگ امســال هــم برایش 
چندان خوب پیش نرفته است. در 
فاصله 7هفته مانده به پایان فصل، 
پرســپولیس 4امتیاز از ســپاهان 
عقب افتاده و بازی های دشوارتری 
هم در مقایســه با تیم حریف دارد. 
شکست در بازی رودررو با سپاهان، 
پایان تلخ یک ســال ناگــوار برای 

گل محمدی بود.

جواد نکونام
افــول عجیــب نکونام در ســال 
1401واقعا کم نظیر بوده اســت. او 
که فصل گذشته با فوالد قهرمان جام 
حذفی شد و مقبولیت خوبی داشت، 
امسال از هر نظر رو به نزول گذاشت. 
نتایج فــوالد با وجــود خریدهای 
مهمش اصــال چنگی بــه دل نزد. 
همزمان اسم نکونام به عنوان گزینه 
مربیگری و سپس سرمربیگری تیم 
ملی همراه شد که مردم چندان از 
آن اســتقبال نکردند. از همه بدتر 
اما استعفای بدون توجیه و ناگهانی 
نکونام پیش از بازی با الهالل در لیگ 
قهرمانان آســیا بود که بدجوری به 

اعتبار این مربی لطمه زد.
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افقی:
1 - پوشاک - واحد شمارش 

گردنبند - ریش صورت
2 - کباب معــروف و محبوب 
همدان - رودخانه مرزی ایران 

و عراق
3 - چرب کــردن - باعــث و 

موجب - چند جزء
4 - گهــواره - وصف کننده - 

سکونت دادن
5 - پلیــس مخفــی آلمان 
هیتلری - سه گانه - وارونه اش 

خوب نیست!
6 - چه وقت - مساحت فضای 
قابل استفاده هر واحد مسکونی 

- آفرین فرنگی
7 - پســندیدن در فضــای 
مجازی - گلی زیبا - مجلس 

جشن
8- دایره ای شکل - بزرگ منشی-  

الستیک خودرو
9 - مهاجرت دسته جمعی - از 
کوه های هزار مسجد در قوچان 
سرچشمه می گیرد - رنگ سیاه

10 - روشنایی ها - بزرگراه - 
تخم مرغ انگلیسی

11 - سخن بی پرده - نویسنده 
رمــان فلســفی کاندیــد - 
کاالهایی که به کشــور دیگر 

فرستاده می شود
12- صــادق و بــی ریــا - 

آشکارا-  صفیر
مشاهده کردن -  13- اهل رشت - 

ساخته شده از خاک رس
14 - فیلمی وســترن ساخته 
جان فورد بــا بازی جان وین-  

همدلی
 15 - ظالــــم - چــــاک - 

پرتو پر قدرت نور تک رنگ
  

عمودی:
1 - گریختن - پیروز و موفق- 

پـلیدی
2 - ضربــه ای با پــا - رمانی 
مشــهور نوشته ســروانتس 

اسپانیایی
3 - بی خبر از خود - کشــتی 

سنتی مازندران - پنهان
4 - خطاب غیرمودبانه - لقب 
پادشاهان روسیه بود - نوعی 

واشر الستیکی
5 - حس ســامعه - از ظروف 

آزمایشگاهی - مروارید
6 - شهر مدفن ســتارخان - 
 ضــربــــه ای در بــوکـس - 

بـاران مـنجمد
 7 - تــصـویـب شـــده - 

مـکان مـالقات - عـلف
8 - دریغ - ادب - چشم سوم!
9 - فرار کردن - دوم - ازدواج

10 - مایه درد ســر - صحرا - 
کالس عربی

11 - ضمیر اول - زمان گذشــته - 
نوعی بیماری روانی

12 - بیشترین مقدار - پودر دستگاه 
پرینتــر - گاهی یاد هندوســتان 

می کند
13 - امیدوار کردن - برقرار - نام ها

14 - از هنرهای بومــی اصفهان - 
تجزیه سلولی

15 - صــدای بـــلند - ســـالح 
 بـومیان استرالیا - خـالصه عنصر 

جـذاب خـبر

گرگتبکوکضورقم
شورفتسدلاوسرر
ندعرورهنتخاب
يقالشرورتودرا

زانراتتراکاد
يچروسيتنسواد
تمهتلانمماندب
حايبوفدماردو

محرلدرتنانانس
لقنهماننمجنا

وفميتداعمادف
يقرتصتخمياسرو
هبهبوشووزورت
وشسکرکلايرايو
هرامشلبنسدرون 15
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سخت

267854139
189736245
354921687
936512874
825497316
741683592
478165923
513249768
692378451

متوسط

 3   9    6
7     8    
2  9   4 5   
1 7    3    
  6    9   
   2    6 5
  3 4   6  1
   1     3
8    5   2  891273564

435689172
672145893
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ساده

متوسط

438592176
751638294
269714538
175963842
326845917
984271365
593427681
642189753
817356429

سخت
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