
پیام تسلیت  رهبر معظم 
انقالب در پی رحلت 
آیت هللا  علوی گرگانی

این مرجع معظم در قضایای گوناگون 
انقاب و مسائل کشور همواره 

وفادارانه در کنار مردم و پشتیبان 
نظام مقدس بودند و خدمات 

ارزشمندی کرده اند که موجب فیض 
و رحمت الهی است

افزایش تولید ســریال
 راه رقابت با ماهواره نیست

انتظارات از این دولت 
باالست

 گفت وگو با پیمان جبلی
 رئیس رسانه ملی

گفت و گو با علی بهادری جهرمی 
سخنگوی دولت

صفحه2

صفحه22

صفحه2

نادال، تاریخ ساز 
تمام نشدنی

 کارلتو روی
اعصاب رئالی ها

تنیسور اسپانیایی با کسب چهارصدمین برد 
خود در رقابت های مسترز 1000، دوباره در 

سال2022 تاریخ ساز شد 

3ماه پیش همــه رافائل نادال را تمام شــده 
می دانســتند امــا تنیســوری کــه روحیه 
جنگندگی و ذهنیت تسلیم ناپذیرش الگوی 
دیگر تنیسورهای دنیاســت در همین چند 
ماه بارها دنیــای تنیس را با دســتاوردهایی 
تاریخی شگفت زده کرده اســت؛ آخرینش، 
کسب چهارصدمین برد در رقابت های مسترز 

1000دنیا در مسترز ایندین ولز.
نادال که ســال را با قهرمانی تاریخی در اوپن 
استرالیا شروع کرد و به پرافتخارترین تنیسور 
دنیا تبدیل شد، شکســت ناپذیری اش را در 
رقابت های مسترز ایندین ولز هم ادامه داد و 
با پیروزی برابر دنیل اوانز انگلیسی، رکوردی 
دیگر به نام خود ثبت کرد. او حاال با 400برد در 
رقابت های مسترز 1000، باالتر از راجر فدرر 
سوئیسی )381برد( و نواک جوکوویچ صرب 

)374برد( قرار دارد.
به گزارش سایت رسمی اتحادیه تنیسورهای 
دنیا، او بعد از پیروزی و کسب این رکورد گفته 
اســت که اصا به آن فکر هم نمی کرده است؛ 
»من اصا از این رکورد خبر نداشتم، اما خب 
عدد خوبی است.« نادال، برای رسیدن به این 
رکورد در آمریکا، دوباره روحیه جنگنده خود 
را به رخ کشید؛ او در مســابقه قبل از اوانز، در 
حالی سباســتین کوردا از آمریکا را 2 بر یک 
شکســت داد که در ســت آخر، 5 بر 2عقب 
بود اما بازگشــتی بی نظیر به بازی داشــت و 
درنهایت در تای برک 7 بر 5 برنده شــد. این 
بازگشت اما در مقابل کاری که نادال در اوپن 
استرالیا برابر دانیل مدودف انجام داد چندان 
چشــمگیر نبود. نادال که بعد از ماه ها دوری 
به خاطر مصدومیت به تنیس برگشــته بود، 
درنهایت شگفتی به فینال اوپن استرالیا رسید 
و در فینال درحالی که 2 بر صفر برابر تنیسور 
روس عقب بود، 3 بر 2 به پیروزی رسید. با این 
قهرمانی در استرالیا، او تعداد قهرمانی هایش 
در رقابت های گرند اسلم را به 21 رساند و یک 

پله باالتر از جوکوویچ و فدرر قرار گرفت.
نادال برای رسیدن به چهارصدمین برد، یک 
رکورد شــخصی دیگر را هم ثبت کرد و تعداد 
پیروزی های متوالی اش را به 17 رســاند. این 
بهترین شــروع فصل برای نــادال، آن هم در 
34سالگی بود. درخشش نادال در هفته های 
اخیر، تمجید دیگر تنیس بــازان را به همراه 
داشته است و بســیاری او را بهترین تنیسور 
تاریخ خوانده اند. آندری روبلف تنیسور جوان 
روس، 2روز پیش گفت نــادال از نظر ذهنی، 
قوی ترین ورزشکار تاریخ است: »هیچ کس در 
تاریخ ورزش، از نظر ذهنی به اندازه نادال قوی 
نیست. در ورزش انفرادی، حفظ روحیه بسیار 
سخت است... نادال تنها کسی است که بدون 
توجه به اتفاقات بیرون زمین، می تواند این کار 

را انجام دهد.«

سرمربی رئال نزدیک بود یک بازی 
کم اهمیت را فدای ال کالسیکو کند

کارلو آنچلوتی یک بــار در دوره قبلی و یک بار 
زمانی که داشــت به مادرید برمی گشت گفت 
مربیگری در رئال مادرید آسان ترین کار جهان 
است. او همین کار آسان را این روزها به بهترین 
شکل انجام می دهد اما گاهی زیادی کارش را 
آسان می گیرد. در بازی ساده با مایورکا که هر 
4مسابقه آخرش را باخته بود، آنچلوتی دست 
از احتیاط برنداشــت و در آستانه ال کاسیکو 
تقریبا داشــت تیم را به نابودی می کشــاند. 
او به کاســمیرو و مندی که با یک کارت زرد 
ال کاسیکو را از دست می دادند فیکس بازی 
داد و میلیتائو هم چون ســرما خــورده بود از 
ســیاهه تیم خط خورد وگرنــه او هم فیکس 
می شــد و در خطر محرومیت قرار می گرفت. 
کاســمیرو 3 بار تا آســتانه گرفتن کارت زرد 
پیش رفت و یک بار آن واقعا حقش بود کارت 
بگیرد اما آنچلوتی در تعویض کردنش مقاومت 
می کرد. وضعیت مندی فرق داشــت و او هیچ 

بی احتیاطی نکــرد اما 
در پایان بــازی مصدوم 

شد. مندی مشکل عضانی دارد، هر چند که 
آسیب دیدگی اش جدی به نظر نمی رسد.
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نوروز، پیروز؟
پس از صعود زودهنگام به جام جهانی 

مأموریت بزرگ اسکوچیچ در آغاز سال نو، 
حفظ شکست ناپذیری برابر کره جنوبی است

20

چیزی نمانده بود رئال در ال کالسیکو 
بی بنزما شود؛ بازیکنی که در حال 

حاضر جایگزینی برایش نیست

کم اشتباه باشم طال می گیرمکریم دل ها
یونس امامی، ملی پوش کشتی آزاد 

74کیلوگرم ایران امیدوار است سال 
1401 را با قهرمانی در آسیا آغاز کند 18

19
چهره روز

سوژه روز

 ادامه  در
 صفحه19

پخش زنده روز

برنامه بازی

پدیده

پیکان

نساجی

صنعت نفت

15:00

16:00

پنجشنبه 26 اسفند 1400

جمعه 27 اسفند 1400

هفته 23

آلومینیوم

تراکتور
15:00

مس

ذوب آهن
15:00

سپاهان

گل گهر
17:00

نفت م.س

هوادار
15:00

فوالد

فجر سپاسی
17:00

پرسپولیس

استقالل
17:30

یوونتوس

ویارئال
23:30

لیل

چلسی
23:30

یک هشتم نهایی

موناکو

گاالتاسارای

وستهام

براگا

بارسلونا

سه ویا

21:15

21:15

23:30

پنجشنبه 26 اسفند 1400

ستاره سرخ بلگراد

بایرلورکوزن

لیون

فرانکفورت

گالسکو رنجرز

آتاالنتا

پورتو

بتیس

21:15

21:15

23:30

23:30

یک هشتم نهایی

رضا اسدی با 2گل به صدر اخبار 
برگشته و حتی ممکن است به 
ستاره غيرمنتظره داربی تبديل 
شود. او می گويد: می دانيم 
کار آسانی نداريم ولی انگيزه 
خوبی بين بازيکنان وجود دارد که 
بتوانيم قهرمان شويم

آرسنالداربی مرگ و زندگی

لیورپول
23:45

لیگ برتر انگلیس

صفحه17

یادداشت
سیدمحمدحسین حجازی؛مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد

زمانی که از گردشگری سخن به میان می آید بسیاری 
بر این باورند که منظور رفتن به جایی جز محل اقامت 
و سکونت است که باید برای اوقات فراغت و تفریح با یک برنامه مشخص و زمانبندی 
شده به آنجا رهسپار شــد. این در حالی است که گشــت  و گذار حتی در شهر محل 
سکونت به همراه خانواده با هدف شناخت ظرفیت های موجود آن شهر می تواند شکلی 
از گردشگری باشد که امروزه کارشناســان صاحب نظر به آن »گردشگری شهری« 
می گویند. زیرا هر شــهری به نوبه  خود دارای جاذبه های فرهنگی، تاریخی، مذهبی 
و طبیعی است و قابلیت فراهم کردن گردشگری کوتاه مدت و لذت بردن از یک روز 

تعطیل را برای خانواده ها خواهد داشت.
بر همین اساس، امروزه »گردشگری شهری« و اصوال شهرها به عنوان مقاصد سفرهای 
خانوادگی کوتاه مدت و در دسترس در جهان به یکی از اصلی ترین اهداف گردشگری 
تبدیل شده است. از این رو فعاالن و مسئوالن شــهری باید این فرصت پیش آمده را 
غنیمت شمرده و در راستای معرفی و گسترش »گردشگری شهری« اقدامات الزم و 

زیرساخت های مناسب را فراهم کنند.
خوشــبختانه تهران به عنوان پایتخت ایران، دارای پتانسیل های کافی برای رشد و 
توسعه »گردشگری شهری« و معرفی مقاصد گردشگری متنوع به شهروندان خود 
بوده و باید از چنین موقعیتی به ویژه در ایام نوروز که سایه ویروس کرونا روی صنعت 
گردشگری تأثیر مستقیم گذاشته است نهایت بهره  را برد و شهروندان را مجاب کرد که 
در شهر و دیار خود نیز می توانند اوقات فراغت خوبی را به همراه خانواده سپری کنند.

به طور کلی، مبنای اصلی توسعه گردشگری در شهرها، بر محوری ترین امکان در 
یک شهر استوار است. منطقه فرهنگی و گردشــگری عباس آباد نیز با 560هکتار 
وسعت در سال های اخیر بیشتر از هر زمان دیگری به موضوع فرهنگی، گردشگری 
و تفریحی به ویژه با محوریت حضور خانواده ها پرداخته اســت. تا جایی که نه تنها 

دیگر خبری از ساخت و سازهای دهه های گذشته و تخریب 
محیط زیست شهری نیست بلکه اراضی عباس آباد با تغییر 

رویکرد و راهبرد، وظیفه و رسالت خود را حفاظت از محیط زیست شهری و ایجاد 
مناطق امن و زیبا جهت حضور خانواده ها می داند. 

 توسعه گردشگری
خانواده محور
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داده نما
گرافیک: مهدی سامی

اوكراین و روسیه جمعا یك چهارم گندم صادراتی جهان را تامین می كنند. جنگ 
میان دو طرف، امنیت غذایی را در جهان به خطر انداخته است. 

جنگ اوکراین؛ تهدید امنیت غذایی جهان

سهم اوكراين و روسيه از صادرات گندم جهان

 بزرگترين واردكنندگان گندم از روسيه (به تن)

10 سال قبل اكنون

روسیه
اوکراین

تركيه
ايران
مصر

عربستان
آذربايجان

نيجريه
ليبی

بنگالدش
سوريه
سودان

ذخیره طالیی
  چین نیمی از گندم ذخیره شده 

در جهان را دارد.

چین
142میلیون 

دیگر كشورهای جهان
73میلیون 

هند
25میلیون 

آمریكا
18میلیون 

اتحادیه اروپا
10میلیون 

روسیه
13میلیون 

سنگ مسکو  پیش  پای  وین نیست
  حسین امیرعبداللهیان در سفر به مسکو : روسیه هیچ مانعی 

برای رسیدن به توافق نخواهد بود
 الوروف: روسیه از آمریکا، تضمین کتبی گرفته که تحریم ها

مانع همکاری در چارچوب توافق نمی شود

یک حمله پیچیده سایبری  ،  دسترسی  به  سایت های 
دولتی رژیم صهیونیستی  را غیر ممکن کرد

2روز پس از  سیلی موشکی ایران به صهیونیست ها 

اسرائیل آفالین شد

ادامه در 
صفحه3

 1000دستگاه اتوبوس 
در    راه تهران

خطر تله جمعیتي براي ایران
 وزارت بهداشت مي گوید، میانگین سني جمعیت کشور

10 سال پیرتر شده  است 

معاون شهردار: خبرهای خوبی برای گشایش فاینانس 
630 واگن چینی مترو از سوی دولت شنیده می شود

صفحه5

صفحه2صفحه12

وی
 غر

رام
/ به

ري
شه

 هم
رح :

ط

11

آنچه بر ساعت رسمی ایران گذشت؟
مجلس طرح لغو تغییر ساعت رسمی کشور را تصویب کرد

صفحه5

سال 1370

سال 1384

138
ل 5

سا

سال 1386

سال 1387

139
ل 9

سا

ل 1400
سا

 هیأت دولت مرحوم هاشمی
تغییر ساعت رسمی را مصوب کرد.

 تغییر نکردن ساعت کشور 
در مجلس به تصویب رسید.

 دولت
احمدی نژاد پس 

از 15 سال، مصوبه 
دولت هاشمی را 

لغو کرد.

در سال های 
 1385و 1386

ساعت رسمی کشور 
تغییر نکرد.

نمایندگان مجلس 
 طرح لغو 
 قانون تغییر 
ساعت رسمی را 
 مطرح کردند.

 مجلس شورای  اسالمی تغییر ساعت رسمی  کشور
را تبدیل به  قانون کرد.

 دوباره تغییر 
ساعت کشور در ابتدای 
فروردین و آخر شهریور 
اجرا شد.
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سنگ مسکو ، پیش  پای  وین نیست
وزیر امورخارجه کشورمان دیروز در رأس هیأتی، به منظور دیدار 
و گفت وگو با همتای روس خود، وارد مسکو شد؛ دیداری که در 
شرایط کنونی مذاکرات وین از اهمیت ویژه ای برخوردار است که 
شواهد موجود نشان می دهد با دســتاوردهای مهمی نیز همراه 

بوده است.
به گــزارش همشــهری، »پیگیــری توافق های ســفر دی ماه 
رئیس جمهور به مسکو«، »بحران اوکراین« و »مذاکرات هسته ای 
در وین« 3محوری بود که در دیدار و گفت وگوی وزیر امورخارجه 
کشورمان با همتای روس خود مورد بحث و بررسی قرارگرفت، 
اما رایزنی درباره مذاکرات هسته ای در وین به صورت پررنگ تری 
در سخنان دوطرف مطرح شد. برهمین اساس هم بود که حسین 
امیرعبداللهیان در نشست خبری با همتای روس خود با تأکید بر 
اینکه روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به توافق نخواهد بود، ابراز 
امیدواری کرد که در دقایق نزدیک به توافق، آمریکایی ها دست 
از زیاده خواهی بردارند. وی با اشاره به گفت وگوهای مثمرثمر با 
وزیر امورخارجه روســیه، تأکید کرد که درصورت توافق درباره 
موضوع های باقیمانده در وین، روســیه، همچنان که از ابتدای 
این دور از مذاکرات نقش بسیارمثبت و سازنده ای داشته است، تا 
پایان مذاکرات و رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار در کنار 
ایران خواهد ماند. امیرعبداللهیان با بیان اینکه وقفه ایجاد شده در 
مذاکرات می تواند زمینه ساز حل موضوع های باقیمانده و بازگشت 
نهایی همه طرف ها به تعهدات شان در برجام باشد، تصریح کرد: 
حفظ منافع و اصول ایران مستقل و مقتدر و تأمین منافع قطعی 
ملت ایران مورد اهتمام جدی ماست. وزیر امورخارجه کشورمان 
به نقش سازنده روســیه در مذاکرات وین هم اشاره و تأکید کرد 
که هیچ ارتباطی بین تحوالت اوکرایــن و مذاکرات وین وجود 
ندارد. وی همچنین از الوروف دعوت کرد که با ســفر به تهران 
در آینده نزدیک، دوطرف آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه و 

همکاری  های منطقه ا ی و بین المللی را مورد بررسی قرار دهند.

توافق با ایران برای بی اثر کردن تحریم ها
وزیر امورخارجه روسیه نیز دراین نشست خبری تأکید کرد که این 
کشور حتی در صورت افزایش تحریم های ضدروسی، همکاری 
با جمهوری اســامی ایران را افزایش می دهد. سرگئی الوروف 
همچنین اعام کرد که روسیه از آمریکا، تضمین کتبی دریافت 
کرده است که تحریم ها مانع همکاری در چارچوب توافق هسته ای 
ایران نخواهد شد. وی با اشاره به تحریم های یکجانبه غرب علیه 
ایران و روسیه، ادامه داد:  من با همتای ایرانی خود به توافق رسیدم 
که تأثیرات تحریم های غرب و معیارهای دوگانه و متناقض آن را 
نادیده بگیریم و آنها را بی اثر کنیــم. الوروف دیدار و گفت وگو با 
همتای ایرانی خود را مفید ارزیابی کرد و با بیان اینکه دعوت برای 
سفر به ایران را پذیرفته است، گفت: درحال کار روی پیش نویس 
یک توافقنامه جدید بین دو کشــور هستیم که این پیش نویس 

اصول همکاری ما در عرصه بین الملل را تعریف می کند. 

 پیام تسلیت به مناسبت
 درگذشت آیت اهلل علوی گرگانی

رهبر انقاب اســامی در پیامی رحلت عالم ربانی آیت اهلل آقای 
حاج ســیدمحمدعلی علوی گرگانی را تسلیت گفتند. براساس 
گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام 
به این شرح است:  بســم اهلل الّرحمن الّرحیم. رحلت عالم ربّانی 
آیت اهلل آقای حاج سیدمحمدعلی علوی گرگانی رضوان اهلل علیه را 
به حوزه علمیه قم و به همه شاگردان و ارادتمندان و مقلدان ایشان 
به خصوص به مردم مؤمن گلستان که ارادت ویژه به این بزرگوار 
و والد محترم شــان مرحوم آیت اهلل آقای حاج سیدسجاد علوی 
داشتند، و باألخص به خاندان گرامی و فرزندان مکّرم شان تسلیت 
عرض می کنم. این مرجع معظم در قضایــای گوناگون انقاب 
و مسائل کشــور همواره وفادارانه در کنار مردم و پشتیبان نظام 
مقدس بودند و خدمات ارزشمندی کرده اند که موجب فیض و 
رحمت الهی است ان شاءاهلل. از خداوند متعال علو درجات ایشان را 
مسئلت می کنم و امیدوارم با اجداد طاهرین شان محشور گردند. 

سیدعلی خامنه ای، 24 اسفند 1400

سیاست خارجیرهبری

دولت سیزدهم پس از یک دوره ایجاد 
نگرانی های مخالفان نسبت به تشکیل دولت 
آقای رئیسی و تبعات آن برای جامعه و حاکمیت 
تشکیل شد؛ دغدغه ای برای دفع این تبلیغات و 

ارائه برنامه ها و پاسخ مناسب داشتید؟
سیاه نمایی خیلی زیاد انجام شد و این فقط مربوط 
به ایام انتخابات نبود؛ سال هاست که خواسته اند 
یک نوع نگاه و تفکر از مدیریت جامعه کنار گذاشته 
شود یا کمرنگ شود. برای این هدف فضاسازی های 
زیادی نیز صورت گرفت. این اصطاح دیوارکشی 
در خیابان ها که منتســب به آقای رئیسی می شد 
یا داستان ســرایی های مختلفی که در حوزه های 
حقوقی و قضایی صورت می گرفت، گویای تخریب ها 
بود. این تنها مشکل آغاز دولت جدید نبود. پا به پای 
این داستان سرایی ها و فضاسازی ها، هجمه ای به 
وضعیت اقتصادی مردم نیز به واسطه کوتاهی های 
مفرط صورت گرفته بود. مقام معظم رهبری هم 
فرمودند که آمارها و شاخص های عملکرد اقتصادی 

دهه اخیــر قابل قبول نبود. 
نتیجــه اینهــا فضای 
منفی ای می شود که در 
افکار عمومی و بر روحیه 

و امیــد مــردم 

ســیطره پیدا کرده بود و برخاف شعارهایی که 
پیش از این داده شده بود، مردم در ناامیدانه ترین 
شرایط موجود در حوزه های مختلف قرار داشتند، 
یعنی شــرایط در ابتدای دولت بســیار سخت و 
ناراحت کننده  بــود. اما نتیجه همه این شــرایط 
حضور پرشــور مردم   پای صندوق های رأی بود. 
باالخــره 18میلیون نفر یعنی حــدود 70درصد 
شرکت کننده ها به همان فردی که اینگونه علیه  
او اتهام افکنی می شــد رأی می دهند و از او دفاع 
می کنند. مردم با رأی خودشــان با مسببان این 
شــرایط حرف زدند و نگاه شــان را روشن کردند. 
به نظرم این حرف مردم حاصــل دیدن خدمات 
گذشته آقای رئیسی در آستان قدس و قوه قضاییه 
بود. مردم دیدند که رئیس جمهور جدید نگاهش 
خدمت به مردم و کار و تاش شــبانه روزی برای 
مردم اســت. همین نگاه هم برای رفع دغدغه ها 
کارآمد است و مسیر و خط مشی دولت نیز همین 
اســت. دولت اعتقاد دارد برای حل این مشکات 
و برای اصاح این فضاســازی ها باید صادقانه به 
مردم خدمت کــرد. مردم خادمین خودشــان را 
خوب می شناسند و با آنها انس می گیرند. باید هم 
صادقانه خدمت کرد و هــم صادقانه صحبت کرد 
و شــرایط، برنامه ها و اقدامات را توضیح داد. مقام 
معظم رهبری فرمودند که اگر نمی شود به هدفی 
دست پیدا کرد صادقانه با مردم در میان بگذارید 
که چرا نمی شود و مشکات و موانع چه بوده 
است. با مســیری که دولت در 
پیش گرفته همچنان که در 
6ماه گذشته از دولت بیشتر 
شناخت پیدا کرده اند، فضا 
روشــن تر و امید بیشــتر 

خواهد شد.
با وجود اینکه 
دولت و مجلس از نظر 
نگاه سیاســی همسو 

هستند ولی انتقادها از سوی نمایندگان نسبت 
به دولت کم نبوده اســت. تعبیر دولت از این 

افزایش انتقادات چیست؟
معاون پارلمانــی رئیس جمهور اخیرا در جلســه 
هیأت دولت گزارشــی از میزان تذکرها و سؤاالتی 
داد که نمایندگان مجلس نسبت به اعضای کابینه 
داشــته اند و آن را با ابتدای دولت قبل قیاس کرده 
بودند. بله، وقتی مقایســه صورت می گیرد حجم 
به نسبت باال بوده است. من اینگونه تفسیر می کنم 
که بخشــی از حجم مطالبات به خاطر شرایط روز 
است. وقتی شــرایط باثبات و عادی است، نماینده 
هم به دولت وقت می دهد که سر صبر تصمیم گیری 
کند. یک وقت شرایط عادی نیست و انتظارات مردم 
و نماینده ها متفاوت می شــود. یک بخش هم این 
اســت که از چه دولتی چه انتظاری می رود. زمانی 
از فردی انتظار می رود کاری را با فان ســرعت و 
قدرت انجام دهد و از فــرد دیگری انتظار متفاوتی 
می رود. انتظارات از این دولت انتظارات باالیی است. 
با تجربه ای که از عملکرد آقای رئیسی و اطرافیانش 
دیده شده، انتظار دارند که امور با سرعت، کیفیت و 
سامت بیشتری پیگیری شود. بخش سوم هم ناشی 
از اختاف سلیقه نمایندگان با دولت است. باالخره 
صددرصد نمایندگان بــه همه اعضای کابینه رأی 
نداده اند و ممکن اســت برخی از آنها نظر متفاوتی 
داشته باشند. ما از طرف مجلس چنین می پسندیم 
که بحث ها کارشناسی شده تر و در قالب مصوبات 
جمع بندی شود تا امور با تفکیک وظایف تقنینی 

و اجرایی با سرعت و ثبات بیشتری پیگیری شود.
برخی نمایندگان نیــز خیلی زود 
به استقبال اســتیضاح برخی وزرای کابینه 
رفته اند. طیف زیادی از نمایندگان در نطق های 
میان دســتور و تذکرات نسبت به مشکالت 
معیشتی مردم انتقاد می کنند. موضع دولت 

چیست؟ 
همین نمایندگان نیز چنین ادعایــی ندارند که 

وضعیت معیشتی مردم در 6ماه اخیر بدتر از 6ماه 
پایانی دولت سابق بوده باشد. مسئله آن است که 
انتظار مضاعفی از این دولت می رود. انصافا دولت 
دارد توان مضاعف برای پیگیری امور، نیازها و مسائل 
روز مردم می گذارد. ممکن است نماینده ای احساس 
کند کوتاهی شده است. این حق نماینده است که 

تذکر، سؤال یا استیضاح کند.
یعنی استیضاح را در همین ماه های 

نخست طبیعی می دانید؟
حق قانونی نماینده است ولی اینکه شما از من به عنوان 
سخنگوی دولت بپرسید که آیا اقدام درستی است، 
طبیعتا نه؛ چون این دولت هنوز در ابتدای راه است و 
کامل آثار عملکردش نمایان نشده است. هنوز بسیاری 
از برنامه های دولت نتوانسته در مسیر اجرا قرار گیرد. 
فراهم کردن زیرساخت ها در ماه های ابتدایی برای 
اجرایی کردن برنامه ها زمان می برد. برخی جاها باید 
برنامه ریزی صورت گیرد و برنامه ریزی های قبلی با 
توجه به اشراف اجرایی و آمار و ارقامی که در اختیار 
مدیران قرار گرفته، واقع گرایانه تر شــود. به نظر من 
زمان برای طرح این صحبت ها خیلی زود است. دولت 

مجلس را در کنار خودش می بیند.
آقای رئیسی رئیس جمهور کم گویی 
در مقایسه با روســای جمهور سابق است؛ 
جلسات ســخنرانی به مراتب کمتری برگزار 
می کند و گزارش جلســات هیــأت دولت 
نیز درنهایــت محدود به 2 یــا 3پاراگراف 
طرح مواضع ایشــان درخصوص مســائل 
کشور می شــود؛ از دوره تبلیغات انتخابات 
ریاست جمهوری به رغم برخی نامزدهای حتی 
همسو و البته غیرهمسو چندان تمایلی برای 

ورود به حاشیه ها نداشت. 
این ناشی از ویژگی شخصی 

آقای رئیسی است یا تصمیم ندارند درباره هر 
موضوعی که در کشور وجود دارد از تریبون 

رسمی درباره آن صحبت کنند؟

انتظارات از این دولت باالست
گفت و گو  با سخنگوی دولت درباره مهم ترین موانع کاری نیم سال نخست فعالیت کابینه

دولت سیزدهم فرمان پاسخگویی و ارتباطات 
خود با مــردم را با تمرکز بیشــتری در نهاد 
ریاست جمهوری، شورای اطالع رسانی دولت 
و دبیرخانه هیأت دولت هدایت می کند. علی بهادری جهرمی 
جوان ترین عضــو هیات دولت همزمان مســئولیت ارکان 

رسانه ای دولت، هماهنگی جلســات و تدوین پیش نویس 
لوایح و مصوبات هیأت وزیران را برعهده دارد. این تمرکز بر 
وظایف اطالع رسانی و دبیرخانه ای دولت به صورت محدود در 
برخی دولت های پیشین تجربه شده و رسمیت بخشیدن به 
شئون سخنگویی در جمع اعضای کابینه را تقویت کرده است. 

اطالع بیشتر سخنگویان دولت از عملکرد وزرا، پاسخگویی 
مؤثرتر و دقیق تر آنها در قبال سؤاالت افکار عمومی را نیز رقم 
زده است. بخش دوم گفت وگوی همشهری با بهادری جهرمی 
را پس از انتشــار بخش اول آن در ویژه نامــه نوروزی1401 

می خوانید.
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گفت و گو

هندسه قدرت نیروی دریایی سپاه تکمیل شد
در هشتمین مرحله از الحاق 
تجهیزات تخصصــی دفاعی 
به نیروی دریایی سپاه، برای 
نخســتین بار زیرســطحی های هوشمند به 
سازمان رزم این نیرو اضافه شد. دراین مراسم 
همچنین انبوهی از تجهیزات و ســامانه های 
موشکی و شناوری با قابلیت ها و ویژگی های 
عملیاتی جدید به سازمان رزم نیروی دریایی 
ســپاه ملحق شــد. ماندگاری و تــاب آوری، 
افزایش سرعت تا 95نات و همچنین قابلیت 
حمــل و شــلیک موشــک، از ویژگی های 
منحصربه فرد شــناورهای جدید راکت انداز، 
موشک انداز و شناســایی نیروی دریایی سپاه 
است. براســاس گزارش سپاه نیوز، ارتقای بُرد 

و قابلیت مانورپذیری موشک ها، گریزپذیری 
از جنگ الکترونیــک و افزایش قدرت انفجار 
و تخریب نسبت به ســامانه های قبلی نیز از 
ویژگی  سامانه های جدید موشکی الحاق شده 
به نیروی دریایی سپاه است. فرمانده کل سپاه 
در این مراسم با بیان اینکه روش های جدید در 
قدرت افزایی نظام اسامی برای ما مهم است، 
اظهارکرد: با الحاق زیرسطحی های هوشمند، 
هندسه قدرت نیروی دریایی سپاه یعنی سطح، 

باال سطح، زیرسطح و ساحل کامل شد.
 فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز گفت:  با الحاق 
زیرسطحی های هوشــمند، فصل جدیدی از 
توان و قدرت نظامی در مأموریت های نیروی 

دریایی سپاه رقم خواهد خورد.

ادامه در 
صفحه 10

دفاعی

اهمیت توسعه مناسبات با روسیه
وزیر امورخارجه همچنین در دیدار با همتــای روس خود با 
قدردانی از تالش  دیپلمات های این کشــور بــرای کمک به 
نزدیک شدن به توافق رفع تحریم های ایران، گفت: صرف نظر 
از هرگونه تحول بین المللی، توسعه مناسبات با کشور همسایه 
روسیه، برای جمهوری اسالمی ایران مهم است. امیرعبداللهیان 
با بیان اینکه تردید ندارم که دوطرف با جدیت عملیاتی شدن 
توافق های 2رئیس جمهور را پیگیری کرده ایم و این پیگیری ها 
را ادامه خواهیم داد، افزود: امروز فرصت مهمی است که درباره 
تحوالت در اوکراین، افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین و سایر 
مسائل بین المللی، گفت وگو و رایزنی کنیم. وزیر امورخارجه 
روسیه نیز دراین دیدار گفت: ما گفت وگوی مفصل و مستمری 
در سطح سیاسی داریم که موجب عملیاتی کردن توافق هایی 
که در سطح روسای جمهور در شهر مســکو صورت گرفت، 
می شود. الوروف با اشــاره به رویدادهای جهانی اخیر، افزود: 
به رغم این اتفاق ها، حجم تبادالت تجاری میان 2کشور، افزایش 
80درصدی داشته و به حدود 4میلیارد دالر رسیده است. وی با 
بیان اینکه برجام درحال نهایی شدن است، گفت: اطمینان دارم 
روابط 2کشور افق بهتری دارد، به ویژه با توجه به اینکه مذاکرات 

درباره برجام در دولت فعلی قرار گرفته است.

مرجع بزرگ قم
 آیت اهلل سیدمحمدعلی علوی گرگانی از مراجع تقلید شیعیان 
که از شــنبه هفته جاری به دلیل بیماری عفونــی در یکی از 
بیمارستان های قم بستری بود، دیروز دعوت حق را لبیک گفت. 
به گزارش همشهری، این عالم ربانی که کارنامه ای مملو از خدمت 
به مذهب تشــیع و تحصیل و تدریس معــارف دینی و دروس 
حوزوی داشت، از یکشنبه با تشدید بیماری به کما رفت و بهرام 
عین اللهی، وزیر بهداشت عصردوشنبه به نمایندگی از رهبرمعظم 
انقاب از این مرجع تقلید عیادت کرده و از نامساعد بودن وضعیت 
عمومی ایشان خبر داده بود. آیت  اهلل العظمی علوی گرگانی در 
خردادماه 1318 در نجف اشرف  به دنیا آمد و در 7سالگی همراه 
پدر بزرگوارش راهی ایران شد و درحدود 17سالگی به قم رفت 
و در حوزه علمیه این شهر نزد استادانی مانند حضرات آیات شیخ 
مصطفی اعتمادی )مطّول(، ستوده)شرح لمعه(، میرزا محمد 
مجاهدی تبریزی )مکاسب( و سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی 

)کفایه(، به تحصیل سطوح عالیه پرداخت.
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عزم شــهرداری تهــران برای ســاخت واحد های 
مسکونی در پایتخت به مرحله اجرایی رسیده است. گزارش

با کلنگ زنی پروژه  ساخت وســاز مسکن در یکی از 
بافت های فرسوده شهر تهران، طرح ساخت 180هزار خانه که پیش 
از این اعام شده بود، شروع شد و در سال آینده مراحل اجرایی آن 

ادامه خواهد یافت تا بر بازار مسکن تأثیر گذارد.
به گزارش همشهری، شــهردار تهران در مراسم کلنگ زنی طرح 
تامین مســکن جایگزین گودنشــینان باغ آذری، با تبریک میاد 
منجی عالم بشــریت امام زمان )عج( و تقارن آن بــا بهار طبیعت، 
گفت: شــهرداری خود را مکلف می داند در بازار مســکن و قیمت 
مســکن ورود جدی و نقش آفرینی اساسی داشــته باشد. این کار 
نویدی برای حرکت های جهادی اســت که مسیر تامین آسایش و 
آرامش بیشتر برای مردم خواهد بود. کلنگ زنی این مجموعه در باغ 
آذری منطقه 16 عما خداحافظی با آخرین گود تهران یعنی گود 
سیددرویش است و با ساخت و سازی  که در این گود صورت می  گیرد 
و تقدیم به کسانی می شــود که در آن زندگی می کنند، شرایط به 

سمتی می رود که تهران با گودهای خود خداحافظی کند.
علیرضا زاکانی با اشــاره به ســاخت 10هزار واحد مســکونی در 
بهار 1401، افزود: کاری که امروز آغاز می شــود، حاوی پیام ایجاد 
عدالت در تهران و نزدیک کردن فاصله شمال و جنوب است. این کار 
همچنین معطوف به الگوسازی، ایمنی بخشی و محله سازی  است که 
با اولویت دادن به نوسازی بافت فرسوده انجام می شود. لذا باید این 
کار بزرگ را که امروز در 3منطقه 16 و 4 و 5 با هم آغاز شد، تبریک 
گفت. برای سال آینده 180 هزار واحد را برای ساخت و نوسازی در 

دستور کار داریم که بخش عمده آن با تفاهمی است که قرار است 
در قالب قانون جهش مسکن در بافت فرسوده و زمین های ذخیره 

شهری انجام شود.
وی گفت: در تهران اگر فردی مســکن نداشــته باشــد 65 درصد 
حقوقش را باید به اجاره مســکن اختصاص دهــد و اگر در طلب 
خریدن مسکن باشد با شــرایط فعلی حدود 70 سال زمان می برد. 
مسکن  در تهران محل صدمه زدن به معیشت و سبد زندگی مردم 

است.

جمع آوری 6300 معتاد از 7 منطقه
شــهردار تهران ادامه داد: از آنجایی که در شهرداری از ابتدا اذعان 
داشــتیم که نمی توانیم نســبت به نیازهای جامعه و شــهروندان 
بی تفاوت باشیم، توجه به حوزه مســکن مورد عنایت قرار گرفت. 
همچنین الگویــی را در حوزه های مختلف دنبــال کردیم که آن 

تشکیل قرارگاه های عملیاتی بود.
زاکانی اضافه کرد: مثا در حوزه اجتماعی بنا شــد همتی توسط 
همه نهادها صورت بگیرد. حاصل تشکیل قرارگاه این بود که بالغ بر 
6300 معتاد متجاهر از مناطق هفت  گانه جمع و به کمپ ها منتقل 

شدند که این مسیر ادامه دارد.
زاکانی عنوان کرد: وقتی بنا شد در راســتای اراده ای که در کشور 
است ساالنه یک میلیون مسکن ساخته شود، در تهران تفاهمنامه ای 
را بــا وزارت راه امضا کردیــم و با وجود اینکه در جهش مســکن 
وظیفه ای نداشــتیم، قدرالســهم خود را پذیرفتیم تــا بتوانیم در 
نوسازی بافت فرسوده، مسکن سازی  و فقرزدایی در بافت فرسوده و 

در نهایت تغییر چهره شهر و ماحصل آن افزایش ایمنی و پایداری 
شهر مؤثر باشیم. شهردار تهران یادآوری کرد: مفتخریم که همه این 
امور را دنبال کردیم و سهم 10 هزار واحدی با همکاری بنیاد مسکن 
رقم خورد. مرحله اول آن در این 3نقطه احداث بیش از 3 هزار واحد 
مسکونی است و برای 7 هزار واحد الباقی قبل از خرداد سال آینده 

تمهیدات الزم انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: باید برای تامین ایمنی و تغییر چهره شــهر در این 
180هزار واحد درنظر گرفته شده، یک شیوه جدید داشته باشیم 

که سرانه های خدماتی هفت گانه نیز در آنها فراهم باشد.

نهضت ملی مسکن 
شــهردار پایتخت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هدف گذاری 
این است که 180 هزار واحد برای ســال آینده شروع و در هر سال 
نیز به اقتضای ظرفیت هایی که شهر دارد بتوانیم ساخت واحدها را 
عملیاتی کنیم، گفت: اساس کار شــهرداری داشتن زمین و مجوز 
است که پایه اصلی ساخت به حساب می آید. ضمن اینکه شهرداری 
هم با مجموعه نهادهای انقابی مانند بنیاد مســکن و هم با بخش 

خصوصی مشارکت می کند.
زاکانی بیان کرد: قدرالســهم ما نصف نصف اســت اما هر پروژه ای 
اختصاصات خاص خود را دارد. مثــا در پروژه ای که در آن حضور 
داریم بنا ســت که ســرانه های هفت گانه نیز تامین شــود. در این 
قدرالسهم تفاوت هایی ایجاد می شود اما زمین و پروانه از شهرداری 
است و بنیاد مسکن ســاخت آن را برعهده دارد. ما هم مابازای آن 
برای افرادی که در گود ساکن هستند و در محرومیت به سرمی برند 
واحد تحویل می دهیم و مجموعه گود برای ســرانه های هفت گانه 
اختصاص پیدا می کند. زاکانی ادامه داد: هدف گذاری این است که 
180 هزار واحد برای سال  آینده شروع و در هر سال نیز به اقتضای 
ظرفیت هایی که شهر دارد بتوانیم ساخت واحدها را عملیاتی کنیم 

و پرونده معضل بزرگ مسکن را در تهران ببندیم.

گود باغ آذری خانه می شود
زاکانی: در تهران اگر فردی مسکن نداشته باشد باید 65 درصد حقوقش را به اجاره مسکن اختصاص دهد

 و اگر در طلب خریدن مسکن باشد با شرایط فعلی حدود 70 سال زمان می برد

آیین کلنگ زنی ساخت 10هزار مسکن در پایتخت برگزار شد

پل تندرستی منطقه 2 در خدمت شهروندان
مســیر پیاده روی تندرســتی و 

55پروژه شهری دیگر، امروز در در شهر
منطقه2 به بهره برداری می رسد. 
پــل تندرســتی که بــا امــکان پیــاده روی و 
دوچرخه سواری ساخته شده است مسیر طوالنی 
از بوستان فدک به سمت فضای سبز سمت دیگر 
و شمالی بزرگراه شــهید همت را برای استفاده 

شهروندان فراهم می کند.
به گزارش همشهری، شهردار منطقه 2 در این باره 
این پروژه ها گفت: 56پروژه شــهری، منطقه ای 
و محلــه ای در قالب 32 عنوان بــا هدف ارتقای 
زیســت شــهری در منطقه2 آماده بهره برداری 
شــد. پروژه ها براســاس نیازها و ظرفیت های 
شناسایی شده در چند بخش فرهنگی، عمرانی، 
ترافیکی و خدمات شهری طراحی و احداث شد.

مهدی صالحی بهسازی فضاهای شهری، ارتقای 
سرانه ها و توسعه زیرســاخت ها در تحقق ایجاد 
شهر انســان محور را مهم ترین راهبرد مدیریت 

منطقه در اجرای طرح های عمرانی برشمرد.
او با اشــاره بــه ویژگی های منطقه در توســعه 
فضاهای تفریحی و گردشــگری گفت: منطقه2 

به دلیل وجود بوســتان ها و امکانات تفریحی از 
جذابیت گردشــگری برخوردار اســت برهمین 
اســاس پروژه های تفریحی و فرهنگی همچون 
پارک آدرنالین، مجموعه بازی  های فکری با هدف 

تامین رضایت شهروندان طراحی و ساخته شد.
وی با بیــان اینکه شــهرداری منطقه2 به دنبال 
اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــا بــرای تقویت 
زیرساخت های پیاده روی اســت، افزود: به این 
منظور پل تندرستی برفراز بزرگراه شیخ فضل اهلل 
نوری ساخته شد و با بهره برداری از آن، بوستان 
فدک به بوســتان 13هکتاری در ضلع شــمال 
بزرگراه شهید همت متصل می شود و شهروندان 
می توانند از این مســیر طوالنی به عنوان فضایی 
برای دوچرخه سواری و پیاده روی استفاده کنند.

شــهردار منطقه 2 افزود: به منظور بهبود شبکه 
معابر شــهری و بزرگراهی و همچنین تســهیل 
در دسترسی همه شــهروندان و همچنین افراد 
کم توان به امکانات شــهری، طرح های عمرانی 
در قالــب مناسب ســازی  معابر، بوســتان ها و 
ســاختمان ها، احداث و تکمیل خیابان گلبهار 
و بهســازی خیابان شــهید مهدی فرحزادی و 

همچنین اجرای عملیات روکش آســفالت اجرا 
شد.

وی رفع مشــکات ترافیکی و ایمن سازی  معابر 
را از دیگــر طرح  های اجرایی برشــمرد و افزود: 
ساماندهی ترافیک خیابان زنجان شمالی با انتقال 

ورودی مجموعه ستاد ترخیص خودرو از خیابان 
زنجان به حبیب اللهی، احداث پهلوگاه اضطراری 
در بزرگراه یادگار امــام )ره( و همچنین اصاح 
هندسی در 9نقطه از معابر و... ازجمله طرح های 

ترافیکی آماده بهره برداری است.

نام جدید معابر
 مناطق 5 و 22:   بخشی از خیابان شهید فهمیده 

به نام سردار شهید سیدمحمدحسین حجازی
 منطقه 1:   خیابان کیهان به نام اســتاد پرویز 

کردوانی
 منطقه 12:   کوچه سوم در خیابان مجاهدین 

اسالم به نام شهید حسن اسماعیلی
 منطقه 17:   کوچه محقق در میدان ابوذر به نام 

شهید عباس زال
 منطقه 17:   بوستان بی نام در خیابان رشیدی 

جهان به نام شهید حسن آسیایی
 منطقه 15:   کوچه گلســتان ششم در خیابان 

نبرد جنوبی به نام شهید فریدون لطفی
 منطقه 15:   کوچه بوستان هشتم غربی در بلوار 

ابوذر به نام شهید حمیدرضا سرمدیان
 منطقــه 15:  کوچه چهاردهم در شــهرک 

خاورشهر به نام شهید محمد جاور
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شهردار تهران: کلنگ زنی ساخت مسکن در باغ آذری 
منطقه 1۶ عمال خداحافظی با آخرین گود تهران یعنی 

گود سیددرویش است

اعضای شورای شهر تهران 
با تغییر نام 8 معبر موافقت کردند

 حک شدن نام سردار حجازی 
روی محور بزرگراهی 

با موافقت اعضای پارلمان شهری روز گذشته مقرر شد تا 
نام سردار شهید سیدمحمدحسین حجازی روی بخشی از 
بزرگراه شهید فهمیده )حدفاصل بزرگراه جناح و آیت اهلل 
مهدوی کنی( حک شود. رئیس کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی در توضیــح این اقدام گفت: »بزرگراه شــهید 
فهمیده حدود 23کیلومتر طــول دارد که 8 کیلومتر آن 
نامگذاری شــده اما در 15کیلومتــر باقی مانده اقدامی 
صورت نگرفته است. ازاین رو کمیسیون نامگذاری معابر 
پیشنهاد داده تا نام شهید ســردار حجازی در این بخش 

حک شود.« 
به گزارش همشهری، مصوبات هفتمین جلسه کمیسیون 
نامگذاری مهم ترین دستور جلسه روز گذشته شورای شهر 
تهران بود که با موافقت اعضا نام 8معبــر در مناطق 1، 5، 
12، 15، 17و 22تغییر کرد. نرگــس معدنی پور در جریان 
ارائه گزارش پیشــنهادات مربوط به نامگذاری معابر به نام 
اســتادانی چون پرویزکردوانی پدر کویرشناســی ایران و 
شهدای انقاب چون شهید سرمدیان را ارائه داد و با اکثریت 

آرا هم تصویب شدند.

موافقت با یک فوریت 
نرخ ورودی پارکینگ هاي شهرداری 

در ادامه جلسه یک فوریت الیحه تعیین نرخ ورودیه و حق 
توقف وســایل نقلیه در پارکینگ های عمومی شهرداری 
تهران برای سال 1401، در دستور جلسه قرار گرفت و در 
جریان بررسی آن سیدمجتبی شفیعی، معاون حمل ونقل 
و ترافیک شــهردار تهران گفت که در این الیحه افزایش 
25درصدی نرخ ورودیه پیش بینی شده است و امیدواریم 
با تصویب یک فوریت بتوانیم از اردیبهشــت سال آینده 
نرخ های جدیدی را اعمال کنیم. او تأکید کرد: »سیاست 
کلی این است که هزینه استفاده از وسایل نقلیه شخصی 
را افزایش دهیــم تا مردم به ســمت حمل ونقل عمومی 
ترغیب شوند اما باتوجه به ضعف سامانه حمل ونقل عمومی 
نمی توانیم این سیاســت را اجرایی کنیم.« ســیدجعفر 
تشکری هاشــمی هم در توضیح ضــرورت یک فوریت 
این الیحه گفت: »پارکینگ های عمومی در شهر تهران 
دونرخی هستند چرا که پارکینگ های شهرداری یک نرخ 
دارند و پارکینگ های خصوصی هم  نرخشــان از طریق 
اتحادیه مشــخص می شــود که باید هماهنگی بین این 
دو نهاد ایجاد و نرخ ها یکســان شود.« در نهایت 21عضو 
شــورای شــهر تهران با یک فوریت این الیحه موافقت 

کردند.

تأیید یک فوریت طرح نظام نامه محله
طرح نظام نامه محله نیز با قید دو فوریت توسط سیداحمد 
علوی در صحن شــورا مطرح شــد و این عضو کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی در دفاع از آن گفت: »مدیریت محله، 
معتمدین محات و شــورایاری بعد از حکم دیوان عدالت 
اداری، باتکلیــف مانده انــد و این موضوع بایــد پیگیری 
شــود.« او ضرورت تعیین تکلیف مدیریت محله و ضرورت 
بازنگری در ساختار و برنامه های مدیریت محله، جلوگیری 
از موازی کاری و مداخله های غیرضروری و ســاماندهی و 
تقویت مشــارکت های اجتماعی باتوجه به فرمایشات مقام 
معظم رهبری مبنی بر حکمرانی حلقه های میانی مردم را 
از دالیل ارائه این طرح دانست. در جریان بررسی این طرح 
ناصر امانی از شــورایاران به عنوان بازوان نظارتی یادکرد و 
گفت: »شورایاری ها نهادی مردمی و معتمدین مردم محات 
هســتند و به عنوان بازوی نظارتی شــورای شهر تبدیل به 
درخت تناوری شده اند که وظیفه حفظ و حراست و آبیاری 
و زنده نگه داشــتن این درخت با باغبان یعنی شورای شهر 
است.« او با بیان اینکه قطع و خشک کردن درختان هرچند 
دردآور و تأسف بار است اما به سرعت انجام می شود ادامه داد: 
»همانگونه که در جریان تبلیغات انتخابات همه قول دادیم 
اقدامی خارج از قانون و تصمیم جمعی شــورای شهر انجام 
ندهیم، تقاضا می کنم هرچه ســریع تر تکلیف ابهام و مانع 
قانونی ادامه فعالیت شورایاری ها از طریق تعامل با مسئوالن 
عالی رتبه قوای سه گانه کشــور پیگیری و روشن شود.« در 
نهایت با پیشنهاد مهدی عباسی این طرح با یک فوریت به 

تصویب رسید.

مشکل انتشار 8هزار میلیارد 
تومان اوراق مشارکت رفع شد

مشکات انتشــار اوراق مشارکت شــهرداری ها در 
ســال 1400 با پیگیری های ویژه شــهردار تهران و 
حمایت معاون اول رئیس جمهور حل شد. به گزارش 
همشــهری، پس از برگزاری چند جلسه و مکاتبات 
متعدد علیرضا زاکانی، شهردار تهران و رئیس مجمع 
شهرداران کانشهرهای ایران با محمد مخبر، معاون 
اول رئیس جمهور، مشکل عاملیت بانک شهر برای 
انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها در سال 1400 به 
مبلغ 80هزار میلیارد ریال مرتفع و با دستور معاون اول 
رئیس جمهور و حمایت رئیس کل بانک مرکزی، مجوز 
انتشار این اوراق توسط بانک شهر صادر شد. به دلیل 
معضات باقیمانده از دوران مدیریت شــهری قبلی 
و حجم بدهی  های باالی شهرداری ها به بانک شهر، 
تا اسفندماه امسال بانک مرکزی جمهوری اسامی 
با عاملیت انتشــار اوراق مشارکت شــهرداری های 
کانشهرها موضوع بند »ه« تبصره »5« قانون بودجه 
سال 1400 توسط بانک شــهر، مخالفت کرده بود 
که این موضــوع باعث محرومیت شــهرداری های 
کانشهرها از این فرصت می شد. با دستور ویژه شهردار 
تهران که ریاست مجمع شهرداران کانشهرهای ایران 
را هم برعهده دارد، مجمع شهرداران کانشهرهای 
ایــران ماموریت یافت تا با انجــام رایزنی و مکاتبات 
مختلف، این معضل را مرتفع کند. اکنون با دســتور 
معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی موظف به حل 
موضوع شد و در روز دوشنبه 23 اسفندماه، نخستین 

مجوز برای شهرداری شهر مشهد را صادر کرد.

نقل قول 

یادداشت

 خبر

شورا

توسعه گردشگری خانواده محور
رویکرد فعاالن مجموعه عباس آباد از عمران 
و ساخت وســاز به ســمت نگاه فرهنگی، 
گردشگری و تفریحی ســوق پیدا کرده است و به عنوان قطب 
گردشگری پایتخت شناخته می شود. لذا در طول سال به ویژه ایام 
نوروز 1401تاش کرده تا با برنامه ریزی درست و اصولی میزبان 

شهروندان تهرانی و سایر شهرهای کشور باشد.
منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد با عنایت به منویات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی بر حاکم شدن نگاه فرهنگی و 
خانواده محور در این مجموعه و همچنین رویکرد شهردار محترم 
تهران؛ امسال تاش کرده با توجه به واکسیناسیون سراسری 
علیه کرونا، برنامه هایی را با رویکرد خانواده محور و با لحاظ کردن 
همه سلیقه ها پیش بینی کند. برگزاری ویژه برنامه های »تهران 
دیدنی- عید شــرقی« با جشــن های متنوع نوروزی با عنوان 
»آمد بهار جان ها« برپا شده اســت تا بتوان پذیرای خانواده ها 
و گردشگران نوروزی با برنامه هایی چون تورهای گردشگری، 
بازی های تعاملی، گذرهای فرهنگ، تولید محتوا توسط مردم 
و با مشــارکت خانواده ها و پخش توســط رادیو پل، گذرهای 
گردشگری، نمایش آداب و رســوم متنوع اقوام مختلف کشور 
و... بود. ضمن اینکه نورافشــانی ویژه و خاص در ساعت 24روز 
29اسفند ماه روی »پل طبیعت« و »جشــن ملی پرچم« در 
روز 12فروردین از بارزترین و شــاخص ترین برنامه هایی است 
که در تقویم ملی کشور لحاظ شده و ارزش افزوده ای برای تهران 
به عنوان الگویی برای جهان اسام ایجاد کرده است نیز در کنار 
سایر برنامه های بهارانه قرار داده شده تا میزبانی برای گردشگرانی 
باشد که تهران را به عنوان مقصد و محل گردشگری خود انتخاب 
کرده اند. امیدواریم در سال پیش رو که مصادف است با آغاز سده 
پانزدهم شمسی و نویدبخش تعالی انقاب اسامی در گام دوم 

است. سرزمین ایران آبادتر و روشن تر از همیشه باشد.

تأمین سرانه های خدماتی
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در مراسم کلنگ زنی طرح تامین مسکن جایگزین گودنشینان باغ آذری، گفت: این 
پروژه در 3نقطه از شهر تهران به صورت همزمان آغاز می شود که کلنگ زنی در مناطق 4 و 5 با حضور شهرداران مناطق و 

معاونان بنیاد مسکن و در منطقه 16 با حضور شهردار تهران و به صورت بر خط با 2منطقه دیگر انجام شد.
اکبر نیکزاد با اشاره به اینکه این پروژه توسط مهندسان مشاور قوی در چندین جلسه بررسی شده و جزو پروژه های فاخر 
و دارای سرانه های هفت گانه خدماتی است، افزود: شاه بیت کار ما این بود که درنظر بگیریم یکی از مدیران در این پروژه ها 

قرار است ساکن شوند.
او گفت: امیدواریم با همکاری شهرداری عملیات اجرایی 7 هزار واحد دیگر نیز آغاز شود تا در نهایت ساخت 10هزار واحد 

از 180 هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن عملیاتی شود.
او بیان کرد: مکان پروژه باغ آذری در خدمت خدمات شهرداری اما پروژه افق اکباتان با حوزه حمل ونقل عمومی در ارتباط 

و مجری این طرح خط 4 متروی تهران است.

مکث

مهدی اقراریان
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی

احکام کمیســیون مــاده100 برخورد با 
تخلفات اســت و باید در ابتــدا اولویت 
شــهرداری برخورد با دانه درشت هایی 
کــه از رانــت قــدرت و ثــروت برخــوردار 
هســتند و طــی ســال های گذشــته در 
حاشــیه امــن قــرار گرفته انــد باشــد. 
برخوردهای مشــابه مجتمــع پاالدیوم 
مي توانــد مؤثــر باشــد و امیدواریــم در 
سایر مناطق هم احکام این کمیسیون 

اجرایی شود.

نرجس سلیمانی
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی

برخی از پله های برقی پایتخت فرسوده 
و مســتهلک شــده اند و نیــاز بــه تعمیر 
و بازســازی اساســی )اورهــال( دارنــد. 
تعطیــالت نــوروز فرصت خوبی اســت 
تــا مدیریــت شــهری از آن اســتفاده و 
پله های برقی معیــوب را در مکان های 

پرتردد شناسایی و اورهال کند.

پرویز سروری 
نایب رئیس شورای شهر تهران

شورای شهر در رابطه با تعیین تکلیف 
پرونده های باغات و پالک ثبتی ها باید 
به رویه مشخصی برسد. ما نمی توانیم 
از قانون عدول کنیم اما در برخی موارد 
قانــون منصفانه تدوین نشــده اســت 
و تقاضــا می کنــم درخصــوص باغــات 

فکری شود تا به مالکان ظلم نشود.

ادامه از 
صفحه اول
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آخرین نتیجه پایش شاخص امنیت 
ســرمایه گذاری در ایران نشــان کان

می دهــد همچنان موانــع زیادی 
پیش روی کارآفرینان و فعاالن اقتصادی قرار دارد و 
آنها به طور خاص از اعمال نفوذ در معامات ادارات و 
بی عملی مسئوالن ملی و اســتانی به وعده هایشان 
گایه دارند. البته این پایش مربوط به فصل تابستان 
و قبل از روی کارآمدن دولت سیزدهم است. آیا دولت 
سیدابراهیم رئیسی می تواند از سطح تبانی و فساد در 
ادارات دولتی بکاهد و مســئوالن را وادار سازد تا به 
وعده های خود عمــل کنند و اگر تــوان ندارند، از 

مسئولیت کناره گیری کنند و یا اینکه قول ندهند؟
به گزارش همشهری، نکته مهم در شاخص امنیت 
ســرمایه گذاری این اســت که برایند نظرسنجی و 
پایش شاخص های موردنظر در 38مولفه، 7نماگر 
به تفکیــک 7اســتان و در 9حوزه کســب وکار از 
8600فعال اقتصادی این است که آنها از فساد و تبانی 
در معامات دولتی به شدت گایه دارند؛ به گونه ای که 
آن را به عنوان بدترین و نامناسب ترین مولفه پیش 

روی سرمایه گذاری اعام می کنند.

رتبه بندی استان ها
تازه ترین پایش شــاخص امنیت سرمایه گذاری به 
روایت مرکز پژوهش های مجلس نشــان می دهد 
امنیت سرمایه گذاری در تابســتان گذشته از بهار 
امسال اندکی بهتر بوده و براساس یافته های داده های 
پیمایشــی این گزارش بدون احتســاب داده های 
آماری، در تابســتان1400، فعــاالن اقتصادی از 
استان های کرمانشاه، تهران و کهگیلویه و بویراحمد 
نامناسب ترین ارزیابی و استان های خراسان جنوبی، 
گلستان و سمنان مناســب ترین ارزیابی را از وضع 
مؤلفه های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه گذاری 

ارائه کرده اند. اما با تلفیق داده های آماری و یافته های 
پیمایشی به ترتیب استان های کهگیلویه و بویراحمد، 
ایام و تهران نامناســب ترین و استان های خراسان 
جنوبی، سمنان و گلســتان مناسب ترین وضع را از 
نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری در تابستان1400 

کسب کرده اند.
این گزارش می افزاید: در تابســتان1400، از بین 
9حــوزه فعالیت اقتصادی مورد ســنجش، فعاالن 
اقتصادی در حوزه معدن )به جز نفت و گاز( همانند 
پایش گذشته مناسب ترین ارزیابی را نسبت به سایر 
حوزه ها و فعاالن اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع، 
حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی 
نیز نظیر پایش بهار1400 نامناسب ترین ارزیابی را 
در میان همه حوزه ها از وضع امنیت سرمایه گذاری 
ارائه کرده اند. در ارزیابی و سنجش شاخص امنیت 
سرمایه گذاری مرکز پژوهش های مجلس، ارزیابی 
بین اعداد صفــر و10 انجام می شــود؛ به طوری که 
نمره10نامناسب ترین و بدترین و صفر مناسب ترین 
یا بهترین ارزیابی اســت، در نهایت شاخص هرچه 
به صفر نزدیک تر باشد، مناســب تر یا بهتر قلمداد 

می شود.

دستگاه های دولتی نمره قبولی نمی گیرند
مرکز پژوهش های مجلس بــا ارزیابی 7نماگرهای 
امنیت سرمایه گذاری شــامل مصونیت جان و مال 
شــهروندان از تعرض، ثبــات و پیش بینی پذیری 
مقررات، وفای به عهد و صداقت و درستی، تضمین 
و تعریف حقوق مالکیت، شفافیت و سامت اداری، 
ثبات اقتصــاد کان و عملکــرد دولت ها می گوید: 
نامناســب ترین نماگر در تابســتان1400 همانند 
5فصــل قبــل از آن مربوط بــه نماگــر عملکرد 
دستگاه های دولتی بوده و پس از آن بدترین نماگر 

مربوط به ثبات اقتصاد کان و شــفافیت و سامت 
اداری بوده و مناســب ترین نماگر هم به رضایت از 
مصونیت جان و مــال شــهروندان در برابر تعرض 

اختصاص داشته است.
شــاخص یا نماگر عملکرد دولت کــه در وضعیت 
قرمز قــرار دارد، عمدتا ناظر بــر مولفه هایی چون 
سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، 
اختال در کسب وکارها بر اثر تحریم های خارجی و 
حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان 

سرمایه گذاری تأکید دارد.

رنج سرمایه گذاران از بی ثباتی اقتصاد
گایه مهم دیگر فعاالن اقتصادی بــه بی ثباتی در 
ساختار اقتصاد کان ایران مربوط می شود که پس از 
عملکرد دولت، بیشترین انتقادها را به خود اختصاص 
داده است. یافته های بازوی تحقیقاتی مجلس نشان 
می دهد که نه  تنها این نماگر جایگاه دومین نماگر 
نامناسب را در چندین پایش اخیر حفظ کرده، بلکه 
با توجه به شرایط کان اقتصادی ایران و همچنین 
روند اتفاقات 5فصل گذشته، از جهش های ارزی تا 
تعطیلی های اجباری بنگاه ها و نوسان ناگهانی بازار 
دارایی های مالی و سرمایه ای و اثرات شدید شیوع 
بیماری کرونا، همچنان برایند ارزیابی ها، بر نامناسب 
تر بودن مؤلفه های نماگر ثبات اقتصاد کان نسبت به 

سایر مؤلفه ها تأکید دارد.

به وعده ها عمل کنید
در اقتصاد، بی تدبیری مســئوالن بدترین تصمیم 
است، در سرمایه گذاری هم، عمل نکردن مسئوالن به 
وعده ها و جاخالی دادن به کارآفرینان و عاقه مندان 
به سرمایه گذاری، همانند یک زهر کشنده است؛ زیرا 
سال ها تاش برای جلب سرمایه ها به جذب منجر 

نمی شود و نتیجه آن بر باد رفتن سرمایه ها و دلسرد 
شدن سرمایه گذاران است. در چنین شرایطی اعمال 
نفوذ و تبانی در معامات اداری هم نشان از یک فساد 
اداری یا ضعــف قانونی دارد. هرچنــد نمره امنیت 
سرمایه گذاری در ترم تابســتانی1400 بهتر از ترم 
بهاره بوده اما همچنان همه از اینکه فساد و تبانی در 
معامات رایج شده، می نالند و از اینکه مسئوالن چه 
استانی و چه در ســطح ملی به وعده های خودشان 
عمل نمی کنند و به سرمایه گذاران پشت پا می زنند، 

انتقادها سربه فلک گذاشته است.
دولت ســیزدهم می تواند با توجه به تجربه طوالنی 
قضایی رئیس جمهوری، راه های فســاد و تبانی را 
سریع تر شناسایی و مســدود کند و در همان سال 
نخست با همه مسئوالن در سطح ملی، استانی و حتی 
محلی اتمام حجت کند که اگر به جای مانع برداری 
از پیش پای سرمایه گذاران به مانع گذاری بپردازند، 
جایی در دولت نخواهند داشت. مرکز پژوهش های 
مجلس می گوید: عمل به وعده هــا و قراردادها در 
نهادهای دولتی و ســازمان ها و نهادهای وابسته به 
قوه مجریه ضرورت دارد، از آنجــا که اعمال نفوذ و 
تبانی در معامات ادارات برای نخســتین بار طی 
چند فصل اخیر به رتبه نخست رسیده، لیکن تعداد 
دفعات نامناسب ارزیابی شــدن مؤلفه جزء دو رتبه 
اول بودن نامناسب ترین مؤلفه ها به همراه بی عملی 
مسئوالن ملی به وعده های داده شده، نشان دهنده 
حساسیت و توجه بســیار باالی فعاالن کسب وکار 

مشارکت کننده است. 
این گــزارش می افزاید: قطعــاً تداوم ایــن روند به 
ســرخوردگی و ناامیــدی کارآفرینــان واقعــی و 
سرمایه گذاران بالقوه برای مشــارکت در اقتصاد و 
بهبود کارایی منجر می شود و هزینه های سنگینی 

بر کل اقتصاد تحمیل می کند.

نقشه استانی  برای سرمایه گذاری
آیا دولت سیزدهم، موانع پیش روی سرمایه گذاری را کم می کند؟

تناقض در واردات و گرانی برنج
در حالی که آمارهای رسمی از افزایش 27درصدی قیمت برنج 
خارجی و جهش 95درصدی قیمت برنج ایرانی در سال جاری 
حکایت دارد که براساس آمارهای مربوط به واردات و ترخیص 
برنج از گمرک، میزان واردات این کاالی اساسی در 11ماه امسال 

49درصد بیشتر از سال قبل بوده است؟
به گزارش همشهری، بررسی روند واردات برنج در 11 ماه امسال 
نشان می دهد: در این مدت یک میلیون و358 هزار تن و به ارزش 
یک میلیاردو157 میلیون دالر از گمرک ترخیص شده که این 
میزان ازنظر وزن 49درصد و ازلحاظ ارزش 40درصد بیشتر از 

واردات برنج در مدت مشابه سال قبل است.

واردات برنج با ارز نیمایی
براساس آمارهای گمرک ایران، در 11ماه امسال 27.6میلیون تن 
کاالی اساسی به ارزش 17.5میلیارد دالر از گمرک ترخیص و 
وارد شده که 24میلیون تن از آن به ارزش 13.6میلیارد دالر با 
ارز ترجیحی و مابقی آن با ارز نیمایی ثبت سفارش شده است. 
طبق این آمارها، حجم واردات کاالهای اساســی با ارز نیمایی 
3.5میلیون تن به ارزش 3.8میلیــارد دالر بوده که 20درصد 
در وزن و ارزش نسبت به مدت مشــابه رشد داشته است. از این 
میزان واردات کاالهای اساسی با ارز نیمایی، 37درصد از وزن و 

28.9درصد ارزش به واردات برنج اختصاص دارد.

گرانی برنج با افزایش واردات
اگرچه طبق آمارهای رسمی، واردات برنج در سال جاری رشد 
داشته؛ اما افزایش قیمت آن در داخل نیز قابل توجه و روبه رشد 
بوده است؛ به طوری که گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در 
بهمن ماه امسال قیمت هر کیلو برنج خارجی از 35هزار تومان 
هم گذشته است و متوسط قیمت آن نسبت به پارسال بیش از 
27درصد گران شده است. برنج ایرانی که در چند ماه گذشته 
روند روبه رشد قیمت داشته و گزارش های بازار نشان از قیمت 
حدود 90هزارتومانی آن داشت، طبق آمار مرکز آمار نسبت به 

سال گذشته حدود 95درصد گران شده است.

رقابت یا دخالت؟
سید محمد رضا سید نورانی، با رای اکثریت 
اعضای شورای رقابت به عنوان رئیس این 
شورا و مرکز ملی رقابت انتخاب شد. البته 
او پیش از این هم به عنــوان صاحب نظر 
اقتصادی در این شورا عضویت داشته است. شورای رقابت از تولد 
تا بلوغ تاکنون ریاست 2 اقتصاددان را تجربه کرده است، یکی 
جمشید پژویان استاد فقید اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی و 
دیگری رضا شیوا  استادیار اقتصاد دانشــگاه تهران و حاال این 
شورا قرار است دوباره شاهد حضور اقتصاددانی از طیف دانشگاه 
عامه طباطبایی باشد. تجربه 12 ساله فعالیت شورای فراقوه ای 
البته چندان مطلوب نبوده زیرا اعضای این شورا هرچند به نظر 
دارای استقال عمل و رای هستند اما ناگفته پیداست در بسیاری 
از مــوارد گرفتار مطالبات سیاســت مداران به ویژه دولتمردان 
شــده و با ورود اشــتباه به قیمت گذاری به جای قاعده گذاری 
رقابت این شورا از ماموریت خود باز مانده است. شاهد این مدعا  
دخالت قیمتی شورای رقابت در بازار خودرو است که در نهایت 
به اندازه ای این شورا از قاعده خارج شد که دولت تصمیم گرفت در 
مقاطعی اختیارات را از این شورا بگیرد و به سازمان های نظارتی 
و مداخله گر در اقتصاد نظیر سازمان حمایت بدهد.  رئیس جدید 
شورای رقابت که از قضا روزگاری مشاور امور اقتصادی در شرکت 
ایران خودرو بوده و تجربه حضور در جلسات شورا را داشته االن 
می تواند به این شورا هویت مستقل و واقعی بدهد و اعضای این 
شورا را از افتادن در دام قیمت گذاری های بی حاصل و تاثیر پذیری 
از اراده دولتمردان برحذر دارد. آنچه از این شورا انتظار می رود 
حمایت از رقابت سالم و شفاف از اقتصاد است و حتی می تواند 
به عنوان یک نهاد مستقل از دولت، بسیاری از مداخات قیمتی 
و تزاحم تصمیم گیری ها در اقتصاد و بازار را به چالش بکشاند. 
راهی سخت و ماموریتی دشوار که طی کردن آن صبر دولتمردان 

را طلب می کند و اراده اعضای شورای رقابت. 

نرخ  تنظیم بازاری میوه عید اعالم شد
میوه هایی که ســازمان تعاون روســتایی برای تامین تقاضای 
شــب عید با قیمتی باال خریداری کرده بود، قرار اســت با نرخ 
تنظیم بازاری به دست مردم برســد. به گزارش همشهری، روز 
گذشته سرپرست سازمان جهادکشاورزی استان تهران قیمت 
تنظیم بازاری میوه شب عید را اعام کرد که بر این اساس قیمت 
پرتقال 9هزار تومان، ســیب قرمز 11هزار تومان و سیب زرد 

12هزار تومان تعیین شده است. 
ســعید پازوکی همچنین از برخورد قانونی با گرانفروشــی و 
احتکار میوه خبــر داد و گفت که در روزهــای آینده تیم های 
گشت و نظارت جهادکشاورزی در شهر تردد خواهند داشت و 
با هرگونه سودجویی مقابله می کنند. نرخ های اعامی سازمان 
جهادکشاورزی استان تهران درحالی است که نزدیک به یک ماه 
پیش سازمان تعاون روستایی که نهاد تامین کننده ذخیره میوه 
شب عید تعیین شــده بود، این میوه ها را با قیمتی باالتر از نرخ 
میادین میوه و تره بار از تولیدکنندگان خریداری کرد و برآوردها 
نشان می داد این اقام با قیمتی نزدیک به دوبرابر نرخ  میادین 

به دست مصرف کننده برسد.
براساس اسناد موجود، سازمان تعاون روستایی هر کیلو سیب را 
با قیمت 14.500 و هر کیلو پرتقال را 13.900تومان خریداری 
کرد؛ قیمت هایی که آن زمان30 تا 40درصد بیشتر از میانگین 
قیمت بازار بود. شیوه خرید میوه شب عید از سوی سازمان تعاون 
روستایی با نقدهای زیادی مواجه و باعث نگرانی مصرف کنندگان 
شد. اسماعیل قادری فر، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در 
واکنش به انتقادات اعام کرد قیمت تمام شده این سیب و پرتقال 
در مقصد برای سازمان تعاون روســتایی 15 تا 16هزار تومان 
اســت، درحالی که برآورد می شــد قیمت این میوه ها در زمان 
توزیع با هزینه های جانبی، 20 تا 21هزار تومان باشد، قیمتی که 
8 تا 9هزار تومان با نرخ میادین میوه تهران فاصله داشت. گفته 
شد سازمان تعاون روستایی میوه های خریداری شده را به صورت 
سورت شده و بسته بندی شده خریداری کرده درحالی که ذخایر 
عید باید پیش تر از میوه های روی درخت تهیه می شــد. حال 
در فاصله 5روز مانده به عید با تصمیم سازمان جهادکشاورزی 
تهران نرخ تنظیم بازاری این میوه ها اعام و قرار شده سازمان 
تعاون روستایی هر کیلو سیب را با 2.500 و هر کیلو پرتقال را با 

4.900تومان ضرر عرضه کند.
توزیع میوه شب عید با نرخ تنظیم بازار درحالی است که نرخ های 
اعامی از سازمان تعاون روستایی قیمت ذخایر را به قیمت کنونی 
میوه در میادین نزدیک کرده اما بازار میوه با همین قیمت ها هم 
در رکود سنگینی به ســر می برد. آنچه از گفته های مسئوالن 
اتحادیه های بارفروشان و میوه فروشان تهران برمی آید این است 
که میوه در عین فراوانی، بی مشتری است. نوسان خاصی را برای 
بازار متصور نیستیم. مصطفی دارایی نژاد گفت: بنابر پیش بینی 
قبلی از 13 اســفند به قدری بار در میدان مرکزی فراوان بوده 
که روزانه 10 تا 20هزار تن ورودی سیب و پرتقال است. طبق 
گفته اتحادیه بارفروشان، با افزایش 2 تا 3برابری عرضه در برابر 
تقاضا و شرایط نامناسب اقتصادی پیش بینی می شود بازار میوه 
تا 25اســفند همچنان در رکود به سر می برد. هم اکنون قیمت 
هر کیلو کیوی 16 تا 35هزار تومان، خیار 12 تا 18هزار تومان، 
سیب 15 تا 30هزار تومان، پرتقال 15 تا 35هزار تومان، موز 32 

تا 40هزار تومان و نارنگی 25 تا 35هزار تومان است.

استمرار یک خطای بانکی
  خبر: بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شبکه 
بانکی با تأکید بر اجرای مقررات ناظر بر نرخ های سود 
علی الحساب سپرده های ســرمایه گذاری مدت دار 
اخطار داد بــا بانک های متخلــف از طریق هیأت 

انتظامی برخورد قاطع خواهد کرد. 
  نقد: ســؤالی که از اعضای شورای پول و اعتبار، 
به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و مقامات ارشد بانک 
مرکزی به عنوان مجری این سیاست ها، مطرح است، 
این است که تا کی قرار است یک خطای تصمیم گیری 
را ادامه دهند و مدام بخشنامه بدهند و بانک ها آن را 
نادیده بگیرند؟ این خطای تصمیم گیری محصول 
اراده و خطای دید اعضای اکثرا دولتی شورای پول 
و اعتبار است که در ســال های فوران نرخ تورم، به 
اصرار سیاست سرکوب پولی را در پیش گرفته و نرخ 
سود ســپرده های بانکی را پایین تر تعیین کرده اند. 
انتظار می رود دست کم با این وضع، بهای تمام شده 
پول در شــبکه بانکی پایین بیاید و به نفع بانک ها 
تمام شود اما برندگان استمرار نرخ سود سپرده های 
پایین تر از تورم، هم بانک ها بوده اند و هم گیرندگان 
تسهیات بانکی. در چنین وضعی وقتی شکاف بین 
نرخ تورم و نرخ سود ســپرده ها بیشتر شود، بدیهی 
است که بانک ها برای گرفتن وام ارزان تر از مردم یعنی 
سپرده گذاران به رقابت مخرب و ناسالم روی می آورند. 
دقت کنیم که اســتمرار این سیاست به معنای آن 
است که از یک سو بانک ها از سپرده گذاران وام با نرخ 
پایین تر می گیرند و گیرندگان تسهیات هم از این 
منابع با نرخ پایین تر بهره مند می شوند که به معنای 

برخورداری از یک رانت پولی است.

چهره روز

خبر

بازار

نقد  خبر

گزارش کوتاه

معافیت بیمه ای و مالیاتی به جای تعدیل
کارگاه ها و بنگاه هایی که نیروهــای کار خود را به جای تعدیل، 
حفظ کنند تا پایان ســال 1401 از معافیت بیمه ای و مالیاتی 
بهره مند خواهند شد. این خبر خوش معاون وزیر کار است که 
برای جبران تبعات احتمالی افزایش مزد بر کارگاه های کوچک 
اجرا خواهد شد. به گزارش همشهری، آمارهای کارفرمایی نشان 
می دهد بیش از 90 درصد کارگاه هــای فعال در بازار کار ایران 
زیر 10 نفر شاغل دارند و 48 درصد اشتغال کشور مربوط به این 
بخش است؛ ازاین رو در ماجرای افزایش 57.4درصدی حداقل 
مزد کارگری که روی بنگاه های کارگاه های کوچک و متوسط 
به دلیل تاب آوری کمتر، اثرگذاری بیشتری دارد، باید تمهیداتی 
برای حمایت از آنها اندیشیده شــود. علی حسین رعیتی فرد، 
معاون روابــط کار وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی می گوید: 
درباره نگرانی ها نسبت به افزایش دستمزد و ریزش نیروی کار 
در برخی واحدها نیز اظهار می کند: بــرای حمایت از بنگاه ها 
بســته های حمایتی ویژه درنظر گرفته ایم ازجمله کارگاه های 
زیر 10 نفر که بسته حمایت بیمه ای پیش بینی شده و آن دسته 
کارگاه ها و بنگاه هایی که نیروهای کار خود را تعدیل نکنند از 
بخشودگی های بیمه ای و مالیاتی تا پایان سال 1401 بهره مند 
خواهند شــد. همچنین برای کمک به نقدینگی و تأمین مالی 
کارگاه های کوچک، تســهیات مالی درنظر گرفته شده است. 
در مذاکرات مزدی سال 1401،  شرکای اجتماعی روی افزایش 
57.4درصدی حداقل مزد کارگران به اجماع رســیدند. با این 
حساب، در سال آینده، حداقل مزد قانون کار بدون احتساب مزایا 
برای 30روز کار معادل 4میلیون و 179هزار و 750تومان است 
و عاوه بر این باید 750هزار تومان بن کارگری و 650هزار تومان 
حق مسکن نیز به کارگران پرداخت شود که البته در مورد بن 
مسکن، ابتدا باید افزایش 200هزارتومانی آن در هیأت دولت به 
تصویب برسد اما فارغ از زمان تصویب، مطالبه کارگران از ابتدای 

میسال 1401باید پرداخت شود.
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تجارت با همسایگان در مدار رشد

 تجارت ایران با 15کشور همسایه
در  11 ماه  1400

رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل

92.2

22

46.2

42

میلیون تن

درصد

میلیارد دالر

درصد

عراق

 1.5 میلیون دالر780 درصد

8.2 میلیارد دالر20 درصد

امارات

14.5 میلیارد دالر72 درصد

1.9 میلیارد دالر1 درصد

پاکستان

251 میلیون دالر58 درصد

1.1 میلیون دالر25 درصد

افغانستان

18 میلیون دالر476 درصد

1.6 میلیارد دالر21 درصد

ارمنستان

18 میلیون دالر21 درصد

279 میلیون دالر2 درصد

جمهوری آذربایجان

35.8 میلیون دالر66 درصد

492 میلیون دالر5 درصد

وسيه ر

1.4 میلیارد دالر52 درصد

539 میلیون دالر20 درصد

ترکمنستان

30 میلیون دالر64 درصد

300 میلیون دالر160 درصد

قزاقستان

56 میلیون دالر57 درصد

165 میلیون دالر43 درصد

قطر

7.8 میلیون دالر1 درصد

125 میلیون دالر21 درصد

کویت

13 میلیون دالر94 درصد

139 میلیون دالر0 درصد

عربستان

0 0

هزار دالر429 -
عمان

515 درصد میلیون دالر27

638 میلیون دالر63 درصد

ترکيه

4.7 میلیارد دالر22 درصد

5.6 میلیارد دالر151 درصد

صادرات ایران
واردات ایران

   صادرات:  براساس آمارها، ایران در 11 ماه امسال 112میلیون و 
658هزار تن به ارزش 43میلیارد و 517میلیون دالر صادرات داشته که از 

این میزان، 70 میلیون و 300هزار تن به ارزش 23 میلیارد و 528 میلیون 
دالر ناشی از صادرات ایران به 15کشور همسایه بوده است. صادرات ایران 

به همسایگان در این بازه زمانی 13 درصد در وزن و 28 درصد در ارزش 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

   آمارها می گویند:  در 11 ماه منتهی به بهمن امسال، 
مجموع تجارت خارجی ایران 149میلیون و 400هزار تن 

به ارزش 90میلیارد دالر بوده که از این میزان، 92 میلیون 
و 256 هزار تن به ارزش 46 میلیارد و 245 میلیون 

دالر بین ایران و 15 کشور همسایه تبادل شده است. 
به گزارش همشهری، تجارت ایران با همسایگان در 

مقایسه با 11ماهه امسال از نظر وزن 22 درصد و از نظر 
ارزش 42درصد افزایش نشان می دهد.

    واردات: آمارها نشان می دهد از مجموع واردات 11ماهه امسال که 
36میلیون و 777هزار تن به ارزش 46میلیارد و 577میلیون دالر بوده، 

21 میلیون و 996 هزار تن به ارزش 22 میلیارد و 717 میلیون دالر به واردات از 
کشورهای همسایه اختصاص داشته است که این مقدار در مقایسه با 11ماهه سال 

گذشته، از نظر وزن 65درصد و از نظر ارزش 62درصد افزایش نشان می دهد.

بحرین

1.4 میلیون دالر379 درصد

میلیون دالر8.1 درصد11

 واردات برنج 
در سال1400

 تغییر قیمت برنج
در سال1400

1.358.577

1.157.077.319
میلیون تن

میلیارد دالر

49
40
9527

درصد

درصد

درصددرصد انی
ایر

جی
خار



5 چهارشنبه 25 اسفند 1400
 شماره  8463

نقل قول ویژه

میانگین سنی جمعیت کشور به گفته معاون بهداشت 
وزارت بهداشت 10 سال پیرتر شده است. جمعیت 
ایران از میانگین سنی 22.4سال در نیمه دوم دهه 50 
به 32ســال در نیمه دوم دهه 90 رسیده است و این 
یعنی زنگ خطر افزایش جمعیت سالمندی، تامین 
نبودن نیروی انسانی در آینده، نیاز کشور به واردات 
و نیروی کار خارجی، چالش جدی و ورشکســتگی 
احتمالی نظــام تامین اجتماعــی در 2دهه آینده و 

تضعیف و تغییر ساختار و نهاد خانواده. 
حامد برکاتــی، مدیرکل دفتر ســامت جمعیت و 
خانواده وزارت بهداشــت چندی پیش نســبت به 
افزایش جمعیت سالمندان در کشــور هشدار داده 
و گفته بود که »تعداد ســالمندان 60 سال و بیشتر 
در ســال 85، 5.1 میلیون نفر بود و این عدد در آبان 
سال 95 از مرز 7.4 میلیون نفر گذشت و در سال 1425 
به باالی 25میلیون نفر هم خواهد رسید.« به گفته 
کمال حیدری، متوسط نرخ رشد ساالنه جوانان 15 
تا 29 ساله هم در ســال های 85 تا 95، 3.28- شده 

است. همچنین در آبان سال 85، بیش از 25 میلیون 
جوان در کشور وجود داشــت و این عدد در سال 95 
به 20 میلیون نفر رسیده است. حاال در این شرایط، 
جمعیت شناسان درباره این میزان کاهش جمعیت 
هشدار می دهند و معتقدند که اگر پنجره جمعیتی 
ایرانی طی 8 تا 15سال آینده نرخ باروری 2.2درصد 
را نداشته باشد، قطعا در تله جمعیتی گرفتار می شود.

آینده جمعیت جوان کشور در معرض خطر
در این شرایط، محمدولی علیئی، جمعیت شناس، 
به تبعات پیرشدن جمعیت در کشور اشاره می کند 
و به همشهری می  گوید: »درصد و ترکیب جمعیت 
مسئله مهمی اســت که کاهش آن منجر به ایجاد 
آســیب هایی می شــود. در ایران و آلمان که هر دو 
جمعیت یکســانی دارند، به ترتیب جمعیت باالی 
65سال 7.6درصد و 24درصد اســت، در ژاپن هم 
این عدد 28درصد اســت. بررسی ها نشان می دهد، 
هر قدر عدد جمعیت ســالخورده بیشــتر باشد، بار 
هزینه نگهداری، مراقبت های بهداشتی و هزینه  های 
صندوق های بیمه هم بیشتر می شود.« علیئی مولفه 
مهم جمعیت از نظر کیفی را گروه سنی زیر 15سال 
عنوان می کند که آینده نیروی انسانی یک کشور به 

شمار می روند: »این افراد در آینده جایگزین نیروی 
کاری فعلی می شــوند اما در کشــوری مثل ژاپن با 
جمعیت بیشتر نسبت به ایران، 16درصد جمعیت زیر 
15سال دارد و در ایران هم این عدد 22 تا 24درصد 
است. جمعیت زیر 15سال ایران در سال های اخیر 
2برابــر کمتر شــده و از 43.06درصــد دهه 60 به 
24درصد دهه 90 رسیده است.« این جمعیت شناس 
می گوید: »امروز جمعیت در حال فعالیت کشــور 
نتیجه همان 43.06درصد 4دهه قبل است که تا چند 
سال آینده از دور خارج می شود، بنابراین آینده جوان 
ما با توجه به کاهش جمعیت زیر 15سال در معرض 
خطر است. به همین دلیل زمانی که عنوان می شود 
جامعه در حال پیرشدن است، زنگ خطر مشکات 
ازجمله کاهش فعالیت اقتصادی، اجتماعی و تولیدی، 
امنیت، نشاط اجتماعی و حتی نگهداری از والدین به 
صدا درمی آید. بسیاری از جوانان یا ازدواج نمی کنند 
یا تمایلی به داشــتن چند فرزند ندارند. برخی هم 
تنها به داشتن یک فرزند رضایت می دهند. صدمات 
عاطفی این کاهش فرزندآوری و پیرشدن جمعیت در 
کشورهایی ازجمله آلمان و ژاپن قابل مشاهده و حتی 
نرخ افسردگی و خودکشــی هم قابل توجه است.«  
این عضو هیأت علمی دانشــگاه امام حسین)ع( در 

خطر تله جمعیتی برای ایران
 وزارت بهداشت می گوید، میانگین سنی جمعیت کشور 10سال پیرتر شده و از 22.4سال 

در نیمه دوم دهه 50 به 32سال در نیمه دوم دهه 90 رسیده است 

سید مرتضی حسینی 
معاون توسعه مدیریت و منابع 

سازمان بهزیستی کشور
با وجود همه تنگناهای مالی در سازمان، 
امــا تــا دیــروز عیــدی همــه مددجویــان 
مســتمری بگیر ســازمان پرداخــت شــد. 
عیــدی مددجویــان بــه میــزان یــک مــاه 
مســتمری از محــل اعتبــارات اجرایــی 
پرداخت شــده اســت کــه بــرای خانــواده 
5نفــره و باالتــر 550هــزار تومــان و 4نفره 

450هزار تومان است. )ایسنا(

سید کمال هادیانفر
رئیس پلیس راهور

در تصادفات نوروزی امسال، 999کشته 
و بیــش از 8هــزار نفر مجــروح شــدند. در 
سال99، هزارو600نفر در سوانح رانندگی 
کمتر کشته شده و 61هزار نفر نیز کاهش 
مجــروح داشــتیم. از 23کشــته در هــر 
100هزار نفر جمعیت به 18.1نفر رسیدیم 
درحالی که میانگین آمار جهانی، 18.3نفر 

است. )مهر(

زن سرپرســت خانــوار در دوران کرونــا 
تحت آموزش های توانمندســازی قرار 
گرفته و به چرخه بازار ســنتی و مجازی 

متصل شدند.
12000

زن سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش 
کمیته امــداد و بیــش از 300هــزار نفر 
تحت پوشش ســازمان بهزیستی قرار 
گرفتــه و از خدمــات حمایتــی خــاص 
همچــون تســهیالت، بیمــه و خدمات 

معیشتی برخوردار شده اند.

1100000

اســتان در 1100 نقطــه کشــور، در 
طرح ارتقای تــاب آوری اجتماعی زنان 
و خانــواده بــرای کاهــش آســیب های 
اجتماعــی بــا هــزاران نفــر ســاعت 
توانمندســازی  طــرح  آمــوزش، 
کارشناسان اورژانس اجتماعی ازجمله 
اقدامــات موفــق مرجــع ملــی زنــان در 

جمهوری اسالمی ايران بوده است.
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عدد خبر

پاسخ به این سؤال که برای جبران این سرمایه  های 
انســانی جامعه و کاهش میانگین سنی، چند سال 
باید برنامه ریزی کرد تا به میانگین جوانی جمعیت 
رســید، می گوید: »در این مبحث، موضوع پنجره 
جمعیت مطرح است که شامل نیروی در حال فعالیت 
و زایش می شود. تعداد جمعیتی که در این دوره پنجره 
جمعیت قرار دارند، اگر باروری و فرزندآوری مناسبی 
داشته باشند، نسل بعدی را تامین می کنند وگرنه در 
آینده، مشکل ایجاد می شود.« به گفته او، هم اکنون 
این پنجره جمعیتی در کشــور 8 تا 15سال است، 
بنابراین هر زن باید به طور متوســط بین سن 15 تا 
49سالگی حداقل 2.2فرزند به دنیا بیاورد؛ یعنی نرخ 
باروری در هر 10زن باید 22فرزند باشد تا نسل بعدی 
جبران شود. اما این عدد اکنون در جامعه ما 1.7است، 
یعنی همین حاال هم 5فرزنــد از این عدد میانگین 
پنجره جمعیت عقب تریم.« او مهم ترین آسیب در 
پنجره جمعیت را گرفتار شــدن یک کشــور در تله 
جمعیتی می داند: »اکنون کشوری مثل ژاپن با نرخ 
باروری 1.2 در این تله قرار گرفته است. در کشور ما 
هم اگر این عدد 1.7نرخ باروری کاهش داشته باشد و 

به 1.5برسد، وضعیت بغرنجی پیدا می کنیم.«
البته به گفتــه صالح قاســمی، کارشــناس آمار و 
سیاست های جمعیتی ایران و جهان، نه فقط میانگین 
سنی کشور که تمام شاخص های جمعیت شناسی 
ایران هم رکوردهای حداقلی را ثبت کرده اند که در 
طول تاریخ کشور بی سابقه بوده است. او به همشهری 
می گوید: »امروز نرخ رشد جمعیت کشور 0.7درصد 
است که برای نخستین بار به زیر یک درصد کاهش 
پیدا کرده. نرخ باروری هم 1.6درصد به ازای هر زن 
است که پایین ترین حد ثبت شــده در ایران است.« 
او با بیان اینکه هم اکنون 11درصد جمعیت کشور 
باالی 60سال هســتند، ادامه می دهد: »تا 25سال 
آینده نرخ سالمندی در کشور به بیش از 30درصد 
خواهد رسید و از هر 3 ایرانی یک نفر باالی 60سال 
خواهد بود.« به گفته او، میانگین ســنی کشــور به 
34سال رسیده و دیگر نمی توان ایران را به عنوان یک 
کشور جوان درنظر گرفت: »این روند سالخوردگی 
در تمام دنیا دیده می شود، اما سرعت سالخوردگی 
جمعیت ایران برخاف دیگر کشورها بسیار باالست و 
می تواند ما را به یک کشور فوق سالمند تبدیل کند.« 
به گفته او، مهم ترین تأثیرات سالخوردگی جمعیت در 
ایران، کاهش درآمد ناخالص ملی، نیازمندی کشور 
به واردات و نیروی کار خارجی، ایجاد گسست های 
فرهنگی با ورود نیروهای خارجی و چالش جدی و 
ورشکستگی احتمالی نظام تامین اجتماعی در 2دهه 
آینده خواهد بود و به این مسئله باید فشار قابل توجه به 
سیستم بهداشت و درمان را هم درنظر گرفت، چرا که 
هر ســالمند حدود 4.5برابر یک جوان هزینه های 

بهداشتی و درمانی خواهد داشت.

مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

ساعت دیگر جلو نمی رود
مجلس طرح لغو تغییر ساعت رسمی کشور را تصویب کرد

پس از هفته ها کش و قوس بر سر تعیین تکلیف تغییر مرسوم آخر 
سال ساعت رسمی کشــور، در جلسه علنی صبح دیروز مجلس 
شورای اسامی و در خال تصویب طرح نسخ قانون تغییر ساعت 
رسمی کشور تصویب شد ساعت رسمی کشور در طول سال تغییر 
نمی کند، هر چند که این مصوبه برای اجرا باید به تأیید شورای 
نگهبان نیز برســد. نماینده های مجلس پیش از این نیز بارها از 
بی تأثیری تغییر ساعت ها بر صرفه جویی اقتصادی و نیز از ایجاد 
اختال در ساعت بیولوژیک گفته بودند. با این حال، تعدادی از 
نمایندگان اواخر بهمن  ماه، طرح تغییر ساعت رسمی کشور را با 
یک فوریت ثبت و با امضای 24نماینده به هیأت رئیسه مجلس 
تقدیم کرده بودند. ابتدای اسفندماه بود که روزنامه همشهری در 
گفت وگو با مسعود سرپاک، کارشناس حوزه انرژی به ضرورت های 
تغییر ساعت رسمی کشــور پرداخت؛ ضرورت هایی که بیش از 
همه در ماجرای کاهش مصرف انرژی و نسبتشان با ساعت های 
پرمصرف قابل بررسی بود. سرپاک معتقد بود تأثیر تغییر ساعت 
در کشور بر مصرف انرژی خیلی زیاد نیست، هر چند آن را غنیمت 
دانسته و گفته بود: »تغییر رفتار مصرف کننده تقریبا اثربخشی 
زیادی ندارد؛ چه در بخش خانگی، چه تجاری، صنعتی، کشاورزی 
و چه عام المنفعه. اگر فکر کنیم تغییر ساعت ها قرار است 10درصد 
باعث کاهش انرژی شود، این اصا درست نیست، یعنی چنین 
اتفاقی رخ نمی  دهد. اما اگر قرار باشد انتظار از آن، تغییر کوچکی 
در مصرف انرژی باشد، قطعا اثربخش خواهد بود. هرچند تغییر 
ســاعت با توجه به اینکه مردم به چنین رویه ای عادت کرده اند، 
چندان درست به نظر نمی رسد، اما تأثیرگذاری تغییر ساعت ها 
در مصرف انرژی در قالب کوچک تری مؤثر خواهد بود؛ مقدار آن 
کم، اما غنیمت است.« تغییر ساعت رسمی برای صرفه جویی در 
مصرف انرژی، نخستین بار در سال1916 عملی شده و استفاده 
از این تکنیــک راهی برای مبارزه با کمبود شــدید انرژی در اثر 
جنگ جهانی اول بود. 77کشور با استفاده از این تکنیک، ساعات 
رسمی شان را تنظیم می کردند که حاال ایران از این فهرست بیرون 
رفته است. حاال خبر رسیده که نمایندگان مجلس شورای اسامی 
در جلسه علنی دیروز)سه شنبه( و بعد از تصویب کلیات طرح نسخ 
قانون تغییرساعت رسمی کشور، ماده واحده این طرح را به این 
شرح تصویب کرده اند: »ماده واحده- قانون تغییر ساعت رسمی 
کشور مصوب 1386/5/31 مجلس شورای اسامی نسخ می گردد. 
به هیأت وزیران اجازه داده می شود ساعت شروع به کار سازمان ها، 
ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه های گرم سال نواحی مختلف 
کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر 
تعیین کند«. این در حالی است که در قانون تغییر ساعت رسمی 
کشور آمده بود که »ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز 
اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت 24 
روز سی ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می شود«. اکنون با 
این مصوبه مجلس، قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می شود 

و ساعت رسمی دیگر تغییر نمی کند.
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جرائمی که شب عید مد می شوند

آبرسانی شهرک قالت قاقازان قزوین چه شد
سال ها پیش بنیاد مســکن اســتان قزوین در روستای قات 
قاقازان اقدام به شهرک ســازی  کرد و در ســال 96تعدادی از 
آنها را تحویل مالکان داد ولی آبرسانی به این شهرک همچنان 
دچار مشکل است و به رغم پذیرش آبرسانی برای لوله کشی آب 
شرب، موانع محلی ازجمله کشــاورزانی که مدعی زمین های 
کشاورزی خود هستند، باعث شده آبرســانی مختل و زندگی 
ســاکنان تحت الشــعاع قرارگیرد. اگر ادعای آنها قانونی است 
رضایتشان را بگیرند و اگر غیرقانونی است، با آنها برخورد شود تا 
هم نزاع و درگیری رخ ندهد و هم مشکل ساکنان شهرک و نیز 

روستانشینان حل شود.
غیاثی از قزوین

هیچ فکری برای زیباسازی پل طبقاتی صدر نشد
بارها تقاضا کردیم مسئوالن فکری برای زیباسازی سازه های بتنی 
پل طبقاتی صدر کنند تا از این وضعیت بی روح و خشن که رانندگان 
گاهی تا چند ساعت در روز در ترافیک آن گرفتارند درآید اما با رسیدن 

سال نو هم خبری از زیباسازی این همه بتن و آهن و نازیبایی نشد!
قیصری از تهران 

بوشهر نیازمند پیست استاندارد موتور و ماشین است
قبا در مسیر جاده تنگک دوم و استادیوم شهید مهدوی پیستی 
بود که هر جمعــه عاقه مندان در آن جمع می شــدند ولی با 
گذاشتن سرعت گیر در این مسیر عما به این گروه عاقه مند 
جواب رد داده شده و تا امروز هم مکانی جایگزین آن نشده است. 
هم اکنون دوستداران این رشته هر جمعه در خارج از شهر جمع 
شده و در مکانی نامناسب اوقات خود را می گذرانند که بعضا با 
کشته نیز همراه است. از مسئوالن تقاضا داریم پیگیری کنند تا 

مسیری مناسب و استاندارد ایجاد شود.
فالحت جو از بوشهر

کمک های مؤمنانه ادامه یابد
با کاهش کرونا یا گذر از ایامی خــاص کمک های مومنانه 
قطع نشود زیرا کمک های مؤمنانه به دورانی خاص محدود 
نمی شــود و هر جا و هر زمان فقرا و ضعفا در جامعه وجود 
داشته باشند بر آحاد مردم دلســوز واجب است تا به اندازه 
وسع خودشــان رفع نیاز کنند و مسئولیت کارگزاران نظام 
هم بی شــک خطیرتر و بزرگ تر است تا حمایت هایشان به 
اندازه ای باشــد تا این اقشــار به خصوص در آستانه سال نو 

احساس کاستی نکنند.
اصالنی از تهران

چه فکری برای کارفرمایان کرده اند
افزایش حقوق کارگران با تــورم فعلی موضوعی اجتناب ناپذیر 
است اما آیا ناظران اداره کار می توانند کارفرمایی که پولی برای 
پرداخت ندارد را وادار به حفظ نیروی کار خود کنند؟ چه فکری 

برای کارفرمایان کرده اند.
فرهیخته از گرمسار

تردد ماشین حمل زباله بدون روکش درست نیست
در مسیر تبریز به اسپیران ماشین های حمل زباله بدون روکش 
تردد می کنند که ضمن ایجاد آلودگی و ســاختن مناظر نازیبا 
خطرات جبران ناپذیری هم به بار می آورد که کمترین آن پرتاب 
زباله و اجسام به بیرون و آسیب رســاندن به رهگذران و دیگر 
خودروهاست. ازجمله اینکه جســمی با خودروی من برخورد 

کرده و دچار خسارت شدم.
زمانی از تبریز

خیابان میردامادی میدان حسن آباد در قرق موش ها
در خیابان میردامادی میدان حسن آباد، موش ها کل خیابان 
را قرق کرده اند و اگر فکری نشود به سرعت به مناطق دیگر 
هم می روند چه بســا که تاکنون رفته باشــند. از مسئوالن 
شــهری تقاضای رســیدگی فوری و بررســی علت ازدیاد 

جمعیت این جانوران موذی را داریم.
قره داغی از تهران 

به کمالشهر رسیدگی شود
شهر 250هزار نفری کمالشهر از شهر بودن فقط پاساژها و 
ساختمان های مدرن را دارد و خبری از نظافت و رسیدگی و 

چراغانی و تابلو و دیگر نمادهای شهری در  آن نیست.
دهقان نیری از کمالشهر کرج 

ضامن مشغول به کار؛ بازی جدید بعضی بانک ها برای 
وام 50میلیونی

برای دریافت وام به بانک مراجعه کردم و گفتند 2ضامن با 
حقوق باالی 8میلیون بیاورید که 2ضامن بازنشسته بردم 
و حاال می گویند باید ضامن شاغل باشد و بازنشسته قبول 

نیست!
ملیحی از تهران 

پیامک های برداشت و واریز زیر 30هزار تومان نمی آید
برای برداشــت و خرید و واریز زیر 30هــزار تومان پیامک 
نمی آید درحالی که عمده کار ما شاید با همین ارقام باشد. 
هر چقدر هم پول بی ارزش شده باشد ریال به ریال آن مهم 

است و بانک ها هم باید متعهدانه عمل کنند.
حیدری از هشتگرد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

بی توجهی به فرمان پلیس حادثه آفرید
به دنبال مرگ مردی جوان بر اثر شلیک مأموران پلیس، تحقیقات 

درباره این حادثه آغاز شده است.
به گزارش همشهری، صبح جمعه گذشته گزارش یک تیراندازی 
مرگبار به قاضی ساسان غامی، بازپرس جنایی تهران اعام شد. 
محل حادثه بزرگراه تهران- قــم و در حوالی عوارضی بود و تیم 
جنایی پس از حضور در محل با پیکر بی جان مردی حدودا 35ساله 

مواجه شد که با شلیک گلوله پلیس جان باخته بود.
کارآگاهان به تحقیق 2مأمور پلیس که در این ماجرا نقش داشتند، 
پرداختند. آنها مأموران پلیس یکی از شــهرهای اطراف پایتخت 
بودند و یکــی از آنها توضیــح داد:  راننده و سرنشــین پژو رفتار 
نامتعارفی داشــتند و ما احتمال دادیم مسلح و خطرناک باشند. 
به آنها دستور ایســت دادیم اما توجهی نکردند و راننده با سرعت 
زیاد و حرکات مارپیچ قصد فرار داشت. پس از اخطارهای متعدد 
اسلحه را به سمت ماشین نشانه گرفتیم و شلیک کردیم که گلوله 
از پنجره عقب ماشین عبور کرده و از پشت وارد قفسه سینه مردی 
که در صندلی جلو نشسته بود شد. پس از توقف ماشین اورژانس را 
خبر کردیم اما این مرد جانش را از دست داده بود. اما راننده خودرو 
که دچار شوک شده بود، وقتی به خودش آمد به گریه افتاد و گفت 
فردی که فوت شــده دایی اش بوده اســت. وی ادامه داد: دایی ام 
مهمان خانه ما بود و ساعتی قبل تصمیم گرفتیم سوار ماشین من 
شویم و در خیابان چرخی بزنیم. من به تازگی ماشینم را اسپرت 
کرده و ضبط و باند به همراه ساب و بلندگوی گران قیمت روی آن 
نصب کرده بودم. می خواستم این لوازم را به دایی ام نشان بدهم. 
صدای ضبط را زیاد کردیم و ظاهرا گشت پلیس دستور توقف داده 
بود. اما تا چند دقیقه اول به دلیل اینکه صدای ضبط زیاد بود متوجه 
اخطار نشدیم. وقتی پلیس را پشت سرمان دیدیم ترسیدیم. دایی ام 
از من خواست توقف کنم. اما من به دلیل اینکه ماشین را اسپرت 
کرده بودم ترسیدم توقف کنم و شب عیدی ماشینم را توقیف و به 
پارکینگ منتقل کنند. به همین دلیل پایم را روی گاز گذاشــتم 
و اصا فکرش را نمی کردم که این اتفــاق مرگبار رقم بخورد. اگر 
می دانستم که ماموران شــلیک می کنند، قطعا توقف می کردم. 
کارآگاهان جنایی پایتخت در بازرســی از خودروی پ ژو نیز مواد، 
اسلحه و یا وسیله غیرقانونی که حمل آن جرم محسوب شود پیدا 
نکردند. براساس این گزارش، به دستور بازپرس جنایی کارشناس 
اســلحه ماموریت یافته که مشــخص کند مأمور پلیس هنگام 
تیراندازی قانون به کارگیری ساح را در عملیات تعقیب و گریز 
رعایت کرده یا نه. از سوی دیگر به دستور بازپرس جنایی تحقیق از 
2مأمور پلیس توسط ستاد فرماندهی تهران بزرگ آغاز شده است.

پایان دردناک درگیری زوج 
سالخورده بر سر اجاره خانه

درگیری زوج سالخورده که بر سر یک مســئله جزئی و پیش 
پا افتاده  شروع شده بود، با مرگ یکی از آنها و دستگیری دیگری 

به اتهام قتل پایان یافت.
به گزارش همشهری، ساعت 5صبح بیست و چهارم اسفند مردی 
جوان وحشت زده بود با پلیس پایتخت تماس گرفت و گفت:» 
پدرم جان مادرم را گرفته اســت.« پس از این تماس مأموران 
در محل حادثه حاضر شدند؛ ســاختمانی مسکونی در یکی از 
محله های پایتخت. آنها در داخل خانه جســد زنی سالخورده 
را مشــاهده کردند و ماجرا را به قاضی محمدحســین زارعی، 
بازپرس جنایی تهران گزارش کردند. مقتول 75ساله بود و قاتل 
کسی نبود جز همسر 86ساله او. این مرد در بازجویی ها به قتل 
همسرش اقرار کرد و مدعی شد که بر سر مسئله جزئی و پیش پا 
افتاده با همسرش درگیر شده و درحالی که خشمگین بوده جان 
همسرش را گرفته اســت. وی گفت: همسرم سال ها قبل یک 
واحد آپارتمان به نام خودش خریــده و آن را اجاره داده بود. در 
تمام این مدت او پول اجاره ها را به حساب خودش واریز می کرد و 
من هیچ وقت اعتراضی نمی کردم اما این اواخر از دست او ناراحت 
شده بودم. با خود می گفتم چرا او حتی یک بار هم از پول اجاره 
چیزی به من نداده است.  وی ادامه داد: روز حادثه درحالی که 
عصبانی بودم به سراغش رفتم و به او گفتم می توانی مقداری از 
پول اجاره خانه را در خانه خرج کنی که او گفت حاضر نیســت 
چنین کاری کند. همین باعث دعوای مان شد و من که از دست 
او عصبانی بودم بی آنکه به عواقب کارم فکر کنم چاقویی برداشتم 
و ضربه ای به او زدم. وقتی به خود آمدم متوجه شدم که همسرم 
فوت شده است.هنوز هم باورم نمی شد که نتوانستم خشمم را 
کنترل کنم و جان همسرم را گرفته ام. متهم پس از اقرار به قتل با 
دستور بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران بازداشت شد 

و تحقیقات از او ادامه دارد.

وحشت از سقوط جرثقیل 
جرثقیل غول پیکر ساختمانی در آســتانه سقوط قرار داشت و 
ممکن بود حادثه ای تلخ را رقم بزند اما آتش نشــانان با حضور 
بموقــع از حادثه جلوگیــری کردند. به گزارش همشــهری، 
ســیدجال ملکی، سخنگوی ســازمان آتش نشــانی تهران 
گفت: ســاعت 8:40 صبح دیــروز یک مــورد حادثه احتمال 
سقوط جرثقیل تاورکرین در خیابان شریعتی، به سامانه 125 
آتش نشانی اطاع داده شد. وی ادامه داد: آتش نشانان با حضور 
در محل دریافتند یکی از  2 دستگاه جرثقیل برجی نیمه کاره از 
قسمت اتصال عمودی و افقی، دچار نقص شده است. ملکی گفت: 
همکاران ایمن سازی  های الزم را انجام دادند و چندین ساختمان 
اطراف را تخلیه کردند که نگرانی ایجاد نشود و در ادامه با اعزام 

چند دستگاه جرثقیل سنگین، تاورکرین مهار شد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه برای اینکه در روزهای پایانی سال، قربانی مجرمان نشوید این گزارش را بخوانید

روزهــای آخر ســال 
فرارســیده و همــه در 
تب و تاب انجام کارهای 
عقب افتاده و آماده شدن برای تعطیات 
نوروز هستند. در این روزها اما تبهکاران 
هم بیکار ننشســته اند و روزهای پرکار و 
شلوغی دارند. در این گزارش به مهم ترین 
جرائمی که در این ایــام اتفاق می افتد 

می پردازیم.

سرقت از منزل
این روزها بسیاری از شهروندان سرگرم 
انجام خریدهای آخر سال هستند. حتی 
خیلی ها در آخرین روزهای سال زودتر به 
پیشواز تعطیات رفته و سفرهای شان را 
شروع می کنند. همین خالی شدن خانه ها 
فرصت را در اختیار ســارقان منزل قرار 
می دهد تا با آرامش بیشتری نقشه سرقت 
از خانه های مردم را عملی کنند. آنها برای 
انتخاب خانه های مورد نظر شگردهای 
مختلفی دارند. عــده ای چراغ های خانه 
را نــگاه می کنند تا اگر خامــوش بود با 
خیال راحت وارد شــوند. عده ای دیگر 
زنگ می زننــد و وقتی هیچ کــس در را 
باز نکــرد متوجه می شــوند که صاحب 
خانه حضور نــدارد و حتی عده ای دیگر 
از تبهکاران از شگردهایی مثل قرار دادن 
بروشــورهای تبلیغاتی در درب ورودی 
ساختمان ها اســتفاده می کنند و چند 
ساعت بعد اگر برگه همچنان سر جایش 
بود متوجه می شــوند که کسی در آنجا 
رفت وآمد نکرده و همه  چیز برای سرقت 
آماده است. اما در این شرایط، شهروندان 
چطور می توانند از دست سارقان منزل در 
امان باشند؟ مجهز کردن خانه به حفاظ 
و درهای ایمن و ضد ســرقت و استفاده 
از دوربین هــای مداربســته مهم ترین 

این راهکارهاســت. در کنار آن روشــن 
گذاشــتن یک چراغ در خانه و سپردن 
خانه به همســایه ها می تواند تا حدودی 
امنیت خانه را تامین کند. همچنین نباید 
هنگام ســفر، پول و جواهرات و اشیای 
گران قیمت در خانه نگهداری شود. پس 
با رعایت این نکات بد به دل تان راه ندهید.

تبهکارانی در پوشش نیکوکار
ایرانی ها همیشه در کارهای خیر و انسان 
دوستانه مشارکت می کنند. به خصوص 
در ایــام عید نــوروز. در این ایــام بازار 
جمــع آوری کمک برای افــراد نیازمند 
داغ تر از همیشه اســت. شاید این روزها 
شــما هم انبوهی از تماس ها و پیام های 
مؤسسه های خیریه ناشناس را که معلوم 
نیست شماره تلفن شما را از کجا آورده اند 
دریافت کرده باشید. مؤسسه هایی بی نام 
و نشان که نمی شــود به آنها اعتماد کرد 
و به نظر می رســد اغلب برای خودشان 
کیســه ای دوخته اند. حتی بسیاری از 
آنها کاهبردارانی هستند که قصدشان 
فقط و فقط کاهبرداری و خالی کردن 
حساب بانکی شماست. پس در این روزها 
مؤسسه های خیریه و افراد مورد اعتماد را 
برای کمک به افراد نیازمند انتخاب کنید 

تا در دام کاهبرداران گرفتار نشوید.

موبایل قاپی در خیابان های شلوغ
گران شدن گوشــی های موبایل سبب 
شده تا سارقان زیادی با هدف موبایل 
قاپــی در خیابان ها پرســه بزنند. این 
روزها که خیابان ها شلوغ ترین روزها و 
شــب های خود را می گذرانند، فرصت 
برای ســارقان بیشــتر از قبل فراهم 
شده است. به خصوص در شرایطی که 
شهروندان ســربه هوا هم اغلب درگیر 

انجام آخرین کارهای عقب مانده شان 
هستند. در این شرایط است که در یک 
چشم به هم زدن، سارقان گوشی ها را از 
دست صاحبان شان سرقت می کنند. 
به جز این نباید زورگیران را که ممکن 
است با تهدید چاقو و قمه برای سرقت 
گوشــی اقدام کننــد را فراموش کرد. 
برای در امان ماندن از ســارقان گوشی 
بهتر است در مراکز شلوغ و پر ازدحام 
برای صحبت کردن با تلفن همراه تان 
از هندزفری استفاده کنید. همچنین 
در مکان های خلوت گوشــی تان را از 
جیب و کیف تان خارج نکنید تا چشم 
سارقان به آن نیفتد. به یاد داشته باشید 
سرقت شدن گوشی عاوه بر ضرر چند 
میلیونی، ممکن است اطاعات شخصی 
مثل تصاویــر، پیام هــای خصوصی و 

شماره تلفن های تان را هم بر باد بدهد.

جیب بری در مراکز خرید
اگر در این ایام گذرتان به مراکز خرید 
افتاد، بیشتر مراقب محتویات جیب و 
کیف تان باشید؛ چرا که مطمئن باشید 
جیب برهــا در کمین تان نشســته اند. 
معموال ترفند آنها به این شــکل است 
که طوری از جیب و کیف تان ســرقت 
می کنند که اصا متوجه نمی شــوید 
ســرقت چه زمانــی و چطــور اتفاق 
افتاده اســت. به همین دلیل در مراکز 
پرازدحام بیشتر مراقب محتویات جیب 
و کیف تان باشید. نکته مهم اینکه هرگز 
رمــز کارت بانکی تان را کنــار آن قرار 
ندهید تا درصورتی که کیف تان سرقت 
شد ســارقان نتوانند حساب بانکی تان 
را خالــی کنند. گوشــی موبایل تان را 
هم در جای امن و مناسبی نگهدارید. 
گوشی موبایل یکی از اشیای مورد عاقه 

جیب برها است.

دوره گردان اسکیمری
این روزها کمتر کسی اسکناس در جیبش 
می گذارد، حتی فروشــندگان دوره گرد 
هم کارتخوان دارند تا مشتریان شــان را 
از دست ندهند. اصا داشتن کارت خوان 
از واجبات کاسبی اســت. کاهبرداران 
اســکیمری هم این موضوع را می دانند 
و از آن برای کاهبرداری از شــهروندان 
اســتفاده می کنند. امــا کاهبرداری 
اسکیمری چطور اتفاق می افتد؟ ماجرا 
از این قرار اســت که کاهبــرداران در 
پوشش های مختلف در قالب فروشنده 
و دســت فروش از شــما می خواهند تا 
در دستگاه پوز شــان کارت بانکی تان را 
بکشید. در دســتگاه پوز آنها معموال از 
وسیله ای استفاده شده که وقتی کارت 
در آن کشــیده می شــود، اطاعات آن 
را کپی می کند. این در حالی اســت که 
شما رمز کارت تان را هم به طرف مقابل 
گفته اید و در این شــرایط او کارت شما 
را کپی کرده و با استفاده از رمزی که در 
اختیار دارد حساب تان را خالی می کند. 
 پس مراقب باشــید در دام کاهبرداران

 اسکیمری نیفتید.

تورهای خیالی
امســال که کرونا کمی فروکــش کرده، 
پیش بینی می شــود خیلی ها به سفرهای 
نوروزی بروند. بنابراین بسیاری از شهروندان 
از روزهای آخر سال به فکر برنامه ریزی برای 
سفرهای نوروزی شان هســتند و خیلی 
از آنهــا از آژانس های گردشــگری تور یا 
بلیت هواپیما و قطــار می خرند. اما بعضی 
از کاهبــرداران نیز با نقشــه ای پیچیده 
در پوشــش آژانس های گردشگری ظاهر 
می شــوند اما هدف اصلی شان سرکیسه 
کردن مردم اســت. شــیوه آنهــا به این 
شکل است که در شــبکه های اجتماعی 
تورهای ارزان قیمتــی را تبلیغ می کنند 
یا در سطح گســترده ای برای شهروندان 
پیامک می فرستند. در ادامه هزینه تور یا 
بلیت هواپیما را از طعمه های شان دریافت 
می کنند اما بعد از آن دیگر جوابگو نیستند. 
در برخی موارد هم دیده شــده که پس از 
کلیک روی پیامک تبلیغاتــی مربوط به 
تور، تلفن همراه شهروندان هک شده و با 
استفاده از اطاعات شخصی شان به حساب 
بانکی آنها دستبرد زده می شود. پس اگر 
می خواهید در این ایام در دام کاهبرداران 
گرفتار نشــوید، تور و بلیــت هواپیما را از 

آژانس های معتبر تهیه کنید.

2نفر که در استان های گلستان و زنجان به اتهام 
قتل عمدی به قصاص محکوم شــده بودند با 
گذشت اولیای دم از مجازات نجات پیدا کردند. 
به گزارش همشهری، نخســتین محکوم به 
قصاص، جوانی اســت که در سال 98در یک 
جدال لفظی جوان دیگری را در آق قا به قتل 

رساند. حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری 
گلستان در این باره گفت: اولیای دم در آستانه 
میاد منجی بشــریت از حق شرعی و قانونی 
خود گذشتند و فرصت دوباره برای زندگی به 
یک جوان بخشــیدند. او ادامه داد: با شکایت 
و درخواست اولیای دم، حکم قصاص پرونده 

صادر و پس از صدور تشریفات قانونی، تاریخ 
اجرای رأی برای روز چهارشنبه تعیین شده بود 
که با تاش های انجام شده اولیای دم راضی به 
گذشت شدند. دومین نجات یافته از چوبه دار 
سال 97 در صایین قلعه از توابع استان زنجان 
بود که مرتکب قتل شــده بود. حجت االسام 
صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان 

زنجان در این باره گفت: ســال 97 بر اثر نزاع و 
درگیری قتل عمدی در شهر صایین قلعه به 
وقوع پیوسته بود و قاتل به مدت 4 سال در 
زندان به سر می برد که در نهایت پس از طی 
مراحل قانونی منجر به صدور حکم قصاص 
شد اما با گذشت اولیای دم، زندانی به آغوش 

خانواده خود بازگشت.

مرد جوان که نامــادری اش را مانع رســیدن به ارثیه 
بیشتر می دید، او را به قتل رســاند و برای اینکه اسرار 
این جنایت فاش نشود، جان برادر 3ساله اش را که شاهد 

قتل بود گرفت.
به گزارش همشهری، اواسط دی ماه مأموران پلیس شهرستان نظرآباد 
در استان البرز در جریان جنایت هولناکی در یکی از محله های شهر قرار 
گرفتند. جنایت در طبقه دوم ساختمانی رخ داده بود که طبقه اول آن 
مغازه نانوایی بود و قربانیان آن همسر 38ساله و پسر حدودا 3ساله مرد 

نانوا بودند که به طرز وحشیانه ای به قتل رسیده بودند.
مرد نانوا نخستین کسی بود که با اجساد قربانیان روبه رو شده بود. او به 
مأموران گفت: مثل هر روز در مغازه نانوایی مشغول به کار بودم تا اینکه 
حدود ساعت 1:30ظهر به خانه ام در طبقه باال رفتم که استراحت کنم. 
اما به محض ورود به خانه با صحنه ای هولناک روبه رو شــدم. همسرم 
و پسربچه 3ساله ام به طرز وحشــیانه ای با ضربات چاقو به قتل رسیده 
بودند و خانه به هم ریخته بود و با دیدن ایــن صحنه پلیس و اورژانس 

را خبر کردم.
از همان زمان تیمی از کارآگاهان زیرنظر ســرهنگ محمد نادربیگی، 
رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز تحقیقات برای کشف راز این جنایت 

هولناک را آغاز کردند. بررسی  ها نشــان می دهد که عامل جنایت 
پس از قتل زن 38ســاله و فرزندش همه النگوهای این زن را 
به سرقت برده و به همین دلیل نخســتین فرضیه، ارتکاب 
جنایت از سوی سارق یا سارقان بود. اما این فرضیه چندان 
قوی نبود؛ چرا که فقط النگوهای مقتول دزدیده شــده بود 

و گوشواره هایش دســت نخورده بود و احتمال داشت که 
قاتل بــرای گمراه کردن پلیس اقدام به ســرقت 

النگوها کرده باشد.

دستگیری مظنونان
کارآگاهان برای به دست آوردن سرنخی در این 
جنایت به بررســی زندگی مقتوالن پرداختند. 
تحقیقات نشــان می داد زن 38ســاله چند سال 

پیــش درحالی که یک دختر داشــته، از همســر 
اولش جدا شــده و با مرد نانوا ازدواج کرده بود. مرد 
نانوا نیز با داشتن 2پسر از همســر اول جدا شده و 
مدت ها به همراه 2پسرش که پسرانی جوان بودند، 
زندگی می کرد. مدتی پس از ازدواج این دو، دختر 
مقتول)زن 38ساله( با پسر مرد نانوا ازدواج کردند و 
از آن خانه رفتند. کمی بعد هم پسر دیگر مرد نانوا 
به نام فرشید ازدواج کرد و مرد نانوا و همسرش با هم 
زندگی می کردند تا اینکه حدود 3سال پیش فرزند 
آنها که پسر بود، به دنیا آمد. زندگی آنها کاما خوب 
و آرام پیش می رفت تا اینکه مدتی پیش، زمانی که 
مرد نانوا در نانوایی مشــغول کار بود، دستش زیر 
دســتگاه همزن رفت و دچار معلولیت شد. پس از 
آن بود که وی تصمیم گرفت نانوایی خود را به نام 
پسر 3ســاله اش کند اما ظاهرا این اقدام او به مذاق 
پســر جوانش به نام فرشــید خوش نیامده و باعث 

اختافاتی میان آنها شــده بود. با این اطاعات بود که فرضیه جنایت 
خانوادگی قوت یافت و نام اعضای این خانواده ازجمله فرشید در فهرست 

مظنونان قرار گرفت.

صورت زخمی 
ماموران در همان روزهای اولیه 4مظنون را دستگیر کردند. یکی از آنها 
همسر سابق زن 38ساله )مقتول( بود. او پس از جدایی از این زن در زنجان 
زندگی می کرد اما روز حادثه و کاما اتفاقی برای انجام کاری به نظرآباد 
کرج آمده بود و به همین دلیل بازداشت شد تا اینکه وقتی پلیس مطمئن 
شــد که حضور این مرد در نظرآباد کاما اتفاقی بوده و وی برای انجام 
کاری اداری به آنجا رفته بود، آزاد شــد. مظنون اصلی اما فرشید، پسر 
جوان مرد نانوا بود. مأموران او را ساعتی پس از جنایت دستگیر کردند. 
درحالی که لباس هایش را تازه شسته بود و روی صورتش ماسکی بود که 
وقتی مأموران آن را کنار زدند، آثار خراشیدگی و زخم روی صورتش به 
چشم می خورد. او کاما سراسیمه بود و همین رفتار او شک پلیس را به 
وی بیشتر کرد. با این حال مرد جوان مدعی بود که هیچ نقشی در قتل 
نامادری و برادر ناتنی  اش ندارد و زخــم روی صورتش بر اثر یک حادثه 

ایجاد شده است.

معما حل می شود
تحقیقات از تمامی مظنونان پرونده ادامه داشت تا اینکه در نهایت 
شواهدی به دست آمد که نشان می داد فرشــید در این جنایت 
هولناک نقش دارد. به این ترتیب وی بــار دیگر تحت بازجویی 
قرار گرفت و این بار به قتل نامادری و برادرناتنی  اش اعتراف کرد. او 
گفت: من متادون مصرف می کردم و از وقتی نامادری ام وارد 
زندگی ما شده بود، بدبیاری می آوردم. همسرم جنین 
چند ماهه اش را ســقط کرد و زندگی ام کاما به هم 
ریخته بود و احساس می کردم که این زن زندگی 
مرا طلسم کرده است. وی ادامه داد: تا اینکه یک روز 
متوجه شدم پدرم نانوایی را به نام برادرناتنی ام زده 
است. کاما عصبانی بودم و نامادری ام را مانع رسیدن 
به ارثیه پدری ام می دیدم. برای همین روز حادثه به خانه 
آنها رفتم به نامادری ام گفتم که به دنبال دسته چک پدرم 
آمده ام. در آن لحظه، برادر ناتنی ام خواب بود. نامادری ام 
به سمت گاوصندوق رفت که چک را بیاورد و از فرصت 
استفاده کردم و او را با ضربات چاقو  به قتل رساندم. در این 
کشمکش، او به صورتم چنگ زد که باعث شد کمی زخمی 
شوم. همان لحظه بود که برادر ناتنی ام از خواب بیدار شد و 
با دیدن من صدایم کرد. وحشت کردم. چون نمی خواستم 
شاهدی به جا بگذارم، مجبور شدم او را هم به قتل برسانم. 
من قصد کشتن او را نداشتم و هنوز هم صورت معصومش 
مقابل چشمانم است. بعد از جنایت، النگوهای نامادری ام را 
سرقت کردم و روی بدن مقتوالن مایع سفیدکننده ریختم 
تا هیچ اثری از خودم به جا نگذارم و وانمود کنم که جنایت، 
کار سارقان است اما در نهایت گیر افتادم. به گفته سرهنگ 
نادربیگی، با اعترافات متهم برای او قرار قانونی صادر شد و 

تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

جنايت هولناک مرد جوان بر سر ارثيه

بخشش 2قاتل در گلستان و زنجان

گزارش

جنایی

چهارشنبه سوری 11خانواده را عزادار کرد
چهارشنبه سوری 1400 با حوادث تلخی همراه بود و طبق اعام سازمان 
اورژانس در جریان حوادث مربوط به این شب تا شامگاه سه شنبه 11 نفر 

جان خود را از دست داده و دست کم 539 نفر مصدوم شدند.
به گزارش همشهری، سازمان اورژانس کشور ساعت 19 سه شنبه اعام 
کرد در حوادث مربوط به شب چهارشنبه آخر سال در بازه زمانی یکم 
بهمن ماه تا ســاعت 19 سه شــنبه 24بهمن ماه 11نفر جان خود را از 
دست دادند و 539نفر مصدوم شدند. مجتبی خالدی، سخنگوی این 
ســازمان گفت: از میان مصدومان این حوادث متأسفانه 50نفر دچار 
قطع عضو و 166نفر دچار آسیب چشــمی و همچنین 253نفر  دچار 
ســوختگی شــدند. او ادامه داد: 18نفر از مصدومان در محل درمان 
شدند، 448نفر پس از انتقال به مراکز درمانی تحت مداوا قرار گرفتند و 
مرخص شدند. او درباره حادثه دیدگان در استان های مختلف نیز گفت: 
استان های تهران با 93مصدوم، آذربایجان شرقی با 81مصدوم و قزوین 

با 39مصدوم در صدر آمار مصدومان قرار دارند.
در همین حال دکتر یحیی صالح طبری، سرپرست مرکز اورژانس تهران 
جزئیات حادثه ای مرگبار در شــهر قدس را شرح داد. او گفت: ساعت 
12:39 سه شــنبه یک مورد حادثه انفجار خودرو به دنبال استفاده از 
مواد محترقه در شهر قدس اعام شد که بافاصله 2آمبوالنس و یک 
موتورالنس به محل اعزام شدند. او ادامه داد: تکنیسین های اورژانس با 
حضور در محل مشاهده کردند که 3نفر در این حادثه آسیب دیده اند 
که یک نفر جان خود را از دســت داده و 2نفر دیگر که 20 و 18 ساله 
هستند، مصدوم شده اند. او ادامه داد: مصدومان دچار آسیب چشمی و 
سوختگی صورت و دست شده بودند که به بیمارستان شهید مطهری 

منتقل شدند.
در همین حال سیدجال ملکی، ســخنگوی آتش  نشانی تهران نیز از 
مصدومیت 2 نوجوان در پی انفجار مواد محترقــه خبر داد. او گفت: 
ساعت 17:56سه شنبه یک مورد حادثه انفجار مواد محترقه در خانه ای 
در شهرری، چهار راه خط آهن اتفاق افتاد که با حضور همکارانم در محل 
معلوم شد در پارکینگ ساختمانی پنج طبقه 2پسر جوان حدود 15 ساله 
بر اثر انفجار مواد محترقه از ناحیه سر و صورت دچار مصدومیت شده اند 

که هر دو نفر به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
از تبریز نیز خبر رسید که مردی 70ساله و کودکی 4ساله بر اثر انفجار 
مواد محترقه دچار مصدومیت شــدند. وحید شــادی نیا، سخنگوی 
اورژانس استان آذربایجان شرقی در این باره گفت: مرد 70ساله هنگام 
عبور از خیابان به دلیل انفجار ترقه به شــدت مصدوم شد. او ادامه داد: 
مصدوم دیگر کودکی 4ساله بود که او نیز به دنبال انفجار مواد محترقه 

مصدوم شد و به بیمارستان انتقال یافت.
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روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[
تمایل چین به ارسال سالح براي روسیه

روزنامه فایننشال تایمز از قول مقامات آمریکایی گزارش 
داده که چین از درخواست مسکو برای ارسال سالح و 
تجهیزات نظامی برای روسیه در جنگ اوکراین استقبال 
کرده است. همزمان، واشــنگتن به پکن در این رابطه 
هشدار داده است. آمریکا پیش از این به چین هشدار 
داده بود در تحریم های غرب علیه روسیه، به مسیر نجات 
مسکو تبدیل نشود. چین با اعمال تحریم ها علیه روسیه 
مخالفت کرده و خواستار میدان دادن به دیپلماسی برای 

حل بحران اوکراین است.

حمله روسیه به اوکراین، آلمان را 
از احتیاط سنتی بین المللی دور 
کرده و دولت آن را متقاعد کرده 
است که با هزینه زیاد، سیاست های تقویتی دفاعی 

در پیش بگیرد.
آلمان که از بعد از جنگ جهانی دوم، سیاســت 
دفاعی محتاطانه ای را در پیش گرفته بود، در سه 
هفته اخیر، تغییراتی را در سیاست های دفاعی و 
نظامی خود اعمال کرده است که حتی تصور آنها 

هم در یک سال پیش دشوار بود.
به گزارش الجزیره، نخســتین اقدام بنیادین در 
این باره، تصمیــم دولت این کشــور در انتهای 
ماه گذشــته برای تخصیــص 100میلیارد یورو 
)113میلیارد دالر( در یک صنــدوق ویژه برای 
تقویت ارتش این کشور بود. بعد از آن آلمان یک 
قانون قدیمی که براســاس آن صــادرات برخی 
تســلیحات به مناطق جنگی ممنوع بود را کنار 
گذاشت و ارســال برخی ســاح های حیاتی به 

اوکراین را شروع کرد.
برلین دیروز هم اعام کرد که می خواهد جنگنده 
پیشــرفته F-35 بخــرد تا ثابت کنــد در تغییر 

سیاست های دفاعی خود،  ثابت قدم است.
اوالف شــولتز صدراعظم آلمان، در انتهای فوریه 
در جلسه ویژه پارلمان این کشور درباره تصمیمی 
که گرفته گفته بود: »هیچ واکنش ممکن دیگری 
به تهاجم پوتین )رئیس جمهور روســیه( وجود 
نداشــت. در حمله به اوکراین، هدف پوتین فقط 
محو کردن یک کشور از نقشه جهان نیست، بلکه 

ضربه زدن به ساختار دفاعی اروپاست.«
برلین همچنین با ارســال هزار ساح ضدتانک و 
500موشک استینگر )که برای مقابله با بالگردها 
در ارتفاع پایین به کار گرفته می شود( به اوکراین 
برای مقابله با ارتش روســیه موافقت کرده است. 
قرار است 400موشک انداز ضد تانک هم از طریق 
هلند به اوکراین تحویل داده شــود. استونی هم 
موافقت آلمان برای ارسال توپ های اصالتا آلمانی 

به اوکراین را جلب کرده است.
این تصمیم شولتز، با استقبال ولودیمیر زلینسکی 
رئیس جمهور اوکراین مواجه شده و او در توییتر 
در واکنش به آن نوشته است: »همینطور ادامه بده 
صدراعظم اوالف شولتز! ائتاف ضد جنگ واقعی!«

این تغییر رویکرد در حالی در پیش گرفته شده 
اســت که دولت ائتافی آلمــان رویکردی نرم و 

اعتدالی نســبت به بحران اوکراین داشت و البته 
دلیل آن را هم محدودیت ها و احســاس گناه از 
جنگ جهانی دوم می دانســت. همین احساس 
گناه باعث شده بود تا آلمان، سال ها در صادرات 
تســلیحات، برخی محدودیت های چشمگیر را 

درنظر بگیرد.
هاری ندلکو، مدیر سیاســتگذاری در اندیشکده 
راسموسن گلوبال به الجزیره گفته است که این 
تغییر موضع شــدید در سیاســت های دفاعی و 
نظامی آلمان، حاصل جدیت بحران در اوکراین 
اســت. او گفته اســت: »پوتین در نطق عجیب 
45دقیقه ای خود در تلویزیــون تاش کرد تا در 
توجیه رفتارهایش، تقصیر را گردن هر کســی، 
از امپراتوری عثمانی گرفته تا لنین )اولین رهبر 
شــوروی( بیندازد. بنابراین می تــوان اینجا این 
گفته معروف لنین را به کار برد: »دهه ها می گذرد 
بدون اینکه اتفاقی بیفتد و هفته هایی هستند که 
چند دهه در آن اتفاق می افتــد.«  از نظر او، این 
جنگ چرخشی در امنیت اروپا ایجاد کرده است 
که دولت آلمان را مجبور کرده در سیاســت های 
خارجی و امنیتی خود تجدید نظر کند و در یک 
هفته، از موضع محتاط بین المللی خود دور شود.

دکتر استفان مایستر، کارشناس روسیه در شورای 
روابــط خارجی آلمان هم از ایــن تصمیم دولت 
آلمان اســتقبال کرده و گفته است: »به نظر من 
این موضع جدید نه تنها پایان دوران آنگا مرکل 

)صدر اعظم پیشین آلمان(  است که پایان دوران 
«اوست پولتیک» اســت که در 30سال اخیر در 

آلمان جاری بود.«
اوســت پولتیک یا سیاست های شــرقی در سال 
1969و با هدف کاهــش تنش ها بین جمهوری 
فدرال آلمان )آلمان غربی( و جمهوری دمکراتیک 

آلمان )آلمان شرقی( در پیش گرفته شد.
شــولتز که در ابتدا به خاطر رویکرد نرمش مورد 
انتقاد بود، با تصمیم هایی که اخیرا گرفته نشان داد 
که آلمان یکی از قدرت های نظامی بزرگ اتحادیه 
اروپاســت که تمایل دارد در حمایت از اوکراین 
اقدام کند. او در جلســه پارلمان، متعهد شد که 
بیش از 2درصد تولید ناخالص داخلی آلمان را در 

بخش دفاعی هزینه کند.
اشتفان شلر، محقق شورای روابط خارجی آلمان، 
گفته اســت که صدراعظم آلمان تاش کرده تا 
کشورش را به جای یک رهبر نظامی، یک شریک 
مطمئن برای اروپا نشــان دهد؛ »از یک ســو، ما 
تغییر پارادایم در سیاست های امنیتی آلمان را با 
تقویت هزینه های دفاعی که هیچ کس انتظارش 
را نداشت شاهد هستیم. از سوی دیگر، نیروهای 
مسلح آلمان در وضعیت اسفناکی هستند. نکته 
اینجاســت که همین حزب سوســیال دمکرات 
)حزب شــولتز( در دوره پیشین مجلس، جلوی 
تجهیز مناســب ارتش آلمان را گرفــت. اما این 
بار به نظر می رســد جامعه هم با ایــن تغییرات 

است.« موافق 
به گــزارش دویچه ولــه، اعام تغییر سیاســت 
دفاعی آلمان،  با استقبال مردم این کشور مواجه 
شده است و در یک نظرســنجی، 53درصد افراد 
شــرکت کننده گفته اند که رویکرد جدید دولت 
آلمان درست و بجاست. 27درصد افراد، گفته اند 
که این اقدام دولت آلمان کافی نیست و در مقابل 
14درصــد گفته اند که دولت آلمــان زیاده روی 
کرده است. این تغییر سیاست، قطعا با استقبال 
هم پیمانان آلمان در ناتو هم مواجه خواهد شــد 
چون بســیاری از آنها به رهبری آمریکا، مدت ها 
آلمان را متهم می کردند کــه به تعهد هزینه کرد 
2درصد از تولید ناخالــص داخلی خود در بخش 

دفاعی عمل نمی کند.
آلمان، گام هــای تندی هم در راســتای تقویت 
ارتش خود برداشته اســت و دیروز در نخستین 
قرارداد بزرگ از زمان اعام تغییر سیاست دفاعی، 
اعام شــد که برلین می خواهد نــاوگان قدیمی 
جنگنده هــای تورنادوی خود را بــا 35جنگنده 

پیشرفته F-35 جایگزین کند.
تورنادو تنها جنگنده آلمانی اســت که می تواند 
بمب های هســته ای آمریکا را که در آلمان انبار 

شده است، حمل کند.

تغییرات بزرگ در بخش انرژی
عاوه بر بخش دفاعی، جنگ اوکراین و وابستگی 
بیش از حد آلمان به واردات انرژی از روسیه، باعث 
شده تا این کشور سیاست هایش در این بخش را 
هم به صورت بنیادین تغییر دهد. این کشور اجازه 
انتقال گاز از روســیه به آلمان از طریق خط لوله 
نورد استریم 2را صادر نکرده است. احتماال دوباره 
بحث افزایش تولید با زغال سنگ و نیروگاه های 
هسته ای مطرح خواهد شــد که با مخالفت های 
زیادی در دل جامعه مواجه اســت. شولتز گفته 
است که آلمان قرار اســت دو پایانه گاز طبیعی 
مایع )ال ان جی( بزرگ احداث کند تا به ســمت 

یک آینده پایدارتر حرکت کند.
این اتفاق ها باعث شده است بسیاری بر ضرورت 
تمرکز بیشــتر بر انرژی های تجدیدپذیر تأکید 
کننــد. در کوتاه مدت آلمان باید ســوخت های 
فســیلی را روی میز نگه دارد امــا در دراز مدت، 
احتماال پوتین به حامیان اســتفاده از انرژی های 

تجدیدپذیر لطف کرده باشد.

تقویت ارتش آلمان، پیامد بحران اوکراین 
 آلمان در واکنش به حمله روسیه به اوکراین، تغییراتي بنیادین در سیاست هاي دفاعي و نظامي خود ایجاد کرده

و گامي تاریخي براي تقویت ارتش خود برداشته است

رکوردشکنی دوباره کرونا در چین 
جدیدترین آمار ابتا به کرونــا در چین به بیش از 
5هزار نفر در روز رســیده اســت. عددی که تقریبا 
دوبرابر رکوردی اســت که روز دوشنبه در چین به 
ثبت رسید. چین از روز دوشنبه تا به امروز باالترین آمار ابتای روزانه 
به کرونا از آغاز همه گیری تاکنون را به ثبت رســانده است. افزایش 
آمار ابتا به کرونا در سرتاسر چین باعث شده است تا این کشور طی 
هفته های اخیر دست به اقداماتی نظیر تعطیلی مدارس در شانگهای 
و اعمال قرنطینه اجباری در شهرهای شمال شرقی کشور در بیش 

از 18استان مختلف بزند.
سویه ســریع االنتقال اومیکرون در هفته های اخیر کارایی سیاست 
»کووید-صفر« چین را زیر سؤال برده اســت؛ سیاستی که از آغاز 
همه گیری در شهر ووهان در اواخر سال 2019، با اتکا بر کنترل های 
شدید مرزی، انجام تست های اجباری و قرنطینه های سختگیرانه 

تاش داشته تا از شیوع ویروس جلوگیری کند.
کمیسیون ملی ســامت چین روز سه شــنبه اعام کرد 5هزار و 
280مورد جدید ابتا شامل مبتایان بدون عامت شناسایی شده اند. 
اگرچه آمار ابتا در چین کمتر از کشورهایی مانند آمریکا است، اما 

ثبت بیش از 10هزار مورد ابتا در دو هفته اول ماه جاری میادی 
برای این کشور رکوردی بی سابقه به شمار می رود. با وجود باال بودن 

آمار ابتا، هیچ مرگ ومیر جدیدی گزارش نشده است.

استان جیلین واقع در شمال شرق چین با بیش از 3هزار مورد ابتا 
وخیم ترین وضعیــت را دارد. چین به منظور مهار شــیوع ویروس، 
14میلیون شهروند این منطقه را از ترک استان و سفر بین شهری 
منع کرده است. همچنین ساکنان شهر چانگ چون مرکز جیلین، از 
روز جمعه در خانه های خود حبس شده اند و مقامات شهری به صورت 
دوره ای تست گیری های اجباری انجام می دهند. شهروندان یانجی، 
شهری با 700هزار ساکن در مرز کره شمالی هم از روز یکشنبه در 

خانه های خود حبس شده اند.
شهر جنوبی شنژن با بیش از 13میلیون نفر جمعیت هم وضعیتی 
مشابه دارد. از ساکنان این شهر خواسته شده تا یک هفته به جز در 
موارد ضروری از خانه خارج نشوند. قرنطینه اجباری در کنار توقف 
کامل فعالیت سامانه حمل ونقل عمومی در شهر تا اواخر ماه جاری 
میادی ادامه خواهد یافت. همزمان هنگ کنگ هم با جهش ناگهانی 
آمار ابتا به کرونا درگیر است. از آغاز سال جاری میادی درحدود 
4هزار و 66نفر در هنگ کنگ جان خود را در اثر ابتا به کرونا از دست 
داده اند. در هنگ کنگ روزانه ده ها هزار مورد ابتای جدید به کرونا 

گزارش می شود.

آسیا

گزارش

تبعات تورمی بحران اوکراین در جهان
تابستان گذشــته، زمانی که همه در مورد افزایش نرخ تورم در 
آمریکا هشدارها می دادند،  مشاوران اقتصادی کاخ سفید، با مرور 
سوابق تاریخی نوسانات قیمت ها در بازار، سعی داشتند بگویند 
که اوضاع آنقدرها هم بد نیست. رسانه ها پر بود از گزارش هایی 
که وضعیت بازار انرژی را با شــوک نفتی دهه1970 مقایســه 
می کردند اما مشاوران کاخ ســفید می گفتند که وضعیت مثل 
دوره بعد از جنگ جهانی دوم است و کمبود عرضه اتفاق افتاد. 
از ماه گذشته در پی افزایش قیمت نفت تحت  تأثیر حمله روسیه 
به اوکراین، این پرسش مطرح شده که آیا اقتصاد جهانی درحال 
تجربه شوک نفتی به سبک دهه1970 است یا تجربه ای مشابه 

کمبود عرضه در دهه1940 را از سر می گذراند؟
مســلما هیچ اقتصاد دانی این انتظار را ندارد کــه تورم به نرخ 
دورقمی ای که جهــان در 2دهــه 1940 و 1970 تجربه کرد 
بازگردد. با این همه، شوک قیمتی نفت تجربه ای دردناک است. 
براساس آمار منتشرشده در روز پنجشنبه گذشته، تورم قیمت 
مصرف کننده در آمریکا در دومین ماه ســال جاری میادی به 
7.9درصد رسید؛ یعنی باالترین میزان تورم طی 40سال اخیر. 
این نرخ در منطقه یورو از 5درصد گذشته است. انتظار می رفت 
عبور جهان از روزهــای تاریک همه گیــری، منجر به کاهش 
قیمت ها شود، اما اکنون اقتصاددانان بر سر این موضوع توافق 
دارند که در ماه های آینده، در آمریکا، اروپا و دیگر مناطق جهان 
نرخ تورم در حد آزاردهنده ای باال خواهد ماند. عاوه بر این، ادامه 
قرنطینه و منع تردد در بخش هایی از چین ازجمله شهر شنزن 
که یکی از قطب های فناوری جهان به شــمار می رود، می تواند 
به واســطه ایجاد اخال در چرخه تامیــن کاال تبعات مخرب 

افزایش تورم در جهان را تشدید کند.
مشخص ترین نشانه افزایشی بودن انتظارات تورمی را می توان 
در بازارهای درآمد ثابت آمریکا یافت. شرکت مالی ICE برای 
ســنجش انتظارات تورمی، چندین عدد و رقم مختلف ازجمله 
بازده اوراق قرضه مصون از تورم و ســوآپ های نرخ بهره را در 
قالب شاخص های کوتاه مدت و بلندمدت خاصه کرده است. در 
ابتدای سال جاری انتظار می رفت نرخ تورم سال آینده 3.5درصد 
باشد. تا اواسط سومین ماه سال، نرخ تورم به 5.6درصد رسید 
که بسیار باالتر از میانگین نرخ تورم از آغاز همه گیری کرونا تا 
به امروز بوده است. در عین حال شاخص های بلند مدت، نوسان 
کمتری داشته اند. میانگین تورم شاخص قیمت مصرف کننده 
طی دوره ای 5ساله 2.6درصد برآورد شده که در حدود نیم درصد 
باالتر از ســال گذشته اســت، اما فاصله قابل توجهی نسبت به 
هدف گذاری بانک مرکزی آمریکا ندارد. اروپا هم وضعیتی مشابه 

را تجربه کرده است.

هفته گذشته »بانک آمریکا« میزان پیش بینی های تورمی خود 
را برای کل جهان افزایش داد. اکنون انتظار می رود نرخ تورم در 
ســال2022 در آمریکا باالتر از نرخ پیش بینی شده 6.3درصد 
رفته و تا 7درصــد افزایش یابد. همچنیــن پیش بینی ها برای 
منطقه یورو هم رقمی بسیار باالتر از 4.4درصدی است که قبل تر 
پیش بینی شده بود. نرخ تورم 2022 اروپا اکنون 6درصد در نظر 
گرفته شده است. اگرچه افزایش نرخ تورم پیش بینی شده برای 
اروپا چالشی بزرگ تر خواهد بود، زیرا اروپا وابستگی شدیدی به 
گاز روسیه دارد و 45درصد از گاز خود را از روسیه تامین می کند.
اقتصاددانان برای اینکه نشان دهند فشار تورمی تا چه اندازه در 
جهان فراگیر خواهد بود، پیش بینی های تورمی خود را تا ژاپن 
گســترش داده اند؛ کشــوری که از مدت ها پیش با تهدید نرخ 
تورم منفی دســت به گریبان بوده است. پیش بینی ها حاکی از 
آن است که متوسط نرخ تورم امسال ژاپن 2درصد خواهد بود، 
یعنی دوبرابر پیش بینی های قبلی. کارشناسان انتظار دارند نرخ 
کلی تورم در بازارهای نوظهور افزایش ناچیزی را تجربه کند. اما 
افزایش قیمت مواد غذایی می تواند برای مردم، به ویژه قشر فقیر 

در جوامع مختلف بسیار آسیب زننده باشد.
از دل این پیش بینی ها 2پرســش مهم مطرح می شــود. اول 
اینکه آیا افزایشــی که اخیرا در قیمت نفت شــاهد بودیم، در 
طوالنی مدت به افزایش قابل توجه تورم منجر خواهد شد؟ در 
صورتی که تورم باال باعث شود افراد درخواست دستمزدهای 
باالتری کنند، وضعیت خطرناک می شــود. اما دالیلی وجود 
دارد که از شدت نگرانی های موجود درباره باالرفتن نرخ تورم 
می کاهد. مطالعات زیادی نشــان داده اند افزایش قیمت نفت 
به سختی می تواند بر افزایش تورم در بازارهای بی ربط به انرژی 
اثر داشته باشد. محاسبات اخیر شرکت گلدمن ساکس نشان 
می دهد افزایش 10درصدی قیمت نفت خام می تواند نرخ تورم 
کل در آمریکا را 3دهم درصد و نرخ تورم هسته )نرخ تورم کاالها 

به جز غذا و انرژی( را 3صدم درصد افزایش دهد.
پرســش بعدی این اســت که بانک های مرکزی در قبال رشد 
ســریع قیمت ها چه اقداماتی انجام خواهند داد؟ درست است 
که همه گیری کرونا برای بانک ها و برای کل جهانیان پدیده ای 
ناشــناخته بود، اما بانک های مرکزی دســت کم از گذشته با 
شوک های نفتی آشنایی کافی دارند. تجربیات دهه های گذشته 
نشان می دهد ممکن اســت جهان برای مهار افزایش قیمت ها 
به پشتیبانی پولی و مالی نیاز داشته باشد، زیرا افزایش قیمت 
انرژی، روند مصرف را تحت فشار خواهد گذاشت. این احتمال 
به ویژه برای اروپا باالتر است زیرا افزایش قیمت انرژی می تواند 

روند رشد اقتصادی اروپا را مختل سازد.
اما در آمریکا، کشوری که اقتصاد آن به اندازه اروپا درگیر جنگ 
روسیه در اوکراین نشــده، نرخ تورم طی چندین ماه گذشته به 
شکلی ثابت باال باقی مانده و بعید به نظر می آید که بانک مرکزی 
از افزایش نرخ بهره منصرف شود. انتظار می رود بانک مرکزی 
آمریکا به زودی افزایش نرخ بهره به منظور کنترل تورم را به اجرا 
بگذارد. اکنون بانک های مرکزی در سرتاســر جهان باید روی 

تبعات جنگ اوکراین متمرکز شوند.

مولود چاوش اوغلو
وزیر خارجه ترکیه

طالبان به وعده هایی که به جامعه جهانی 
داده، عمل نکرده اســت. ترکیــه برای به 
رسمیت شناختن حکومت طالبان هیچ 
عجله ای ندارد و در این مورد با کشورهای 
جهــان همســو بــوده و اقدامــات عملی و 
عملکرد طالبان را به صورت جدی زیرنظر 
دارد. طالبــان باید بــرای وعده هــای خود 

گام های عملی بردارد.

سرگئی ریابکوف
معاون وزیر خارجه روسیه

روســیه و آمریــکا رویکردهــای کامــال 
متضادی در قبال بحران اوکراین دارند. 
آمریــکا به صــورت یکجانبــه در تــالش 
است تا روابط با روسیه را به طور کامل 
از بیــن ببــرد. روســیه امیــدوار اســت 
کــه پــس از مدتــی آمریــکا بفهمــد کــه 
ادامــه گفت وگوهــا درخصــوص ثبات 

استراتژیک با مسکو ضروری است.

ژائو لیجیان
سخنگوی وزارت خارجه چین

موضــع چیــن در قبــال بحــران اوکراین 
ثابت و روشــن اســت. تحریم هــا هرگز 
ابزار مؤثری برای حل مشکالت نیست. 
چین با همه انواع تحریم های یکجانبه 
و دســت درازی قضایی آمریکا مخالف 
اســت و قاطعانــه از حقــوق و منافــع 
مشــروع شــرکت ها و افراد چینی دفاع 

خواهد کرد.

پسر رهبر ترکمنستان پیروز 
انتخابات ریاست جمهوری شد

سردار بردی محمداف، فرزند رهبر ترکمنستان، 
پس از تأخیری غیرمعمول که در روند شمارش 
آرای انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، 
از ســوی مقامات دولتی به عنوان فــرد پیروز 

انتخابات معرفی شد.
 او از قبل یکی از گزینه های اصلی جانشــینی 
قربانقلــی بردی محمــداف، رئیس جمهــور 
ترکمنســتان، به شــمار می رفت. به گزارش 
یورونیــوز، کمیســیون مرکــزی انتخابــات 
ترکمنستان، سردار بردی محمد اف را با کسب 
72.97درصــد آرا پیــروز انتخابــات معرفی 
کرده اســت. نزدیک ترین رقیب او در بین یک 
گروه 9نفــره از نامزدهای ریاســت جمهوری، 
یک مســئول آموزش عالی و دانشــگاهی در 
ترکمنســتان بود کــه تنها موفق به کســب 
11درصد آرا شــد. در انتخابات ســال2017، 
قربانقلــی بردی محمــداف با کســب بیش از 
97درصد آرا بــار دیگر به ریاســت جمهوری 
ترکمنســتان برگزیده شــد. رهبر 64ســاله 
ترکمنســتان ماه گذشــته میادی گفته بود 
که کشــور باید توســط جوان ها اداره شود. او 
نخستین بار در ســال2006 پس از درگذشت 
صفر مراد نیــازوف، رئیس جمهوری پیشــین 
ترکمنستان، به عنوان کفیل ریاست جمهوری 

زمام امور کشور را در دست گرفت. 
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خط خبر
  نخست وزیران جمهوری چک، لهستان و اســلونی دیروز طبق برنامه، به عنوان نخستین 

مقامات خارجی از زمان حمله روسیه به اوکراین، به کی یف سفر کردند. 
  حمله روسیه به یک مجتمع مسکونی درکی یف باعث کشــته شدن دست کم 4نفر شد. 
شهردار کی یف دیروز حکومت نظامی 36ساعته اعالم کرد. ویتالی کلیچکوف دیروز گفته بود 

که روزی سخت و خطرناک پیش روی شهروندان است.
  مقامات اوکراینی گفته اند بمباران شــدید روس ها باعث شده است تا فرودگاه غیرنظامی 

دنیپرو خسارات زیادی ببیند.
  اوکراین دیروز 350تحریم جدید علیه روســیه اعالم کرد. اتحادیــه اروپا و انگلیس هم 

تحریم های جدیدی علیه روسیه وضع کردند، ازجمله تحریم کاالهای لوکس.
  حدود 2هزار خودرو موفق شده اند از شهر محاصره شده ماریوپل خارج شوند و غیرنظامیان 

را از یک خط تخلیه بیرون ببرند.
  نگرانی ها درباره محل نگهداری یک روزنامه نگار روس که در برنامه تلویزیونی پالکاردی 

ضدجنگ به دست گرفت و جلوی دوربین پخش زنده آمد افزایش یافته است.
  مذاکرات بین روسیه و اوکراین، بعد از توقف در روز دوشنبه، دیروز از سر گرفته شد. میخائیلو 
پودولیاک مذاکره کننده ارشد اوکراینی دیروز گفت که دو طرف با پایتخت های خود مشورت 

کرده اند و مسائلی مثل آتش بس و خروج نیروها از قلمروی اوکراین روی میز هستند.

مکث
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گرینویچ

مورچه سرطان را بو می کشد

پاریس: فقط چند دقیقه برای آموزش مورچه ها الزم 
است تا این حشرات بتوانند مواد سرطانی خاص را در 
انسان تشــخیص دهند. تحقیقات گروهی از دانشگاه 
سوربن حکایت از نتایجی امیدوارکننده  در تشخیص 
بیماری ها توسط این حشــرات دارد. مجله تخصصی 
»آی  ساینس« در این باره می نویسد: »مورچه ها ظاهرا 
نه فقط می توانند سلول های سرطانی را براساس بوی 
آنها تشــخیص دهند که حتی قادرند انواع سرطان را 
هم از یکدیگر تمیز دهند.« جای تعجب نیســت که 
مورچه ها در تشــخیص رایحه های متفاوت استادند. 
برای پی بردن به این نکته که این اندام های حســاس 
حسی در مورچه ها تا چه حد می توانند برای تشخیص 
سرطان مناسب باشند و اینکه آیا می توان مورچه ها را 
به همکاری تشــویق کرد یا نه، گروه تحقیقاتی پیکره 
نمونه های متفاوتی شــامل ســلول های سرطانی و 
سلول های سالم تهیه کرد. سپس به حشرات آموزش 
داده شد تا با کمک محلول قندی به مقصد سلول های 
ســرطانی بشــتابند. در نهایت آنها در تشخیص انواع 

سرطان موفق بودند.

روی پیشخوان غم 
روز_نامه_نگاری

بازگشت لوح فشرده

کالیفرنیا : براساس اعام چند شرکت فعال در صنعت موسیقی 
میزان فروش سی دی در سال2021 بیش از 21درصد افزایش 
یافت. از سال2004 میادی به واسطه توسعه وب سایت های 
فروش و دانلود موســیقی و فیلم، تقاضا برای خرید سی دی به 
شدت کاهش پیدا کرد و حاال پس از 17ســال دوباره فروش 
لوح های فشرده در سراسر جهان افزایش یافته است. به گزارش 
آنا، در دوران شیوع بیماری کرونا با وجود محدودیت های بسیار 
هنرمندان بار دیگــر تصمیم گرفتند از ســی دی برای عرضه 
تولیدات خود اســتفاده کنند. البته میزان افزایش گفته شده 
مربوط به بازار آمریکاست. برخی از شــرکت های صاحب نام 
در حوزه موســیقی افزایــش 61درصدی فروش ســی دی را 
در ســال2021 تجربه کرده و از این طریق به درآمد بیش از 
یک میلیارد دالر رسیدند. با بیشتر شــدن میزان تقاضا برای 
موسیقی و فیلم عرضه شده با سی دی، شمار مراجعه کاربر ها 
به وب ســایت های دانلود کاهش پیدا کرده است. کارشناسان 
فناوری بر این باورند که با ادامه چنین روندی ممکن اســت از 
سال های آینده پلتفرم های پخش موسیقی و فیلم نیز بار دیگر 
به سمت عرضه سی دی روی آورده و از این طریق نظر مشتریان 

را به خود جلب  کنند. 

حمله به آرامستان فلسطینی ها

سرزمین های اشغالی: »محمد برکــه« رئیس کمیته عالی 
پیگیری امور فلسطینی ها در اراضی اشغالی1948 به تخریب 
قبرستان روســتای »صبارین« )در اراضی اشــغالی 1948( 
واکنش نشان داد. رژیم صهیونیســتی قبرستان این روستا را 
کاما تخریب کرد به طوری که دیگــر هیچ قبری در آن دیده 
نمی شود. صبارین ازجمله روســتاهایی است که اهالی آن در 
سال اشغال فلســطین )1948میادی( آواره شدند. براساس 
گزارش »القدس العربی«، برکه در این خصوص گفت، اگر به قبر 
یک یهودی در یک گوشه دنیا تعرض شود همه دنیا برمی خیزد 
و ساکت نمی نشیند. وی ادامه داد چیزی که صهیونیست ها را 
آزار می دهد این است که قبرستان های باقیمانده در روستاهای 
متروکه دلیلی آشکار بر وجود زندگی فلسطینی ها در گذشته 
آنهاست. پس از آنکه زندگان را آواره کردند اکنون در راستای 
آواره کردن اموات و تخریب قبور کار می کنند. اعضای کمیته 
پیگیری امور فلسطینی ها در تاش است که تیم هایی داوطلب 

برای ترمیم قبرستان یاد شده تشکیل دهد.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

بهار ما گذشته

امتحانات ثلث دوم همچنان 
ادامه دارد که شماره نوروزی 
مجله فیلم درمی آید. باید شیمی بخوانم یا بهاریه؟ 
کل عید فرصت هست که کل مجله فیلم را بخوانی 
و دوره کنی. االن باید شیمی را بخوانی و دوره کنی. 
در نهایت اما کتاب شیمی گوشه ای افتاده و مجله 
فیلم مقابلت گشوده است. بهاریه مهدی سحابی با 
تیتری که شــاعرانگی و غرابت را به طور توامان به 

همراه داشت: »بهار را نگه دار، گور پدر نقره«.
و بعد گزارش های جشــنواره هشــتم فجر. گپی با 
علی حاتمی که به گفته خودش می خواهد در فیلم 
تازه اش »دلشــدگان « بیشتر از گذشــته به تاریخ 
بی وفایی کند. »گاو خشمگین« بهترین فیلم دهه 
80 به انتخــاب منتقدان و به خــودت که می آیی 
می بینی ساعت از 2 نیمه شب گذشته و چند ساعت 
دیگر باید سر جلسه امتحان بنشینی. کتاب شیمی 
را که باز می کنی پلک هایت سنگین می شود. شیمی 
مثل فیلمی از پاراجانف است؛ کسالت بار و غیرقابل 
فهم. چند ساعت بعد سر جلسه امتحان نشسته ای 
و تو فقط جواب یکی از سؤاالت را می دانی. کنارت 
پرویز نشسته و چنان با اعتماد به نفس و تسلط برگه 
را سیاه می کند که انگار خودش طراح سؤاالت بوده. 
کارش دارد تمام می شــود که یک لحظه از غفلت 
معلم استفاده می کنی و حاال برگه سفیدت با برگه 
پرویز عوض شــده. بیش از اینها به تو مدیون است 
که در حد یک نمره قبولــی کارت را راه نیندازد. با 
آن همه مجله قدیمی که بهــش داده ای. آن همه 
سینما رفتن و هر بار پول بلیتش را حساب کردن، 
کار خودش را می کند. نیم ســاعت بعد در بقالی با 
پرویز نوشابه و کیک به بدن می زنی و قرار سینمای 
فردا را می گذاری. ســینما کریســتال هفته فیلم 
گذاشته است. فردا که می رسد ما داخل سالن انتظار 
نشســته ایم و صابر رهبر، مدیر کریستال کمی آن 
سوتر به همان خوش تیپی همیشگی ایستاده و دارد 
به حرف های مرد میانسالی گوش می دهد که حین 
صحبت کردن مدام دســت هایش را تکان می دهد. 
صابر رهبر با حوصله و لبخند گوش می دهد و گاهی 
تک جمله ای هم می گوید. چند دقیقه بعد ما داخل 
سالن هستیم. »دانتون« روی پرده می افتد و من که 
همین چند هفته پیش با کریم فیلــم را دیده ام، از 
همان ابتدا منتظر سکانس اعدام دانتون با گیوتین 
هستم. نه برای ژرار دی پاردیو )که فوق العاده است(

که به عشــق صدای مردانه منوچهر اسماعیلی که 
می گوید:» ســرم را به مردم نشــان دهید. زیرا که 
دیدنی است.« بیرون که می آییم پیاده تا دکه علی آقا 
که پایین میدان فردوسی است می رویم. دکه علی آقا 
بیشتر مجله و کتاب قدیمی می فروشد. بیشتر هم 
انگلیسی ولی فارسی قدیمی هم دارد. ازجمله سپید 
و سیاه هایی که دوایی در صفحه آخرش می نوشت 
و چند تایی هم فردوسی و کیهان ورزشی قدیمی. 
مجله هــا را الی روزنامه اطاعــات می پیچم و راه 
می افتیم. داخل اتوبوس مجله هــا را ورق می زنیم؛ 
نقد پرویز نوری بر »این گروه خشن« که در فردوسی 
چاپ شده. پوستر رنگی بازیکن آینده دار تیم دارایی 
در کیهان ورزشی با تیتر؛» مســلم خانی تکنیکی 
و جیــغ زن«. عکس تیم ملــی نوجوانــان ایران با 
ســرمربیگری ناصر ابراهیمی و چهره های آشنایی 
مثل ناصر محمدخانی، رحیم یوسفی و شاهرخ بیانی 
که تازه سبیل هایشان سبز شده. پرویز خیلی فوتبالی 
نیست. پس سپید و سیاه ها و فردوسی ها فعا دست 
او باشد تا من با کیهان ورزشی ها خوش باشم. فردا 
آخرین روز امتحان هاست. ادبیات فارسی هم هست 
که خدا را شکر خواندن نمی خواهد. از اتوبوس پیاده 
می شویم. پرویز می رود سمت خانه شان و من راهی 
دکه می شــوم تا ویژه نامه نوروزی هفته نامه هدف 
را بگیرم. هدف تمام شــده. 2روز بعد زمستان تمام 

می شود.
مثل همیشه بعد از ســال تحویل، می رویم منزل 
پدربــزرگ و من بعــد از چند دقیقــه در اتاق زیر 
شیروانی نشســته ام مقابل گنجینه ای که در کمد 
دیواری است؛ انبوه مجات و روزنامه های قدیمی 
باز مانده از دهه 50. دهه 60 هم دارد تمام می شود و 

من در 16 سالگی » گذشته باز« شده ام. 
بهار را هم بلد نیستم نگه دارم. اسیر و عبید گذشته ای 
شده ام که تجربه زیستی اش را نداشته ام.  مجله ها را 
ورق می زنم و نمی دانم که این ســال های فراغت و 
سرخوشی چقدر ســریع خواهد گذشت؛ که پرویز 
بعدها اول از محله مــا و بعداً از ایــن ملک خواهد 
رفت تا تخصصش را بگیرد و بعــد از آن همه درس 
خواندن در غربت سرطان خون بگیرد و تمام کند. 
نمی دانم که بعدها حسرت خواری گذشته قرار است 
پیشه ام شود و ریشه اش هم در همین سال هاست. 
همین الله زار، همین سینما کریستال، همین خانه 
قدیمی پدربزرگ که من در طبقه سومش در اتاق 
زیر شــیروانی اش روی نوک پاهایم بلند شده ام که 
از طبقه فوقانی اش، دوره جلد شــده روزنامه »مرد 
امروز« را بردارم. نمی دانم که قرار است چند ماه بعد 
»ســرب« کیمیایی را ببینم که قهرمانش نوری به 
سردبیرش می گوید:»من جارو بزنم توو مرد امروز 

شرف داره به قلم زدن توو روزنامه تو.« 
نمی دانم که قرار اســت خــودم هم ســال ها بعد 
روزنامه نویس شــوم. در 16 سالگی خیلی چیزها را 
نمی دانم. ازجمله معنای تمام شدن و از دست دادن را. 
معنی این تکه شعر معروف شاملو را هم که نخستین 
بار در مطلب گلمکانی دربــاره فیلم »تنگنا« در آن 
شماره 100 معروف مجله فیلم به چشم ام خورد را 

بعدها می فهم:» از بهار حظ تماشایی نچشیدیم...«.

 

اسفند که به آخرین روزهایش می رسد، فکر 
و خیال  آدم ها صدچندان می شود. سال نو 
پیچیده در شوالیی که با نخ و سوزن بیم و 
امید دوخته شده آن سوی دیوارها چشم  
انتظار ایستاده تا سال جاری بار و بندیلش 
را ببندد و راهی شــود. و آدم ها، آدم ها در 
معرکه این روزهای سرگردان بین زمستان 
و بهار به روزهای رفته و روزهای پوشیده از 
ابهام آینده می اندیشند. این روزها آرزوهای 
جامانده در دور دســت، رویاهای گم شده، 
یاد رفتگان، ابر متراکم حسرت ها و بغض ها 
بیش از هر زمان دیگری در تاریک روشن 
داالن های ذهن نفس می کشند. این روزها 
شاید بیش از همیشه به خویشتن فکر کنیم 
اما واقعیت این اســت که رضایت، اندوه، 
شادمانی و امید ما جدا از دیگران نیست. 
بی تردید درخت ســعادت در زمین دلمان 
به شکوفه نمی نشــیند اگر باران اندوه بر 
سقف خانه دیگران ببارد. گیرم که تن سالم، 
دل خوش، برکــت و رزق و رونق، نصیب 
کسی باشد اما وقتی چشمان خسته زنی 
دست فروش یا نگاه پریشان کودک زباله گرد، 
حوالی او از اشک  تر باشد، چگونه می تواند 

بگوید چه سال خوبی بود امسال که گذشت؟
 ما نمی توانیم حریر حــال خوش را بر جان 
خویش حس کنیم وقتی انسان های بسیار 
رد پای درد و فقر و انــدوه و رنج را بر پیکر 
بودن خویش به تماشا نشسته اند. مادر یا پدر 
اگر باشیم پیش از آنکه به خود بیندیشیم، 
سالمت و ســعادت فرزند را آرزومندیم و 
می دانیم که حال مان بی حال خوب فرزند، 
رو به بهبود نمی گذارد. و اما این همه داستان 
نیست، چرا که درختستان دلمان وقتی بهار 
می شود که زمستان رنج ها بساطش را از دل 
همگان جمع کند.  اصال شکوفه باران دار و 
درخت سرزمینی که اندوه اهالی اش بسیار 

باشد هم چندان قشنگ نیست.
و اما این روزها، وقتی شــاخ و بال عریان 
درختان، سبز می شوند، سوسوی ستاره 
امید در آسمان دل هامان افزون می شود و 
به خود می گوییم کاش آنها که رشته امورات 
مردم را به دســت دارند، گره گشا باشند! 
کاش این سال که در راه است از گره های 
بیشتر نشان نداشته باشد! این روزها کم 
نیستند لحظاتی که با خدا حرف می زنیم؛ 
این روزها زمزمه عالم و آدم این است: »یا 
محول الحول و االحــوال؛ حول حالنا الی 

احسن الحال«.

زندگی پدیا

مریم ساحلی

در انتظار بهار جان ها

تقویم / شهادتعدد خبر

  موقعیت مهدی

عملیات گره خورده بود. توی منطقه ای که 2گردان 
بیشتر قدرت مانور نداشتند، 3،4 تیپ زرهی عراقی 
جا گرفته بودند و از همه طرف مدام پاتک می زدند. 
2،3 روز بود که »مهدی باکری« با بچه های لشکر 
عاشورا از دجله گذشته بودند و هر روز با نیروهای 
کمی که برایش مانده بود، می رفتند اتوبان بصره- 
العماره را تصرف می کردند و دوباره عراق با یک تیپ 
زرهی هجوم می آورد و فورا اتوبان را پس می گرفت. 
عراق روستای حریبه )در شرق دجله( را گرفته بود 
و تا جایی که چشم می دید ساختمان ها پر از عراقی 
بود، می خواستند غرب دجله را هم تصرف کنند. 
مهدی توی گودالی نزدیک اتوبان نشسته بود و از 
آنجا عملیات را فرماندهی می کرد. خودش بود و یک 
بسیجی دیگر و یک بیسیم و یک خمپاره انداز. بیشتر 
بچه های لشــکر در این چند روز زخمی شده و به 
عقب رفته بودند. بعضی ها هم شهید شده بودند. آنها 
که مانده بودند هر کدام 5،6 بار در عملیات مختلف 
شــرکت کرده بودند و دیگر نایی نداشتند. مهدی 
بیسیم زد و گفت هر کس می تواند و نای جنگیدن 
دارد به آن طرف آب بیاید تا جلوی دشمن را بگیرند. 
باالخره توانستند روستای حریبه را از عراقی ها پس 
بگیرند. فردای عملیات تصرف حریبه، عراق پل نفر 
رویی که شرق و غرب دجله را به هم وصل می کرد، 
منفجر کرد. حاال نیروهای لشکر دو پاره شده بودند. 
فرمانده و تعدادی در شــرق و در روستای حریبه 
و تعداد بیشتری در غرب دجله. ظهر نشده عراق 
پاتک زد. تانک ها به ردیف جلو می آمدند و نیروها 

پشت سرشان پناه گرفته بودند. نه مهمات آنچنانی 
داشتند و نه تن سالمی برای مقاومت. بی خواب و 
گرسنه و زخمی بودند. از قرارگاه بیسیم می زنند، 
خود فرمانده است. به مهدی باکری می گوید: »شما 
آنجا چه کار می کنی؟ برگرد عقــب.« آقا مهدی 
جواب می دهد: »چشــم«. ارتباط قطع می شود و 
دوباره فرمانده بیسیم می زند: »پس چی شد؟ بیا 
این طرف«، لحنش مثل دفعه قبل آرام نیست؛ »ما 
خودمان می دانیم چه کار می کنیم. برادر من تکلیف 
من این است که با بسیجی ها در خط باشم. حاال هم 
دارم به تکلیف خودم عمل می کنــم.« ارتباط باز 
قطع می شود. عراقی ها نزدیک شده اند. بیسیم صدا 
می کند. از قرارگاه می گویند آقا مهدی را بیاوریدش 
عقب. باکــری اعتنایی نمی کند، به بیســیم چی 
می گوید تماس بگیر و بگو نیرو بفرستند. بعد هر چه 
نقشه و مدارک دارد، می اندازد توی دجله. دیگر به 

برگشتن فکر نمی کند.
 * * *

علیرضا تندرو می پرد توی یک قایق. منتظر دستور 
نمی ماند. می رود پیکر باکری را به عقب برگرداند. 
گلوگاه دجله- جایی که پیکر باکری آنجا افتاده- 
دست عراقی هاست. تندرو مستقیم به همان سمت 
می راند. فریاد نیروها که می گویند برگرد در انفجارها 
و صدای موتور قایق گم می شود. قایق را می زنند. 
مهدی باکری را آب دجله با خودش می برد. پیکرش 
هیچ وقت به کشــورش برنمی گردد؛ درست مثل 

برادرش حمید.

حافظ

بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق
مفتی عقل در این مسئله الیعقل بود

 شهنام صفاجو

نیاز به حافظه بلندمدت نیست؛ همین که چند 
ســال پیش را به یاد بیاورید، کافی اســت! آن 
وقت هایی که پای دکه های روزنامه فروشی پُر از 
نشریات گوناگون بود؛ از فصلنامه های تخصصی 
در زمینه های علمی و هنری و سیاسی گرفته 
تا نشریات موســوم به عامه پسند که هر یک به 
ســهم و اعتبار خود و خوانندگان شــان، تیراژ 
مطلوبی داشــتند و تیم مدیریت آن هم خیلی 
درگیر فروش و پرداخت حقوق نبودند.حال این 
دکه ها و شغل روزنامه نگاری پُر از غم و سکوت 
و تاریکی هستند. دیگر خبری از انبوه مجات 
رنگی و تیراژهای باال نیســت و پیشخوان این 
بســته های فرهنگی کنار خیابانــی، به عرضه 
چند روزنامه،مجله  ورزشــی و جدول محدود 
شده است و آنچه بیشتر به چشم می آید، فروش 
سریالی نخ ســیگار و فندک کشــیدن جلوی 

دکه هاست که بسیار حیرت انگیز است.
روزی روزگاری همین مردم برای تهیه برخی 
روزنامه ها، جلوی دکه ها صف می بستند و بعد 
از مطالعه، آنها را آرشیو می کردند؛ اما امروزه در 
کنار دکه ها چایی و آب نبات ســرو می کنند و 
سیگار می فروشند تا بلکه یک شهروند محترم 
دقایقی گوشــه دنج این حجره وقت بگذراند و 

دمی بیاساید!

بسیاری از اهالی رســانه های خصوصی ایران 
مدت هاست بیکار هستند و مدیران این نشریات 
هم امکانی برای چاپ و انتشار آن ندارند.سطح 
دستمزد روزنامه نگاران و خبرنگارانی که یک 
گوشه دنج، شانس کار و نوشتن روزانه دارند هم 
بسیار اندک است که چون باور نمی کنید، از آن 
می گذرم! راه اندازی نسخه های الکترونیکی این 
نشریات نیز به دلیل رایگان بودن کلیک کاربران 

و نبود آگهی قابلیت ادامه کار ندارد.
لطفــاً این وضعیــت را گردن فضــای مجازی 
نیندازید. ضریب نفوذ اینترنت در بســیاری از 
کشــورها، اعداد بزرگتری نسبت به کشورمان 
دارد، اما نشــریات چاپی آنها نابود نشــدند و با 
وجــود راه اندازی سیســتم الکترونیکی، هنوز 
هم نســخه کاغذی آن منتشــر می شود. برای 
مثــال روزنامه های لوفیــگارو و لوموند چنین 
وضعیتی دارند که با وجود حجم هجوم اینترنت و 
فضای مجازی، همچنان روی دکه ها و مؤسسات 
رسانه ای فرانسه و کل اروپا عرضه می شوند. علت، 
به آیین شهرنشــینی )Urbanisme( در این 
کشور برمی گردد که افراد وظیفه خود می دانند 
به پاس حمایت از این نشریات، صبح به صبح آنها 
را خریداری کنند و روی میز کار خود ورق بزنند؛ 
ولی ما ترجیح می دهیم بسته فرهنگی رسانه ای 
را رایگان روی گوشــی خود دانلود و پول آن را 

صرف خرید سیگار از دکه ها کنیم.

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظریم تا نوشته هایتان درباره مســائل روزمره، مشکالت و 
دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید 
جایتان اینجا محفوظ اســت. متن یا طرح تان که آماده شــد یک تماس  با شماره 

23023636 بگیرید تا برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم. 

فراخوان

سعید مروتی
روزنامه نگار

در مقابل دنیای پر از وقاحتی کــه او را در بر می گرفت، ترزا 
تنها یک ساح داشت و آن هم کتاب هایی بود که از کتابخانه 
شهرداری به امانت می گرفت. او کتاب های زیادی خوانده بود. از »فیلدینگ« 
گرفته تا »توماس مان«. کتاب به او فرصت گریختن از نوعی زندگی را می داد 
که هیچ گونه رضایت خاطری از آن نداشت. کتاب به عنوان یک شیء هم برای 
او معنای خاصی داشت: دوست داشت کتاب زیر بغل در خیابان ها گردش کند. 
کتاب برای او به منزله عصای ظریفی بود که آدم متشخص قرون گذشته، به دست 

می گرفت. کتاب او را از دیگران به کلی متمایز می ساخت.

بوک مارک

میالن کوندرا

بار هستی

حاج مهدی: پشــت دهات ما یه دشتی بود، بهار 
که پر می شد از گای شقایق. 9- 8 سالم بود بابام 
دستمو گرفت آورد شهر شدم شاگرد کفاش. دیگه هیچ وقت بهار اون دشتو 
ندیدم، برای اینکه 4 فصل خدا سرکار بودم. فقط کار کردم. دلم خوش بود 
به اینکه بچه هام عاقبت بخیر می شن. کارایی که من کردم، شاید نتونی مثل 
بچه های دکتر مهندسا بهش افتخار کنی، ولی هر چی بود دستام تو گرما و 
سرما پینه بست به خاطر اینکه دلم قرص بود پشتمون به هم گرمه. من کاری 
به حرف مردم ندارم، فقط قسمت می دم به خدای احد و واحد، هر کاری که 

می کنی، بدون یه خدایی باال سرته، داره می بینتت، همین…

دیالوگ

هاتف علیمردانی

کوچه بی نام

آخر مصور

  اثر:گرهارد هادرد



نکته ها

محکومیت جهانی جنایت 
سعودی ها

اعدام بی سابقه در عربستان با موجی از 
واکنش های جهانی و منطقه ای روبه رو شده است
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نگاهی به حقوق 
معلوالن در شهر

نخستین گام در راستای نظام مندی حوزه شهری 
در ایران مســبوق به تصویب قانون شهرسازی به 
سال 1334 در کمیسیون مشترک مجلسین شورا و 
سنا است. پس  از آن، قانون تأسیس وزارت آبادانی و 
مسکن در 1342 به تصویب رسید که در آن از تهیه 
و اجرای طرح های شهرسازی سخن به میان آمد. 
سرانجام »قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران« در 1351 به تصویب رســید که 
تصمیم گیری در زمینه مقررات شهرســازی را از 
محدوده وظایف و اختیارات یک وزارتخانه خارج و 
در صاحیت شورایی از وزیران 8وزارتخانه قرار داد. 
این قانون ترتیباتی درباره ساخت وساز، حفاظت از 
فضای سبز شهرها و گسترش آن، فضاهای فرهنگی، 
ورزشی و تفریحی و مانند آنها و میزان تراکم و ارتفاع 
ساختمان ها و خطوط عقب نشــینی در کوچه ها 
و خیابان ها و کاربری زمین ها برقرار کرده اســت. 
تدوین طرح جامع برای شهرها و سپس طرح های 
تفصیلی از مصوبات شــورای عالی شهرســازی و 
معماری اســت. البته روند قانونگــذاری در حوزه 
شــهری و مرتبط با حقوق معلوالن و افراد ناتوان 
محدود به قوانین معدود مذکور نشد. با گذشت زمان 
و به ویژه پس از جنگ تحمیلی، ضرورت پرداختن 
به مسائل معلوالن و جانبازان نمود عینی تری پیدا 
کرد. از نمونه این توجهات می توان »دستورالعمل 
و ضوابط مناسب ســازی برای معلوالن جسمی و 
حرکتی« مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی 
را در ســال 1378نام برد که تابه حال ماک عمل 
مناسب ســازی در سراسر کشــور بوده است. این 
ضوابط همگام با قانون جامــع حمایت از معلوالن 
و آیین نامه های اجرایی آن به عنوان ســند زرینی 
برای مناســب کــردن فضای شــهری و معماری 
مدنظر قرار گرفته اســت. متأســفانه به رغم توجه 
مســتمر و تصویب ضوابط و مقــررات پیش رو در 
زمینه رعایت وضعیت و حقوق معلوالن در شهر و 
تأکید مداوم بر اجرای مقررات از ســوی نهادهای 
ذیصاح در امر صدور مجوزهای ساخت وســاز یا 
مجری طرح های عمومی و دولتی در ســطح شهر 
همچنان شــاهد بی توجهی های مستمر و عامدانه 
نسبت به این مقررات در فرایند اداره شهر و گسترش 
ساختمان های فاقد اســتانداردهای الزم در جهت 
رعایت وضعیت معلوالن هســتیم. به نظر می رسد 
فقدان مرجع مســتقل ملی برای نظارت بر اجرای 
مقررات مذکور، بی توجهی دستگاه های فرهنگی 
به موضوع مناسب سازی و فرهنگسازی در جامعه، 
فقدان برنامه ریزی منســجم و صحیح و قابل اجرا 
برای کلیه دست اندرکاران و آشفتگی های موجود 
در نظام های مدیریتی شهری ناشی از عدم تسلط بر 
اصول مدیریت شهر و عدم احاطه بر مسائل و دانش 
روز در بین دستگاه های دولتی، ناآشنایی مهندسان 
و مشاوران و عوامل ساخت وســاز فیزیکی جامعه 
و کم توجهی ســازمان نظام مهندسی به موضوع و 
عدم آگاهی و آشــنایی کامل جامعه هدف نسبت 
به این بخش از حقوق شهروندی خود از مهم ترین 

دالیل این بحث باشد.
 مهم ترین و پرکاربردترین قانونی که از سال های 
دور در حوزه مناسب ســازی معابــر عمومی مورد 
استناد و استفاده قرار می گیرد تحت عنوان »ضوابط 
و مقررات شهرســازی و معماری برای افراد معلول 
جســمی- حرکتی مصوبه مــورخ 1368/8/3« و 
اصاحیه آن موضوع مصوبــه 310/3200مورخ 
1378/10/6شورای عالی شهرســازی و معماری 
ایران شــناخته می شــود. شــهرداری تهران در 
1384/10/10بــا صدور بخشــنامه ای خطاب به 
کلیه معاونان، مشاوران، شهرداران مناطق 22گانه 
و سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری، دستور 
مناسب سازی فضاهای شــهری تهران را حداکثر 
تا پایان سال 1385 صادر کرد. همچنین براساس 
یکی از مفاد این بخشنامه، شهرداری ها موظف اند از 
صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان ها، 
اماکن و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی را 
برای معلوالن رعایت نکرده باشند، خودداری کنند. 
در راستای اجرای همین بخشنامه و به رغم سپری 
شــدن مهلت زمانی مندرج در بخشنامه، معاونت 
فنی و عمرانی شهرداری تهران در 1386/2/2و در 
راســتای اجرای مصوبه 158شورای اسامی شهر 
تهران، بخشنامه شــماره 70/1647را درخصوص 
»مناسب ســازی معابر، پارک ها و ساختمان های 
عمومی« صادر کرد و در بند ســوم آن، پیش بینی 
مسیر ویژه نابینایان را در احداث معابر پیاده و تغییر 
جنس کف ســازی در تقاطع ها را الزامی دانست. 
همچنین، شورای اسامی شهر تهران در اردیبهشت 
1388با تصویب برنامه 5ســاله اول شــهر تهران 
و در بند 59آن، شــهرداری تهــران را موظف کرد 
برای تأمین امنیت و سامت شهروندان با اولویت 
حرکت جانبازان، معلوالن و ســالمندان و با توجه 
به مفاد مصوبات شــورای اسامی شــهر تهران و 
ســایر قوانین و مقررات موضوعه نســبت به ارائه 
برنامه اجرایی مشــخص حداکثر ظــرف مدت 6 
ماه درخصوص ساماندهی شــبکه های دسترسی 
مناســب و حرکت پیاده برای تردد آرام و ایمن در 
محات و بین محــات، اقدام کند. همچنین یکی 
از اقدامات مهم در مناسب سازی، اختصاص فضای 
ویژه ای از ناوگان حمل ونقل عمومی اعم از اتوبوس 
و مترو برای کم توانان جســمی است. درمجموع، 
آنچه در ایران به عنوان مناسب ســازی سیســتم 
حمل ونقل شــهری غالبا مورد بحث و بررسی قرار 
می گیرد، مناسب سازی وسایل حمل ونقل شهری 
و ایستگاه های آنهاست، ولی آنچه توجه بیشتری 
را در این زمینه می طلبد، مناسب سازی پیاده روها 
و مسیرهای حرکت پیاده اســت. بنابراین آنچه در 
اولویت ســاماندهی برای مناسب سازی سیستم 
حمل ونقل شهری باید قرار گیرد، ابتدا مسیرهای 
پیاده است و در اولویت دوم وسایل و ایستگاه های 

وسایل حمل ونقل عمومی مطرح می شود.

نگاه
زهرا شیرزاد

دکترای حقوق عمومی 
دانشگاه شهید بهشتی

در حسرت دیدن بازار 15خرداد 
تجربه معلوالن از روزهای شلوغ اسفندماه و ساعات پایانی سال در شهر چگونه است؟

یک هفتــه از ترافیک بی ســابقه تهــران در 
یک سال گذشته می گذرد. ترافیکی که باعث 
شد شــهروندان برای بازگشــت به خانه 2 تا 
4ساعت در خیابان ها گیر کنند؛ به طوری که 
با تبدیل خیابان ها به پارکینگ، »وقت کشی 
عجیب ترافیکــی« در پایتخــت رقم بخورد. 
روایت و تحلیــل تهرانی ها دربــاره این روز 
همزمانی بارندگی با ترددهای شب  عید بود، 
اما همه آن ســاعت ها که عصب ها را تحریک 
می کرد، معلوالن در شــهر چــه کردند. آن 
پیاده هایی که چند ســاعت گوشــه خیابان 
منتظر خودرویی ماندند، آنها که برای رسیدن 
ساعت هایشان کش آمد و آن دسته که منتظر 
بودند و بیماران... ترافیک اسفندماه با همه ما 
چه می کند؟ بی شک روزهای سخت پرترافیک 
اسفند برای معلوالن سخت تر خواهد بود. آنها 
چه ســاعت هایی را در آخرین روزهای پایان 

سال تجربه می کنند؟

مسیرها را حفظم، اما...
الناز، به علت پیشرفت بیماری اش ویلچرنشین 
شــده: »مدتی پیش با عصــا راه می رفتم، اما 
به خاطر پیشرفت  ام اس االن دیگر ویلچرنشین 
شده ام. از 13سالگی که متوجه بیماری ام شدم 
درمان را آغاز کردم، اما این بیماری هم ســیر 
و ســیکل خود را طی می کند.« شیما هم در 
حال طی کردن همین سیکل بیماری است. 
او، اما نگران چشم هایش شده. بیماری آرپی 
هر روز صدمه بیشتری به چشمانش می زند، 
اما خودش معتقد اســت این بیماری او را هر 
روز قوی تر می کند. حاال چند ماهی می شود 
که نامزد کرده و فوق لیسانســش را هم پیش 
از تاریکی چشمانش در رشــته اطاع رسانی 
گرفته اســت. او هم درباره رشــد بیماری در 
چشــم هایش می گوید: »خواهــرم هم دچار 
این بیماری اســت. وقتی به مسافرت می روم 
و از پنجره ماشــین به منظره ها نگاه می کنم، 
پیش خودم می گویم روزی می شود که دیگر 
هیچ یک از این منظرها را نمی بینم و همه  چیز 
ســیاه می شــود. فکر کردن به این حقیقت 
تلخ اســت، اما به فرصت های حداقلی ام فکر 
می کنم. از فرصت هایم اســتفاده می کنم.« 
شیما با توجه به مشــکاتی که در بینایی اش  
دارد، شــب ها اصا نمی بیند و روزها بســیار 
نزدیک بین بوده و دید حداقلی دارد. با وجود 
این در روابط عمومی شرکت بیمه ای در ونک 
مشغول به کار است و هر روز مسیر خانه تا سر 
کار را با وســایل نقلیه عمومی طی می کند. او 
درباره مشکات حمل ونقل و استفاده معلوالن 
از آن می گوید: »مسیرها را حفظم؛ قدم به قدم. 
اما اتوبوس ها درست جایی که باید توقف کنند 

نمی ایستند. مخصوصا حاال که حجم ترافیک 
بیش از روزهای دیگر شده است. گاهی راه را 
گم می کنم و چاله ای را نمی شناسم و این وقتی 
هوا تاریک می شود برایم سخت تر است.« البته 
این مشکل او، درباره افراد دیگر با معلولیت های 
دیگر رنگ و بوی متفاوت تری دارد. الناز ادامه 
می دهد: »در طراحی اتوبوس های جدید شاید 
نگاهی به استفاده معلوالن از اتوبوس ها کرده 
باشــند، اما این امر در حد طرح مانده و رشد 
نکرده اســت. مثا رمپ ها اجازه اســتفاده از 
اتوبوس را به معلوالن ویلچرنشین نمی دهند.«

حقوق اولیه و ابتدایی معلوالن نیز رعایت 
نمی شود

محمد نیز دچار معلولیت حرکتی اســت. او 
می گوید: »نمی توان مشــکات اســفندماه 
افراد دچار معلولیت جســمی و حرکتی را از 
دیگر روزهای سال جدا دانســت. با این حال 
بارندگی و ترافیک ناشی از روزهای پایانی سال 
دسترسی ها را محدودتر می کند. آن دسته که 
خود صاحب وسیله نقلیه نیستند، با محدودیت 
حمل ونقل روبه رو خواهند بود. مترو شــلوغ 
است و دسترسی به آن بسیار کم می شود. از 
سویی تاکسی ممکن است بسیار سخت گیر 
این دسته افراد بیاید. از این رو با خودروی کمتر 
و کرایه بیشــتر، این گرفتاری هــا دوچندان 
خواهد شد. اما آن دسته که خود وسیله نقلیه 

دارند هم باید در ترافیک بمانند. 

این شــرایط برای افرادی که دچار معلولیت 
هستند ســخت تر اســت. بخش آزاردهنده 
ماجرا آنجاســت که حقوق اولیــه و ابتدایی 
درنظر گرفته شــده برای معلوالن نیز رعایت 
نمی شود.« منظور محمد از این حقوق همان 
جای پارک ویژه افراد دچار معلولیت و جانبازان 
است. او می گوید: »با توجه به محدودیت جای 
پارک در خیابان های تهــران، این مکان های 
تعبیه شده برای معلوالن در روزهای خلوت نیز 
خالی نیستند و افراد سالم به خودشان اجازه 
می دهند به راحتی این حق را از معلوالن سلب 
کنند. این شرایط خاص نیز به درستی درک و 
فهم نمی شود. با اینکه اصرار به رعایت چنین 
حقوقی می شــود، اما چندان در این خصوص 
فرهنگســازی نشده اســت.« محمد امیدوار 

اســت خبری که اوایل اســفند ماه از سوی 
وزارت کشور به شهرداری ها اباغ شد پیگیری 
شود. او می گوید: »اگر قوانین وضع شده برای 
افراد دچــار معلولیت لحاظ و اجرایی شــود، 
مشکات شان کم رنگ تر خواهد شد. اینکه اگر 
فرد ویلچرنشین یا با عصای سفید در خیابان 
رویت شــد خودرو متوقف شده و حق تقدم را 
به عابر بدهد. چنین مــواردی می تواند حق 
معلوالن را در خیابان احقاق و حضورشــان را 

پررنگ تر کند.« 
او به تجربه جریمه شدنش در 2هفته گذشته 
اشاره کرده و می گوید: »نیاز مراجعه به مرکزی 
درمانی پیــدا کردم. در قســمت جای پارک 
ویژه معلوالن خودروهای دیگری پارک شده 
بودند. دوبل ایستادم و از ماشین پیاده نشدم، 
با این حال در آن نقطه جریمه شــدم. اینکه 
خطایی کرده بودم و برای آن جریمه می شدم 
هیچ اشکالی نداشت، اما آیا آن فرد نیز که حق 
من را پایمال کرده بود جریمه شده بود؟ خیر. 
متأســفانه با اینکه بارها برای به دست آوردن 
این حقوق پیگیری کرده ام، اما ترتیب اثری به 
آن داده نشده. به گمانم در پایان سال کاش آن 
حداقل هایی را که برایمان درنظر گرفته شده، 
رعایت شــود. همان نامه که وزارت کشور به 
پیوست به شهرداری ها فرستاده اگر اجرا شود، 
خیلی از مشکات ما در خیابان رفع خواهد شد. 
با اینکه نیازهای زیادی وجود دارد، اما درباره 
رعایت قوانین موجود باید همت بیشــتری به 

خرج داد.«

آن روزها روی پاهای پدر و مادرم
مریــم افراد دچــار معلولیت را در دو دســته 
تقســیم بندی می کند. آن دســته که ممکن 
است بیرون از خانه حضور داشته باشند و دسته 
دیگر که چنین امکانی برایشان فراهم نیست. 
اما به نظرش آن دسته که بیرون از خانه فعالیت 
می کنند به علت کاســتی های مبلمان شهری 
دچار مشکات زیادی خواهند شد. او در تشریح 
وضعیت خود که سوار ویلچر است اشاره کرده 
و می گوید: »ماشــین های پارک شده سراسر 
خیابان و حتی کنار پل های روی جوی های آب 
و موتورسیکلت های پارک کرده در پیاده روها 
جایی برای عبور ویلچر در خیابان های شلوغ 
اســفند باقی نمی گذارد. امــا همین حرکت 
سخت زمانی ناراحت کننده می شود که یک نفر 
ته سیگارش را از ماشین رویت پرتاب می کند یا 

جلوی ویلچرت می اندازد.«
آن دســته که ویلچرســوار هســتند باید از 
ماشــین هاي مخصــوص اســتفاده کننــد، 
درحالی که این ماشین به راحتی در اختیارشان 
قرار نمی گیرد. بنابراین ناچارند در خانه بمانند 
و فرصت دیدن شهر شلوغ از آنها سلب خواهد 
شد. از این رو دیدن شــهر و خرید عید به زعم 
مریم برای افراد دچار معلولیت طاقت فرساست. 
او می گوید:  »همین ســختی باعث شــده که 

بیشــتر خریدها و لذت درک لحظه های آخر 
سال برایمان تبدیل به خریدهای هر روز و هر 
ماه و هر سال دیگر و اینترنتی باشد. آن روزها 
که روی دو پای پدر و مادرم به بازار می رفتم و 
روزهای پیش از عید را تجربه می کردم، پشت 
ویترین های پرنور مغازه ها می ایستادیم و در هر 
مغازه که ذوقم را تحریک می کرد می رفتیم. آن 
روزها روی پای پدر و مادرم بازار را می گشتم و 
خوب می دانم روزهای اسفند خیابان ها چه رنگ 
و بویی دارد. اما حاال دیگر از آن لذت محرومم.« 
مریم می گوید که لذت ماندن پشت چراغ قرمز 
و دیدن حاجی فیروزی که آمده تا عید را نوید 
دهد، چند سالی است دیگر تجربه نکرده: »این 
حاال شرایطی است که با همه محدودیت هایش 
تجربه اش می کنم. البته هستند مراکز خریدی 
که به تازگی با اســتانداردهای بهتری افتتاح 
می شــوند. مثا به تازگی بــه مرکزی می روم 
که آسانســور ویلچر رو با راهروهای وســیع و 
فضاسازی های مناسبی دارد که می توان خرید 
را تجربه کرد. امــا یکی از آرزوهایــم رفتن و 
چرخیدن در بازار 15خرداد است. موانعی که 
برای تردد چرخ حمل بار ایجاد کرده اند باعث 
می شود رفتن به آن بازار نیز برای ما غیرممکن 
باشــد. ای کاش روزی را در مکان هایــی برای 
حضور معلوالن درنظر بگیرند. روزی که بتوانیم 
برویم و جاهایی که دوست داریم را تماشا کنیم. 
شاید دیگر زمان آن رســیده از شعارها فاصله 
بگیریــم.« زندگی برای افــراد دچار معلولیت 
سخت هست. این حتی با وجود امکاناتی است 
که ممکن است خانواده در اختیار فرزند معلول 
خود قرار دهد. شــاید الزم باشد زیبایی هایی 
برای این گروه در شهرها ایجاد کنیم. معلوالن 
در بسیاری از کشورهای جهان از زندگی خود 
لذت می برند. آنها از زندگی بیرون از خانه خود 

نیز لذت می برند.

اسفند هم مثل همه ماه های سال
وقتی از آنها می خواهم درباره انگیزه  و امیدشان 
به زندگی بگویند، شــیما می گوید: »وقتی در 
دوره کارشناسی رشــته کتابداری قبول شدم 
و برای ثبت نام رفتم، مدیر دانشــکده به جای 
حمایت گفت چرا می خواهــم با این وضعیت 
درس بخوانم؟ بهتر اســت در خانه بنشینم و 
گلدوزی کنــم. پایان ترم اول شــاگرد ممتاز 
شدم. وقتی از مدیرم خواستم تا کمی زودتر از 
سر کار به منزل بروم تا به تاریکی هوا برنخورم 
و مشکلی برایم پیش نیاید، قبول نکرد و گفت 
شرایط همین است، اگر نمی خواهم می توانم 
کار نکنــم. اما این را خــوب می دانم که نباید 
منتظر امید دیگران باشم. چون در این صورت 
باید در خانه بنشــینم و افسردگی بگیرم. من 
گاهی بیش از یک فرد سالم فعالیت می کنم.« 
او می گویــد که بزرگ ترین مشــکل معلوالن 
این روزهــا رفت وآمد اســت: »زمانی بود که 
شــرکت های خصوصی رفت وآمد معلوالن را 

برعهده داشتند. این روزها البته این سرویس ها 
دایر نیســتند و افراد معلول باید با مشکات 
رفت وآمد دست وپنجه نرم کنند. خصوصا در 
روزهای پایان ســال. تصور کنید جایی برای 
رفت وآمد یک فرد عادی نیست چه برسد شما 

سوار ویلچر هم باشید.«
 نجفی مبتــا به نوعــی راشیتیســم مزمن 
است. این بیماری به واســطه کمبود کلسیم 
در  اســتخوان ها ایجاد می شــود به طوری که 
هســته کلســیم درون اســتخوان وجــود 
ندارد و فــرد   ناچار بــه اســتفاده از صندلی 
چرخدار می شــود. او می گویــد: »این که من 
تا چــه اندازه شــرایط را برای خــودم فراهم 
و مشــکات را مرتفع کرده ام مهم نیســت، 
این مهم اســت که اگر یک بــار و فقط یک بار 
نیاز به اســتفاده از وســایل نقلیــه عمومی 
پیــدا کــردم بتوانــم از آن اســتفاده کنم. 

اینکه در تردد بــا اتوبوس  همــان یک بار هم 
صرف نظر نکنم.« او درباره مناسب سازی شهر 
می گوید: »اگر ویلچرنشین بتواند وارد ایستگاه 
اتوبوس شود هم نمی تواند وارد اتوبوس شود، 
چون میله های اتوبوس مانع از ورود معلوالن با 
چرخ به اتوبوس می شود. از طرفی اتوبوس هایی 
دو پله هســتند که این هم مانع از ورود ویلچر 
به اتوبوس می شود.« او معتقد است مشکات 
گاهی نازک تر از مو می شــوند و خود را نشان 
می دهند. بعد پیشنهاد می کند برای درک آن 
خودمان را برای 10دقیقه هم که شــده جای 
یک معلول قــرار دهیم تا مشــکاتش را بهتر 
درک کنیم: »اگر ویلچرنشینی با مادرش برای 
هواخوری به پارک برود نمی تواند از ســرویس 
بهداشــتی اســتفاده کند. حتی مساجد هم 
برای استفاده معلوالن تجهیز نشده اند. درباره 
پل های هوایی هــم اوضاع بر همیــن منوال 
است. پل ها با عرض 1.5ســانت ساخته شده 
و چرخ ما توی آن گیر می کند و چپ می شود. 

اســفندماه هــم مثــل همه 
ســال ماه خوبی برای گردش 
معلوالن در شــهر نیســت.« 

دل
ا عا

/ من
ری

شه
 هم

س:
عک

در طراحــی اتوبوس های 
جدیــد شــاید نگاهی به 
از  اســتفاده معلــوالن 
اتوبوس ها کرده باشند، اما 
این امر در حد طرح مانده 
و رشــد نکرده است. مثال 
رمپ هــا اجازه اســتفاده 
از اتوبوس را بــه معلوالن 

ویلچرنشین نمی دهند.

اگر قوانین وضع شده برای 
افراد دچار معلولیت لحاظ و 
اجرایی شود، مشکالت شان 
کم رنگ تر خواهد شد. اینکه 
اگر فرد ویلچرنشــین یا با 
عصای ســفید در خیابان 
رویت شد خودرو متوقف 
شده و حق تقدم را به عابر 

بدهد.

ماشین های پارک شده کنار 
پل  و موتورســیکلت های 
پارک کــرده در پیاده روها 
جایی برای عبور ویلچر در 
خیابان های شلوغ اسفند 
باقی نمی گذارد. اما وقتی 
ناراحت  می شــوی که یک 
نفر ته سیگارش را از ماشین 

رویت پرتاب می کند.

آن روزهــا روی پای پدر 
و مادرم بازار را می گشــتم 
و پشت ویترین های پرنور 
می ایســتادیم.  مغازه ها 
خوب می دانم روزهای آخر 
اسفندماه خیابان ها چه رنگ 
و بویی دارد. اما حاال دیگر از 

آن لذت محرومم.

در  را  روزی  کاش  ای 
مکان هایی بــرای حضور 
معلوالن درنظــر بگیرند. 
روزی کــه بتوانیم برویم و 
جاهایی که دوســت داریم 
را تماشا کنیم. شاید دیگر 
زمان آن رسیده از شعارها 

فاصله بگیریم.

افراد معلول باید با مشکالت 
رفت وآمد دست و پنجه نرم 
کنند؛ خصوصا در روزهای 
پایان ســال. تصور کنید 
جایی برای رفت وآمد یک 
فرد عادی نیست چه برسد 
به شما که سوار ویلچر هم 

باشید.

بارندگی و ترافیک ناشــی از روزهای 
پایانی سال دسترسی ها را محدودتر 
می کند. آن دســته که خــود صاحب 
وسیله نقلیه نیستند، با محدودیت 

حمل ونقل روبه رو خواهند بود

وارد  بتوانــد  ویلچرنشــین  اگــر 
ایــستــــگاه اتـوبــــوس شــــود هــم 
نمی توانــد وارد اتوبــوس شــود، 
چــون میله هــای اتوبــوس مانــع از 
ورود معلــوالن با چرخ بــه اتوبوس 
 می شــود. از طرفــی اتوبوس هایــی 
دو پله هســتند کــه این هــم مانع از 

ورود ویلچر به اتوبوس می شود

نگار حسین خانیگزارش
روزنامه نگار
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 طغیان خودروها 
در سفرهای نوروزی

پیش بینی می شود 36میلیون ایرانی نوروز 1401 
راهی جاده های کشور  شوند
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1000دستگاه اتوبوس 
اروپایی در راه تهران

بعد از 12سال بی توجهی، دولت سیزدهم برای 
تامین ناوگان اتوبوسرانی سنت  شکنی کرد
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 مردم شرق عربســتان در طول سال های اخیر 
بارها در اعتراض به اقدامات ســرکوبگرانه رژیم 
ســعودی وکشــتار ده ها معترض در شهرهای 
العوامیه و قطیف تظاهرات کرده اند، اما هربار با 
سرکوب شدید نظامیان آل سعود مواجه شدند. 
در آخرین نمونه از این سرکوب ها، وزارت کشور 
عربســتان از اجرای حکم اعدام 81 نفر ازجمله 
41نفر از شــیعیان و پســربچه ای 13ساله خبر 
داد که اتهام آنها مواردی چون »داشــتن افکار 
نادرســت، عقاید انحرافی، همکاری اطاعاتی 
با داعش، القاعده و انصــاراهلل یمن و اقدام علیه 
امنیت عمومی و ایجاد شــورش و هرج و مرج« 

ادعا شده است.
 به دنبال این اقدام که بســیاری آن را محاکمه 
غیرعادالنه دانسته اند، شــخصیت ها، گروه ها و 
احزاب سیاسی کشورهای اسامی و حتی غربی 

آن را محکوم کردند.
 اعدام به جرم اعتراض مدنی 

یکی از نخستین واکنش ها به این جنایت هولناک 
را مســئوالن ایرانی از خود نشــان دادنــد. کاظم 

غریب آبادی، دبیرستاد حقوق بشر ایران با محکوم 
کردن عربستان در اعدام دسته جمعی این زندانیان، 
فرایند قضایی در صدور چنین احکامی را نامشخص 
دانست و گفت: مرور فهرست کامل این افراد، نشان 
می دهد که عمده افراد اعدام شــده شائبه اتهامات 
سیاسی دارند و از رسیدگی عادالنه به پرونده خود 
محروم بوده اند. مراجع عظام تقلید نیز در اعتراض به 
این اقدام رژیم سعودی جنایت عربستان را محکوم 
کردند. حضرات آیات شبیری زنجانی و نوری همدانی 
نیز با صدور بیانیه هایی با اشــاره بــه »گردن زنی« 
به عنوان نوع به شهادت رســاندن افراد در جنایت 
اخیر عربستان را نشانه ای از خاستگاه اصلی داعش 
دانستند و رفتارهای دین ستیزانه عامان این جنایت 

را به شدت محکوم کردند.

چشم های نابینا و گوش های ناشنوای حقوق 
بشر

رئیس مرکــز فقهــی ائمــه اطهــار)ع( نیز با 
محکومیت اقدام سران سعودی در اعدام گروهی 
ده ها شــهروند در این کشــور تأکید کرد: عده 

زیادی از شــیعیان در عربســتان را گردن زدند 
و بدتر آنکــه حامیان این کشــور هــم در دنیا 
هیچ حرفی نمی زننــد و اعتراضی ندارند. فاضل 
لنکرانی، این جنایت را موجب جریحه دار شدن 
قلوب مسلمانان آزادیخواه جهان دانست و بیان 
داشت حکومت عربســتان با این جنایات زوال 
خودش را نزدیــک می کنــد و در این تردیدی 
نیست. نمایندگان مجلس شورای اسامی نیز با 
صدور بیانیه ای با ابراز ناامیدی از عملکرد نهادها 
و مجامع حقوق بشری در پیگیری جنایت هاي 
عربســتان اعام کردند: رژیم سعودی درطول 
ســالیان متمــادی در برابر چشــمان مجامع 
بین المللی و مدعیان دفاع ازحقوق بشر نسبت به 
تخریب زیربناها و مردم مظلوم یمن وقیح ترین 
اقدامات را انجام داده است همچنان هر روز در 
داخل عربستان به کشتارهای وحشتناک دست 
می زنند و هیچ گونه صــدای اعتراضی از حلقوم 
شیطانی مدعیان حقوق بشر به گوش نمی رسد. 
اتحادیه انجمن های اسامی دانشجویان در اروپا 
نیز با محکوم کردن این اقدام عربستان، با صدور 

بیانیه ای اعدام  شیعیان در این کشور را جنایت 
خوانــده و از ســازمان ملل و نهادهــای حقوق 
بشری، خواستار واکنش جدی و محاکمه عامان 
و متوقف ساختن این سلســله جنایات شد. این 
اتحادیه در بیانیه ای تأکید کرده اســت: ازسال 
2015 و با به قدرت رسیدن ملک سلمان تا کنون 
شاهد  3 اعدام دســته جمعی از سوی آل سعود 
بوده ایم. مــورد اخیر اعدام های دســته جمعی، 
جرم 41تن از شیعیان اعدام شده صرفا شرکت 
در اعتراضات مدنی ســال 2011 بوده است. در 
این بیانیه آمده اســت: ما معتقدیم تفکر رژیم 
ســعودی نیز همچون داعش هیــچ جایگاهی 
در تعالیم انسانی و الهی اســام ندارد و از دین 

نمایندگی نمی کند.

واکنش مردم کشورهای عربی به اعدام های 
عربستان

در میان اعدام شدگان شــهروندانی از سوریه و 
یمن نیز حضور دارنــد. در همین ارتباط کمیته 
امور اســیران یمنی اعام کرد اقــدام رژیم آل 
سعود در اعدام 2 اســیر جنگی یمنی، مغایر با 
همه قوانین و منشــور بین الملل درباره اسرای 
جنگی اســت و این رژیم بایــد منتظر عواقب 
وخیم جنایتش باشــد. مردم عــراق نیز به این 
جنایت واکنش نشان دادند و خواهان جلوگیری 
از سرمایه گذاری عربستان در جنوب این کشور 
شــدند. شــهروندان عراقی با برگزاری تجمعی 
تأکید کردند: با توجه به ســابقه عربســتان، آن 
را خطری بــرای امنیت ملــی و تهدیدی برای 
حاکمیت ملی عراق می دانند چرا که از عربستان 
غیر از تروریســت های انتحــاری و خودروهای 
بمب گذاری شــده چیزی به مردم این کشــور 

نرسیده است.

اعدام شدگان عادالنه محاکمه نشدند
افزایش دامنه اعتراضات نسبت به اقدام عربستان 
در اعدام دسته جمعی و خارج از موازین حقوقی و 
قضایی، واکنش کمیساریای حقوق بشر سازمان 
ملــل را نیز برانگیخت. میشــل باشــله، رئیس 
کمیساریای عالی حقوق بشــر سازمان ملل، به 
اعدام 81 تن در عربســتان واکنش نشان داد و 
اعدام آنان را از ســوی عربســتان بدون داشتن 
شرایط یک محاکمه عادالنه دانست. وی گفت: 
برخی از کسانی که در عربســتان اعدام شدند، 
در شــرایطی حکم برای آنان صادر شد که تمام 
شرایط یک محاکمه را نداشتند. براساس گزارش 
المیادین، وی گفت: برخی از این اعدام شدگان 
در عربســتان همچنین نتوانستند ضمانت یک 

محاکمه عادالنه و دادگرانه را دریافت کنند.

محکومیت جهانی علیه جنایت سعودی  
اعدام دسته جمعی و بی سابقه در عربستان با موجی از واکنش های جهانی و منطقه ای روبه رو شد 

انتظارات از این دولت باالست
آقای رئیسی همانطور که در ایام انتخابات نیز 
نشان دادند اهل کنایه و متلک انداختن در 
مسائل روز کشور نبوده اند و اولویت را اخاق می دانند. ایشان اولویت 
را  کار واقعی برای مردم و صداقت می دانند. مسئله دیگر هم این است 
که دولت باید ببیند مردم چه می خواهند تا به همان سمت وسو 
حرکت کند. مردم ما از متلک  انداختن، دعوا و نزاع زجر کشیده اند و 
آسیب دیده اند. ما در ادوار مختلف شاهد بوده ایم که دولت با مجلس، 
قوه قضاییه یا نهادهای نظامی یا شهرداری دعوا داشت. مردم دوست 
داشتند مقامات مختلف را در یک قاب ببینند که با هم برای حل 
مشکات مردم برنامه ریزی می کنند. مردم پیش از این می دیدند 
که مقامات قبل از این پیوسته متعرض هم می شدند و علیه هم 
موضع گیری می کنند. در این فضای نزاع آمیز گوشت قربانی مردم 
هستند. نگاه دولت این است که منافع و اولویت های مردم مبنا باشد. 

دولت هرگز به سمت چیزی که مردم را خسته کند نخواهد رفت.
 یکی از مشکالت اساسی دولت های گذشته تعامل 
ضعیف قوا با یکدیگر بوده است و تأکید رهبرمعظم انقالب بر 
تشکیل مرتب جلسات سران قوا برای رفع این خأل و ضعف 
بوده اســت. در این دوره هرچند به نظر می رسد هماهنگی 
بین قوا از نمود بیشتری برخوردار است ولی هنوز ضعف هایی 
در این زمینه دیده می شود. ارزیابی شما از تعامل قوا در این 
نیم سال فعالیت دولت چگونه است و در کدام بخش ها ضعف ها 
بیشتر دیده می شود و برای رفع آن چه اقدامی می توان انجام 

داد؟
تعامل قوا را نباید به معنای انطباق نظرات کارشناسی قوای مختلف 
در یک موضوع دانست. اینکه اصا اختاف  دیدگاه وجود نداشته 
باشد، چنین نیست. اگر اختاف وجود نداشته باشد که دیگر مفهوم 
چند قوه بودن زیر سؤال می رود. اساسا یکی از آثار تفکیک قوا این 
است که با نگاه های کارشناســی مختلف و با ظرفیت های نیروی 
انسانی متفاوت به مسائل نگاه شود و از دل برایند این نگاه ها مسیر 
حل مشکات مردم روشن شود. اینکه هیچ اختاف نظر و دیدگاهی 
وجود نداشته باشد اصا مطلوب نیست. آنچه درنظر ما مذموم است 
تقابل دستگاه ها با یکدیگر است که فرضا روسای قوا یا سخنگوی قوا 
علیه هم تندی می کنند. این نشان می دهد مسئله روسای قوا مسئله 
مردم نیست  بلکه مسئله زدوخورد است و اثبات حقانیت خود است. 
 پس اینکه از جلسات سران قوا هیچ خبری بیرون 
نمی آید به معنای خنثی بودن این جلســات یا خوش و بش 

مقامات نیست؟
جلسه سران قوا جلسه تصمیم است. سران قوا در جلسات متعدد 
دیگری هم یکدیگر را می بینند و می توانند در آن جلسات خوش 
و بش کنند. جلسات قوا جلسات تصمیم گیری درخصوص مسائل 
کان ملی و خیلی وقت ها جلسات مباحثه درباره اختافات است. 
جای اختاف داخل جلسه است. اصل بر آن است که اختاف را 
باید داخل جلسه تبیین کرد مگر اینکه نیاز به کارشناسی بیشتری 

داشته باشد.

محمدباقرقالیباف 
 رئیس مجلس شورای اسالمی 

مجلس شورای اسالمی در بررسی الیحه 
بودجــه ســال1401 تمــام تــالش خــود را 
به کار گرفته است و ضرورت دارد درباره 
آنچه در مجلس در بررسی الیحه بودجه 
انجام شــد به مردم گزارش داده شود و 
در این راستا، امشب ساعت20 از طریق 
گفت وگوی زنــده تلويزیونی در شــبکه 

اول سیما با مردم سخن خواهم گفت.

طرح مجلس برای مجازات 
مرتکبان جنایت علیه ایران

 نمایندگان مجلس طرحی با عنــوان »ترویج مکتب 
شهید سلیمانی و تعقیب و مجازات مرتکبان جنایت 
علیه ایران« را تهیه کرده اند که براســاس آن مقابله با 
اقدامات غیرقانونی، نامشروع و تعقیب و مجازات عامان 
جنایت علیه ایران ضروری می شود. براساس این طرح 
کارگروه مشترک قوه قضاییه و دولت با مسئولیت قوه 
قضاییه و با حضور نمایندگان منتخب کمیته حقوق 
بشر مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
و کمیســیون حقوقی - قضایی، ظرف یک ماه جهت 
تشریک مساعی در این خصوص در قوه قضاییه تشکیل 
می شود. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسامی 
ضمن محکوم کردن جنایت هولناک رژیم آل سعود، از 
وزارت خارجه کشورمان خواستند تا ضمن انجام وظایف 
روشنگری و بصیرت افزایی خود در عرصه بین المللی، 

اقدامات حقوقی الزم را در این باره انجام دهد. / فارس 

نقل قول خبر

 خبر

گفت و گو

 محمد حسن آصفری 
 نایب رئیس کمیسیون امور داخلی 

انهدام النه جاسوسی رژیم صهیونیستی 
در اربیل  نشــان داد جمهوری اســالمی 
ایران در دفــاع از خود هیــچ خط قرمزی 
ندارد. پیــام ایــن اقــدام  برای دشــمنان 
انقــالب این اســت کــه اگــر دســت از پا 
خطا کننــد، با جــواب کوبنــده نیروهای 
مســلح جمهوری اســالمی ایران روبه رو 

خواهند شد.
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 مقام های رژیم صهیونیســتی اذغــان کرده اند که 
بزرگ تریــن حمله ســایبری را تجربــه کرده اند. 
جزئیات منتشر شده نشــان می دهد که عامل این 
عملیات که سایت های دولت این رژیم را از دسترس 
خارج کرد از یک حمله DDos پیچیده اســتفاده 
کرده اســت. هجوم آنی ترافیک باعــث اختال در 
شبکه اپراتورهای محلی مخابرات در سرزمین های 
اشغالی شــد. حمات DDos ســاده خیلی راحت 
مهار می شــوند اما پیچیدگی این حمله باعث شد 
تــا مقام های رژیم صهیونیســتی مجبــور به قطع 
دسترسی بین الملل به ســرورهای سایت ها شوند 
تا بتوانند به تدریج آنهــا را بازیابی کنند. به گزارش 
وب سایت »سکیوریتی آناین«، این حمات شامل 
وب سایتهای وزارت بهداشت این رژیم، وزارت کشور، 
وزارت دادگستری و وب سایت دفتر نخست وزیری 
بود. به عنوان یک روش واکنش اضطراری، مقام های 
این رژیم مســتقیما دسترســی بین المللی به این 
وب ســایت ها را قطع کردند؛ داده ها نشان می دهد 
شدت این حمله سایبری به حدی بود که در ساعت 
4 بعدازظهر دوشــنبه به وقت محلی، اتصال شبکه 
اپراتور این رژیم به طور ناگهانــی از 100درصد به 
5درصد کاهش یافت. ادامه یافتن یک ســاعته این 
حمله DDos به عنوان نشــانه ای از پیچیدگی این 

حمله گسترده شناخته می شود.

حمله محروم سازی از سرویس توزیع شده 
»حمله محروم سازی از سرویس« که در انگلیسی به 
 DoS یا به اختصار Denial of Service attack آن
می گویند، تاش برای خارج کردن رایانه یا رایانه ها 
و منابع شبکه از دسترس کاربران مجازش است. در 
واقع هر حمله ای علیه دسترس پذیری به عنوان حمله 
DoS تلقی می شود. اگرچه انگیزه انجام آن ممکن 

است، تفاوت هایي داشته باشد، اما به طور کلی شامل 
تاش برای قطع موقت یا دائمــی یا تعلیق خدمات 
یک میزبان متصل بــه اینترنت اســت. اما در یک 
 )DDoS( حمله محروم سازی از سرویس توزیع شده
ترافیک ورودی که به سمت قربانی سرازیر می شود 
از منابع مختلفی سرچشمه می گیرد. استراتژی های 
پیچیده تری برای کاهش این نــوع حمله مورد نیاز 
است، زیرا صرفا تاش برای مسدود کردن یک منبع 
کافی نیست و باید به دنبال سد کردن ترافیک ورودی 
از سوی منابع مختلف بود که کار را طبیعتا سخت تر 
می کند. به طور کل منطقی است که این نوع حمات 
فقط دسترسی به وب سایت را فلج می کند و داده های 

محرمانه را نمی دزدد.

واکنش ها
یکی از مقامات مســئول در این خصوص در توییتر 
خود نوشت: »در چند ســاعت گذشته، یک حمله 
محروم سازی از سرویس توزیع شده )DDoS( به یک 
ارائه دهنده ارتباطات شناسایی شد که در نتیجه برای 
مدت کوتاهی از دسترســی به تعدادی از سایت ها 
ازجمله ســایت های دولتی جلوگیری کرد. از این 

ساعت همه سایت ها برای فعالیت بازگشته اند.« پس 
از مواجهه با یک حمله ترافیکی ناگهانی در مقیاس 
وسیع که باعث آفاین شدن وب سایت شد، دولت 
رژیم اشغالگر قدس با قطع اتصال اینترنت توانست 
با هر زحمتی کــه بود فعالیت این وب ســایت ها را 
بازگرداند. پس از قطع ارتبــاط بین المللی اینترنت 
توسط سیســتم خودمختار، اتصال نقاط نظارتی از 
100درصد به صفر درصد کاهش یافت، اما دسترسی 
عادی در سرزمین های اشغالی برقرار شده است. پس 
از این حمله، وزارت ارتباطات رژیم صهیونیســتی 
جلســه ای اضطراری برگزار و اعام کرد که در حال 

بازسازی سایت هاست.
هر چند مقام هــای رژیم صهیونیســتی می گویند 
شرایط به حالت عادی بازگشته است اما گزارش های 
بین المللی نشان می دهد که اتصال به وب سایت های 
برخی ادارات دولتی این رژیم هنوز بسیار سخت و با 

سرعت بسیار پایین صورت می گیرد.

افزایش حمالت ســایبری همزمــان با وقایع 
اوکراین

وب ســایت چک پوینــت ریســرچ )CPR( یک 

به روزرسانی در مورد حمات ســایبری مشاهده 
شده در سرتاسر روسیه و اوکراین ارائه کرده است. 
در3روز اول نبرد، حمات سایبری به دولت و بخش 
نظامی اوکراین به میــزان خیره کننده 196درصد 
افزایش یافت. با این حال، حمات سایبری به همه 
صنایع، نه فقط بخش دولتی یا نظامی در اوکراین 
و روســیه به باالترین حد خود رسید. در اوکراین، 
افزایش 20درصــدی در حمات ســایبری کلی 
به تمام صنایع از آغاز عملیات روســیه ثبت شده 
است. در روسیه، افزایش یک درصدی در حمات 
ســایبری کلی به تمام صنایع در این بازه مشاهده 

شده است. 

DDos رواج 
اولین حمله محروم سازی از ســرویس توزیع شده 
 شــناخته شــده در ســال1996 زمانی رخ داد که

Panix، کــه اکنــون یکــی از قدیمی تریــن 

ارائه دهندگان خدمات اینترنتی اســت، برای چند 
روز توسط یک سیل SYN آفاین شد، تکنیکی که 
به یک حمله DDoS کاســیک تبدیل شده است. 
طی چند سال حمات DDoS بسیار رایج شدند و 
شرکت سیســکو پیش بینی می کند که تعداد کل 
حمات DDoS از 7.9میلیون در ســال2018 به 
بیش از 15میلیون تا سال2023 خواهد رسید؛ یعنی 
2برابر. حمله سایبری گســترده به زیرساخت های 
ارتباطی رژیم صهیونیســتی چنــد روز پس از آن 
صورت می گیرد که پایگاه  های سرویس جاسوسی 
این رژیم)موساد( در اربیل با موشک های نقطه زن 
سپاه پاســداران هدف حمله قرار گرفت. این حمله 
که بازتاب گســترده ای در جهان داشت در ساعت 
یک و 20دقیقه صورت گرفت و ســپاه پاسداران در 
بیانیه ای با اشاره به هدف قرارگرفتن مرکز راهبردی 
توطئه و شرارت صهیونیست ها ازسوی موشک های 
نقطــه زن، تأکید  کرد که تکرار هرگونه شــرارت با 
پاسخ  های »سخت«، »قاطع« و »ویرانگر« جمهوری 

اسامی ایران مواجه می شود.

اسرائیل آفالین شد
 یک حمله پیچیده و گسترده DDos باعث شد تا سایت های دولتی رژیم صهیونیستی آفاین شده و دسترسی به آنها 

برای مدتی طوالنی غیرممکن شود 

کارشناسان فناوری می گویند در انتخاب دستگاه های هوشمند باید مراقب بود که آنها چه داده هایی را جمع آوری می کنند
گجت ها چطور از شما جاسوسی می کنند

آیا تا به حال احساس کرده اید که کسی شما را زیرنظر 
دارد، اما وقتی به پشت سر خود نگاه می کنید، هیچ چیز فناوری

غیرعادی ای نمی بینید؟ هر روز میلیاردها وسیله وجود 
دارد که ممکن است شما را به شکل های مختلف رصد کنند. آنها همه جا 
هستند؛ داخل تلویزیون، یخچال، ماشین و دفتر کار شما. این وسایل 
بیشتر از آنچه تصور می کنید، در مورد شما می دانند و بسیاری از آنها این 
اطاعات را از طریق اینترنت منتقل می کنند. در ســال2007، تصور 
انقابی که اپلیکیشن ها و سرویس های مفید در گوشی های هوشمند به 
راه انداختند، سخت بود. با این حال، اکنون در می یابیم که با گسترش 
اتصال اینترنت به دســتگاه های داخل خانه، ادارات و شــهرها، حریم 

خصوصی بیش از هر زمان دیگری در خطر قرار گرفته است.

اینترنت اشیا
لوازم خانگی، خودرو و خانه هوشــمند شما طوری طراحی شده اند که 
زندگی شما را آسان تر کنند. یعنی هنگام ورود و خروج از اتاق، چراغ ها 
به طور اتوماتیک روشــن و خاموش شوند، به شــما یادآوری شود که 
گوجه فرنگی هایتان در حال خراب شــدن هستند، دمای خانه را بسته 

به آب و هوا و ترجیحات هر فرد در خانه، شخصی سازی و تنظیم کنید.
این وسایل برای انجام این کارهای جادویی به اینترنت نیاز دارند تا برای 
مرتبط کردن داده ها به یکدیگر از آن کمک بگیرند. بدون دسترسی به 
اینترنت، ترموستات هوشمند شما می تواند داده های مربوط به شما را 
جمع آوری کند، اما آب وهوا را نمی تواند پیش بینی کند و به عبارتی آنقدر 
قدرتمند نیست که بتواند همه اطاعات را پردازش کند تا تصمیم بگیرد 

چه کاری انجام دهد.
اما این وسایل که از طریق اینترنت ارتباط برقرار می کنند فقط در خانه 
نیستند. محل های کار، مراکز خرید و شــهرها نیز در حال هوشمندتر 
شدن هستند. همچنین اینترنت اشیا)IoT( اکنون به طور گسترده در 
حمل ونقل و تدارکات، کشــاورزی و باغداری و خودکارسازی صنعت 
استفاده می شــود. در ســال2018 حدود 22میلیارد دستگاه متصل 
به اینترنت در سراســر جهان وجود داشــت، اما احتماال این تعداد تا 

سال2030 به بیش از 50میلیارد می رسد.

آنها در مورد شما چه می دانند؟
دستگاه های هوشمند طیف گســترده ای از داده ها را در مورد کاربران 
خود جمع آوری می کنند. دوربین های امنیتی هوشمند و دستیارهای 
هوشمند اطاعات تصویری و صوتی را درباره حضور و فعالیت های شما 
جمع آوری می کنند. وسایلی مانند تلویزیون های هوشمند از دوربین ها 
و میکروفون ها برای جاسوسی از کاربران استفاده می کنند، المپ های 
هوشمند خواب و ضربان قلب شما را ردیابی می کنند و جاروبرقی های 
هوشمند اشیاي خانه شما را تشخیص می دهند و هر سانتی متر از آن را 

نقشه برداری می کنند.
گاهی اوقات، از این داده هــا برای اهداف تجاری و بازاریابی اســتفاده 
می شــود. ســازندگان معموال قول می دهند که فقط سیســتم های 
تصمیم ساز خودکار و نه انسان ها، داده های شما را می بینند، اما همیشه 
اینطور نیســت. به عنوان مثال، کارکنان آمازون به برخی از مکالمات با 
الکسا گوش می دهند و قبل از اینکه آنها را به سیستم های تصمیم ساز 

خودکار وارد کنند، آنها را یادداشت می کنند.

از آسیب پذیری های خود آگاه باشید
در بعضی از دستگاه ها، مانند بلندگوهای هوشمند یا دوربین ها، کاربران 
می توانند گهگاه به منظور حفظ حریم خصوصی آنها را خاموش کنند. 
با این حال، قطع اینترنت دستگاه ها می تواند از مفید بودن آنها بکاهد. 
همچنین هنگامی که در محیط های کاری، مراکز خرید یا شــهرهای 

هوشمند هستید، انتخابی برای خاموش کردن این دستگاه ها ندارید.
بنابراین، به عنــوان یک کاربر، مهم اســت که هنــگام خرید، نصب و 
استفاده از یک دستگاه متصل به اینترنت، در مورد انتخاب بین »حریم 

خصوصی« و »آسایش« تصمیمی آگاهانه بگیرید.
این کار همیشه آسان نیست. مطالعات نشــان داده اند که برای مثال، 
صاحبان دستیارهای شخصی خانه های هوشمند از اینکه دستگاه ها چه 
داده هایی جمع آوری می کنند، داده ها کجا ذخیره می شوند و چه کسی 

می تواند به آنها دسترسی داشته باشد، درک ناقصی دارند.
دولت ها در سراسر جهان قوانینی را برای محافظت از حریم خصوصی 
و کنترل بیشتر مردم بر داده هایشــان وضع کرده اند. مقررات حفاظت 
از داده های عمومــی اروپا )GDPR( و قانون حفــظ حریم خصوصی 

مصرف کنندگان کالیفرنیا )CCPA( نمونه هایی از این قوانین هستند.

آسیب به حریم خصوصی را کاهش دهید
مقررات گام مهمی است. با این حال، با تعداد روزافزون دستگاه های متصل 
به اینترنت، اجرای آنها احتماال مدتی طول می کشد. در این بین، کارهایی 
وجود دارد که می توانید برای اســتفاده از برخی از مزایای دیوایس های 
متصل به اینترنت، بدون ارائه مقدار زیادی از اطاعات شــخصی انجام 
دهید. 2گام کلیدی، شامل به روزرســانی منظم سیستم عامل دستگاه 
و انجام تنظیمات آن و غیرفعال کردن هرگونه جمع آوری داده نامرتبط 
با کارکرد دستگاه اســت. اگر قصد خرید یک دستگاه متصل به اینترنت 
 Mozilla's Privacy Not Included را دارید، از منابع مستقلی مانند
مطلع شــوید که چه داده هایی را می گیرد و سیاست های مدیریت داده 
تولیدکننده چیست. این نکته هم مهم است که ابتدا فکر کنید که آیا واقعا 

به هوشمند بودن همه دستگاه هایتان نیاز دارید یا خیر.

جنگ 
سایبری

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار

 احتمال التهاب سلولی 
پس از کووید خفیف

دانشمندان می گویند که یک سری از سلول های ایمنی 
خاص، در بازه زمانی 3تا 5 ماه پس از کووید-19خفیف، 

بیشتر مستعد التهاب هستند

در تحقیقات جدیدی که به طور مشــترک در آلمان و سوئد 
انجام شده است، دانشــمندان می گویند شواهدی یافته اند 
که نشان می دهد سیستم ایمنی بدن انســان بعد از ابتا به 
کووید-19خفیف، بیشتر مســتعد التهاب و سایر تغییرات 
متابولیک اســت. با این حال، بــرای درک اینکه چگونه این 
تغییرات با عائم پس از کووید مرتبط اســت، به تحقیقات 

بیشتری نیاز است.
به گزارش گیزمودو، محققان به جمع آوری سرنخ هایی درباره 
ماهیت عفونت ناشــی از ویروس کرونــا SARS-CoV-2و 
چگونگی تأثیر آن بر انسان، چند ماه پس از پایان بیماری اولیه 
ادامه می دهند. التهاب یک جنبه کلیدی از نحوه واکنش بدن 
ما به عفونت ناشی از عوامل خارجی مانند ویروس کروناست. 
با این حال، در برخی موارد از مبتایان به کووید-19، پاسخ 
ایمنی به یک شمشیر دولبه تبدیل شده و باعث آسیب های 
 خودبه خود در سراســر بدن می شــود. به ویــژه بازماندگان

کووید-19وخیم، اغلــب عائم مداوم مختلفــی را تجربه 
می کنند که برخی از آنها با اختال عملکرد سیســتم ایمنی 
مرتبط اســت اما درحالی که خطر عائــم طوالنی مدت، که 
معموال به عنوان کووید مزمن شناخته می شود، ممکن است 
برای موارد شدید بیشتر باشد، مطالعات نشان می دهند که 
برخی از افراد بــا ابتا به نوع خفیف بیمــاری نیز می توانند 

مشکات مشابهی را تجربه کنند.

روشنگری درباره تغییرات سیستم ایمنی
 Mucosal Immunology این مطالعه جدید که در مجله
منتشر شده است، تاش می کند تا تغییرات ایمنی که ممکن 
اســت در موارد خفیف تر کووید-19رخ دهد را روشن کند. 
این تحقیق توسط دانشمندان مؤسسه کارولینسکا در سوئد 
و همچنین مرکز هلمهولتز مونیخ و دانشــگاه فنی مونیخ در 
آلمان انجام شــد. آنها نمونه خون 68نفر را که قبا مبتا به 

کووید خفیف تشخیص داده شــده بودند جمع آوری کرده و 
آنها را با نمونه افراد بدون کووید مقایسه کردند. نمونه ها 3تا 

5 ماه پس از ابتا و همچنین یک سال بعد جمع آوری شدند.
دانشــمندان به طور خاص روی ماکروفاژهــای افراد )نوعی 
ســلول در دســتگاه ایمنی که باقی مانده های سلولی، مواد 
بیگانه، میکروب ها، سلول های ســرطانی و هرچیز دیگری 
که پروتئین های ویژه سلول های ســالم بدن روی سطحش 
نداشــته باشــد را در فرایندی به نام بیگانه خواری می بلعد(
تمرکز کردند. آنها ایــن ماکروفاژها را با قرار دادن در معرض 
سیگنال های ســاختگی عفونت وادار به عمل کردند، سپس 
نحوه واکنش آنها را اندازه گیری کردنــد تا ببینند کدام ژن 

به طور فعال روشن می شود.
محققان دریافتند که 3تا 5 ماه پس از بهبودی، ماکروفاژهای 
مبتایان به کووید خفیف به طور متوسط با افرادی که هرگز 
در معرض ویــروس کرونا قــرار نگرفته اند، متفــاوت رفتار 
می کنند. به طور خاص، آنها مقادیر بیشتری از مولکول هایی 

که در ایجاد التهاب نقش دارند را آزاد کردند.
کریــگ ویاک، نویســنده ایــن مطالعه و مــدرس بخش 
بیوشیمی پزشــکی و بیوفیزیک کارولینســکا در بیانیه ای 
 گفت: ما می توانیم نشان دهیم که ماکروفاژهای افراد مبتا به
کووید-19خفیف، بیان التهابــی و متابولیکی تغییر یافته را 
برای 3تا 5 ماه پس از عفونت نشــان می دهند. حتی با وجود 
اینکه اکثر این افراد هیچ عامت مداومی نداشتند، سیستم 

ایمنی بدن آنها حساس تر از همتایان سالمشان بود.

اعتبار تحقیق
البته باید با درنظر گرفتن چند نکته به این مطالعه و نتایج آن 
اعتماد کرد. اول اینکه، این تحقیق براساس حجم نمونه نسبتا 
کوچکی انجام شده اســت، اگرچه افزودن یک گروه شاهد 
اعتبار بیشتری را برای آن به همراه دارد. دوم، مشخص نیست 
که این یافته ها چقدر به درک ما از کووید مزمن مرتبط است، 
زیرا این بیمــاران به طور صریح مورد مطالعــه قرار نگرفتند. 
نویســندگان همچنین تأکید کردند که حدود 16درصد از 
افراد در گروه کووید خفیف، خود عائم پایدار را تا 3تا 5 ماه 
گزارش کردند. افرادی که یک سال از کووید آنها گذشته بود 

نیز هیچ عامت پایداری نداشتند.
جالب اینجاســت، تغییرات التهابی که در ماکروفاژهای این 
افراد دیده می شــد نیز 12 ماه بعد از بین رفته است. احتمال 
می رود کووید مزمن توســط یک یا چند مکانیسم مختلف 
ایجاد شــود، بنابراین حتی تأیید ارتباط بین التهاب پس از 
کووید و عائــم طوالنی مدت افراد ممکن اســت همچنان، 
تک تک موارد را توضیح ندهد. با این حال، در حالت ایده آل، 
این نــوع تحقیقــات ممکن اســت حداقل روزی مــا را به 
درمان های بهتر برای برخی از بیماران کووید، راهنمایی کند. 
این تیم تحقیقاتی، امیدوار است که با مطالعات بیشتر روی 
گروه های زیادتری از افراد به یافته های مهم تر و کاربردی تر 

برسد.
جولیا اســر فن بیــرن، یکــی از نویســندگان و رهبر گروه 
تحقیقاتی در مرکز هلمهولتز مونیخ و دانشــگاه فنی مونیخ 
گفت: ما قصد داریم مطالعه ای مرتبط انجام دهیم که در آن 
هم افراد مبتا به کووید-19شدید و هم افراد غیرکووید اما 
مبتا به نوع دیگری از بیماری های تنفســی مانند آنفلوآنزا، 
حضور داشته باشند. سپس بررسی خواهیم کرد آنچه بیماران 
کووید-19تجربه می کنند، افــرادی که به آنفلوآنزای فصلی 

مبتا می شوند را درگیر می کند یا خیر.

بــا  کــه  ایکــس  اســپیس  شــرکت   
موشــک های قابــل اســتفاده مجــدد 
خود تحولی در صنعت فضایی به وجود 
آورده 20ســالگی خود را جشــن گرفته 
اســت. ایــن شــرکت در توییتــر خــود 
ویدئویــی را بــه اشــتراک گذاشــته کــه 
لحظــات تاریخــی 2دهــه فعالیــت این 
شرکت را نشــان می دهد. این شرکت 
در ســال2008 نخســتین پــرواز مداری 

خود را با فالکون يك انجام داد.

20
سالگی

بزرگ تریــن  به عنــوان  فاکســکان 
یــک  اپــل می خواهــد  تولیدکننــده 
کارخانــه جدیــد 9میلیــارد دالری در 
عربستان سعودی بسازد. گفته شده 
که این کارخانه می تواند فعالیت های 
فاکسکان را به حوزه های جدیدی مثل 
تولیــد اتومبیــل و شــاید خــودروی اپل 
گســترش دهــد. ایــن کارخانــه ظاهــرا 
برای تولیــد اقالمی مثل ریزتراشــه ها، 
قطعــات خودروهــای برقــی و پنل های 

نمایش استفاده خواهد شد.

۹
میلیارد دالر 

اینتــل 10فروردیــن رویــدادی برگــزار 
می کند تا مطابق وعــده خود در فصل 
پردازشــگر  از نخســتین  اول2022 
گرافیکــی Arc Alchemist بــرای بازار 
لپ تاپ هــا رونمایــی کند. ایــن رویداد 
در عصر 10فروردین ساعت 18:30 به 
وقت ایــران برگــزار می شــود و کاربران 
می تواننــد به صــورت آنالیــن آن را 

ببینند.

 10
فروردین

 خبر

عدد خبر

زهرا خلجی؛ روزنامه نگارپزشکی

 برنامه ریزی برای سرمایه گذاری
در اقتصاد دیجیتال 

در سومین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، مقرر شد 
با توجه به هدفگذاری رسیدن به سهم 10درصد از GDP کشور 
توسط اقتصاد دیجیتال، سرمایه گذاری مناسب در این بخش 

برای تحقق این هدف پیش بینی شود.
 

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، در این نشست که با 
ریاست وزیر ارتباطات برگزار شد ضمن جمع بندی، نهایی سازی 
و تعیین اولویت های کلیدی کارگــروه در 3بخش کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت بر موضوعات اساسی مانند، بررسی موضوع 
چالش های ورود به کســب وکارهای دیجیتال به ویژه اینماد و 
شیوه تسهیل آن، بر ایجاد نظام حفاظت از داده های شخصی در 
کسب وکارهای دیجیتال، حمایت از شیوه های نوین تأمین مالی، 
ســرمایه گذاری و تأمین نقدینگی موردنیاز زیست بوم اقتصاد 
دیجیتال، تدویــن برنامه صادرات و تجاری ســازی بین المللی 
پلتفرم های ایرانی تأکید شد. همچنین به دنبال گزارش کمیته 
توســعه ســرمایه گذاری و تأمین مالی با توجه به هدف گذاری 
رسیدن به سهم 10درصد از GDP کشور توسط اقتصاد دیجیتال 
تأکید شد سرمایه گذاری مناســب در این بخش جهت رسیدن 
به این سهم باید پیش بینی شــود. همچنین بر بررسی اجرای 
فرایند تأمین مالی زنجیره ای، تأمین مالی جمعی و اســتفاده از 
ظرفیت های فناوری اطاعات در شــیوه های تأمین مالی نوین 

و بررسی فرصت های سرمایه گذاری در این کمیته تأکید شد.

 عقب نشینی متا
در مقابل روسیه 

شــرکت متا )مالک فیســبوک و اینستاگرام( 
اعام کرد سیاســت بازبینی محتوا در اوکراین 
را محدود تر می کند و اجازه انتشار پیام هایی با 
شــعار مرگ بر رئیس دولت یک کشور دیگر را 

نمی دهد.
این اقدام پس از آن انجام می شود که این شرکت 
آمریکایی هفته گذشته به طور موقت اجازه داد 
برخی پســت های حاوی شــعار مرگ بر پوتین 
)رئیس جمهور روســیه( یا مرگ بر لوکاشــنکو 
)رئیس جمهــور بــاروس( در اینســتاگرام و 

فیسبوک منتشر شوند.
به گزارش رویترز، نیک کلگ، رئیس امور جهانی 
متا در بیانیه داخلی این شرکت گفته است: »ما 
قصد داریم بــه صراحت در این دســتورالعمل 
شفاف سازی کنیم که هرگز نباید از آن به عنوان 
روشی برای حمایت از خشــونت علیه روس ها 

تفسیر شود.
ما همچنیــن اجازه انتشــار درخواســت برای 
ترور یک رئیس دولت را نمی دهیــم. بنابراین، 
بــرای رفع هرگونــه ابهام دربــاره موضع خود، 
دســتورالعمل های خود را محدودتر می کنیم تا 
به صراحت بگوییم اجازه نمی دهیم درخواست 
مرگ یک رئیس دولــت در پلتفرم های ما وجود 

داشته باشد.«

اینترنت

ون
یلی

م

تخمین میزان حمالت DDoS در دنیا
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بعد از 12ســال بی توجهی دولت ها بــه تعهدات و 
سهم شان در قبال حمل ونقل عمومی شهر تهران، 
سرانجام دولت سیزدهم سنت شکنی کرده و برای 
بهبود و توســعه ناوگان اتوبوســرانی و مترو دست 

به کار شد.
در اثر بی توجهی های صورت گرفته در بیش از یک 
دهه اخیــر، امروز حمل ونقل عمومی شــهر تهران 
شرایط خوبی ندارد و با فرسودگی و کمبود هزاران 
دستگاه اتوبوس و واگن روبه روست. حال دولت فعلی 
برای اینکه به رگ های این بخش مهم جان تازه ای 
ببخشد از یکســو مقدمات واردات 1000دستگاه 
اتوبوس  اروپایــی را فراهم کرده و از ســوی دیگر 
به دنبال بازگشایی گره تامین 630واگن چینی مترو 
از مسیر فاینانس است. معاون حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری تهران هم در آســتانه فرا رسیدن سال 
جدید، بر این رویکرد و تصمیمات، مهر تأیید زده و 
خبرهای خوبی برای تهرانی ها درباره تقویت و توسعه 
ناوگان اتوبوسرانی و همچنین متروي پایتخت دارد.

سیدمجتبی شفیعی، از کاهش و حل شدن بخشی 
از مشکات حمل ونقل عمومی پایتخت با همکاری و 
تعامل شهرداری و دولت خبر می دهد و به همشهری 
می گوید: »بر این اساس، قفل چندین ساله فاینانس 
خرید 630واگن چینی و همچنین واردات اتوبوس 
خارجی، باز می شــود. البته برای موضوع فاینانس 
مصوبه دولت الزم است. به هرحال، عقب ماندگی ما 
در بحث های مربوط به فرسودگی تجهیزات بسیار 
زیاد اســت، اما بحمداهلل از بحث های توسعه ای نیز 
غافل نبوده ایم و با کمک مدیریت شهری و همچنین 
دولــت کارهایی را در این بخش شــروع کرده ایم و 
درحال پیگیری آنها هستیم و بســیار امیدواریم تا 
درســال آینده مردم نتایج آنها را مشاهده کنند.« 
او درباره تعداد اتوبوس هایــی که با کمک دولت در 
نیمه نخست ســال آینده به تهران تعلق می گیرد، 
می گوید: »در بحث اتوبوس برنامه ریزی مشترکی 
بین شهرداری و دولت صورت گرفته که بخش قابل 
توجهی از عقب ماندگی ها در ناوگان اتوبوسرانی را 
جبران خواهد کرد. هم اکنون دســت کم به حدود 

4هزار و 500دســتگاه اتوبوس نیاز داریم که باید از 
طریق خرید اتوبوس و اورهال اتوبوس های موجود 
برطرف شود. درحال پیگیری چند مصوبه هستیم 
و غیر از موضوع 2هزار دستگاه اتوبوس که مهندس 
چمران در شورای شهر به آن اشــاره کردند، بحث 

مجوز واردات اتوبوس های برند اروپایی هم درحال 
بررسی در دولت اســت که ان شاء اهلل اگر به تصویب 
برسد می تواند منجر به این شود که به سرعت چند 
دســتگاه اتوبوس باکیفیت وارد ناوگان حمل ونقل 

عمومی شهر تهران شود.«

بودجه شهرداری هم در کار است
در بحث تامین ناوگان اتوبوســرانی شهری، دولت 
سهم 82.5درصدی را در تامین منابع مالی برعهده 
دارد. این موضوع دست کم در 3دولت پیشین مورد 
غفلت و بی توجهی قرار گرفت. اما دولت ســیزدهم 
درنظر دارد تا از طریق تهاتر نفت این منابع را برای 
خرید اتوبوس خارجی تامین کند. البته تصمیم دولت 
تنها برای تهران نیست و سایر کانشهرها نیز از این 
مزیت برخوردار خواهند شد. در این بین، سهم تهران 
1000دستگاه اتوبوس درنظر گرفته شده است. ناصر 
امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر 
تهران نیز این موضــوع را تأیید می کند و می گوید: 
»ان شاءاهلل هرچه سریع تر و در سال آینده این تعداد 
دستگاه اتوبوس به شبکه حمل ونقل پایتخت افزوده 
می شود. البته مدیریت شــهری تنها به این تعداد 
اکتفــا نخواهد کرد و در بودجه 1401شــهرداری، 
پیش بینــی اعتباری حدود 4هــزار و 320میلیارد 
تومان را برای خرید اتوبوس های نو و بازسازی اساسی 
اتوبوس های فرســوده درنظر گرفته ایــم. بنابراین 
دست کم 300اتوبوس خریداری شده و 700دستگاه 

بازسازی می شوند.«

1000دستگاه اتوبوس اروپایی در راه تهران
بعد از 12سال بی توجهی دولت ها به حمل ونقل عمومی پایتخت، دولت سیزدهم برای تامین ناوگان اتوبوسرانی، سنت شکنی کرد

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران: خبرهای خوبی برای گشایش فاینانس 630واگن چینی مترو از سوی دولت شنیده می شود

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

تهران به استقبال 1401 رفت
شهرداری تهران بنا به مسئولیتی که در قبال شهر و شهروندان 
دارد، با برنامه های متنوع و مختلف در مناطق 22گانه به استقبال 
نوروز1401 رفته است. بنابراین، معاون خدمات شهری اقدامات 
شهرداری در طرح اســتقبال از نوروز1401 را تشریح کرد. به 
گزارش همشــهری، جال بهرامی گفت: »در طرح استقبال از 
نــوروز1401 بهره برداری و افتتاح پروژه های توســعه )افتتاح 

بوستان در مناطق( به مساحت60هکتار اجرایی خواهد شد.« 

بوستان ها
   آماده سازی  8بوســتان بزرگ ورودی شهر تهران به منظور 

اسکان موقت مسافرین نوروزی 
   راه اندازی کاروان گل از 29اسفند ماه تا پایان تعطیات

   اجرای 530طرح ویژه فرش گل در حاشیه بزرگراه ها و معابر اصلی
   اجرای جشنواره گل الله با کاشت 17گونه از انواع گل الله 

در بوستان باغ ایرانی
   برپایی سفره هفت سین در 9بوستان منتخب 

   برگزاری مراسم نماز روز طبیعت در بیش از 126بوستان 
شهر تهران

زیباسازی
   6000مترمربع طرح های فرهنگی متناسب با ایام نوروز

  ریسه بندی سطح شهر به طول 200هزار مترمربع 
  بازپیرایی نمای 44مسجد 

   اجرای نورافشانی در برپایی مراسم اعیاد شعبانیه و شروع 
سال نو در میادین شاخص سطح شهر

  تامین طرح و اجرای تخم مرغ های نوروزی )عیدستان(

پسماند
  اهداي سفره هفت ســین به شــهروندان در ازای تحویل 

پسماند خشک
  نظارت ویژه بر رفت و روب معابــر اصلی و فرعی و الیروبی 

انهار روباز و روبسته
  اجرای المان هایی از مواد بازیافتی با همکاری سازمان های 

مردم نهاد

برخی از اقدامات دیگر
  فعالیت 4500  نفر از نیروهای راهور پیرامون و داخل بهشت 

زهرا)س( برای مدیریت بار ترافیکی پنجشنبه آخر سال 
  استقرار 1000نفر اکیپ شهربان و حریم بان در بوستان ها 

در روز طبیعت
  پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و ساخت وساز ناایمن 

محمد مویدی
سرپرست شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

شــهروندان بــا رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی می تواننــد از ســاعت 9صبــح 
لغایت 17 از خانه موزه اخوان ثالث بازدید 
کنند. ایــن مجموعه می توانــد به مکانی 
برای فعالیت ها و تولیدات خالق فرهنگی 
و هنری تبدیل شود. خانه موزه ها فرصت 
بســیار مناســبی را بــرای عالقه منــدان و 
دوســتداران فرهنــگ و هنر بــرای تفکر و 

تامل بیشتر به وجود می آورند.

واحد کیانی
معاون عملیات سازمان آتش نشانی 

و خدمات ایمنی شهرداری تهران
 در برنامه ریزی هــای انجام شــده عالوه 
بر اینکه 133ایســتگاه آتش نشانی در 
شب چهارشنبه پایان سال آماده باش 
بودنــد، چندیــن گــروه ویــژه در معیــت 
یک هــزار و 230آتش نشــان به همــراه 
موتورسیکلت ها، خودروهای سبک و 
سنگین آتش نشانی در سطح پایتخت 

نیز در آماده باش به سر می بردند.

بــا تكميــل و بهره بــرداري از 3پــروژه 
شركت متروي تهران، مدیریت شهری 
پایتخــت عيدانــه حمل و نقلــی خــود را 
تقدیم شهروندان صبور تهراني خواهد 
کرد؛ ایستگاه بوستان گفتگو، ورودی 
دوم ایســتگاه مدافعــان ســالمت و 
درنهایت بازگشــایی و بهســازی کامل 
بلــوار قیــام پــس از 8 ســال انتظــار، 
عناوین پروژه های قابل افتتاح در هفته 

پایانی سال1400 است.

 3
پروژه مترو 

جشــنواره »لبخنــد بهــار« بــه همــت 
اداره کل فرهنگــی شــهرداری تهــران 
از 25اســفندماه تــا 6 فروردین مــاه در 
22منطقه تهــران برگــزار می شــود. در 
بخشــی از ايــن جشــنواره تکم چی هــا 
آیین هــا و ســنت های ایرانی را بــه اجرا 
از  یکــی  تکم گردانــی  مي گذارنــد. 
آیین هــای منطقــه ای و مشــترک در 
مناطقــی بــا گویش هــای آذری اســت 
که چند روز مانده به چهارشنبه سوری 
اجرا می شود و در نوروز هم ادامه دارد.

 25
اسفند

نقل قول خبر

عدد خبر

نوروزانه

اولویت با ترمیم تجهیزات فرسوده
مدت ها می شود که پروژه خرید 630دستگاه واگن مترو در انتظار 15درصد پیش پرداخت فاینانس 
از ســوی دولت قرار گرفته؛ اکنون به گفته معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران دولت 
سیزدهم مصوب کرده است تا این موضوع از محل تهاتر فروش نفت محقق شود. شفیعی می گوید: 
»درحال پیگیری این موضوع هستیم و قرار است تا از طریق بانک شهر عملیاتی شود. عالوه بر 
این موارد دیگری هم در دستور کار است. حدود 60تا 70برنامه اصلی داریم که ان شاءاهلل درسال 
1401به تفصیل درباره آنها توضیح داده خواهد شد. او با بیان اینکه در ابتدای استقرار مدیریت 
جدید شهری، براساس اولویت های شهر تهران یک برنامه کاری اضطراری 6ماهه تدوین شد که 
بخش قابل توجهی از آن اجرا شده است، می افزاید: »بخشــی از برنامه ها هم به دالیل مختلف 
ازجمله محقق نشدن منابع مالی مورد نیاز و ســازو کارها و همچنین نیاز به تعامل و هماهنگی 
با دیگر دستگاه ها انجام نشده است، اما در برنامه بلندمدت و میان مدت براساس نیازهای شهر 
در حوزه های مختلف حمل ونقل عمومی، ایمنی، مسائل زیســت محیطی، حمل ونقل پاک و... 
برنامه ریزی هایی انجام شده است. به صورت کلی اولویت اصلی ما جبران نیازهای حیاتی شهر است 
که عمدتا به دلیل فرسوده شدن تجهیزات ثابت و متحرک، برای ارائه خدمات در برخی از بخش ها 
در حالت بحرانی قرار داریم و ابتدا باید آنها را ترمیم و اصالح کرده و به یک میزان معقول برسانیم 

و پس از آن به سراغ مباحث توسعه ای برویم.« 

مکث
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جشنی برای همه فصول
این روزها که سال 1400را به سال 1401تحویل می دهیم، بیشتر ما فضایی 
از جشن را تجربه می کنیم. اما تعریف ما از جشن چیست؟ به صورت عادی 
جشن به این معناســت که مراسمی برگزار شــود از جنس شادی و انگار 
باید یک اتفاقی بیفتد که ما بتوانیم جشن بگیریم. از شما دعوت می کنیم 
یک بار امتحان کنید و با نگاه به تکه های پازل زندگی تان، برای آنچه در سال 
1400برایتان رضایت و افتخار می آورد، جشن بگیرید. می توانید فقط زانوی 
غم بغل بگیرید، برای لحظه های زندگی افسوس بخورید و مدام به کارهای 
نکرده تان فکر کنید یا اینکه این چند روز را برای چیزهایی که در تک تک 
تکه های پازل هستند اما از چشم تان پنهان شده اند جشن بگیرید؛ انتخاب 

با شماست. همیشه چیزی در 
زندگی هســت که بخواهیم 
برایش جشن بگیریم، بگردید 
و آن تکه های پازل را پیدا کنید 
تا شکرگزاری و قدردانی و در 
پی آن نشاط و سرزندگی در 

زندگی تان جاری شود.

پیشنهاد

بالکن های پر از گیاه 
زندگی در آپارتمان و نداشتن حیاط و باغچه های 
قدیمی به این معنا نیســت که برای همیشــه 
خودمان را از لذت نگهداری از گل و گیاه و داشتن 
باغچه ای رنگارنــگ محروم کنیــم. بالکن های 
کوچک هم می توانند به مکانــی پر از گیاه و زیبا 
تبدیل شــوند. گیاهانی که در بالکن قرار اســت 
نگهداری شــوند باید بتوانند شرایط آب و هوایی 
بیرون ازآپارتمان را تحمل کنند. در بالکن هایی 
که رو به خیابان واقع شده اند، باید گیاهان مقاوم 
به گردوغبــار و آلودگی هوا انتخاب شــوند. در 
بالکن های جنوبی میزان تابش نور خورشید بیشتر 
اســت و این ویژگی گزینه ای عالی برای گیاهان 
آفتاب پســند است. گلدان های ســفالی و لعابی 
می توانند بهترین گزینه برای گل هایی باشند که 
قرار است در بالکن نگهداری شوند چرا که سفال و 
لعاب می توانند دما را در سرما و گرما تعدیل کنند.

ترفند

روشنا

ظهور؛ مقدمه عالی ترین زندگی ها 
 اصل انتظار فرج از یک اصل کلی اسامی و قرآنی استنتاج 
می شــود و آن اصل »حرمت یأس از روح اهلل« اســت. مردم 
مؤمن به عنایات الهی، هرگز و در هیچ شرایطی امید خویش 
را از دست نمی دهند و تسلیم یأس و ناامیدی و بیهوده گرایی 

نمی گردند. 
چیزی که هست این انتظار فرج و این »عدم یأس از روح اهلل« 
در مورد یک عنایت عمومی و بشــری اســت؛ نه شخصی یا 
گروهی و به عاوه توأم است با نویدهای خاص و مشخص که 
به آن قطعیت داده است... . ظهور مهدی موعود حلقه ای از 
حلقه های مبارزه اهل حق و اهل باطل اســت که به پیروزی 
نهایی اهل حق منتهی می شود، سهیم بودن یک فرد در این 
سعادت موقوف به این است که آن فرد عمًا در گروه اهل حق 
باشد... . زندگی بشر در آینده منتهی می شود به عالی ترین و 
کامل ترین زندگی ها که ازجمله آثاری که در آن هست، آشتی 
انسان و طبیعت اســت و آن این است که زمین تمام معادن 
خود را در اختیار انسان قرار می دهد، آسمان تمام برکات خود 
را در اختیار انسان قرار می دهد و همه اینها خود تکامل تاریخ 

است. )انسان کامل،  مرتضی مطهری(

نفس عمیق

مسیر سبز
روی میز را نگاه می کنم، بیشتر آنچه در سال گذشته بر من 
گذشته، در آن سه دفتر قرمز و خردلی و سیاه خاصه شده 
است؛ تمام آنچه در دوره های آناین و حضوری با موضوعات 
مختلف آموخته ام، تمام آرزوهایی که برای محقق شدنشان 
تاش کرده ام و بعضی هایشان را هم بی خیال شده ام. هرآنچه 
در ســاعات مختلف رخ داده بود و حال نوشتنش را داشتم و 
حتی صفحاتی که ردپایی از حضور بچه ها دارد و با نقاشی و 

خط خطی شان مزین شده است.
دفترهــا را ورق می زنــم، دنبال خــودم می گــردم. اینکه 
کیســتم و رســالتم در زندگی چیســت؟ اینکه نیتم برای 
سال 1400چه بوده و چقدر برای تحقق اش تاش کرده ام. 
اینکه این نیت چقدر بر نقش و وظیفه ام در زندگی منطبق 
بوده؟ آیا توانســته ام ســنگی از ســر راهی بردارم؟ اثری از 
خود در جایــی بگذارم؟ گویی تمام لحظات بــه یادمانده از 
سال 1400پیش رویم ظاهر می شوند و من سرگیجه می گیرم 
از این همه اتفاق....»ما را به ســخت جانــی خود این گمان 

نبود«... چقدر بزرگ شده ام.
به راه آمده نــگاه می کنم. چقدر امســال آدم دیدم. در این 
مسیر از دیگران چه آموخته ام؟ چه کسانی در این راه پر فراز 
و نشیب همراهم بودند؟ آیا اگر حمایت آنها نبود می توانستم 
این مســیر را طی کنم؟ و باز بر می گردم بر ســر رسالتم در 
زندگی! رسالت شخصی و رسالت الهی ام. اینکه »خواست« ام 
چه بوده و »بایست«  ام چه بوده؟ اینکه خواست من چقدر به 
دنیای اطرافم، به انسان ها، به سرزمینم، به زندگی ام خدمت و 
خیانت کرده است؟ حالی سرشار از شکر و قدردانی از خداوند 

متعال دارم.
پیش رویم چند دفتر است؛ تمیز و سفید. قرار است کنار سفره 
هفت سین مهمان ما باشند این دفترها و در طول سال جدید 
همراهم. این بار اما از آخر به اول می نویسم. هر چه می خواهم 
رخ بدهد و هر کاری که برایش الزم اســت انجام دهم را اول 

دفتر می نویسم.
اینکه برای فرزندانم چه می خواهم؟ برای تحقق ارزش هایم 
چه باید بکنم؟ برای آنچه هــدف می نامم چه برنامه ای باید 
بریزم؟ اینکه خودم را بهتر و بیشــتر بشناسم و در راستای 
آنچه رسالت شخصی و الهی ام است، گام بردارم و در مسیر 
رشد باشــم. اینکه آن چیزهایی را که جایشان در زندگی ام 
خالی است بیابم و برای به دست آوردنشان مسیری مشخص 
کنم. اینکه تکلیف هر آنچه سال هاست در آرزویشان هستم 
و هرسال در چمدانی سنگین به ســال بعد می کشانمشان 
 روشــن کنم و برای تعدیــل و تحقق شــان اقــدام کنم. 
البته که در هر لحظه خواست و حکمت خدا حرف اول و آخر 
را می زند و من  راضی ام به قضا و قدر الهــی؛ اما به آنچه به 
عنوان اختیار در دســتانم نهاده اند تکیه می کنم و بسم اهلل 
می گویم به امید اینکه »خواست« من بر »خواست« خداوند 

منطبق شود و رضایت از زندگی حال هر لحظه ام باشد.

حرکت به سوی 
حال بهتر

کوله بار سال 1400را چطور به سال آینده منتقل کنیم
روزهای پایانی سال 1400را سپری می کنیم 
و قرار است به زودی وارد قرن جدید شویم. 
اگر قرار باشد سالی که گذشت را مرور کنید، 
چه اتفاقی می افتد؟ چه حس هایی در شــما 
ایجاد می شــود؟ چه چیزهایی به خاطرتان می آید؟ برنامه تان برای سال آینده چیست؟ 
فکر می کنید بتوانیم پل ارتباطی و حلقه وصلی بین هر آنچه در سال 1400اتفاق افتاده و 
نیفتاده، با سال 1401بیابیم؛ چنان که سال جدید برای ما قدرت و رضایت به ارمغان بیاورد؟

پازلی برای زندگی
بیایید سال 1400را یک پازل تصور کنیم که از تکه های کوچک تشکیل شده است. در نظر بگیرید 
هر کدام از این تکه ها حوزه های زندگی اســت. مثا یک تکه از پازل حوزه ارتباط با خود است که 
شامل چند بخش می شود؛ حوزه تندرستی و حوزه فضای معنوی )وضعیت سامت روان و ارتباط 
با آفریدگار(. تکه دیگر مربوط می شود به فیزیک و لجستیک کار، شامل محل سکونت، محل کار، 
وسیله نقلیه و لوازمی که ما در زندگی از آنها استفاده می کنیم. تکه دیگر از پازل حوزه روابطی است 
که با نزدیکان درجه یک و دو و جامعه داریم. یک تکه هم به حوزه کســب وکار و امور مالی مربوط 
می شود. تکه بعدی حوزه رشــد، آموزش و پرورش و یادگیری اســت و در نهایت تکه  تفریحات و 
سرگرمی های زندگی. اگر این تکه ها را کنار هم قرار دهیم، تصویری از سال 1400و هر آنچه در آن 
اتفاق افتاده است، به ما می دهد. حاال وقت آن رسیده که به میزان رضایت تان از تک تک این تکه های 
پازل نمره ای بین صفر تا 5بدهید. و در گام بعدی ببینید برای تک تک این تکه ها جای چه چیزی 
خالی است. چه چیزهایی الزم بوده اتفاق بیفتد که اتفاق نیفتاده است؟ علت آن چیست؟ و اگر چه 
اتفاقی بیفتد نمره شما به سمت 5میل می کند؟ نیت ما از این تمرین این است که با هر آنچه در سال 

1400اتفاق افتاده یا نیفتاده، کامل شویم و با رضایت این سال را کامل کنیم.

نعیم نظری طهرانیگزارش
مدرس توسعه فردی

پیروزه روحانیون؛ روزنامه نگار

سفر به آینده
حاال تک تک این تکه های پازل را ببرید به اسفند سال 
1401.ببینید اگر این تکه ها آنجا در چه شرایطی باشند 
به آنها نمره 5را می دهید و آن شرایط را برای حوزه های 
مختلف بنویســید. اکنون آنچه را که االن هست وصل 
کنید به اسفند 1401، یعنی یک سری اقدام و حرکت 
تعریف کنید که همین االن ما را از اســفند 1400ببرد 
به اسفند 1401.به عبارت دیگر آنچه االن به عنوان یک 
نارضایتی برمی شمارید بشــود فرصت و سکوی پرش 
برای سال جدید. اینطور که ابتدا تصویری محقق شده 
از تکه های پازل در اسفند 1401درنظر بگیرید و ببینید 
چه اقداماتی الزم است برای اینکه از این اسفند بپریم 

به اسفند سال بعد.
وقت آن رسیده که برای هر کدام از تکه ها کوچک پازل، 
اسفند 1401را تصویر کنیم. به عنوان مثال اگر اضافه 
وزن دارید و قرار است اسفند سال آینده به تناسب اندام 
برسید، الزم است بهمن 1401در چه وضعیتی باشید 
که اسفند به تناسب اندام رسیده باشید. یک گام جلوتر 
برویم، اگر قرار اســت بهمن ماه جایی باشید که اسفند 
نتایجی داشته باشد، آذر 1401الزم است چه اقداماتی 
انجام دهید؟ بــا همین فناوری به ماجــرا نگاه کنید و 
ماه های مهر، تیر، اردیبهشت و فروردین سال 1401را 
ببینید که باید کجا باشید و چه اقداماتی انجام دهید تا 
اسفند 1401نتایج مورد نظر شما برای تک تک تکه های 
پازل محقق شود. و بعد بیایید همین یکی دو روز آینده. 
خوب است دفتری داشــته باشــید و برای هرکدام از 
تکه های پازل یک صفحه اختصاص دهید و این مسیر را 
براساس نمره کنونی و نمره دلخواه، برایش تعریف کنید.

دنیای نیت ها
ببینید نیت تان و خواست عمیق قلبی تان برای تک تک 
تکه های پازل زندگی تان چیســت؟ االن شــما چند 
صفحه دارید که هر کدام از این صفحات درباره تکه های 
کوچک پازل هستند که االن در یک وضعیتی هستند و 
شما از همین یکی دو روز آینده می خواهید شروع کنید 
اقداماتــی انجام دهید که اســفند 1401یک اتفاقاتی 
برایشان بیفتد. اما نکته مهم این است که تصویر تمام و 
کمال سال 1401برای ما چه شکلی است. وقتی شما 
اسفند 1401را نگاه می کنید و تکه های کوچک پازل 
را کنار هم قرار می دهید، زندگی تان چه شکلی است؟ 
آنچه االن مشاهده می کنید چند کلمه و چند نیت است 
که برای تک تک این تکه های پازل نوشتید؛ آنها را کنار 
هم قرار دهید تا تصویر کلی زندگی در ســال 1401را 

به دست آورید؛ تصویری از آنچه مال شماست.
ایــن تمرین باعث می شــود هــم تصویــری از آنچه 
می خواهید، داشته باشید و هم آنچه امروز در حوزه های 
مختلف زندگی چیــزی از جنس نگرانــی، ناراحتی، 
سرزنش و یا عدم رضایت و... دارد، از آن حالت دربیاورید 
و زندگی را به حالت دیگری تبدیــل کنید. زندگی به 
حالت دیگری تبدیل شدن یعنی ببینید برای تک تک 
این موارد چه برنامه ای دارید. اگر شــما تصویری برای 
زندگی تان نداشته باشید، وقتی ســال 1401به پایان 
برسد با چیزی مواجه می شوید که خود زندگی برایتان 
رقم زده اســت. اما اگر االن از فرصتی کــه وجود دارد 
اســتفاده کنید و تصویری برای زندگی تان در ســال 
1401بسازید می توانید آن را با امید به پروردگار محقق 

کنید و به آنچه می خواهید برسید.
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سونامی سفرهای نوروزی در راه است و بازار سفر با 
هرج و مرج دست و پنجه نرم می کند. نبود نظارت بر 
ســایت های فروش آناین تور و بلیت پرواز موجب 
شده است  اپراتورهای فعال در حوزه فروش آناین  
تورهای خریداری شده توسط مســافران نوروزی 
را بدون رضایت مســافران  یکجانبه کنسل کنند و 
بسته های سفر را با قیمت گران تر به خریداران جدید 

عرضه کنند.
برخی مالباختگان این هــرج و مرج تنها راه چاره را 
مراجعه به روزنامه همشهری برای انعکاس وضعیت 
جاری در بازار سفر دانســتند. برخی فروشندگان 
آناین تور و بلیت که تعدادشــان کمتر از انگشتان 
دست است و با تبلیغات فریبنده طی روزهای اخیر 
پیشنهاد جوایز میلیاردی به خریداران خود می دهند، 
پس از فــروش تورها و انعقاد قرارداد با مشــتریان، 

مجدد با آنهــا تماس می گیرند و درخواســت پول 
بیشــتر می کنند. خریدارانی هم که پیگیر چرایی 
طلب وجه بیشتر باشند ناگهان با پیامک بازگشت 
پول و کنسل شدن یکجانبه سفر مواجه می شوند. 
فروشندگان آناین بلیت هواپیما نیز همین رفتار را 
با مشتریان کرده اند و براساس اسنادی که خریداران 
بلیت هواپیما از آناین فروش ها به همشهری ارسال 
کرده اند، این فروشندگان، بلیت پرواز رفت و برگشت 
آنها به مقاصد گردشــگری را یکجانبه کنسل کرده 
و حتی به آنها اعام کرده اند مبلغ واریز شــده برای 
خرید بلیت را هــم مســترد نمی کنند.این اتفاق 
در فروش پروازهــای کیش رخ داده اســت و یک 
خانواده 4نفری برای این اقدام یکجانبه و غیرقانونی 

2میلیون و500هزار تومان متضرر شده است.
پس از 2سال جوالن کرونا، حاال مسیر سفر گشوده 
شده و محدودیت های شدید سفر هم برچیده شده 
است. درست در همین شرایط که باید نظارت جدی 
بر رفتار فروشندگان تورهای گردشگری و بلیت های 

پروازی صورت بگیرد، مسافران سرگردان نوروزی 
نمی دانند باید به کدام مرجع قانونی برای پیگیری 

حقوق از دست رفته خود مراجعه کنند.
آناین فروش ها تقصیر را بر گردن دفاتر مســافرتی 
و ایرالین ها می اندازند و آژانس های گردشــگری و 
ایرالین ها می گویند رفتار آناین فروش ها با مسافران 
نوروزی غیرقانونی اســت. این پاســکاری تا زمان 
پشیمان شدن مســافر ادامه می یابد و در این بازی 
آناین فروش ها از محل پشــیمانی مســافران در 

پیگیری حقوق خود، سود سرشار می برند.
جدای از هرج و مرج رایج در بازار ســفر نوروزی اما، 
اقامتگاه های گردشگری هم بره کشان راه انداخته اند.

پیگیــری همشــهری از قیمت هتــل و خانه های 
اســتیجاری در شهرهای گردشــگرپذیر مشخص 
کرده است که هیچ نظارتی بر تعیین نرخ اقامت وجود 
ندارد و به این بهانه که تقاضا قیمت را تعیین می کند 
مسافران ناگزیر هستند برای مثا یک شب اقامت در 
یک آپارتمان 60متری و استیجاری در جزیره کیش 

طغیان خودروها در سفرهای نوروزی
پیش بینی می شود 36میلیون ایرانی نوروز 1401 راهی جاده های کشور  شوند

عرضه کنندگان سفر، تورهای فروخته شده را کنسل می کنند تا با قیمت باالتر بفروشند
قیمت یک شب اقامت در آپارتمان ها و برخی هتل های کیش به21میلیون تومان رسید

اجرای کمتر از 35 درصد برنامه کنترل ریزگرد خوزستان

محمد باریکانیگزارش
دبیر گروه زیست بوم

رانش جاده چالوس، محصول 
تراشیدن پوشش گیاهی

19اسفند بود که رانش زمین در جاده چالوس رخ داد؛ اما این 
اتفاق حاصل بی اهمیتی به هشــدارهایی است که از مدت ها 
قبل خبر از تمام شدن آستانه تحمل زمین و خاک می دادند. 
رانش زمین پدیده ای طبیعی اســت اما افزایش تعداد وقوع 
این پدیده طی سال های اخیر ردپای جدیدی از فعالیت های 
افسارگسیخته انسانی را آشــکار می کند. معاون دفتر آب و 
خاک سازمان حفاظت محیط زیســت ضمن اشاره به علل 
وقوع رانش زمین، فعالیت های انســانی را تشدیدکننده این 

پدیده می داند.
تورج فتحی درباره علل زمین شــناختی وقوع رانش زمین 
به ایســنا می گویــد: رانش زمیــن به طور کلــی پدیده ای 
زمین شناختی است. اگر شرایط توپوگرافی مانند شیب زمین 
به شکلی باشــد که یک الیه زمین شناسی دارای خاک رس 
در زمین وجود داشته باشــد، امکان وقوع رانش وجود دارد. 
درصورت بروز بارندگی یا جذب رطوبت توسط الیه های رسی، 
احتمال رخداد رانش هســت چراکه این الیه رسی شرایط 
لغزندگی یا رانش را فراهم می کند. این شرایط مشابه زمانی 

است که روی زمین گلی لیز می خورید.
فتحی با اشاره به نقش عوامل انسانی در وقوع این پدیده گفت: 
این پدیده به صورت طبیعی حتی در مناطق بسیار بکر - که 
دست انسان به آن نرسیده است - نیز اتفاق می افتد اما زمانی 
که عاملی مانند فعالیت انســانی را مطرح می کنیم، شرایط 
متفاوت می شود چراکه در بسیاری از موارد عوامل انسانی در 
تشدید رانش زمین دخیل هستند. اگر شیب زمین مناسب 
باشد، دامنه روی رس حرکت می کند و رانش به سمت پایین 
اتفاق می افتد. در بســیاری از کوهستان ها و مناطق پرشیب 
ممکن است شــرایط برای رانش از نظر شیب دامنه، جنس 
خاک و وجود الیه های رســی فراهم باشد اما درصورت نبود 
رطوبت کافی این پدیده مشــاهده نمی شــود. هر زمان که 
بارندگی اتفاق بیفتد و آب به الیه رســی نفوذ و آن را لغزنده 

کند، رانش رخ می دهد.
معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 
به افزایش تعداد رانش زمین در دهه های گذشته اظهار کرد: 
با بررســی وضعیت رانش زمین در دامنه های شمالی کشور 
می توان فهمید که تا پیش از 3دهه گذشته و تا اواخر دهه50 
تعداد رانش ها در دامنه های شمالی اســتان های گلستان، 
مازندران و گیان به مراتب کمتر از تعداد رانش هایی بوده که 
طی سه دهه اخیر رخ داده است. وی اضافه کرد: قطع درختان 
جنگلی، جنگل زدایی و از بین بردن پوشــش گیاهی و مراتع 
به همراه باران و رطوبت احتمالی، در دامنه های شــیب دار و 
دارای پتانسیل رانش سبب وقوع این پدیده  مي شود. در واقع 
تغییر کاربری اراضی به پدیده رانش زمین کمک کرده است. 
با بررسی آمار طی 3دهه اخیر در استان های شمالی می توان 
متوجه این نکته شد که رانش زمین به مراتب بیشتر از زمانی 

بوده که پوشش گیاهی مناسب وجود داشته است.
رانش زمین بیشتر از همه نقاط کشور در استان های مازندران 
و گلستان دیده می شود چرا که تغییر کاربری، جنگل زدایی 
و از بین رفتن مراتع در این دو اســتان بیشتر از استان گیان 
بوده است. البته شرایط در غرب کشور نیز مناسب نیست. در 
مناطقی که میزان بارش بیش از 300، 400 یا 500 میلی متر 
گزارش می شــود به طور مکرر گزارش هایــی مبنی بر وقوع 
رانش زمین گزارش می شود. ادارات راه و ترابری استان های 
کهگیلویه و بویراحمد، لرســتان، چهارمحــال و بختیاری و 
بخش هایی از خوزســتان، ایام، کرمانشــاه و کردستان در 
دامنه های پر شیب زاگرس طی اواخر فصل بارش که مشخصا 
ماه های اردیبهشت و خرداد را شامل می شود، به طور مکرر باید 
راه هایي که به علت رانش از بین رفته اند را ترمیم کنند. در این 
مناطق نیز فعالیت های انسانی باعث تشدید رانش زمین شده 
است. تغییر کاربری و قطع درختان جنگلی بلوط اصلی ترین 

عوامل تشدیدکننده این پدیده در زاگرس هستند.

حمیدرضا خورشیدی
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان

براساس شاخص یک ساله، 95درصد 
و بــر پایــه محاســبات دوره 10ســاله، 
85درصــد اســتان اصفهــان درگیــر 
خشکســالی اســت. بــه گــزارش ایرنــا 
طبق آمار در اســتان اصفهان بارش ها 
نسبت به بلندمدت حدود 15میلی متر 
کاهش داشته است اما اسفند امسال 
در حــد نرمــال بــوده کــه چهارمحــال و 

بختیاری باالی نرمال دیده می شود.

جمشید محبت خانی
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست

محیط بــان   500  ،1401 ســال  در 
اســتخدام می شــوند. همچنیــن بــرای 
ارتقــای امکانــات محیط بانــان 1200 
موتــور تریــل 250 ســی ســی خریداری 
پاســگاه های  بــه  تحویــل  و  شــده 
محیط بانی شده است که در سال آتی 
مورد استفاده قرار می گیرند. افزایش 
گشــتزنی و قدرت مانور محیط بانان با 
این موتورها موجب پیشگیری از جرائم 

خواهد شد.

نقل قول خبر

اســتان های  هــوای  دمــای  درجــه 
غــرب و جنــوب غــرب کشــور از امــروز 
کاهــش می یابــد. به گــزارش ســازمان 
هواشناســی، بــارش بــاران و وزش بــاد 
شدید در برخی استان ها از نتایج توده 
جدیــد هوایــی اســت. بدین ترتیــب در 
نواحی شــمال غرب، غــرب، ارتفاعات 
زاگرس مرکزی بارش باران و در نواحی 
مرتفع بارش برف پیش بینی می شود.

8

هکتــار از اراضــی تغییر کاربــری یافته 
البــرز آزاد شــد. بــه گــزارش ایســنا، 
شــاپور صفــری، دادســتان عمومــی و 
انقــالب چهارباغ البــرز گفــت: ارزش 
اراضــی آزاد شــده بیــش از 45 هــزار 
میلیارد ریــال بوده اســت. هفته قبل 
نیــز 20 هکتــار از اراضــی روســتای 
»عرب آباد« به ارزش 80 هزارمیلیارد 

ریال آزادسازی شده بود.
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عدد خبر

خبر روز 10میلیون تومان پرداخت کننــد. نرخ اقامت در 
اتاق های معمولی برخی هتل های کیش هم از 7تا 
حدود 12میلیون تومان و اقامت در اتاق های لوکس 
این هتل ها تا 21میلیون تومان قیمت خورده است. 
وزارت راه و شهرســازی پیش بینی کرده است  در 
نوروز 1401روزانه بیش از 2میلیون مسافر نوروزی 
با خودروی شخصی سفر کنند و 6میلیون مسافر 
نوروزی نیز با اتوبوس های بین شــهری به ســفر 
بروند. براین اســاس، اگر آغاز ســفرهای نوروزی 
را 25اســفندماه درنظر بگیریم و پایان سفرهای 
نوروزی را نیــز 15فروردین ماه محاســبه کنیم، 
در 15روز تعطیات نــوروزی، 30میلیون ایرانی 
با خودروی شخصی ســفر می کنند و با احتساب 
مســافران اتوبوســی، 36میلیون ایرانی تنها در  

جاده های ایران سفر می کنند.
اگر تعداد پروازهای موجود در کشور را نیز 150پرواز 
محاسبه کنیم و ظرفیت هر پرواز را به طور میانگین 
250مسافر درنظر بگیریم، حدود 40هزار مسافر نیز 
روزانه از طریق هوایی به سفرهای نوروزی می روند 
و طی 15روز سفر نوروزی 600هزار مسافر نوروزی 
در مدتی کوتــاه با ایرالین هــای مختلف جابه جا 

می شوند.
بررسی های همشهری مشــخص کرده است که با 
احتساب آمارهای ارائه شده، تنها در مسیر جاده ای 
و هوایی و ریلی و دریایی، نزدیــک به 40میلیون 

مسافر نوروزی سفر خواهند کرد. 
سال 98تعداد مســافران خروجی کشــور که در 
فروردین ماه به کشــورهای خارجی ســفر کردند 
660هزار و 314گردشــگر اعام شــد که به نظر 
می رسد با چند برابر شدن قیمت تورهای خارجی 
و بلیت پروازی و در نتیجه ســخت تر شــدن سفر 
خارجی ایرانی هــا، نوروز 1401تعداد مســافران 
خروجی نیز کاهش یابد. پویان رفیعی شاد، رئیس 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران 
اعام کرده است، یک تور خارجی به مقصد ترکیه 
در نــوروز 1401برای یک خانــواده 100میلیون 
تومان خرج برمی دارد. بررسی همشهری از قیمت 
بلیت پروازهای ترکیه نیز مشــخص کرد کمترین 
نرخ پروازی حدود 10تــا 12 میلیون تومان برای 

هر مسافر است.
افزایش هزینه های سفر در ایران بزعم کارشناسان، 
موجب می شــودتعداد چادرهای اقامتی و باربند 
ســفری خودروها در نوروز 1401 افزایش  یابد و 
سفرهای بی کیفیت و انبوه در جاده های ایران به راه   
بیفتد. بدین ترتیب   نوروز 1401بر تعداد چادرهای 
مسافرتی کنار بوستان ها و خیابان های شهرهای 
گردشگرپذیر  و مسافرانی که برای فرار از هزینه های 
سرسام آور سفر به خانه دوست و آشنا پناه می برند 

افزایش خواهد یافت.

همه کارهای انجام شده در کانون های گردوغبار استان خوزستان کمتر از 35درصد کارهایی است که باید 
انجام می شدند. به گزارش همشهری، محمدتقی ســجادی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
خوزستان با اعام این خبر گفت: طبق مطالعات انجام شــده عرصه های منابع طبیعی خوزستان بالغ بر 
5میلیون هکتار است که از این رقم، حدود یک میلیون و 245هزار هکتار عرصه های بیابانی هستند و حدود 
345هزار هکتار از این عرصه های بیابانی، کانون های تولیدکننده گردوغبار هستند. وی افزود: دو کانون از 
کانون های هفت گانه گردوغبار، در پیرامون شهر اهواز قرار دارند که گردوغبار ناشی از این کانون ها اهواز را 
تحت تأثیر قرار می دهد. سجادی گفت: در سال های گذشته اقدامات خوبی به ویژه در کانون های شرق و 
جنوب شرق اهواز انجام شده و در این کانون ها بالغ بر 25هزار هکتار معادل 4میلیون اصله نهال کشت شده 
است. در حدود 30هزار هکتار نیز کارهای مدیریت رواناب و در 180هزار هکتار برنامه های قرق و احیای 
پوشش طبیعی عرصه های تولیدکننده گردوغبار و عمدتاً در پیرامون اهواز انجام شده است اما همه کارهای 
انجام شده در کانون های گردوغبار کمتر از 35درصد کارهایی است که باید انجام می شدند. مدیرکل منابع 
طبیعی خوزستان گفت: باید با توجه بیشــتر این حرکت بالنده سرعت پیدا کند و بخش های باقی مانده 

از عرصه هایی که شهر اهواز و دیگر شهرهای استان را تحت تأثیر قرار می دهد، کامل و ساماندهی شوند.
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خبر کوتاه

نجف آباد در مسیر شهرهوشمند  
شــهردار نجف آباد با بیان اینکه در حال بررســی و کسب تجارب 
شهرهای مختلف در حوزه شهر هوشمند هستیم، گفت: پروژه هایی 
در شهر تعریف شــده که در حال انجام اســت و این پروژه ها چند 
صد میلیاردتومان هزینه دارد. در ســال آینده در تاش برای اتمام 
پروژه های نیمه تمام شــهر هســتیم و پروژه جدیــدی را تعریف 
نکرده ایم. به گزارش همشــهری، عبدالرســول امامی، با اشاره به 
افزایش 55درصدی بودجــه نجف آباد گفت: پس از جلســاتی با 
نخبگان و کارشناسان شهر بودجه نجف آباد به 590میلیارد تومان 

افزایش یافت که 420میلیارد تومان در زمینه عمرانی خواهد بود.
وی با بیان اینکه درآمد شهر و بودجه شهر پاسخگوی نیازهای شهر 
نیست، تصریح کرد: افزایش بودجه نقش مهمی در رشد و توسعه 

شهری دارد.
شــهردار نجف آباد به اقداماتی مؤثر در حــوزه حمل ونقل عمومی 
شهرداری نجف آباد اشاره کرد و گفت: 22دستگاه اتوبوس فرسوده 
شهر با هزینه ای بالغ بر 7میلیارد تومان نوسازی و ارتقا پیدا کرده و 
37 اتوبوس دیگر با تأمین 8میلیارد تومان هزینه بازسازی و نوسازی 
به ناوگان حمل ونقل شهر اضافه خواهد شــد و امیدوار هستیم در 
ابتدای ســال آینده این خودروها در خدمت نــاوگان حمل ونقل 

عمومی نجف آباد قرار بگیرد.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه فضای ســبز نجف آباد، خاطرنشان 
کرد: سرانه فضای ســبز شهر نجف آباد بســیار ناچیز و کم است و 
مشکات آبی باعث آسیب دیدن فضای سبز شده است، در تاش 
هستیم با اقداماتی نظیر خرید پســاب و استفاده از آب خاکستری 
برای توســعه فضای ســبز اقدامات مؤثری انجام دهیم. در زمینه 
سگ های ولگرد مشکات قانونی وجود دارد و البته شهرداری این 
سگ ها را جمع آوری و در مجموعه ای نگهداری می کند که هزینه 
بسیار باالیی برای شهرداری دارد و در حال تاش برای ساماندهی 

این معضل هستیم.
شــهردار نجف آباد با اشاره به اهتمام شــهرداری نجف آباد به حل 
مشکات عمرانی شهر، گفت: احداث تقاطع غیرهمسطح شهدای 
دانشــجو که یکی از نقاط حادثه خیز استان اســت و آزادسازی و 
حذف معارض، جابه جایی و انتقال خطوط برق، احداث بوســتان 
زندگی، ساخت مجموعه باغ بهشــت با زیربنای 2هزار مترمکعب 
در باغ بانــوان، تکمیل بلوار کشــاورز، ســاخت مجموعه پردیس 
سینمایی که نخستین ســینمای شهرستان اســت، لکه گیری و 
آسفالت ازجمله مهم ترین پروژه های عمرانی و مشارکتی نجف آباد 

محسوب می شوند.
شــهردار نجف آباد با تأکید بــر اهمیت جذب ســرمایه گذاری در 
شهر نجف آباد، گفت: ظرفیت های ویژه ای برای سرمایه گذاری در 
شــهر نجف آباد در عرصه های عمرانی، فرهنگی و تفریحی وجود 
دارد و در حال برنامه ریزی و ارائــه برنامه هایی درخصوص جذب 
 ســرمایه گذار از اســتان اصفهان و نقاط مختلف کشــور هستیم 
و پروژه های مختلفی درنظر گرفته ایم تا با مشارکت سرمایه گذاران 

به نتیجه برسد.
امامی با اشــاره به ویژه برنامه هایی درخصوص جذب گردشگران و 
فعالیت ویژه ســتاد نوروزی، عنوان کرد: جایگاه هایی درخصوص 
ستاد اسکان و راهنمایی مسافران نوروزی درنظر گرفته شده است، 
زیباسازی فضای شهری و ایجاد نمادهای مختلف شهری در سطح 
شــهر، طراحی و خرید پرچم های نوروزی با شعار آمد بهارجان ها، 
تدوین و تهیه بســته های فرهنگی و گردشــگری ویژه مسافران 
نوروزی و تدابیر گسترده درخصوص بستر سازی  حضور مسافران 
نوروزی برای میزبانی شایسته در شهر نجف آباد از مسافران درنظر 

گرفته شده است. 

عیدانه

شهری

بازگشایی مشروط   جاده چالوس
رئیس پلیس راه البرز از بازگشایی خط جنوبی جاده کرج - 
چالوس در محدوده این استان خبرداد و گفت: تردد از جنوب 

به سمت شمال در این جاده بامانع است.
به گزارش ایرنا، رضا گودرزی اظهــار کرد: جاده کرج - 
چالوس که در تاریخ 21 اسفند ماه جاری به علت ریزش 
کوه و رانش زمین در حوزه استان مازندران بسته شده بود 
که بر همین اســاس تردد خودروها از میدان امیر کبیر 
کرج و آزادراه تهران - شــمال به سمت استان مازندران 

ممنوع شد.
وی گفت: زمان بازگشایی کامل محور این محور متعاقبا 
اعام می شــود. جاده کرج - چالوس 160 کیلومتر طول 
دارد که نیمی از آن در اســتان البرز و مابقی در اســتان 

مازندران واقع شده است. 

حجم بار سنگین در محور سوادکوه
همچنین به گفته رئیس پلیس راه مازندران  با اشــاره به 
حجم بار سنگین در محور ســوادکوه، گفت: گردنه این 
محور به دلیل بارش باران به صورت لغزنده بوده که باید در 

تردد احتیاط شود.
یداهلل جهان تاب با هشــدار نســبت به احتمال ریزش و 
رانش، افزود: پرهیز از توقف های غیرضروری در ارتفاعات 

و محورهای کوهستانی توصیه می شود.
جهان تاب با اعام اینکه طرح نــوروزی از امروز با حضور 
دســتگاه های امداد شروع شده اســت، اظهار کرد:  این 
طرح با هدف تســهیل در  عبور و مرور و نظم و انضباط 
 ترافیکی تا پایان طرح نــوروزی 15 فروردین ماه 1401 

ادامه دارد. 

عدد خبر

نخســتین محمولــه صادراتــی شــامل 
34 تن ماهــی روز سه شــنبه از بازارچه 
 مــرزی اروندکنــار آبــادان بــه   کویــت

صادر شد. 
به گفته ســیدمحمد مولــوی، نماینده 
آبادان ارزش این محمولــه صادراتی را 
22 هزار و 300 دالر عنوان کرد و گفت: 
فعالیت بازارچه مرزی اروندکنار نقش 
مهمی در رونق اقتصادی منطقه دارد.

خوزستان

 یک

اعتبارات احداث بزرگراه در سیســتان 
و بلوچستان در ســال جاری 97 درصد 
رشــد کــرده اســت. به گفتــه عطاءهللا 
اکبری، مدیرکل راه و شهرسازی استان 
سیســتان و بلوچســتان 550 میلیــارد 
تومان اعتبار از ابتدای امسال تاکنون 
به احداث بزرگراه و راه اصلی در استان 
تخصیــص یافتــه اســت کــه نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته با 279 
میلیارد تومان رشد حدود 97 درصدی 

را نشان می دهد.

۹7
درصد

سیستان و بلوچستان

 کارگــر ســاختمانی مشــهد در انتظــار 
به گفتــه  هســتند.  بیمــه   پوشــش 
غالمحســین صاحبــی، عضــو شــورای 
هم اکنــون  مشــهد  شــهر  اســالمی 
بســیاری از کارگــران ســاختمانی در 
مشــهد بیمــه ندارنــد و بــدون بیمــه 
بازنشســته می شــوند که این موضوع 
همــت مســئوالن را می طلبد. از ســال 
97 ســهمیه ای بــرای بیمــه کارگــران 

ساختمانی اختصاص نیافته است. 
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خراسان رضوی

 »میزبانی کریمانه«
از 10میلیون زائر نوروزی 

چند روزی به حلول سال نو بیشــتر باقی نمانده است و همه ارکان 
حرم مطهر رضوی خود را بــرای »میزبانی کریمانه« از 10میلیون 
مهمان نوروزی امام هشــتم)ع( آماده می کنند. به  گزارش تسنیم، 
پس از 2سال سخت کرونایی، صحن و سرای رضوی قرار است در 
عید نوروز سال1401 باز هم میعادگاه دل های عاشقان و شیفتگان 
امام رأفت و کرامت باشد. معاون خدمات زائران حرم مطهر رضوی با 
بیان اینکه تاکنون 120هزار نفر از زائران و مجاوران  واکسیناسیون 
خود را در این بخش انجام دادند، گفت: در ایــام نوروزی با کمک 
خادمیاران سامت در سطح رواق ها و صحن های حرم مطهر رضوی 
خدمات بهداشتی ارائه خواهد شد و با همکاری مرکز بهداشت ثامن، 

بر حوزه سامت و بهداشت زائران کنترل و نظارت خواهیم داشت.
امین بهنام، درباره تأکید بر رعایت پروتکل ها و فاصله های اجتماعی 
برای بحث زیارت زائران در تعطیات نوروزی ابراز کرد: در ســطح 
حرم مطهر با نصب یک هزار مترمربع بنر و پوستر به زبان های فارسی 
و عربی و نیز پخش پیام های منظم از سیســتم های صوتی درباره 
کیفیت رعایت دستورالعمل های بهداشتی اطاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: همچنین با همــکاری و هم افزایی ارگان هایی همچون 
هال احمر، ســپاه و اورژانس115، ســطح خدمت رســانی مرکز 
فوریت های پزشــکی حرم مطهر به صورت ویژه برای 2مناســبت 

نیمه شعبان و ساعت تحویل سال افزایش خواهد یافت.
بهنام با اشــاره به کیفیت فرش آرایی حرم رضوی هم گفت: همه 
رواق های مرکزی، داخلی و بیرونی و حریم حرم مفروش می شوند تا 
زائران از فضایی که برای آنان درنظر گرفته شده در لحظات تحویل 
سال بهره مند شوند. وی از امکان اســتراحت شبانه زائران نوروزی 
در 2رواق حضرت زهرا)س( ویــژه خواهران و رواق دارالحجه برای 
برادران با تأمین لوازم استراحت و شست وشــوی روزانه آنها خبر 
داد و افزود: سرویس های بهداشــتی با خدمات رسانی 24ساعته و 
آماده سازی حمام ها برای رعایت بیشــتر موارد بهداشتی در نظر 
گرفته شده است. تأمین ماســک و مواد ضد عفونی کننده دست و 
لوازم و تجهیزات و نیز خدمت فوق العاده خادمیاران حوزه صندلی 

چرخ دار و زائربر نیز در دستور کار قرار دارد.

سازمان یونسکو به  جز بناها و آثار تاریخی به آثار 
ناملموس و آیین های محلی نیــز توجه ویژه ای 
دارد. یکی از پرونده های مهم برای یونســکو در 
این زمینه پرونده نوروز بود که سال88 با عضویت 
7ملت و در سال97 با الحاق 5کشور دیگر تشکیل 
شد. سال گذشــته با امضای تفاهمنامه ای بین 
یونسکو و 3شــهر همدان، کرمانشــاه و سنندج 
مسیر این شــهرها به عنوان مسیر تاریخ و تمدن 

ایران انتخاب شد.
 پس از گذشت یک سال، حاال جشن جهانی نوروز 
در این شهرهای جهانی برگزار شده  تا این مسیر 
به عنوان یکی از مســیرهای کمتر شناخته شده 
گردشگری کشور به گردشگران داخلی و خارجی 
معرفی شود. 3شهری که به ترتیب به عنوان شهر 
جهانی یادگیرنده، شــهر جهانی خاق خوراک 
و شهر جهانی خاق موسیقی انتخاب شده اند و 
در یکی از کهن ترین مناطق کشور ما قرار دارند. 
تاریخ، هنر، طبیعت، آداب و رسوم و حتی خوراک 
این شهرها می تواند برای هر فردی جذاب باشد. 
حضور هنرمندان، برگزاری مراسم آیینی و جشن 
و سرور در این شهرها حال و هوای نوروز را پس از 
2سال کرونایی به غرب کشور برگردانده و همگان 

را آماده برگزاری این رویداد کهن کرده است.

جشن جهانی در همدان 
با آنکه آغاز جشن جهانی نوروز 23اسفند در باغ 
هنر تهران با حضور دبیر یونسکو، مقامات داخلی 
و هنرمندانی از اقوام مختلف آغاز شد، اما همدان 
نخستین شهری بود که در مسیر تاریخ و تمدن 

ایران به پیشواز این جشن جهانی رفت.
شهردار همدان درباره آنچه در جشن جهانی این 
شهر گذشته است، به همشهری می گوید: دیروز 
)24اسفند( جشن جهانی نوروز در نخستین شهر 
مسیر گردشگری غرب کشور یعنی همدان برگزار 
شــد. هنرمندانی از اســتان های مختلف در این 
مراسم حضور داشتند که به نوروزنوازی پرداختند. 
جشــن جهانی نوروز مقدمه ای برای برنامه های 
نوروزی و همدان منتظر حضور گردشــگران در 

این ایام است. سیدمسعود حسینی با بیان اینکه 
همدان به عنوان پایتخت تاریخ تمدن ایران، غنی 
از آثار تاریخی و طبیعی دیدنی است، می افزاید: 
تپه هگمتانه، آرامگاه بوعلی، باغ های عباس آباد و 
غار علیصدر تعدادی از نمونه های مهم این موضوع 
هستند که می توانند گردشــگران بسیاری را به 

خود جلب کنند.
وی ادامه می دهد: جشــن جهانی نوروز فرصتی 
برای معرفی همدان به عنوان مقصد گردشگری 
در غرب کشــور بود و مراســم های ویژه این روز 
 برای عموم مردم شهر در آرامگاه بوعلی و پیاده راه

 بوعلی تا هگمتانه برگزار شد.

سیب میخک؛ خوشه گندم
امروز اما نوبت کرمانشــاه اســت. محوطه طاق 
بســتان میزبان هنرمندانی اســت کــه نوروز 
را جشــن گرفته اند و مراســم مختلفی را برای 

بازدیدکنندگان اجرا می کنند.
شــهردار کرمانشــاه دربــاره ایــن رویــداد به 
همشــهری توضیــح می دهد: امســال به دلیل 
آغاز قرن جدید، رویداد جشــن جهانی نوروز در 
 کرمانشاه همچون 2شهر دیگر سنندج و همدان

برگزار می شود.
کرمانشاه با داشتن 4هزار اثر تاریخی یک میراث 
معنوی مهم نیــز دارد که مهمان نوازی اســت؛ 
میراثی که شــاید یکی از دالیل انتخاب شهر ما 

به عنوان شهر خاق خوراک هم باشد.
نادر نوروزی با بیان اینکه رویداد جشــن جهانی 
نوروز قرار اســت در محوطه طاق بستان برگزار 
شــود، اظهار می کند: در این رویداد تعدادی از 
آیین های ویژه نوروز کرمانشاه اجرا می شود که از 
میان آنها می توان به رقص میدان اسب کرد اشاره 
کرد که در آن اســب های زیبا با نوای موســیقی 
محلی حرکات موزون انجام می دهند. همچنین 
اجرای هه لپه رکی کردی و بابانوروز )شخصیتی 
با محاسن سپید است که به عنوان نوید نوروز به 
مردم سیب میخک هدیه می دهد( هم از آیین های 

محلی است که در این روز اجرا می شود.
وی با بیان اینکه نماد گندِم نعمت )خوشــه های 
گندم روی گلیم جهانی هرسین( رونمایی خواهد 
شد، ادامه می دهد: گندِم نعمت نماد برکتی است 
که از قدیــم مردم خطه کرمانشــاه برای آرزوی 

برکت و روزی بیشــتر در خانه هــای خود قرار 
می دادند. شهردار کرمانشاه با بیان اینکه در کنار 
این برنامه سفره های هفت سین از 12ملتی که هر 
سال نوروز را جشن می گیرند چیده خواهد شد تا 
شهروندان کرمانشاهی هم با آنچه در نوروز دیگر 
ملت ها می گذرد آشنا شوند، می افزاید: همچنین 
شاهنامه خوانی به 3زبان فارسی، کردی و انگلیسی 
هم از برنامه های جالب توجهی است که برای این 
رویداد جهانی شهر کرمانشاه درنظر گرفته شده. 
تنبورنوازی گروه 200نفره در محوطه طاق بستان 
هم یک برنامه دیگری اســت که می تواند بسیار 

جذاب باشد.
نوروزی دربــاره اینکه چرا جشــن جهانی نوروز 
کرمانشاه به شــکل عمومی برگزار نشده است، 
اظهار می کند: ما برای این برنامه محدودیت هایی 
داشــتیم، اگر برنامه عمومی بــود مجبور بودیم 
از نماد طاق بســتان صرف نظر کنیم و به همین 
دلیل تصمیــم گرفتیم برنامــه را با حضور جمع 
محدودی از نمایندگان اقشار مختلف مردم در این 
محوطه تاریخی برگــزار کنیم. در روزهای آینده 
نوروزگاه های کرمانشــاه برای عموم مردم برنامه  
اجرا خواهند کرد تا آنان هم در جشن و شادی آغاز 

سال سهیم باشند.

کوسه  وه وی در سنندج
کاروان جشــن جهانی نوروز فردا )26اسفند( در 

سنندج به مقصد می رسد.
معاون خدمات شهری شهرداری سنندج درباره 
این رویداد به همشــهری می گویــد: با توجه به 

جشــن های نوروزی که ســال های گذشته در 
سنندج برگزار شد و بازتاب جهانی داشت، رویداد 
مشترک جشن جهانی نوروز در سنندج هم برگزار 
می شود. این کارناوال فرهنگی شامل گروه هایی از 
اقوام مختلف، آیین های مختلف خود را در سنندج 

برگزار می کنند.
ســرکوت نجفی با اشــاره به اینکه ایــن رویداد 
صبح پنجشــنبه در پیاده راه فردوســی و موزه 
مردم شناســی یا همان خانه کرد سنندج برگزار 
می شــود، ادامه می دهد: عصر این روز برنامه در 
ورزشگاه 6هزار نفری 22گوالن با اجرای موسیقی 
و مراسم اهدای نشــان نوروز ادامه پیدا می کند. 
همچنین رونمایی تمبر جهانی نوروز، نمایشگاه 
لباس جهانــی نوروز و نمایشــگاه عکس جهانی 
نوروز هم دیگــر برنامه های ما برای این جشــن 

جهانی است.
وی درباره مراســم آیینی که در ایــن روز اجرا 
می شــود هم توضیح می دهد: یکی از آیین های 
ویژه مردم کرد که در این روز اجرا می شود »کوسه 
وه وی« اســت. این آیین نمایشــی از چند دهه 
گذشته در کردستان منســوخ شده  بود. »کوسه 
وه وی« در کردســتان بعد از چله بزرگ زمستان 
برگزار می شد و بازیگران آن در کوچه های روستاها 
چند ساعتی با روایت یک داستان قدیمی مردم را 

سرگرم و شاد می  کردند.
وی با بیان اینکه سال هاســت مسیر گردشگری 
کشــور، اصفهان و شیراز اســت، اظهار می کند: 
یونسکو قصد دارد مسیرهای دیگر را هم معرفی 
کند تا تنوع فرهنگی و طبیعی دیگر نقاط کشور 
مورد توجه قرار گیرد. چنین رویدادی شهرها را 
در سرخط اخبار قرار می دهد و همین امر می تواند 
معرفی خوبی برای آنها باشــد. امیدوارم چنین 
برنامه  هایی ادامه داشــته باشــد تا موجب رونق 

بیشتر شهرهای غرب کشور شود.

    
برگزاری رویدادهای گروهی از این دســت یکی 
از راه هایی اســت که می تواند توجه عاقه مندان 
به گردشــگری و به ویژه گردشــگران خارجی را 
همزمان به چند نقطه از کشور جلب کند و رونق 
همه آنها را همزمان در پی داشــته باشد و جشن 

جهانی نوروز یکی از این رویدادهاست.  

جشن جهانی نوروز در مسیر تاریخ و تمدن ایران
 آیین جهانی »نوروز در مسیر گردشگری غرب کشور« با همکاری یونسکو در 3شهر همدان، کرمانشاه 

و سنندج در حال برگزاری است

 حمیده پازوکیگزارش
پرونــده نــوروز  یونســکو    ســال88 بــا خبرنگار

عضویت 7ملت و در سال97 با الحاق 
5کشور دیگر تشکیل شد. سال گذشته 
با امضــای تفاهمنامه ای بین یونســکو 
و 3شــهر همدان، کرمانشــاه و سنندج 
مسیر این شهرها به عنوان مسیر تاریخ 

و تمدن ایران انتخاب شد

خراسان رضوی

اصفهان

عکس خبر

 حال و هوای بازار تبریز در آستانه عید نوروز 
 بازار تبریز با نزدیک شدن به ایام عید نوروز، روزهای شلوغی را سپری می کند. منبع: مهر

آذربایجان شرقی

مازندران
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وزیر صنعت، معدن و تجارت از اتخاذ تدابیری برای 
کاهش قیمت خودرو از طریق فروش دارایی های 
مازاد، رفع زیان دهی خودروسازان و واردات خودرو 

در سال آینده خبر داد.
رضا فاطمی امین در گفت وگو با همشــهری در 
مورد آخرین اقدامات انجام شده برای رشد تولید 
و عرضه و کاهــش قیمت خودروهــای داخلی، 
گفت: قرارداد قیمت گذاری سهام تودلی سایپا و 
ایران خودرو منعقد شده و به محض انجام این کار، 

سهام مذکور به صورت بلوکی عرضه خواهد شد. 
رضا فاطمی امین در مورد زمان عرضه سهام بلوکی 
شرکت های خودسهامدار ایران خودرو و سایپا در 
بورس افزود: با توجه به تأکید رئیس جمهوری بر 
واگذاری ســهام دولت در ایران خودرو و ســایپا، 
طی مدت   6ماه این سهام بلوکی در حداقل زمان 
ممکن واگذار خواهد شد. با توجه به حجم باالی 
کار قیمت گذاری ســهام تودلی این دو شرکت، 
نمی توان زمــان دقیقی را برای انجــام این کار و 
عرضه سهام مذکور اعام کرد اما قطعا این کار تا 
پیش از مهلتی که رئیس جمهوری تعیین کرده، 

انجام خواهد شد.
او در مورد برآورد میزان تامین مالی 2خودروساز 
بزرگ داخلــی از محــل عرضه بلوکی ســهام 
شرکت های تودلی و چگونگی پرداخت تسهیات 
برای خروج خودروسازان از زیان دهی و رشد تیراژ 
تولید و عرضه، افزود: برآورد ما آن است که از محل 
فروش این سهام شــرکت های خودسهامداری 
2خودروساز بزرگ کشور حداقل 6هزار میلیارد 

تومان منابع وارد ایران خودرو و سایپا شود.
رضا فاطمی امین در زمینه تســهیات احتمالی 

دولت برای کمک به خودروســازان، گفت: دولت 
تسهیاتی برای خروج خودروسازان از زیان دهی 
ارائه نخواهد کــرد، بلکه این حمایــت از طریق 
تامین مالی زنجیره ای و متناســب با تیراژ تولید 
خودروسازان به زنجیره تامین قطعات و مواداولیه 
این شرکت ها پرداخت خواهد شد و خودروسازان 
به هر میزانی که تولیــد را افزایش دهند، تامین 
مالی زنجیره  ای برای پرداخت به قطعه ســازان 

انجام خواهد شد.
او در مورد زیان ده بودن بسیاری از شرکت های 
سهامداری زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا مانند 
مهرکام پارس و ســایپا آذین و تأثیــر این امر بر 
کاهش مشتریان احتمالی خرید بلوکی این سهام، 
افزود: شــرکت های خودروســازی به دلیل زیان 
انباشته سال های گذشته با مشکات جدی مواجه 
هستند اما با ورود بخش خصوصی دارای تخصص 
الزم، قطعا مسیر این شرکت ها تغییر خواهد کرد.

حذف مافیای خودرو
وزیر صمت بــا بیان اینکــه هزینه تمام شــده 
تولید خودرو در ســال آینده تا 15درصد کاهش 
خواهد یافت، گفت: در ســال1401 سهام دولت 
در شرکت های خودروســاز به صورت بلوکی در 
بورس عرضه خواهد شد که در نتیجه آن یکی از 

مافیاهای این صنعت از بین خواهد رفت.
فاطمی امیــن، وزیر صمت در نشســت خبری، 
افزود: این گام بلندی است که با اجرای آن وزارت 
صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خاص 
خواهد شد. او با تأکید بر اینکه به دنبال آن هستیم 
تا 25درصد سهام ایران خودرو و 40درصد سهام 
ســایپا را واگذار کنیم، افزود: با افزایش ســهم 
ســهامداران بخش خصوصی در ایران خودرو و 
ســایپا همانطور که رئیس جمهوری اعام کرده ، 
مدیریت این 2 شــرکت هم به بخش خصوصی 

واگذار خواهد شــد. در نتیجه هرکس که بتواند 
3صندلی هیأت مدیره ایران خودرو را در اختیار 
بگیــرد، مدیرعامل را تعیین خواهــد کرد. او در 
مورد نبود امکان فروش سهام دولتی ایران خودرو 
و ســایپا به دلیل وثیقه بودن این ســهام افزود: 
در مرحله نخســت به واگذاری 17درصد سهام 
باقیمانده دولت در سایپا یا 6.7درصدی باقیمانده 
سهام ایران خودرو نیازی نداریم بلکه با حل و فصل 
مسئله سهامداری در شــرکت های تودلی، پول 
وارد این شــرکت ها شده و ســاختار سهامداری 
اصاح می شود، باقی مانده سهام نیز بعدا عرضه 

خواهد شد.

واردات خودرو با یا بدون برجام
وزیرصمت در پاسخ به سوال همشهری در مورد 
چگونگی واردات خودرو در ســال آینده، گفت: 
واردات خودرو از اردیبهشــت ماه سال آینده با 
توافق هسته ای یا بدون آن انجام خواهد شد. این 
کار با کمک شــرکت های وارد کننده و براساس 

ضوابط و مقررات قبلی انجام خواهد شد. 
فاطمی امیــن، دلیل اصلی ممنوعیــت واردات 
خودرو را مدیریــت تراز ارزی دانســت و افزود: 
به عنوان وزیر با واردات خودرو مخالف نیســتم؛ 
اگرچه در ماه های گذشــته به دلیــل نیاز یک تا 
2میلیارد دالر ارز برای واردات خودرو اعام کردم 
که در شرایط کنونی واردات به صاح نیست. اما 
اکنون با کار بزرگ تجار ایرانی و افزایش صادرات، 
دغدغه ای برای تامین منابع ارزی انجام این کار 
نداریم و ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشت ماه 

تمدید نخواهد شد.
او با بیان اینکه وارد مقولــه واردات خودروهای 
دست دوم نخواهیم شد، افزود: سال آینده قیمت 
تمام شــده خودرو دســت کم 15درصد کاهش 
خواهــد یافت. البتــه باید تاش کنیــم پلتفرم 

خودروی اقتصادی ایجاد کرده و با تجاری کردن 
آن ســاالنه بین 200 تا 500هزار دستگاه از این 
خودرو تولید کنیم؛ امروز خودروی داخلی وجود 
دارد که مطابق این شرایط بوده و تا شهریور1402 

وارد بازار خواهد شد.

برنامه مدون رشد 50درصدی خودرو
وزیر صمت در مورد بهبود کیفیت خودرو، افزود: 
63درصد کیفیت خودرو بــه قطعه، 26درصد به 
مونتاژ و 11درصد به پلتفــرم و طراحی مرتبط 
اســت؛ بنابراین باید روی ایــن 3 مقوله متمرکز 
شویم. علت اصلی کیفیت پایین قطعات مرتبط با 
نوع روابط بین خودروساز و قطعه ساز بوده که به 

درستی تعریف نشده است. 
فاطمی امین، افزود: اکنون قطعه ســاز پول خود 
را بین 90 تا 120روز بــا تأخیر دریافت می کند، 
درحالی که اگر پرداخت ها زیر2ماه باشد بین 10 تا 
13درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد. 
طی یک ماه گذشــته راهبردی در ایران خودرو و 
سایپا آغاز شده که سازوکار تأمین مالی زنجیره ای 
است و طی آن وام و تسهیات به حلقه های قبلی 
به عنوان اعتبار خریدار منتقل می شــود و بر این 
اساس قطعه ساز پس از تحویل قطعه 2 هفته بعد 
اعتباری به حسابش خواهد آمد. او در مورد امکان 
رشد 50درصدی خودرو در سال آینده گفت: سال 
آینده از نظر سخت افزاری امکان تولید یک میلیون  
و600هزار دستگاه خودرو وجود دارد؛ البته امروز 
تامین ریزتراشه ها به یک بحران تبدیل و با کرونا 
نیز تشدید شده و خودروسازان ما نیز که با معضل 
تحریم ها و نقدینگــی مواجه بودند، ســخت تر 
می توانستند این ریز تراشــه ها را تأمین کنند اما 
برای افزایش 50درصدی تولید خودرو در ســال 
آینده، برنامه 2 شــرکت بزرگ خودروســازی 

دریافت شده است.

سهام  ایران خودرو و سایپا، بلوکی واگذار می شود
 برآورد وزارت صمت آن است که از محل فروش سهام شرکت های خودسهامداری ایران خودرو و سایپا در بورس کاال 

حداقل 6هزار میلیارد تومان منابع به این شرکت ها تزریق خواهد شد 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با همشهری :

انتظار می رود با افزایش سقف سرمایه گذاری سهامداران حقوقی به زودی همه سهام پرسپولیس و استقال فروخته شود
مسیر فروش باقیمانده سهام سرخابی ها هموار شد

با اعــام فرابورس ســقف خرید ســهام 2باشــگاه 
پرســپولیس و اســتقال که یــک هفتــه از آغاز بورس

پذیره نویسی آن سپری شده، برای مشتریان حقوقی 
افزایش یافت، این موضوع موجب خواهد شد پذیره نویسی سهام این 
دو باشگاه به زودی با فروش همه سهام قابل عرضه این دو باشگاه به 
پایان برسد و بیش از 710میلیارد تومان نقدینگی به این دو باشگاه 

تزریق شود.
به گزارش همشــهری، باالخره بعد از 2دهه انتظــار هفته قبل برای 
نخستین بارسهام 2 باشــگاه پرسپولیس و اســتقال در فرابورس 
عرضه شد. در جریان این عرضه بیش از یک میلیارد از سهام باشگاه 
پرســپولیس و یک میلیاردو 236میلیون سهم اســتقال روی میز 
فروش گذاشته شده که جمعا رقمی معادل 710میلیارد تومان است.
با این حال با وجود آنکه یک هفته از آغاز پذیره نویســی ســهام این 
دو باشــگاه می گذرد تاکنون فقط 153میلیارد تومان از ســهام این 
دو باشــگاه فروخته شــده که از این میزان 72میلیارد تومان سهم 
استقال و 81میلیارد تومان سهم پرسپولیس بوده است. یعنی هنوز 
557میلیارد تومان از ســهام این دو باشگاه فروخته نشده، در چنین 
شرایطی و با توجه به آنکه 20روز تا پایان پذیره نویسی سهام این دو 
باشــگاه مهلت باقی مانده، فرابورس ایران راهکارهای تازه ای را برای 
فروش سهام این دو باشگاه درنظر گرفته که به نظر می رسد مسیر را 

برای فروش کل سهام این دو باشگاه و پایان پذیره نویسی در روز های 
آینده هموار کند.

درصورت فروش این میزان سهام، سهم دولت در باشگاه پرسپولیس 
به 90درصد و در اســتقال به 88.5درصد خواهد رســید و فرایند 
خصوصی سازی  این دو باشگاه وارد مرحله بعدی یعنی فروش سهام به 

شرکت های بزرگ در قالب بلوکی خواهد شد.
فرابورس اعام کرده برای کمک به فروش ســهام این دو باشگاه قرار 
است سقف سرمایه گذاری سهامداران حقوقی افزایش یابد به این معنا 
که از این پس و تا پایان پذیره نویسی، سهامداران حقوقی می توانند 
103میلیون سهم استقال و 88میلیون و500هزار سهم استقال را 
خریداری کنند این به معنای آن است که در طول روز های باقی مانده 
فقط 10سرمایه گذار حقوقی می توانند همه ســهام باقی مانده این 
دو باشــگاه را خریداری کنند زیرا هم اکنون فقط 988میلیون سهم 
استقال و 795میلیون سهم پرسپولیس برای فروش باقی مانده است 
و سرمایه گذاری در این میزان سهام برای سهامداران حقوقی جذاب 
است. به نظر می رســد تحت تأثیر این تصمیم برخی از صندوق های 
سرمایه گذاری در روز های باقی مانده مبالغی را برای خرید این میزان 

سهام اختصاص دهند و کل سهام موجود در بازار را خریداری کنند.
این اما تنها راهکار نیست و فرابورس راهکار دیگری را هم برای افزایش 
حجم تقاضای سرمایه گذاران حقیقی درنظر گرفته است. اگرچه هنوز 

سقف خرید مســتقیم ســهامداران حقیقی طبق اطاعیه فرابورس 
افزایش نیافته و سهامداران خرد همچنان فقط می توانند 1030سهم 
استقال و 885سهم پرسپولیس را به صورت مستقیم خریداری کنند 
اما امکان خرید غیرمستقیم سهام از طریق کد های ویژه سبدگردانی 
که به پی آر ایکس )prx( معروف هستند امتیاز ویژه ای است که برای 
سهامداران حقیقی درنظر گرفته شده و می تواند حجم تقاضا را هم از 

این ناحیه افزایش دهد.
کد های پی آر ایکس کد های خاصی هستند که با کدهای سهامداری 
معمولی تفــاوت دارند بــه بیان دیگر اگــر یک ســهامدار بخواهد 
به طور غیرمســتقیم و از طریق شرکت های ســبدگردانی در بورس 
ســرمایه گذاری کند می تواند بعــد از عقد قرارداد با یک شــرکت 
سبدگردان کد معاماتی دریافت کند که به آن پی آر ایکس می گویند. 
این کد نشانگر آن است که ســرمایه سهامدار تحت مدیریت شرکت 
ســبدگردان قرارگرفته اســت. ارائه چنین مزیتــی از فرابورس به 
ســهامداران حقیقی می تواند آنها را برای خرید سهام این دو باشگاه 
به صورت غیرمستقیم تشــویق کند و ســرعت پایان پذیره نویسی 
سهام این باشــگاه را افزایش دهد.به این ترتیب با راهکار های درنظر 
گرفته شده برای فروش سهام پرسپولیس و استقال انتظار می رود 
 به زودی همه ســهام این دو باشــگاه فروخته شــود و پذیره نویسی

 به پایان برسد.

در مبادالت دیروز 9هزارو285میلیارد 
تومــان اوراق بهــادار در بــازار ســرمایه 
دادوســتد شــد کــه از ایــن میــزان 
2هزارو703میلیارد تومان به معامالت 
خــرد ســهام و بقیــه بــه اوراق بدهــی و 

معامالت عمده اختصاص یافت.

  2703
میلیارد 
تومان

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 309شرکت 
رشد و 289شرکت کاهش یافت. قیمت سهام 26شرکت 

هم تغییر نکرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

در مبادالت روزگذشته سهامداران حقیقی 
هزارو601میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل 

حجم فروش سهامداران حقیقی به هزارو804میلیارد 
تومان رسید. سهامداران حقیقی دیروز 203میلیارد 

تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 
 2هزارو492واحد، معادل 0.19درصد رشد کرد و 

به یک میلیون و337هزارو269واحد رسید.

1,448

1,446

1,444

1,442

1,440

1,438

ارقام به هزار واحد

ارقام به میلیارد تومان

ارقام به درصد

تغییرات 40 درصدی قیمت قارچ  
قارچ و انواع جوانه های پرمصرفی که در میادین به صورت باز و 
 بسته بندی شده عرضه می شــوند در بازه زمانی 10 ماه گذشته

 40 درصد افزایش قیمت داشــته اند. قیمت هر کیلوگرم قارچ 
دکمه ای فله خرداد امســال 19.600 تومان بــود که امروز به 
29 هزار تومان رســیده است. قیمت انواع بســته بندی شده و 

اسایس شده بین 2 تا 5 هزار تومان بیشتر است.

19,600
29,000

 قارچ 
فله

26,200
35,000

قارچ 
بسته  ای 

21,500
32,000

قارچ  
اسالیس

14,400
21,000

قارچ   
 400گرمی

8,800
11,800

جوانه ماش
300گرمی

4,900
6,400

جوانه گندم
200گرمی

8,900
11,900

جوانه ساالدی
200گرمی

7,400
10,800

 قارچ
  200گرمی

تاالر شیشه ایمیادین

چهره ها

اسدهللا قلی زاده
رئیس صنف جایگاهداران

پیش بینــی می شــود میــزان مصــرف 
بنزین در ایام نوروز تا 15درصد افزایش 
یابد؛ البته باید منتظر میزان اســتقبال 
مــردم از ســفرهای نــوروزی باشــیم زیــرا 
مردم بــا مشــکالت مالــی و درآمدی هم 
مواجــه هســتند. بــا تدابیــر اندیشــیده 
شده تامین و توزیع بنزین در ایام نوروز، 
درجایگاه های سوخت بدون محدودیت 

انجام می شود.

همایون حائری 
معاون برق و انرژی وزیر نیرو

افزایش تعرفه ها برای عموم مشــترکان 
بــرق اعمــال نمی شــود، زیــرا 80 درصــد 
مشــترکان در تابســتان و 75 درصــد در 
ماه های غیرگرم سال زیر الگو قرار دارند، 
صورتحســاب بــرق ایــن گــروه، کماکان 
یارانه ای است اما اجرای آیین نامه، قطعا 
بر تعرفه برق مشترکان پرمصرف اثرگذار 
است و اگر این گروه از مشترکان بتوانند 
مصــرف خــود را مدیریــت کننــد، هــم 

خودشان و هم کشور نفع خواهند برد.

جالل الدین محمد شکریه 
 نایب  رئیس اول اتاق اصناف ایران

ســازمان حمایت برای اجرای دقیق طرح 
درج قیمت تولید کننده روی کاالها، باید 
با جدیت کارخانجات را کنترل کند؛ زیرا با 
درج قیمت تولیدکننده روی کاال، شاهد 
افزایــش قیمــت درب کارخانــه برخــی از 
محصــوالت بوده ایــم. در ایــن طــرح در 
واقع شفافیت ایجاد شده و دیگر افزایش 
قیمتی برای این گروه های کاالیی که وارد 

طرح شده اند، وجود نخواهد داشت. 

رستم قاسمی
وزیر راه و شهرسازی

طبــق برنامه ریزی های انجام شــده 600 هزار 
واحد مســکونی در شــهرهای جدید احداث 
 خواهــد شــد کــه بــه زودی عملیــات اجرایــی
 100 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید 
با حضــور رئیس جمهوری شــروع می شــود. 
دستگاه هایی که تفاهمنامه همکاری احداث 
مســکن را با آنها بــه امضا رســاندیم ازجمله 
وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح، 
عملیات اجرایی 100 هزار واحد در بخش های 
مختلف را آغاز کرده اند و در تالش هستیم تا 
به سقف 500 هزار واحد که موضوع تفاهم با 

وزارت دفاع است دست یابیم.

   ثبات قیمت مرغ و ماهی در آستانه شب عید
مسئول آبزیان اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی گفت: بازار 
ماهی در آستانه شب عید ثبات داشته و قیمت ها نسبت به هفته 
گذشته تغییری نداشته است. فخرالدین احمدی افزود: هم اکنون 
ماهی قزل آال 61هزار تومان، ماهی آزاد پرورشی 28هزار تومان، 
ماهی سفید پرورشی 55هزار تومان، ماهی شیر 180هزار تومان، 
ماهی حلوا 140هزار تومان و ماهی سفید دریایی 140تا200هزار 
تومان نسبت به سایز ماهی به مصرف کنندگان عرضه می شود. نرخ 
مصوب مرغ گرم نیز کیلویی 31هزار تومان است که در سطح شهر 

29تا30هزار تومان عرضه می شود.

   کسب وکار رستوران ها خوب نیست
رئیس اتحادیه رستوران دارها گفت: اوضاع کسب وکار رستوران ها 
خوب نیست و دلیل اصلی آن گرانی مواداولیه است که رستوران ها 
را دچار مشــکل کرده اســت و کرونا نیز همچنان روی تقاضای 
رستوران ها تأثیرگذار است. علی اصغر میرابراهیمی افزود: وضع 
نسبت به گذشته بهتر شده و تقاضا 20تا30درصد افزایش داشته 
اما تقریبا همه مواد غذایی گران شده اند، روغن و زعفران و گوشت 
افزایش قیمت زیادی داشــته اســت و قیمت هر کیلو برنج به 

80تا90هزار تومان رسیده است.

   توزیع گوشت یخ زده وارداتی از آسیای میانه
رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت گوســفندی گفت: گوشت 
گوســفند یخ زده از آســیای میانه وارد شــده اســت و کیلویی 
130هزار تومان به مغازه داران داده می شــود و آنها با احتســاب 
سود 10تا30درصدی آن را عرضه خواهند کرد. علی اصغر ملکی، 
با اشاره به افزایشــی بودن قیمت گوشت قرمز، گفت: قیمت شقه 
گوشت گوسفندی کیلویی 185هزار تومان است که 15هزار تومان 
نسبت به ماه گذشته گران تر شده، قیمت گوشت چرخ کرده مخلوط 
گوسفند و گوساله به کیلویی 180هزار تومان و گوشت گوساله در 
ادامه روند صعودی به کیلویی 180تا185هزار تومان رسیده است.

بازارها

   میانگین قیمت  شیشه  پاک کن ، 31 هزار تومان
قیمت انواع شیشه پاک کن از شب عید پارسال تا امروز 
به طور میانگین 7 هزار تومان معادل 29 درصد افزایش 
داشــته اســت. این رقم معادل تغییرات نرخ مصوب 
شوینده ها طی امسال بوده اما مقایسه قیمت ها نشان 
می دهد تغییرات قیمت در برندهای مختلف یکســان 
نبوده و بازه بســیار گســترده 8 درصد تا 150 درصد 
 را نشــان می دهــد. میانگین قیمت شیشــه پاک کن

 از 24 هزار تومان اســفند پارســال، امروز به 31هزار 
تومان رسیده است. 

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
اسفند 1399
اسفند 1400

راپیدو
 500میلی لیتری- دوبل

25,500
56,000

اسفند 1399
اسفند 1400

اکو
آبی - یک لیتری

21,500
30,000

اسفند 1399
اسفند 1400

مهرتاش
گیاهی- 800میلی لیتری

21,900
24,850

اسفند 1399
اسفند 1400

اکتیو
ضدبخار- 500میلی لیتری

18,500
23,000

اسفند 1399
اسفند 1400

فدیشه
1.200میلی لیتری

25,000
30,000

اسفند 1399
اسفند 1400

گلرنگ
قرمز- 500میلی لیتری

13,500
16,500

اسفند 1399
اسفند 1400

رافونه
ضدبخار- 500میلی لیتری

14,500
38,750

اسفند 1399
اسفند 1400

کلین
رایحه لیمو- 500میلی لیتری

51,000
 57,000

 قیمت
در میادین

 قیمت
در سطح شهر

علی ابراهیمیبازار
روزنامه نگار

کیلوگرم/ تومان

فروش حقوقی

فروش حقیقی

899

1102

1804
1601

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

46 50
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نادال، تاریخ ساز 
تمام نشدنی

 کارلتو روی
اعصاب رئالی ها

تنیسور اسپانیایی با کسب چهارصدمین برد 
خود در رقابت های مسترز 1000، دوباره در 

سال2022 تاریخ ساز شد 
3ماه پیش همــه رافائل نادال را تمام شــده 
می دانســتند امــا تنیســوری کــه روحیه 
جنگندگی و ذهنیت تسلیم ناپذیرش الگوی 
دیگر تنیسورهای دنیاســت در همین چند 
ماه بارها دنیــای تنیس را با دســتاوردهایی 
تاریخی شگفت زده کرده اســت؛ آخرینش، 
کسب چهارصدمین برد در رقابت های مسترز 

1000دنیا در مسترز ایندین ولز.
نادال که ســال را با قهرمانی تاریخی در اوپن 
استرالیا شروع کرد و به پرافتخارترین تنیسور 
دنیا تبدیل شد، شکســت ناپذیری اش را در 
رقابت های مسترز ایندین ولز هم ادامه داد و 
با پیروزی برابر دنیل اوانز انگلیسی، رکوردی 
دیگر به نام خود ثبت کرد. او حاال با 400برد در 
رقابت های مسترز 1000، باالتر از راجر فدرر 
سوئیسی )381برد( و نواک جوکوویچ صرب 

)374برد( قرار دارد.
به گزارش سایت رسمی اتحادیه تنیسورهای 
دنیا، او بعد از پیروزی و کسب این رکورد گفته 
اســت که اصا به آن فکر هم نمی کرده است؛ 
»من اصا از این رکورد خبر نداشتم، اما خب 
عدد خوبی است.« نادال، برای رسیدن به این 
رکورد در آمریکا، دوباره روحیه جنگنده خود 
را به رخ کشید؛ او در مســابقه قبل از اوانز، در 
حالی سباســتین کوردا از آمریکا را 2 بر یک 
شکســت داد که در ســت آخر، 5 بر 2عقب 
بود اما بازگشــتی بی نظیر به بازی داشــت و 
درنهایت در تای برک 7 بر 5 برنده شــد. این 
بازگشت اما در مقابل کاری که نادال در اوپن 
استرالیا برابر دانیل مدودف انجام داد چندان 
چشــمگیر نبود. نادال که بعد از ماه ها دوری 
به خاطر مصدومیت به تنیس برگشــته بود، 
درنهایت شگفتی به فینال اوپن استرالیا رسید 
و در فینال درحالی که 2 بر صفر برابر تنیسور 
روس عقب بود، 3 بر 2 به پیروزی رسید. با این 
قهرمانی در استرالیا، او تعداد قهرمانی هایش 
در رقابت های گرند اسلم را به 21 رساند و یک 

پله باالتر از جوکوویچ و فدرر قرار گرفت.
نادال برای رسیدن به چهارصدمین برد، یک 
رکورد شــخصی دیگر را هم ثبت کرد و تعداد 
پیروزی های متوالی اش را به 17 رســاند. این 
بهترین شــروع فصل برای نــادال، آن هم در 
34سالگی بود. درخشش نادال در هفته های 
اخیر، تمجید دیگر تنیس بــازان را به همراه 
داشته است و بســیاری او را بهترین تنیسور 
تاریخ خوانده اند. آندری روبلف تنیسور جوان 
روس، 2روز پیش گفت نــادال از نظر ذهنی، 
قوی ترین ورزشکار تاریخ است: »هیچ کس در 
تاریخ ورزش، از نظر ذهنی به اندازه نادال قوی 
نیست. در ورزش انفرادی، حفظ روحیه بسیار 
سخت است... نادال تنها کسی است که بدون 
توجه به اتفاقات بیرون زمین، می تواند این کار 

را انجام دهد.«

سرمربی رئال نزدیک بود یک بازی 
کم اهمیت را فدای ال کالسیکو کند

کارلو آنچلوتی یک بــار در دوره قبلی و یک بار 
زمانی که داشــت به مادرید برمی گشت گفت 
مربیگری در رئال مادرید آسان ترین کار جهان 
است. او همین کار آسان را این روزها به بهترین 
شکل انجام می دهد اما گاهی زیادی کارش را 
آسان می گیرد. در بازی ساده با مایورکا که هر 
4مسابقه آخرش را باخته بود، آنچلوتی دست 
از احتیاط برنداشــت و در آستانه ال کاسیکو 
تقریبا داشــت تیم را به نابودی می کشــاند. 
او به کاســمیرو و مندی که با یک کارت زرد 
ال کاسیکو را از دست می دادند فیکس بازی 
داد و میلیتائو هم چون ســرما خــورده بود از 
ســیاهه تیم خط خورد وگرنــه او هم فیکس 
می شــد و در خطر محرومیت قرار می گرفت. 
کاســمیرو 3 بار تا آســتانه گرفتن کارت زرد 
پیش رفت و یک بار آن واقعا حقش بود کارت 
بگیرد اما آنچلوتی در تعویض کردنش مقاومت 
می کرد. وضعیت مندی فرق داشــت و او هیچ 

بی احتیاطی نکــرد اما 
در پایان بــازی مصدوم 

شد. مندی مشکل عضانی دارد، هر چند که 
آسیب دیدگی اش جدی به نظر نمی رسد.
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نوروز، پیروز؟
پس از صعود زودهنگام به جام جهانی 

مأموریت بزرگ اسکوچیچ در آغاز سال نو، 
حفظ شکست ناپذیری برابر کره جنوبی است
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چیزی نمانده بود رئال در ال کالسیکو 
بی بنزما شود؛ بازیکنی که در حال 

حاضر جایگزینی برایش نیست

کم اشتباه باشم طال می گیرمکریم دل ها
یونس امامی، ملی پوش کشتی آزاد 

74کیلوگرم ایران امیدوار است سال 
1401 را با قهرمانی در آسیا آغاز کند

1819

چهره روز

سوژه روز

 ادامه  در
 صفحه19

پخش زنده روز

برنامه بازی

پدیده

پیکان

نساجی

صنعت نفت

15:00

16:00

پنجشنبه 26 اسفند 1400

جمعه 27 اسفند 1400

هفته 23

آلومینیوم

تراکتور
15:00

مس

ذوب آهن
15:00

سپاهان

گل گهر
17:00

نفت م.س

هوادار
15:00

فوالد

فجر سپاسی
17:00

پرسپولیس

استقالل
17:30

یوونتوس

ویارئال
23:30

لیل

چلسی
23:30

یک هشتم نهایی

موناکو

گاالتاسارای

وستهام

براگا

بارسلونا

سه ویا

21:15

21:15

23:30

پنجشنبه 26 اسفند 1400

ستاره سرخ بلگراد

بایرلورکوزن

لیون

فرانکفورت

گالسکو رنجرز

آتاالنتا

پورتو

بتیس

21:15

21:15

23:30

23:30

یک هشتم نهایی

رضا اسدی با 2گل به صدر اخبار 
برگشته و حتی ممکن است به 
ستاره غيرمنتظره داربی تبديل 
شود. او می گويد: می دانيم 
کار آسانی نداريم ولی انگيزه 
خوبی بين بازيکنان وجود دارد که 
بتوانيم قهرمان شويم

آرسنالداربی مرگ و زندگی

لیورپول
23:45

لیگ برتر انگلیس
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پس حق داشت اصرار کند

برای این مسابقه جذب شدی

آدم های تشریفاتی تمرین

این روزها که اســتقال نتایج خوبی 
گرفته و در صدر جدول به کســب 
عنــوان قهرمانی می اندیشــد، 
خیلی ها به قصــد کمرنگ جلوه 
دادن کار فرهاد مجیدی روی نقش 
گابریل پین پافشاری می کنند و عقیده 
دارند بخش زیادی از موفقیت آبی ها به خاطر حضور این دستیار 
ایتالیایی است. از قضا فصل گذشــته هم در مقطعی که نتایج 
اســتقال کمی بهبود یافته بود، گروهی این موضوع را به فراز 
کمالوند ربط می دادند و می گفتند خود مجیدی هیچ کاره است! 
با وجود این بعدها با جدایی کمالوند و ناکامی او در تیم های دیگر 
مشخص شد که چنین تحلیل هایی چندان هم درست نبوده 
است. حاال هم حتی اگر نقش پررنگ پین را بپذیریم، باز امتیاز 
این انتخاب درست برای مجیدی است. بی خود نبود که فرهاد 

پارسال هم روی جذب این مربی ایتالیایی تأکید می کرد.

پرسپولیس شرایط بسیار حساسی 
دارد و اگر موفق به کسب 3 امتیاز 
داربی نشــود، به احتمال بسیار 
زیاد باید قید قهرمانی ششــم 
را بزنــد. در این شــرایط تمامی 
بازیکنان تکلیف سنگینی بر دوش 
دارند، اما شاید نگاه ها به رامین رضاییان کمی جدی تر باشد. 
این بازیکن مهم ترین خرید بین 2 نیم فصل پرسپولیس بود. 
او آمد تا معضل دردناک دفاع راست را حل کند و آن اوایل 
هم به شکل غیرمنتظره ای خوب عمل کرد اما یکی 2 بازی 
است که رامین افت کرده و خأل دیرین او در کارهای دفاعی 
هم بیشتر به چشم می آید. در هر صورت اگر رضاییان قرار 
است لیاقت فنی اش را نشان بدهد و باشگاه را برای تمدید 
قراردادش متقاعد کند، باید در این بازی بدرخشد. او اساسا 

برای مسابقات مهمی از این دست جذب شده است.

تمرینات پرســپولیس ایــن روزها 
حال و هوای جالبی دارد. مرتضی 
پورعلی گنجــی بــدون اینکه با 
سرخپوشان قرارداد داشته باشد 
به خاطر حفظ آمادگــی با این تیم 
تمرین می کند. او اما تنها آدم اضافی 
تمرینات سرخپوشان نیست، چرا که عیسی آل کثیر هم با وجود 
مصدومیت همچنان در تمرینات حاضر اســت، برای خودش 
توپ بازی می کند و حاضر هم نیســت زیر تیغ جراحی برود. 
کادرفنی هم کاری به او ندارد؛ نه به این بازیکن بازی می دهد و 
نه حاضر است با خارج کردن نام آل کثیر از فهرست، او را وادار به 
جراحی کند. خاصه که این دو عزیز »همینطوری« در تمرین 
پرسپولیس حاضر هستند و البته باید بعضی جوانان تیم را هم 
به آنها اضافه کرد؛ مثا محمدمهدی مهدی خانی را که معلوم 

نیست برای چه جذب شد و تا کی قرار است فقط تمرین کند.

تیم استقال با عملکرد عالی اش در خط 
دفاعی، در مسیر شکستن رکورد بهترین 
خط دفاعی در تاریخ لیگ برتر است. رکورد 
کمترین گل خورده در یک فصل از لیگ 
برتر در اختیار خود استقالی ها است که در لیگ هجدهم با سرمربیگری 
وینفرد شفر به آن رسیدند. در آن فصل آبی ها فقط 13گل دریافت کردند 
که البته 3گل خورده این تیم مربوط به 3بازی آخر بود که مجیدی به جای 
شفر روی نیمکت نشسته بود. آبی ها امسال تا پایان هفته بیست ودوم فقط 
7گل خورده دارند. اگر آنها با همین معدل )0.32گل در هر بازی( تا پایان 
فصل ادامه بدهند بعد از 30بازی حداکثر به 10گل خورده می رســند. 
بنابراین رکورد 13گل کاما در دســترس آبی ها است مگر اینکه خط 

دفاعی این تیم در هفته های باقیمانده افت شدیدی داشته باشد.

فجرسپاســی هفدهمین هفته متوالی را 
هم بدون کسب پیروزی ســپری کرد تا 
با بدترین رکورد این فصل مساوی کند. 
رکورد این فصل در اختیار پدیده مشهد 
بود که از هفته اول تا هفته هجدهم برای کسب نخستین پیروزی اش 
صبر کرد و رکورد 17هفته بدون برد به نامش ثبت شــد. فجرسپاسی 
اما تا هفته پنجم 2 پیروزی به دســت آورده بود و از هفته ششم به بعد 
دچار طلسم شد. شــیرازی ها این هفته بعد از 16بازی بدون برد وارد 
هفته بیست ودوم شدند و جالب اینکه حریف شان همان پدیده مشهد، 
رکورددار بازی های بدون پیروزی بود. در این فینال ته جدولی پدیده 
با گل دقیقه 5+90پیروز شــد تا فجرسپاســی هم در ناکامی، شریک 

مشهدی ها شود.

استقال با 22بازی بدون باخت، رکورددار 
بی شکستی در یک فصل از لیگ برتر شد. 
این رکورد با 21بازی در اختیار پرسپولیس 
و ســپاهان بود اما اســتقال موفق شد با 
22بازی بدون باخت از رکورد این دو تیم عبور کند. در تاریخ لیگ برتر 
سابقه نداشته یک تیم از ابتدای فصل تا هفته بیست ودوم بدون شکست 
بماند. البته رکورددار بی شکستی در بازی های متوالی همچنان با 26بازی 
در اختیار پرسپولیس است اما آن رکورد در 2 فصل متوالی رقم خورد، 
یعنی در هفته های پایانی یک فصل و هفته های آغازین فصل بعدی. اگر 
استقال در 4بازی آینده هم شکست ناپذیر بماند به رکورد 26بازی هم 
خواهد رسید و پرسپولیس می تواند با پیروزی در داربی فردا رکوردش را 

از دسترس آبی ها دور نگه دارد.

نكته بازی

متريكاآماربازی

اگرچه مســابقه تیم ملی ایران بــا کره جنوبی در روز 
چهارم فروردین سال 1401یک دیدار تشریفاتی به نظر 
می  رسد، اما حساسیت های حیثیتی این مسابقه چیزی 
کم از تب و تاب یک بازی رســمی نــدارد. کره جنوبی 
11سال اســت که ایران را نبرده و این مسئله به شدت 
آنها را آزار می دهد. کره ای ها در بازی رفت توانستند با 
گل سون هیونگ مین از ایران جلو بیفتند، اما در ادامه 
علیرضا جهانبخش با یک ضربه سر دقیق کار را به تساوی 
کشاند تا حسرت حریف شــرقی همچنان پابرجا باقی 
بماند. حاال اما آنها هیچ منعی برای شکستن این طلسم 
ندارند. هر دو تیم ایران و کره صعودشان به مرحله نهایی 
جام جهانی 2022قطر را قطعی کرده اند، بنابراین بدون 
حساســیت و محافظه کاری های مرســوم می آیند که 
فوتبال خودشان را بازی کنند. فشاری روی کره نیست 
و این اجازه می دهد میزبان ایران، یک نمایش پرریسک 
داشته باشد. اغراق نیست اگر بگوییم کسب برتری برابر 

ایران، به اندازه خود صعود به جام جهانی برای کره ای ها 
شیرین خواهد بود. آیا اســکوچیچ می تواند این رکورد 

جذاب را برای فوتبال ایران نگه دارد؟

 خط و نشان کره ای ها
رسانه های کره ای از مدت ها پیش به استقبال بازی با 
ایران رفته اند و هر روز در این مورد خبر و گزارش کار 
می کنند. حاال هم نوبت به ســرمربی آنها یعنی پائولو 
بنتو رسیده که برای تیم ملی ایران خط و نشان بکشد. 
این مربــی پرتغالی در تازه تریــن مصاحبه اش گفته: 
»تمام تمرکز ما به کسب 6امتیاز بازی در 2 بازی باقی 
مانده مقابل ایران و امارات اســت. یعنــی ما به دنبال 
صدرنشینی گروه هستیم.« بنتو اوایل کارش در کره 
به خاطر نتایج نه چندان مطمئنی که کســب می کرد، 
تحت فشار بود. او اما به تدریج توانست بر اوضاع مسلط 
شــود و کره جنوبی را به جام جهانی برســاند. اگر این 

مربی بتواند بغض یک دهه اي کــره را در مقابل ایران 
بشکند، حتما محبوبیتش دوچندان خواهد شد و این 
مصاحبه اخیر هم نشــان می دهد بنتو در این مســیر 

ثابت قدم است.

  کار سخت اسکو
سال 1400شاید بهترین ســال کاری اسکوچیچ بود، 
اما این مربی در آغاز ســال 1401با ماموریت سخت 
و بزرگی مواجه خواهد بود. همه از اســکوچیچ انتظار 
دارند میراث کارلوس کــی روش یعنی نباختن به کره 
را حفظ کند و این در حالی اســت کــه تا همین حاال 
غیبت محمدحسین کنعانی زادگان و صادق محرمی 
در آن بازی قطعی شده است. باید دید آیا نوروز برای 
اسکو »پیروز« خواهد بود یا نه. اگر او دست پر از سئول 
خارج شود، قطعاً اعتمادها به این مربی بیش از پیش 

خواهد شد.
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قرن صعود؟
اولین رؤیای فوتبال ایران در سده جدید، نخستین صعود در مسابقات جام جهانی است

نوروز، پیروز؟
مأموریت بزرگ اسکوچیچ در آغاز سال نو؛ حفظ شکست ناپذیری برابر کره جنوبی

اغراق نیست 
اگر بگوییم 

کسب برتری 
برابر ایران، 

به اندازه خود 
صعود به 

جام جهانی 
برای کره ای ها 

شیرین 
خواهد بود

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیست ويكم
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

3272554-22166استقالل1
22146233161748پرسپولیس2
22125531131841سپاهان3
2298531211035مس رفسنجان4
228952221133گل گهرسیرجان5
228861918132فوالد6
2271052219331پیكان7
130-228681718نفت آبادان8
328-2284101619ذوب آهن9

226-226881315 هوادار10
326-2251161518آلومینیوم اراک11

426-2251162024نساجی مازندران12
817-2238111624تراکتور13
1315-222911821فجر سپاسی14

2013-222713929نفت  مسجدسلیمان15
2112-2226141031پديده مشهد16

تأثیر رحمتی روی 2 جام
سرمربی جدید آلومینیوم اراک، 2 تقابل حساس با سرخابی ها در پیش دارد

آلومینیــوم اراک که در دور رفت نتایج درخشــانی گرفت و 
حتی در مقطعی به رتبه های باالیی جدول هم رســید، این 
اواخر آنقدر بد نتیجه گرفت که برای مدیران باشگاه چاره ای 
جز عزل رســول خطیبی باقی نماند. این کادرفنی 2 فصل 
پیاپی پرسپولیس را در اراک شکســت داد و شاید آن زمان 
هیچ کس تصورش را هم نمی کرد خطیبی روزی از آلومینیوم 
اخراج شود، اما خب این طبیعت فوتبال است. نهایتا هم بعد 
از گمانه زنی های فراوان، مهدی رحمتی به عنوان ســرمربی 
جدید تیم اراکی انتخاب شد. رحمتی فصل گذشته موفق شد 
پدیده را در لیگ برتر نگه دارد و این فصل قطعا جای خالی اش 

حس شده است.
مهدی رحمتی جزو چهره های پرشمار استقالی تلقی می شود 
که در این ســال ها به مربیگری روی آورده اند و همین حاال 

تقریبا نیمی از نیمکت های لیگ برتر در تسخیر 
آنهاست. باید به رحمتی زمان داد و دید آیا مربی 
قابلی خواهد شد یا نه. بعد از تجربه نسبتا موفق 
حضور در پدیده، حــاال کار در آلومینیوم هم 
برای رحمتی یک محک جدی است. از قضا او 
2 »ویترین« بزرگ هم در پیش دارد؛ تقابل با 
سرخابی های پایتخت که می تواند عیار این مربی 
را نشان بدهد. آلومینیوم در مرحله یک چهارم 
نهایی جام حذفی با پرسپولیس بازی دارد و 2 

هفته به پایان لیگ برتر هم باید به مصاف استقال 
برود. بنابراین رحمتی می تواند روی سرنوشت 2 

جام اثرگذار باشد و حسابی خودش را نشان بدهد. 
منتظر می مانیم تا ببینیم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

28 لواندوفسکی )بایرن(

بوندس لیگا آلمان

ارلینگ هالند  )دورتموند( 16

پاتریک شیک )بایرلورکوزن( 20

لیگ برتر انگلیس

سادیو مانه )لیورپول( 12

دیگو ژوتا )لیورپول( 12

محمد صالح )لیورپول( 20

بهروز رســایلی| تنها چند روز به پایان سال1400 باقی 
مانده؛ پایانی که به منزلــه خاتمه یافتن قرن چهاردهم 
خورشــیدی هم خواهد بود. آدم ها همیشه در چنین 
ایامی، به آرزوهای شان در ســال جدید می اندیشند. 
اگر قرار باشــد در مورد تیم ملی فوتبــال ایران حرف 
بزنیم، ســال1401 می تواند زمانی مناسب برای تحقق 
بزرگ ترین رؤیای تاریخ این تیم باشد؛ صعود به مرحله 
یک هشتم نهایی جام جهانی فوتبال. آیا حتی از تصورش 

هم لذت نمی  برید؟
یک نسل جسور

فوتبال ایران ششمین حضورش در مرحله نهایی جام جهانی 
را تجربه می کنــد و این، دیگر چیزی نیســت که هواداران 
میلیونی این رشــته ورزشی را ســر ذوق بیاورد. این صعود 
آخر که با برچسب ســریع ترین راهیابی تاریخ تیم ملی به 
جام جهانی همراه بود، برخاف گذشته حتی جشن خیابانی 
هم به همراه نیاورد. در نتیجه مشخص است که همه انتظار 
یک اتفاق بزرگ تر را می کشند؛ اتفاقی که می تواند صعود از 
مرحله گروهی جام جهانی باشد. این رؤیا مدت زیادی است 
که در ذهن هواداران نقش بسته، اما حاال به جرأت می توان 

گفت جسارت بیشــتری برای محقق کردن آن وجود دارد. 
تیم ملی ایران در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. شاگردان 
دراگان اسکوچیچ در سال خورشیدی رو به پایان 10مسابقه 
برگزار کردند که حاصل آن 9پیروزی و یک تساوی بود. تیم 
کشورمان در این سال همچنین بار دیگر رتبه اول رده بندی 
فیفا در آســیا را پس گرفت و بر بام قاره کهن ایستاد. افکار 
عمومی معتقد است این تیم می تواند کاری که هیچ یک از 
نسل های قبلی انجام ندادند را به سرانجام برساند و ایران را 
در مهم ترین تورنمنــت فوتبالی جهان به جمع 16تیم برتر 
برساند. بسیاری از بازیکنان خود تیم هم عقیده دارند آنها از 
چنین توانی برخوردار هستند. این یک »خودباوری« عمیق 
است که شاید قبا تا این حد وجود نداشت. حضور پرشمار 
بازیکنان ایرانی در باشــگاه های اروپایی و به ویژه موفقیت 
چشمگیر ستاره هایی مثل مهدی طارمی و سردار آزمون هم 
در شکل گیری این باور بی تأثیر نبوده است. اگر حاال نتوانیم 
طعم صعود از مرحله گروهی را بچشیم، پس چه زمانی قادر 

به انجام این کار خواهیم بود؟
آخرین جام جهانی 32تیمی

مسابقاتی که از 30آبان1401 در قطر آغاز می شود، آخرین 

جام جهانی 32تیمی تاریخ فوتبال اســت. پــس از آن و از 
سال2026 جام جهانی با حضور 48تیم برگزار خواهد شد. در 
نتیجه نه تنها دیگر راهیابی به مرحله نهایی این مسابقات جای 
غرور ندارد، بلکه حتی صعــود از مرحله گروهی هم حاوت 
چندانی نخواهد داشت. بنابراین مسابقات سال آینده آخرین 
فرصت تیم ملی ایران برای رقم زدن یک صعود دلچســب 
در جام جهانی کاسیک و 32تیمی اســت؛ موقعیتی برای 
خودنمایی ستاره های فوتبال ایران، پیش از آنکه یک چهارم 

کشورهای دنیا امکان حضور در جام جهانی را پیدا کنند!
هر روز می نویسیم

لطفا، لطفــا و لطفا برای تیــم ملی ایــران در 8 ماه آینده 
مسابقات خوب دوســتانه تدارک ببینید. این مسئله آنقدر 
مهم است که همه رسانه ها هر روز باید در موردش مطلب 
بنویسند. اگر این نسل از بازیکنان با رقبای بزرگ بین المللی 
مصاف بدهند و تتمه ترس شان هم بریزد، بخت بسیار باالیی 
برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی خواهند داشــت. 
البته که عامل »قرعه« هم بســیار مهم است، اما برگزاری 
مســابقات تدارکاتی خوب می تواند تحت هر شرایطی به 

ملی پوشان کمک کند.

کریم بنزما )رئال مادرید( 22

اللیگا اسپانیا

وینیسیوس )رئال مادرید( 14

خوزلو )آالوس( 12

اونال  )ختافه( 13

دتوماس )اسپانیول( 13

ایاگوآسپاس )سلتاویگو( 13

جدول گلزنان

لیگ برتر ایران

کوین یامگا )استقالل( 10

گادوین منشا )مس( 12

لوسیانو پریرا )فوالد( 8

مهدی عبدی )پرسپولیس( 7
سعید صادقی )گل گهر( 7
شهریارمغانلو )سپاهان( 7

جدول بهترین پاسورها

لیگ برتر ایران

9آذرباد )مس رفسنجان(
9ترابی )پرسپولیس(

خوانمی )بتیس( 12
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وز اتفاق ر

جهان

 چرا لیورپول- آرسنال 
حساس شد؟

تساوی سیتی امید  قهرمانی را در اردوی لیورپول افزایش داد
تساوی بدون گل منچسترسیتی مقابل کریستال پاالس اوج هیجان را 
به لیگ برتر انگلیس برگرداند. حاال گواردیوال نفس کلوپ و لیورپول را 
پس گردنش احساس می کند. دیدار امشب لیورپول- آرسنال می تواند 
حیاتی باشــد. پیروزی در این دیدار، لیورپول را در تعداد برابر بازی با 
سیتی به یک امتیازی این تیم می رساند. یک بازی رودررو هم در پیش 
است. اما بدشانسی اینجا ست که آرسنال با آرتتا چند وقتی است روی 
دور افتاده. توپچی ها این هفته توانستند لســتر را هم 2بر صفر ببرند. 
بدشانسی آرسنال این بود که ســیتی به پاالس امتیاز داد تا لیورپول 
باانگیزه تر و وحشی تر از هر زمان دیگری از این بازی پیروزی بخواهد. 
آندره مارینر به عنوان داور دیدار حساس آرسنال و لیورپول انتخاب شده.
  سیتی رفت و برگشت به تیم های تاتنهام، ساوتهمپتون و کریستال 

پاالس امتیاز داده و شاید همین تساوی ها قهرمانی را از پپ بگیرد.
  با رمزدیل، دروازه بان انگلیسی گل های کمتری دریافت می شود. او 
تک به تک ها و شوت ها را نمی خورد و روی ضربات ایستگاهی هم محکم 
است. آرسنال در فصل تابستان نیکوالس ژوور فرانسوی، مربی ویژه 
ضربات ایستگاهی، را از منچسترسیتی به خدمت گرفت. تا این مقطع 
از فصل 22-2021، آرسنال تنها تیم لیگ برتری است که هیچ گلی از 
ضربات کرنر رقبــا دریافت نکرده اســت. آرســنال در این فصل از 
119 کرنری که به روی دروازه اش ارسال شده هیچ گلی دریافت نکرده 

و 7 گل نیز از روی ضربات کرنر به ثمر رسانده.
  لیورپول تا به اینجای فصل، 12 گل را از روی ضربات کرنر به ثمر 

رسانده است.
  این نخستین بازی از سال 2009در تاریخ لیگ است که هر دو تیم 

با 5 برد در دیدارهای قبلی مقابل هم قرار می گیرند.
  عملکرد آرســنال در حضور همزمــان پارتــی و ژاکا؛ 12 بازی، 

10 پیروزی و 30 گل زده.
  چند خبر نقل وانتقاالت تازه پیرامون آرســنال؛ آرتتا مورد توجه 
پاری سن ژرمن برای جانشــینی پوچتینو قراردارد. زیدان، آلگری، 
گالتیه و تن هاخ هم هستند. فابین روییس که زمانی مورد توجه رئال 
و بارسا بود در تابســتان ناپولی را ترک می کند و احتماال به آرسنال 
می آید. الکازت گزینه خط حمله بارسلوناست و آیساک گزینه آرسنال. 
ژاکا شاید به آاس رم نزد مورینیو برود. آرتتا دنبال کوتینیو هم هست. 
کوتینیو به صورت قرضی در استون ویا بازی می کند اما آرسنال حاضر 

است به او دستمزدش به اندازه حضورش در بارسلونا را بدهد.
  محمد صاح دچار کشیدگی عضانی شده اما ممکن است به بازی 
برسد. مهاجم مصری در لیگ برتر 20گله شده )5پنالتی( و 8گل از 
نزدیک تریــن تعقیب کننده اش یعنــی رونالدو بیشــتر دارد. او در 
12رویارویی با آرسنال توانســته 8گل و 4پاس گل ثبت کند؛ 7برد، 

2 تساوی و 3 باخت.
  در 153تقابل گذشته 62برد به لیورپول رسیده، 45برد به آرسنال 
و 46بازی هم مساوی تمام شــده، 233گل برای لیورپول و 185گل 

برای آرسنال.

کارلتو روی اعصاب رئالی ها
سرمربی رئال نزدیک بود یک بازی کم اهمیت را فدای 

ال کالسیکو کند
 آنچلوتی که در تعویض ها به شــدت تحت تأثیر 
پسرش است و از او حرف شنوی دارد، رودریگو را 
هم که داشت بد بازی می کرد آنقدر از زمین بیرون نکشید تا مصدوم شد. 
وینگر برزیلی ممکن است مچ پایش شکسته باشد که در این صورت 
فصل را از دست می دهد. بنزما هم درحالی که تیم 2بر صفر پیش افتاده 
بود و گل ســومش هیچ تأثیری در سرنوشــت رئال نداشت، به خاطر 
احتیاط زیادی کارلتو در پایان بازی مصدوم شــد. البته مصدومیت او 
هم خیلی جدی نیست اما بنزما رئال را در هفت هشت دقیقه پایانی و 

5دقیقه تلف شده 10 نفره گذاشت چون تعویض ها تمام شده بود.
یک موضوع اعصاب خردکن دیگر درباره ســرمربی محبوب ایتالیایی 
این است که او به جوانان بازی نمی دهد. جدا از وینیسیوس و میلیتائو 
که آنچلوتی آنها را از خاک بلند کرد و زندگی بخشــید، هیچ بازیکنی 
از کاستیا، تیم دوم باشگاه در ترکیب تســت نشده است. فصل پیش 
زیدان چند پدیده جدید را از کاستیا رو کرده بود و به آنها بازی می داد. 
بازیکنانی مثل بانکو و میگل گوتیرس خیلی درخشیدند. گوتیرس 
در غیاب مندی مصدوم بازیکن فیکس دفاع چپ شده و مارسلو را به 
نیمکت دوخته بود. کارلتو ابتدای فصل چندباری او را به زمین فرستاد 
اما بعدا برای همیشه او را بایگانی کرد. میگل در بازی این هفته کاستیا 
در پاس گل هت تریک کرد و آریباس هم در این بازی 3 گل به ثمر رساند. 
با توجه به خریدهای احتمالی در فصل آینده و ورود امباپه و هالند بعید 
است آریباس آینده ای در تیم اصلی داشته باشد و احتماال به تیمی دیگر 
در اللیگا قرض داده خواهد شد. او در این فصل در 2061 دقیقه، 11گل 
به ثمر رسانده و 4 پاس گل داده و به طور میانگین در هر 137.4دقیقه 
روی یک گل تأثیر گذاشته. آریباس فصل گذشــته در اللیگا و لیگ 
قهرمانان 157 دقیقه بازی کرد. آنچلوتی در این فصل از میان بازیکنان 
تیم دوم باشگاه تنها به پیتر )9 دقیقه(، سانتوس 
)10 دقیقه(، بانکــو )36دقیقه( و گوتیرز 

)327دقیقه( فرصت داد.
سرمربی ایتالیایی ادن آزار را هم نادیده 
می گیرد. این چهارمین مسابقه پیاپی 
بود که ستاره بلژیکی حتی یک دقیقه 
هم فرصت بــازی پیدا نکــرد و این در 
حالی است که او در هفته هایی که 
به میدان رفته بود، نشان می داد 
در حال احیا شدن است. ادن آزار 
از ابتدای فوریه تاکنون 46 دقیقه 
از 811دقیقه ممکــن را بازی 
کرده است. آاس گزارش داده که 
آزار در تابستان به فروش خواهد 
رســید. بیل را هــم فراموش 
نکنیم که آنچلوتی فعا قید او 
را هم زده است و برنامه اي برای 

استفاده از او ندارد.

  حتما خیلی دوســت داری در داربی هم گل 
بزنی؟

خب، داربی یک بازی بزرگ است و هر بازیکنی دوست دارد گل 
بزند ولی از همه مهم تر برد تیم است. وقتی پرسپولیس برنده از 
زمین بیرون بیاید دیگر فرقی نــدارد کدام یک از ما گل زده ایم. 
االن تمام هدف بازیکنان این است که تیم برنده شود و این از هر 

چیزی برای ما مهم تر است.

  شکست نخوردن استقالل در 22بازی گذشته 
نمی تواند بار روانی روی تیم شما ایجاد کند؟

شــما دارید در مورد تیم بزرگــی مثل پرســپولیس صحبت 
می کنید. پرســپولیس در لیگ ایران و آسیا برای هر تیمی یک 
حریف خطرناک محسوب می شود. همه حریفان برای ما قابل 

احترام هستند ولی ما فقط روی تیم خودمان تمرکز کرده ایم.

توخل خودش پشت فرمان
سرمربی آلمانی این روزها همه کاره چلسی است

سرمربی، مدیرعامل و حتي راننده

آخرین شب دور برگشت مرحله یک هشتم پایانی لیگ قهرمانان اروپا با 2 دیدار یوونتوس- ویارئال و لیل- 
چلسی برگزار می شود؛ چلسی مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان است و ویارئال قهرمان فصل پیش 

لیگ اروپا. یووه و ویارئال در دیدار رفت یک-یک کردند و چلسی 2 بر صفر لیل را برده است.

.......... ویارئال یوونتوس
پس از شروع افتضاح یووه با آلگری، کم کم اوضاع تیم بهتر 
شده. یوونتوس از شــوک جدایی کریستیانو رونالدو فاصله 
گرفته و در نیم فصل یک ماشین گلزنی دیگر به نام والهوویچ 
را جذب کرده که در همان نخســتین حضــورش در لیگ 
قهرمانان موفق شد سریع ترین گل این رقابت ها را وارد دروازه 
ویارئال کند. ویارئال در ســال2022 جزو بهترین تیم های 
اللیگا از لحاظ امتیازگیری بوده و همپای رئال مادرید امتیاز 
جمع کرده است؛ 20 امتیاز. یووه هم فاصله اش را با تیم های 
باالنشین سری آ خیلی کم کرده و حتی شانس قهرمانی هم 
دارد. حاال تنها 7امتیاز با میان صدرنشین و 3 امتیاز با اینتر 
رده سومی فاصله هست. با والهوویچ می شود به قهرمانی فکر 
کرد. آلگری برای دیدار رفت فقط دلیخت را در خط دفاعی 
داشت و مجبور شد از دنیلو در کنارش استفاده کند اما برای 

این بازی روگانی هم در دسترس است. دیباال و کیه لینی هم 
آماده بازی هستند اما بونوچی بازی را از دست داده. دنیس 

زکریا بعد از وقفه بازی های ملی بــه ترکیب برمی گردد 
و مک کنی فصل را از دســت داده. اونــای امری فعا 

جرارد رومروی ملی پوش را دعــوت کرده اما معلوم 
نیست بتواند از او استفاده کند. صعود یوونتوس به 
مرحله بعد لیگ قهرمانان اروپا بدین معناست که 
10.6میلیون یورو را به دست می آورد. بیانکونری 
تاکنــون 76میلیون یورو از لیــگ قهرمانان اروپا 
کسب کرده است. در این اوضاع اقتصادی کرونایی، 
چشم پوشــیدن از این پاداش و صعود برای یووه 

امکان پذیر نیست. ســیمون مارسینیاک لهستانی 
به عنوان داور این دیدار برگزیده شده است.

کریم بنزما روی گل سوم به مایورکا که گل 
دوم خودش بود احساس درد کرد. چیزی 
نمانده بود رئال مادرید در ال کاســیکوی 
یکشــنبه آینده بی کریم شــود اما گویا به 
خیر گذشــته و آســیب دیدگی اش جدی 
نیست. حاال تعداد گل های بنزما از زمانی که 
کریستیانو رونالدو از رئال مادرید جدا شده 
و ابتدا به یوونتوس و ســپس به منچستر 
رفته، با همبازی پرتغالی ســابقش برابری 
می کند؛ هر دو در این مدت 119گل به ثمر 
رسانده اند )بدون احتســاب بازی دیشب 
رونالدو مقابل اتلتیکــو در لیگ قهرمانان 
اروپــا(. در روزهای اخیر فاش شــده بود 
که کریم پیش از پیوســتن بــه رئال مورد 
توجه و عاقه بارســا بود و مدیر ورزشــی 
وقت باشــگاه کاتاالنــی به خاطر خجالتی 
بودن بنزما تشخیص داده بود که او مناسب 
رختکن پرســتاره بارســلونا نیست. حاال 
الپورتا هــم درباره شــانس خرید مهاجم 
فرانســوی صحبت و اعتراف کرده که این 
بارسا بوده که بنزما را به رقیب هدیه داده. 
رئیس باشگاه بارسا گفته: »یکی از بهترین 
مهاجمان جهــان، کریم بنزمــا را به رئال 
مادرید هدیه دادیم. در سال2009 زمانی 

که بارســلونا به مصاف لیــون رفت، گفته 
می شد کریم اســتعداد و توانایی بازی در 
یکی از بزرگ ترین باشــگاه های جهان را 
دارد. من به احترام لیون وارد جزئیات بیشتر 
نمی شوم. در تابستان2008 تاش کردیم 
بنزما را به خدمت بگیریم، اما مدیر ورزشی 
آن زمان گفت که کریم به اندازه کافی بالغ 
نیســت. با ایجنت بنزما تماس گرفتم و به 
او گفتم که می خواهــم او را جذب کنم اما 
بعد از 2 فصل با چشمان خودم دیدم رئال 
مادرید او را به خدمت گرفت.« حاال بنزما 
هم در کنار وینیسیوس و برخی بازیکنان 
دیگر که به رئال رفته اند یــا مثل امباپه و 
هالند که احتماال در تابســتان به این تیم 
می روند به حسرت بارسایی ها تبدیل شده 
است. البته آنها در این مقطع مهاجم بزرگی 
مثل لوییس سوارس را داشــتند اما خب 

کریم ثابت کرده چیز دیگری بود.
  وینیســیوس، ممفیس دپای و آنتونی 
لوزانو بــا گرفتــن 4 پنالتــی، بازیکنانی 
هســتندکه در فصل 22-2021 بیشترین 

پنالتی را در اللیگا گرفته اند.
  رئال در 11بازی اخیر خود در نیمه اول 
فقط 2گل زده که هر دو گل به سوســیداد 

بوده است.
  حاال کریم با 413گل زده بهترین گلزن 
فرانسوی تاریخ اســت. او با عبور از تیری 

آنری به این رکورد رسید.
  عملکرد بنزما در 5 بــازی اخیر؛ 8 گل، 

4 پاس گل و تأثیر روی 12گل.
  شمار گل های کریم در این فصل اللیگا 
نســبت به پاس گل هایش دوبرابر بود و در 
همین نســبت باقی مانــد؛ 22گل زده و 
11پاس گل. پیش از بازی با مایورکا 20گل 

زده و 10پاس گل بود.
  وینیسیوس و بنزما امسال فصلی رؤیایی 
را در کنار هم پشت ســر گذاشته اند؛ بنزما 
22 گل و 11 پاس گل و وینیسیوس 14 گل 

و 6 پاس گل.
  بنزمــا در 41 بازی این فصــل در همه 

رقابت ها؛ 37 گل و 14 پاس گل.
  بهترین تیم هــای اللیگا از آغاز ســال 
2022؛ بارسلونا با 23 امتیاز، اتلتیک بیلبائو 
بــا 22 امتیــاز، رئال مادریــد و ویارئال با 
20 امتیاز، سوسیه داد و سه ویا با 18 امتیاز و 
الچه با 17امتیاز. با وجود این حاال اختاف 
رئال با سه ویای دوم جدولی 10 امتیاز است 

و با بارسلونای رده سومی 15امتیاز.

ادامه از 
صفحه17

فوتبال که 
قابل پیش  بینی 

نیست ولی ما 
از لحظه ای 

که داور سوت 
شروع بازی را 
می زند، فقط 
با ذهنیت برد 
می جنگیم و 

تالش می کنیم. 
 ما باید داربی

 را ببریم

كريم دل ها
 چیزی نمانده بود رئال 

در ال کالسیکو بی بنزما شود

.............. چلسی لـــیــل
اوضاع در باشگاه چلســی به خاطر تحریم های شدیدی که 
علیه آبراموویچ به بهانه دوســتی او با پوتین اعمال شــده، 
اصا خوب نیست. باشگاه انگلیســی ممکن است 2هفته 
بیشتر دوام نیاورد و ورشکســته یا منحل شود و بازیکنان 
آن رایگان به بازار سرریز شــوند. برای بازی های لیگ برتر 
مشکلی نیست چون همه  چیز از قبل رزرو شده اما وضعیت 
لیگ قهرمانان فرق دارد. از پیش مشخص نبود که چلسی در 
این مرحله باید به فرانسه سفر کند. توماس توخل، سرمربی 
آلمانی چلسی گفته بود که اگر بلیت هواپیما نشد از هر طریق 
دیگری که شده خودش و تیمش را به لیل می رساند: »طبق 
آخرین اطاعاتی که دارم، یک هواپیما داریم که می توانیم 
با آن برویم و برگردیم. اگر نشد، با قطار می رویم و اگر نه، با 
اتوبوس. اگر آن هم نشد، من خودروی 7 نفره ام را تا فرانسه 
می رانم. اگر 30 سال قبل به من می گفتید که قرار است در 
یک مسابقه لیگ قهرمانان کنار زمین حضور داشته باشم، 
زمان برگزاری آن را می پرسیدم و از هر راهی، خود را به آن 

می رساندم!« او خودش می خواهد پشت فرمان بنشیند.
 Beuley-Wyss-Goldstein نیک کندی و کنسرسیوم

نزدیک ترین گزینه برای خرید باشــگاه چلســی است. 
این گروه هم از ســوی بانک راین و هم از ســوی دولت، 
عملی ترین گزینه درنظر گرفته می شود. بانک آمریکایی 
Raine که فروش چلســی را برعهــده دارد، انتظار دارد 

پس از مذاکرات مثبت با دولت انگلیس، این باشــگاه تا 
قبل از پایان ماه جاری فروخته شــود. البته یک ســنت 
از این انتقال به آبراموویچ نخواهد رســید. از طرفی، یک 
گروه رسانه ای عربستان ســعودی هم پیشنهادی معادل 
2.7میلیارد پوند )3.5میلیارد دالر( برای خرید چلســی 
ارائه کرده اســت. محمد الخریجی از طرفداران چلسی و 
رهبر یک کنسرسیوم خصوصی اســت. اگر این اتفاق رخ 
دهد، چلسی پس از نیوکاسل دومین تیم عربستانی لیگ 
برتر خواهد شــد. پیش از این جدال این دو تیم به جدال 
صنعت نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان شباهت داشت و 
اگر چلسی به سعودی ها فروخته شود، جدال 2 تیم شبیه 
دیدار الهال- النصر خواهد شد! داویده ماسا داور ایتالیایی 
قضاوت دیدار چلســی و لیل را برعهده خواهد داشت. هر 
3 رویارویی پیشین 2 تیم به سود چلسی به پایان رسیده.

 این بازی
مرگ و زندگی است

رضا اسدی با 2گل به صدر اخبار برگشته و حتی ممکن است به ستاره غیرمنتظره 
داربی تبدیل شود. او می گوید: می دانیم کار آسانی نداریم ولی انگیزه خوبی بین 

بازیکنان وجود دارد که بتوانیم قهرمان شویم
امیرحسین اعظمی |  پرســپولیس فردا در حالی مقابل 
استقالل تهران قرار خواهد گرفت که در سال های اخیر 
به پایین تر ایستادن از رقیب دیرینه اش در جدول لیگ 
عادت نداشته است. تمام پیشکسوتان پرسپولیس هم 
در مصاحبه های چند روز اخیرشان به این موضوع اشاره 
کرده اند که داربی روز پنجشنبه، آخرین فرصتی است 
که سرخ پوشان تهرانی می توانند امیدهایشان را برای 
قهرمانی در لیگ زنده نگه دارند. رضا اســدی هافبک 
پرسپولیس هم تأکید می کند که این یکی از مهم ترین 
بازی های سرخ پوشان در این فصل است: »در این بازی 
چیزی جز برد ما را راضی نمی کند.« اسدی که در بازی 
قبلی با نفت مسجدسلیمان هر دوگل پرسپولیس را به 
ثمر رساند، در گفت وگو با همشهری ورزشی به سؤاالت 

پاسخ می دهد.

   از بازی با نفت مسجدســلیمان شروع کنیم 
که یک روز خاص برای تو بود. فکر می کردی در این بازی 

2گل بزنی؟
مهم تر از گلزنی من، برد پرســپولیس بــود. به هرحال ما بعد از 
شکست در آبادان با شرایط سختی مواجه شدیم و قبل از داربی 
باید نفت مسجدسلیمان را شکست می دادیم. بازی سختی هم 
بود ولی خدا را شکر که درنهایت 3امتیاز را گرفتیم تا برای بازی 
با استقال وضعیت بهتری داشته باشیم. من 2گل زدم ولی این 
نتیجه زحمات همه بازیکنان بود چون ما یک تیم هستیم و همه 

برای موفقیت پرسپولیس می جنگیم.

  در این فصل بارها نیمکت نشــینی را تجربه 
کردی. واقعا این موضوع تو را ناراحت نکرد؟

مگر می شــود فوتبالیســت بازی نکند و خوشــحال باشــد؟ 
نیمکت نشینی برای هیچ بازیکنی خوشــایند نیست ولی من 
یک بازیکن حرفه ای هستم و باید نسبت به این مسائل برخورد 
حرفه ای داشته باشم. هیچ وقت در مورد نیمکت نشینی دنبال 

اعتراض نبودم و به تصمیم کادر فنی احترام گذاشتم. بازی در 
پرسپولیس برای هر بازیکنی سخت اســت. شما می بینید که 
برخی نفرات چند سال اســت که در این تیم هستند ولی شاید 
فرصت زیادی برای بازی پیدا نکنند. وقتی فرصت زیادی برای 
بازی پیدا نمی کنید، اعتراض فایده ای ندارد و باید تاش کنید 

تا به چیزی که می خواهید دست پیدا کنید.

  وقتی بــازی نمی کردی، انگیــزه ات کمتر 
نمی شد؟

فوتبال برای من بخش مهمی از زندگی است و در زندگی همیشه 
باید تاش و مبارزه کرد. آدم های ضعیف فقط در شرایط سخت 
جا می زنند و من هرگز دوست نداشــتم ذره ای از انگیزه ام را از 
دســت بدهم. من ســخت تمرین می کنم و باید همیشه آماده 
باشــم، درنهایت هم کادر فنی تصمیم می گیرد چه کسی بازی 

کند.

  در مقطعی هم مورد انتقاد قرار می گرفتی. آن 
زمان چه حسی داشتی؟

در فوتبال خیلی از بازیکنــان و مربیان در چنین وضعیتی قرار 
می گیرند. شما نمی توانید فقط انتظار روزهای خوب را داشته 
باشید. مهم این است که در روزهای سخت، بی انگیزه نشوید. من 
هدف های بزرگی دارم و می دانم در پرسپولیس چه توقعاتی از 
بازیکنان وجود دارد. بازی کردن در این تیم بزرگ آسان نیست.

  پرسپولیس در شرایط خاصی قرار گرفته و 
6 امتیاز با صدر جدول فاصله دارید. آیا با این شــرایط 

شانسی برای قهرمانی دارید؟
بله، قطعا داریم. 8بازی باقی مانده است، یعنی 24امتیاز. این کم 
نیست و باید مبارزه کنیم تا به هدفمان برسیم. همه بازی ها برای 
ما حکم فینال را دارند، ما می دانیم که کار آســانی نداریم ولی 
انگیزه خوبی بین بازیکنان وجود دارد که بتوانیم قهرمان شویم 

و هواداران را خوشحال کنیم.

  در 
مورد بازی فردا 

صحبت کـــن. 
حتما می دانی کـه 

پرسپولیس راهی جز 
برد ندارد؟

داربــی همیشــه و تحــت 
هر شــرایطی حســاس اســت. هر 

دوتیم دوســت دارند برنده شــوند تا 
هواداران شــان را خوشــحال کنند. این 

بازی فضــای خاصــی دارد و بازیکنان هم 
می خواهند در زمین مسابقه بهترین عملکرد را 

نشان دهند. طبیعتا با توجه به وضعیتی که در جدول 
داریم محکوم به برد هســتیم. این بازی برای پرسپولیس 
بازی مرگ و زندگی اســت. ما بعد از این بازی 7مسابقه 
دیگر هم داریم که باید در همه بازی ها با تمرکز باال فقط 

دنبال جمع کردن امتیاز باشیم.

  چقدر احتمال می دهی نخستین شکست را 
به استقالل تحمیل کنید؟

فوتبال که قابل پیش  بینی نیســت ولی ما از لحظه ای که داور 
سوت شــروع بازی را می زند، فقط با ذهنیت برد می جنگیم و 

تاش می کنیم. ما باید این بازی را ببریم.

  در مــورد نقاط ضعف و قوت اســتقالل چه 
صحبتی داری؟

این موضوعی است که کادر فنی در موردش با ما صحبت خواهد 
کرد. ما قطعا با شناخت کامل از حریف وارد زمین خواهیم شد.

  تو در سایپا سابقه گل زدن به استقالل را هم 
داری، درست است؟

بله، در سایپا که بودم به استقال گل زدم.
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پایان خانه به دوشی

چشــم مان به جمال بازی های نزدیک در بسکتبال زنان روشن 
شــد! اگر چه دیر اما به هر حال در بازی های بی کیفیت امســال 
که اختاف 90– 80امتیازی داشتیم، همین چند بازی نزدیک 
در رده بندی و فینال غنیمت اســت. برخــاف بازی های قبلی 
که دختران خانه به دوش بودند، بازی های این مرحله در ســالن 
آزادی برگزار می شود. پخش با کیفیت از آپارات نیز از نقاط مثبت 
است. تیم های بهمن و شیمیدر فینال را خیلی نزدیک پیگیری 
می کنند و هر تیمی 3بازی از 5بازی را پیروز شود قهرمان خواهد 
شد. همینطور مشخص نیست برنده 2از 3دیدار رده بندی بین 
نفت آبادان و اکسون تهران کدام تیم خواهد بود. نظیر این بازی ها 
را در طول یک فصل بیشــتر می خواهیم اما فعا به همین سری 

چندگانه راضی هستیم.

نشست برای تشکیل اتحادیه

پلی آف لیگ بســکتبال مردان با حضور همه 16تیــم از دیروز 
آغاز شــد. تیم ها 2از 3بازی می کنند و 8تیم مشخص می شوند. 
بازی های امسال به دلیل طوالنی شدن؛ هزینه، خستگی و احتمال 
آسیب دیدگی بازیکنان را افزایش داده است. حضور هر 16تیم در 
این مرحله نیز اشکاالتی را در فرمت برگزاری نشان می دهد که باید 
با درنظر گرفتن نواقص شیوه  آن، فصل آینده را بهتر برگزار کرد. 
هم اکنون مشارکت باشگاه ها امری پسندیده و در سال های اخیر 
بی نظیر بوده است. چند روز پیش تعدادی از مدیران باشگاه ها برای 
شکل گیری »اتحادیه باشگاه های بسکتبال« نشست داشتند که 

اگر این اتحادیه شکل بگیرد، اتفاقی مهم در این رشته است.

مسابقه های بسکتبال 3نفره انتخابی کاپ جهانی زنان و مردان با 
حضور 6تیم ایران، قزاقستان، ازبکستان، سریانکا، نیوزیلند و قطر 
برگزار می شود و یک سهمیه به تیم منتخب آسیا می رسد. فیبای 
3نفره، شروع بازی ها را 5فروردین اعام کرد اما اخبار غیررسمی 
حاکی از دیرکرد فدراسیون بسکتبال برای اعام آمادگی در این 
بازی هاست. اردوی تیم دختران با 20بازیکن برپاست و کمپی هم 
برای مردان صاحب رنک جهانی درنظر گرفته شده اما اعزام تیم ها 
همچنان در پرده ابهام است. شاید فدراسیون به خاطر تأخیر در اعام 
آمادگی، مشمول جریمه نقدی شود. از طرفی باید دید در فرصت کم 

باقیمانده ویزای بازیکنان صادر خواهد شد یا نه.

دیرکرد فدراسیون برای 3 نفره

زیر حلقه
افشین رضاپور | کارشناس بسکتبال
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افقی:
 1- فقر و بدبختی- نجیب زاده 
و جوانمرد- کاشف میکروب 

سل
2- معمــار ایرانــی بنــای 

تاج محل- نوعی اسباب بازی
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معاصر
5- دســته هــاون- معطر- 

بخشودن
6- نیک بختی- جنس برخی 
از ظروف آشپزخانه- ترکیب 

آبی و سیاه
7- راه خارج شــهر- ابزاری 
برای شخم زدن و شیار کردن 

زمین- گرداگرد دهان
8- سرشــار- اتــاق داخــل 
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سوزان
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ذی قار در عــراق- اجرای اثر 
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اختصاری صفحات
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مرطوب

11- پرگار- ممکن- سخن بی پرده
12- گاز المپ هــای تبلیغاتــی- 

مقابل مثبت- محفل
13- امانــت- پایتخت لهســتان- 

همداستان رامین
14- شیرینی تولد- نام مادر کوزت 

در رمان بینوایان- گردنده
15- نوشتن همراه با خلق زیبایی- 
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حریف در 
همه سطحی 

خطرناک 
است. من 
اصال فکر 
نمی کنم 

فاصله  ای با 
رقبای داخلی 

دارم برای 
همین هر روز 

تالش می کنم 
تا به مدال 

جهانی و 
المپیک برسم 

یونس امامی، دارنده مدال برنز بزرگســاالن جهان پس از مســابقات 
جهانی 2019 قزاقستان از وزن 70کیلوگرم به وزن المپیکی 74کیلوگرم 
آمد. او در وزن جدید شانس حضور در بازی های المپیک2020 توکیو را 
از دست داد و عمال به هدفش نرسید. امامی در مسابقات قهرمانی کشور 
که به میزبانی گرگان برگزار شد، خیلی راحت تمام رقبایش را شکست 
داد و ملی پوش ایران در مسابقات قهرمانی آسیا شد. قهرمانی آسیا به 
میزبانی مغولستان اواخر فروردین ماه برگزار خواهد شد و یونس امامی 
خیلی امیدوار است تا ناکامی سال گذشته اش را در سال1401به دست 
فراموشی بسپارد. او در این گفت وگو به سؤاالت همشهری 

پاسخ داده است.

  فراز و فرود زیادی پس از تغییر وزن 
داشتی. نظر خودت در این خصوص چیست؟

درمســابقات جهانــی 2019 قزاقســتان در وزن 
70کیلوگــرم کشــتی گرفتم. در این مســابقات 
می توانســتم مدال بهتری بگیرم ولی قســمت 
نبود. بعــد از آن باید تصمیــم می گرفتم و برای 
اینکه شــانس حضور در المپیک را داشته باشم 
باید به 74کیلوگرم می  آمدم یا در 65کیلوگرم 
کشــتی می گرفتم. با توجه بــه قانون جدید 
کشتی که وزن کشــی چند ســاعت قبل از 
مســابقه اســت، امکان وزن کم کردن زیاد 
نیســت برای همین بــه 74کیلوگرم آمدم. 
نشــد که در این وزن صاحــب دوبنده تیم 
ملی در المپیک توکیو شــوم ولی امیدوارم 
این بار بــا قــدرت در مســابقات پیش رو 
 حاضر شــوم تا بتوانم در این وزن هم مدال 

بگیرم.
  مســابقات قهرمانی کشور 

چطور بود؟
طبق چرخه انتخابی تیم ملی، اکثر مدعیان 
باید در گرگان کشــتی می گرفتند و فقط 
مدال آوران مســابقات جهانی نروژ معاف 

بودند. در وزن 74کیلوگرم هم تمام مدعیان حضور داشتند و کسی معاف نبود 
که خدا را شکر توانستم اول شوم.

  به نظر فاصله خوبی با رقبای داخلی ایجاد کردی. این فاصله با 
رقبای خارجی چقدر است؟

حریف در همه سطحی خطرناک اســت. من اصا فکر نمی کنم فاصله  ای با 
رقبای داخلی دارم بــرای همین هر روز تاش می کنم تــا به مدال جهانی و 
المپیک برسم. قهرمانی کشور مردم را خوشحال نمی کند ولی مردم با مدال 
جهانی و المپیک خوشحال می شوند. وزن 74کیلوگرم کشتی گیران خیلی 
خوبی در سطح جهان دارد ولی شکست ناپذیر نیستند و برای کسب مدال هم 

باید همین خوب ها را برد.

 مسابقات قهرمانی آسیا را چطور پیش بینی می کنی؟
هم اکنون در اردوی تیم ملی هستیم. برای عید احتماال کادر فنی چند روزی 
اردو را تعطیل می  کند و بعد آن دوباره به اردو برمی گردیم. همه در کنار هم 
داریم تاش می کنیم تا نتیجه بگیریم. امیدوارم در مغولستان همه  چیز خوب 
پیش برود تا بهترین کشــتی هایم را به نمایش بگذارم. قهرمانی آسیا شروع 
کارم در ســال1401 است که تمام تاشــم را می کنم اگر خدا بخواهد سال 

خوبی برایم باشد.

  اگر در قهرمانی آسیا طال بگیری از حضور در جام تختی معاف 
هستی. فکر می کنی این اتفاق برایت رخ دهد؟

من به این مســئله فکر نمی  کنم فقط تاش می کنم تــا بهترین عملکردم را 
داشته باشم. اگر کم اشتباه باشم قطعا نتیجه می گیرم. کسی برای باخت روی 
تشک نمی رود ولی اشتباهات است که برنده و بازنده را روی تشک مشخص 

می کند.

  با صحبت هایی که کردی مشخص اســت بیشتر عید را در 
اردوی تیم ملی هستید؟

دقیقا همینطور اســت. البته خیلی شده است که ســال تحویل هم در اردو 
بودم. امسال اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، ســال تحویل خانه هستیم و همین 
خوب است. سال تحویل هایی که در اردو بودم هیچ کدام بد نبوده ولی در کنار 

خانواده بودن چیز دیگری است.

کم اشتباه باشم طال می گیرم
 یونس امامی، ملی پوش کشتی آزاد 74کیلوگرم ایران امیدوار است سال 1401

را با قهرمانی در آسیا آغاز کند



 مرور خاطرات نوروزی
 مادر شهیدان خالقی پور

لباس عیدشان را 
خودم می دوختم

حاجیه خانــم فروغ منهی، مادر شــهیدان 
داوود، رســول و علیرضا خالقی پور و همسر 
جانباز شــهید محمود خالقی پور، نمونه ای 
بی بدیل از یک بانوی ایثارگر ایرانی اســت 
که برای پاســداری از دین و وطنش از همه 
دلبســتگی هایش دل کنده اســت و ما چه 
می دانیم که این دل کندن و داغ جوان دیدن 
چه دردی است جانکاه. حاال این حاجیه خانم 
منهی است که نه یک داغ که 3داغ جوان دیده 
و عمری از همسر جانباز پرستاری کرده. او اما 
این روزها گرچه در فراق عزیزانش نشســته 
اما با افتخار می گوید 10پسر هم داشتم باز هم 
راهی جبهه می کردم و اگر می شد خودم هم 
می رفتم. در آستانه سال نو پای صحبت های 
این بانو نشستیم تا از روزهای خوش و خاطرات 

نوروزشان برایمان بگوید.
چهارشنبه سوری و شیطنت پسران

وقتی از روزهای نوروزی و خاطرات سال های دور 
صحبت می شود، لبخند معناداری روی لب های 
مادر نقــش می بندد و مثل همیشــه با هیجانی 
خــاص از آن روزها می گوید؛ »از بچگی رســول 
و علیرضا هم هیکل و هم قد هم بودند. همیشــه 
یک جور و یک اندازه برای آنها لباس می گرفتم. 
لباس عید آنها چند بخش داشت؛ پلیورهای آنها را 
خودم می بافتم. کامواهای خوش رنگ از بازار دوم 
می گرفتم و یک ماه مانده به عید برای آنها پلیور 
می بافتم. لباس زیر پلیور و کت و شلوارشان را هم 
از بازار تهران می گرفتــم. قیمت های بازار بهتر و 
اجناس اش متنوع بود. البته همیشــه به سلیقه 
خودم لبــاس می گرفتم و بچه هــا هم کلی ذوق 
می کردند.«  »چند سال قبل از پیروزی انقاب، 
شب چهارشنبه سوری بچه ها وسوسه روشن کردن 
آتش داشتند. برای اینکه خودم حواسم به آنها باشد 
و اتفاقی پیش نیاید، در حیاط خانه آتش روشن 
کردیم. بچه ها چه ذوقی کرده بودند! از روی آتش 
می پریدند و بازی می کردند و می گفتند سرخی 
تو از من، زردی من از تو! همان موقع خدا رحمت 
کند پدر بچه ها با چند پاکت میوه وارد خانه شد. 
یکی از بچه ها وقتی داشت از روی آتش می پرید 
هول شد و دستش به پاکت میوه ها خورد. پاکت 
پاره شد و میوه ها نقش بر زمین شدند. اولش بچه ها 
ترسیدند که نکند حاج آقا آنها را دعوا کند. وقتی 
دیدند پدرشان هم لبخند روی لبانش نشسته، مثل 
بمب خنده ترکیدند و صدای خنده هایشان حیاط 

خانه را برداشت.«
شیشه مربا، قلک عیدی ها بود

بازگو کردن خاطرات روزهای با هم بودن شــان، 
مادر را ســر ذوق می آورد؛ »هر سال هفت سین 
را با کمک بچه هــا می چیدیم. البتــه مثل حاال 
هفت ســین خیلی هم مهم نبود. سفره های عید 
را در اتاق بزرگ پهن می کردیــم و بچه ها میوه، 
شیرینی و شکات می چیدند. گوشه ای هم بشقاب 
و کارد و قندان می گذاشتند. ماشاءاهلل بچه ها همه 
کارها را خودشان انجام می دادند و کاری برای من 
نمی گذاشتند. شب عید هر سال سبزی پلو با ماهی 
می پختم و بعد از سال تحویل بچه ها عیدی شان 
را از الی قرآن از دست پدر می گرفتند.« حرف از 
عیدی و عیدی گرفتن که می افتد مادر لبخندی 
می زند و می گویــد: »عیدی های آن زمان خیلی 
زیاد نبود. سکه های 3یا 5زاری به بچه ها می دادند. 
بچه ها عیدی هایشان را در شیشه های خالی مربا 
جمع می کردنــد. هر کدام یک قلک شیشــه ای 
داشتند و بعد از سیزده به در آنها را به من می دادند 
تا برایشــان نگه دارم. خرد خرد در روزهای دیگر 
سال از آن اســتفاده می کردند. هنوز هم صدای 
سکه های عیدی در شیشــه های مربا، مرا به یاد 
آن روزهای خوب می اندازد. در یک کام می گویم 
که بچه ها از کمترین امکانات بیشــترین لذت ها 
را می بردند. حــاال زمانه برعکس شــده! بچه ها  
بیشــترین امکانات را دارند اما نه تنها هیچ لذتی 

نمی برند، بلکه قدر آنها را هم نمی دانند«.
از خدا عیدی گرفتم 

خبر شهادت داوود را روز اول عید در نبود پدر به 
حاجیه خانم دادند. او درباره شــهادت نخستین 
فرزندش چنین می گوید: »فقط مادران شــهدا 
می دانند که چه حالی شــدم. 34ســال بیشتر 
نداشــتم، همســرم کنارم نبود. دوست باایمانی 
داشــتم که اتفاقــا در منزل مان مهمــان بود. با 
اطمینان گفت: شــکر خدا را کن و استوار باش. 
با صدای او دلم قوت گرفت. ســریع وضو گرفتم، 
سجاده را پهن کردم و 2رکعت نماز شکر خواندم. 
هیچ وقت حال و هوای آن نماز از یادم نمی رود. اگر 
2رکعت نماز، در سراسر عمرم قبول افتاده باشد، 
همان 2رکعت بوده اســت. با خودم گفتم: خدایا! 

این بهترین عیدی است که به من رسید«. 
 کلمات هم برای نوشتن از صبر این بانو عاجزند اما 
عید امسال هم از راه می رسد و سادگی، صمیمیت، 
صداقت، صفا، سخاوت، صبوری و سکوت این مادر 
هفت سین خانه شــهیدان خالقی پور را بار دیگر 

رنگین می کند.

یادداشت
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عید آمد،داوود نیامد
مرور خاطرات پدر و مادر شهید داوود احسانی که عید نوروز هم سالروز تولد و هم سالروز شهادتش است

سال به ایســتگاه پایانی اش رسیده و اسفند، 
واپسین نفس هایش را می کشد. این روزهای 
پایانی سال که تمام شهر درگیر و دار تحویل یک 
سال جدید هستند برای بسیاری از خانواده های 
شهدا، یادآور سالروز شــهادت فرزندانشان 
است زیرا تعداد عملیات ها و شهدای اسفند و 
فروردین در تاریخ دفاع مقدس کم نیست. یکی 
از این خانواده ها، پدر و مادر شهید داوود احسانی 
هستند که هر ساله این روزها را با دو مناسبت 
تولد در نخستین روز سال1344 و شهادت در 
دومین روز سال1361 در عملیات فتح المبین 
تجربه کردنــد. آری داوود در ســالروز تولد 
شانزده سالگی  اش در عید نوروز مهمان سرورش 
امام  حسین)ع( شد. با ما همراه باشید تا خاطرات 

این پدر و مادر شهید را با هم مرور کنیم.

مادر و یک دنیا خاطره
مادر اســت دیگر؛ حرف از دردانــه  اش که به میان 
می آید، اشــک و لبخند ناخواسته سراغش می آید. 
گاهی از شیرینی و شیطنت داوود می گوید و گاهی 
از دلتنگی های مادرانه اش: »داوود هر پنجشنبه مرا 
با موتور گازی  اش به حرم شاه عبدالعظیم حسنی)ع( 
می برد و من از اینکه پســرم مردی شده و می تواند 
مرا با خود به این اماکن زیارتــی ببرد، خیلی ذوق 

می کردم. احســاس می کردم کــوه بزرگی برای 
تکیه دادن پیدا کردم. وقتی پشــت موتور گازی او 
می نشستم، حس زیبایی داشتم و به خود می بالیدم. 
یک بار موتور او خراب شد و به شوخی به من گفت: 
مادر از بس تو را با این وزن زیاد، این طرف و آن طرف 
بردم، موتورم خراب شده است. با گفتن این جمله 
همه خانواده زدیم زیر خنده و من به شــوخی در 
جواب او گفتم: خوب است، حاال خراب شدن موتورت 
را سر من و وزن زیاد من انداختی تا خرج تعمیرش 
را از من بگیری؟ پدرش طبقه اول این خانه را تبدیل 
به کارگاه نجاری کرد و داوود کــه قدری بزرگ تر 
شده بود، در کنار درس به کمک پدرش می رفت و 
کمک حال او بود. گاهی به نجاری مشغول می شد و 
بعضی اوقات دستی بر سر و وضع کارگاه می کشید.« 
خاطره گویی های حاجیه خانم فاطمه قلعه کوب گل 
کرده است و از روزهای با داوود بودنش می گوید: » 
پس از پیروزی انقاب داوود و دوســتانش تا پاسی 
از شب در جایی شــبیه زیر پله می ماندند و به نوبت 
نگهبانی می دادند. زمستان های آن سال ها خیلی 
سرد بود و آنها نفت زیادی برای روشن نگه داشتن آن 
فضا نداشتند. یک شب آمد و به دور از چشم پدر به 
بند انگشت خود اشاره کرد و گفت یه کم به من نفت 
می دهی. بعد از آن ســال ها گاهی وقت ها احساس 
می کنم داوود از همان در وارد می شــود و یواشکی 

مثل آن روز با من صحبت می کند.«

عاشق سیب سرخ بود
سفره هفت ســین ســال61 بدون حضور داوود 

پهن شد. مادر، لحظه تحویل سال دلهره عجیبی 
داشت. چشم به در خانه داشــت تا فرزندش وارد 
شــده و او را در آغوش بگیرد. دلشوره عجیبی هم 
به ســراغش آمده بود و لحظه  ای دســت از سر او 
برنمی داشــت. مادر از آن نوروز بی داوود برایمان 
می گوید: »نوروز آن ســال حس عجیبی داشتم. 
بعدها متوجه شــدم آن دلهره های سال تحویل 
برای چه بوده اســت«. مادر که هنوز دلخوش به 
دلخوشی های پسر نوجوانش است می گوید: »داوود 
عاشق سیب سرخ و به ویژه بوی سیب سرخ سفره 
نوروز بود. حاال هر وقت ســیب سرخ می بینم، یاد 
داوود می افتم.« با گفتن این جمات بغضی گلوی 
مادر را می فشارد، طاقت نمی آورد و آرام آرام اشک 
می ریزد. همزمان با پاک کردن اشــک ها با گوشه 
روســری  اش ادامه می دهد: »هر وقت می خواهم 
برای او چیــزی خیرات کنم، چند کیلو ســیب 
سرخ گرفته و در محله پخش می کنم. داوود پسر 
 قانعی بود و هر غذایی کــه می پختم می خورد اما 
باقالی پلو را از همه غذاها بیشــتر دوست داشت. 
تمام عیدی هایش را به من می داد. آن زمان مثل 
حاال نبود که به بچه ها اسکناس های 10هزارتومانی 
عیدی بدهند. عیدی آن وقت بیشــتر جوراب و 
تخم مرغ رنگی و… بــود. کمتر پیش می آمد که 
کســی پول عیدی بدهد. داوود مسئول رساندن 
عیدی دختران فامیل بود زیرا مــا آذری زبان ها 
رســم داریم به دختران ازدواج کرده عمه، خاله، 
دایی و عمو عیدی بفرستیم. وقتی داوود عیدی ها 
را تحویل مــی داد، به او جــوراب و مقداری پول 
می دادند. او هر چه جمع می کــرد به من می داد. 
وقت خرید نوروز هم، خیلی دنبال خرید لباس و 
کفش نو نبود و همیشه می گفت: باید خودمان را نو 

کنیم نه ظاهرمان را«. 

شهادتش عیدی ما بود
حاج عزیز احسانی، پدر شهید هم به خاطره ای از 
پسر شهیدش اشاره می کند و می گوید: »از سن 
نوجوانی جذب پایگاه بســیج محله شد. وظایف 
زیادی برعهده گرفته بود و کمتر در خانه حضور 
داشــت. ویژگی های رفتاری بچه های بسیجی بر 
او تأثیر گذاشــته بود و همین عامل باعث می شد 
اطرافیان از کارها و رفتار او لذت ببرند. برای حفظ 
امنیت محله بعد از پیروزی انقاب، با دوستانش 
یک گروه 5 نفره تشکیل داده بودند. داوود با چند 
نفر از دوســتانش در محله نگهبانــی می دادند و 
نزدیک سحر برای استراحتی کوتاه به خانه های 
خود می رفتند«. پدر از لحظه سخت وداع با پسرش 

می گوید: »دومین روز از سال جدید بود که خبر 
شهادتش را دادند. وقتی پیکر داوود را در پزشکی 
قانونی دیدم، شــوکه شدم. چشــم هایم جایی را 
نمی دید. به علت جراحات زیاد بر اثر انفجار مین، 
به سختی توانستم صورت او را تشخیص دهم. این 
وضعیت تا زمان خاکسپاری او با من بود. با این حال، 
خوشحالم که فرزندم با سن و سال کم راه درستی 
در زندگی  اش انتخاب کرد. یاد او همیشــه در اول 
فروردین ماه و آغاز سال جدید با ماست و شهادت او 
عیدی از سوی خدا بود«. ناگفته نماند به همت پدر 
شهید در زادگاه شهید داوود احسانی در روستای 
حافظ از توابع بستان آباد در آذربایجان شرقی یک 
دفتر مخابراتی ساخته شد و فعالیت می کند که نام 

شهید روی آن نصب شده است.

رفت و سرافرازمان کرد
فضــه احســانی، خواهر 
کوچک تــر شــهید که 
افتخار همراهی 11بهار 
با تک برادرش را داشــته 

خاطرات شیرینی از او دارد و می گوید: »جنگ که 
شروع شد فعالیت های اجتماعی داوود در محله و 
بسیج بیشتر شد. به ویژه زمانی که دکتر چمران به 
شهادت رسیدند، با کمک دوستانش مراسم  بسیار 
باشــکوهی در محله، مقابل خانه و پایگاه بسیج 
برگزار کرد. از ویژگی هــای بارز برادرم این بود که 
با وجود سن و سال کم، رفتار بسیار غیرتمندانه  ای 
داشت و خیلی حساس به حجاب بود. تأکید داشت 
که خواهرها حتما چادر سر کنند. عاوه بر خواهر ها 
از دختران فامیل هم درخواست می کرد که حجاب 

برتر یعنی چادر را انتخاب کنند«.
 او در ادامه از خاطره که نــه بلکه از یک حقیقت 
زندگی داوود برایمان می گوید: با اینکه سن کمی 
داشتم و کاس چهارم ابتدایی بودم اما دقیقا به 
یاد دارم که وقتی می خواست برای اعزام به جبهه 
ثبت نام کند، به او گفته بودند که شــما 5خواهر 
داری و تنها پسر این خانواده هستی. بمان و بگذار 
آنها که چند پسر هســتند به جبهه بروند. آنجا 
جمله  ای گفته بود که بسیار تامل برانگیز است و 
ما این جمله را روی سنگ مزارش حک کردیم تا 
هم خودمان و هم هر کسی که از آنجا عبور می کند 
این جمله را بخواند و راجــع به آن فکر کند. و آن 
این است: »پدران عزیز! با خون فرزندان خویش 
اســام را یاری کنید! حتی اگــر یگانه فرزندتان 
باشد. اینکه ما یکی باشیم یا چند نفر مهم نیست، 
مهم این است که باید با چنگ و دندان از وطن و 

ناموس خود دفاع کــرده و اجازه ندهیم که حتی 
کوچک تریــن خللی در آرمان هایمــان به وجود 
بیاید.« او که از قشــر فرهنگی جامعه و ســال ها 
مدیر یک دبیرستان دخترانه بوده، همیشه دغدغه 
معرفی درست شهدا به نســل جوان را داشته و 
می گوید: »بسیاری فکر می کنند شهدا آدم های 
خاص و دست نیافتنی ای بودند یا زندگی متفاوتی 
داشــتند، باید بگویم که اصا اینگونه نیست. اگر 
زندگی شهدا را واکاوی کنیم متوجه خواهیم شد 
که آنها آدم هایی کاما عادی بودند که مثل دیگران 
زندگی کرده و اکثرا زندگی های متوسطی داشتند. 
در دفاع مقدس از هر صنف و قشری شهید داریم؛ 
از پزشــک و مهندس گرفته تا کارگر، دانشجو و 
محصل. بنابراین از یک حوزه خاص نبودند که ادعا 
کنیم که آدم های خاص آسمانی و تافته جدا بافته 
بودند. تنها فرق شهدا با ما این است که آنها خود و 
نیت شان را برای خدا خالص کرده و درک کردند 
که برای رســیدن به خدا باید تــرک گناه کنند. 
همین تفاوت آنها را به خدا رساند و خداوند آنها را 
گلچین کرد و طبق آیات قرآنی نزد خودش به آنها 

روزی داده و زندگی می کنند. 
دقیقا می خواهم به کتاب »سه دقیقه در قیامت« 
اشاره کنم که در آن احواالت شهدا در عالم برزخ در 
چندین موقعیت ترسیم شده و براساس این کتاب 
واضح اســت که شــهدا آدم های زمینی و عادی 
بودند و تنها تفاوت ایمان شان بود«. خواهر شهید 
معتقد است برای معرفی سبک زندگی شهدا باید با 
روش های نوین سراغ نسل جدید برویم زیرا دشمن 
با مدرن ترین روش ها سعی در گمراهی نسل نوجوان 
و جوان ما کرده است؛ »حقیقت این است که ما در 
این زمینه چندان موفق نبودیم زیرا شرایط بسیار 
سخت شده است؛ دشمن با تهاجم فرهنگی و فضای 
مجازی و هزاران ابزاری که در دست دارد حمله ور 
شده است و تنها هدفش هم دوری نسل جوان ما از 
مسیر شهدا و رزمنده های مخلص است. همین یک 
جمله می تواند یک چراغ برای ما باشــد. چرا آنها 
می خواهند ما را از شهدا دور کنند، به خاطر اینکه 
می دانند اگر ما را از شهدا دور کنند به هدف شان 
می رســند. پس از همین نقطه باید درک کنیم 
که باید به هر وســیله که هست ســبک زندگی 
شهدا را ترویج دهیم. برپایی کارگاه های تخصصی 
و دیدار با خانواده شــهدا و اردوهــای راهیان نور 
و... ازجمله مواردی اســت که می تواند فرزندان 

ایــن ســرزمین را با شــرافت 
 مــردان جنــگ و دفاع مقدس

 آشنا کند.« 

این مجموعه زاویه نگاه 
جدیدی دارد

 گفت وگوی همشهری
 با کارگردان مستند »غیررسمی«

افزایش تولید ســریال
 راه رقابت با ماهواره نیست

 گفت وگو با پیمان جبلی؛
رئیس رسانه ملی

 علوم انسانی اسالمی
 ابزاری  برای
 دیپلماسی

علی فعال
شهید مدافع 

سالمت 

در روزهایــی که ویروس 
منحوس کرونا سختی ها و 
محدودیت های زیادی را 
برای مردم و نگرانی های 
جــدی را در جامعه ایجاد 
کرده بود، مدافعان سالمت 
شــجاعانه و مخلصانــه 
خســتگی های  تمــام 
کار، دوری از خانــواده و 
قرنطینه را بــرای دفاع از 
سالمت جامعه و آسایش 
مردم به جــان خریدند 
و در این راه انســان های 
شــریفی جان خود را از 
دســت دادند؛ از پزشک، 
پرســتار و بهیار گرفته تا 
کارکنان بیمارســتان و 
 حتــی تطهیرکننده های

بهشت زهرا)س(. شهید 
علی فعال از کادر خدماتی 
بیمارستان بقیه اهلل)عج( 
یکی از صدها عزیزی است 
که به تازگی پس از ماه ها 
جهاد در خط مقدم مبارزه 
با کرونا به جمع شــهدای 
مدافع سالمت پیوست و نام 
خود را در جرگه ایثارگران 

سال 1400 ثبت کرد.

شهیده فاطمه اسدی
نخستین بانوی 

مفقوداالثر 

از چهره های خبرساز در 
حوزه ایثار در ســالی که 
گذشت می توان به شهیده 
فاطمه اسدی اشاره کرد. 
او نخستین بانوی شهیده 
مفقوداالثر کشور است که 
آبان ماه امسال پیدا شدن 
پیکرش خبرســاز شد. 
اسدی متولد سال 1339در 
روستای باقرآباد از توابع 
شهرستان دیواندره است. 
وقتی تنها 22سال داشته 
و صاحــب 2فرزند بوده، 
در هشتم شــهریورماه 
سال 1363بعد از تحمل 
یک ماه اسارت و شکنجه، 
توســط عناصــر خائن 
گروهک دمکرات تیرباران 
می شود. اما پیکر او هرگز 
به خانــواده اش تحویل 
داده نمی شود. امسال در 
جریان عملیــات کاوش 
پیکر مطهر شهدا توسط 
پیکر  تفحص،  گروه های 
مطهر این بانوی شهیده 
پس از گذشــت 37سال 
از شهادت و گمنامی، در 
ارتفاعات چهل چشــمه 

کردستان پیدا شد.

علی لندی
نماد ایثار 
اجتماعی 

در ســالی که گذشــت 
آسمانی شدن علی لندی، 
نوجوان 15 ســاله ایذه ای 
که بــرای نجــات دو زن 
به دل آتــش زده و دچار 
سوختگی شدید شده بود، 
یکی از داغ ترین و البته 
غمگین تریــن خبرهای 
ایثار اجتماعی است. بی راه 
نگفته ایم اگر او را چهره 
ایثار ســال 1400معرفی 
کنیم. این نوجوان فداکار 
که به دل آتش زده و دچار 
بیش از 90درصد سوختگی 
شده بود، چند روزی در 
بیمارستان بستری شده 
و تحت درمان قرار گرفت 
اما متأسفانه به علت شدت 
سوختگی پرکشید. آوازه 
ایثار و شهامت او در دنیای 
مجــازی و حقیقی چنان 
پیچید که بســیاری از 
فعاالن اجتماعی با انتشار 
توییت هایی خواســتار 
ثبت شدن نام علی لندی 
در کتاب هــای درســی 

شدند.

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

تو تک پسری!  نرو جبهه
وقتی می خواســت برای اعزام به جبهه ثبت نام کند، به او گفته بودند که شما 5 خواهر 
داری و تنها پسر این خانواده هستی، بمان و بگذار آنها که چند پسر هستند به جبهه 
بروند. آنجا جمله  ای گفته بود که بسیار تامل برانگیز است: »پدران عزیز! با خون فرزندان 
خویش اسالم را یاری کنید! حتی اگر یگانه فرزندتان باشد. اینکه ما یکی باشیم یا چند 
نفر مهم نیست، مهم این است که باید با چنگ و دندان از وطن و ناموس خود دفاع کنیم.«

مکث

پدر و مادر شهید داوود احسانی که نامش بر روی بازار عبدل آباد ماندگار شده است

می
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گفت وگوی همشهری با کارگردان مستند »غیررسمی«
این مجموعه زاویه نگاه جدیدی دارد

چهارمیــن قســمت از مســتند 
»غیررسمی« که به دیدار رهبر انقالب 
با جمعی از طنزپردازان کشور در تیر 
سال 1398می پردازد، روز گذشته در 
حوزه هنری به نمایش درآمد. قسمت 
اول این مســتند به راویان دفاع مقدس، قسمت دوم به 
هنرمندان و قسمت سوم به فعاالن حوزه علم و فناوری 
اختصاص داشت که مخصوصا از قسمت دوم آن استقبال 
ویژه ای به عمل آمــد. علی صدری نیــا، کارگردان این 
مســتند، در گفت وگو با همشــهری از چگونگی تولید 
»غیررسمی 4« و بازخوردهای آن گفت و ابراز امیدواری 
کرد که به زودی شاهد پخش این مســتند از تلویزیون 

خواهیم بود.

 ساخت مســتندهای »غیررســمی« چطور
آغاز شد؟

شروع تولید این کار از اسفند 1397اتفاق افتد. از سال 1395تا 
1398، یعنی تا قبل از کرونا، حضرت آقا دیدارهای غیررسمی 
و صمیمانه ای با گروه های مختلف فرهنگی، هنری، علمی و 
جمع های مختلف داشتند که هیچ وقت رسانه ای نمی شد. اما 
همیشــه از طرف افرادی که در این جلسات حاضر می شدند 
این درخواست وجود داشت که این جلسات انتشار پیدا کند 
و خود این افراد هم حاشیه نویسی هایی  از این دیدارها منتشر 
می کردند. لذا ایده اولیه این کار از ابراز تمایل خود این دوستان 
شکل گرفت و بعد از همان اسفند 1397بازبینی فیلم جلسات 
و طراحی فرمی و آماده کردن مقدمات کار شــروع شــد و از 
اواسط 1399قسمت های این مجموعه یکی  یکی به خروجي 
رسید و االن هم به قسمت چهارم رسیدیم که به نظرم یکی از 
قسمت های جذاب این مجموعه است و برای مردم هم جذاب 

خواهد بود.
 برای تولید هر قسمت از این مجموعه باید چند 

ساعت فیلم ببینید؟
برای هر قسمت متفاوت است. بعضی قسمت های این مجموعه 
براساس یک جلسه طراحی و تولید می شود و بعضی قسمت ها 
مثل قســمت دوم غیررسمی که می خواســتیم فضای کلی 
جلسات را نشان دهیم، تصاویر 31جلسه در آن استفاده شده 
بود. قسمت سوم شاید 6ـ5جلسه را شامل می شد و به اضافه 
اینکه هر کدام از این قســمت ها به همان جلســات محدود 
نمی ماند و سراغ دیدارهای قبلی و آرشیوهایی از گذشته هم 

به تناسب موضوعات می رویم.
از نظر فنی، شما با مصالح و تصاویر آرشیوی کار 
می کنید و ممکن است گاهی به نمایی نیاز داشته باشید که 
آن نما را در اختیار نداشته باشید. این موضوع مشکلی در 

کار ایجاد نمی کند؟
چون این جلسات از سال 1395شروع شده و ما تازه در اسفند 
1397این کار را شروع کردیم، بخش قابل توجهی از تصاویر 
آرشیوی است. اما ما در هر قسمت به سراغ 5ـ4نفر از افرادی 
می رویم که اتفاق خاصی برای شان در آن جلسه افتاده؛ مثا 
صحبتی کرده اند. مصاحبه هایی با این افــراد داریم و تاش 
کردیم روایت مان را کامل کنیم. جالب اســت این نکته را هم 
بگویم که این جلسات اصا به نیت رسانه ای شدن ضبط نشده 
و جلسات داخلی محسوب می شده و اگر دقت کنید، این در 
تعداد محدود دوربین ها یا نوع صدابرداری آن مشخص است. 
همانطور که گفتم، بعدا به درخواست شرکت کنندگان در این 
جلسات، تصمیم به ساخت این مســتندها و استفاده از این 

تصاویر گرفته شد.
 بازخوردها چطور بوده است؟ مثال قسمت دیدار 

با هنرمندان و سینماگران خیلی مورد توجه قرار گرفت.
هر قسمت به تناسب موضوع و مخاطبی که دارد، بازخوردهای 
خوبی گرفته است. مثا قسمت دوم که دیدار با هنرمندان و 
سینماگران بود، خیلی واکنش برانگیز شد؛ هم در رسانه های 
داخلی و هم در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور. چهره ها 
و اشــخاص مختلف هم بــه آن پرداختند. هر کــدام از این 
قســمت ها زاویه نگاه جدیدی به موضوعــی دارد که کمتر 
درباره اش صحبت شــده و ناگفته هایی را درباره آن موضوع 
مطرح می کند. مــا تاش داریم بحث هایــی که در خروجی 
مستند می آید تکراری نباشد و نکات جدیدی داشته باشد و 
تنوع موضوعات در آن دیده شود. به تناسب نکات و موضوعات 
جدیدی که سراغش می رویم، هر دفعه با بازخوردهای متفاوت 
و خوبی مواجه شده ایم. در قسمت چهارم هم به سراغ بعضی 
موضوعــات و ابعادی رفته ایم که در این ســال ها کمتر گفته 
شــده و حاوی زاویه نگاهی اســت که کمتر درباره اش حرف 

زده شده است.
 بعــد از واکنش رســانه های فارســی زبان، 

حساسیتی در ادامه کار شما ایجاد نشد؟
نه، چون مســیر تولید این کار مسیر روشنی است و مشخص 
است که باید قسمت به قسمت سراغ چه موضوعاتی برویم. این 
مسیر ادامه پیدا کرد و بعد از قسمت دوم، قسمت های سوم و 
چهارم ساخته شد. اتفاقا واکنشی که این رسانه ها نشان دادند 
کاما منفعانه بود. چون در این سال ها بعضی از این رسانه های 
معاند تاش کرده بودند تصویری از رهبر انقاب بســازند که 
مورد عاقه خودشــان بود، اما یک دفعه با این مســتند انگار 
پرده ای کنار رفت. این در حالی است که سابقه جلسات رهبری 
با گروه ها و افراد مختلف به چند سال اخیر محدود نمی شود 
و این قضیه به سال ها پیش برمی گردد. اساسا جلسات رهبر 
انقاب موضوعات متفاوتی را شامل می شود و وقتی تنها یکی 
از این جلسات کمی رسانه ای شد و زاویه دیگری از ارتباطات 
رهبر انقاب را با گروه های مختلف نشان داد، انگار این رسانه ها 
احساس کردند همه آن چیزهایی که درباره اش حرف می زدند 
و تاش می کردند تصویری از آن بسازند، یک دفعه فروریخت 
و به همین دلیل در آن روزها واکنــش عصبی و منفعانه ای 
نشــان دادند. روایت صادقانه این ارتباط و جلساتی که رهبر 
انقاب با گروه های مختلف دارند و می نشینند پای حرف ها و 
نقدهای حاضران در این جلسات و دستور رسیدگی به مسائل 
مطرح شده را می دهند، منجر به این اتفاق شد که آن رسانه ها 
نتوانستند سکوت کنند و ســعی کردند به این روایت خدشه 
وارد کنند. طبیعتا چون خود مســتند در برابر مخاطبان بود، 
خدا را شکر بازخوردهای خوبی از داخل کشور به این مستند 

نشان داده شد.

معرفی کتاب

در روزهای پایانی ســال موضوعی که 
ســروصدا به راه انداخت، حذف بخش های خبری 
اســت. این تغییر و تحوالت در معاونت سیاسی و 

بخش های خبری بر چه اساس است؟ 
در مورد سیاســت هایی که پیش از 5ماه گذشــته در 
حوزه معاونت سیاســی سازمان اجرا شــده و بیش از 
حوزه های دیگر در بین مخاطبان و افکار عمومی نمود 
داشته، این نکته مدنظر است که حوزه سیاسی به لحاظ 
اجرای سیاســت های تحولی حوزه زودبازدهی است. 
حوزه های دیگر سازمان صداوســیما، به برنامه ریزی 
درازمدتی نیاز دارند بــرای اینکه ایده، تبدیل به برنامه 
شود، زمان بر هست. بعضی از ایده ها شاید سال ها طول 
بکشد تا به نتیجه برســد؛ مثل کارهای نمایشی فاخر 
و به قول مــا که می گوییم الف ویــژه، که بعضی اوقات 
5سال یا 6ســال تولید طول می کشــد، طراحی ایده، 
شــکل گیری ایده و فیلمنامه و تصمیم به اجرا گاهی 
اوقات 2دهه طول می کشد. مثل کار »حضرت موسی 
)ع(« که شــروع کردیم و کار »ســلمان فارسی« که 
شروع شده و میانه راه اســت. اینها ایده هایی هستند 
که از 2دهه پیش حداقل اراده آن در صداوسیما وجود 
داشته و تازه االن به بار نشسته، لذا این حوزه ها دیر بازده  
هســتند و هر مدیر جدید ســازمانی که می آید، برای 
اینکه سیاســت های تحولی اش در حوزه های نمایشی 
دیده شود به یک یا بیش از یک سال زمان احتیاج دارد 
اما مدل خبر اینطور اســت که زود می توانید سیاست 
مدنظرتان را اعمال کنید و به نتیجه برســید. آنچه در 
حوزه سیاسی و خبر و اطاع رسانی، از روز اول در حکمی 
که برای معاونت تأیید سیاسی صادر شد مشخص بود، 
این بود که در حوزه خبر، تحولــی که دنبال می کنیم 
تحول مبتنی بر ســندمحوری اســت؛ درواقع مبنای 
اولویت دهــی و اولویت بندی و پیگیــری و مطالبات را 
برمبنای اسناد باالدستی می گذاریم. چون احساس ما 
و آسیب شناسی ای که کرده بودیم این بود که مشکل 
کشور این است که اسناد و قوانین بسیار زیادی داریم 
منتهی هیچ کدام آنطور که باید و شاید اجرا نمی شوند؛ 
یعنی اجرای سندها، اجرای قوانین، آن هم قوانین مهم 
و اساسی، قدم اول برای حل مشکات کشور است. لذا 
مبنای کار را در حوزه خبر، ســندمحوری قرار دادیم، 
در حوزه خبر، اوال تشــخیص اولویت بر مبنای ســند 
تشخیص درستی باشد، از نگاه های سلیقه ای و به عبارتی، 
شخص محوری در حوزه سیاسی عبور کنیم و به حوزه 
رســانه محوری به معنی صداوســیما محوری برسیم. 
سازمان صداوسیما به عنوان رسانه، به عنوان یک دستگاه 
بسیار مهم تصمیم گیر در حوزه فرهنگ و اطاع رسانی 
باشد که تصمیم بگیرد نه یک فرد، نه یک سلیقه، نه حتی 
یک خبرنگار. یک سوژه توسط خبرنگار مطرح می شود، 
بعد جریان ســازی و پیگیری پرونده هاست که باید در 
یک اتاق فکری شــکل بگیرد، این اتاق فکر به قوانین و 
اسناد باالدستی و چالش های روز کشور مسلط است، 
و به اولویت های کشور مســلط است که اینها باید حل 
شود، پیگیری و دنبال شود. اولویت اول این بود که بحث 
سندمحوری باشد و بعد موضوع هم افزایی. هم افزایی هم 
یکی از مهم ترین اهدافی است که در حوزه خبر، دنبال 
می شود. سال های ســال در حوزه سیاسی بخش های 
متعدد خبری در کنار شبکه خبر را داشتیم که عاوه بر 
آن، خبرگزاری صداوســیما را هم از سال 94 که خودم 
معاون سیاسی سازمان بودم از شکل واحد مرکزی خبر 
به خبرگزاری صداوســیما تبدیل کردیم که دالیل آن 
هم قابل ذکر است، مجموعه های متعددی را در حوزه 
خبر داشتیم اما جریان سازی ای که تأثیرگذاری داشته 
باشد و منجر به نتیجه شود، کم اتفاق افتاده بود. ما برای 
اینکه از همین ظرفیت موجود فعلی که همکاران باسابقه، 
باتجربه و خوش فکر و بعضــا منحصربه فردی در حوزه 
کاری خودشان بودند، بتوانیم بهترین استفاده را کنیم، 
تصمیم به هم افزایی نیروها گرفتیم. برای این کار حتما 
الزم بود تمام این ظرفیت ها از شبکه خبر، بخش های 
مختلف خبری و خبرگزاری صداوســیما با هم یک جا 
دیده شــوند و ما چندین گروه تخصصــی خبرگزاری 
صداوســیمایمان را به 20-10گروه تخصصی تبدیل 
کنیم و هر گروه تخصصی حداقل دوباره برای خودش 
15-10میز تخصصی داشته باشــد؛ به طور مثال یک 
گروه تخصصی اقتصاد، برای اینکه بتوانیم جریان سازی  
کنیم و بتوانیم درواقع مطالبه منجر به نتیجه داشــته 
باشیم، این گروه باید شامل تخصص های متعدد باشد 
که در خیلی از رسانه های حرفه ای دنیا هم معمول است. 
مجموعه ظرفیت های تولیــد خبر و گزارش و پیگیری 
شبکه خبر، خبرگزاری صداوسیما و بخش های خبری 
صداوسیما و حتی بخشی از باشگاه خبرنگاران بیایند 
و به این حوزه های تخصصی تبدیل شوند که الزمه این 
کار هم افزایی و تجمیع امکانات و نیروی انســانی بود و 
عبور کردن از موازی کاری ها و آسیب شناسی بخش های 
خبری که همیشــه در دســتور کار بوده. شبکه خبر 
به عنوان  شبکه ای که به موازات بخش های خبری سیما 
همیشه فعالیت می کرده و به عنوان یک شبکه مرجع 
شناخته شده بود. خب این یک فعالیت موازی است که 
اتفاق می افتاده. تصور کنید مثا ساعت 7بعدازظهر یک 
مخاطبی که می خواهد از اخبار مطلع شود، همزمان هم 
شبکه یک دارد خبر را پخش می کند و هم شبکه خبر. 
و چون ما یک رسانه هســتیم و تفاوتی نداریم؛ قاعدتا 
تغییر خاصی هم در رویکرد و حتی در چینش خبرها 
مشاهده نمی کنید. این مصداق روشــن موازی کاری 
است. آن کسی که می خواهد خبر را ببیند، می تواند از 
شبکه مرجعی که خبر پخش می شود، اخبار را ببیند. 
یکی از گام های مهم برای اینکه ما به آن هدف اصلی مان 

برسیم، این بود که از این موازی کاری ها حتی االمکان 
به نفع بیشتر دیده شــدن خبر از این ادغام  عبور کنیم 
البته ترجیح می دهم به جای ادغــام واژه هم افزایی را 
به کار ببرم، هم افزایــی بخش های مختلف خبری را در 
دستور کار قراردادیم، بررســی و مطالعه شد و با سیما 
هماهنگی هــای الزم به عمل آمد. یکی از اشــکاالتی 
که همیشــه در کنداکتور برنامه های سیما به ویژه در 
شبکه های یک و دو وجود داشت این بود که ساعت های 
قرار گرفتن خبرهای متوالی که پشت سر هم پخش می 
شود؛ باعث می شد که آن قدرت مانور در اختیار سیما 
نباشد. با این سیاست جدید، هم خبر متمرکز می شود، 
بیننده خبر می داند که در نهایت با یک مجموعه خبری 
کامل و جامع مواجه است، قدرت  جریان سازی مجموعه 
سیاسی بیشتر می شــود و هم قدرت مانور سیما برای 
اینکه بتواند از کنداکتورش حداکثر استفاده را کند بیشتر 
می شود. سیاست در غالب شکل گیری مجموعه تحریریه 
مرکزی در حوزه سیاسی که اســم آن جرس گذاشته 
شده شکل گرفته اســت. جرس خاصه جریان سازی، 
راهبردنویسی و سیاســتگذاری است؛ یعنی مجموعه 
اتاق فکر حوزه سیاسی که در آنجا فکر و بحث می شود و 

اولویت ها سنجیده می شود.
 این موضوع چه زمانی عملیاتی می شود؟ 
عما از روز اول شکل گیری دوره جدید تحولی در معاونت 
سیاســی، هم افزایی بخش های مختلف شبکه خبر و 
خبرگزاری صداوسیما شروع شد؛ نیروهای خبرنگاری 
که در شــبکه خبر بودند و خبرگزاری صداوسیما کنار 
همدیگر هســتند. ما دیگر 2تا خبرنگار، یکی خبرنگار 
شبکه خبر و یکی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما عما 
نداریم. همه به مجموعه واحد خبرگزاری صداوسیما در 
میزهای تخصصی تبدیل شده اند. و هر کدام از خبرنگاران 
هم در حوزه تخصصی ای که خودشــان عاقه داشتند 
رفته اند و قرار گرفته اند و آن قسمت را به حوزه تخصصی 

خودشان تبدیل کرده اند.
 وقتی روسای سازمان تغییر پیدا می کند، 
نخستین کار رئیس جدید انتصابات در شبکه های 
مختلف سیماست. شما سراغ این بخش ها نرفتید، 
حدس و گمانه زنی هایی مبنی بر حذف دو معاونت 
سیما و صدا وجود دارد. در مورد این بفرمایید؛ آیا 

قرار است معاونت سیما و صدا برداشته شود؟
برنامه تحولی خودمان را در 3بعــد دیدیم. بعد تحول 
محتوایی، تحــول رویکردی و تحول ســازوکاری. در 
تحول محتوایی، ابتدا باید خألهای محتوایی خودمان 
را شناســایی کنیــم. در تولیداتی که تا بــه امروز در 
حوزه های مختلف صدا، ســیما و حتی خبر داشتیم، 
به چــه حوزه هایی نپرداختیم، کــدام حوزه ها مغفول 
مانده اند و کجاهاست که جامعه اتفاقا عطش و مطالبه 
آن را دارد و درخواســت دارد و ما به آن نپرداخته ایم. یا 
اینکه کدام حوزه ها را بیشــتر از حد به آن پرداخته ایم، 
همچنین منطقی کردن این ســهم بندی و تخصیص 
دادن به موضوعات و درحقیقت بن مایه محتوا، این حوزه 
اول تحول ماست که حوزه آسیب شناسی جامعی نسبتا 
انجام شده و سرفصل هایی را شناسایی کردیم که اینها 
در پرداختن محتوا، سهم یکسان نداشتند؛ مثا ما در 
موضوعات مختلفی که در حوزه نمایشی داریم، به چه 
موضوعاتی می پردازیم؟ معموال بــه حوزه های روابط 
خانوادگی، روابط تحت عنوان ملودرام های خانوادگی 
اجتماعی که بیشتر به آنها توجه می کنیم. موضوعاتی با 
رویکرد مثا آینده نگری، تخیلی یا گونه های دیگری که 
تا به حال به آنها نپرداخته ایم و یا حتی موضوعاتی که باید 
به آن پرداخته شود، مانند ژانر کمدی را بررسی می کنیم. 
سهمیه بندی ای که ما برای یک سال برای موضوعات 
مختلف داریم، آیا منطقی هســت یا نه؟ آیا حوزه هایی 
هست که ما تا به حال سراغ آن نرفته ایم مانند گام دوم 
انقاب اسامی که رهبری آن را تبیین و تعیین کرده اند، 
ما تصورمان از 30سال آینده چیست؟ آیا توانسته ایم در 
قالب داستان و رمان دربیاوریم و آن را دراماتیک کنیم؟ 
فیلمنامه و تبدیل به سریال شود؟ پس گام اول ما تحول 
در محتواســت، گام دوم تحول در رویکرد است. تحول 
در رویکرد به این معنی که ما درواقع شیوه عمل مان و 
فرایندهایمان را متفاوت کنیم؛ فرایندها به این معنی 
که مسیر تولید محتوا و رویکردهایی که اینها در رسیدن 
به آن محتوای موردنظر می تواند به ما کمک کند. تحول 
در سازوکار یعنی  این که  تحول در محتوا و در رویکرد 
با سازوکارهای فعلی و ســاختارهای فعلی پاسخ دهد، 
البته ما سراغ تغییر دادن ساختار و سازوکار نمی رویم 
اما اگر تغییر و تحول محتوایــی و رویکردی منوط به 
تغییر سازوکار و ساختاری باشــد حتما سراغ سازوکار 
هم می رویم. بنابراین در برنامــه تحولی مان اولویت را 
به تغییر ساختاری نداده ایم؛ چون تغییرات ساختاری 
به ویژه در سازمان گسترده و پیچیده ای مثل صداوسیما 
اینگونه  است که اگر شما بخواهید به یک نقطه ای دست 
بزنید یا تغییری ایجاد کنیــد، این به صورت مویرگی تا 
بخش های خیلی زیادی از سازمان منتشر می شود و از 
مدیران وقت بسیار زیادی را می گیرد و ناگهان می بینیم 
4سال است که درگیر تغییرات ساختاری شده و کاری 
نکرده ایم. انتصابات هم به همین شکل است. با رویکرد 
آسیب شناسی و بعد رویکرد فرایندشناسی نگاه می کنیم؛ 
آیا این تحول، رویکرد و این فرایند با مجموعه افرادی که 
در خدمت آنها هســتیم رخ می دهد یا نه؟ البته بحث 
شایسته گزینی در همه مراحل مطرح است. تغییر ایجاد 
نمی کنیم اما اگر احساس کنیم براساس این تغییرات 
حتما باید تغییراتی در افراد هم اتفاق بیفتد، ما این کار را 
انجام می دهیم. لذا با توجه به ویژگی شخصی که خودم 
داشته و دارم و این است که چون داخل سازمان هستم، 

همه را به نوعی می شناسم و خیلی نباید انرژی مصرف 
می کردم که افراد را شناســایی کنم یا بشناسم، لذا در 
مرحله اول در حوزه های سیما و صدا، به تغییرات انتصابی 
خیلی اولویت ندادیم، به آسیب شناســی، گرفتن نظر 
همکاران و کارشناسان داخل و بیرون سازمان و رسیدن 
به آن نقطه تحولی فرایندی که آن نقطه تحولی بتواند 
برای ما محتوای خوب و مناســب تولید کند، وقت مان 
برای این موضوع صرف شد. البته به صورت طبیعی هم 
در داخل سازمان و هم بیرون سازمان، انتظار نو شدن 
و تغییرات مدیریتی هم از مدیریت جدید صداوســیما 
می رود، به نظر می آید که ما بعد از اینکه به نقطه تقریبا 
نهایی فرایند مطلوب تولید رسیدیم، به تدریج تغییرات 
مدیریتی را هم شاهد خواهیم بود. آن شایعاتی هم که 
بیرون از سازمان منتشر شده، گمانه زنی هایی است که 
الزاما منطبق با واقعیت نیست. اینکه معاونت صدا و سیما 
با هم یکی می شــوند یا پیش بینی های دیگر، ما هرچه 
جلوتر رفتیم دیدیم، هیچ کدام تا به امروز اتفاق نیفتاد. 
در دســتور کارمان ، یکسان ســازی و ادغام 2معاونت 
صداوسیما در دستور کار ما نبوده و به نظر هم نمی رسد 

که االن این موضوع دستور کار ما باشد.
 یک بحثی که همیشه به عنوان نقد در 
دوره های قبلی مطرح می شــد، سروسامان دادن 
به تولیدات اســت؛ به طور مثال شبکه های یک، 
دو و سه، در طول سال و در مناسبت ها دست شان 
پر هست و اما شبکه 5 هیچی ندارد. تقریبا توازنی 
وجود نداشت که مثال این سریال های الف ویژه که 
ساخته می شود کدام شبکه است. واقعا همینطور 
بود، دوستی مدیر شبکه ســه با ریاست سازمان 
باعث می شد که توجه ها به شبکه سه باشد، یک 
دوره ای توجه ها به شبکه دو باشد، این را فقط در 
بحث سریال و تله فیلم و اینها عرض می کنم، شما 
و تیم همراهتان چه در درون سازمان و چه بیرون 
از آن چه برنامه ریزی ای خواهید داشت تا به یک 

توازن و در نتیجه رضایت مخاطب برسیم؟
برداشــت شــما کاما درســت اســت. ما هــم در 
آسیب شناسی مان به همین نکته ای که شما فرمودید 
رســیدیم. تشــدد در توزیع محتوا وجود دارد. محتوا 
می تواند سریال و نمایش باشد و برنامه ها و سرگرمی، 
مسابقه و به قول ما بیگ پروداکشن، مستند و چیزهای 
دیگر. متأسفانه این تشدد ناشی از تشدد در فرماندهی در 
مدیریت سیماست. تشدد در فرماندهی باعث می شود که 
با جهت گیری های مختلف، یکی به سمت چپ بزند، یکی 
به راست بزند، آخر سر هم معلوم نشود که صداوسیما 
چه مشکلی را می خواهد حل کند، دنبال برداشت چه 
باری از روی زمین است. تاش و هزینه می شود، انرژی 
صرف می شود ولی در آخر برایند مشخص ندارد و این در 
حوزه سیاسی تبدیل به یک هم افزایی شد که در نهایت 
از درون آن برایند بربیاید. شما در همین 2،3 ماه با وجود 
اینکه واقعا در مرحله آزمایشی هستیم و هنوز ساختار 
شکل نگرفته، اما چند پرونده از روی زمین برداشته شد. 
همین روزها ما شــاهد موضوع مجوزهای الکترونیک 
هستیم که عملی شــد، یعنی کاری که سال های سال 
روی زمین مانده بود با پیگیری مداوم ما و رسانه انجام 
شد. بحث آزادسازی سواحل که سال های سال بود کسی 
زیر بار آن نمی رفت، نخستین کسی که مجبور شد انجام 
دهد خودمان بودیم. چون ما هم مشمول همین بحث 
آزادسازی در مجموعه زیباکنار می شــدیم. این واقعا 
نتیجه همین هم افزایی بود؛ هم افزایی و مدیریت واحد 
و یکپارچه. عینا همین مسئله را همانطور که شما هم 
اشاره کردید، در سیما در تولید محتوا و هم در چینش 
محتوا داریم. متأســفانه در عرض یک ماه چند سریال 
پخش می شــود که همه آنها تقریبا یک موضوع دارد. 
حتی 3یا چند سریال طنز ممکن است که همزمان با 
هم پخش شــود یا 2برنامه پرمخاطب جذاب، هر دوی 

افزایش تولید ســریال
 راه رقابت با ماهواره نیست

گفت وگو با پیمان جبلی؛ رئیس رسانه ملی

آنها زمان پخش یکســان دارند، شما به عنوان مخاطب 
نمی دانید االن شبکه یک را بزنید یا شبکه سه، یا مثا 
شبکه نسیم. بعضی مواقع می بینید هرجا را که می زنید 
هیچی ندارد. با اینکه آن ساعت همه منتظرند که حداقل 
یک شبکه برنامه به درد بخور داشــته باشد؛ این یعنی 
درواقع ما 2تا مشکل داریم. اول عدم وجود نظم و انضباط 
در تولید محتوا به صورتی که همه حوزه ها را پوشش دهد 
و دوم عدم مدیریت یکپارچه کنداکتور، مدیریت واحد 
یکپارچه کنداکتور به این معنی که با یک نگاه از باال به 
شبکه ها مشخص کند که در این پازل کجا چه برنامه ای 
باید چیده شود که وقتی ما به صورت جدول های طولی و 
عرضی مشاهده می کنیم، طولی یعنی اینکه ما شبکه های 
متعددی که کنار هم داریم، اینها با هم یک پازل را تنظیم 
کنند. برنامه ریزی ما این است که یک شبکه بتواند سریال 
جذاب پخش کند، شبکه دیگر مستند فاخر پخش کند، 
یک شــبکه دیگر برنامه سرگرمی داشــته باشد؛ مثا 
مسابقه داشته باشد و به صورت عرضی، یعنی خود شبکه 
هم در کنداکتور به اصطاح عرضی خودش، این محورها 
را بتواند به صورت متوازن پوشش دهد. این همان اصاح 
فرایندی است که تقریبا به این نقطه رسیدیم که برای 
ایجاد وحدت فرماندهی و یکپارچه ســازی  و انســجام 
بخشی به تولید در سیما هم ما باید به نوعی تمرکز در 
تولید برسیم. نه به این معنی که ما تنوع را از بین ببریم، نه 
به این معنی که تولیدات ما خطی شود و تخت و یکدست 
شود، نه به این معنا که نوآوری و تنوع شبکه های ما از بین 

بروند و همه یک شکل شوند، بلکه به معنای اینکه اوال 
از یک گلوگاه ایده ها به مرحله تولید برسد. چرا از یک 
گلوگاه؟ منظورم این است که یک جا تشخیص دهند که 
من در این پازل در این قسمت کم و کسری دارم و در این 
قسمت زیاد دارم، پس االن بروم سراغ آن قسمتی که کم 
و کسری است. سفارش ساخت می خواهم بدهم، به آن 
قسمتی سفارش دهم که کم و کسر دارد، آن قسمتی که 
تمرکزش زیاد بوده یا تراکم داریم، در مورد آن قسمت 
فعا دست نگه دارم، یعنی یک نوع تنظیم گری در تولید 
براساس محتوا و نوع دیگر تنظیم گری چینش کنداکتور، 
حاال که این تولیدات آمده و چه در حوزه نمایشی و چه 
در حوزه ســرگمی، در حوزه بیگ پروداکشن، در حوزه 
مستند، در حوزه های مختلف، حاال به گونه ای توزیع شود 
که این آرایش شبکه ها، چگالی الزم را بتواند هم به لحاظ 
محتوایی و هم به لحاظ چینش حفظ کند. این فرایندی 
است که ان شاءاهلل اگر اجرا شود تقریبا شبیه آن وحدت 
فرماندهی می شود که در تناسب با ماموریت سیاسی نوع 
دیگری است. ما یک سازمان هستیم، دو سازمان نیستیم؛ 
یعنی اینکه یک سیاستگذاری در سازمان صداوسیما 

باید دنبال شود.
 مواردی هست که مدیریت با جسارت و با 
یک آینده نگری می تواند اعتماد عمومی را نسبت به 
سازمان زیاد کند. نمونه آن مثال بازگشت چهره های 
قدیمی به سازمان است؛ مثال روی آنتن رفتن شان. 
اگر خاطرتان باشد، 2سال قبل برای آمدن شادروان 
ملک مطیعی به سازمان اعالم شــد و بعد ایشان 
نیامدند و وقتی ایشان فوت کردند، یک جوری یک 
خالئی در سازمان احساس شد که مثال چه اتفاقی 
می افتاد اگر ایشــان می آمد روی آنتن و در یک 
برنامه خیلی فان، یک حرف هایی می زد، برنامه هم 
که زنده نبود... به نظر شما وقت آن نیست که بعضی 
از چهره هایی که بعد از این چند دهه انقالب تثبیت 
شده و مسائل و سیاست ها مشخص است و راحت تر 
می شود در مورد بعضی از چهره ها تصمیم گرفت، 
البته  نه با چهره های معاند و منافق و اینها، منظورم 
چهره هایی است که دارند در کشور زندگی می کنند 
و تکلیفشان هم با کشور و هم با حاکمیت مشخص 
اســت. آیا در دوره مدیریت شــما از این اتفاقات 

خواهد افتاد؟ 
در این دوره ای که مسئولیت به عهده قرار گرفته ام، تمام 
تاش مان را باید بکنیم که این موضوع را حفظ کنیم تا از 
دایره رسانه ملی خارج نشود. در کشور با مسئله ای روبه رو 
هستیم که مسئله فقط صداوســیما هم نیست، بلکه 
دستگاه های دیگر هم هست. عموما افراد وقتی از یک 
سطح شهرتی باالتر می روند، مدیریت کردنشان خیلی 
سخت می شود. البته در دنیا برای مدیریت کردن چهره ها 
قوانین مالی یا حقوقی وجود دارد؛ یعنی الزام های مالی 
و الزام های حقوقی بر اساس قانون وجود دارد. متأسفانه 
همچنان در یک فضای باتکلیفی به سر می بریم که البته 
این هم جزو کارهای جدیدی است که در دوره تحولی، 
ما یک نظام دهی و یک سازماندهی به مدیریت چهره ها 
باید داشته باشــیم؛ نه از موضع ســلبی بلکه از موضع 
ایجابی؛ مثال می زنم، با یــک بازیگر، یک تهیه کننده، 
در یک فصل کار داریم و با او همکاری می کنیم، می آید 
بازیگری اش را انجام می دهد، درآمدش را هم دارد. بعدها 

6 ماه از آمدن پیمان جبلی 45ساله از بخش برون مرزی به ساختمان شیشه ای می گذرد. او بعد از 18 ماه 
پرحرف و حدیث مدیریت محمد سرافراز و 5سال مدیریت پرفراز و نشیب عبدالعلی علی عسگری حکم 
مدیریت سازمان صدا و سیما را گرفت تا مانند پیشینه متفاوتش نسبت به همه مدیران این سازمان 
کارش را شروع کند. سابقه او به عنوان خبرنگار شاید به او توانایی ببخشد که چشم اسفندیار جام جم را به تفاوت کارنامه او با دیگران تبدیل کند. او به 
جای تغییرات مدیریتی و تغییرات ساختاری، ابتدا تولیدات را متوقف کرد و سپس برنامه پخش بخش های خبری را به هم ریخت. او می داند که تغییر در 
سازمان یعنی تیشه زدن به صخره های یک کوه. ساختار سازمان صدا و سیما نیازمند قدرتی فراتر از مدیریت است. پس تغییر را از برنامه ها و حیاتی ترین 
برنامه ها یعنی اخبار آغاز کرد. او خبرنگار است و برایش خبر، آب حیات است. برای درک آنچه در ذهن مدیر تازه سازمان می گذرد، عصر روزی در اسفند 
شلوغ تهران راهی دفتر پیمان جبلی شدیم. سعی کرد تصویر مطبوعی از یک مدیر تازه نفس از خودش بسازد. او یک خبرنگار بوده که هنوز به روزنامه 

ایمان دارد. ذکر این نکته الزم است که بخش دیگری از این گفت و گو پیش تر در سالنامه همشهری که روز دوشنبه منتشر شد به چاپ رسیده است.

بعضی مواقع می بینید هرجا را که می زنید هیچی ندارد. با اینکه آن ساعت همه منتظرند 
که حداقل یک شــبکه برنامه به درد بخور داشــته باشــد؛ این یعنی درواقع ما 2  مشــکل 
داریم. اول عدم وجود نظم و انضباط در تولید محتوا به صورتی که همه حوزه ها را پوشش 
دهد و دوم عدم مدیریــت یکپارچه کنداکتور، مدیریت واحد یکپارچــه کنداکتور به این 
معنی که با یک نگاه از باال به شــبکه ها مشــخص کند که در این پازل کجا چه برنامه ای 
باید چیده شود که وقتی ما به صورت جدول های طولی و عرضی مشاهده می کنیم، طولی 
یعنی اینکه ما شبکه های متعددی که کنار هم داریم، اینها با هم یک پازل را تنظیم کنند

علیرضا محمودی- فهیمه پناه آذرگفت وگو
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تاپ گان تام کروز در کن2022 

فیلم »تاپ گان: ماوریک« که از سری فیلم های »تاپ گان« 
با بازی تام کروز و به کارگردانی جوزف کوشینســکی است 
در هفتادوپنجمین ســالگرد برگزاری جشنواره کن در این 
جشــنواره به طور ویژه به نمایش در خواهد آمد. تیری فرمو 
مدیر جشنواره کن درصدد بود این فیلم را در سال2020 در 
بخش غیررقابتی این جشنواره نمایش دهد، اما بر اثر شیوع 
ویروس کرونا مراحل ســاخت و اکران این فیلم چندین بار 
به تعویق افتاد. اکنون به نظر می رســد مدیر جشنواره کن، 
درنظر دارد فیلم »تاپ گان: ماوریک« را در بخش رقابتی این 
جشنواره قرار دهد. فیلم »تاپ گان: ماوریک« همچنین قرار 
است همزمان با نمایش در کن از روز 27ماه مه در سالن های 
ســینما نمایش داده شود. پیش بینی می شــود، فیلم های 
»الویس« به کارگردانی باز لوهرمن، »سه هزار سال اشتیاق« 
ســاخته جورج میلر، »جنایات آینده« به کارگردانی دیوید 
کراننبرگ و فیلم »الیت یر« متعلق به کمپانی های دیزنی و 
پیکسار نیز در فهرست فیلم های بخش رقابتی جشنواره کن 

در سال2022 قرار داشته باشند.

سریال جدید مایکل مان

اچ بی اومکس نخستین تریلر از مینی سریال »توکیو وایس« 
جدیدترین کار مایکل مان را انتشار داد. به گزارش ورایتی، در 
این تریلر نخستین تصاویر از سریال جنایی »توکیو وایس« 
ساخته مایکل مان انتشار یافته اســت. در این سریال که با 
اقتباس از خاطرات جیک آدل استاین روزنامه نگار آمریکایی 
درباره عملیات پلیس توکیو ســاخته شــده، انسل الگورت 
در نقش آدل استاین بازی کرده اســت. جیک آدل استاین 
12ســال دبیر بخش جنایی روزنامه یومیوری شــیمبون، 
بزرگ ترین روزنامه ژاپن بود و تحقیقات جنایی در این شهر 
را در دهه1990 به صورت مستند دنبال می کرد. کن واتانابه 
دیگر بازیگر این سریال است که در کنار ریچل کلر، اال رامپ، 
رینکو کیکوچی و هیداکی ایتــو، در آن نقش آفرینی کرده 
است. از سال2019 ساخت این ســریال با بازی الگورت در 
نقش اصلی مطرح شد. مایکل مان آخرین بار سال2015 فیلم 
اکشن »بلک هت« با بازی کریس همســورث را کارگردانی 
کرده بود. مایکل مان یکی از فیلمسازان مطرح ساخت فیلم ها 
و سریال هایی در زمینه ژانر جنایی مدرن شناخته شده است. 
او فیلم »مخمصه« با بازی رابرت دنیرو و ال پاچینو را نیز در 

کارنامه خود دارد.

عذرخواهی جین کمپیون از 
خواهران ویلیامز

 جین کمپیــون کارگردان فیلم »قدرت ســگ« 
که به تازگی جوایز   بهتریــن کارگردانی »انجمن 
کارگردانان آمریکا«،  بهترین فیلم »بفتا« و  بهترین 
فیلم، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه اقتباسی 
را در مراســم »فیلم به انتخاب منتقدان«  به خود 
اختصاص داده اســت، به دلیل اظهاراتش درباره 
خواهران ویلیامز در زمان دریافت جایزه »فیلم به 
انتخاب منتقدان« عذرخواهی کرد و در بیانیه ای 
اعام کرد: مــن در اظهاراتی کار خــود در دنیای 
سینما را با تمام دستاوردهای سرنا و ونوس ویلیامز 
برابر دانسته ام. من نمی خواستم ارزش کار این  دو 
زن افسانه ای سیاهپوست و این دو ورزشکار دارای 
برترین مقام جهانی در عرصه تنیس را کاهش دهم. 
سرنا و ونوس ویلیامز همپای مردان در زمین تنیس 
مبارزه کرده اند و به دستاوردهایی همپای مردان 
دست یافتند و راهی را برای زنان در دنیای تنیس باز 
کردند. بنابراین معتقدم که سرنا و ونوس ویلیامز به 
دستاوردهای عظیمی رسیده و کارشان بسیار الهام 

بخش بوده است.

خبر

سریال

بازتاب

به هر دلیلی، تیم بعدی می آید و می خواهد سریال بعدی 
را بسازد، از این بازیگر اســتفاده نمی کند یا اصا نقش 
طوری است که با سریال بعدی جور نیست، بازیگر باید 
برود شش ماه در خانه اش بنشیند، تکلیف بازیگر چیست؟ 
کارمند رسمی ما نیست که بخواهد حقوق ثابت بگیرد، 
درواقع درآمدش از محل ایفای نقشــی است که در آن 
سریال دارد. این یکی از دالیلی است که باعث می شود 
از وجود سرمایه های انسانی محروم شویم. موضوع فقط 
در صداوسیما هم نیســت، در فضای فرهنگی کشور و 
سینما هم هســت. تاش می کنیم که یک نقطه امنی 
برای هنرمندان ایجاد کنیم. برای عوامل تولیدمان ایجاد 
کنیم که به نوعی مطمئن باشند که اگر کاری هم ندارند 
سازمان صداوسیما پشت آنهاست و هوایشان را دارد و 
آنها را تامین می کند. باید کاری کنیم که اصا نرود، به 
هر حال ممکن است کسی به لحاظ اعتقادی و گرایشی 
اصا تمایل نداشته باشد که کار کند، با این نوع گرایش 
یا با این نوع سیاست ها، که مسئله  فرق می کند و چیز 
دیگری است.اما قریب به اتفاق چهره هایی که ما از دست 
می دهیم، یا به خاطر این است که به معیشت شان توجهی 
نداریم یا به خاطر بی توجهی به شخصیتی که باالخره 
خواه یا ناخواه برایش ایجاد شده، همیشه می گویم ما مثل 
یک تیم فوتبال هستیم، سرمربی باید قدر بازیکنانش را 
بداند، بداند که کدام بازیکن را کجا بچیند. از طرف دیگر 
بازیکن هم باید خودش را در تیم ببیند. یعنی بازیکن هم 
باید به ســرمربی احترام بگذارد و خودش را در یک کار 
دسته جمعی ببیند. اگر سرخود بخواهد تک روی کند 
تیم موفق نمی شود. گاهی اوقات در نقش یک سرمربی بد 
عمل کرده ایم، یعنی نقش بازیکن هایمان را ندانسته ایم 
و او را دست کم گرفته ایم، توانایی هایش را نتوانسته ایم 
درنظر بگیریم، گاهی اوقات هم بازیکنان ما خودشان را 
در قالب تیم ندیدند و به قول معروف از سرمربی تبعیت 
نداشــتند. این یک تعامل دوطرفه و دوجانبه اســت. 
ما تمام تاش مان این اســت که اوال به گونه ای تعامل 
کنیم با نیروهایمان، با سرمایه های انسانی مان که اینها 
خارج نشــوند. آنهایی را که خارج شدند چه کار کنیم؟ 
بعضی های دیگری هم هستند که به خاطر دلگیری های 
متراکمی که یا در این طرف یا در آن طرف ایجاد شده، 
روابط شکر آب هنوز اجازه نمی دهد که یا آنها بیایند یا 
سازمان سمت آنها برود. این باید به تدریج برطرف شود. 
بعضی از موارد هم هســت که می شود که خیلی سریع 
تصمیم گرفت و دوستان را بازگرداند  یا خودشان بیایند 
کارشان را شروع کنند و از نظر ما مانعی ندارد. شاید شما 
مدنظرتان آقای فردوسی پور هم باشد. در مصاحبه هایم 
گفتم، ایشان نیروی سازمان است و هیچ منعی وجود 
ندارد. حاال چرا هنوز اتفاق نیفتــاده، باالخره باید یا از 
خودشان سؤال شود که به چه دلیل؟ گاهی اوقات یک 
موانع ساختگی ای وجود دارد که این موانع باید برطرف 
شود. از نظر ما به عنوان صداوسیما هیچ مشکلی وجود 
ندارد و وی برگردد، بیاید کارش را انجام دهد. این تلقی 
پیش می آید که این هنرمندان طر د شده اند، یا رفته اند 
درصورتی که اینگونه نیست. فرد رفته با یک جای دیگری 
قرارداد بسته یا یک مشــکل خانوادگی خودش دارد و 
فعا نمی تواند بیاید با ما کار کند، 6 ماه که روی آنتن ما 
نمی آید، می گویند که البد این هم طرد شده، درصورتی 
که اینطور نیست. در همین عید امسال شما می بینید که 

خیلی از چهره ها دوباره روی آنتن ما هستند که حتی 
یک سال نبودند. این هیچ ارتباطی به اینکه صداوسیما 
سیاســت طرد کردن چهره های خودش را دارد واقعا 
ندارد. موضوع گاهی اوقــات پیچیده و گاهی اوقات هم 

ساده است.
 در جامعه اینگونه است که صداوسیما 
را یک منبع ثروتمند می دانند که بودجه هنگفتی 
می گیرد و هیچ کس قبول نمی کند این جمله را که 
مثال صداوسیما هم ممکن است یک روز کمبود مالی 
داشته باشد.در این مورد همین توضیح دهید که چه 
برنامه و چه راهبردهایی وجود دارد که این موضوع 
حل و فصل شود. یکی از موضوعات بحث آگهی های 
سازمان  است که همیشه یک عالمت سؤالی هست. 
هم برای مخاطبان معمولی و هم برای دوستانی که 
تخصصی در این حوزه کار می کنند، در مورد بحث 
آگهی ها، سازمان آگهی ها که درآمدشان چطوری 

است و چطور کمک می کند به سازمان و... .
موظف هســتیم که نزدیک به بیست و خرده ای شبکه 
ملی، 33شبکه استانی و 17شبکه برون مرزی و 24برنامه 
پخش کنیم، به همین تعداد و بلکه بیشــتر رادیو هم 
باید فعالیت داشته باشــند. این حجم عظیمی از تولید 
محتوا را می طلبد. من نمی خواهم وارد آسیب شناسی 
سیاست های گذشته شوم، به هرحال در یک مقطعی، 
شاید هم اقتضائات آن موقع همین را ضروری می کرد 
که مثا ما بیاییم به شکل ناگهانی یک گسترش کمی 
به شبکه هایمان بدهیم. برای زمانی بوده که ماهواره ها 
به شدت فعال شدند، صداوسیما باید خودش را به روز 
می کرد .اما ببینید واقعیتی که وجود دارد، این است که 
این گسترش کمی، به همراه خودش گسترش زیرساخت 
به همراه نیاورد؛ فقط شــبکه اضافه شــد. آیا به تعداد 
شبکه ما سرمایه مورد نیاز نیروی انسانی هم توانستیم 
ساماندهی کنیم یا خیر؟ آیا توانســتیم بودجه مان را 
هم مطابق این گسترش کمی تامین کنیم یا خیر؟ آیا 
تجهیزات فنی ما با این گسترش کمی همراهی می کرد یا 
خیر؟ اینها بحث هایی است که باعث شده امروز ما دچار 
چالش هایی شویم. در مقاطعی در دوره های قبلی، این 
گسترش کمی هم شامل شبکه ها می شد و هم شامل 
جذب به وفور نیروی انسانی در سازمان. البته در مقاطعی  
شاید بودجه های خوبی متناسب با وضع اقتصادی کل 
کشور، به سازمان هم تزریق شد اما االن ما با شرایطی 
مواجه هســتیم که برای تامین حقوق همکارانمان که 
تعدادشــان نزدیک به 50هزار نفر است، مشکل داریم. 
در سازمان نزدیک به سی و چند هزار نفر همکار شاغل 
داریم که شــامل همکاران رســمی و پیمانی، قرارداد 
خرید خدمات با سازمان، یعنی طرف قرارداد سازمان و 
همکاران قراردادی مشهور به تبصره 4، یعنی کسانی که 
قراردادشان با شرکت سروش هست، به اضافه همکاران 
شرکتی؛ یعنی شــرکتی قرارداد با شــرکت سروش، 
قرارداد با سازمان، رسمی و پیمانی، شما اضافه کنید به 
این 18هزار نفر بازنشسته عزیزی که موظف هستیم که 
حقوق و مزایای آنها را هم پرداخت کنیم. این را هم درنظر 
بگیرید که برخاف بقیه دستگاه ها به خاطر اقتضائات 
صداوسیما، مشــمول قانون مدیریت خدمات کشوری 
نیستیم. اینطور هم نیست که یک سرفصل جدای حقوق 
ثابت همکاران ما را دولت پرداخت کند و ما دغدغه حقوق 

افزایش تولید ســریال
 راه رقابت با ماهواره نیست

گفت وگو با پیمان جبلی؛ رئیس رسانه ملی

را نداشته باشیم و فقط به تولیدات و ماموریت هایمان 
بپردازیم. ما بایــد هم حقوق را پرداخــت کنیم و هم 
تولیداتمان را داشته باشیم و هم بودجه عمرانی مان را 
لحاظ کنیم و هم توسعه تجهیزات و زیرساخت ها را باید 
دنبال کنیم. البته حقوق بازنشسته ها را تامین کنیم. 
یعنی ما درواقع هر چیزی که باید در ســازمان هزینه 
شود، گردن خودمان است. در برنامه ششم توسعه بندی 
وجود داشت که امسال هم احتماال سال آخر است که 
برنامه ششم باشد، اگر سال آینده برنامه هفتم نوشته 
شود، دولت موظف است که ساالنه 7دهم درصد بودجه 
عمومی کشور را به عنوان کمکی خودش به صداوسیما 
تخصیص دهد. البته باز اسمش به عنوان کمک دولت 
است و گفته نشده بودجه. کمک دولت یعنی دولت فقط 
می آید بخشی از هزینه های صداوسیما را از طریق این 
7دهم درصد پوشش می دهد. خب در دولت سابق که 
عما این 7دهم درصد محقق نشد به جز سال آخر که 
آن هم با فشار مجلس، 7دهم درصد آن هم روی کاغذ 
است، یعنی ردیف هایی که بعضی از آنها هیچ وقت تبدیل 
به پول و بودجه نمی شد. امسال هم باز ما با فشار بسیار 
زیاد، البته حاال شاید گفتنش الزم نباشد، هم در دولت و 
هم در مجلس، در نهایت با زحمت بسیار زیاد داریم آن 

را به7دهم درصد نزدیک می کنیم.
 چند وقت پیش آقــای مهران مدیری 
در گفت وگو با آقای جیرانی گفته بودند االن حتی 
نمی توانم سریال هایی که 10سال پیش ساخته بودم 
را در سازمان بســازم. منظورش این بود که دایره 
ممیزی ای که شــوراهای کنونی در سازمان برای 
هنرمندان تعیین می کنند، تنگ تر از گذشته شده. 
بنده خودم چون که تجربه فیلمنامه نویســی در 
سازمان را در مجموعه سیما فیلم و دیگر شبکه ها 
دارم، تجربه من، این را می گوید که شوراها وقتی یک 
نفر عضو شورا، به عنوان مشاور پروژه از شوراهای 
نظارتی جدا می شود، هم فعال تر است و هم دقیق تر 
است و هم کمک بیشتری می کند اما وقتی همان فرد 
داخل ساختار شورا می شود، حاال به دالیل متنوعی، 
آن کارایی که به عنوان یک فرد دارد، ندارد. به نظر 
شما شوراهای نظارتی مخصوصا برای حوزه های 
نمایشــی و با توجه به تجربه هایی که در 6،5سال 
اخیر برای خروجی این شوراها داشتیم، آیا نیازی 
به یک بازنگری جدی ندارند؟ آیا ترکیب ها نباید 

تغییر کنند؟ 
بله. حرف شما کاما درست است.

 مثاًل در شــوراها بعضی از اعضا افرادی 
هستند که از دهه 60 در این شوراها حضور دارند. 
ممکن است که از یک بابتی به تجارب کمک کنند 
اما به عنوان اینکه یک نیروی فعالی باشند، شاید 
نشود؛ مثال با یک جوانی که 25سالش است و دارد 
فیلمنامه می نویسد، یک فیلمنامه نویس جوانی هم 
هست و دارد فیلم های روز می بیند، می خواهد در 
سازمان کار کند ولی خوب فاصله سنی شان 50سال 

است، نیم قرن است... .
برداشت شما دقیق است و خودتان هم چون تجربه و 
اشراف دارید، ارزیابی تان هم کاما درست است. داریم 
فرایند را اصاح می کنیم، یعنی ببینید ما یک الگویی 
می توانیم داشــته باشــیم که الگوی خط قرمز محور 
باشد؛ یعنی بگوییم که در اینجاها نباید کار کنید. اینجا 
نزدیک نشو، گاهی اوقات الگوی خط سبز محور داریم، 
می گوید به کجاها ورود کنیم و یا این که به چه چیزهایی 
نیاز داریم. متأسفانه گاهی اوقات رویکرد ما خط قرمز 
محوری اســت، یعنی می گوییم تو به این قســمت ها 
نپرداز. اینجاها را نرو، اینجایی را که من می گویم تو برو. 
ما می خواهیم این را عوض کنیم، یعنی بگوییم که به 
این محورها وارد شو، به این قسمت ها وارد شو، این خط 
قرمزها می شود بحث درجه دو، می گوییم خیلی خب 
حاال که این محور را آمدی، اینجا را در پوشش مراقب 
باش که رعایت شــود. اینجا را در دیالوگ مراقب باش 
که این الفاظ به کار برده نشود، مراقب باش که اینجا در 
داستان سیاه نمایی و ناامیدی نباشد. نقش آن خطوط 
قرمز خیلی کمرنگ تر می شود تا آن خطوط سبز. درواقع 
اگر بیاییم یک سوپرمارکتی را باز کنیم و بگوییم که این 
حوزه ها نیاز ماست، آقای فیلمنامه نویس بیا فیلمنامه 
بنویس، آقای تهیه کننده ما این صد فیلمنامه را داریم 
این یکی از نیازهای ماســت، بیا یکی از اینها را بگیر و 
کارش کن. درواقع ما از این شکل بسته ای نشسته ایم 
و منتظریم که در گروه فیلم و ســریال باز شود، و یک 
تهیه کننده بیاید یک طرح جلوی ما بگذارد و بگوید که 
من این را دارم. می گوییم بگذار من این را بخوانم ببینم به 
درد می خورد یا نه، بعد بگوییم قبول یا رد یا اصاح. باید 
به گونه ای باشد که روی این میز کلی فیلمنامه و طرح 
و ایده چیده باشیم، در هم باز باشد، اطاعیه هم بزنیم 
آن پشت، بگوییم هر که می خواهد بیاید یک فیلمنامه 
بردارد برود بسازد. نه اینکه ما معطل یک فیلمنامه که 
یک تهیه کننده می خواهد بیاورد باشیم. یعنی این دو تا 
رویکرد با هم متفاوت است. نکته ای که گفته می شود 
که حاال محدودیت ها و ممیزی ها بیشتر از اینجا ناشی 
می شود. ما چون خودمان دســتمان خالی بود، ایده و 
فیلمنامه نداشتیم، اعتقادمان این است که اگر ما سالی 
50سریال نیاز داریم، در نهایت باید 150فیلمنامه حاضر 

و آماده داشته باشیم.
 در 3دوره قبلــی ســازمان، برخورد 
مدیران به خصوص با فیلمنامه نویسان طوری بوده 
که همیشه می خواستند از تلویزیون فرار کنند، 
یعنی سازمان فیلمنامه نویس ها را جذب نمی کرده 
و منظور من از جذب کــردن فقط این نبوده که به 
آنها پول یا منابع مالی بدهد. همکاری ای که سازمان 
با فیلمنامه نویســان باید انجام دهــد باید فرای 
تهیه کننده ها و اینها باشــد. متأسفانه می گویند 
فیلمنامه نویس باید با تهیه کننده بیاید، ساختارها 

برای فیلمنامه نویس عرصه را تنگ کرده است؟
البته بعضی از تهیه کنندگان باتجربه و امتحان پس داده 
هستند که به نوعی نسبت به داستان شان، نگارش شان 

و فیلمنامه شان یک اطمینان نسبی ای وجود دارد.
 آنها دیگر استودیو هســتند، 6،5 تا 

تهیه کننده دارید که مشخص هستند...
تعدادشــان کم اســت، اگر به قول شــما بخواهیم از 

استعدادهای جوان استفاده کنیم، ما نرفته ایم که کشف 
کنیم و این استعدادها فراوان است. اگر بخواهیم آن کار 
را بکنیم، سیاست فعلی ما که دیدن فیلمنامه در یک 
شکل حداقلی و مینیمال است، این نگاه را باید عوض 
کنیم. اتفاقا بحث مالی آن هم مهم است. یعنی اگر قرار 
است که ما برای یک سریال 15میلیارد یا 20میلیارد 
هزینه کنیم، هیچ اشــکالی ندارد که برای فیلمنامه 
حداقل 500میلیون تومان هزینه کنیم. برای فیلمنامه 
حداقل یک میلیارد هزینه کنیم حتــی اگر نخواهیم 
استفاده کنیم. قطعا و یقینا در دوره جدید تقویت حوزه 
فیلمنامه نویسی و کشف استعدادهای فیلمنامه نویس در 

دستور کار است چون راهی غیر از این نداریم.
 سازمان به این موضوع نیاز دارد.

ما بایــد صداوســیما محور شــویم، نه خبرنــگار و 
تهیه کننده محور، با احترام بــه همه تهیه کنندگان و 
خبرنگاران، ما باید بگوییم که چه می خواهیم نه اینکه 
خودمان را محدود کنیــم در آن چیزی که خبرنگار یا 
تهیه کننده جلوی دســت ما می گذارد. اگر ما بگوییم 
که چه می خواهیم، باید اینقدر این ســوپرمارکت پر 
باشــد که حتی اگر یک تهیه کننده طرحی آورد، به او 
بگوییم که دو تای دیگر هم غیراز تــو روی این طرح 
دارند کار می کنند و تو بیا روی این طرحی که من به تو 
می گویم کار کن. این قطعا یکی از سیاست هایی است 
که اگر موفق شویم و بتوانیم آن را اجرا کنیم یک گنجینه 
فیلمنامه قابل ساخت خواهیم داشت، نه فیلمنامه هایی 
که ما االن داریم؛ فیلمنامه هایی که از 20ســال پیش 
خاک می خورد. اگر ما بخواهیم تهیه کننده و هنرمندان 
را به کار عاقه مند کنیم، اول باید مبنای ما خط ســبز 
محوری باشــد نه خط قرمز محوری. دوم، واقعا وزن 
دادن و به رســمیت شــناختن قلم و نویســندگی و 
فیلمنامه نویسی. شوراها را هم که شما فرمودید نکته 
کاما درستی است. شورا اصا برای چه شکل می گیرد؟ 
برای اینکه در مورد طرح نظر دهد یا فیلمنامه را بخواند. 
متأسفانه بسیاری از شوراهای ما، با وجود این یا فرصت 
نمی کنند فیلمنامه را بخوانند یا به طرح اکتفا می کنند، 
به هر دلیلی، ما شوراهایمان را طبیعتا باید اوال به مقدار 
حداقل برسانیم. یعنی چند مرحله طی شدن یک طرح 
تا به نتیجه برســد، خودش آفت کارهــای تولیدی و 
نمایشی است که یا به نتیجه نمی رسد یا اینقدر از آن زده   
و تکه پاره می شود که ته آن چیز دیگری درمی آید. دوم 
استفاده از استعدادهای جوان و استعدادهای تازه کشف 
شده، هنرمندان، نویسندگان و منتقدین و افرادی که 
هم حال و حوصله خواندن فیلمنامه را داشته باشند و هم 
اینکه صاحب نظر باشند در مورد داستان و درام و اینها... 
یعنی آسیب شناسی که شما فرمودید به نظر من کاما 

درست است و ما هم به همین نقطه رسیده ایم.
چند کلید واژه هســت که این سال ها 
به لحاظ تبلیغات منفی علیه ســازمان به کار برده 
می شود، اینکه سازمان رسانه ای است که هر طور 
می خواهد رفتار می کند؛ یک بحث اعتماد سازی  
است و یک بحث دیگر رقابت ســازمان با دیگر 
رســانه های جهانی. با توجه به وضعیت اقتصادی 
مردم و راضی نگه داشتن مخاطب و آوردن نشاط 
عمومی در تولیدات سازمان چه برنامه هایی دارید؟

ما وضعیت اقتصادی را داریم لمس می کنیم و اصا داریم 
با عدد و رقم خودمان را در این فضا حس می کنیم. مثال 
می زنم خدمت تان، اگر یک سریال قبا دقیقه ای nتومان 
هزینه داشت، االن شده nضربدر 5، نه به خاطر ماهواره، 
همین شبکه نمایش خانگی که تقریبا 90درصدشان 
هم عوامل سابق خود صداوسیما هستند، این عوامل به 
بیرون از سازمان رفته اند و حاال چنان نرخ ها باال رفته که 

اگر ما تا 2روز پیش همان بازیگر خودمان را با یک نرخی 
می آوردیم و با او همکاری می کردیم، االن باید بودجه 
ها را سه برابر کنیم تا بتوانیم به او کار بدهیم.  این یعنی 
رقابت در همه  چیز نه فقط رقابــت در محتوا، رقابت در 
قیمت تمام شده، رقابت در جذابیت کار و... . بعضی مواقع 
این رقابت هم باعث شده که ما به مسیرهای افراطی و 
تفریطی رو بیاوریم. درست است که االن حس می کنیم 
که ماهواره آمده که همه  چیز را از ما بگیرد. درست است 
که فکر می کنیم ماهواره یک رقیب بسیار خطرناک و 
جدی است برای ما، آمدیم چه کار کردیم برای مقابله با 
این رقابت؟ آمدیم گفتیم که ما از ساعت 8شب تا 12شب 
مردم را با سریال ها بمباران کنیم. اصا فرصت نکند برود 
پای ماهواره بنشــیند. این ایده منطقی به نظر می رسد 
منتها آیا ما امکانات، بودجه، عوامل، داستان و مستلزمات 

الزم را برای این تعداد تولید داریم؟ 
البته در این میان کیفیت هم مهم است!

کیفیت پایین می آید، هزینه بســیار زیاد به رســانه و 

سازمان تحمیل می شود. می خواهم بگویم که این رقابت 
اینقدر بعضی مواقع جدی گرفته شــده که ما رفته ایم 
سراغ مســیر افراط و تفریط، چه کسی گفته که حتما 
باید وقت فراغت مردم پای تلویزیون فقط با سریال پر 
شود؟ خب بسیاری از برنامه های سرگرم کننده هستند 
که شاید از سریال بیشتر جذابیت داشته باشند. بعضی 
از مستندها هستند، مستندهای طبیعی، مستندهای 
سیاسی، اجتماعی، تاریخی می توانند جذابیت داشته 
باشند. دوره هایی خیلی تله تئاتر جذابیت داشت، البته 
بعضی از شبکه ها، نه در همه شبکه ها. یعنی خیلی از 
ژانرها هست که می شود با آنها مخاطب را واقعا سرگرم 
کرد. چه بسا اتفاقا جذابیتشان بیشتر از سریال هم باشد؛ 
یعنی ما برای اینکه از شــر رقابت سنگینی که با مثا 
ماهواره داریم، رفته ایم سراغ پرهزینه ترین و گاهی اوقات 
کم تأثیرترین گزینه. و آن هم حجم سنگین تولید سریال 
و نمایشی است. ما داریم بازنگری می کنیم و می گوییم 
که اگر قرار است پولی هزینه کنیم، با امکانات محدودی 
که داریم، آیا بیاییــم 10 کار بی کیفیت تولید کنیم یا 
5 کار به قول معــروف خیابان خلوت کن تولید کنیم؟ 
در کنار آن برای اینکه آنتن خالی نباشد، از قالب های 
دیگری هم اســتفاده کنیم. از قالب هــای برنامه های 
تلویزیونی استفاده کنیم، بیگ پروداکشن استفاده کنیم، 
مستندهای جذاب، برنامه های سرگرم کننده، مسابقات، 
استفاده هوشمندانه از آرشیو، نه اینکه ما بیاییم ردیف 
تمام سریال هایی که سال گذشــته پخش کرده ایم را 
امسال دوباره در نوبت پخش بگذاریم و همه شبکه های 
ما بشوند آی فیلم، همه شبکه ها بشوند تماشا، این یعنی 
معلوم است که یک جای کار دارد می لنگد. می خواهم 
عرض کنم که ما نه تنها رقابت را به رسمیت می شناسیم، 
بلکه گاهی اوقات اینقدر زیاد آن را جدی گرفته ایم که 
به اصطاح در مشــکات و چاه های دیگری افتاده ایم. 
تمرکزمان را بگذاریم روی تولید سریال های باکیفیت 
جذاب، حاال نمی خواهم بگویم یک سریال در شب، اما 
برای من به عنوان مخاطب و به عنوان یک شهروند، اگر 
شبی یک سریال خیابان خلوت کن ببینم، با یک مستند 
خوب، با یک خبر جذاب، فکر می کنم که ســفره ام پر 
شده، اما اگر ببینم که ســریال هیچی نیست، سریال 
بی خاصیت، غیرجذاب، خبر با ریتم کند و خسته کننده، 
هیچی فقط برنامه تکراری سریال هایی که تا به حال ده 
بار دیده ام، معلوم اســت که این به درد من نمی خورد، 
الزاما حجم زیاد تولید جذاب نیســت. مهندسی پیام، 
تنوع دادن به پیام، وزن دادن و عمق دادن به پیام، آن 

است که می تواند جذابیت ایجاد کند.
 در هفته ای که گذشت در مجلس یک 
مصوبه ای تصویب شد که دستگاه های اجرایی را 
مکلف کردند که یک درصد از اعتبارات هزینه ای 
را به سازمان جهت فرهنگسازی  و آگاهی بخشی 
اختصاص دهند. آیا درآمد آن طوری هســت که 
سازمان را برای تولیداتش متحول کند؟این بودجه 
صرف چه نوع برنامه ها و برنامه سازی  شود، برنامه ای 

مدنظرتان هست؟ 
این بند سال های قبل هم بوده، سال های قبل می گفتند 
که دســتگاه ها مجازند اما االن مکلف شــده اند. امسال 
سال دومی است که مکلف می شــوند. فلسفه وجودی 
این بند مشخص است. دســتگاه های مختلف هر کدام 
ماموریت های متفاوتی را دارند. در حــوزه وزارت نیرو، 
در حوزه مصرف گاز و برق، در حوزه مصرف آب، ایمنی 
جاده ها، موضوع مالیات ها، هرکدام اینها فرهنگسازی نیاز 
دارند. نیاز دارند به اینکه افکار عمومی را مدیریت کنند. 
خب دستگاه شکل دهنده افکار عمومی و فرهنگسازی 
هم عمدتا صداوسیماست؛ یعنی بزرگ ترین دستگاهی 
که می تواند این کار را انجام دهد. عموما دســتگاه ها به 
ما مراجعه دارند که بیایید بــه ما کمک کنید که ما این 
کار را انجام دهیم. بند »چ« یعنی اینکه بیایید شما هم 
این یک درصد را در اختیار ما بگذارید، ایده از شما، یعنی 
هدف گذاری از شما، طراحی رسانه ای از ما، بودجه گذاری 
هم یا به صورت مشترک یا همه آن را شما تامین کنید ما 
برنامه را تولید کنیم برویم روی آنتن. یعنی درواقع یک 
کار مشترکی که می شود هم ماموریت ما و هم ماموریت 
دستگاه مربوطه، ماموریت مشترک می شود، هزینه اش 
هم مشترک است. این بند چ برای تامین این نیاز مشترک 
است. مگر سال گذشــته به ما بودجه دادند، راستش را 
بخواهید بسیار کمتر از حد انتظار. کاری ندارد حساب 
کنید ببینید بودجه عمومی دستگاه ها را بگذارید روی 
همدیگر... مثا یک دســتگاهی 20هزارمیلیاردتومان 
بودجه اش است، یک درصد آن می شود چقدر؟ می شود 
200میلیارد تومان، خوب اگر 2میلیارد به ما بدهند، یعنی 
اصا هیچی محقق نشده است. البته امسال خوشبختانه 
یک تغییر عبارتی خوبی هم در این بند اتفاق افتاده آن هم 
بحث تخصیص است. سال گذشته در بحث اختصاص، 
ســازمان برنامه  و بودجه خودش را مکلف نمی دانست 
که حتما این پول را واریز کند. فقــط می گفت که من 
اختصاص می دهم. اما امسال خوشبختانه. درک متقابل 
باید در دستگاه ها شکل بگیرد. دستگاه ها نباید فکر کنند 
که درواقع صداوســیما روی گنجینه ای از پول نشسته 
و هر لحظه هر چه که اراده کند می تواند برود و بســازد. 
صداوسیما خودش اولویت هایی دارد. ساخت محتوا را 
طبق سیاستگذاری خودش دارد دنبال می کند. شما االن 
تصمیم می گیرید که به خاطر مصرف باالی گاز در کشور 
و سرمای هوا فوری می روید سراغ صداوسیما که آقای 
صداوسیما شما زیرنویس برو، تیزر برو، این کار را بکن، 
که مردم تشویق به کاهش مصرف گاز شوند. درست است 
که این یک ضرورت است ولی منابع ما هم صرف شده و 
برای جاهای دیگری پیش بینی شده است. نخستین قدم 
این است که این هماهنگی و همفکری بین ما و دستگاه ها 
به صورت مشترک ایجاد شود که اگر ماموریتی دارند از 
آن محل منابع خودشان برای این کار صرف کنند. البته 
این بند هم ما را ملزم کرده که قرارداد ببندیم با دستگاه ها 
برای اســتفاده از این محل که امیدواریم که در بودجه 
سال آینده بتوانیم قراردادهایی را با دستگاه های اجرایی 
ببندیم. برآوردمان این است که اگر دستگاه ها بیایند پای 
کار و واقعا از این بودجه شان استفاده کنند، رقم خوبی را 
می توانیم به دست بیاوریم. منتها سال گذشته و سال قبل 
آن خیلی چنگی به دل نمی زند و رقم، بسیار با آن چیزی 

که ما انتظار داشتیم متفاوت بود.

متأســفانه گاهــی اوقــات رویکــرد ما خط 
قرمز محــوری اســت، یعنــی می گوییم تو 
به این قســمت ها نپرداز. اینجاهــا را نرو، 
اینجایــی را کــه مــن می گویــم تــو بــرو. مــا 
می خواهیــم ایــن را عــوض کنیــم، یعنــی 
بگوییم کــه به ایــن محورهــا وارد شــو، به 
این قسمت ها وارد شــو، این خط قرمزها 
می شود بحث درجه دو، می گوییم خیلی 
خب حاال که این محور را آمــدی، اینجا را 

در پوشش مراقب باش که رعایت شود 
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 دیپلماســی به معنای هدایت 
روابــط افــراد، گروه هــا و 
ملت هاســت که در دوره های 
تاریخــی مختلف به اشــکال 
گوناگون دنبال شــده است. 

دیپلماســی علمی به معنای استفاده از ظرفیت های 
علمی برای تحقق اهداف سیاست خارجی و قدرت 
و ثروت افزایی از یک سو و اســتفاده از ظرفیت های 
دیپلماسی برای پیشبرد علمی است، که در سال های 
اخیر مورد توجه کشــورهای توســعه یافته و جوامع 

بین المللی قرار گرفته است.
در اســناد باالدستی جمهوری اســامی ایران نیز 
بدون اینکه به اصطاح دیپلماسی علمی اشاره  شده 
باشد، این مفهوم مدنظر بوده است؛ برای نمونه در 
سیاســت های کلی نظام که از ســوی مقام معظم 
رهبری اباغ شده به توسعه علمی و ارتقای جایگاه 
ایران در عرصه جهانی از طریق تقویت شبکه های 
ارتباطی میان دانشگاه ها، مراکز علمی، دانشمندان 
و پژوهشــگران سایر کشــورها، به ویژه کشورهای 
جهان اسام، به منظور دست یابی به جایگاه علمی 
اول منطقه تأکید شده اســت. همچنین در سند 
چشم انداز 1404نیز دســت یابی به جایگاه علمی 
در منطقه و الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسام 
و همگرایی اســامی و منطقه ای براساس تعالیم 
اسامی و اندیشه های امام خمینی)ره( اشاره شده 

است.
در سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور مفهوم 
دیپلماســی علمی با عباراتی از این دست مدنظر 
بوده اســت: تولید، رشد و توســعه علمی از طریق 
گفتمان های علمــی رایج در عرصــه بین المللی، 
ایجاد و توسعه دفاتر همکاری بین المللی در عرصه 

علمی، شکل گیری دانشگاه های بین المللی، توسعه 
همکاری با دانشگاه های معتبر جهانی و تبادل استاد 
و دانشــجو و اجرای دوره های آموزشی مشترک، 
حضور در مجامع و شبکه های علمی بین المللی و... 
که نتیجه تمامی این اقدامات دست یابی به مرجعیت 

علمی کشور است.
در نقشه جامع علمی کشور تعامل فعال و الهام بخش 
با مراکز معتبر بین المللی و سرمایه گذاری مشترک 
و تسهیل همکاری های علمی با مؤسسات خارجی، 
برگــزاری فرصت هــای مطالعاتی و پژوهشــی و 
همایش های علمی برای افزایــش همکاری های 
بین المللی دانشگاه ها، تشویق مشارکت دانشمندان 
در همایش هــای بین المللــی و اولویــت دار و... 
نمونه هایی از مقوالت مرتبط با دیپلماســی علمی 
به شــمار می آید. استادان و پژوهشــگران و مراکز 
آموزشی و پژوهشی ایرانی در سال های گذشته به 
طرق مختلف در همکاری هــای علمی بین المللی 
مشارکت داشته اند که برای مثال می توان به انتشار 
مقاله در نشریات بین المللی، شرکت در همایش های 
بین المللی، مشــارکت در طرح هــای تحقیقاتی 

مشترک بین المللی و... اشاره  کرد.

ظرفیت عظیم علم
یکی از موضوعات علمی مطرح در ایران که ظرفیت 
عظیمی برای دیپلماسی علمی به خصوص در جهان 
اسام دارد، علم/علوم انســانی اسامی است که از 
یک سو در جهان اســام طرفدار بسیاری دارد و از 
ســوی دیگر ایران در این زمینه در 4دهه گذشته 
دســتاوردهای مطلوبی برای ارائه به کشــورهای 
اسامی داشــته و از مزیت رقابتی قابل توجهی در 
این زمینه نسبت به بسیاری از کشورهای اسامی 
برخوردار است. به لحاظ تاریخی نقطه عطف جریان 
کنونی علم اســامی که با تعابیر مختلفی ازجمله 
علم دینی، علوم انسانی اســامی، اسامی سازی  
 علــوم، اســلمه المعرفــه، اســامیه المعرفــه،

 Islamization  of  Knowledge  و... در زبان های 
فارسی، عربی و انگلیسی شــهرت دارد، در پی یک 
همکاری بین المللی علمی )کنفرانس 1977مکه 
با عنوان تعلیم و تربیت اســامی( پدید آمد که در 
آن 350نماینده از کشــورهای مختلف اســامی 
حضور داشــتند. نتیجه این گردهمایی تأســیس 
مراکز آموزشی و پژوهشی متعددی در کشورهای 
مختلف با هدف تحقق ایده علم/علوم انسانی اسامی 
بود، مراکزی همچون دانشگاه بین المللی اسامی 
در پاکســتان)1980(، مؤسسه بین المللی اندیشه 
اســامی در آمریکا)1981(، دانشگاه بین المللی 
اسامی مالزی)1983(، مؤسسه بین المللی اندیشه 
و تمدن اسامی در مالزی)1987( و... . این مراکز از 
طریق برگزاری همایش ها و نشریه های بین المللی 
و... اهداف دوگانه دیپلماسی علمی را دنبال می کنند.

در دهه دوم انقاب مؤسســه بین المللی اندیشــه 
اسامی)المعهد العالمی للفکر االسامی( در ایران 
نمایندگی داشت و دفتر همکاری  حوزه و دانشگاه 
نیز با مشــارکت این مجموعه فعالیت های علمی 
مشترکی را انجام داد. حضور استادان فعال در موضوع 
علم اســامی در همایش های بین المللی مربوطه، 
ازجمله در مالزی، یکی دیگر از اقدامات انجام شده 
در سال های گذشته در این زمینه بوده است. از سوی 
دیگر هم اکنون برگزاری کنگره بین المللی و اهدای 
جایزه جهانی علوم انســانی اسامی توسط مجمع 
عالی علوم انسانی اسامی، یکی از اقدامات بین المللی 
ایران در این عرصه است که البته به دالیل مختلف، 
به خصوص در سال های اخیر این دو برنامه نتوانسته 
اســت اهداف مورد نظر دیپلماسی علمی را به نحو 

مطلوبی دنبال کند.

فرصت پنجاهمین سالگرد کنفرانس مکه
 در سال 2027

با توجه به بیانیــه گام دوم انقاب اســامی، الزم 
است عملکرد جمهوری اســامی ایران در موضوع 

دیپلماسی علمی در جهان اسام، از طریق ایده علم 
اسامی در گام اول انقاب ارزیابی شود و بر مبنای 
آن و با توجه به سنجش موقعیت ایران و کشورهای 
اسامی، برنامه ریزی دقیقی برای دست یابی به نتایج 
مطلوب در گام دوم انقاب صــورت پذیرد. یکی از 
اقداماتی که در گام دوم می توان در زمینه دیپلماسی 
علمی در جهان اسام بر محور ایده علم اسامی انجام 
داد، برگزاری یک همایش بین المللی، به مناسبت 
پنجاهمین سالگرد کنفرانس مکه، در سال 2027در 
ایران است؛ کنفرانســی که در آن مسئوالن مراکز 
بین المللی فعال در موضوع علم اسامی و همچنین 
نمایندگانی از کشورهای اســامی حضور داشته 
باشند و در آن عملکرد 50ساله خود را در زمینه علم 
اسامی به اشتراک بگذارند و در معرض ارزیابی قرار 
دهند و برای عملیاتی شدن این ایده در جهان اسام 

در نیم قرن دوم، برنامه ریزی دقیقی انجام دهند.
بدین منظور الزم است:

1. یکــی از مراکز فعال در زمینه علم اســامی در 
ایران مسئولیت برنامه ریزی علمی و اجرایی چنین 

همایشی را برعهده گیرد.
2. تمامی مراکز آموزشی و پژوهشــی و استادان و 
پژوهشگران فعال در زمینه علم اسامی در جهان 

اسام شناسایی شوند.
3. ظرفیت های موجود در کشــور بــرای برقراری 

ارتباطات بین المللی در این موضوع ارزیابی شود.
4. هماهنگی بین مراکز علمی )آموزشی و پژوهشی 
کشور( با مراکز متولی ارتباطات بین المللی مانند 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی، نمایندگی ایران 

در سازمان های آیسسکو، یونسکو و... صورت گیرد.
5. چنــد همایش  ملی به عنــوان پیش درآمدی بر 
همایش بین المللی ســال 7202در ایران و ســایر 

کشورهای اسامی برگزار شود.
امید است این یادداشت آغازی باشد برای تأمل فعاالن 
عرصه علم اسامی در ایران، برای مشارکت در برگزاری 
همایش بین المللی سال 2027در زمینه علم اسامی.

علوم انسانی اسالمی؛ ابزاری  برای دیپلماسی

تبعات کرونا؛ فقدان هویت خواهی در دانشگاه ها
تعلیق تعلق

تولید علم، کارویژه اساسی دانشگاه محسوب می شود؛ هرچند 
بخشی از تحوالت مهم سیاســی- اجتماعی کشور در این بستر 
رقم می خورد. اقدامات و تحوالت جنبش دانشــجویی در 2دهه 
پیشین زمینه ساز تغییرات جدی در روند مطالبه گری شهروندان، 
برجسته ســازی دال های گفتمانی نظیر آزادی و عدالت و حتی 
تهدید نظم اجتماعی شده است. در مسیر مطالعات نهاد دانشگاه، 
بررسی شکل گیری هویت اجتماعی برآمده از این نهاد و سپس 
استمرار یا گسســت آن مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است. 
دانشگاه تهرانی ها، حلقه شــریفی ها، امام صادقی ها و... واژگان 
آشنا هویت جمعی دانشگاهی کشور هستند؛ هویتی که مشحون 
از خاطرات جمعی است. خاطراتی با اماکن و اشخاص و... منحصر 
به فرد دانشگاه که در برخی از موارد نیازمند نشانه شناسی رمزگان 

زبانی دارد.

در این روزها شاهد افول حس »هم دانشگاهی« در ورودی های جدید 
دانشگاه های کشور هستیم. بررسی این پدیده از دریچه جامعه شناسی 
فضا، بستر تحلیلی جدیدی را ایجاد می کند. در میان هویت های متکثر 
و چندگانه فردی، هویت اجتماعی عامل کنشگری جمعی است. هویت 
اجتماعی افراد ماحصل برهم کنش تعاملی فرد با گروه های اجتماعی 
است که موجب شکل گیری معانی ارزشی و هنجاری معطوف به تعلق 
داشتن به آنها می شود. در راســتای واکاوی هویت اجتماعی باید به 
حس تعلق مکانی نیز اشــاره کنیم. برایند مناسبات هویت اجتماعی 
با ســویه های حس تعلق مکانی موجب تشدید ضریب غیریت سازی  

جمعی خواهد شد. در عصر کنونی حضور انسان در مکان های متعدد 
و شکل گیری ســویه های تعلق خاطر یا عدم آن، موجب ظهور فضای 
تردیدآفرین شده است؛ فضای دوگانه ای که از یک امکان بروز هویت 
متکثر را مهیا می کند و از سوی دیگر با گسست تعلق مکانی امکان بروز 
بحران هویت را ارتقا می دهد. با این شرایط شاهد تضاد تعلق مکانی و 
حس بی مکان در بسترمعنایی هویت هستیم. با تقریر نظریات ادوارد 
رلف در پژوهش پیشــرو »مکان و نامکان« آن هنگام ما فضا را درک 
کنیم، شاهد شکل گیری ساخت معنایی منبعث از تعامل افراد، گروه ها 
یا جوامع با فضای مدنظر است که این تعامل موجب شکل گیری مکان 
خواهد شد و آن هنگام که حس تعلق خاطر به آن شکل بگیرد، داللت 

هویتی خواهد یافت.

همه گیری کرونا؛ پیشران افول حس تعلق
همه گیری کرونا ضربه اساسی به اندک حس تعلق به نهاد دانشگاه را 
زد. کرونا با فاصله گزینی اجباری و کاهش تعامل با شهروندان موجب 
میل به تعامل هدفمند در اجتماع شد. عدم حضور تعاملی، مرگ هویت 
مکانی است زیرا ایجاد حس تعلق زمینه وند است و ماحصل مبادالت 

هویتی انسان با محیط پیرامونی است. با استمرار زمانی کرونا و ایجاد 
محدودیت های حضــور در مکان های عمومی امکان شــکل گیری 
خاطرات جمعی نیز کاهش یافت. به روایت هالبواکس خاطره، ارتباط 
تنگاتنگی با مفهوم مکان در علــوم اجتماعی دارد و خاطرات جمعی، 
خاطره اجتماعی را پدیدار می کند؛ هرچنــد هویت جمعی مقدم بر 
خاطره اســت و از این رو هویت اجتماعی اســت که محتوای خاطره 
جمعی را تعیین می کند؛ در واقع خاطره یک گروه اعامیه هویت آن 
محسوب می شــود. بنابراین ورودی های 2سال گذشته دانشگاه های 
کشــور فاقد خاطره مکانی از اصلی ترین نهاد تولید علم هستند. این 
فقدان خاطره، گام اولیه برای کاهش ضریب هویت خواهی و ســپس 

روند فزاینده فقدان حس تعلق خاطر خواهد شد.

عصر یخبندان دانشگاه
آیا جایگاه دانشگاه در میان جامعه انسانی و سپس جامعه علمی رو 
به افول سهمگینی است؟! از یک سو رکود علمی، فقدان ارائه راهکار 
برای حل معضل ها و نارســایی ادراکی در فهم مناســبات جامعه 
نشــان دهنده کژکارکردی و وضعیت بغرنج این نهاد علمی است و 
از ســوی دیگر پس از پاندمی کرونا حس عدم تعلق و فقدان خاطره 
جمعی از دانشگاه مسیر نامطلوب را به سرعت صورت بندی جدیدی 
داد. این صورت بندی شوربختانه پیام رسان نفیر مرگ زودرس است؛ 
مرگی که نه در کمین بلکه روبه روی نهاد علم قرار گرفته است. این 
گزاره ها را رساتر از گذشــته می توان بیان کرد زیرا شاهد گسترش 
دامنه  تعلیق حس تعلق خاطر در کنشــگران دانشــگاهی هستیم. 
هرچند مرثیه خوانی پیش از مرگ، مذموم و نکوهیده است و به سان 
خودکشی از ترس روز واقعه تعبیر خواهد شــد ولی شاید در عصر 
یخبندان دانشگاه، هرم نفس دلسوزان، اکسیر حیات مهم ترین نهاد 

تولید علم کشور شود.

اندیشه 
علم

سیدمحمد تقی موحد ابطحی
نویسنده و پژوهشگر فلسفه علم

جامعه
 شناسی 
دانشگاه

مسعود راوی
روزنامه نگار

شکل مقدم بر محتوا
ذهن مردمــان آینده بیــش از آنکه به 
کارکرد و کاربرد بیندیشــید به شکل و 
شــیوه و صورت ارائه اهمیت می دهد و 
چه دلتان بخواهد و چه نخواهد ما اکنون 
وارد چنین آینده و چنین اتمســفری 
شده ایم. شــاید در میان چندین شــاخص توسعه یافتگی 
کشــورها، امروز بتوان »میزان اهمیــت دادن به طراحی و 
بسته بندی هر محتوا و محصولی را« یک شاخص پراهمیت 
برای نشــان دادن توســعه یافتگی و عدم توســعه یافتگی 
به حساب آورد. به خصوص که اهمیت دادن به محیط زیست، 
مسئولیت های اجتماعی و زیبایی سه عنصر تازه افزون شده 

بر شکل ارائه اثر گذارند.
طراحی شکل محصول ما را با حواس مخاطب یا مشتری در 
ارتباط قرار می دهد، جای فراتر از مدار عقلی کاربردی است و 
کارکردهای محصول را ذیل زیبایی و جذابیت پنهان کرده و 
همچون سحر و جادو مخاطب را به دنبال خود می کشاند. مگر 
می شود در کنار تمامی موضوعاتی مثل کیفیت، نیازسنجی 
مشتری، قیمت گذاری مناسب و حتی تبلیغات اثربخش، به 
دیزاین و شــکل ماجرا توجه نکرد. بسته بندی و طراحی هم 
برای محصــول و هم برای محتوا به صــورت توامان اهمیت 
دارد، چرا؟ باید اذعان داشت طراحی شکل محصول و حتی 
بســته بندی تنها به جلد و جعبه ای که محصــول را احاطه 
می کند محدود نمی شود و نباید آن را در این چنین فضای 
اسیر کرد. تکلیف بسته بندی محصول که روشن است ولی 
دیزاین محتوا و بسته بندی درست آن از این سبب است که 
از ابتدای خلق ایده باید شــکل و صورت محتوا، یعنی آنچه 
مخاطــب آن را درک می کند و می بینیــد، دارای اهمیت و 
ارزش افزوده است. محصولی که می تواند در جای از جنس 
کلمه باشد و بسته بندی و شکل آن می تواند شامل طراحی 
فونت و زیبایی شناسی ادبی را شــامل گردد یا می تواند یک 
محصول و شیء صنعتی مثل موتور یک خودرو باشد که نحوه 
قرار گیری تمامی آن قطعــات و طراحی هر کدام از آنها و در 
نهایت هارمونی و همنوازی آن در کنار دیگر قطعات خودرو 

می تواند از  طراحان بهره ببرد.

طراحی می تواند شکل زندگی ما را تغییر دهد
گلن پارسونز در کتاب فلسفه طراحی به آنچه تا حدودی گاهی 
مخاطرات دیزاین گفته می شود اشــاره می کند و از آن گریزی 
به گذشته نیز می زند و در کتاب فلسفه دیزاین می گوید:»قبل 
از صنعتی ســازی، تولید بیشــتر کاالها، بدون دخالت کسی 
که با طراح قابل مقایسه باشد، به دســت پیشه ور سنتی انجام 
می شد. بنابراین پیدایش حرفه های طراحی مدرن که با ظهور 
صنعتی سازی  پدیدار شدند، گویای نوعی گسست از شیوه های 
قدیمی ساختن و چرخشی عظیم در تولید است که مسئولیت را 
از رفتار جمعی سنتی جامعه به شانه های طراح منتقل می کند«.

او در ادامــه به مخاطرات فرضی و انشــعاباتی کــه از طراحی 
محصول و اهمیت پرداختن به شــکل ســر برمی آورد و حتی 
می تواند شــکل زندگی مــا را نیــز تغییر دهد یــاد می کند: 
»شــخصیت های تأثیرگذار فرهنگی همچون ویلیام موریس 
و جان راسکین در ســده نوزدهم، درباره پیامدهای فرهنگی 
گسترده تر وابســتگی روزافزون ما به دیزاین و تولید انبوه ابراز 
نگرانی کرده انــد. از آنجا که فرهنگ ما هــر روز مصرف گراتر 
می شود، این نگرانی ها شدیدتر شــده اند.« به قول پای یکی از 
طراحان، »طراحی، ... اکنون از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری 
پیدا کرده اســت، فقط به این دلیل که میزان آن بیشتر شده و 
مردمان کمتری می توانند از تماس با آن خودداری کنند«. شاید 
هنگامی که طراح سده بیستمی، گریلو، اعام کرد »کل زندگی 
ما در مهار دیزاین است و خوشــبختی ما به آن وابسته است« 

چندان بیراه نگفته بود.

اهمیت ندادن به طراحی شکل محصول به چه قیمتی؟
حال با این چنین بسامدی و ســطح اثرگذاری که روزبه روز هم 
بیشتر و بیشتر می شود چرا صنعت ما بدان کمتر بها می دهد؟ چرا 
در فرهنگ و اقتصاد آن را دست کم گرفته ایم؟ وقتی شما به جای 
درگیر کردن یک حواس و بخشی از عقل با بهره گیری درست از 
بسته بندی و طراحی، می توانی حواس پنج گانه را درگیر کنی و 
اغواگری را در کنار کارآمدی داشته باشی، چرا و چطور به سادگی 
از کنار آن عبور کنی؟ آیا هنوز هم فکر می کنید یک مشــاور و 
استراتژیست برند یا یک مشــاور رسانه ای و روابط عمومی باید 
کنار شما باشد که اهمیت این موضوع پرواضح را تبیین کند یا 
اینکه باید با وجود اینکه محصول و محتوای خوبی تولید کرده اید، 
شکست بخورید و در بازار تحقیر شوید تا به بسته بندی و شکل 
ظاهری آنچه می خواهید به دیگران عرضه کنید اهمیت دهید. 
براســاس آنچه امروز به هزاران شواهد و قواعد به هنر و اهمیت 
آن در تمامی ابعاد و زوایای زندگی در عصر مدرن رسیده ایم و 
هزاران نفر به اشکال مختلف اثربخشی عظیم و عمیق آن را اثبات 
کرده اند، از اپل با سادگی و نگاه مینی مالیست تا کوکاکوال با آن 
رنگ قرمز و شکل نوشتار تا هزار محصول دیگر که می توان شاهد 
مثال آورد، باز هم فکر می کنید طراحان باید کار خود و اهمیت 
کار خود را بازگو کنند و آیا یک طراح باید مقابل شما بنشیند و 

از اهمیت بسته بندی در فروش محصول و ارائه به بازار بگوید؟ 
بسته بندی مهم ترین و اثربخش ترین نقطه تماس صنعت و به 
تعبیر دیگر محصول نهایی با جامعه و مشتری است. به هر میزان 
که این موضوع در ذهن شما دور از ذهن باشد، به همان مقدار از 
رشد و توسعه بازار در آینده نزدیک دور هستید و عقب نشینی 
و افول شرکت و محصول و محتوای شما نزدیک است. این یک 
هشدار نیست، یک سطح آگاهی مقدماتی برای هر کسی است که 
می خواهد چیزی برای فروش تولید کند. تمام آنچه »دوساالنه 
بین المللی بسته ها« به دنبال آن است همین باشد. تنها رویداد 
مستقل دیزاین بســته بندی که ســعی دارد در کنار آنچه در 
شبکه های اجتماعی و محیط اطراف خود می بینیم به ما بگوید 
شکل مقدم بر محتوا شده است و اگر به این باور نرسیده اید جای 

تولید از هر جنسش در آینده نخواهید داشت.

حسین گنجی؛ روزنامه نگارفلسفه طراحی

 آدم بزرگ ها اینجا
عاشق عدد و رقم شده اند

در جامعــه ما الگوهای علمــی و اخاقی 
بی شــماری وجود دارد. از پیامبر گرامی 
اسام)ص( که اسوه  حسنه هستند تا سایر 
پیشوایان دینی، فیلسوفان بزرگ، شعرا، 
اســتادان و علمای بزرگ و شــهدا که در 

جامعه ایرانی- اسامی زیست داشته اند و اکنون هم در جامعه از 
این دست الگوها یافت می شود. تنها اقدام الزم، معرفی و شناساندن 
این الگوها به قشر جوان است. به بیان سعدی »مرد باید که گیرد 
اندر گوش، ور نوشته است پند بر دیوار«. اگر در تشخیص و انتخاب 
الگوهای حقیقی دچار خطا بشــویم، به بیراهه خواهیم رفت. در 
ســاحت تعلیم و تربیت نیز به همین منوال است؛ برای اینکه به 
درجات علمی و اخاقی باالتر دست بیابیم، ضروری ترین اقدام 
انتخاب یک الگوی همه جانبه فکری، اخاقی، رفتاری و... است؛ اما 
نقش نظام تعلیم و تربیت در تشخیص و معرفی الگوهای علمی، 
اخاقی و رفتاری به قشــر جوان چیست؟ نظام تعلیم و تربیت با 
بازتولید ارزش های جامعه می تواند در الگوی سازی و انسان سازی 
کمک یار جامعه باشد. اما آنچه می بینیم این است که بسیاری از 
جوانان جامعه در شناخت الگوهای تأثیرگذار دچار خطا می شوند 
و شوربختانه سازوکارهایی که در نظام علمی هم وجود دارد به این 
شناخت  کور دامن می زنند. شاید یکی از مهم ترین عوامل تأثیر گذار 
در این بــاره، پارادایم کمی گرایی حاکم بر نظامات دانشــگاهی 
است؛ پارادایمی که مبنای آن شــمارش عددی فعالیت های و 
اقدامات آکادمیک است. چند مقاله؟ چند کتاب؟ چه رتبه ای؟ چه 
نمره ای؟ و دیگر پرسش های مشابه که به ادبیات رایج در فضای 
علمی کشور تبدیل شده است. به تعبیر آنتوان دوسنت اگزوپری، 
نویسنده کتاب »شازده کوچولو« آدم بزرگ ها اینجا عاشق عدد 

و رقم  شده اند.

قاعده تقیه
کتاب »قاعــده تقیه« اثر 
ســیدمجتبی نورمفیدی 
و تنظیــم و تدوین حجت 
منگنه چی از سوی مؤسسه 
بوستان کتاب منتشر شده 
اســت.در فصل اول که با 
پیشینه شناسی قاعده تقیه 
آغاز شــده، معنای لغوی 
و نیز معنــای اصطاحی 
تقیه از منظر اندیشمندان 
شیعه و اهل سنت بررسی 
می شــود. در ادامه به دلیل 

رابطه ای که میان تقیه و 3 عنوان اکراه، اضطرار و توریه وجود 
دارد، نســبت به تقیه با عنوان های یادشده بررسی می شود. 
بخش پایانی این فصل به اقسام تقیه اختصاص یافته است.
فصل دوم درباره ادله مشروعیت تقیه است که جایگاهی مهم 

در فرایند بحث دارد. 
در این فصل از 9 دلیل ســخن گفته شده و محدوده داللت 
آنها بررسی شده است. در ادامه 6اشکال به مشروعیت تقیه 
مطرح و پاسخ هر یک بیان شده اســت.فصل سوم به قلمرو 
تقیه از 4جهت )ذات تقیه، تقیه کننده، تقیه شونده، متعلق 
تقیه( می پردازد. با نظر به اینکه متعلق تقیه می تواند عقاید، 
احکام و موضوعات باشد، هر یک از این سه عنوان به تفصیل 
موضوع بحث قرار گرفته اند. در فصل چهارم، شرایط چهارگانه 
تقیه با توجه به دیدگاه هایی از این باره وجود دارد، بیان شده 

و بررسی می شود. 
فصل پنجم که آخرین فصل این کتاب اســت، به آثار تقیه 
در دو مقام می پــردازد و دیدگاه های مطــرح در هر مقام را 

بررسی می کند.

کارکرد آموزشی دانشگاه؛ 
قربانی سیاست های کمی گرا

اگــر کمی گرایــی را به عنوان 
شاه بیت سیاست گذاری آموزش 
عالی ایــران در دهه های اخیر 
قلمداد کنیم، ســخن به گزاف 
نگفته ایم. نظــام آموزش عالی 

ایران در دهه های اخیر رشد کمی قابل توجهی داشته، 
اما آیا می توان گفت دانشگاه در جامعه ایرانی در انجام 
رســالت بنیادین خود در پرورش اندیشــه و رهبری 
جریان های فکری و اجتماعی موفق بوده؟ برای پاسخ 
به این سؤال می توان ابعاد مختلفی را مورد بررسی قرار 
داد، اما شاید نخستین نکته مربوط به سیاست های اتخاذ 
شده در حوزه آموزش عالی باشــد که در سطح کان 
جهت گیری دانشگاه ها را مشخص کرده است. شواهد 
گویای آن است که از برنامه  اول تا پنجم توسعه محوریت 
برنامه ها در حوزه آموزش عالی بر پاسخگویی به تقاضای 
اجتماعی برای ورود به دانشگاه متمرکز بوده، و به انحاي 
مختلف دولت ها سعی در گســترش کمی واحدهای 
دانشگاهی داشــته اند. بر این اساس توسعه مؤسسات 
آموزش عالی بدون درنظر گرفتن ابزارهای الزم برای به 
فعلیت رساندن تمامی رسالت های دانشگاه در دستور 
کار قرار گرفت. نتیجه این سیاست، تبدیل دانشگاه ها 
به کارخانه های تولید مدرک بود که تنها موفقیت آن، 
افزایش میانگین افراد دارای مدرک دانشگاهی در آمارها 
بوده است. ســرانه محور بودن بودجه ریزی دانشگاه، 
سیاست دیگری بود که دانشگاه ها را بر پذیرش تعداد 

بیشتری از دانشجویان تشویق کرد.

اندیشه دانشگاه

ویترین

 اندیشه دانشگاه

حسین نصری؛ پژوهشگر حوزه علم و فناوری

هادی یوسفی؛پژوهشگر آموزش عالی


