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در روزهای آتی شاهد قطار اکران 
 اين فیلم در سراسر کشور 

خواهیم بود

ايران در مواقع خطر، خطر می کند 
و دست دوستان خود را می گیرد

طوالنی شدن جنگ اوکراين 
می تواند به خستگی  کشورهای 

حامی کی  يف منجر شود

در جريان حوادث مختلف در 
کشور 7نفر در کمتر از 24ساعت 

غرق شدند
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... و باالخره 
بازی دوستانه

  سرانجام از نخستین حريف تدارکاتی تیم 
ملی در مسیر آماده ســازی برای جام جهانی 
رونمايی شــده اســت اما هر چقدر جزئیات 
بیشتری را در مورد اين مسابقه مرور می کنیم، 
بیشتر به اين نتیجه می رسیم که تیم ملی يكی 
از عجیب ترين دوره های تاريخ اش را ســپری 
می کند. بعد از مدت زيادی بالتكلیفی و انتظار 
برای نخســتین مسابقه دوســتانه، حاال تیم 
ملی در حالی روبه روی الجزاير قرار می گیرد 
که شــرايط برگزاری اين مسابقه، اصال شبیه 
نبردهای معمولی فوتبال نیست. چرا روبه روی 
الجزاير، با يک مســابقه عادی فوتبال روبه رو 
نیستیم؟ اول اينكه ساعت بازی تنها در فاصله 
يک روز با انجام آن قطعی شده است. دوم اينكه 
در صفحه رسمی فدراسیون فوتبال الجزاير  يا 
صفحه ويكی پديای تیم ملی اين کشور، هیچ 
نشانی از اين مسابقه وجود ندارد. ماجرا زمانی 
عجیب تر می شــود که بدانیم حتی در تقويم 
تیم ملی ايران در ســايت رسمی فیفا، بازی با 
انگلیس »نخستین« بازی اســت و نشانی از 
اين نبرد تدارکاتی ديده نمی شود. اگر ماجرا 
تا همین جا به اندازه کافی شوکه کننده به نظر 
نمی رسد، کافی است بدانیم که نرم افزارهای 
پوشــش اينترنتی نتايج فوتبــال که معموال 
حتی زمان ديدار گمنام ترين تیم  های دنیای 
فوتبال را منتشــر می کننــد، کوچک ترين 
اطالعاتی از اين مســابقه منتشــر نكرده اند. 
همه اين جزئیات در کنار هم، نشان می دهند 
که اين بازی شــباهتی به نبردهای دوستانه 
معمول در دنیای فوتبال نــدارد. تیم ملی در 
حالی برای انجام يک مسابقه، تا اين حد زجر 
می کشد و به هر شرايطی تن می دهد که رقبای 
همگروه اش در جام جهانی در اين فیفادی روی 
هم »1۳ بازی« در برنامه گنجانده اند. رقابت 
با چنین تیم هايــی برای ايــران، يک رقابت 
نابرابر اســت و مســئولیت اصلی نابرابر شدن 
آن نیز، با فدراسیونی اســت که ظاهرا حتی 
برای بديهی ترين نیازهای تیــم ملی قبل از 
شرکت در مهم ترين تورنمنت دنیای فوتبال، 

برنامه ای ندارد.
  درست در روزهايی که کره و ژاپن فهرست 
ستاره های پرشمار رقبای تدارکاتی شان را مرور 
می کنند، فوتبال ايران بايد با فهرست غايبان 
پرشمار تیمی مثل الجزاير قبل از نبرد دوستانه 
روبه رو شود. بسیاری از ســتاره های کلیدی 
اين تیم روبه روی ايران به میــدان نمی روند. 
رياض محــرز که در ترکیب من ســیتی فاتح 
لیگ برتر شده و مهم ترين بازيكن حال حاضر 
الجزاير است، بخشــی از ترکیب اين مسابقه 
نخواهد بود. اسالم ســلیمانی نیز که به عنوان 
يكی ديگر از مهم  ترين ستاره های اين سال های 
الجزاير در اســپورتینگ پرتغال توپ می  زند، 
فعال به استراحت می پردازد و روبه روی ايران به 
میدان نمی رود. هشام بوداوی، سفیان بن ديكه 
و رايس ام بولهی نیز ديگــر مهره های مهمی 
هســتند که روبه روی تیم ملی ايران در زمین 
ديده نمی شوند. در حقیقت به نظر می رسد که 
تیم اسكوچیچ روبه روی تیمی نصفه و نیمه از 
الجزاير به زمین می رود. اين مسابقه هم بیشتر 
از آنكه يک محک جدی بــرای تیم ملی ايران 
باشــد، محكی برای مهره های جوان الجزاير 
است که تجربه چندانی در تیم ملی ندارند. در 
واقع ايران بعد از مدت ها انتظار، در مسابقه ای 
ظاهر خواهد شد که بیشــتر برای حريف اش 

مفید به نظر می رسد!
  هماننــد دوره قبلــی، الجزايــر بــه 
جام جهانــی2022 نیز صعود نكرده اســت. 
بدون ترديد اگر آنها راهی جام جهانی شــده 
بودند، حاال يــک برنامه تدارکاتــی از پیش 
تعیین شده داشــتند و بعید بود در يک نبرد 
ناگهانی روبه روی تیم ملی ايران قرار بگیرند. 
الجزايــر در جام جهانــی2014 نمايش های 
خوبی داشــت اما بعــد از چهارمین صعود به 
رقابت های جام جهانی، ديگر نتوانست خودش 
را در روسیه و قطر به اين جام برساند. آخرين 
موفقیت بزرگ برای اين تیم هم در سال2019 
با دومیــن قهرمانــی در جام ملت های آفريقا 
به دســت آمد. اين تیم البته در ســال2021 
قهرمان  عرب کاپ هم شد اما بسیاری از تیم ها 
با ترکیب اصلی شان در آن جام شرکت نكرده 
بودند. آنها صاحب يک نســل طاليی هستند 
که به آخرين ســال های دوران فوتبال شــان 
نزديک شده اند. ســتاره های اين نسل طاليی 
البتــه روبــه روی ايــران در زمین مســابقه 
حضور نخواهند داشــت. ســفید و سبزها در 
رده چهل و چهارم رنكینگ فیفا هســتند و در 
حقیقت 2۳پله پايین تر از تیم ملی ايران ديده 
می شوند. به هر حال تیمی که امروز روبه روی 
ايران قرار می گیرد، تنها ســايه ای از تیم ملی 
الجزاير اســت. اين در حالی است که مديران 
فدراســیون مدعی رويارويی با تیم اصلی اين 
کشــور هســتند. ظاهرا طرف مقابل هم روی 
ناآشنايی فدراسیون نشینان نسبت به مهره های 
ثابت تیم شان حســاب باز کرده اند. تیمی که 
امروز در مقابــل تیم ملی می ايســتد، هرگز 
نمی تواند اين تیم را در معرض يک محک بزرگ 
و کلیدی قرار بدهد. ظاهرا قرار است همچنان 
نكات مبهم زيادی در مورد اين تیم برای اعضای 
کادر فنی وجود داشــته باشد. ناشناخته بودن 

البتــه تا حدی بــرای هر 
تیمی مفید به نظر می رسد 

اما نه آنقدر که حتی خود ســرمربی هم ديگر 
شناختی روی تیم اش نداشته باشد.
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سخت ترین کار دنیا 
هواداری از توست!

در مورد فرهاد مجیدی که انگار خودش را 
بیشتر از همه دوست دارد
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سرمربی این روزهای پرسپولیس داستان های 
عجیبیبا  مدافعان راستش داشته است

 دفاع راست 
 پنجره پرسپولیس؛ نفرین شده

همان همیشگی
بدهی به شهرخودرو بابت رضایت نامه 
گل محمدی پنجره پرسپولیس را بست 1818

 زیدان
سر سفره قطر

چگونه به هر قيمتي، يک مسابقه 
تدارکاتي داشته باشيم؟

العجایب !
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يادداشت
محسن محمدی الموتی؛  عضو هیأت علمی دانشگاه

از آغــاز چالــش هســته ای ايــران در آژانــس 
بین المللــی انرژی اتمی و با وجود شفاف ســازی و 
اعتمادسازی های مكرر ايران و تعهد آژانس برای انجام وظیفه براساس اساسنامه 
خود و بستن پرونده ادعايی موسوم بهPMD، به نظر می رسد تقابل و خصومت 
اين نهاد بین المللی بــا نقش آفرينی آمريكا و متحــدان آن علیه فعالیت های 

صلح آمیز هسته ای ايران همچنان ادامه دارد.
در آخرين دست از اين اقدام ها، شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته 
گذشته قطعنامه پیشنهادی کشورهای آمريكا، بريتانیا، فرانسه و آلمان درباره 
فعالیت های هســته ای ايران را تصويب کرد و در آن بدون توجه به چارچوب 
زمانی و عملیاتی مورد توافق ايران و آژانس در اسفند1400درخصوص پاسخ 
به پرسش های آژانس، ضمن اعالم نگرانی عمیق از وجود مواد هسته ای اعالم 

نشده، از ايران خواست تعهدات قانونی خود را به صورت اضطراری اجرا کند.
تصويب اين قطعنامه در پی گزارش رافائل گروسی، مديرکل آژانس و آن  هم پس از 
سفر وی به سرزمین های اشــغالی و گفت وگو با نخست وزير رژيم صهیونیستی 
صورت گرفت و نفتالی بنت در استقبالی گرم از تصويب اين قطعنامه گفت: اين 
تصمیم مهمی است که چهره واقعی ايران را آشكار می کند. لوراهولگیت، نماينده 
آمريكا در شــورای حكام نیز طی بیانیه ای مدعی شــد که واشنگتن خواستار 

بازگشت به توافق است و اين ايران است که بايد تمايل خود را نشان دهد.
طنز تلخ ماجرا در رفتارهای آمريكا و آژانس بین المللی انرژی اتمی آنجاست که 
امروز جايگاه شاکی و متهم جابه جا شده است. ايران با وجود عضويت در پیمان 
ان.پی.تی و اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی و پذيرفتن بی سابقه ترين رژيم های 
بازرسی و نظارت در قالب برجام و توافق با آژانس در اسفند1400مبنی بر اينكه 
پاسخ پرســش های آژانس را در چارچوب همكاری های پادمانی خواهد داد، با 
قطعنامه آژانس و عدم انجام تعهدات آمريكا و همپیمانانش در موضوع هسته ای 
صلح آمیز خود مواجه می شود، اما برنامه های هسته ای نظامی رژيم صهیونیستی 
و در اختیار داشتن کالهک های هســته ای، از نگاه آمريكا و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی خطرناک نبوده و ايــن رژيم نه تنها نبايد بــرای توقف برنامه های 
هســته ای خود تحت فشار قرار گیرد، بلكه ادعاهای ســاختگی آن نیز مبنای 

گزارش مديرکل علیه ايران واقع می شود.
آمريكايی که جدا از عهدشكنی در دوره اجرای برجام، خود به طور يک جانبه از 
برجام خارج شــده و اين توافق را نقض کرده و شديدترين تحريم های تاريخ را 
علیه ملت ايران احیا کرده است، با پررويی سخن از لزوم بازگشت ايران به برجام 
و در اختیار قراردادن تمام اطالعات ثبت شــده در دوربین های مداربســته به 
آژانس بر زبان می راند و در سوی ديگر، ايران که تا يک سال پس از خروج آمريكا 
از برجام، صبر و انتظار در پیش گرفت و درنهايت پس  از بی عملی اروپايی ها از 
انجام تعهداتی نظیر اينستكس، براســاس مواد مندرج در خود برجام، کاهش 
تعهدات را در دستور کار قرار داد، متهم به کارشكنی در مذاکرات و عدم همكاری 

با آژانس می شود.
اين دو نمونه و صدها مصاديق ديگر کــه در الگوی رفتاری آمريكا و متحدانش 
قابل مشاهده است، نشــان دهنده واقعیت های امروز حاکم بر نظام بین الملل 
است که بر حاکمیت زور و قدرت و جنگ اراده ها بنا شده و به تعبیر رئالیست ها، 
قدرت های بزرگ مادام که منافع شــان اقتضا کند، از معاهدات و هنجارهای 

بین المللی دم می زنند و هر کجا کــه مصلحت ديدند، از 
سازمان های بین المللی و ساير ابزارهای حقوقی در کنار 

ابزارهای سیاسی اســتفاده می کنند تا منافع خود را تأمین و به رفتارهايشان 
مشروعیت ببخشند.

 قطعنامه آژانس
»شــهر تهران نیاز به یک بازطراحی و نوسازی دارد. این و تغییر جایگاه شاکی و متهم

نوسازی ضمن به ارمغان آوردن امنیت، آسایش و رفاه باید 
چهره شهر را با هویت ایرانی-اسالمی به نمایش بگذارد. 
این نوسازی باید مجموعه های هویتی در محالت را به 
گونه ای در کنار هم قرار دهد که یک هویت یکپارچه از 
کالنشهر غرب آسیا به تصویر بکشد.«  علیرضا زاکانی 
افزود: قرارگاهی برای توسعه شهر بر محور حمل ونقل 
عمومی به ویژه مترو از 3ماه گذشته  تشکیل شده است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران:
تهران نیاز به بازطراحی و نوسازی دارد
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ماه عســل قهرمان لیگ برتر خیلی کوتاه تر از حد انتظار بود. 
امروز هواداران اســتقالل باید از قهرمانی بی شکست شان 
لذت می بردند و برای فتح جام بعدی نقشه می کشیدند، اما 
اتفاقی که رخ داده دقیقا برعکس اســت. شهد موفقیت به 
سرعت در کام آبی ها به زهر تبدیل شد. آنها حاال مستاصل 

و سراسیمه، بی سروسامانی تیم شان را سیاحت می کنند؛ 
تیمی که سرمربی ندارد و طبیعتا در بازار نقل وانتقاالت 

هم فعال نیست...

»چوئه سون هوی«، طی تصمیمی بی سابقه منصوب شد
نخستین وزیر خارجه زن در کره شمالی

در مورد مجیدی که انگار خودش را بیشتر از همه دوست دارد
سخت ترین کار دنیا، هواداری از توست!

7
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خانه تولیدات جوان فعالیت خود را از سال۹7 شروع 
کرده، در این خانه مســیر اســتعدادیابی و رشد 
کارگردانان درنظر گرفته شــده است. رسالت این 
گروه در خانه تولیدات جوان، پرورش اســتعدادها 
در حوزه های تله فیلم، سریال ســازی ، نماهنگ و 
تیزر اســت. تازه ترین محصول ایــن خانه نگارش 
 ســریال و تولید آن در 11اپیزود به نام »تازه وارد« 

است...

 »تازه وارد« به موضوع فرزندآوری و مشكالت و موانع آن می پردازد
8کارگردان در 11 اپیزود

دیپلمات کهنه کار، »چوئه سون هوی«، طی تصمیمی بی سابقه 
به عنوان نخستین وزیر امور خارجه زن کره شمالی منصوب 
شــد. این تصمیم رهبر کره شــمالی در بحبوحه انجام 
تست های موشکی کره شمالی و تشدید تنش های میان 
این کشور و همسایه جنوبی خود اتخاذ شده است. چوئه که 
سابقا در سمت معاون وزیر امور خارجه کره شمالی مشغول 
به فعالیت بود، در نشســت حزب حاکم به ریاست کیم 

جونگ اون، رهبر کره شمالی به این سمت منصوب شد...

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

شناسایی 500 خانواده معتاد متجاهر در تهران
احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات 
و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در گفت وگو 
با همشــهری آنالین از شناســایی 500 خانواده معتاد 
متجاهر در جلسه  کمیته قرارگاه آسیب های اجتماعی 
تهران خبر داد و گفت: پیش بینی ما این است که این 

رقم به 2 تا 3 هزار خانواده برسد.

5 ایده جذاب برای دکوراسیون خانه 
ایران مرکــز تولیــد 297 نوع صنایع دســتی اســت و در 
این میان فرش و میناکاری بیشــترین شــهرت جهانی 
را به دســت آورده. جالــب اینکــه 199 نــوع از ایــن آثــار 
هنــری در اصفهــان خلــق می شــوند و در ســال 2015، 
یونســکو این شــهر را به عنوان شــهری خــالق در حوزه 

صنایع دستی جهان انتخاب کرد.

مصرف بیش از اندازه ویتامین دی این بال را سرتان می آورد
ویتامین دی یک ویتامین بسیار ضروری در بدن ماست 
که در فرایندهــای مختلفی در بدن مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. ایــن ویتامین یک ویتامین محلــول در چربی 
اســت؛ بنابراین، بــدن نمی توانــد مقادیر اضافــه آن را 
به سرعت و به سادگی دفع کند. درصورتی که دریافت 
این ویتامین بیش ازحد باشد، در بدن انباشته می شود.

تأیید پولی شدن برخی خدمات تلگرام 
 مدت هــا پــس از شــایعه هایی درخصوص پولی شــدن 
برخی خدمات تلگرام، پاول دوروف، بنیانگذار و مدیر این 
پیام رسان تأیید کرد که برخی خدمات پولی خواهد شد. 
شاید در ابتدا برخی نگران شده  باشند که دیگر از خدمات 
رایگان این  پیام رسان با بیش از 500 میلیون کاربر فعال 

ماهانه محروم  می شوند، اما وضعیت اینگونه نیست.

8/5میلیارد تومان برای خرید نخستین خودروی خورشیدی جهان
شــرکت هلنــدی »الیت یــر« از نخســتین خــودروی 
خورشــیدی آماده تولیــد جهــان رونمایی کرده اســت. 
»الیت یر صفر« یک سدان خانوادگی با 5 مترمربع پنل 
خورشــیدی اســت که می تواند تا 70کیلومتر رانندگی 
بــدون شــارژ در روز را تضمین کند. تصاویــر و جزئیات 

بیشتر این خودروی هیجان انگیز را  ببینید.

شهر

جامعه

سالمت

فناوری

خودرو

داده نما
همشهری آنالین/گرافیک: مهدی سالمی

پرتکرارترین خواسته های پایتخت نشینان
طعمه گذاری موش، آلودگی صوتی ناشــی از ســاخت و ساز، سد معبر 
دستفروشــان و وانتی های دوره گرد و ترکیدگی لوله آب فضای سبز جزو 

پیام های پرتکرار ثبت شده در سامانه 137 پالس هستند.

2000
پیام جداگانه برای طعمه گذاری موش

1957
پیام سد معبر دستفروشان و وانتی های دوره گرد

1680
پیام ترکیدگی لوله  آب فضای سبز

1125
 پیام درباره خاموشی پله های برقی

2000
پیام در مورد آلودگی صوتی ناشی از ساخت و ساز 

ادامه در 
صفحه2

۶تاالب ایران، قربانی فعالیت انسانی شایعه سازی و دروغ پردازی درباره بنزین
پژوهشگران با بررسی تاالب  های ايران نقش تغییر اقلیم در خشكیدگی آنها را ناچیز اعالم کردندنه سوخت گران می شود و نه کارت سوخت آزاد جايگاه داران در تیرماه حذف خواهد شد

صفحه14 صفحه4 صفحه15صفحه های 5 و 12

4000زبالهگرد
در تهران داریم که اکثرا کودک 

هستند.

7500تنزباله 
روزانه در شهر تهران جمع آوری 

می شود.

5500تنزباله 
روزانه به مرکز  آرادکوه منتقل 

می شود.

64مجموعه
در نواحی،  پسماندها  را جمع آوری 

می کنند.

22مجموعه
در مناطق، زباله  خشک را 

تفکیک می کنند.

فصلساماندهی
کودکانزبالهگرد

کارگروهی برای مقابله با کار کودکان 
در حوزه پسماند  تشكیل شد

نان،تفریح
وتحصیلرایگان

 درباره نیازهای اولیه ای که منجر
به گسترش کار کودک می شود

دی
شی

خور
مد 

 حا
ي/

شهر
 هم

س:
عك

3



يكشنبه 22 خرداد 21401
 شماره  8517

رحمان قهرمان پور، تحلیلگر  ارشد  مسائل بین الملل:
 آژانس تابع معادالت سیاسی است

 نه فنی 
شورای  حكام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، چهارشنبه گذشته 
با تصويب قطعنامه ای سیاســی 
و جهت دار، جمهوری  اســالمی 
را بــه عدم همكاری بــا اين نهاد 
بین المللی متهم کرد؛ رويكردی 
کــه اگرچــه چنــدان دور از 

انتظار نبود، اما در شــرايط کنونی به ابهام ها پیرامون سرانجام 
گفت وگوهای هسته ای ايران و 1+4دامن زده   است.

به گزارش همشهری،  اتخاذ رويكردهای دوگانه از سوی طرف های 
غربی همچنان ادامه دارد و تروئیكای اروپايــی در بیانیه اخیر 
خود و با وجود بدعهدی در قبال جمهوری اســالمی، همچنان 
از ادامه مذاکرات ســخن می گويند و مديــرکل آژانس انرژی 
 اتمی نیز در گفت وگو با شــبكه خبری »الجزيــره« تأکید کرد 
که »ازسرگیری مذاکرات همچنان عاقالنه ترين گزينه است«.   
رافائل گروسی به اين موضوع هم اشاره کرده  است که با رسیدن 
دهم ژوئن )20خرداد(، دقیقاً ۳مــاه از ايجاد وقفه در مذاکرات 
وين گذشــت؛»در تاريخ دهم مارس )19اســفند1400( متن 
توافق احیای برجام تكمیل و در بحث برداشتن تحريم ها، بیش 
 از 99درصد توافق حاصل شده بود و چیزهای کوچكی باقی مانده 
بود که می شد ظرف يكی، دو روز بر سر آنها توافق کرد. معتقدم 
اين تصمیمی اشتباه از ســوی هماهنگ کننده اتحاديه اروپا و 

هیأت های غربی بود و نیازی نبود انگیزه موجود تضعیف شود«.

وقتی نگاه فنی آژانس قربانی می شود 
يک تحلیلگر ارشد مســائل بین الملل در اين باره به همشهری 
گفت: از سال 1۳81که موضوع فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
ايران مطرح شده، همواره آژانس بین المللی انرژی  اتمی به موازات 
سیاست  و راهبردهای کشورهای غربی حرکت کرده  است. البته 
مقاطعی را می توان اشــاره کرد که اين نهــاد بین المللی تالش 
کرده نگاه فنی و مستقل به پرونده هسته ای جمهوری اسالمی 
داشــته باشــد. رحمان قهرمان پور افزود: اين درحالی است که 
اگر معدل بگیريم، به اين نتیجه می رسیم که آژانس بیشتر تابع 
معادالت سیاسی طرف های غربی بوده تا اينكه مستقالنه و فنی 

تصمیم گیری کرده باشد.
وی با اشــاره به اهداف بهره گیری از اهرم آژانــس بین المللی 
انرژی  اتمی علیه جمهوری  اسالمی گفت: به نظر می رسد هدف 
طرف های غربی از به کارگیری اهرم ايــن نهاد بین المللی علیه 
ايران، اعمال فشار هرچه بیشتر بر تهران در جريان گفت وگوهای 
هسته ای است. آنها گمان می کنند در شرايط کنونی هرچه فشار 
را بر ايران بیشتر کنند، تهران از مواضع خود عقب نشینی خواهد 
کرد؛ درحالی که بررسی ها نشان می دهد اتخاذ چنین رويكردی 
از ســوی طرف های غربی تنها بر پیچیدگــی وضعیت موجود 

افزوده  است.

رویکرد همکاری جویانه در قبال آژانس
  قهرمان پور همچنین با اشاره به تالش جمهوری  اسالمی برای 
تعامل مناسب با آژانس در سال های اخیر گفت: ايران از ابتدای 
طرح پرونده فعالیت های هسته ای اش در آژانس همواره تالش 
کرده با اتخاذ رويكرد همكاری جويانه، اين نهاد بین المللی را تا 
حدی دور از تأثیرپذيری از کشورهای غربی نگه دارد؛ البته اينكه 
تا چه میزان در اين راهبرد موفق عمل کرده ايم، نیاز به بررسی و 

کنكاش جداگانه ای دارد. 
وی ادامه داد: نكته اين است سیاستی که ايران تاکنون در قبال 
پرونده هسته ای در پیش گرفته، دقیقا همان رويكردی نیست که 
در مواجهه با آژانس اتخاذ کرده  است؛ جمهوری اسالمی همواره 
تالش کرده با آژانس تعامل کند. بر همین اســاس هم بوده که 
واکنش های تهران به گزارش های اين نهاد بین المللی تاکنون 

خیلی تند نبوده و اين رويه در سال های اخیر مدنظر بوده  است.
اين کارشناس مسائل بین الملل عنوان کرد: جمهوری  اسالمی در 
مقابل فشارهای وارد شده از سوی آژانس، همكاری های داوطلبانه 
يا به  اصطالح فراپادمانی خود را به طورکامل قطع نكرده  است؛ 
رويكردی که نشان می دهد روابط دوطرف همچنان وارد تنش 

حداکثری نشده  است. 

سید محمد حسینی
معاون امورمجلس رئیس جمهور

جمهــوری اســالمی ایــران و عــراق از 
اشــتراکات تاریخی و فرهنگــی فراوانی 
برخوردارنــد و تعامــالت فرهنگــی و 
مذهبی بین دو ملت باید گسترش یابد. 
بدون تردید تعمیــق و تحکیم تعامالت 
فرهنگی می تواند زمینه مناســبی برای 
توســعه روابــط دوجانبــه و منطقــه ای 

تهران- بغداد فراهم کند. / فارس

مهدی صفری
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر 

امورخارجه
مسیرهای ریلی و جاده ای ایران در زمره 
مطمئن تریــن مســیرهای حمل ونقلی 
چشــمگیر  ظرفیت هــای  هســتند. 
ترانزیتــی ایــران درخدمــت تســهیل 
ترانزیت بین المللی کاالها، به ویژه در 
شرایط فعلی است. وزارت امورخارجه 
آمــاده هرگونــه همــکاری درخصــوص 
تســهیل در صــدور روادیــد راننــدگان 
کشورهای عضو تراســیکا )کمیسیون 
بین الدولی کریدورهــای اروپا، قفقاز و 

آسیا( است. / مهر

سید محمدرضا میرتاج الدینی 
نماینده مجلس

افزایــش قیمــت کاالهــا در شــرایط 
کنونــی، نتیجــه عملکــرد اشــتباه و 
سیاست های ســوء دولت قبل است. 
دولــت ســیدابراهیم رئیســی تــاوان 
اشــتباه های اقتصــادی دولــت قبــل را 
پس می دهــد، چراکــه آنها کشــور را با 
مشــکالت عدیده اقتصادی و با خزانه 
خالی و با بدهی ماهانه 12هزار میلیارد 
تومانــی بــه دولــت ســیزدهم تحویــل 

دادند. / ایرنا

   واکنش ایران به اتهام زنی اردنی ها
پس از آنكه ســخنگوی ارتــش اردن گروه هايی 
وابسته به ايران را به تجارت مواد مخدر در مرزهای 
اين کشور متهم کرد، يک مقام سفارت جمهوری 
اسالمی ايران در امان ضمن رد اين اتهام ها، آن را 
»غیرقابل قبول« خواند. به گزارش فارس، يک مقام 
سفارت ايران در اردن در گفت و گو با پايگاه خبری 
»میدل ايست ای« در واکنش به اين اخبار گفت: 
ما شبه نظامی نداريم. اتهام زنی به ما درباره تجارت 
مواد مخدر يک اتهام بسیاربزرگ است. ما بیش از 
40سال است که در مرزهای شرقی ايران با قاچاق 
موادمخدر مبارزه می کنیم و بیش  از ۳هزار نیروی 
پلیس ما دراين درگیری ها به شهادت رسیده اند. 
وی اضافه کرده است: ايران هیچ گاه تهديدی برای 
اردن نخواهد بود. امنیت اردن بخشــی از امنیت 
خاورمیانه اســت؛ خاورمیانه ای که خود اولويت 
امنیت ملی ايران به شــمار می آيد. حضور ايران 
در سوريه با دعوت کشور ســوريه و با هماهنگی 
نیروهای اين کشــور در نقاط مشخصی است و 
هدف از آن مبارزه با گروه های تروريستی  مانند 
گروه های داعشــی، جبهه النصره، انصارالدين و 

ديگر گروه هاست.

   جلســه فوق العاده مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

مجمع تشــخیص مصلحت نظام در جلســه ای 
فوق العاده به رياســت صادق آملی الريجانی و با 
حضور رئیــس مجلس، نمايندگانــی از دولت و 
مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی، به بحث و 
بررسی پیرامون تعیین اولويت سیاست های کلی 
برنامه هفتم توسعه کشــور پرداخت. به گزارش 
روابط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
آملی الريجانی در اين جلسه بر لزوم دقت همراه 
با تسريع در بررسی ها برای تصويب و ارائه جهت 
تدوين اليحه برنامه هفتــم و نهايتا تهیه اليحه 
بودجه سال آينده کشور براســاس قانون برنامه 

هفتم تأکید کرد.

نقل قول خبر

خبرهای کوتاه

گفت وگو

اراده دولت در تعامل ویژه با کشورهای آفریقایی 
وزيــر امورخارجه ايران گفت: عزم و اراده دولت ســیزدهم بر تعامــل و همكاری با 

سیاست 
خارجی

کشورهای آفريقايی به ويژه نیجريه در چارچوب سیاست است. به گزارش ايرنا، حسین 
امیرعبداللهیان در رايزنی های سیاســی با زبیرو دادا، وزير مشــاور در امور خارجی 
نیجريه، که برای برگزاری اجالس کمیســیون مشترک اقتصادی ايران و نیجريه به 
تهران سفر کرده است، ضمن ابراز خرسندی از توسعه روابط فی مابین، به ويژه در زمینه اقتصادی و 
تجاری طی 2سال اخیر، گفت: حجم فعلی تعامالت بین 2 کشور متناسب با ظرفیت های موجود در 
2 کشور نبوده و با نقطه مطلوب فاصله زيادی دارد. وی با اشاره به عزم و اراده دولت جمهوری اسالمی 
برای تعامل و همكاری با کشورهای آفريقايی، به ويژه نیجريه در چارچوب سیاست خارجی دولت 
سیزدهم، گفت: ايران برای توسعه روابط و مناسبات با نیجريه هیچ محدوديتی قائل نیست و برگزاری 
اين اجالس به عنوان گام مهمی برای توسعه روابط دوجانبه قلمداد می شود. امیرعبداللهیان با ابالغ 
سالم های گرم رئیس جمهور کشورمان به محمدبوهاری، همتای نیجريه ای اش، از رئیس جمهور 
نیجريه برای سفر به تهران به طور رسمی دعوت به عمل آورد. وزير مشاور در امورخارجی نیجريه نیز 
با ابراز خرسندی از سفر به تهران و برگزاری موفق اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی 2کشور، از 
طرف ايرانی برای هماهنگی های انجام شده برای برگزاری موفق اين اجالس قدردانی کرد و افزود: با 
برنامه ريزی خوب، فرصت های زيادی در روابط 2کشــور وجود دارد و امیدواريم اجرای توافق های 

حاصل دراين اجالس، به افزايش سطح تعامالت تجاری 2کشور کمک شايانی کند.

براين اساس و به دنبال تصويب اين قطعنامه، چه  ادامه از 
آمريكا و همپیمانان اروپايــی اش بخواهند با صفحه اول

مشروع ســازی اقدامات از طريق آن، خود را بــرای ورود به دوره 
جديدی از تنش و تخاصم با جمهوری اسالمی ايران مهیا کنند يا 
در نقطه مقابل بخواهند با ايجاد شــوک و فشــار سیاسی از اين 
قطعنامه برای عقب نشــینی ايران و افزايش شــانس به سرانجام 
رســیدن مذاکرات وين بهره برداری کنند، در هرصورت، پاســخ 
جمهوری اسالمی ايران متناسب و در خور  شأن اقدام آنها خواهد 

بود و طیفی از گزينه ها از خاموش کردن دوربین های فراپادمانی و 
نصب و راه اندازی ســانتريفیوژهای نســل جديد تا متوقف کردن 

پروتكل الحاقی در اين مقطع روی میز کشور خواهد بود.
الگوی رفتاری ايرانیان در مواجهه با آمريكا و غرب نشان می دهد 
آزموده را آزمودن خطاست. از تجربه دفاع مقدس  8ساله، واکنش 
ايران در برابر مخالفت با حق غنی ســازی و مقاومت حداکثری در 
برابر فشارها گرفته تا اقدام متقابل دالورمردان نیروی دريايی سپاه 
در توقیف نفتكش های انگلیسی و يونانی و عقب نشینی آنها، همه و 
همه نشان می دهد هرگونه فشار و زورگويی علیه ملت ايران نتیجه 

معكوس برای طرف مقابل به همراه خواهد داشت.
رئیس جمهــور کشــورمان نیــز در ســفر اخیر خود به اســتان 
چهارمحال وبختیاری با اشــاره به اين مهم تأکیــد کرد که با اين 
اقدام ها نمی توان جمهوری اســالمی ايران را وادار به عقب نشینی 

کرد. ما بر مواضع خود پافشاری خواهیم کرد تا حقوق ملت ايران 
به رسمیت شناخته شود؛ از اين رو آمريكا و متحدان غربی آن بايد 
دســت از لجاجت به منظور تغییر جايگاه شــاکی و متهم و فريب 
افكارعمومی ملت ها و دولت ها برداشته و نشانه و قصد عملی خود 
را برای بازگشت به برجام از طريق تضمین انتفاع اقتصادی ايران 

نشان دهند.
شــورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز برای جلوگیری 
از بی اعتبارســازی اين نهاد در دنیا بايد دبیرخانه خود را موظف 
کند از دريافت هرگونه شــواهد جديد ازسوی رژيم صهیونیستی 
و اعتباربخشــی به مطالب جعلی ســرويس های جاسوســی اين 
رژيم - که خود متهم اصلی بی ثباتــی و ناامنی در منطقه و جهان 
هستند- خودداری کند که در آن صورت، شايد بتوان امیدوار شد از 
تضعیف بیش  از پیش اين نهاد بین المللی در دنیا پیشگیری شود. 

 قطعنامه آژانس
 و تغییر جایگاه شاکی و متهم

 حضرت آيت اهلل خامنــه ای رهبر 

رهبری
معظم انقالب اســالمی عصر ديروز 
در ديــدار آقای نیــكالس مادورو 
رئیس جمهور ونزوئال و هیأت همراه 
با اشاره به ايستادگی 2 کشــور ايران و ونزوئال در 
مقابل فشارهای سنگین و جنگ ترکیبی آمريكا، 
تأکید کردند: تجربه موفقیت آمیز 2کشور نشان داد 
 تنهــا راه مقابلــه بــا ايــن فشــارها مقاومت و

 ايستادگی است.
به گزارش پايگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم 
رهبری، رهبر انقالب اســالمی با اشاره به پیروزی 
دولت و ملت ونزوئال در مبارزه ای سخت با آمريكا و 
جنگ ترکیبی و همه جانبه ای که بر ضد  ونزوئال به 
راه انداخته شده بود خطاب به آقای مادورو گفتند: 
مقاومــت جنابعالی و ملت ونزوئال بســیار باارزش 
است زيرا قدر و منزلت و لیاقت يک ملت و کشور و 
رهبران آن کشور را ارتقا می دهد و امروز قاعدتاً نگاه 

آمريكا به ونزوئال متفاوت از گذشته است.
حضرت آيــت اهلل خامنه ای همچنین با اشــاره به 
پیشرفت ها و ابتكارهای علمی و فناوری جمهوری 
اســالمی ايران در ســال های اخیر افزودند: اين 
گام های بلند در شــرايطی برداشته شده است که 
سنگین ترين و بی سابقه ترين تحريم ها و فشارها بر 
ملت ايران تحمیل شد و آمريكايی ها خودشان نام 

آن را »فشار حداکثری« گذاشتند.
ايشــان تأکید کردند: مقاومت ملــت ايران باعث 
شكست سیاست فشار حداکثری شد، به گونه ای که 
يكی از مسئوالن برجســته سیاسی آمريكا چندی 

پیش تعبیر »شكست مفتضحانه« را به کار برد.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: نتیجه ای 
که می توان از ايســتادگی و موفقیت 2 ملت ايران 
و ونزوئال گرفت، اين اســت که تنهــا راه عالج در 
مقابل فشارها، ايســتادگی و مقاومت است ضمن 
آنكه بايد همكاری هــا و ارتباطات میان جمهوری 

اسالمی ايران و دولت بولیواری ونزوئال بیش از پیش 
مستحكم و نزديک شود.

حضرت آيــت اهلل خامنه ای با اســتقبال از امضای 
سند همكاری 20ساله میان ايران و ونزوئال گفتند: 

الزمه همكاری های بلندمدت پیگیری توافقات و به 
سرانجام رساندن آنهاست.

ايشان با اشــاره به همكاری های صمیمانه ايران و 
ونزوئال، خاطرنشان کردند: 2کشور با هیچ کشوری                                         

اينگونه روابط نزديک ندارند و جمهوری اســالمی 
ايران نشــان داده اســت که در مواقع خطر، خطر 

می کند و دست دوستان خود را می گیرد.
رهبر انقالب همچنین از مواضع ضدصهیونیستی 
آقــای مــادورو تجلیــل کردنــد و گفتنــد: 
موضع گیری های چندی قبل جنابعالی علیه رژيم 

صهیونیستی بسیار درست و شجاعانه بود.

تشکر مادورو از کمک های ایران
در اين ديــدار که آقــای رئیســی رئیس جمهور 
کشورمان نیز حضور داشت، رئیس جمهور ونزوئال 
از حمايت های ايران در مبارزه سخت ملت ونزوئال 
با آمريكا قدردانی کرد و گفت: شما در هنگامی که 
شرايط ونزوئال بسیار ســخت بود و هیچ کشوری 
کمک نمی کرد به ياری ما آمديد و کمک کرديد تا 

از آن شرايط خارج شويم.
رئیس جمهور ونزوئال با تشــريح شــرايط سخت 
اقتصادی اين کشــور در ســال های اخیــر افزود: 
همانطور کــه جنابعالی گفتیــد آمريكايی ها يک 
جنگ تدريجی و چندبعدی را علیه کشــور ما آغاز 
کردند ولی ما توانســتیم با ايستادگی و استفاده از 
فرصت هايی که تحريم ها در اختیــار ما قرار داد، 
مقابله همه جانبه را با تهاجــم آمريكا آغاز کنیم و 

اکنون شرايط ونزوئال بهتر از چند سال قبل است.
آقای مادورو همچنین با اشــاره به مذاکرات خود 
در تهران و امضای ســند همكاری افــزود: ما در 
حال طراحی يک نقشــه راه دقیق برای همكاری با 
ايران در زمینه های مختلــف به ويژه در بخش علم 

و فناوری هستیم.
رئیس جمهور ونزوئال همچنین بــا تأکید بر اينكه 
کشورش موضوع فلسطین را يک موضوع مقدس 
بشری می داند، گفت: به علت همین اعتقاد، رژيم 
صهیونیستی از طريق موساد در حال توطئه مستمر 

بر ضد  ونزوئال است.

رهبر انقالب اسالمی در ديدار رئیس جمهوری ونزوئال و هیأت همراه:

تنها راه پیروزی دربرابر آمریکا، مقاومت است

عزم ایران و ونزوئال برای همکاری های مشترک 
ایران و ونزوئال در جریان سفر نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال به تهران سند همکاری های 
جامع راهبردی 2۰ساله امضا کردند. این سند همکاری جامع بنا به توضیحات مقامات 2کشور در 
حوزه های انرژی، نیروگاه های حرارتی، صادرات خدمات فنی و مهندسی، کشاورزی و همچنین 
همکاری در حوزه های دفاعی است. سیدابراهیم رئیســی و نیکالس مادورو، رؤسای جمهور 
ایران و ونزوئال، روز شــنبه در مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد سند همکاری های جامع 
راهبردی 2۰ ساله 2کشور را امضا کردند. بررسی های همشهری حکایت از آن دارد که مبادالت 
تجاری ایران و ونزوئال در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم نزدیک به 3برابر افزایش یافته 
است. ایران و ونزوئال در ســال14۰۰ حدود 4۰میلیون دالر مبادالت تجاری غیرنفتی داشتند؛ 
ســهم صادرات ایران از این رقم حدود 23میلیون دالر و سهم واردات حدود 17میلیون دالر 
بود. این حجم مبادله تجاری اگرچه ارزش دالری کمی در مقایســه با 1۰۰میلیارد دالر تجارت 
خارجی )حدود ۰.۰4درصد( ایران دارد، اما در مقایسه با 14میلیون دالر مبادله تجاری 2کشور 
در سال13۹۹ افزایش به نسبت چشمگیری نشــان می دهد. تور اوراسیایی مادورو به ترکیه، 
الجزایر و سپس ایران با هدف جلب مشارکت و بهسازی اوضاع اقتصادی این کشور پس از عبور 
از دوره بحران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و فشارهای تحریمی 
او بر اقتصاد ونزوئال صورت می گیرد. آخرین سفر نیکالس مادورو به ایران در آبان13۹5 و در 
دوره برجام به ایران صورت گرفته بود. مادورو به طور مشخص با دستورکارهای ویژه ای در جلب 
همکاری های ایران در حوزه های مختلف اقتصادی به تهران آمــده بود. وزرای امور خارجه، 
کشاورزی، ارتباطات، علوم و تکنولوژی، حمل ونقل و گردشگری ونزوئال، مادورو را در سفر به 
کشورمان همراهی می کردند. روسای جمهور 2کشور در مقدمه سفر مادورو با یکدیگر دیدار 
داشتند و محتوای این گفت وگوها در نشست مطبوعاتی مشترك آنها با یکدیگر مطرح شد. 
رئیسی در این نشست خبری با بیان اینکه سیاست خارجی ایران همواره ارتباط با کشورهای 
مستقل بوده است، گفت: ونزوئال نشان داد که در مقابل امپریالیسم و تحریم ها مقاومت داشته 
است. تحریم ها برای ملت ایران در این 4دهه فراوان بوده، اما ملت ایران تصمیم گرفته است که 

از این تحریم ها به عنوان فرصتی برای خود استفاده کند.
دومین کشتی نفتکش ساخت ایران  روز گذشته در جریان سفر مادورو به تهران به این کشور 
تحویل شد. مراسم تحویل کشتی نفتکش آفراماکس ســاخت شرکت صنعتی دریایی ایران 
)صدرا( با حضور رئیسی و نیکالس مادورو روسای جمهور ایران و ونزوئال برگزار شد. روسای 
جمهور 2کشور به صورت ویدئوکنفرانس با عرشه این کشتی در خلیج فارس ارتباط برقرار کرده 
و در جریان مراحل ساخت و فعالیت این نفتکش اقیانوس پیما قرار گرفتند. اسناد تحویل نفتکش 
آفراماکس نیز در این جلسه ما بین مدیران شرکت صدرا و طرف ونزوئالیی به امضا رسید. این 
کشتی نفتکش دومین کشتی از سفارش سال های گذشته کشور ونزوئال به ایران است. طبق 
قرارداد منعقد شده قرار است ایران 2نفتکش دیگر نیز پس از ساخت به این کشور تحویل بدهد. 

مكث

مذاکرات هســته ای؛ وضعیت شکننده، نه 
بن بست

  قهرمان پور همچنین با اشــاره به تأثیر قطعنامه اخیر 
شورای  حکام بر وضعیت گفت وگوهای هسته ای میان 
ایران و 1+4 گفت: این گزاره که برخی معتقدند قطعنامه 
اخیر چالش های ایجاد شــده در مذاکــرات را تعمیق 
می کند، به نظرم نکته درستی است. واقعیت این است 
که در مقطع کنونی مذاکرات هسته ای وضعیت خوبی 
ندارد و در شرایط شکننده ای به  سر می برد. وی افزود: اما 
نکته اینجاست که به نظرم تحلیل رفتار جهت دار اخیر 
آژانس به »بن بست قطعی« در مذاکرات، چندان درست 
نیست. اگر بخواهیم براساس شاخص های موجود در علم 
سیاســت، عملکرد آژانس را مورد بررسی قرار دهیم، 
باید اذعان کرد که رفتار این نهاد بین المللی یک »متغیر 
مستقل« نیست، بلکه باید آن را »متغیر وابسته« ارزیابی 
کرد. این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: این نشان 
می دهد تصمیم گیری های آژانس بیش   از هرچیز، تابع 
مناسبات و معادالت قدرت در خارج از این نهاد است؛ 
بنابراین باید نظاره  کرد که در فضای اصلی، چه اتفاقی 
می افتد و معادالت به کدام سو حرکت می کند. با توجه 
به این، معتقدم اکنون به کاربردن تعبیر »بن بســت« 
برای مذاکرات هسته ای به دلیل رفتار آژانس، چندان 
دقیق نیســت. قهرمان پور با بیان اینکه گره گشایی از 
مذاکرات هسته ای در بیرون از آژانس باید انجام شود، 
تأکید کرد: معتقدم اگر چنین شود، آژانس نیز همراهی 
خواهد کرد، چرا که این موضوع پیش تر هم سابقه داشته  
است. پس از دستیابی به توافق برجام در سال2۰15شاهد 
بودیم که آژانس پرونده »ابعاد نظامی احتمالی« برنامه 
هسته ای ایران یا همان »مطالعات ادعایی«، موسوم به 
»PMD« را مختومه کرد. وی اضافه کرد: »PMD« یکی 
از سخت ترین و طوالنی ترین پرونده های تاریخ آژانس 
بود که تغییر معادالت در فضای سیاسی، سبب شد این 
پرونده نیز به سود جمهوری اسالمی ایران مختومه شود؛ 
این درحالی است که در همان مقطع افرادی معتقد بودند 
این پرونده هیچ گاه حل نخواهد شد؛ بنابراین معتقدم اگر 
ایران بتواند فضای گفت وگوهای هسته ای را تغییر دهد، 

رفتار آژانس نیز تغییر خواهد کرد.
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ايستگاه شــهدای 17 شــهريور به عنوان نوزدهمین 
ايســتگاه خط 7مترو و صدوچهل و سومین ايستگاه 
شــبكه خطوط متروي تهران ظهر ديــروز با حضور 
جمعی از مديران شهری و برخی عوامل اجرايی پروژه 
به بهره برداری رسید. اين ايستگاه در مرز مناطق 12 
و 14 واقع شده و ايستگاهی تقاطعی با خط 6متروي 
تهران اســت؛ يعنی درســت جايی که اهالی اطراف 
میدان خراسان، میانه خیابان 17 شهريور، بلوار قیام و 
محله اطراف سال ها انتظار امكان دسترسی آسان تر و 
سريع به ناوگان حمل ونقل زيرزمینی را می کشیدند. 
حاال اين امكان فراهم شده تا آنها با ارزان ترين روش 
از طريق مترو يا مستقیما به سمت شمال غرب تهران 
بروند يا از طريق خط 6به غرب پايتخت برسند. اين در 
حالی است که خطوط 6و 7 با خطوط يک، 2، ۳و 4 هم 

در چند نقطه ديگر ايستگاه تبادلی دارند.

نیاز به اعتماد و مشارکت مردم داریم
اجرای پروژه احداث ايســتگاه 17 شــهريور از سال 
1۳94آغاز شــد و پس از حدود 7ســال سرانجام در 

دوره جديد مديريت شــهری به بهره برداری رســید.
شهردار تهران ديروز در مراسم بهره برداری از ايستگاه 
17 شهريور صحبت هايش را با تبريک سالروز میالد 
امام هشــتم آغاز کرد و گفت: » ايستگاه 17 شهريور 
با سرپنجه های هنرمندانه در قرارگاه خاتم و شرکت 
ســرير عمران، پس از قريب به 7 سال، به بهره برداری 
رسید. افتخار می کنم که بزرگ شده اين محله هستم. 
گذشته اين محل و سختی هايی که مردم می کشیدند 
در خاطرم هست و فاصله و بی عدالتی در اين منطقه 
برای بنده ملموس است، امید است روزبه روز به سمتی 
حرکت کنیم که محصول آن ايجاد آرامش و امنیت، 
معنويت و پیشرفت شهر باشد.« علیرضا زاکانی افزود: 
»شهر تهران نیاز به يک بازطراحی و نوسازی دارد. اين 
نوسازی ضمن به ارمغان آوردن امنیت، آسايش و رفاه 
بايد چهره شهر را با هويت ايرانی-اسالمی به نمايش 
بگذارد. اين نوســازی بايد مجموعه هــای هويتی در 
محالت را به گونه ای در کنار هم قرار دهد که يک هويت 
يكپارچه از کالنشهر غرب آسیا به تصوير بكشد.«  او با 
اشاره به تشكیل قرارگاهی برای توسعه شهر بر محور 
حمل ونقل عمومی به ويژه مترو از ۳ماه گذشته گفت: 
»احداث خط 10 آغاز شــده و برای ساخت خط 11 
تفاهمنامه نوشته شده و برای خط 8 و 9 نیز بايد اقدام 

جدی صورت گیرد تا فاصله ارائه خدمت از سال 1420 
به 1405 منتقل شــود. در حوزه احداث، کار و تالش 

مشكلی نداريم بلكه مشكل اصلی منابع مالی است.«
شهردار پايتخت در ادامه به موضوعات شهرسازی فعلی 
تهران اشاره کرد و گفت: »شــورای عالی شهرسازی، 
شــهرداری تهران را الزام کرده اســت کــه باتوجه به 
بلندمرتبه سازی و ايجاد اقتضائات پیرامونی ايستگاه های 
مترو، شرايط جديد برای شهر فراهم کند. برای مثال اگر 
در میدان انقالب ايستگاهی وجود دارد که پیرامون آن 
توسعه فرهنگی و کتاب فروشی ها مستقر هستند، بتوان 
برای تمام پارسل های پیرامونی آن، هويت تعريف کرد و 
همه بدانند که هويت انديشه تهران در کدام نقطه است. 

 شکوه معماری ایرانی 
در ایستگاه جدید مترو 

زاکانی: تهران نیاز به يک بازطراحی و نوسازی دارد

صد و چهل و سومین ايستگاه متروی تهران به بهره برداری رسید

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

 توجه به معماری ایرانی-اسالمی 
در فضاهای جدید حمل ونقلی 

ايستگاه شهدای هفدهم شهريور می تواند 
جزو پرمخاطب ترين ايستگاه های تهران 
باشــد. يكی از محورهــای کلیدی که 
مديريت شهری آن را پیگیری می کند، 
موضوع توجه به روح شهر در کنار کالبد 
شهر است. طی سال های گذشته توجه جدی به اين موضوع 
نشده و سبب شــده بســیاری از آسیب ها ناشــی از همین 
کم توجهی باشــد. همچنین يكی از مصاديقی که در عرصه 
خدماتی بايد بــه آن توجه کنیم، توجه بــه معماری داخلی 
اماکن عمومی است. بايد هويت معماری ايرانی-اسالمی در 
فضاهای جديد مورد توجه قرار گیرد و تالش شــده معماری 
داخلی ايستگاه 17شهريور مطابق با تأکیدات شهردار تهران 
و معماری ايرانی-اســالمی باشــد.  البته ممكن است فاصله 
بسیاری با طرح های ايده آل و معماری اصلی داشته باشیم اما 

تالش می شود که اين فاصله کم شود. 
ريل گذاری صورت گرفته در زمینه معماری ايرانی-اسالمی 
برای باقی ايستگاه ها و فضاهای شــهری مدنظر خواهد بود 
تا روزبه روز به ســمت معماری ايرانی-اسالمی حرکت کنیم. 
امروز متروی تهران جزو متروهای پیشرو در دنیا و ارزان ترين 
مترو در جهان و از نظر طول شبكه، تعداد ايستگاه و جابه جايی 
مســافر بین رتبه 20 تا ۳0 قرار دارد. اين پارامترها نشــان 

می دهد که متروی تهران جزو 10رتبه اول دنیاست. 
موضوع بعدی تشــكیل کمیتــه TOD )توســعه مبتنی بر 
حمل ونقل عمومی( با رويكرد جديد است. اين کار با رويكرد 
جديد و منابع متفاوت نســبت به گذشته که باعث تحول در 
ساخت وساز حمل  ونقل می شود، آغاز خواهد شد و به تكمیل 
طرح های باقیمانده از تكمیل خطوط هفتگانه فعلی و احداث 
خطــوط چهارگانه کمک خواهــد کرد. نكته بعــدی انعقاد 
تفاهمنامه ای با شرکت مپنا برای ساخت کامل يكی از خطوط 
مترواست. امسال افتتاح حداقل 6ايستگاه، ورودی و پايانه ها و 
توسعه خطوط و رفع نواقص گذشته در دستور کار قرار گرفته 
اســت. طبق تأکیدات شهردار تهران، ايســتگاه ها به صورت 
کامل افتتاح خواهند شد تا هیچ نقصی نباشد؛ موضوعی که 
سال های گذشته به آن توجه نشده و مديريت شهری جديد 

در حال رفع آن است.
موضوع بعدی به استانداردسازی آسانسورهای ايستگاه های 
مترو برمی گردد. استانداردســازی آسانســورهای سازمان 
استاندارد مربوط به ساختمان های عادی است و آسانسور مترو 
از نظر عمق چاهک و حفاری متفاوت است. سازمان استاندارد 
بايد اين همكاری را داشته باشــد که بتوانیم از آسانسورهای 
نصب شــده و همچنین آسانســورهايی که در آينده نصب 

می شود، بهره برداری کنیم.

وحیدرضا محمدی
شهردار منطقه 22

در راستای ایمن سازی  معابر، عملیات 
ویژه ای در خیابان ســالمت کــه یکی از 
ورودی های جنوبی غرب شهر تهران به 
حساب می آید صورت گرفت. این محور 
از یک ســو  به خاطــر تــردد خودروها به 
محله آزادشهر و پیکان و از سوی دیگر 
به دلیل وجود بوستان جنگلی چیتگر و 
ایستگاه مترو نیاز به ایمن سازی  داشت 
که از طریق اصالح هندسی، اقدامات 

الزم انجام شد.

هادی حق بین
مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق 

شهرداری تهران
 عملیات اجرایی پروژه احداث بوستان 
سردار حاج قاسم سلیمانی به مساحت 
13هــزار مترمربــع در منطقــه 17آغــاز 
شده است و براساس برنامه ریزی های 
صورت  گرفته، پس از 3ماه این بوستان 
بــه بهره بــرداری می رســد. آب نمــای 
دوطبقه، زمین بازی و مسیر پیاده روی، 
برخی از امکانات این بوستان هستند.

نخســتین اغذیه فروشــی غرب تهران با 
10کانکس در خیابان اجتماعی (انتهای 
بلوار استاد معین) منطقه 9عصر دیروز 
با حضور شــهردار منطقــه و مدیرعامل 
شــرکت ســاماندهی صنایع و مشــاغل 
شــهر تهــران بهره بــرداری شــد.   در ایــن 
خیابــان، کانکــس غــذا، کافی شــاپ، 

رستوران ، فست فود و... وجود دارد.

شــهردار منطقــه 8با اشــاره بــه وضعیت 
فرســودگی بافت هــا گفــت: »حــدود 
143هکتــار (11درصــد) از بافــت منطقه 
فرسوده است و تا کنون 60درصد نوسازی 
شده  است.« فاطمه تنهایی با بیان اینکه 
ناحیه 3شهرداری منطقه، 6محله کامال 
فرســوده دارد، تأکید کرد کــه امیدواریم 
با تسهیالت و قانونگذاری در شورای شهر 
تهران ، نوسازی این 6محله در دستور کار 

قرار گیرد.

10
کانکس

143
هکتار

نقل قول 

عدد خبر

بايد هويت و نوسازی جديد شكل بگیرد که با معنا باشد نگاه
و سود حاصل از آن به صورت مستقیم به مردم برگردد 
يا در توسعه مترو هزينه شود. با اين کار از طرفی مشكل 
حمل ونقــل و آلودگی هوا نیز مديريت خواهد شــد ؛ 
چراکه با اين اقدام به جای 14۳ ايستگاه، ۳25 ايستگاه 
و به جای 1500واگن 4هزار واگن خواهیم داشــت و 
مردم تســهیالت ويژه ای را دريافت خواهند کرد. تنها  
چیزی که اين ماجرا و ايده خوب را تحقق پذير می کند، 
اعتماد و مشارکت مردم اســت.« زاکانی همچنین از 
پیگیری عقد قرارداد سازمان های بیمه گر برای نصب 

آسانسورهای خاص ايستگاه های مترو خبر داد.

ناکامی در حمله سایبری
شهردار تهران با اشاره به اين موضوع که ساعت 12:۳8 
ظهر 12خرداد حمله سايبری به سامانه های شهرداری 
صورت گرفت، از ناکامی دشمنان خبر داد و گفت: »در 
همان زمان که اين جنايت صورت گرفت، تیم های ما 
مستقر شدند و با بسیج نیروها، آنها در ساير برنامه های 
خود ناکام ماندند که تالش شبانه روزی پرسنل جای 
تقدير دارد. اين اتفاق زمینه ای شــد تا با پیشگیری 
جدی در آينده، صیانت بیشــتری انجام شود. برای 
بررسی ابعاد ماجرا فعالیت سامانه ها براساس احتیاط 
متوقف شدند. از روز سه شنبه اين سامانه ها آماده بود و 
به واسطه دريافت ضرايب امنیتی و فراهم کردن زمینه 
برای جبران تعبیه احتمالی بدافزارها، سیستم امروز 

)شنبه( وارد مدار شد.«

منطقه 12 ؛ غنی ترین منطقه 
مسعود درستی، مديرعامل شــرکت راه آهن شهری 
تهران و حومه هم در ابتدای مراســم ديروز گفت:» با 
افتتاح ايستگاه 17 شهريور، حدفاصل ايستگاه بسیج 
و میدان صنعت در خط 7 يكپارچه خواهد شد و ديگر 
ايستگاه عبوری نخواهیم داشت. هم اکنون منطقه 12 
غنی ترين منطقه تهران از لحاظ ايســتگاه های مترو 
به شــمار می رود. همچنین اين امكان وجود دارد که 
ورودی ايستگاه 17 شهريور در خط 6 تا پايان خرداد 
سال 1402 به بهره برداری برسد.« به گفته او برای اين 
ايستگاه در عمق ۳5متری، ۳75 میلیارد تومان برای 

ساخت هزينه شده است.

سیدمجتبی شفیعی؛ معاون حمل ونقل شهرداری

آینده نگاری مترو
6 ایستگاه دیگر تا پایان سال افتتاح می شود.

2 ایستگاه میدان کتاب و شهید دادمان تا آخر سال در خط 7 افتتاح خواهد شد.
6 هزار میلیارد تومان منابع تا پایان امسال برای مترو درنظر گرفته شده است.

 31 هزار میلیارد تومان زمینه برای جذب مشارکت های بخش خصوصی و توسعه مترو پیش بینی شده است.
325 ایستگاه با تکمیل هر 11خط مترو، در خدمت شهروندان خواهد بود.

138  ایستگاه در مجموع برای خطوط 8، ۹، 1۰و 11 پیش بینی شده است.
10 میلیون نفر با تکمیل خطوط 11گانه مترو روزانه با متروی تهران سفر شهری خواهند داشت.

مكث



يكشنبه 22 خرداد 41401
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در 22منطقه شهر تهران ۳میلیون و 
685واحد مســكونی وجود دارد و مسكن

طبق آمارهايی که همشــهری از 
اتحاديه مشــاوران امالک دريافت کرده، به ازای هر 
26۳واحد مســكونی يک بنگاه مشاور امالک فعال 

است.
به گزارش همشــهری، ناتوانی دولت هــا در ايجاد 
اشــتغال مولد و صنعتی در طول سالیان متمادی، 
باعث شــده ســهم حوزه خدمات از بازار کار ايران 
به حدود 50درصد برسد و اشــتغال در بسیاری از 
بخش های حوزه خدمات نیز اشــباع شود. در اين 
وضعیت، حوزه داللی ملک يا همان مشاوران امالک 
نیز مستثنا نبوده و با هجوم متقاضیان، به يک صنف 
شلوغ تبديل شده اســت؛ درحالی که عماًل میزان 
تقاضای خدمات در اين صنف مناسبتی با رشد تعداد 
واحدهای صنفی ندارد و همین مســئله به کاهش 
ســرانه درآمد واحدهای فعال منجر می شود. نكته 
جالب اينجاست که اتحاديه مشاوران امالک نیز با 
رشد شــتابان واحدهای صنفی خود مخالف است 
و دلیل تن دادن به آن را تورم بیكاری و فشــارهای 

بیرونی برای تسهیل در صدور مجوز می داند.

پروسه 3ماهه دریافت مجوز امالك
کمتر خیابانی در شــهر تهران از حضور بنگاه های 
مشاور امالک محروم اســت. طبق اظهارات رئیس 
اتحاديه مشاوران امالک تهران، در پايتخت 12هزار 
واحد صنفی مشــاور امالک با مجــوز اين اتحاديه 
فعالیت می کنند و حدود 2هزار واحد صنفی نیز در 
مرحله دريافت مجوز هستند. به عبارتی؛ به ازای هر 
26۳واحد مســكونی در مناطق 22گانه شهرداری 
تهران، يک بنگاه مشاور امالک دارای مجوز يا در حال 
دريافت مجوز وجود دارد. مصطفی قلی خســروی، 
رئیس اتحاديه مشاوران امالک تهران در گفت وگو 
با همشــهری می گويد: اگر همین امــروز يک نفر 
برای تأسیس يک دفتر مشاور امالک در شهر تهران 
دست به کار شود، حدود ۳ماه زمان نیاز دارد تا طبق 

ماده 26قانون نظام صنفی کشور، مجوز مورد نیاز را 
از اتحاديه امالک بگیرد و دفتر کاری خود را مطابق 
با آيین نامه های اتحاديه مشاوران امالک افتتاح کند. 
البته افــراد می توانند بدون طی کردن اين مســیر 
نیز يک بنگاه ملكی غیرمجاز را دايــر کنند که در 
اين صورت به محض اطالع بازرسان اتحاديه صنف 
مشاوران امالک، ماده 27 قانون نظام صنفی کشور 
در مورد آنها اجرا شــده و محل کســب آنها پلمب 
خواهد شد. خسروی در پاســخ به اينكه درصورت 
شناســايی واحدهای مشــاور امالک غیرمجاز چه 
اقداماتی انجام می شود، می گويد: طبق قانون نظام 
صنفی، چنانچه اين افراد بخواهند به فعالیت خود 
ادامه دهند، بايد مجوز بگیرند که راه آن همان اجرای 
ماده 26 و طی شدن دوره ۳ماهه برای صدور مجوز 
است. در حقیقت قانون می گويد تا کسی جواز کسب 
نگرفته، اجازه فعالیــت صنفی ندارد؛ اما يک تبصره 
اضافه کرده اند که اگر کســی پرونده دريافت مجوز 
را تشكیل داد، به خاطر وضعیت بیكاری، مساعدت 
کنید و مهلت بدهید کــه ما هم ايــن کار را انجام 
می دهیم. او دلیل تســهیلگری اجباری اصناف در 
صدور مجوز را باال بودن نرخ بیكاری عنوان می کند 
و می افزايد: ما نمی خواهیم با اين ســرعت به تعداد 
همكاران خود اضافه کنیم، اما اختیاری نداريم و بايد 
به درخواست هايی که شرايط الزم را دارند، ترتیب اثر 
بدهیم. نكته قابل  توجه اينكه طبق اظهارات رئیس 
اتحاديه مشــاوران امالک، براســاس قانون، شرط 
تحصیالتی برای دريافت مجوز بنگاه ملكی، ســواد 
خواندن و نوشتن است و داشتن هیچ گونه تخصص، 

سابقه يا تجربه ای مالک نیست.

سرانه درآمد امالك
طبق آمار بانک مرکزی، در ســال 1400میانگین 
قیمت اجــاره يک مترمربع زيربنای مســكونی در 
شهر تهران معادل 84هزار و 800تومان بوده است. 
از سوی ديگر، در آمارهای صدور پروانه های ساخت 
مسكن شــهر تهران در ســال های اخیر، میانگین 

زيربنای واحدهای برنامه ريزی شــده برای احداث، 
بیش از 100مترمربع بوده اســت. با اين حســاب، 
اگر میانگین زيربنای واحدهای اســتیجاری شهر 
تهران حــدود 100مترمربع درنظر گرفته شــود، 
میانگین اجاره ماهانه هر واحد استیجاری در سال 
1400معادل 8میلیون و 480هزار تومان بوده است. 
با توجه به اينكه حق کمیسیون مشاوران امالک در 
قراردادهای اجاره، يک چهارم مبلغ اجاره ماهانه از هر 
طرف معامله است، درآمد آنها در هر قرارداد حدود 
۳تا4میلیون تومان خواهد بود. براســاس آمارهای 
غیررســمی، تعداد معامالت بازار اجــاره تهران به 
کمتر از 200هزار مورد در ســال می رسد که با اين 
حساب، میانگین درآمد مشاوران امالک از اين محل 
به حدود 860میلیارد تومان خواهد رسید. با فرض 
سهم مساوی 14هزار مشاور امالک شهر تهران از اين 
درآمد، سرانه هر بنگاه به 61.5میلیون تومان خواهد 
رسید. از سوی ديگر، طبق آمارهای بانک مرکزی، 
در سال 1400بالغ  بر 77هزار و 222واحد مسكونی 
در بنگاه های مشاور امالک شهر تهران ثبت شده که 
با فرض میانگین متــراژ 100متر و میانگین قیمت 
۳1میلیون و 296هزار تومان برای هر مترمربع، حق 
کمیسیون نیم درصدی صنف مشاوران امالک شهر 
تهران از هر دو طرف معامله در سال 1400به حدود 
هزار و 200میلیارد تومان می رســد. با توجه به اين 
رقم، سرانه درآمد هر بنگاه مشاور امالک شهر تهران 
در حوزه خريد و فروش ملــک حدود 86.۳میلیون 
تومان اســت. درمجموع، میانگین سرانه درآمد هر 
يک از واحدهای صنفی مشــاور امالک شهر تهران 
در بازارهای مســكن و اجاره در سال 1400تقريباً 
147.8میلیون تومان برآورد می شود. البته اين رقم 
با احتساب حق التحرير، انعقاد قراردادهای مشارکت 
و احداث می تواند تا حدودی افزايش پیدا کند و حتی 
برای آن دســته از مشــاوران امالکی که واحدهای 
گران قیمت معامله می کننــد می تواند ده ها و حتی 
صدها برابر بیشتر باشد، اما درمجموع درآمد قانونی 
همه مشاوران امالک بدون تخلف از قوانین صنفی، 

نمی تواند چندان بیش از رقم محاســبه شده باشد 
و همین مسئله از يک سو، پايداری کسب وکارهای 
تازه کار اين صنف را افزايش می دهد و از سوی ديگر 
ضريب بروز تخلف از قواعــد صنفی به خصوص در 
محاســبه، دريافت حق کمیســیون را باال می برد؛ 
موضوعی که به گفته رئیس اتحاديه مشاوران امالک 
درصورت منعكس شدن به واحد بازرسی اتحاديه، با 

تنبیه شديد واحدهای متخلف مواجه خواهد شد.
 

مشاوران امالك و گرانی ملک
بنگاه های مشاور امالک يا همان دالل های بازار ملک 
همیشه يكی از متهمان گرانی مسكن به خصوص در 
دوره های جهش قیمت معرفی شده اند، اما مسئوالن 
صنف مشاوران امالک همواره اين اتهام را رد کرده و 
می گويند: مشاوران امالک با داللت معامله و جوش 
دادن آن به سود می رسند و گرچه وجود افراد متخلف 
در همه صنوف وجود دارند و نمی توان وقوع تخلف را 
منكر شد، اما درمجموع اينكه مشاوران امالک عامل 
گرانی مسكن معرفی شــوند، هرگز واقعیت ندارد. 
مصطفی قلی خسروی، با تأکید بر اينكه مقصر بودن 
بنگاه ها در گرانی مسكن مبنا ندارد، می گويد: هرچه 
ثبات قیمتی بازار مسكن از سال91تا 96 دستاورد 
مشــاوران امالک بوده، می توان گرانی مســكن از 
سال96 تاکنون را نیز به حساب آنها نوشت. او تأکید 
می کند که مسكن، جزء و تابعی از اقتصاد ايران است 
و با دســتمزد، انرژی و نهاده های موجود در همین 
اقتصاد تولید می شود و نمی توان انتظار داشت که در 
شرايط تورمی، قیمت آن افزايش پیدا نكند. خسروی 
همچنین در مورد اينكه آيا تعداد باالی فعاالن صنف 
مشاوران امالک کیفیت خدمات اين صنف و نظارت 
بر آنها را کاهش می دهد يا نــه، می گويد: اگر اجازه 
بدهند، من به عنوان رئیس اتحاديه مشاوران امالک 
تهران، در اسرع زمان تعداد مشاوران امالک پايتخت 
را به يک سوم تعداد موجود کاهش می دهم؛ اما صنف 
مشاوران امالک تافته جدابافته نیست و نمی تواند 

تصمیمی در اين حوزه بگیرد.

خیابان ها در محاصره  مشاوران امالك
در شهر تهران به ازای هر 26۳واحد مسكونی، يک بنگاه مشاور امالک وجود دارد

همشهری از بازار بنگاه های مشاور امالک گزارش می دهد

دولت مالیات بر ارزش افزوده کاالهای اساسی را کاهش داد
واکسن کاهش التهاب تورم خوراکی ها

دولت با هدف کاهش التهاب تورم خوراکی ها 
پس از حذف ارز 4200تومان کاالهای اساسی تورم

تصمیم گرفت تا مالیات بــر ارزش افزوده اين 
کاالهای وارداتــی را از 9درصد به يک درصــد کاهش دهد. 
همزمان وزير جهادکشــاورزی از تخلــف واحدهای لبنی در 
کاهش برخی محصوالت تولیدی خبر داده و سازمان هدفمندی 
يارانه ها مجوز برداشت يارانه نقدی ۳00تا 400هزار تومانی در 
مرحله دوم را صــادر کرد. اين تازه ترين واکســن دولت برای 

کاهش التهاب قیمت خوراکی هاست.
به گزارش همشــهری، محســن رضايی، معــاون اقتصادی 
رئیس جمهــور در مكاتبه ای با سیداحســان خاندوزی، وزير 
اقتصاد و سیدجواد ساداتی نژاد، وزير جهادکشاورزی، مصوبه 
جلسه 66 شــورای هماهنگی اقتصادی در زمینه کاهش نرخ 
مالیات ارزش افزوده واردات برخی اقالم اساســی را ابالغ کرد. 
او اعالم کرد: کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی 
اقالم کاالهای اساسی به تشخیص سران سه قوه و به تأيید رهبر 

معظم انقالب رسیده و برای اجرا ابالغ شده است.
بر اين اساس از تاريخ الزم االجرا شدن قانون مالیات بر ارزش 
افزوده تا پايان سال 1401، نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای 
واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات 
شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش و همچنین قند، شكر، گوشت 
مرغ، گوشت قرمز و چای يک درصد تعیین می شود. همچنین 
نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قندوشكر تولید داخل نیز يک 

درصد تعیین شد.

افزایش نظارت بر قیمت ها
وزير جهادکشــاورزی هم يكی از تخلفات برخی کارخانه های 
لبنی را کاهش تولید چهار قلم اصلی خواند و گفت: قرار شــد 

تحت هیچ شرايطی، تولیدات اين 4قلم لبنیات کاهش نداشته 
باشد. ساداتی نژاد با اعالم آغاز مانور سراسری نظارت و بازرسی 
کاالهای اساسی در سراسر کشــور افزود: نظارت بر کاالهای 
حوزه کشاورزی ازجمله لبنیات، حبوبات، برنج های وارداتی، 
شكر و روغن انجام می شود.او درباره تشديد، استمرار نظارت 
و بازرسی ها در کل زنجیره تامین گفت: در اين مانور سراسری 
چهار هزار نفر در کشور کار تشديد، استمرار نظارت و بازرسی ها 

را در کل زنجیره تامین بر عهده دارند.
او با بیان اينكه از بسیج اصناف و بسیج وزارت جهادکشاورزی نیز 
در اين مانور استفاده شده است، افزود: در بخشی از مردمی  سازی  
يارانه ها کنترل و نظارت بر بازار است و ما اعتقاد داريم که بايد از 
حلقه اول زنجیره به خصوص کارخانه ها اين کار را انجام دهیم 

که بحث نظارت به خوبی انجام شود.
وزير جهادکشــاورزی با بیان اينكه گزارش های مردمی اعالم 
شده نیز از حلقه اول زنجیره تامین مورد بررسی قرار می دهیم، 
تأکید کرد: سازمان تعزيرات حكومتی هم در اين طرح با توجه 
به ضوابط جديد و اختیارات در اين بخــش می تواند با اعمال 
جريمه ها تسلط بیشتری در بازار داشته باشد و بر قیمت های 

بازار بررسی انجام دهند.
او گفت: نظارت مردمی پايدار کننده نظارت های ما است؛ مردم 
می توانند در ســامانه 124 تخلفات را گزارش کنند و در اين 
خصوص بازرسان نظارت می کنند و تعزيرات هم درصورت نیاز 

اقدامات الزم را انجام خواهد داد.

قیمت برنج تعدیل می شود
وزير جهادکشاورزی، درباره برنج گفت: در سال زراعی گذشته 
به دلیل خشكسالی کاهش تولید برنج ايرانی داشتیم و به دلیل 
عرضه پايین قیمت در بازار افزايش پیدا کرد، البته بخشی از آن 

هم سودجويی هايی بود که منجر به افزايش قیمت شد.
وی با بیان اينكه در فصل برداشت هستیم و قیمت برنج تعديل 
خواهد شد: ما امسال در واردات برنج خارجی هیچ محدوديتی 
نداريم و تنوع و کیفیــت در واردات برنج خارجی افزايش پیدا 
کرده است. وزير جهادکشاورزی با تأکید بر واردات برنج توسط 
بخش خصوصی و شــرکت بازرگانی دولتی که سبب تعديل 
قیمت خواهد شد، افزود: بالغ بر 50 هزار هكتار تولید قراردادی 
برنج توســط شــرکت بازرگانی دولتی انجام شده که موجب 

شرايط پايدارتر در اين زمینه خواهد شد.

برداشت یارانه دوم
سازمان هدفمندســازی يارانه ها هم از قابلیت برداشت مبالغ 
يارانه مرحله 1۳6 مربوط به خرداد ماه 1401 که در ماه گذشته 
و همزمان با مرحله 1۳5 به حســاب يارانه بگیران واريز شده 
بود، خبر داد. ايــن گزارش می افزايد: مرحلــه 1۳6 نیز مانند 
ارديبهشــت ماه و براســاس دهک بندی وزارت تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعی، برای سرپرســتان خانوارهــای دهک اول تا 
ســوم 400 هزار تومان و برای دهک های چهارم تا نهم به ازای 
هر نفر، ۳00 هزار تومان خواهد بود. سازمان هدفمندی يارانه ها 
تأکید کرد:  سرپرستانی که نسبت به دهک بندی و قطع يارانه 
خود در ارديبهشــت ماه 1401 درخواســت بازبینی داده اند 
همچنان جهت پیگیری و نتیجه به سامانه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی مراجعه کنند. طبق اين گزارش، بررسی يارانه 
ثبت نام کنندگان و متقاضیان جديد يارانه تا اتمام فرايند ثبت نام 
و انجام دهک بندی توســط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ادامه دارد و متقاضیــان جديدی که هنوز موفــق به ثبت نام 
نشده اند می توانند به آدرس الكترونیكی my.gov.ir مراجعه 

و نسبت به ثبت نام خانوار خود اقدام کنند.
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ادامه شایعه سازی درباره بنزین 
 مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: 

قرار نیست از تیرماه، کارت سوخت جايگاه داران برای 
سوخت گیری با نرخ آزاد حذف شود

بنزين گران نمی شود، قطع کارت سوخت جايگاه داران شايعه 
اســت، هیچ تصمیمی برای افزايش قیمت بنزيــن روی میز 
تصمیم گیری قرار ندارد. اين گزاره تكراری مســئوالن دولتی 
در برابر موج شايعات بنزينی در شــبكه های اجتماعی است و 
اين موج حتی با انتشار يک فايل ويدئويی قديمی دوباره شكل 

می گیرد. راه پايان دادن به اين شايعات بنزينی چیست؟ 
به گزارش همشهری، شايعه افزايش قیمت بنزين در روزهای 
اخیر پس از انتشار يک فیلم قديمی در فضای مجازی افزايش 
يافت که در آن فردی از جمع آوری کارت سوخت جايگاه داران 
برای ســوخت گیری با قیمت آزاد خبر می دهد. انتشــار اين 
فیلم باعث شــد تا همزمان با تغییر در نظــام پرداخت يارانه و 
عادالنه کردن آن، برخی از افزايش قیمت بنزين خبر دهند. پیش 
از اين، پس از تصمیم دولت برای اصالح قیمت برخی کاالهای 
اساسی مشمول ارز 4200تومانی گمانه زنی های رسانه ای به ويژه 
در شــبكه های اجتماعی درباره احتمال افزايش قیمت بنزين 
شدت گرفت با اين حال هم رئیس جمهوری و هم وزير نفت به 
صراحت اعالم کردند هیچ تصمیمی بــرای افزايش قیمت اين 

فرآورده  نفتی گرفته نمی شود. 
ديروز در تازه ترين واکنش  به شايعات بنزينی، علی اکبر نژادعلی، 
مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران اعالم کرد: 
هیچ ابالغیه ای درخصوص حذف کارت سوخت جايگاه داران از 
چرخه عرضه بنزين نداشته ايم و شايعاتی که در فضای مجازی 
منتشر شــده، صحت ندارد. او افزود: روال عرضه بنزين مانند 
گذشته بوده و هیچ تغییری در شرايط ايجاد نشده است. او در 
پاسخ به شايعه ای که در اين باره منتشر شــده اعالم کرد: قرار 
نیست از تیرماه، کارت سوخت جايگاه داران برای سوخت گیری 
با نرخ آزاد حذف شود. نژادعلی افزود: همه اخباری که در فضای 
مجازی و رســانه ای در اين خصوص منتشر شده، فاقد صحت 
بوده و تكذيب می شود. هیچ تغییری در نحوه توزيع بنزين در 
جايگاه های عرضه سوخت ايجاد نخواهد شد و بنزين يارانه ای 
با قیمت 1500تومان و بنزين آزاد نیز همچنان با قیمت لیتری 
۳000تومان عرضه می شــود. مديرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی تصريح کرد: سیستم سوخت رسانی مانند روال 
سابق خواهد بود و هیچ تغییری در برنامه ها و کارت های جايگاه ها 
ايجاد نشده است و مالكان وسايل نقلیه می توانند از سهمیه آزاد 
در کارت سوخت وسیله نقلیه اســتفاده کنند. اين مقام نفتی 
تأکید کرد: جايگاه ها موظف به سوخت رسانی با قیمت های قبلی 
هستند و اگر مردم موردی مشاهده کردند بايد اين موضوع را به 

سامانه 09627 گزارش دهند.

کارت پمپ بنزین ها فعال است
رئیس صنف جايگاه داران ســوخت می گويد: کارت های آزاد 
موجود در جايگاه ها فعال هستند و اخبار منتشر شده در فضای 
مجازی صحت ندارد. به گفته اسداهلل قلی زاده در بخش گازوئیل 
و بنزين، همچنان کارت های آزاد با نرخ های 600 و ۳000تومان 
فعال است و جايگاه ها خدمات توزيع سوخت به مراجعان را انجام 
می دهند. رئیس هیأت مديره انجمــن صنفی صاحبان اماکن 
فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور می گويد: مردم اخبار را 
از رسانه های معتبر دنبال کنند و بالفاصله پس از شنیدن هر خبر 
غیرموثقی در پمپ بنزين ها برای سوخت گیری تجمع نكنند، 
قطعا اگر تصمیماتی در اين حوزه اتخاذ شود، قبل از اجرا به مردم 
و اين مجموعه صنفی اطالع رسانی خواهد شد. به گفته او، تعداد 
کارت های آزاد جايگاه داران در بخش گازوئیل که کاهش يافته 
به بازنگری نیاز دارد و هرگونه اقدام برای تغییر تعداد کارت ها 
خصوصا در مورد کارت های آزاد بنزين، نیازمند دورانديشی است 

تا برای مردم و جايگاه داران مشكلی ايجاد نشود.

کارت سوخت آزاد جایگاه داران جمع آوری نشده است
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران هم در پی شايعات 
مطرح شده در رســانه ها و فضای مجازی مبنی بر حذف کارت 
ســوخت آزاد جايگاه داران، در اطالعیه ای اين ادعا را تكذيب 
و اعالم کرد: در پی انتشــار برخی اخبار در رســانه ها و فضای 
مجازی درخصــوص حذف کارت ســوخت جايــگاه داران از 
چرخه عرضه بنزين در جايگاه های عرضه ســوخت کشور، به 
اطالع می رســاند موارد مورد اشاره شــايعه ای بیش نیست و 
همچنان مطابق روال گذشــته عرضه بنزيــن در تمام مناطق 
ســی وهفت گانه شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران 
با نرخ اول به صــورت يارانه ای)1500تومانــی( و بنزين با نرخ 
غیريارانه ای)۳000تومــان( انجام می شــود. همچنین درباره 
افزايش قیمت بنزين، به اطالع هموطنان می رساند اين موضوع 
نیز تكذيب می شود و هیچ تصمیمی برای افزايش قیمت بنزين 
اتخاذ نشده است و از اساس چنین موضوعی هم مطرح نیست. 
اين شرکت از مردم خواســته به شايعات منتشرشده در فضای 
مجازی توجه نكرده و اخبار صحیح را از سايت شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ايران به آدرس niopdc.ir دريافت کنند.

ماجرای صف های طوالنی چیست؟
با اين حال شكل گیری صف ها در برابر جايگاه های سوخت در 
منطقه چابهار در جنوب ايران به شــايعات دامن زده اما عضو 
کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اينكه دولت برنامه ای برای 
افزايش نرخ هیچ نوع سوختی ندارد، گفت: نمی توان صف های 
طويل ايجاد شده در جايگاه سوخت شهرستان چابهار را به اين 
مسئله ربط دارد. علیرضا ورناصری توضیح داد: متأسفانه قاچاق 
سوخت ازجمله بنزين و گازوئیل مشــكالتی همچون کمبود 
ســوخت در آن منطقه را به وجود  آورده اســت؛ بنابراين اصل 
موضوع يعنی تصمیم مســئوالن برای افزايش قیمت سوخت 
گازوئیل تكذيب می شود لذا تصمیم خاصی در اين زمینه وجود 
ندارد. او افزود: همچنین نمی توان صف های طويل ايجادشده در 
جايگاه های سوخت شهرستان چابهار را به نبود نظارت صحیح 
بر جايگاه های سوخت ربط داد بلكه آنچه سبب اين موضوع شده 
سوءمديريت در جلوگیری از قاچاق ســوخت است نه نظارت 

صحیح بر جايگاه های سوخت.
اين نماينده مجلس با تأکید بر اينكه دولت برنامه ای برای افزايش 
نرخ هیچ نوع ســوختی ندارد، تأکید کرد: اگر مشكل صف های 
طويل برای دريافت سوخت در شهرها و جايگاه های سوخت ديگر 
شهرها نیز مشاهده شود آنگاه می توان سوءمديريت و نبود نظارت 
صحیح بر جايگاه های ســوخت را دلیل اين مهم دانست. عضو 
کمیسیون انرژی اضافه کرد: با تمام اين اوصاف کمیسیون انرژی 

مجلس موضوع را با حضور مسئوالن امر پیگیری خواهد کرد.

حذف رانت ارزی با تمام قوا
احسان خاندوزی، وزير اقتصاد با بیان اينكه 
ارز 4200تومانی با تصمیم همگرايانه ۳قوه 
حذف شده است، گفت: بايد با همگرايی و 
همكاری ۳قوه نقاط ضعف آن شناسايی و 

رفع شود و ما در حال شناسايی اين نقاط هستیم.
اکنون که به  گفتــه ســخنگوی اقتصادی دولــت حذف ارز 
4200تومانی تصمیم ســران قوای ســه گانه مجريه، مقننه و 
قضايیه بوده، ضرورت دارد تا همه قوای يادشده در برابر اجرای 
دقیق و کم هزينه آن مســئوالنه تر عمل کنند تا شوک قیمتی 
ناشی از اين تصمیم به جامعه منتقل نشود. از اين حیث مسئولیت 
دولت مضاعف است، چراکه میدان دار اجرا، قوه مجريه است و به 
همین دلیل انتظار می رود که مردان اقتصادی و سیاسی دولت 
قبل از سنجش همه جوانب ماجرا، از هرگونه اظهارنظر يا تصمیم 

نهايی نشده خودداری کنند. 
تجربه حذف يارانه درخصوص برخی کاالهای اساســی در ماه 
گذشته نشان داد که حساسیت افكار عمومی در صورت اتخاذ 
يک شبه تصمیم ها زياد است و به همین سبب دولت ناچار شد 
به دلیل وجود احتمال خطای ســنجش آثــار قیمتی تصمیم 
خود، تصمیم به واريز يارانه نقدی بیشــتر بگیرد. اکنون سؤال 
اينجاست که شناسايی نقاط ضعف ارز 4200تومانی تمام شده 
و راه های عبور از اثر قیمتی و روانی آن بر سفره مردم و انتظارات 
تورمی پیش بینی شده است يا نه؟ بی ترديد خاندوزی می داند 
که هرگونه اصالح قیمتی بدون تمهید روش های جبرانی و اقناع 
افكار عمومی، ممكن است دردسرساز شود. از اين جهت ماه های 
پیش رو حساس و پیچیده است و شتابزدگی در اجرا يا تعلل در 
تصمیم گیری هزينه های اصالحات اقتصادی را افزايش می دهد. 
فراموش نشــود که با حذف ارز 4200تومانی رانت ارزی از بین 
نمی رود و شاهد اين مدعا شكاف بین قیمت ارز در بازار آزاد، نیما 

و بازار متشكل ارزی است. دقت زياد الزمه تصمیم گیری است.

تعدیل حق مسکن کارگری
  خبر: محمد مخبر، معــاون اول رئیس جمهور، 
مصوبه هیأت وزيران مبنی بر تعیین حق مســكن 
550هزار تومانی کارگران در سال1401 را ابالغ کرد. 
در اسفند ماه گذشته، شورای عالی کار با نظر موافق 
نمايندگان دولت، حق مسكن کارگری را از 450 به 

650هزار تومان افزايش داده بود.
  نقد: حق مســكن يكی از مؤلفه های دستمزد 
کارگران است مبلغ آن با توافق سه جانبه نمايندگان 
دولت، کارفرما و کارگر در شورای عالی کار تعیین 
می شــود و هیأت وزيران بايد مصوبه آن را تنفیذ 
کند. اين اتفاق در 4 دهه اخیــر به  دفعات رخ داده 
و هیچ گاه دولت نســبت به تغییر رقم پیشنهادی 
شــورای عالی کار اقدام نكرده است اما امسال برای 
نخستین بار، حق مسكن کارگران نیز مانند حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در 
هیأت وزيران تغییر کرد و رقم آن 100هزار تومان 
نسبت به پیشنهاد اولیه شرکای اجتماعی کاهش 
يافت. با اين حساب، مجموع دريافتی مزد و مزايای 
يک کارگر که قرار بود با 5۳.۳درصد افزايش نسبت 
به ســال قبل معادل 5میلیون و 680هزار تومان 
باشد، به 5میلیون و 580هزار تومان کاهش يافت 
و اين يعنی 2.7درصد از افزايش مزد او منتفی شد. 
نمايندگان کارگری اين اقدام دولت را خالف قانون 
و زمینه ساز تضعیف ســه جانبه گرايی می دانند و 
می گويند: وقتي ۳ نماينده دارای حق رأی از سوی 
دولت، در مذاکرات ســه جانبه مزد حضور دارند و 
يک مصوبه را امضا مي کنند، توجیهی برای تغییر 

يكجانبه آن مصوبه وجود ندارد.

چهره روز

نقد  خبر

سوخت
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سال1۳7۳ بود که ايران پیمان نامه جهانی مبارزه با 
کار کودک را امضا کرد و به جمع کشورهايی پیوست 
که قرار بود در راستای منع کار کودکان قدم بردارد. 
گرچه اين روزها که اتفاقا ســالروز جهانی منع کار 
کودک اســت، آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در 
ايران وجود ندارد، اما نشانه های افزايش جمعیت اين 
کودکان در سال های گذشته را می توان به چشم ديد. 
انجمن های مردم نهاد مختلفی در اين سال ها فعالیت 
در حوزه کودکان کار را آغاز کرده اند که امروز يكی 
از مهم ترين دغدغه هايشــان، اصالح نگرش جامعه 
به کودک کار اســت . نگاهی که بــه جامعه تلقین 
می کند اين کودکان عضوی از يک باند ســاماندهی 
شده هستند. نگاهی که به زعم کارشناسان و فعاالن 
حوزه کودکان کار، به نوعی سلب مسئولیت اجتماعی 
است و بیشترين آسیب را روانه اين کودکان می کند. 
کار کودک ، تنهــا به دستفروشــی در چهارراه ها يا 
تكدی گری خالصه نمی شــود  و درواقــع اين تنها 
بخشی از جامعه کودکان کار است که در سطح شهر 

قابل رويت است. به گزارش ايسنا، تعداد کودکان کار 
و خیابان در سال1۳99 در کشور حدود 70هزار نفر 
بوده که به داليلی همچون امرار معاش، نیاز خانواده 
به کار کودک، عدم دسترسی به آموزش و... ساعاتی 
از شــبانه روز را در خیابان  می گذرانند. اما اين تنها 
بخشی از کوه يخی است که در سطح آب شناور شده 
و می توان به چشم ديد. گرچه آمارهای رسمی ای از 
تعداد کودکان کار در ايران منتشر نشده، اما آمارهای 
غیررسمی ای که از ســوی فعاالن اين حوزه عنوان 
می شود، از رقم 2تا ۳میلیون نفری جمعیت کودکان 
کار صحبت می شود. »علی اکبر اسماعیل پور« فعال 
حوزه کار کودک و مديرعامل مؤسسه ندای ماندگار 
می گويد: »آمار غیررسمی کودکان کار را می توان با 
معیارهايی مثل فقر، مشكالت اقتصادی و اجتماعی، 
مهاجرت، تحصیل و ديگر سیاست های اجتماعی و 
اقتصادی سنجید. برای همین است که کارشناسان 
حوزه کار کودک، آمار اين کودکان را در ايران بین 2 
تا ۳میلیون نفر تخمین می زنند. اما واقعیت اين است 

که آمار دقیقی وجود ندارد.«

خشونت علیه کودکان کار
سال1۳80 بود که ايران معاهده بین المللی ديگری 

در زمینه کار کــودکان را پذيرفت . معاهده جهانی 
»محو بدترين شــكل کار کودک« کــه از کارهای 
سخت و طاقت فرسا تا کار در کارگاه های زيرزمینی 
و... را شامل می شــود ؛ يعنی تمام فعالیت هايی که 
باعث می شــود نه تنها کودک از حقوق اولیه خود 
محروم باشــد، بلكه مورد خشــونت، آزار، تعرض و 
استثمار شــديد هم قرار بگیرد. روئه وامقی، عضو 
هیأت علمی دانشــگاه علوم توانبخشی و سالمت 
اجتماعی و پژوهشــگر حوزه کودکان کار و خیابان 
با اشــاره به پژوهش انجام شــده در سال1۳96 در 
حوزه خشونت های وارده بر کودکان کار و خیابان با 
جامعه آماری 850کودک خیابانی در 6استان کشور 
می گويد: »21درصد از کودکان خیابانی از ســوی 
برخی مردم و 15.4درصد از ســوی مأموران مورد 
توهین و کتک و  1.6درصد از آنها مورد آزار جنسی 
قرار گرفته اند.« توجه داشته باشیم که اين آمار تنها 
مربوط به کودکان کاری است که در خیابان ها و سطح 
شهرها وجود دارند و کمتر گزارش و آماری درباره کار 

پنهان کودکان به چشم می خورد.

خطرناك ترین شکل کار کودك
»کودک کار« بــا تصويری از يک کــودک در حال 

نان، تفریح و تحصیل رایگان
يک فعال حوزه کودکان کار، از نیازهای اولیه  منجر به گسترش کار کودک  می گويد

مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار

همایون سامه یح نجف آبادی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان 

مجلس شورای اسالمی
 عدم  قیمت گذاری مناسب دارو موجب 
ایجــاد مشــکالتی بــرای کارخانجــات 
دارویی و کاهــش و توقــف تولید برخی 
داروهــای داخلی شــده اســت. اما باید 
قیمت گذاری به گونه ای باشد که ادامه 
تولید دارو در کشور امکان پذیر باشد. 
کارخانه عالوه بر ســود، نیــاز به تجهیز 
دستگاه ها دارد، اما متأســفانه در این 

بخش دچار مشکل شده اند. /ایلنا

محمد علوی تبار 
معاون توسعه منابع و پشتیبانی 

سازمان پژوهش 
سفارش کتاب های درسی دانش آموزان  
میــان پایــه (دوره ابتدایی پایه هــای دوم 
تا ششــم و دوره اول متوســطه پایه های 
هفتــم و هشــتم و دوره دوم متوســطه 
پایه هــای یازدهــم و دوازدهــم) به مــدت 
10روز از 21 تا 31 خرداد سال جاری تمدید 

شد. /ایرنا

کودک کار در ســال گذشته در سراسر 
جهان از سوی سازمان بین المللی کار 

و یونیسف گزارش شده است.
160
میلیون

کــودک کار در آمــار ســال1399 در ایــران 
اعــالم شــده کــه شــبانه روز را در خیابان  

می گذرانند.
70
هزار

خیابانی در 6 استان کشور در سال1396 
در حوزه خشــونت های وارده بر کودکان 
کار و خیابــان در ایــن جامعــه آمــاری قرار 

گرفته اند.

850
کودک

کــودکان کار جایــی بــرای خــواب ندارنــد 
و 14درصــد تصــادف بــا خــودرو را تجربــه 

کرده اند.
3
درصد

نقل قول 

عدد خبر

دستفروشــی در چهارراه ها در ذهــن اغلب ما جا سالمت
خوش کرده اســت. اين در حالی است که به اذعان 
فعاالن حوزه کــودکان، کار در کارگاه های صنعتی 
و زيرزمینی، خطرناک ترين شكل کار کودکان است 
که اغلب با مشــكالت و مســائل پیچیده ای همراه 
می شود ؛ اين کودکان نســبت به کودکان خیابانی، 
بیشــتر در معرض آســیب ها و آزارهای فیزيكی و 
جنسی قرار دارند. اسماعیل پور می گويد: »يكی از 
مهم ترين اقداماتی که می تواند به جلوگیری از کار 
پنهان کودکان کمک کند، اصالح قانون اســت. ما 
در ماده89 قانون اساسی به صراحت ممنوعیت کار 
کودکان زير 15سال را داريم. اين يعنی با کارگاه ها 
و صنايع و هر مجموعه صنعتــی و تجاری ای که از 
کودکان بهره کشــی می کند بايد برخــورد قانونی 
صورت بگیرد.«  به گفته اسماعیل پور در جای ديگری 
از قانون، موانعی برای بررســی قانونی کارگاه های 
کوچک به چشم می خورد؛ فضايی که معموال بیش از 
ساير کارگاه های تولیدی و تجاری از حضور کودکان 
در آن استفاده می شود: »در مجلس ششم قانونی به 
تصويب رسید که کارگاه های دارای جمعیت کمتر 
از 10نفر را از شمول قانون کار خارج می کرد. تصويب 
اين قانون باعث شد تا نظارت بر کارگاه های کوچک 
کمتر شود. درحالی که اتفاقا شواهد نشان می دهد 
در همین کارگاه های کوچک اســت کــه کارفرما 
برای پرداخت دستمزد کمتر و بهره کشی بیشتر، از 

کودکان استفاده می کند.«

تحصیل رایگان و همگانی
اصالح قوانیــن، افزايش حمايت هــای اجتماعی، 
ايجاد اشــتغال و امكان تحصیل رايگان و آزاد برای 
همه کودکان را از مهم ترين اقدامات زيرساختی ای 
می داند که می تواند به کم شــدن جمعیت کودکان 
کار کمک کند. اسماعیل پور می گويد: »اينطور نیست 
که بگويیم دولت ها در زمینه کودکان کار هیچ اقدامی 
انجام نداده اند. اما به نظر می رســد تمام طرح های 
ســاماندهی که تا کنون در اين زمینه انجام شده به 
شكست منجر شده اند. نشانه اش هم افزايش روزافزون 
تعداد کودکان کار حداقل در خیابان هاست که ما هر 
روز شاهدش هستیم.« او آموزش و تحصیل رايگان 
همه کودکان، فارغ از هويت ملی آنها را قدم مهمی 
برای مبارزه با کار کودک می داند و می گويد: »خارج 
شــدن کودکان از چرخه تحصیل يكی از مهم ترين 
نشانه ها برای سوق پیدا کردن آنها به سمت کار است. 
دسترسی آسان اين کودکان به تحصیل می تواند جلو 
اتفاق های مهمی ازجمله مهاجرت به کالنشهرها برای 
کار، قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی و خشونت 
اجتماعی، تولید روزانه فقر و... را بگیرد که اين موارد از 
مهم ترين تبعاتی است که با توجه به تحصیل عمومی 

و رايگان می توان از آنها جلوگیری کرد.«

 طرح سرشماری اتباع افغانستان
 گامی در حفظ حقوق مهاجرین

شرکت اتباع در طرح سرشماری 
به معنی ثبت شدن حضور رسمی خبر

آنها بوده و زمینه دسترسی شان به 
حقوق اولیه در کشور میزبان را فراهم می کند و از 
سويی ديگر نیز موجوديت پناهجويان در يک کشور 
را معنی دار می کند. به گزارش فارس، در پی دستور 
رئیس جمهور برای تشــكیل سازمان مهاجرين، 
اکنون وزارت کشور نیز اعالم کرده برای قانون مند 
شــدن حضور اتباع افغانســتانی در ايران طرح 
سرشماری را برگزار خواهد کرد. همزمان با موج 
جديد مهاجرت از سوی همسايه شرقی ايران يعنی 
افغانســتان، مقامات جمهوری اسالمی ايران در 
اظهارنظرهايی به لزوم قانون مند کردن حضور اتباع 
افغانستانی در اين کشور پرداختند. براساس اعالم 
گزارش هايی از سوی نهادهای مربوطه نزديک به 
5میلیون تبعه افغانستانی هم اکنون در ايران حضور 
دارند که در میان بعضی مشكالت و چالش های 
موجود در زمینه زيست اين افراد وجود دارد. البته 
بعضی آمارهای غیررسمی نیز از حضور نزديک به 
7میلیون تبعه غیرقانونی در ايران حكايت دارند. 
مسائلی ازجمله اشتغال، مسكن، بیمه و... همگی در 

گرو قانون مند بودن و سازمانی شدن حضور اين 
افراد در ايران است. متأسفانه با موج جديدمهاجرت 
از ســوی افغانســتان، تعداد زيــادی از راه های 
غیرقانونی وارد کشور شــده اند که لزوم بررسی و 
مشكالت اين موضوع از سوی دستگاه های مسئول 

از ضروريات است.   
بهرام صلواتی، رئیــس رصدخانه مهاجرت ايران 
ابعاد و چرايی طرح سرشماری اتباع افغانستانی و 
اعطاي اقامت 6 ماهه برای مهاجرين را اينگونه بیان 
می کند: افغانستان به دلیل داشتن مرز طوالنی با 
ايران، مهاجرت های نامنظم و غیررســمی از اين 
کشور به ايران داشته و از سويی ديگر نیز ايران از 
داشتن يک سیستم منظم برای جمع آوری آمار 
دقیق از آنان برای مدت ها غافل بوده است.  استقبال 
خوبی از اين سرشــماری ها شــكل گرفته است. 
مهاجرين افغانستانی بايد بدون هیچ ترسی در اين 
طرح شرکت کنند و با رسمی شدن از امكانات و 
تسهیالت الزم برخوردار شوند. با سرشماری دقیق 
اتباع خارجی، ايران نیز در بخش رساندن خدمات 
به آنها بیشتر کار خواهد کرد و نمونه خوب آن را 

در اجرای واکسیناسیون کرونا می توان مثال زد. 
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 یک هفته بدون مرگ کرونایی 
در 21استان 

موارد بستری جديد بیماران مبتال به کرونا در هفته 
120شیوع پاندمی در کشور نسبت به هفته اول خرداد 

44 درصد کاهش يافت 
 مرگ های ناشــی از کرونــا در آغاز هفتــه 121پاندمی 
کوويــدـ19در ايران طی 7روز اخیــر همچنان تک رقمی 
مانده اســت؛ وضعیتی که ســال گذشــته همیــن زمان 
با وجــود مرگ های ۳رقمــی دور از انتظــار و پیش بینی 
به نظر می رســید. در 21خــرداد 1400براســاس اعالم 
وزارت بهداشــت نزديک به 10هزار بیمار قطعی مبتال به 
کوويدـ19شناســايی شــدند، بیش از 1۳00نفر بستری 
و 124نفــر هم فــوت کردند. امــا روز گذشــته معاونت 
بهداشــت وزارت بهداشت از شناســايی 56بیمار جديد، 
11بســتری و ثبت 6فوتی خبر داد. اين در حالی اســت 
که سال گذشــته همین زمان، 22شهرستان در وضعیت 
قرمز، 175شهرســتان نارنجی و 251شهرســتان زرد در 
رنگ بندی شهرهای کشور ثبت شده بود و هیچ منطقه ای 
به رنگ آبی نبود، اما امروز نقشــه ايران بدون رنگ قرمز و 
نارنجی با 11۳شهر زرد و ۳۳5شهر آبی قرار دارد. بررسی 
وضعیت استان های کشور در پايان هفته 120همه گیری 
کوويدـ19نشــان می دهد کــه مرگ های ناشــی از اين 
بیماری کاهش يا ايستايی داشته اند و تنها افزايش مختصر 
بستری های ناشی از کرونا در ۳استان گزارش شده است. 
تعداد موارد بستری جديد بیماران کرونا در هفته گذشته 
نسبت به هفته اول خرداد با کاهش 44درصدی از ۳19 به 
178مورد رسیده و موارد فوت روزانه از 29 به 22نفر رسید 
که حدود 25 درصد کاهش داشته است. از مجموع 22فوتی 
در هفته گذشــته، تهران با 9فوتی در صدر قرار دارد و آمار 
مرگ در اســتان های کردستان، سیســتان و بلوچستان، 
زنجان، اردبیل، کرمانشاه، گلســتان، مرکزی، هرمزگان، 
خوزستان، فارس، ايالم، همدان، اصفهان، گیالن، لرستان، 
بوشهر، خراسان جنوبی، سمنان، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلويه و بويراحمد و خراســان شمالی صفر بوده است. 
تعداد موارد سرپايی شناسايی شــده در هفته گذشته هم 
از هزار و 162بیمار هفته اول خرداد به 810نفر رسیده که 
کاهش حدود ۳0درصدی را نشان می دهد و حاکی از کاهش 

بار بیماری در کشور است.

214کشور جهان بدون مرگ ناشی از کرونا
بررســی ها حاکی از آن اســت که بیماری کرونا در جهان، 
روند نسبتا کاهشــی دارد و ثبت 2روز بدون فوتی در ايران 
طی خرداد امســال، همزمان در بیش از 170کشور ديگر 
جهان هم ثبت شده اســت. ديروز 214کشور جهان مرگ 
ناشی از کوويدـ19نداشتند و 489فوتی در ايران )6مرگ(، 
روســیه، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، لهســتان، مكزيک، 
تايلند، اتريش، جمهوری چک، تايوان، اسلواکی، نیوزيلند، 
کرواسی، بولیوی، مالت ثبت شــد که بیشترين آمار هم در 
تايوان با 211فوتی گزارش شــد. اين در حالی اســت که 
همچنان 21میلیون و 50هزار و 587بیمار فعال در سراسر 
جهان وجود دارند که حال ۳6هــزار و 684نفر آنها وخیم 
گزارش می شود. حاال برخی کشورهای دنیا محدوديت های 
کرونايی شان را در ســفرهای بین المللی حذف کرده اند و 
مردم برای سفر به اين کشــورها ديگر نیازی به ارائه کارت 
واکسیناســیون يا تست منفی پی ســی آر ندارند. براساس 
اطالعیه های صادر شده از سوی آلمان و ترکیه که به همه 
شرکت های هواپیمايی ابالغ شده است، همه محدوديت های 
کرونايی سفر به اين کشورها لغو شده و مسافران می توانند 
با مجوزهای معتبر همانند گذشــته به اين کشــورها سفر 
کنند. پیش از اين نیز در هفته های گذشــته اتريش همه 
محدوديت های کرونايی را برای مســافران ورودی اش لغو 
و اعالم کرد تمــام محدوديت های مرتبط بــا همه گیری 
کوويدـ19 برای سفر به اتريش لغو شده و مسافران می توانند 
مانند گذشته با در اختیار داشــتن مجوزهای معتبر به اين 
کشور ســفر کنند. علیرضا زالی، فرمانده ســتاد مقابله با 
کرونا در تهــران هم درباره لغو پروتكل های بهداشــتی در 
ايران با وجود شرايط نسبتا باثبات کرونا در کشور گفته بود: 
»با وجود فروکش کردن طغیان های کرونايی در کشــور، 
همچنان رعايت شــیوه نامه ها بايد ادامه داشــته باشد، اما 
اگر نیاز باشــد مردم در اجتماعات شیوه نامه های بهداشتی 
را رعايت نكنند، ستاد ملی کرونا يا وزارت بهداشت به طور 

رسمی اعالم خواهند کرد.«
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تفریح مرگبار 

جلوی شایعه  سازان گرانی بنزین را بگیرید
زمزمه هايی از گــران کردن بنزين و حذف ســهمیه ها به 
گوش می رسد. اگر اين خبر کذب است که مسئوالن بارها 
گفته اند، با شايعه ســازان آن برخورد قانونی و جدی کنند 
که اينگونه اعصاب و روان مردم را به بازی نگیرند. اگر خبر 
درست است شفاف و واضح اطالع رسانی کنند تا ما تكلیف 
خود را بدانیم. کمــا اينكه گرانی اين فــرآورده بر تمامی 
اجناس و کاالهای مرتبط و غیرمرتبط تأثیر می گذارد و با 
اين فشار اقتصادی، ديگر توانی برای تحمل گرانی بیشتر 

نداريم.
کلباسی از تهران

نظارتی بر قیمت قطعات یدکی و تعمیراتی نیست
اغلب قطعــات يدکی دســتگاه های برودتــی و حرارتی، 
ماشــین آالت، لوازم يدکی خودروها و وســايل مكانیكی 
به اندازه در بازار موجود اســت اما بســیار گران و اغلب از 
نامرغوب ترين نوع ممكن است. به گونه ای که پس از تعويض 
آن هم با دســتمزد باال در مدت کوتاهــی دوباره خراب و 
غیرقابل اســتفاده می شــود که اين امر موجب وارد شدن 
خسارات مالی و حتی جانی بســیار به مردم می شود، در 
اين میان به نظر می رسد سازمان های تعزيرات، استاندارد 
و نظارت بر کیفیت اين کاالهای فنی وارداتی هم کوتاهی 
می کنند و پاسخگو نیســتند وگرنه چنین روندی متوقف 
می شود. از اين سازمان ها تقاضا می شود به طور جدی بر اين 

موضوع نظارت کرده و متخلفان را جريمه کنند.
بلیغیان از اصفهان

در مسیر رفت به سفر اعالم کردند که قطار برگشت شما لغو 
شده است

مسافر مشهد مقدس به تاريخ 21خرداد با قطار شماره ۳97بوديم 
که در مسیر ســفر با پیامک به ما اعالم شــد که »مسافر گرامی با 
عرض پوزش قطار شما به علت مشكل فنی از برنامه حرکت قطارها 
حذف شده است. شما تا يک ماه فرصت داريد بلیت خود را استرداد 
بدون جريمــه نمايید. درصــورت تمايل می توانیــد از قطارهای 
ديگربلیت تهیه نمايید.« اين درست است که بدون درنظر گرفتن 
قطار جايگزين چنین خبری به مســافرانی بدهند که عازم ســفر 
هستند؟آژانس تهیه کننده بلیت و راه آهن هم می گويند به ما ربطی 
ندارد و فقط می توانید برويد و پول تان را پس بگیريد. آيا اين روال 
اضطراب زا صحیح است؟ چرا هیچ مسئولی مسئولیت اين وضعیت 

را نمی پذيرد؟
سهیلی مسافر مشهد مقدس

آبیاری فضای سبز خیابان ها و اتوبان ها، قطره ای شود
به دفعات شاهد بودم که ماشین های آبیاری فضای سبز سطح شهر، 
آب را به طور بی رويه ونامناسب مصرف کرده اند و متأسفانه حجم 
بااليی از آب در ســطح خیابان هدر رفته است. پیشنهاد می کنم 
سیستم آبیاری فضای ســبز خیابان ها و اتوبان ها قطره ای طراحی 
شود تا عالوه بر آبیاری منظم و درســت از مصرف بیش از حد آب 

هم جلوگیری شود.
سرلک از تهران

قبض های تاریخ گذشته دولتی ارسال نشوند
اکثر قبض های دولتی مثل قبض پرداخــت مالیات يا بیمه تأمین 
اجتماعی تاريخ مصرف دارند و اگر ديرتر پرداخت شوند، به حساب 
واريز نمی شــوند و بايد کلی زحمت کشید تا بتوان آن را به حساب 
مربوط واريز کرد. اگر از لحاظ فنی امكانش است قبض تاريخ گذشته 
بهتر است دريافت نشود. يعنی شــماره قبض باطل و قبض جديد 

صادر شود تا هم مردم تكلیف خودشان را بدانند و هم سازمان ها. 
محمد از رشت

تعداد اتوبوس های تهرانسر بسیار کم است
محله تهرانسر واقع در منطقه 21 با جمعیت باال فقط ۳خط 
اتوبوس دارد که شامل شهرک دريا به پايانه آزادی، شهرک 
دريا به متروی صادقیه و تهرانســر شرقی به متروی صادقیه 
است. اين سه خط سرجمع حدود 10 دستگاه اتوبوس فعال 
دارد. به اين ترتیب در ساعات خلوت بايد حداقل 25 دقیقه و 
در ساعت شلوغ حدود 40 دقیقه منتظر آمدن اتوبوس باشیم. 
از آن ســر خط داخل پايانه آزادی هیچ وقت و هیچ ساعتی 
اتوبوس نیســت و بايد باز هم کلی معطل شويم. اين قضیه 
حدود 10 سالی که من در اين مسیر آمد و شد می کنم اينگونه 
است و اغلب روزها مجبورم از تاکسی استفاده کنم که امسال 
حداقل کرايه اش 10هزار تومان شده و از عهده من به عنوان 
کارگر خارج است. نمی دانیم صدايمان را اتوبوسرانی می شنود 

يا نه اما امید داريم که مشكل مان حل شود.
حسین پور از تهرانسر

بنگاه های امالك سمت صاحبان ملک ایستاده اند
به رغم اينكه مصوبات خوبی در مورد ســقف افزايش اجاره 
خانه ها اعالم شده اما تقريبا هیچ صاحبخانه ای اين موضوع را 
جدی نمی گیرد و به جای 26درصد حتی تا 200درصد هم 
کرايه را افزايش داده اند و در جواب اعتراض آنها مستأجران را 
بیرون می کنند. درست است که شوراهای حل اختالف حكم 
تخلیه را جز در موارد نادر صادر نمی کنند اما آيا مستأجرها 
نیاز به آرامش ندارند و بايد در اين جنگ اعصاب باقی بمانند. 
کدام نهاد بايد بر ايــن امر نظارت کند و چه کســی جلوی 
صاحبخانه های بی انصاف و امالکی های همراه آنها را می گیرد؟
کمالی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

3کشته و 2۰مصدوم در واژگونی 
اتوبوس های زائران

واژگونی 2اتوبوس زائران در خراســان رضوی جان ۳نفر را 
گرفت و 20مصدوم برجا گذاشــت. يكی از اين اتوبوس ها از 
کرمان عازم مشهد بود و اتوبوس ديگر حامل زائرانی بود که 

از مشهد راهی کربال بودند.
به گزارش همشهری، نخســتین حادثه ساعت 7:28 صبح 
ديروز در جاده بجستان- فیض آباد واقع در استان خراسان 
رضوی اتفاق افتاد. سرنشینان اين اتوبوس زائرانی بودند که 
از کرمان به سوی مشهد در حال حرکت بودند که در منطقه 
مه والت اتوبوس شان واژگون شــد و ۳نفر از آنها جان خود 
را از دســت دادند. محمدجواد امیری، مدير مرکز حوادث 
و فوريت های پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدريه 
درباره اين حادثه گفت: اين اتوبوس ۳1سرنشــین شــامل 
6کودک داشت که ۳نفر از آنها بر اثر شدت حادثه جان خود 
را از دست دادند و 21نفر ديگر مصدوم شدند که حال 2 نفر 
وخیم گزارش شده است. او ادامه داد: مصدومان اين حادثه 

در کوتاه ترين زمان ممكن به مراکز درمانی منتقل شدند.
در شرايطی که چند ساعت از اين حادثه مرگبار می گذشت 
باز هم اتوبوس ديگری در خراســان رضوی واژگون شد که 
سرنشــینان اين اتوبوس زائرانی بودند که از مشــهد عازم 
کربال بودند. ماجــرا از اين قرار بود که ايــن اتوبوس حامل 
زائران مشهدی بود که قصد داشتند خودشان را برای زيارت 
به کربال برســانند اما اتوبوس آنهــا در کیلومتر 10 بزرگراه 
سبزوار- مشهد از مسیر منحرف و واژگون شد. عباس کافی، 
رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی و مدير حوادث دانشگاه 
علوم پزشكی سبزوار در اين باره گفت: اين اتوبوس در حال 
حرکت بود که در محدوده روســتای باغان براثر تخلف يک 
دستگاه خودروی نیسان از جاده منحرف و دچار حادثه شد.

او ادامه داد: در اين حادثه 9 نفر از سرنشینان اتوبوس مصدوم 
شــدند و به دنبال آن بالفاصله 4 تیم امــدادی به همراه ۳ 
دستگاه آمبوالنس اورژانس و خودروی فرماندهی عملیات 
بحران دانشگاه علوم پزشكی ســبزوار به محل اعزام شدند. 
به گفته کافی 4نفر از مصدومان در محل حادثه مداوا شدند 
و 5مصدوم ديگر به بیمارستان امداد و سوانح شهید بهشتی 

سبزوار انتقال يافتند.
 

قاتل آتش افروز 
تحت تعقیب پلیس آگاهی تهران قرار گرفت 

مرد کینه جو،
دوستانش را به آتش کشید 

دعوای 4دوست بر ســر اختالفات مالی پايان تلخی داشت 
و با قتل آتشین يكی از آنها و ســوختگی شديد 2نفر ديگر 

همراه شد.
به گزارش همشهری، عصر هجدهم ارديبهشت امسال اهالی 
خیابانی در جنوب تهران صدای چندمرد جوان را شنیدند 
که درخواست کمک می کردند. آنها فرياد می زدند که دچار 
سوختگی شده اند و اهالی محل وقتی متوجه شدند صدا از 
داخل خانه ای متروکه به گوش می رســد، وارد آنجا شدند.  
۳مرد در میان شــعله های آتش گرفتار شده و در حال تقال 
بودند تا خودشان را نجات بدهند. لباس هايشان آتش گرفته 
بود و چون به اين طرف و آن طرف دويده بودند شــعله های 
آتش گســترش پیدا کرده بود. يكی از آنها روی زمین غلت 
می زد و همین موجب شــده بود تا آتش گر بگیرد. مردم با 
ديدن اين صحنه به کمک ۳مرد جوان رفتند و پس از آنكه 
آتش خاموش شد،  هرسه مصدوم که به شدت دچار سوختگی 

شده بودند، برای درمان به بیمارستان انتقال يافتند.

1۰روز بعد 
۳ جوان مصدوم در بیمارستان ســوانح سوختگی بستری 
شــدند. اگرچه پلیس در جريان اين حادثه قرار گرفته بود، 
اما هنوز مشــخص نبود که ماجرا از چه قرار اســت و به چه 
علت ۳مرد جوان دچار ســوختگی شــده اند. از سوی ديگر 
مصدومان نیز در وضعیتی نبودند که بتوانند صحبت کنند 
و در اين شرايط هنوز مأموران پلیس با يک معمای پیچیده 

روبه رو بودند.
همچنان که تحقیقات برای کشــف اسرار اين حادثه مرموز 
ادامه داشت، 10روز بعد از حادثه يعنی عصر بیست وهشتم 
ارديبهشت ماه يكی از مصدومان به رغم تالش پزشكان جانش 
را از دست داد و در اين شرايط گزارش اين حادثه مرگبار به 
قاضی محمدجواد شفیعی بازپرس جنايی تهران اعالم شد. 
اين در حالی بود که تحقیقات نشــان می داد فردی عمدا با 
ريختن بنزين به روی ۳مرد جوان آنها را به آتش کشیده که 

به مرگ يكی از آنها منجر شده است.

تصمیم هولناك
عصر جمعه يكی از مصدومان به هوش آمد و قادر به صحبت 
شد. وی اســرار حادثه مرگبار را فاش و نام مرد آتش افروز 
را بازگو کرد. او گفت: مردی که من و دوســتانم را به آتش 
کشید، حسن نام دارد. ما 4نفر سال ها بود که باهم دوست 
بوديم و از مدتی قبل تصمیم گرفتیم کاری را شروع کنیم 
و با هم شريک شديم.  قرار شد حسن بعد از مدتی سهم  هر 
کدام را پرداخت کند اما امــروز و فردا می کرد. همین باعث 
شد که با هم دچار اختالف شويم تا اينكه روز حادثه حسن به 
ما زنگ زد و به بهانه صحبت درباره مسائل مالی در خیابانی 
حوالی جنوب تهران قرار گذاشــت. وقتی ســر قرار حاضر 
شــديم، او ما را به خانه ای متروکه  برد و در آنجا  شروع به 
صحبت کرديم اما به نتیجه ای نرسیديم و وقتی جر و بحث 
میان ما و حسن شروع شد، ناگهان او محتويات يک بطری 
را که بنزين بود روی ما ۳نفر پاشــید و بعد کبريت کشید. 
در يک لحظه هرسه مان در میان شــعله های آتش گرفتار 
شديم و حسن نیز پیش از رســیدن اهالی محل فرار کرد. 
وی ادامــه داد: وقتی به هوش آمدم متوجه مرگ دوســتم 
شدم و فهمیدم که  زنده ماندن من و دوست ديگرم معجزه 
بوده است.  با  اظهارات جوان مصدوم و مشخص شدن هويت 
مرد آتش افروز، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران جست و جوی خود را برای شناسايی مخفیگاه متهم و 

بازداشت وی آغاز کرده اند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

تنها مظنون قتل يک مرد ثروتمند در پايتخت که قصد 
داشت مخفیانه از کشور خارج شود به دام پلیس افتاد. 
به گزارش همشــهري،مدتي قبل خانــواده مردي 
ثروتمند به اداره پلیس پايتخت رفتند و خبر از ناپديد شدن وي دادند. 
آنها گفتند که مرد گمشده آخرين بار با يكي از دوستانش به نام ياسر 
قرار صبحانه داشته و قصد داشتند با هم به کله پزي بروند و کله پاچه 

بخورند اما از آن پس، وی ناپديد شده است. 
با اعالم اين شــكايت، گروهي از ماموران اداره چهارم پلیس آگاهي 
تهران تحقیقات خود را براي يافتن ردي از مرد ناپديد شــده شروع 
کردند تا اينكه چند روز بعد جســد ســوخته او توســط چوپاني در 
بیابان هاي اطراف کرج کشف شــد. مرد ثروتمند ابتدا هدف ضربات 
چاقو قرار گرفته و بعد جســدش را به آتش کشــیده بودند. در ادامه 
تحقیقات مشخص شد که همان روز ياسر)دوست مقتول( خودروي 
وي را به مقابل خانه آنها برده و پس از پارک ماشین، آنجا را ترک کرده 
است. سرايدار ساختمان مقتول که آن روز  ياسر را ديده بود، می گفت 
که وی به شدت دستپاچه و سراسیمه بود و ادعا کرد که مقتول مشغول 
کارهايش است و از او خواسته ماشینش را به مقابل خانه اش منتقل 
کند. به اين ترتیب نام ياسر به عنوان مظنون اصلي در لیست افراد تحت 
تعقیب قرار گرفت. اما وي خانــه و زندگي اش را ترک کرده و متواري 
شده بود. در اين شــرايط حكم ممنوع الخروج شدن مرد مظنون نیز 

صادر شد تا اينكه براي پلیس محرز شد که او در جنايت دست دارد. 

انکار عجیب
تحقیقات نشان می داد که  ياســر پس از جنايت با تهیه بلیت ترکیه 
قصد خروج از کشور را داشته اما به محض حضور در فرودگاه متوجه 
شده که ممنوع الخروج است. او سپس از تهران فرار کرده و خودش را 
به يک شهر مرزي رسانده و همه شواهد نشان می داد که قصد دارد به 

صورت غیرقانوني کشور را ترک کند. اما با حضور پلیس، وی غافلگیر و 
دستگیر شد. متهم پس از انتقال به تهران، ديروز در دادسراي جنايي 
پیش روي قاضي محمد وهابي، بازپرس شعبه دوم قرار گرفت اما به طرز 
عجیبي قتل را انكار کرد. اين درحالي بود که کارت هاي بانكي مقتول 
نیز در جیب هاي مرد مظنون کشف شد و بررسي ها نشان مي داد که 
وي روزانه 50 تا 100 میلیون تومان از حساب مرد ثروتمند برداشت 
مي کرده است. با اين حال مرد جوان منكر قتل شد و گفت: من با مقتول 
در يک باشگاه ورزشي آشنا شدم و اگرچه تفاوت سني داشتیم اما به 
تدريج رابطه ما صمیمي شد تا جايي که او کارت هاي بانكي اش را در 
اختیارم قرار داد تا کارهاي مالي او را انجام بدهم. وي ادامه داد: البته 
خودم هم رستوران دار هستم و وضع مالي بدي ندارم. آخرين بار هم 
با مقتول براي صرف کله پاچه قرار گذاشتیم و با هم صبحانه خورديم. 
بعد از صرف صبحانه او را به يكي از مناطق تهران بردم و گفت بايد چند 
تا کار انجام بدهد. او از من خواست منتظرش نمانم و ماشینش را به 
مقابل خانه اش ببرم و تحويل سرايدار بدهم. من هم دستورش را اجرا 
کردم و بعد از آن ديگر از سرنوشت او بي خبر بودم. وي درباره برداشت 
پول از حســاب مقتول گفت: ما با هم کار مي کرديــم و مراوده هاي 
مالي داشــتیم به همین دلیل کارتش پیش من بود و با درخواست او 
از حسابش پول برداشت کردم. متهم در ادامه درباره نقشه اش براي 
خروج از کشور نیز گفت: من ازسرنوشت مرد گمشده بي خبر بودم و با 
تهیه بلیت قصد داشتم به ديدن خواهرم که در ترکیه زندگي مي کند 
بروم اما در فرودگاه متوجه شــدم ممنوع الخروج هستم. بعد از آن به 
شهرستان سراب رفتم تا يكي از دوستانم را ببینم اما پلیس تصور کرد 

که مي خواهم قاچاقي و  از کشور خارج شوم و دستگیرم کرد. 
درحالي که متهم مدعي شده، از حساب مقتول زماني که زنده بوده و 
با دستور خودش پول برداشت کرده است، اما ماموران متوجه شدند 
که تمام برداشت پول از حساب هاي مقتول، بعد از مرگ او انجام شده 

است. دلیل ديگري که حكايت از قاتل بودن مرد مظنون دارد نقشه 
او براي فرار از کشــور اســت. همچنین آخرين بار وي با مقتول قرار 
صبحانه داشته و پس از آن ديگر کسی مقتول را نديده بود. حتي به 
گفته سرايدار آخرين بار متهم، خودروي مقتول را به مقابل خانه اش 
برده در حالي که سراسیمه و دستپاچه بوده است. تكه هاي پازل وقتی 
کنار هم چیده شد نشان داد که کسي جز مرد مظنون، عامل جنايت 
نیست و در اين شرايط وی  با دستور بازپرس جنايي بازداشت شده و 

تحقیقات از او ادامه دارد. 

در جریان حوادث مختلف در کشور 7نفر در کمتر از 24ساعت غرق شدند

بازداشتمتهمبهقتلپيشازفرارازكشور

روز جمعــه بــرای بعضــی از 
خانواده هايی که به خاطر تفريح به 
کنار رودخانه ها يا ساحل دريا رفته 
بودند، خوش يمن نبود و در جريان حوادث گوناگون 
در اصفهان، چالوس، آمل و لرستان 7نفر غرق شدند 

و شماری ديگر نیز تا يک قدمی مرگ پیش رفتند.
به گزارش همشهری، اين روزها همزمان با گرم شدن 
هوا، شنا کردن در دريا، رودخانه ها و کانال های آب 
به يكی از تفريحات پرطرفدار تبديل شــده است و 
در تعطیالت آخر هفته، خانواده هــای زيادی برای 
گردش و تفريح شنا کردن را انتخاب می کنند. اما اين 
کار بدون خطر نیست و گاهی به ماجرايی تلخ تبديل 
می شود؛ درست مثل افرادی که روز جمعه گذشته در 

حوادث گوناگون جان خود را از دست دادند.
يكی از اين حــوادث، ســاعت14:47 روز جمعه در 
رودخانه زاينده رود در منطقه چم حیدر باغ بهادران 
اتفاق افتاد. ماجــرا از اين قرار بــود که اعضای يک 
خانواده مشغول تفريح در حاشیه رودخانه بودند، اما 
يكی از آنها که خانمی 24ساله بود، دچار حادثه شد. 
هرچند ديگر اعضای اين خانواده و ساير افرادی که در 
محل حضور داشتند تالش کردند اين جوان را نجات 

دهند، اما سرانجام او در رودخانه غرق شد.
اين شروع ســريال حوادث آبی روز جمعه در استان 
اصفهان بود و در ادامــه چندين بار ديگر نیز حوادث 
مربوط به غرق شــدگی به اورژانس اصفهان گزارش 
شد. در شــرايطی که عقربه های ســاعت15:۳7 را 
نشان می داد، خبر رســید که مرد جوانی در منطقه 
آب مرداب چرمهین دچار حادثه شده است. آنطور 
که شواهد نشان می داد اين جوان نیز قصد شنا کردن 
در رودخانه را داشت که حادثه سراغش آمد. عباس 
عابدی، سخنگوی اورژانس استان اصفهان در اين باره 
به همشهری گفت: وقتی همكارانم خود را به محل 

حادثه رســاندند، با مردی ۳0ساله مواجه شدند که 
در رودخانه غرق شــده بود. با وجود اين آنها تالش 
زيادی برای احیای اين جوان انجام دادند، اما فايده ای 

نداشت و او جانش را از دست داد.
سومین مورد از غرق شدگی های سريالی در استان 
اصفهان ساعت15:56 جمعه در منطقه نجف آباد رخ 
داد و بالفاصله گروهی از امدادگران اورژانس خود را 
به محل حادثه رســاندند. غريق، کودکی 2ساله بود 
که هنگام بازی در کنار استخر ســردخانه امیرآباد 
داخل آن افتاده بود؛ هرچند اين کودک از آب بیرون 
آورده شده بود، اما شرايط وخیمی داشت؛ به همین 
دلیل امدادگران پس از انجام اقدامات اولیه کودک 
حادثه ديده را به بیمارستان فاطمه الزهرا منتقل کردند 

و اين کودک از مرگ نجات يافت.
روز جمعه تلفن مرکز اورژانس استان اصفهان لحظه 
به لحظه زنگ می خورد و يكی از مهم ترين حوادث 
غرق شدگی بود. ساعت17:۳4 بار ديگر به اين مرکز 
خبر رسید که کودکی در استخر کشاورزی افتاده و 
نیاز به امدادرســانی دارد. امدادگران در کوتاه ترين 
زمان ممكن خود را به محل حادثه در شهر گرگاب 
رساندند. پسری 7ساله هنگام بازی در کنار استخر 
کشــاورزی داخل آب افتاده بود و امدادگران تالش 
کردند با انجــام عملیات احیا و ماشــاژ قلبی او را به 
زندگی برگردانند، اما تالش هايشان بی ثمر بود تا اين 

کودک جان خود را از دست دهد.
آخرين حادثه مربوط به غرق شدگی در آخرين روز 
هفته گذشته در استان اصفهان در منطقه باغ بهادران، 
در حوالی خیابان سروستان اتفاق افتاد. در اين حادثه 
2پسر 17ساله برای شــنا کردن وارد رودخانه شده 
بودند که به دلیل عدم تسلط به شنا دچار حادثه شدند. 
زمانی که امدادگران به محل حادثه رسیدند هر دو 
غريق از رودخانه بیرون کشیده شده بودند. يكی از 

آنها وضعیت بهتری داشت و دومین نفر نیاز به مداوا 
داشت. در اين شرايط بود که يكی از آنها برای مداوا به 

بیمارستان شهدای لنجان منتقل شد و نجات يافت.
عباس عابدی، ســخنگوی اورژانس استان اصفهان، 
ضمن هشدار درخصوص چنین حوادثی گفت: توصیه 
می شود شــهروندان برای پیشگیری از وقوع چنین 
حوادثی از شــنا کردن در مناطق خلوت خودداری 
کنند و درصورت وقوع حادثــه در کوتاه ترين زمان 

ممكن با 115تماس بگیرند.

سرنوشت متفاوت 2برادر
عالوه بر استان اصفهان روز جمعه چند استان ديگر 
نیز شــاهد وقوع حوادث غرق شدگی بودند؛ ازجمله 
حادثه ای که در دورود استان لرســتان اتفاق افتاد. 
مهدی غیبــی، رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی 
لرســتان  در اين باره گفــت: در اين حادثــه 2برادر 
دورودی، برای تفريح وارد رودخانه منطقه پیرعبداهلل 
شهرستان دورود شده بودند که هر دو نفر دچار حادثه 
شــدند. او در ادامه گفت: اين حادثه ساعت1۳:15 
جمعه رخ داد و تیم اورژانــس115 به محض مطلع 
شــدن به محل حادثه اعزام شــد، اما متأسفانه در 
اين حادثه برادر 44ساله فوت و برادر ۳2ساله دچار 

مصدومیت شده بود که به بیمارستان انتقال يافت.

شنا در منطقه ممنوعه
2قربانی ديگر غرق شدگی پسری 11ساله و يک مأمور 
پلیس بودند که در منطقه شنا ممنوع چالوس جان 
خود را از دست دادند. سرهنگ علی اکبر خسروی، 
فرمانده انتظامی چالوس در اين باره گفت: اين پسر 
11ســاله و يكی از مأموران ســتاد فراجا در منطقه 
ممنوعه شنا در شهرســتان چالوس جان باختند. او 
ادامه داد: استوار فرهاد کمری که به همراه خانواده در 
چالوس به سر می برد به دلیل عدم آشنايی به فنون شنا 
و مواج بودن دريا جان باخت. او به شهروندان توصیه 
کرد درصورت تمايل به شنا در تفرجگاه ها و طرح های 
سالم سازی دريا با حضور ناجیان غريق شنا کنند تا 
دچار حوادث دلخراش مرگ عزيزان خود نباشــند 

و خاطره ای تلخ و غم انگیز برای خانواده رقم نزنند.

قایق بادی مرگ
يكی ديگــر از حوادث تلخی که جمعــه اتفاق افتاد 
مربوط به خانــواده ۳نفره   آملی بود که در ســاحل 
محمودآباد ســوار بر يک قايق بادی و بدون جلیقه 
نجات وارد دريا شده بودند، اما امواج دريا قايق آنها را 
واژگون کرد و حادثه تلخی را رقم زد. در اين حادثه 
هرچند ناجیان غريق توانستند 2نفر را نجات دهند، 

اما سومین نفر که 45سال داشت در دريا غرق شد.

مأموران پلیس به دنبال يافتن پسربچه ای هستند 
که از 2هفته قبل در نزديكی خانه شان در پايتخت 

گم  شده است.
به گزارش همشــهری، اين پسر 10ساله که فیاض 
احمدی نام دارد و از مهاجران افغان اســت 2هفته 
قبل درحالی که برای بازی به پارک نزديک خانه شان 
در منطقه شــمیران نو رفته بود ناپديد شد و ديگر 
به خانه بازنگشت. از آن زمان تالش ها برای يافتن 
او آغاز شد اما بســتگانش هرچه گشتند اثری از او 

پیدا نكردند.
فیاض که مدتی قبل پدرش توسط طالبان به قتل 
رسیده بود همراه مادر و خواهر 2ساله اش به ايران 
آمده و با عمويش زندگی می کرد. عموی او سرايدار 
مجتمعی مسكونی در شــمیران نو بود و فیاض هم 
به او کمک می کرد. اين پسر نوجوان حدود ساعت 

19:۳0روز چهارم خرداد ماه برای بازی از خانه شان 
خارج شد اما ديگر برنگشت و همان شب خانواده اش 
ماجرا را به کالنتــری منطقه گــزارش دادند و از 
مأموران پلیس برای پیدا کردن او کمک خواستند 
اما به رغم تالش های گسترده مأموران پلیس تاکنون 
هیچ رد و نشانی از اين پسر به دست نیامده است و 
به همین دلیل خانواده فیاض با انتشار تصوير او از 

شهروندان برای پیدا کردنش کمک خواستند.
فرزاد احمدی، داماد عموی فیــاض که پیگیر اين 
پرونده اســت در اين باره به همشــهری می گويد: 
فیاض و عمويش از حدود ۳ماه قبل در شمیران نو 
ساکن شدند. عمويش سرايدار بود و فیاض هم به او 
کمک می کرد. روز حادثه او گفت برای بازی به پارک 
شقايق که در آن نزديكی اســت می رود اما بعد از 
خروج از خانه ديگر خبری از او نشد. درحالی که هوا 

تاريک شده و فیاض هنوز به خانه برنگشته بود نگران 
شديم و به دنبالش رفتیم اما هیچ کس او را نديده بود.
او ادامه می دهد: وقتی همه جا را جست وجو کرديم 
و نتوانستیم فیاض را پیدا کنیم، به ناچار به کالنتری 
رفتیم و گم شدن او را خبر داديم. از آن روز مأموران 
تالش های زيادی برای پیدا کردن فیاض انجام دادند 
و حتی پرونده به پلیس آگاهی فرســتاده شد اما تا 
حاال که دو هفته از گم شدن او گذشته نتوانسته ايم 

او را پیدا کنیم.
اين مرد در ادامه می گويد: در اين مدت عكس فیاض 
را در فضای مجازی منتشر کرديم و از مردم کمک 
خواستیم. چند نفر هم تماس گرفتند و يكی از آنها 
گفت که فیاض را در بهزيستی ديده است. ما هم فورا 
به آنجا رفتیم اما وقتی مشــخصات فیاض را داديم 
گفتند چنین کودکی به آنجا منتقل نشــده است. 

او درباره فرضیه ربوده شدن پسربچه می گويد: ما با 
هیچ کس خصومت و دشمنی نداشتیم که بخواهد 
دست به ربودن فیاض بزند. معلوم نیست چه بر سر 
او آمده است؛ اما امیدواريم که سالمت باشد و زودتر 
به خانه برگردد. او آخرين مرتبه يک لباس مشكی به 

تن داشت و يک کیف کمری بسته بود.
براســاس اين گزارش تحقیقات برای يافتن پسر 

گمشده توسط مأموران پلیس پايتخت ادامه دارد.

گزارش

جنايی

تحقیقات برای کشف اســرار مرگ پرستاری که جسدش در 
سرويس بهداشتی بیمارستانی در تهران پیدا شده، توسط تیم 
جنايی آغاز شده است. به گزارش همشهری، عصر روز جمعه 

به قاضی ساسان غالمی، بازپرس ويژه قتل خبر رسید که زن 
جوانی در يكی از بیمارستان های پايتخت جان باخته و مرگ 
او مشكوک به نظر می رسد. پس از اعالم اين گزارش، بازپرس 
جنايی تهران به همراه تیم تجســس در محل حادثه حاضر و 
مشخص شد که متوفی پرستار بیمارستان بوده است. به گفته 
همكارانش، پیكر بی جان او در سرويس بهداشتی مخصوص 
کارکنان بیمارستان کشف شــده بود. آنطور که همكارانش 

می گفتند، چند ساعتی از او بی خبر بودند تا اينكه پس از پرس 
و جو با جسد او در سرويس بهداشتی بیمارستان مواجه شدند. 
او بر اثر تزريق داروی مرگبار جان باخته و حتی محل تزريق 
ديده می شد و کنار او نیز سرنگی وجود داشت. در اين شرايط 
جسد زن جوان برای بررســی علت مرگ به پزشكی قانونی 
فرستاده شد و تیمی از کارآگاهان جنايی تحقیقات خود را برای 

رازگشايی از مرگ اسرارآمیز وی آغاز کردند.

مرگ اسرارآمیز 
پرستارجوان در بیمارستان
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روزنامه نیویورک تایمز ]آمریکا[
رکورد 4۰ساله تورم در آمریکا

نیویورك تایمز نمودار تورم در آمریکا از سال 1۹81 تا 2۰22 
را در صفحه نخست خود منتشــر کرده و هشدار داده که 
سرعت رشد قیمت ها در این کشــور طی 4۰سال گذشته 
بی سابقه بوده اســت. طبق آمار دولت، تورم به 8.۶درصد 
در ماه می  رسیده است. رشد تورم نسبت به ماه قبل از آن، 

یک درصد بوده است.

جنگ میان اوکراين و روسیه وارد 
چهارمین ماه خود شده؛ درحالی که 
اوکرايــن همچنــان وابســته به 
کمک های غرب، نگران اســت خســتگی ناشی از 

جنگ، غرب را نسبت به تداوم همكاری سرد کند.
اوکراين برای دوام آوردن در برابر روســیه به شدت 
وابسته به کمک کشــورهای اروپايی و آمريكاست. 
همانطور که مقامات نظامی اين کشور به تازگی اعالم 
کرده اند، تقريبا تمامی مهمــات توپخانه ای ارتش 
اوکراين به پايان رسیده، بنابراين چشم اوکراينی ها 
بار ديگر به واشنگتن است. وب ســايت الجزيره به 
نقل از واديم اسكبیتســكی، معاون اطالعات ارتش 
اوکراين نوشته که جنگ با روســیه، به يک جنگ 
توپخانه ای تبديل شده و در اين شرايط، اوکراين در 
ازای هر 10 تا 15قبضه توپ روسیه، فقط يک قبضه 
توپ در اختیار دارد. در اين وضعیت بحرانی، مقامات 
اوکراينی نگران آن هستند که خستگی جنگ منجر 
به کاهش عــزم غرب برای کمک بــه اوکراين برای 

مقابله با روسیه شود.
آمريكا و متحدانش تاکنون میلیون ها دالر تسلیحات 
در اختیــار اوکراين قــرار داده اند و اروپــا میزبان 
میلیون ها نفر آواره از اين کشور بوده است. از سوی 
ديگر اروپا برای اعمال تحريم هــای اقتصادی علیه 
روسیه، اتحادی قابل توجه نشان داده که پس از جنگ 
جهانی دوم بی سابقه به شمار می رود. با اين همه، در 
میان اروپايی ها شوک و بهت روزهای آغازين حمله 
روســیه به اوکراين ديگر وجود ندارد و تحلیلگران 
معتقدند اين خو گرفتن به شرايط می تواند در کنار 
تداوم و ريشه دارشدن جنگ، میزان عالقه کشورهای 
غربی برای درگیر باقی ماندن در جنگ را کاهش دهد. 
کما اينكه در حال حاضر هم سیگنال های متناقضی 
از ســوی اروپا درباره وضعیت جنگ اوکراين ارسال 

می شود.

سیگنال های متناقض اروپایی ها
اروپايی ها در قبال جنگ اوکراين در پشــت پرده به 
2گروه تقسیم شده اند. کشــورهايی نظیر انگلیس، 

لهستان و کشورهای حوزه بالتیک خواستار شكست 
روسیه به دســت اوکراين هستند. »لیز تراس« وزير 
امور خارجه انگلیــس اخیرا بر لزوم بیــرون راندن 
نیروهای روسیه از خاک اوکراين تأکید کرده است. 
انگلیس همپای آمريكا بیشترين حمايت تسلیحاتی را 
از اوکراين داشته است. اما در سويی ديگر، کشورهايی 
مانند آلمان، ايتالیا و فرانســه رويكــردی متفاوت 
دارند؛ رويكــردی که گاه موجب خشــم مقام های 
اوکراينی شده است. امانوئل مكرون، رئیس جمهور 
فرانسه به تازگی خواستار آتش بس میان اوکراين و 
روسیه شده و به غرب تأکید کرده که تسلیم وسوسه 
انتقام جويی يا تحقیر روسیه نشود. او هفته گذشته 
به رسانه های فرانسوی گفت که روسیه نبايد تحقیر 
شود تا پس از توقف جنگ، بتوان از طريق ابزارهای 
ديپلماتیک راهی برای برون رفت از بحران پیدا کرد.  
ماريو دراگی، نخست وزير ايتالیا هم در نشستی در 
کاخ ســفید تأکید کرد که مردم در اروپا خواســتار 
بررســی احتمال آتش بس و آغــاز مذاکرات صلح 
هستند. اين اظهارات به عالوه مكالمه تلفنی امانوئل 
مكرون و اوالف شولتز، صدراعظم آلمان با والديمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه بر سر شیوه های عملی 
صادرات غله از اوکراين از مسیر دريای سیاه با واکنش 
تند مقام های اوکراينی و اروپايی مواجه شده است. 
ديمیترو کولبا، وزير امور خارجه اوکراين درخواست  
مكرون برای خودداری از تحقیر روســیه را محكوم 
کرده و گفته که فرانسه با اين موضع، خود را تحقیر 
می کند. ولوديمیر زلینسكی، رئیس جمهور اوکراين 
هم در واکنش بــه رويكرد ســازش پذيری برخی 
کشورهای اروپايی، از مواضع آنها انتقاد کرده و گفته 

که اوکراين شرايط صلح را خود تعیین خواهد کرد.

غرب در حال فرسایش
اوکراين به دنبــال بیرون راندن روســیه از مناطق 
شرقی و جنوبی و بازپس گیری کريمه و بخش هايی 
از منطقــه جدايی طلــب دونباس اســت. کريمه 
شبه جزيره ای است که روســیه در سال2014 آن 
را به خود الحاق کرد. هرمــاه که از جنگ می گذرد، 

5میلیارد دالر هزينه بــر دوش اوکراين می گذارد 
و همین هزينه گزاف اســت که کی يف را نیازمند 
رويكــرد تثبیت شــده و يكپارچه غــرب در قبال 
بحران اوکراين می سازد. اوکراين برای پیروزشدن 
در اين جنگ به تســلیحات پیشــرفته تر و تعهد 
تزلزل ناپذير غرب برای تداوم تحريم های اقتصادی 
علیه روسیه برای تضعیف مسكو نیاز خواهد داشت. 
اما کارشناســان باور دارند طوالنی شــدن جنگ 
-اســتراتژی ای که احتماال مسكو برای پیروزی در 
پیش گرفته باشد- غرب را خســته خواهد کرد و 
به تدريج لفاظی های نظامی کشورهای اروپايی را به 

ادبیاتی سازش پذيرتر تغییر خواهد داد.
جنگ اوکراين نه به اندازه روزهای اول، اما هنوز در 
اروپا و آمريكا پوشش خبری بااليی دارد و غربی ها 
هنوز از ديدن تصاوير يكی از بزرگ ترين نبردهای 
قاره اروپا پــس از جنگ جهانی دوم وحشــت زده 
می شــوند. جو بايدن، رئیس جمهور آمريكا هفته 
گذشــته اعالم کرد آمريكا به کمک هــای خود به 
اوکراين ادامه خواهد داد و به تازگی از ارسال سامانه 
موشــكی پیشــرفته ای برای ارتش اوکراين خبر 
داده اســت. بايدن همچنین اخیرا در مقاله ای در 
نیويورک تايمز تأکید کرده کــه هرگز به دنبال آن 
نیســت که علنا يا در خفا اوکرايــن را برای دادن 
امتیازات ارضی به روســیه تحت فشــار بگذارد. با 
اين همه، حتی آمريكا هم ســیگنال های متناقضی 
در قبال اوکراين از خود نشان داده است، زيرا پیش 
از اعالم خبر ارسال ســامانه های موشكی پیشرفته 
میان برد به اوکراين، بايدن علنا اعالم کرده بود که 
قصد ندارد تجهیزاتــی در اختیار اوکراين قرار دهد 
که اين کشور را قادر ســازد خاک روسیه را هدف 

قرار دهد.
آلمان و انگلیس هم قصد ارســال تجهیزات نظامی 
پیشرفته به اوکراين دارند. برهمین اساس، الجزيره 
به نقل از نايجل گولد ديويس کارشناس ارشد حوزه 
روسیه و اوراسیا در مؤسسه بین المللی پژوهش های 
استراتژيک می نويسد که در حال حاضر خستگی و 
فرســايش قابل توجهی در روند حمايت از اوکراين 

در جهان ديده نمی شــود، اما نشــانه هايی از وجود 
تنش های مختلف و کاهش اتحاد در غرب وجود دارد؛ 
موضوعی که روسیه برای پیروزی در جنگ روی آن 

حساب کرده است.

کاهش اتحاد در اروپا
نگرانی هــای داخلی اروپا باعث شــده که تمايل به 
گفت وگو در میان اين کشــورها افزايش پیدا کند؛ 
به ويژه در دورانی که افزايش قیمت انرژی و کمبود 
مواد خام خسارات زيادی به اقتصاد اروپا وارد کرده 
و شــهروندان اروپايی را با افزايــش هزينه زندگی، 
باالرفتن قیمت ســوخت، برق و مواد غذايی مواجه 

ساخته است.
رهبران اروپايی 2هفته قبل بــه توافق برای تحريم 
90درصد از واردات نفت روسیه تا پايان سال جاری 
دست پیدا کردند، اما دستیابی به اين توافق 4هفته 
طول کشــید و تنها پس از آن میسر شــد که اروپا 
مجارســتان را از ممنوعیت واردات نفت روســیه 

معاف کند.
مجارستان يكی از نزديک ترين متحدان روسیه در 
اتحاديه اروپا به شــمار می رود. در ادامه هم اجرای 
توافقنامه به چندين هفته تنظیمات و برنامه ريزی 
دقیق سیاسی نیاز خواهد داشــت. وضعیتی که از 
نظر کارشناسان نشان دهنده تضعیف اتحاد در اروپا 
بر ســر موضوع هجوم روســیه به اوکراين است. به 
بیانی ديگر، کشــورهای عضو اتحاديه اروپا از يافتن 
شــیوه های جديد تحريم روســیه درمانده اند و در 
میان آنها تمايل کشــورهايی مانند فرانسه يا ايتالیا 
برای ادامه تحريم ها هرلحظه کاهش پیدا می کند؛ 
به ويژه زمانی که صحبت از تحريم گاز روسیه به میان 
می آيد. در همین راستا کمیسیون اروپا که رويكردی 
احتیاط آمیز نســبت به تأثیرات اقتصــادی اعمال 
تحريم های بیشتر در حوزه انرژی دارد، اعالم کرده که 
برای تحريم گاز روسیه عجله ای نخواهد کرد. پیش تر، 
رهبران کشورهای مختلف اروپايی تأکید کرده بودند 
که حرکت دادن مسیر تحريم ها به  سوی گاز روسیه 

کاری دشوار و بعید است.

خستگی از جنگ؛ کابوس اوکراین
طوالنی شدن جنگ اوکراين می تواند به خستگی کشورهای حامی کی  يف منجر شده و در نهايت  آنها را به سمت سازش با مسكو سوق دهد

رأی دیوان عالی انگلیس: پناهجویان به روآندا تبعید شوند

انتصاب نخستین وزیر خارجه زن در کره شمالی

ديوان عالی انگلیس با رد درخواست  سازمان های 
حقوق بشری، طرح جنجالی دولت اين کشور برای 

انتقال پناهجويان به روآندا را تأيید کرد.
به گزارش يورونیوز، دادگاه اعالم کرده که اين رأی با هدف حمايت 
از برنامه وزارت کشــور در زمینه کنترل مهاجرت غیرقانونی به 
انگلیس صادر شده است. دادگاه گفته که خطراتی که سازمان های 
حقوق بشری در زمینه انتقال پناهجويان به روآندا مطرح می کنند، 
بر مبنای حدس و گمان است. نخستین گروه از پناهجويان، روز 
دوشنبه به روآندا در مرکز آفريقا منتقل خواهند شد. طرح دولت 
بوريس جانســون برای تبعید پناهجويان به نقطه ای دوردست، 
شبیه طرحی است که سال هاست از سوی استرالیا اجرا می شود. 
دولت اســترالیا نیز پناهجويــان را به کمپ هــای واقع درجزاير 
اقیانوس آرام تبعید می کند. انگلیس قرار اســت در قبال پذيرش 
پناهجويان، 150 میلیون دالر به روآنــدا پرداخت کند. تصمیم 

دولت محافظه کار انگلیس با مخالفت حزب کارگر روبه رو شــده 
اســت. از آغاز ســال جاری میالدی يعنی طی 6ماه، بیش از 10 
هزار پناهجو به طور غیرقانونی از کانــال مانش عبور کرده و خود 

را با قايق های کوچک از فرانسه به ســواحل انگلیس رسانده اند؛ 
آماری که نسبت به سال های گذشته افزايش قابل توجهی داشته 
است. طبق طرح دولت انگلیس، هر کسی که از اول ژانويه به طور 
غیرقانونی وارد اين کشور شده احتماال به روآندا منتقل می شود. 
جمهوری روآندا، کشوری محصور در خشكی بین کنگو، تانزانیا، 
بروندی و اوگانداست. در سال 1994 ظرف تنها 100 روز حدود 
800 هزار نفر از اقلیت قومی توتســی در جنگ داخلی به دست 
شبه نظامیان قوم هوتو به قتل رســیدند. روآندا از سال 1897 تا 
1918 بخشی از مستعمرات امپراتوری آلمان بود اما بعد از جنگ 
جهانی اول با موافقــت »جامعه ملل«، روآندا بــه بلژيک واگذار 
شد. در دوره اســتعماری روآندا، بلژيكی ها بیشتر طرفدار اقلیت 
توتسی بودند و حكومت اين اقلیت بر اکثريت را پشتیبانی کردند؛ 
موضوعی که میراثی از تنش ريشــه ای میان ايــن دو قوم بر جا 

گذاشت. روآندا در سال 1962 از بلژيک مستقل شد.

رويداد

گزارش

آسیا

چپ ها در کمین پارلمان فرانسه
ژان لوک مالنشن قصد دارد با کسب اکثريت 

کرسی های پارلمان، نخست وزيری را به چنگ آورد

در انتخابات رياست جمهوری فرانسه که 2ماه قبل برگزار شد، 
امانوئل مكرون موفق شد از ســد راست های افراطی به رهبری 
مارين لوپن عبور کند. در انتخابات پارلمانی که از امروز به مدت 
يک هفته آغاز می شود اما چالش اصلی پیش روی مكرون، عبور 
از ائتالف چپ هاست؛ ائتالفی که با محوريت ژان لوک مالنشن 
شكل گرفته است. چپ های فرانســه با هدف به دست گرفتن 
کنترل پارلمان، يک ائتالف تــازه تحت عنوان »اتحاديه جديد 

مردمی اکولوژيكی و اجتماعی« شكل داده اند.
مكرون برای پیشبرد طرح های اصالحی خود در دولت، نیازمند 
در دست داشتن اکثريت در پارلمان است. با اين حال، ژان لوک 
مالنشن که در انتخابات رياســت جمهوری هم يكی از 2رقیب 
اصلی مكرون بود، خود را از هم اکنون نخســت وزير می داند. او 
رأی دهندگان فرانسوی را دعوت کرده که در انتخابات پیش رو 
به چپ هــا رأی دهند تا پارلمان بتواند سیاســت های دولت را 
کنترل کند. چنین وضعیتی در فضای سیاسی فرانسه، »نظام 
همزيستی« خوانده می شود. زمانی که رئیس جمهور از حمايت 
اکثريت پارلمان برخوردار نباشــد، مجبور می شــود از حزب 
برنده در انتخابات پارلمانی، نخست وزير را انتخاب کند تا میان 
رئیس جمهور و نخست وزير، برنامه ای مبتنی بر مصالحه برای 

اداره کشور تعیین شود.

ساز و کار برگزاری انتخابات چگونه است؟
از سال 2002که دوره رياست جمهوری از 7سال به 5سال تغییر 
پیدا کرد، انتخابات پارلمانی هم با فاصله کوتاهی بعد از انتخابات 
رياست جمهوری برگزار شد؛ به همین دلیل، انتخابات پارلمانی 
همیشه زير ســايه رقابت های انتخابات رياست جمهوری بوده 

است.

پارلمان 577کرسی دارد؛ ازجمله 11کرسی برای اتباع فرانسوی 
خارج از کشور. حزب مكرون  همراه متحدانش در پارلمان فعلی 
با۳45کرســی، اکثريت مطلق را در اختیار دارند. انتخابات در 
2دور برگزار می شود. يک نامزد درصورتی در دور اول انتخابات 
پیروز اعالم می شود که اکثريت مطلق آرا را کسب کند. اين تعداد 
رأی نبايد کمتر از 25درصد از واجدان شرايط رأی دهی باشد. 
معموال انتخابات در اغلب 577حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده 
می شود. دور دوم 7روز بعد برگزار می شود. در دور دوم، قاعده 
اکثريت نسبی حاکم است. در دور قبلی انتخابات در سال 2017، 
در دور اول فقط تكلیف 4کرسی پارلمان مشخص شد. سناريوی 

مشابهی برای اين انتخابات پیش بینی شده است.

احزاب اصلی کدامند؟
مكرون رهبری يک ائتالف میانه رو را بر عهده دارد و برای کسب 
مجدد اکثريت بايد چپ ها و راست ها را شكست دهد. اگر ائتالف 
او نتواند اکثريت را به دســت آورد، ممكن است مجبور شود با 
احزاب راست میانه متحد شود. درصورتی که او مجبور به ائتالف 

با راست های میانه شود، تغییر ترکیب کابینه ناگزير است.
غیر از چپ ها به رهبری مالنشن و راســت ها به رهبری لوپن، 
احزاب راست سنتی جمهوريخواه و چپ سنتی سوسیالیست  
هم در انتخابات حضور دارند. هر دوی اين احزاب در انتخابات 
رياست جمهوری نتیجه بسیار بدی کســب کردند و انتخابات 
پارلمانی برای آنها حكم مرگ و زندگــی را دارد. آنها بايد ثابت 
کنند که نفس شان در جامعه فرانسه به شماره نیفتاده و هنوز 

هواداران خود را دارند.

محورهای اصلی انتخابات کدام است؟
قیمت انرژی و موادغذايی در فرانسه در حال افزايش است. تورم 
زير سايه جنگ اوکراين و بحران کرونا، اقتصادهای سراسر اروپا را 
مختل کرده است. سیاست های مكرون در مواجهه با همه گیری 
کرونا توانست اقتصاد فرانسه را تقويت کند. اقتصاد اين کشور 
در سال گذشته میالدی رشــدی 7درصدی را تجربه کرد که 
باالتر از رشد اقتصادی آلمان، ايتالیا و اسپانیا بود. نرخ بیكاری 
در ۳ماهه چهارم ســال به 7.8درصد کاهش يافت که اين نرخ 
هم پايین ترين نرخ بیكاری از سال 2008به بعد بود. با اين همه، 
افزايش جهانی قیمت ها تمامی دستاورد های اقتصادی مكرون 
را با افزايش هزينه زندگی در فرانسه بر باد داد؛ تا حدی که نرخ 
تورم از 4درصد هم گذشــت. لوپن با انتقاد گسترده از همین 
موضوع توانست در انتخابات رياست جمهوری میان طبقه کارگر 
محبوبیت زيادی کسب کند. مكرون در مقابل، وعده ارائه اليحه 
ويژه هزينه زندگــی را داد تا با کمک آن حقوق بازنشســتگان 
را با نرخ تورم متناسب ســازی کند و هزينه هــای جاری برای 
خود اشــتغال ها را کاهش دهد. به اعتقاد تحلیلگران، مديريت 
افزايش هزينه زندگی در فرانسه يكی از بزرگ ترين چالش های 
پیش روی دولت جديد مكرون اســت و اگر او در مديريت اين 
بحران دقت کافی را به خرج ندهــد، بايد در انتظار فصل جديد 

جنبش جلیقه زرد ها باشد.
وعده اصالح نظام بازنشستگی فرانسه از سال 2017مطرح شده 
اســت؛  نظامی که نقص های آن در سال های 2019و 2020به 
آغاز بزرگ تريــن موج اعتراضات نیم قرن اخیر تاريخ فرانســه 
منجر شد. اما همه  گیری کرونا تحقق وعده های مكرون را برای 
مدتی نامشخص به تعويق انداخت. مكرون به تازگی و پس از به 
تعويق انداختن اجرای طرح افزايش ســن بازنشستگی تا سال 
2027اعالم آمادگی کرده است تا سن بازنشستگی را از 62به 
64- يک سال کمتر از طرح اولیه- افزايش دهد. سرنوشت طرح 

اصالح قانون بازنشستگی در فرانسه اما هنوز نامشخص است.
بسیاری خارج از مرزهای فرانسه از مكرون به خاطر مدارا در برابر 
والديمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، پس از جنگ اوکراين 
انتقاد می کنند، اما اين رويكرد احتمــاال در داخل برای او رأی 
جمع خواهد کرد. رأی دهندگان چپ و راســت با اين سیاست 

مكرون در قبال روسیه و جنگ اوکراين همراه هستند.

تامیر پاردو
رئیس پیشین موساد

بزرگتریــن تهدیــد برای اســرائیل خود 
اســرائیلی ها هســتند نــه فلســطین 
یــا ایــران. اســرائیل از زمــان جنــگ 
ژوئن1967 یک دولت بدون استراتژی 
اســت و هیــچ مســئول اســرائیلی 
نیســت که بتواند دربــاره دیدگاهش 
درخصــوص تشــکیل کشــور یهــود 
نابــودی  روش  کنــد.  صحبــت 
خودبه خودی که طی ســال های اخیر 
در داخل اسرائیل شکل گرفته است، 
بزرگترین تهدید محســوب می شود. 

(یدیعوت آحارونوت)

والدیمیر پوتین
رئیس جمهور روسیه

کشــور  ایــن  متحــدان  و  آمریــکا   
بایــد هزینه هــای اصلــی بازســازی 
افغانســتان پــس از جنــگ را برعهــده 
بگیرنــد. معتقــدم تعهــدات اصلــی 
در زمینــه بازســازی افغانســتان بایــد 
برعهــده آمریــکا و متحدانــش باشــد 
که حضــور 20ســاله آنها این کشــور را 
به این وضع بحرانی کشــانده اســت.

(خبرگزاری تاس)

عبداهلل عبداهلل به کابل 
بازگشت

عبداهلل عبــداهلل، رئیس شــورای عالی مصالحه 
حكومت پیشــین افغانســتان، بامداد ديروز از 
هند به افغانستان بازگشت. او 4۳روز قبل برای 
نخستین بار بعد از سقوط حكومت افغانستان از 
اين کشور خارج شد و برای ديدار با خانواده اش 
به هند رفــت. پیــش از آن، گزارش های متعدد 
در مورد حصر خانگی عبــداهلل و حامد کرزای، 
رئیس جمهور پیشین افغانســتان، منتشر شده 
بود. تصور می شــد عبداهلل ديگر به افغانســتان 
بازنگردد. به گزارش تلويزيون طلوع افغانســتان 
برخی از اعضای طالبان برای استقبال از عبداهلل 
به فرودگاه کابل رفته بودند. طالبان هنوز به حامد 
کرزای اجازه ســفر نداده اســت. اخیرا قرار بود 
کرزای در مراسم خاکسپاری حاکم دوبی شرکت 
کند اما طالبان مانع سفر او به امارات شد. طالبان 
از مقام هاي دولتي حكومت ساقط شده افغانستان 
دعوت کرده به اين کشور بازگردند. تاکنون افراد 

بازگشته انگشت شمار بوده اند.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

ديپلمات کهنــه کار، »چوئه 
سون هوی«، طی تصمیمی 
بی سابقه به عنوان نخستین 
وزير امور خارجه زن کره شمالی منصوب شد.

اين تصمیــم رهبر کره شــمالی در بحبوحه 
انجام تست های موشكی کره شمالی و تشديد 
تنش های میان اين کشور و همسايه جنوبی 
خود اتخاذ شده است. چوئه که سابقا در سمت 
معاون وزير امور خارجه کره شمالی مشغول 
به فعالیت بود، در نشســت حــزب حاکم به 
رياست کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی به 
اين سمت منصوب شد. به گزارش خبرگزاری 
فرانســه، خانم چوئه جايگزين »ری ســون 
گوون« شده است. ری سون گوون يک مقام 
نظامی تندرو بود که پیــش  از اين مديريت 

مذاکرات بــا کره جنوبی را به عهده داشــت. 
چوئــه ديپلماتی حرفه ای و مســلط به زبان 
انگلیسی است و در طول مذاکرات هسته ای 
کره شــمالی با آمريكا از همراهان و مشاوران 
نزديک به رهبر کره شمالی بوده است. چوئه در 
شبی که نشست هانوی در سال2019 میان 
دونالد ترامپ و کیم جونگ اون با شكســت 
مواجه شد، در يک کنفرانس خبری شرکت 
کــرده و آمريكا را مقصر شكســت مذاکرات 
معرفی کرد. او گفت که آمريكا با رد پیشنهاد 
کره شــمالی، فرصتــی طاليی را از دســت 
داده است. ديپلماســی میان پیونگ يانگ و 
واشنگتن از زمانی به بن بست رسید که دولت 
آمريكا حاضر نشــد تحريم های کره شمالی 
را در قبال خلع ســالح پیونگ يانگ لغو کند. 

مقامات آمريكايی و کره ای نســبت به آماده  
شــدن کره شــمالی برای اجرای هفتمین 
آزمايش هســته ای خــود هشــدار داده اند. 
کره جنوبی هفته گذشــته در يک چرخش 
معنادار در مقابل همســايه شــمالی خود، 
8موشک کروز میان برد به سمت دريا شلیک 
کرد تا اعــالم کند که بعد از ايــن، در مقابل 
آزمايش های موشــكی پیونگ يانگ ساکت 
نخواهد نشســت. کره شــمالی پیش از آن، 
به طور همزمان 8موشک بالستیک آزمايش 
کرده بود. يون سوک يول، که به تازگی کرسی 
رياســت جمهوری کره جنوبــی را در اختیار 
گرفته، به شمالی ها هشدار داده که کشورش 
بعد از اين، هرگونه رفتار تحريک آمیز آنها را 

»با قاطعیت« پاسخ خواهد داد. 
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گرينويچ

سخت تر شدن قوانین شنگن

 

پاریس: شورای اتحاديه اروپا روز با کلیات طرحی 
موافقت کرد که هدف آن تقويت منطقه شنگن در 
مواجهه با چالش های جديد از طريق اصالح قوانین 
اســت. طبق گزارش سايت شــورای اتحاديه اروپا 
اين اصالحات اقدامات جديدی را بــرای مبارزه با 
ابزارسازی موج مهاجران فراهم می کند. هدف دوم 
ارائه شــده در اين طرح ايجاد يک چارچوب قانونی 
جديد برای انجــام اقدامــات در مرزهای خارجی 
درصورت بروز يک بحران بهداشــتی است. در اين 
بخش تأکید شده است که بايد از تجربه های بحران 
بیماری همه گیری کرونا در اين زمینه استفاده شود. 
اين نهاد هدف سوم را به روز کردن چارچوب قانونی 
برای بازگردانــدن کنترل های مرزی داخلی عنوان 
کرده اســت. شــورای اتحاديه اروپا با توجه به نظر 
مثبت روی کلیات اين طرح، می تواند پس از دريافت 

نظر پارلمان اروپا مذاکرات را با اين نهاد آغاز کند.

تهران در گروه ارزان ترین شهرهای دنیا

کشف راز گران ترین ویولن
 

رم: محققان موفق شــده اند با بررســی چوب به کار رفته 
در  ويولن های مشــهور »اســتراديواريوس«، بــه يكی از 
 اسرار ســاخت آالت کمیاب موســیقی جهان پی ببرند. 
به گزارش يورونیوز، ايــن  ويولن ها که در قرن 17 میالدی 
تولید شــده اند، به لحاظ طراحی و صدادهی باارزش ترين 
 ويولن های جهان به شــمار می روند. کوين کلی، سازنده 
ويولن در بوستون و متخصص ســازهای استراديواريوس، 
می گويــد: »به طور کلــی  ســاز اســتراديواری به عنوان 
بهترين ســاز ويولن تمام دوران محســوب می شــود.« از 
مجموع بیش از هزار ساز زهی ســاخت استراديواری، تنها 
حدود 650 شــاهكار امروزه باقی مانده است و يک ويولن 
استراديواريوس در حراجی تا 20میلیون دالر فروخته شد. 
گروهی از محققان اکنون با تجزيه و تحلیل چوب دو ســاز 
زهی قرن هفدهمی شــواهدی را کشــف کردند که نشان 
می دهد  ساز ساخت اســتراديواری جوان با  ساز دست ساز 
نیكوال آماتی، از اســتادان سازنده ســاز در ايتالیا مطابقت 
دارد. هرچند الهام گیری از آماتی در نخســتین سازهای 
ساخته شده توسط استراديواری مشهود است، با اين حال 
وجود پیوند میــان اين دو صنعتگر تحسین شــده دنیای 

موسیقی پیش تر تنها به صورت فرضیه مطرح شده بود.

مرکز تست تقلبی میلیون دالری
 

فرایبورگ: پسر 17ساله ای در آلمان با راه اندازی مرکز ارائه تست 
کوويد- 19حدود 6میلیون دالر درآمد غیرقانونی کســب کرد و 
البته بعد از آن دادگاهی شد. به گزارش آديتی سنترال، او با چند 
تبلیغ ســاده در اينترنت و خیابان توانست افراد ساده لوح و بعضا 
خواهان مدرک جعلی را به خود جلب کند و در مدت حدود 2سال 
5هزار گواهی تست کرونا صادر کند. او ادعا کرده بود که دارای مرکز 
خصوصی تست کوويد است و در کوتاه ترين زمان ممكن جواب 
تست را تحويل می دهد. سرانجام يک کارمند بانک که به وظايف 
اجتماعی خود آگاه بود درباره اين پسر به پلیس خبر داد. او طی 
تماس با پلیس گفته بود يک دانش آموز ساده در اکانت بانكی اش 
معادل 6میلیون دالر آمريكا موجودی دارد و به اين موجودی هر 
روز افزوده می شود و بنابراين ممكن است کاری غیرقانونی انجام 
 دهد. تجسس های پلیس خیلی زود منشا اين درآمد را پیدا کرد. 
نكته مهم اما اين است که مهمترين مراجعان اينترنتی به اين جوان 
آلمانی، ضدواکســن ها و آنهايی بودند که به خاطر عدم تزريق 

واکسن از برخی خدمات اجتماعی محروم شده اند.

رفوی روزگار- بازار فرش فروشان تهران   عکس/ همشهری: منا عادل اولآخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

درروزگارانتقامهایاشتباه

مجازاتبیواکسنیدرراهاست

در جايی از رمان1984 نوشته جورج 
اورول که تصويــری تاريک و ويران 
شهری )در مقابل آرمان شهری( از آينده انسانی ارائه می دهد، 
صحبت از پديده ای می شود با عنوان »دو دقیقه تنفر« اين پديده 
در واقع آيینی جمعی است که در آن افراد در مقابل صفحه بزرگ 
نمايشی قرار می گیرند که در آن به مدت 2 دقیقه تصاويری پخش 
می شود و همه ملزم هستند نسبت به آن تصاوير ابراز نفرت کنند. 
فحاشــی و فرياد و عصبیت کامال آزاد است و در طول اين زمان 
محدوديتی در ابراز انزجار و نفرت ورزی وجود ندارد. اين مراسم 
جمعی اگرچه مثل بسیاری از ديگر رفتارهای توصیف شده در 
جهان اين رمان اجباری اســت، اما اورول در توصیف آن از زبان 
شخصیت اول داستان اين گونه می نويسد: »مسئله وحشتناک 
درباره دو دقیقه نفرت اين نبود که مردم مجبور بودند به عنوان 
عضوی از آن عمل کنند و به تقلیدش بپردازند، بلكه اين بود که 
پرهیز از آن غیرممكن بود. نوعی وجد خوفناکی برآمده از هراس 
و انتقام، میل به کشتن، شكنجه کردن، به نظر می آمد همچون 

جريان برق در بین مردم جاری است.«
تصور می کنم چنین فضايی امروز برای ما که کاربران شبكه های 
اجتماعی هستیم بسیار آشناســت. رفتار جمعی خشونت بار و 
پرتاب کلمات پر از کینه و نفرت به ديگری امروز بخشی از روزمره 
کاربران تويیتر و اينستاگرام و ديگر پلتفرم های اجتماعی را شكل 
می دهد. انگار که هر روز، قرعه به نام فردی، نهادی، گروهی، يا 
حتی رفتاری اصابت می کند و بعد سیل فحاشی و نفرت پراکنی 
و تخريب به راه می افتد. گاهی دلیل اين هجوم بی امان، تصمیم 
يک دولتمرد يا اظهارنظر يک فرد سیاسی است. گاهی هم قرعه 
به اســم يک شــهروند عادی و بی آزار در می آيد که صرفا از سر 
ناآگاهی کلمه ای يا جمله ای را در زمان نامناســب نوشته است. 
هجوم سلحشــوران مجازی با ســالح توهین، تحقیر و ناسزا و 
انواع خشــونت کالمی و تهديد آغاز می شــود و گاهی چند روز 

ادامه پیدا می کند.
چیزی که هر بار موقع ديدن چنین حمله هايی توجهم را جلب 
می کند، همان چیزی است که در توصیف اورول از مراسم »دو 
دقیقه تنفر« می بینیم. وجد خوفناک يــک جمعیت از میل به 
انتقام و شــكنجه و آزار دادن ديگری. میلی که به سرعت تكثیر 
می شــود، از کاربری به کاربر ديگر ســرايت می کند و انگار که 
انجام دادن آن لذتی به آدم ها می بخشد. نمی توان منكر اين شد 
که جامعه ايرانی زير فشــارهای داخلی و خارجی کم سابقه ای 
زندگی می کند و اين شــرايط می تواند هرکســی را به سرعت 
عصبی و برآشــفته کند. اين نكته هم وجود دارد که گاهی بايد 
با سخنان نادرســت، مواضع مخرب و تحلیل های پرخطا مقابله 
کرد. اما آنچه در روزمره فضای کاربران شــبكه های اجتماعی 
فارسی زبان می بینیم، مراســم دو دقیقه تنفری است که زمان 
آن کش آمده و مدام طوالنی تر می شود. انبوه کاربران عصبی و 
برآشفته بر ديگری می تازند و نفرت می ورزند و افراد ديگری نیز 
به سرعت به اين مراسم اضافه می شوند. بدون آنكه کسی توجه 
کند نتیجه چنین رفتاری، تنهــا از بین رفتن امكان گفت وگو و 
ايجاد شكاف های عمیق میان آدم هاست. شكاف هايی که وقتی 
ايجاد می شوند، ديگر به اين راحتی نمی شود آنها را پر کرد. دفعه 
ديگر که خودمان را در میان جمعیت خشمگینی يافتیم که در 
حال حمله و هجوم به فرد ديگری است، ياد مراسم دو دقیقه تنفر 
بیفتیم. کمی از وضعیت وجدناک و ترسناک حمله دور شويم و 
خودمان را با فاصله تماشا کنیم و از خودمان بپرسیم، پرتاب اين 
کلمات نفرت انگیز به جز لذت انتقام از فرد اغلب اشــتباه، آيا به 

چیز ديگری هم کمک می کند؟

  بــا اينكــه ديگــر ژل هــای 
ضدعفونی کننده و ماســک و الكل 
جای ثابتی برای خــود در خانه ها 
پیدا کرده اند، اما اين روزها خبرهــای خوبی از فروکش کردن 
کرونا در کشور شنیده می شــود. قرنطینه مدتی است برداشته 
شده و محدوديت ها کمرنگ شده است و همه اين اتفاقات خوب 

به خاطر تأثیرات واکسن کروناست.
  احتماال يادتان هســت کــه همین چند مــاه پیش وزارت 
بهداشت به کسانی که واکسن نزده بودند هشدار داد که اين افراد 
نمی توانند با وسايل حمل ونقل عمومی سفر کنند و به زودی از 
خدمات اجتماعی هم محروم خواهند شد. حاال که چند ماهی 
از اين هشدار گذشته و دوز سوم واکسن کرونا هم تزريق شده، 
وزارت بهداشت يک بار ديگر به شهروندانی که تاکنون واکسن 
کرونا را تزريق نكرده اند، اعالم کرده که اين گروه از شهروندان از 
دريافت خدمات دولتی محروم خواهند شد. وزير بهداشت هم 
در تازه ترين اظهارات خود گفته: برنامه ما اين است که از مردم 
بخواهیم برای تزريق واکسن دوز سوم مراجعه کنند و به عنوان 
مثال افرادی که برای حج تمتع امسال اعزام می شوند، بايد حتما 
۳دوز واکسن را تزريق کرده باشند. همچنین يكسری از خدماتی 
 که دولت به افراد ارائــه می دهد منوط بر اين اســت که افراد 
۳ دوز واکسن زده باشند و طبیعتا کسانی که ۳ دوز واکسن خود 

را نزده باشند از اين خدمات محروم می شوند.
  به جز آن 14 میلیون نفری که کال واکســن کرونا را تزريق 
نكرده اند، هســتند عده ای که بعد از تزريق دوز اول، بی خیال 
تزريق واکسن در دوز دوم و سوم شده اند و بعضی هم هر دو دوز 
واکسن را زده اند اما برای دوز سوم مراجعه نكرده اند. اين افراد هم 
مثل کسانی که پايشان به هیچ مرکز واکسیناسیونی باز نشده، از 
خدمات دولتی محروم خواهند شد و قطعا برای مسافرت کردن 
هم با مشكل مواجه می شــوند. به جز اين، سالمتی شان هم در 
خطر است و می توانند برای افراد ديگر هم تهديد محسوب شوند. 
به هر حال کرونا هنوز به طور کامل از بیــن نرفته و همه مردم 
همچنان بايد صددرصد شیوه نامه های بهداشتی را جدی بگیرند. 
احتماال به زودی کرونا هم از حالت پاندمی يعنی همه گیری به 
حالتی درمی آيد که فقط افراد به صورت محدود مبتال می شوند 
و بنابراين واکسیناسیون کرونا تا سال ها ادامه خواهد يافت، ولی 
در ســال های آينده به صورت داوطلبی مانند واکسن آنفلوآنزا 

تزريق می شود.

وقتی کسی که نگهداری 
خانه را انجــام می دهد 
بیمار می شود، خانه هم همراهش بیمار می شود. 
کافی است که 24ساعت از جايش بلند نشود و 
به خانه رسیدگی نكند، همه  چیز تغییر می کند. 
حجم کاری که برای حفظ ثبــات خانه انجام 
می شود برای خیلی ها قابل تجسم نیست. برای 
اينكه نمود بیرونی آن، فقط حفظ وضع موجود 

است.
يک خانه مرتب و آرام حاصل قدم های کســی 
است که در خانه از اين طرف به آن طرف می رود 
و اشــیا را جابه جا می کند. تخت هــا را مرتب 
می کند. لباس های شســته را تــا می کند و به 
کمد برمی گرداند. ظرف های کثیف را می شويد 
و تمیزها را جابه جا می کند. روی کابینت ها را 
دستمال می کشد. گردگیری می کند. خانه را 
جارو می کشد. کوسن های روی مبل ها را مرتب 
می کند. لیوان های سرگردان چای را از سراسر 
خانه جمع می کند. جوراب هــای گره خورده 
گمشده را از گوشــه و کنار خانه پیدا می کند و 
می اندازد توی سبد رخت چرک ها. سبد را چک 
می کند که پر نشده باشد. حواسش هست که در 
روزهای گرم به گلدان های روی هره آشپزخانه 
2بــار آب بدهد؛ يک بار قبل از طلــوع آفتاب و 

بار دوم عصر که هوا خنک 
شده. حواسش هست 

که چه چیزهايی در 
يخچال خانه هست و 
چه چیزهايی نیست. 

می داند که کی شیر و پنیر 
تمام می شود. می داند برنج را از 
کجا بايد بخرد، نان سنگک را از 
کجا. می داند کدام مرغ فروشی 

محــل مرغ هــای تازه تــر 

و بهتری مــی آورد و کدام ســوپرمارکت محل 
تخم مرغ ها را توی يخچال نگه می دارد.

همه اينهايی که نوشــتم فقط بخش کوچكی 
از کارهايی اســت که برای نگهداری يک خانه 
انجام می شــود. نگهداری خانه بخش بیرونی 
هم دارد. کسی هم هست که می دود و چرخی 
را می چرخاند که خانه اش را بتواند حفظ کند. 
نگه داشــتن يک خانه و امن نگه داشتنش کار 
آســانی نیســت مخصوصا در اين روزهايی که 
سختی ها در کمین نشسته اند و خانه تنها حريم 

امن باقی مانده است.
در خانه و بیرون خانه هزاران کار کوچک و بزرگ 
انجام می شود که خانه، خانه بماند. اين کارها را 
گاهی يک نفر و گاهی چند نفر با کمک هم انجام 
می دهند؛ گاهی زنی، گاهی مردی و گاهی زن و 
مردی با هم. گاهی کسی فقط عهده دار کارهای 
داخل خانه و ديگری عهــده دار کارهای بیرون 
خانه می شــود. گاهی هم نه. مهم نیســت. هر 
خانواده قوانین خودش را دارد. آنچه مهم است 
اين اســت که خانه، مهم ترين چیزی است که 
داريم. مهم ترين جزء زندگی ماســت که بر کل 
زندگی اثر می گذارد و از آن اثــر می گیرد. اگر 
جزئی از اين چرخه حفظ ثبات نیستید احتماال 
يكی از افرادی هستید که جمله قديمی»حاال 
مگر يک خانه چقــدر کار 
دارد؟« را به کار می بريد 
و کافی است کسی 
کــه کار نگهــداری 
خانه را انجام می دهد 
فقط يک روز بیمار شــود تا 
بفهمید که يک خانه، چقدر کار 
دارد و وقتی کســی نباشــد که 
ثباتش را حفظ کند چه سريع 

آشفته می شود.

مان

شیدا اعتماد

دویدنی مدام برای حفظ یک ثبات

تقویم/ زاد روزعدد خبر

روزبیچاره

اصغر بیچاره پیــش از هر چیز عــکاس بود؛ 
قدیمی ترین عکاس سینمای ایران. هنرپیشگی 
هم کــرده بــود، کارگردانی و نویســندگی 
هم می کرد، امــا همه او را به عنــوان عکاس 
می شناختند. از 13ســالگی در یک عکاسی 
کار می کرد و بعد از چندسال در الله زار تهران 
مغازه ای باز کرد که نام آن عکاسخانه شهرزاد 
بود و خیلی زود تبدیل بــه پاتوق هنرمندان و 
نویسندگان معروف آن زمان شد. رادیو تهران 
که تاسیس شد، اصغر بیچاره در آنجا به عنوان 
گوینده مشغول به کار شد. بعد از مدتی به عنوان 
عکاس، از تئاتر و صحنه های نمایشی مختلفي 
که در تهران اجرا می شد، عکس می گرفت. در 
همان سال ها، در برخی از نمایش ها نقش های 
کوچکی هم بازی می کرد. در عکاسخانه اش با 
عبدالحسین سپنتا، نویسنده فیلم دختر لر آشنا 
شد و با کپی گرفتن از تمام عکس های فیلم دختر 

لر برای او، رسماً وارد دنیای هنر شد.
بیچاره صاحب یکی از بزرگ ترین آرشیوهای 
شخصی عکس های سینما و تئاتر ایران بود که 
آنها را در خانه خود نگه می داشــت. او در موزه 
شخصی اش مجموعه ای از دوربین ها و تجهیزات 
قدیمی و تاریخی سینما و عکاســی ایران از 
قدیمی ترین عکاســان ایران همچون دوربین 
ماشاءاهلل خان عکاسباشــی را هم نگهداری 
می کرد. او 3جلد کتاب درباره تاریخ سینمای 
ایران نوشته است و عالوه بر عکاسی از 38فیلم، 
سابقه بازی در 23فیلم سینمایی را هم در کارنامه 
خود دارد. اصغر بیچاره در سال 135۹به عنوان 
نویسنده و کارگردان، فیلم مستند »سند زنده« 
را ساخت که در مورد تاریخ سیاسی معاصر ایران 
بود. تهیه کنندگی، گریم و عکاسی صحنه را هم 
در سینما تجربه کرد. بیچاره در سال های آخر 
عمر به ســرطان حنجره دچار شد و سرانجام 
در 8۹ســالگی در 22خرداد، یعنی درست در 
سالروز تولدش در آپارتمانش درگذشت. پیکر 
او سال 13۹5از آمریکا به ایران منتقل و در قطعه 
هنرمندان قبرستان بهشــت زهراي تهران به 

خاك سپرده شد.

حافظ

بلبلی خوِن دلی خورد و گلی حاصل کرد
باِد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد

هر ســاله به محض اعالم نتایج و فهرســت ساالنه 
گران ترین و ارزان ترین شــهرهای جهان توســط 
سازمان اکا اینترنشنال و مشــاهده تهران در صدر 
ارزان ترین شــهرهای دنیا، برای مردم عادی که در 
حال خرید هستند این سوال پیش می آید که پاسخ 
به این پرسش ساده است. برای تعیین شهرهای گران 
جهان بیش از 15۰ قلم مانند غذا، نوشــیدنی، هزینه 
رفت وآمد، قبض برق و گاز، اجاره ماهانه خانه در 133 
شهر مختلف لحاظ شده است. اما تمام این هزینه ها 
به نسبت شخصی برآورد می شود که یک دسته دالر 
به  دست دارد و هنگامی که ارزش ریال در برابر دالر 
را در نظر می گیریم، متوجه می شــویم که چرا تهران 
همچنان یکی از ارزان ترین شهرهای دنیا لقب گرفته 
است. برای نمونه طی چند سال گذشته، ما بین رتبه 
115 تا 12۰ گران ترین ها دسته بندی می شدیم که در 
قعر جدول گرانی قرار داریم. با این توضیح مختصر اما 
گویا، سراغ نتایج سال 2۰22سازمان اکا اینترنشنال 

برویم. در این فهرست بار دیگر هنگ کنگ در صدر 
قرار گرفته است. این ســومین سال متوالی است که 
هنگ کنگ عنوان نه چندان خوشنام گران ترین شهر 
جهان را به خود اختصاص می دهد. پس از هنگ کنگ 
شهرهای نیویورك، ژنو و لندن قرار گرفته اند. با این 
حال با نگاهی به فهرست منتشــره می توان آسیا را 
 گران ترین قاره نامید؛ چــرا که عالوه بر هنگ کنگ،

 4 شهر آسیایی توکیو، شانگهای، گوانگژو و سئول نیز 
در بین 1۰ شهر باالی لیست قرار دارند. در رده بندی 
امسال اکا اینترنشنال پایتخت های اروپایی از رتبه های 
باالی فهرست خارج شــده اند. پاریس که در گذشته 
 معموال در باالی لیســت قرار داشــت، دیگر در بین

 3۰ شهر اول حضور ندارد و رتبه مادرید، رم و بروکسل 
همگی ســقوط کرده اســت. لی  کوان، رئیس بخش 
منطقه ای شرکت اکا اینترنشنال، درباره علت این امر 

می گوید: »تقریبًا همه شهرهای بزرگ منطقه یورو، 
امسال شــاهد کاهش رتبه بندی بودند؛ چرا که یورو 
در 12 ماه گذشته بدتر از دالر آمریکا و پوند انگلیس 
عمل کرده است.« 2 شهر ژنو )رتبه 3( و زوریخ )رتبه 
7( که در 1۰ شهر باالی جدول قرار گرفته اند هرچند 
از کشورهای اروپایی هســتند، اما از فرانک سوئیس 
به عنوان واحد پول اســتفاده می کنند. در فهرست 
منتشر شده امسال، عوامل خارجی مانند سیاست و 
درگیری های بین المللی نیز در رده بندی شهرها نقش 
داشته اند. تهاجم روســیه به اوکراین و تحریم های 
اعمال شده علیه مسکو، باعث شده  است که پایتخت 
روسیه در جایگاه ۶2 و سن پترزبورگ در رده 147 قرار 
گیرد. همه گیری ویروس کرونا و بروز اخالل در وضعیت 
زنجیره های اقتصادی تامیــن مواد غذایی نیز در این 

میان نقش داشته است. 

آلزايمر، بیماری مزمنی است که 116سال 
پیــش توســط دکتــر آلويــس آلزايمر 
روان پزشک آلمانی کشف شد؛ يک بیماری سخت پیش رونده که باعث 
از بین رفتن تدريجی نورون ها در بخش هايی از مغز انسان می شود که 
توانايی های خاصی مثل حافظه، تكلم، اســتدالل و توجه را مديريت 
می کنند. به اين ترتیب اســتقالل فرد بیمار کاهش يافتــه و با ايجاد 
مشــكالت رفتاری و جســمانی، خانواده وی هم درگیر مستقیم اين 

بیماری مرموز می شود.
ازجمله علل شناسايی شده بیماری آلزايمر که در وب سايت فرانسوی 
آلزايمر www.francealzheimer.org درج شده، می توان به سبک 
زندگی کم تحرک، بیماری های قلبی- عروقی و تنهايی اشــاره کرد و 
برخالف نظريه عمومی، مطالعات نشان داده که در 99درصد موارد اين 
بیماری ارثی نیســت و آن يک درصد افرادی که وارث اين ژن معیوب 
هستند نیز در سنین پايین تر از 65سال درگیر آلزايمر موروثی می شوند.
میانسالی مهم ترين دوره زندگی هر فرد در مسیر جلوگیری از ابتالی 
تدريجی به آلزايمر اســت؛ بیماری کم و بیش ناشــناخته ای که مثل 
سايه در کمین انسان بوده و وقتی خود را نشان می دهد، شانسی برای 
بازگشت به زندگی نرمال وجود نخواهد داشت. سن ابتال به زوال عقل 
هم متأسفانه رو به کاهش است و به نظر تنها خود شخص می تواند مانع 
از بروز اين مصیبت شود. ضمن اينكه فراگیری آنچه تاکنون افراد با آن 
همراه و مالزم نبوده اند )مثال يادگیری زبــان آلمانی( می تواند مانع از 

پیشرفت سريع بیماری شود.
آلزايمــر در دنیای هنــر مفهومی هم به شــكلی جــدی نقش آفرين 
بــوده و برخی هنرمنــدان روی بوم نقاشــی و يا صحنه اجــرا و پرده 
 ســینما به آن پرداخته اند. ازجملــه تابلوی »اينجا امــا جای ديگر«

)ici mais ailleurs( »فابین روک رين« نقاش فرانســوی ســاکن 
مونترال که نشــان از آرامش و حرکت و ســكوت و فرياد دارد؛ نیاز به 
ايســتادگی و پرواز به جايی که بايد رفت. رنگ های غالب اين تابلو به 
سردی آبی و خاکستری بروز می کنند، اما نور زردرنگ پس زمینه آن، 

دريچه امید به ادامه راه در مسیری ديگر را نشان می دهد.
تابلوی قطعات Les Oeuvres »ژوزه سن آمان« هنرمند اهل کبک 
کانادا هم به زبان سیال و گاه سوررئالیستی، بین زمزمه ها و فريادها در 
نوسان است که نشان از مهارت طراحی در اوج حساسیت موضوع دارد.

بر و برگ

شهنام صفاجو

اینجا اما جای دیگر

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

شماره 23۰23۶3۶ بگیرید تا برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم. 

فراخوان

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

فاطمه عباسی
روزنامه نگار

سامان رضایینگاه
روزنامه نگار
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90درصد داروی 
 بیماران نادر

 وارداتی است

تعداد رسمی بیماری های نادر در کشور ۳66نوع 
اســت، اما با تخمین وجود 25 بیمــار مبتال به 
»سندروم ويلیامز« در کشور تعداد بیماری های 
نادر به ۳67مورد هم می رســد. بــا وجود اين، 
چالش جدی اين بیماران در تامین نشدن به موقع 
داروها همچنان برقرار اســت چرا که 90درصد 
داروهای مورد نیاز آنها وارداتی اســت و داليلی 
از جمله تحريم، ابهام در تخصیص ارز ترجیحی، 
گرانی ارز و ... دسترسی اين بیماران به داروهای 
حیاتی شان را کمتر کرده است. اين در حالی است 
که به گفته همايون ســامه يح نجف آبادی، عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس »هم اکنون 
داروهای وارداتی با کمبود مواجه شده اند، چرا که 
حداقل تا 15 روز قبل، اختصاص ارز ترجیحی در 
ابهام قرار داشت و مشخص نبود که ارز ترجیحی 
باقی می ماند يا حذف می شــود. به همین دلیل 
کسی برای واردات دارو يا مواد اولیه اقدام نكرد، 
اين مســئله داروهای وارداتی را تحت تأثیر قرار 
داده است.« البته امســال 5هزار میلیارد تومان 
بودجه برای تامین داروی بیمــاران نادر درنظر 
گرفته شــده که درصورت اختصاص به موقع و 
مداوم و همچنین وارد نشــدن داروهای ديگر به 
فهرســت بیماری های نادر تا حدودی می تواند 
مشــكالت اين بیماران را کاهــش دهد. طبق 
گزارش سازمان جهانی بهداشت حدود ۳میلیون 
نفر بیمار نادر در ايران زندگی می کنند، اما به گفته 
حمیدرضا ادراکی، مديرعامل بنیاد بیماری های 
نادر، آمار سازمان بهداشت جهانی بر اساس تنوع 
اپیدمیولوژيک ايــران و برخی فاکتورهای ديگر 
ازجمله ازدواج های فامیلی و سنین باالی بارداری 
اعالم شده و احتماال 50 تا 60 هزار نفر مبتال به 
بیماری نادر در ايران زندگی می کنند که تاکنون 
تنها 4850نفر از اين بیماران شناسايی و در سامانه 

بیماری نادر ايران )سبنا( ثبت و تأيید شده اند.
ادراکی درباره مشــكالت تامین داروی بیماران 
نادر به همشهری می گويد: »بسیاری از داروهای 
بیماری های نادر، تولید داخلی ندارند و 90درصد 
آنها وارداتی هســتند. در کشــورهای خارجی، 
بودجه ای برای تولید داروی بیماران نادر درنظر 
گرفته می شود اما قیمت تمام شــده اين داروها 
گران است. خريد اين داروها هم از سوی کشور ما 
با ارز صورت می گیرد و گران شدن لحظه به لحظه 
ارز، مشكل بزرگی را برای تامین داروی بیماران 
نادر به وجود آورده اســت. برای انتقــال دارو به 
کشور هم چالش هايی وجود دارد. با وجود اينكه 
می گويند دارو جزو شرايط تحريم نیست، اما به 
هر حال آثار منفی خودش را روی رساندن سريع 
و به موقع داروی بیماران نادر گذاشته است.« او 
ادامه می دهد: »مشكل هم اينجاست که درباره 
ساير بیماری ها ممكن است تأخیر در تامین دارو 
يا نرسیدن به موقع، مشــكل حادی برای بیمار 
به وجود نیايد، اما درباره بیماران نادر، حیات اين 
بیماران به مصرف روزانه دارو وابسته است و يک 
روز دير رسیدن دارو آثار جبران ناپذيری را برای 
آنها خواهد داشت.« ادراکی همچنین با اشاره به 
تصويب بودجه 5هزار میلیارد تومان تامین داروی 
بیماران نادر هم اشاره می کند و می گويد: »اين 
بودجه تا حدودی می تواند مشكالت اين بیماران را 
کاهش دهد؛ به شرطی که تنها برای تامین داروی 
اين بیماران هزينه شود. نبايد بیماری های ديگری 
که هیچ جايگاهی در واژگان پزشكی بیماری های 
نادر ندارند، وارد اين فهرســت شده و حقوق اين 
بیماران را تضییع کنند. يكی ديگر از شــرايطی 
که باعث می شود مشكالت اين بیماران کاهش 
پیدا کند، اجرای مفاد سند ملی بیماری های نادر 
است که تصويب و به دستگاه ها ابالغ شده است، 
دستگاه های مســئول بايد حمايت های الزم در 
اين باره را نسبت به بیماران نادر داشته باشند.« 
ادراکی در پاسخ به اين ســؤال که آيا اين بودجه 
برای رفع مشــكالت تامین داروی بیماری های 
نادر کافی اســت هــم توضیح می دهــد: »اين 
شرايط وابســته به چند فاکتور است؛ اول اينكه 
وابستگی تامین اين داروها به ارز باعث می شود 
که چشــم انداز قطعی در اين باره نداشته باشیم 
چرا که قیمــت ارز فعال ثبات نــدارد. دوم اينكه 
تعداد بیماران نادر در حال افزايش است. تاکنون 
حدود 5هزار بیمار نادر در کشور شناسايی شده ، 
اما جمعیت آنها بسیار بیشتر از اين عدد است و در 
اقصی نقاط کشور زندگی می کنند. ما به تدريج آنها 
را شناسايی و پس از ثبت نام در سامانه »سبنا« به 
وزارت بهداشت معرفی می کنیم تا داروی مورد 
نیازشان از سوی سازمان غذا و دارو تامین شود. 
به همین دلیل میــزان و هزينه های دارويی اين 
بیماران کامل نیســت، اما همین بودجه ای که 
هم اکنون از ســوی مجلس تصويب شده با اين 
تعداد بیماران شناسايی و معرفی شده، جوابگوی 
نیاز اين بیماران است.« اين مسئول همچنین به 
ضرورت تسريع در پوشش کامل بیمه ای بیماران 
نادر هم تأکید می کند و می گويد: »هم اکنون بیمه 
سالمت موظف شده تا تمام بیماران نادر را طبق 
فهرست ارسالی از سوی بنیاد بیماری های نادر 
بیمه کامل و تكمیلی درنظــر بگیرد، اما تا کنون 
براســاس آنچه بیماران نادر به ما اعالم کرده اند، 
هنوز کامل تحت پوشش اين بیمه قرار نگرفته اند. 
بیماران نادر معمــوال داروهای گــران وارداتی 
مصرف می کنند و بیشتر خانواده ها قادر به تأمین 

هزينه آنها نیستند.«

مریم سرخوش سالمت
روزنامه نگار

بيماران »متخصص زده«
»مــردم حتــي بــراي يــک 
ســرماخوردگي ســاده هم به 
متخصــص و فــوق متخصص 
مراجعــه مي کننــد.« ايــن 
انتفــاد فعاالن نظام ســالمت از وضعیــت درمان 
کشور است. بخشــي از ماجرا به اجرا نشدن نظام 
ارجاع و پزشــک خانــواده بر مي گــردد و بخش 
ديگر به تمايل پزشــكان بــراي تحصیل و فعالیت 
در برخــي از رشــته هاي تخصصــی پزشــكی 
 درآمدزا، کم خطر و بي دردســر. اسحاق حسیني، 
فوق تخصص گــوارش و اســتاد دانشــگاه علوم 
پزشكی تهران يكي از پزشــكاني است که نسبت 
به اين موضوع انتقاد جــدي دارد. او مي گويد مردم 
»متخصــص زده« و »فوق تخصص زده« شــده اند. 
جاي اينكه اول به پزشک عمومي و بعد به متخصص 
مراجعه کننــد، از همان ابتدا به فــوق تخصص يا 
فلوشــیپ مراجعه مي کنند:» چون پزشــک فوق 
تخصص در دسترس و سهل الوصول است، مردم هم 
مستقیم براي هر دردي به او مراجعه مي کنند. نظام 
ارجاع درست اجرا نمی شود و جايگاه پزشک عمومی 
و پزشک خانواده در نظام ارجاع تعريف نشده است.«

 مشــکل، اجــرا نشــدن نظــام ارجــاع
 و پزشک خانواده

محمدرضا واعظ مهدوی، کارشناس اقتصاد سالمت 
اســت و ماجرای باال بودن میزان مراجعه مردم به 
متخصصان و فوق متخصصان رشــته های پزشكی 
را ريشــه يابی می کند. به گفته او، يكی از داليل اين 
ماجرا، نبود پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور 
است. واعظ مهدوی در توضیح بیشتر به همشهری 
می گويــد: »نظام ســالمت يعنی ارائــه خدمات 
سیســتماتیک در چارچوب مشخص. اين خدمات 
سیستماتیک بايد براساس سلسله مراتب و الگوريتم 
مشخصی، تنظیم و در اختیار مردم قرار گیرد. نكته 
اينجاست که در کشــورهای جهان سوم و توسعه 
نیافته، نظام بهداشت و درمان، سیستماتیک نیست 
و اين مسئله سبب می شود تا مردم، خودشان بیماری  
را تشخیص دهند و به پزشــكی که تصور می کنند 
مناســب اســت، مراجعه کنند.« او ادامه می دهد: 
»در چنین نظامی، ممكن اســت فرد تشــخیص 
درستی از بیماری نداشته باشــد، يا دير به پزشک 
مراجعه کند و اين مسئله بعدا مشكالت جدی تری 
برايش ايجاد کند. از سوی ديگر، در چنین نظامی، 
بخشی از مراجعات غیرضروری است و تنها منجر به 
تحمیل هزينه و اتالف وقت و انرژی پزشک و بیمار 
می شود.« او در توضیح بیشتر درباره جزئیات نظام 
ارجاع می گويد: »نظام ارجاع به اين معنی نیست که 
مردم برای مراجعه به پزشــک محدود شوند. يک 
نظام سیســتماتیک ارائه دهنده خدمات بهداشت 
و درمان، براســاس يک مثلث تعريف می شود که 
اضالع آن را جمعیت تعريف شده، خدمات تعريف 
شــده و فرايندهای درمانی تعريف شــده تشكیل 
می دهند.« براســاس اعالم اين کارشناس اقتصاد 
سالمت، بنابراين نظام، حتی اگر فرد، در وقت مقرر 
مراجعه نكند، بهورز به سراغش می رود و برای انجام 

روند درمان، به او هشدار و آگاهی می دهد. از همین 
نظام است که فرد به بخش های تخصصی تر درمان 
ارجاع داده می شــود. بنابراين در بخش پیشگیری 
می تواند نقش مهمی ايفا کند. واعظ مهدوی درباره 
اينكه گفته می شود اجرای نظام ارجاع درآمدزايی 
پزشكان را تحت تأثیر قرار می دهد يا هزينه ها را کم 
می کند توضیح بیشتری می دهد. به گفته او، به دلیل 
نداشتن شناخت دقیق از فرايندهای سیستماتیک 
ارائه خدمات، مردم تصــور می کنند که اجرای اين 
طرح ها برای کاهــش هزينه هاســت. درحالی که 
اصل ماجرا نظم دهی به ارائه خدمات اســت. گاهی 
ديده می شــود که متخصص غدد، بیمار مبتال به 
سرماخوردگی را ويزيت می کند، اين هم هزينه ای 
برای بیمــار دارد و هم وقت و انرژی پزشــک هدر 
می رود. براساس نظام ارجاع، اين بیمار در ابتدا بايد به 
پزشک عمومی مراجعه کند و همان پزشک درصورت 
نیاز او را به مراحل تخصصی تر درمان ارجاع دهد. با 
اين همه اما چنین نظامی در کشور اجرا نمی شود و 
به گفته واعظ مهدوی، چند دلیل دارد: »اول اينكه 
افراد و مديران، نظم را به خوبی نمی شناسند و توان 
اعمــال آن را ندارند. دوم، ضعــف مديريتی وجود 
دارد. ســوم، مقاومت هايی در برابر ايجاد نظم ديده 
می شــود. چهارم، منافع مالی در میان است. البته 
بخش منافع مالی، تنها 10 تا 25درصد مانع ايجاد 
کرده است، بخش مهم همان نبود و نشناختن نظم 
است. در کشورهای ديگر هم مســئله منافع مالی 
وجود دارد، اما به دلیل نظمی که اين سیستم دارد، 
آن را اجرا کرده اند. مثل کشورهای ترکیه، انگلستان، 
سنگاپور و مالزی.« اين کارشناس اقتصاد سالمت 
به نكته ديگری اشاره می کند. او می گويد در کشور، 
نظام بهداشت و درمان آنقدر درگیر مسائل عمومی 
است که ديگر فرصت اصالح درون ساختاری ندارد: 
»نظام سالمت ما درگیر مسائل عمومی مثل افزايش 
قیمت ارز و تأثیر آن بر دارو و تجهیزات پزشــكی، 
پايین بودن حقوق استادان، پايین بودن تعرفه های 
درمان، ناتوانی در خريد تجهیزات جديد و پیامدهای 
ناشی از آزادسازی قیمت ها و... است، در اين شرايط 
ديگر نمی تواند نظامی مانند ارجاع يا پزشک خانواده 

را اجرا کند. يعنی ديگر فرصت آن را ندارد.«

گرایش به تخصص های گوش و حلق و بینی
ماجرا اما تنها به بیماران و مراجعه مستقیم شان به 
پزشک محدود نمي شود. دانشجويان پزشكي هم 
پیش از آزمون دستیاري، شرايط اقتصادي رشته هاي 
مختلــف و آينده  کاري و بي دردســر بــودن آن را 
مي سنجند و بر اساس آن دست به انتخاب مي زنند. 
رضا الری پور، ســخنگوی ســازمان نظام پزشكی 
درباره جزئیات رشــته های پرطرفدار و رشته های 
کم طرفدار پزشكی و داليل استقبال از برخی رشته ها 
به همشــهری می گويد: »آمار شــكايت در برخی 
رشته های پزشكی باالست و احتمال اينكه پزشک 
درگیر دادگاه و ديه شود، زياد است؛ به همین دلیل 
يكی از معیارهای انتخاب يک رشته، کم خطرتر بودن 
آن است؛ يعنی رشته ســاده تر با درآمدزايی باالتر 
تعیین کننده انتخاب تخصص افراد در رشــته های 
پزشــكی اســت.« به گفته او در 4،۳ دهه گذشته، 
4رشته اصلی مثل کودکان، زنان و زايمان، داخلی و 
جراحی رشته های  پرطرفداری بودند، اما با گذشت 
زمان، رشته های پزشــكی، تقسیم بندی زيادی در 
مقطع تخصصی و فوق تخصصی پیدا کردند و خود 
اين تقسیم بندی، يكی از عواملی شد که افراد را به 
سمت تخصص های مختلف سوق داد؛ درحالی که 
بعدها مشــخص شــد واقعا نیازی به ايــن میزان 
تقسیم بندی نبود: »افرادی که برای فوق تخصص 
اقدام کردند، گويی در رشته تخصصی شان نامتبحر 
بودند و صرفا به رشته فوق تخصصی شان پرداختند؛ 
اين هم آسیبی بود در حوزه ســالمت؛ چراکه هم 
پرهزينه است و هم کم فايده.«  به گفته او، رشته های 
پزشكی 2مدل هستند؛ يكسری از رشته ها محدود 
به  نسخه نويسی اند و يكسری هم جراحی و فراينددار؛ 
يعنی خدمات تشــخیصی ارائــه می دهند. میزان 
استقبال از مدل دوم بیشتر است؛ يكی از اين رشته ها 
تخصص گوارش اســت که فراينددار است؛ يعنی 
پزشک می تواند کولونوســكوپی، آندوسكوپی و... 
تجويز کند که قطعــا با درآمدزايی برای پزشــک 
همراه است. اين رشته نسبت به رشته روماتولوژی 

و ريه پرطرفدارتر اســت؛ چراکه اين دو رشته آخر، 
نسخه نويسی هســتند. او ادامه می دهد: »برخی از 
رشــته های جراحی، درآمدزايی بااليی دارند؛ مثل 
گوش و حلق و بینی، چشم و... اينها تعرفه باالتری 
دارند و بیشتر مراجعه کنندگان برای اقدامات زيبايی 
اين خدمــات را می گیرند؛ اين در حالی اســت که 
رشــته هايی مثل جراحی قلب و قفســه صدری، 
کودکان و عروق، کم درآمدترند و دانشجويان رشته 
پزشكی استقبال کمتری هم از آنها می کنند. به هر 
حال اين رشته ها هم زمان بر هســتند و هم آينده 
شــغلی چندانی ندارند.« به گفته الری پور، برخی 
رشته ها مثل جراحی قلب، پرريسک  هستند؛ مثال 
جراحی قلب باز  می تواند خطرناک باشــد و قطعا با 
رشته ای مثل گوش و حلق و بینی که جراح، عمل 
زيبايی انجام می دهد، قابل مقايســه نیست: »مثال 
رشته ای مانند کودکان، بسیار سخت است، اما میزان 
درآمد آن پايین است يا مثال طب اورژانس به دلیل 
سختی کار و ساعت های طوالنی کشیک ها، کمتر 
مورد استقبال قرار می گیرد. طب داخلی هم با وجود 
گرايش های متعددی که دارد، کمتر مورد استقبال 
است. يكی از داليل آن هم سخت بودن اين رشته و 

کم درآمد بودنش است.«
او به رشته های پرطرفدار پزشــكی اشاره می کند: 
»متخصصان زنــان و زايمان، با اينكه تعدادشــان 
باالســت، اما تخصص شــان هنوز جزو رشته های 
پردرآمد به شــمار مــی رود. اين پزشــكان اغلب 
مراجعه کننــدگان ثابت دارند، زنان بــاردار به طور 
مرتب مراجعه می کنند، برايشان سونوگرافی و ساير 
آزمايش ها تجويز می شود و... بنابراين همانطور که 
گفته شد رشته های فراينددار، درآمدزاتر هستند. 
در مقابل میزان مراجعه بــه متخصص معده کمتر 
است و اغلب افراد برای درمان اين درد، خوددرمانی 
می کنند.« بنا بر اعالم او، در میان رشته های پزشكی، 
راديولوژی بســیار پرطرفدار است. يكی از داليلش 
پايین بودن میزان شــكايت بیماران است؛ درواقع 
رشته ای اســت که میزان تعامل با بیمار کم است و 
درآمد خوبی دارد. هم اکنون اين رشته، بسیار مورد 
استقبال پزشكان اســت. در کنار آن ارتوپدی هم 

به دلیل آمار باالی تصادفات، نزاع و چاقی در کشور، 
پرطرفدار اســت. متخصصان و جراحان ارتوپدی، 
مراجعه کننده های بااليی دارند و عمل های سنگینی 
هم انجام می دهند. چشم پزشكی هم در اين گروه 
قرار می  گیرد. جراحی های چشم عمدتا زمان کمتری 
می برد و مراجعه کننده های بااليی دارد. تعرفه هايش 

هم باالست.

نگرانی از آینده چند رشته پزشکی
به گفته الری پور با ادامه اين روند، در 10سال آينده، 
کمبود زيادی در رشــته های متخصص کودکان، 
جراحی کودکان، جراحی قلب نوزادان، بیهوشــی، 
طب داخلی، جراحــی قلب و عروق، رشــته های 
مرتبط با تروما، جراحی توراکس يا قفســه صدری 
و ... ايجاد می شــود.گفته می شود برخی از رشته ها 
زنانه شــده اند؛ يكی از آنها طب داخلی اســت که 
در سال های گذشته با اســتقبال کم مردان مواجه 
شده است. حاال الری پور درباره زنانه يا مردانه شدن 
برخی از رشته های پزشــكی هم توضیح می دهد و 
می گويد که به طور کلی جمعیت غالب شرکت کننده 
در آزمــون رزيدنتی، زنان هســتند؛ حتی ورودی 
رشته های پزشكی هم در 2دهه اخیر، بیشتر از میان 
زنان بوده است؛ به همین دلیل به طور کلی در تمام 
رشــته ها، میزان حضور زنان باال رفته است، زنان 
درس خوان تر هستند و بیشتر رشته های کم خطر 
را انتخاب می کنند؛ به همین دلیل تعدادشــان در 
برخی رشته ها باال رفته اســت، اما در مقابل کمتر 
برای ورود به رشته های جراحی  عمومی و ارتوپدی 

عالقه نشان می دهند.

دستیاری؛ دوره ای سخت و کم درآمد
سخنگوی ســازمان نظام پزشــكی برای حل اين 
وضعیت می گويد که وزارت بهداشت بايد ظرفیت 
ورودی آزمون رزيدنتی را باال ببرد: »ما کمبود پزشک 
نداريم، همین ظرفیت، برای کشــور کافی است، 
اما می توان پذيرش رزيدنتی را باال برد. بهتر اســت 
تفاوت تعرفه ای برداشته شود و افراد بتوانند به طور 
مستقیم تخصص و فوق تخصص بگیرند؛ يعنی مسیر 
فارغ التحصیلی تا اين اندازه طوالنی نباشد.« به گفته 
او، به طور کلی در ســال های گذشته، میزان تمايل 
افراد برای پذيرش در دستیاری، کاهش پیدا کرده 
اســت؛ به5دلیل؛ يک اينكه دوره دستیاری بسیار 
سخت است و دوم، طرح اجباری پس از دستیاری، 
سوم دريافتی های پايین در اين دوره، چهارم، تمرکز 
بر درمان به جای آموزش و پنجم، نبود بازار مناسب 
برای کار. الری پور در توضیح بیشــتر به همشهری 
می گويد: »افراد در دوره دستیاری نگران وضعیت 
کارشــان پس از پايان دوره هســتند؛ چون اغلب 
متناسب با زحمتی که می کشــند، بازار کار خوبی 
انتظارشــان را نمی کشــد. البته به همه اينها بايد 
اين را هم اضافه کرد که در دوره دســتیاری، افراد 
متاهل دچار مشكل زيادی می شوند؛ چون معموال 

محل کار با محل سكونت متفاوت 
است و درصورت بارداری، زنان با 
مشكل زيادی مواجه می شوند.« 

دسترسی آسان به متخصص
پیش از این محمود اسحاق حسینی، فوق تخصص گوارش و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران نسبت به استقبال کم پزشــکان از رشته طب داخلی 
هشدار داده بود و حاال به همشهری می گوید که هم اکنون درآمدزایی، عامل 
اصلی در انتخاب رشته های پزشکی اســت؛ موضوعی که در گذشته دیده 
نمی شد. به گفته این استاد دانشگاه، کمبود متخصص داخلی یکی از معضالتی 
است که در آینده کشور را درگیر می کند: »متخصص داخلی، پزشکی است که 
در زمینه های مختلفی ازجمله قلب، ریه، گوارش و غدد تخصص دارد، آزمونی 
که از این افراد در ایران گرفته می شود سخت ترین آزمون دنیاست. اما پس از 
فارغ التحصیلی، این پزشکان، از نظر مالی تامین نمی شوند.« به گفته او، حاال 
به رشته های رادیولوژی، چشم و پوست در گروه پرطرفدارها قرار دارند: »در 
دوران شیوع کرونا، متخصصان عفونی، با افزایش میزان مراجعه مواجه شدند، 
درحالی که قبال اینطور نبود. با فروکش کردن کرونا، بار دیگر، میزان مراجعه به 
این پزشکان کم می شود. به طور کلی این تخصص، درآمدزایی باالیی ندارد. در 
بخش دولتی که عمال درآمد چندانی ندارند. اگر هم مطب داشته باشند، آنقدر 
هزینه ها باالست که توانایی اداره آن را ندارند. این نگرانی وجود دارد که در  
سال های آینده، بسیاری از مطب ها تعطیل شوند.« به گفته او، پیامدهای این 
مسئله در 1۰، 15سال آینده مشخص می شود: »روند درمان با این وضعیت، 
مختل می شود. ما توزیع مناسبی برای تمام رشته ها در مقطع تخصص و فوق 

تخصص نداریم. باید ظرفیت ورود به برخی رشــته ها افزایش پیدا کند.« او 
می گوید» رشته های داخلی در طول دوره آموزش، شیفت های شب زیادی 
دارند و در نهایت به پزشک در دوره دستیاری، 8 تا 1۰میلیون تومان حقوق داده 
می شود. این رقم آن هم برای پزشکی که دیگر سنش به باالی 3۰سال رسیده، 
بسیار پایین است، درحالی که حقوق این افراد نباید کمتر از 2۰میلیون تومان 
باشد.« براساس تعرفه های اعالم شده برای امسال، هزینه ویزیت متخصصان 
و فوق متخصصان در بخش دولتی از 34هزار تومان تا 42هزار تومان و در بخش 
خصوصی از 1۰۰هزار تومان تا 158هزارتومان است. با اینکه تعرفه متخصص 
از پزشک عمومی باالتر است اما نکته اینجاســت که بیماران در همان ابتدا 
برای درمان به پزشک متخصص مراجعه می کنند. این استاد دانشگاه هم به 
همین موضوع اشاره می کند. او پیش از این گفته بود که مردم فوق تخصص 
زده شده اند. اغلب مردم به دنبال درمان مشکالت خود، مراجعه به پزشکان 
فلوشیپ و فوق تخصص رشــته های مختلف را ترجیح می دهند. درحالی که 
اول باید پزشک عمومی سپس یک متخصص بیمار را ویزیت کند و درصورت 
نیاز، به فوق تخصص یا فلوشیپ مربوطه ارجاع شود: »نظام ارجاع درست اجرا 
نمی شــود و حتی برخی مردم برای یک سرماخوردگی ساده به پزشک فوق 
تخصص مراجعه می کنند. چون پزشک فوق تخصص در دسترس و سهل الوصول 
است و جایگاه پزشک عمومی و پزشک خانواده در نظام ارجاع تعریف نشده 
است.« او به ضعف بیمه ها هم اشاره می کند: »سازمان های بیمه گر ضعیف عمل 

می کنند، آنها تنها به دنبال سود بیشتر و حمایت کمتر هستند.«
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تحريم، ابهام در اختصاص ارز ترجیحی و 
گرانی ارز، تامین داروی بیماری های نادر را 
سخت کرده، اما امسال 5هزار میلیارد تومان 
بودجه برای اين بیماران اختصاص يافته که 

می تواند مشكالت آنها را کاهش دهد

رضا الری پور، 
سخنگوی سازمان 

نظام پزشكی:
آمار شكایت در 

برخی رشته های 
پزشكی باالست 
و احتمال اینكه 

پزشك درگیر 
دادگاه و دیه 

شود، زیاد است. 
به همین دلیل 

یكی از معیارهای 
انتخاب یك رشته، 

كم خطرتر بودن 
آن است، یعنی 
رشته ساده تر با 

درآمدزایی باالتر 
تعیین كننده انتخاب 

تخصص افراد در 
رشته های پزشكی 

است

رشته های پزشكی 
2 مدل هستند، 

یكسری از رشته ها، 
نسخه نویسی اند و 

یكسری هم جراحی 
و فرآینددار؛ یعنی 

خدمات تشخیصی 
ارائه می دهند. 

میزان استقبال از 
مدل دوم بیشتر 

است، یكی از آنها 
تخصص گوارش 

است كه فرآینددار 
است، یعنی 

پزشك می تواند 
کولونوسکوپی، 

آندوسکوپی و ... 
تجویز كند كه قطعا 

با درآمدزایی ای برای 
پزشك همراه است

در سال های 
گذشته، میزان 

تمایل افراد 
برای پذیرش در 

دستیاری، كاهش 
پیدا كرده است؛ 

به5 دلیل. یك اینكه 
دوره دستیاری 

بسیار سخت است 
و دوم، طرح اجباری 

پس از دستیاری، 
سوم دریافتی های 
پایین در این دوره، 

چهارم، تمركز بر 
درمان به جای 

آموزش و پنجم، 
نبود بازار مناسب 

برای كار

 محمدرضا 
واعظ مهدوی، 

كارشناس اقتصاد 
سالمت:

نظام سالمت 
ما درگیر مسائل 

عمومی مثل 
افزایش قیمت ارز 
وتاثیر آن بر دارو و 

تجهیزات پزشكی، 
پایین بودن حقوق 

اساتید، پایین بودن 
تعرفه های درمان، 

ناتوانی در خرید 
تجهیزات جدید و 

پیامدهای ناشی از 
آزادسازی قیمت ها 

و ... است، در 
این شرایط دیگر 
نمی تواند نظامی 

مانند ارجاع یا 
پزشك خانواده را 

اجرا كند. یعنی دیگر 
فرصت آن را ندارد

انقالب ما انقالبی عقالنی و به انتخاب و 
اراده مردم بود

گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد که مصرف 
ماينینگ ها  از 2هزار مگاوات فراتر نمی رود

 کارگروهی برای مقابله با کار کودکان در 
حوزه پسماند شهر تهران تشكیل شد

هوشیاری و تهاجم؛ رمز 
پیروزی در جنگ نرم

 آدرس غلط برق
 برای ماینینگ

 فصل ساماندهی
 کودکان زباله گرد

 بررسي ها نشان مي دهد میزان مراجعه بیماران به پزشكان متخصص و فوق متخصص، افزايش يافته است؛ کارشناسان
 نظام سالمت مي گويند اين اتفاق به دلیل اجرا نشدن نظام ارجاع و پزشک خانواده رخ داده است
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از اين رو عرصه تهديد در اينجا عرصه نامتقارنی است که 
هر لحظه بايد ديدبانی و پويش محیطی شود.

ابزارهای عملیات روانی
 بیش از ۳00رســانه خارجــی علیه ايــران در حال 
خبرپراکنی هستند. معموال نیز در جايگاه اپوزيسیون 
اين کار را انجام می دهند. پول های هنگفتی را نیز کسب 
می کنند تا بر افكار عمومی داخل ايران تأثیر بگذارند و در 
نهايت بگويند که شما »بدبخت هستید« و »ما درست 
می گويیم«. تا جايی که کوچک ترين واقعه درون کشور 
را بزرگ جلوه می دهند و از آن يک بحران می سازند. با 
وقوع يک مطالبه صنفی داخلی، يک اعتراض گسترده را 
تصوير می کنند و همزمان با هشتگ سازی  ها افق تاريكی 

را تفسیر می کنند.
از اين رو ابزارهای جنگ روانی دشمنان علیه کشور ما 
در چارچوب بحران ســازی ، تصوير سازی ، اغراق کردن 
و فريب افكار عمومی قابل بررســی است. ضمن اينكه 
مزدوران زيادی نیز در اين اهداف کسب درآمد می کنند. 
فتح اهلل کالنتری، تحلیلگر مســائل نظامــی، دفاعی و 
امنیتی در اين زمینه به همشهری گفته است که پس از 
شكست های مختلف جريان غرب در ضربه زدن به کیان 
انقالب با استفاده از ابزار جنگ سخت، دشمنان انقالب 

به اين نتیجه رسیدند که با ابزار سخت نظامی نمی توانند 
جلوی جمهوری اسالمی ايران بايســتند. اينگونه بود 
که تهديدات نرم آنهــا علیه ايران و انقالب آغاز شــد. 
نمونه های آن نیز اندک نیستند؛ مثل حمالت رسانه ای 
 که در قالب جنگ نرم و عملیات روانی علیه کشــور ما

 انجام می شود.
در واقع رسانه های ديداری، شنیداری و در بستر وب از 
جانب دشمنان کشــور ما، از تكنیک هايی همچون دو 
قطبی ســازی  با هدف تضعیف افكار عمومی و کاهش 
سرمايه اجتماعی، پاره حقیقت گويی، کانال انحرافی، 
مقصر نمايی، تعمیم افراطی، شايعه سازی ، واهمه افكنی، 
اهريمن ســازی ، ابهام آفرينی و ســیاه نمايی استفاده 
می کنند. هدف اين اقدامات علیه ايران تزريق اين تفكر 
است که ايران میل به فروپاشی فرهنگی و امنیتی دارد. 
در واقع آنها می خواهند امنیــت اجتماعی و فرهنگی 
داخل را از بین ببرند. در راستای اين هدف هر حرکت، 
خبر و رخدادی را بزرگ نمايی می کنند. آنها به خوبی 
می دانند که اگر کشوری امنیت فرهنگی نداشته باشد 
دچار فروپاشی هويتی می شــود. زمانی که هويت يک 
کشور نشــانه رود، هرج و مرج و آنارشــی دامنگیر آن 
می شود و اين همان هدفی است که دشمنان جمهوری 
اسالمی ايران می خواهند. دشمنان می خواهند مردم 

را با اســتفاده از عملیــات روانی در مقابــل نظام قرار 
 دهند. نكته ای که رهبــر حكیم انقالب آن را بســیار 

يادآوری کرده اند.

 ابزارهای مقابله 
 با وجود حمالت رســانه ای دشــمنان، غرب گرايان و 
مزدوران آنها در طول اين چند دهه هیچ گاه نتوانسته اند 
خدشه ای به گفتمان انقالب اسالمی وارد کنند. انقالبی 
که بر مبنای اراده و انتخاب عقالنی مردم باشد تحت تأثیر 
عملیات نامتقارن و چند سطحی و حتی غافلگیر کننده 
روانی هیچ گاه از بین نمــی رود. غربی ها و مزدوران آنها 
محاسبه اشتباه می کنند. اما با اين همه بايد در عرصه 
جنگ نرم تهاجمی عمل کنیم. در واقــع دفاع در اين 
عرصه تنها مؤثر نیست. بلكه بايد عرصه تقابل و جدال را 
به نفع خود تصوير سازی  کنیم. بايد درنظر داشته باشیم 
که عرصه جنگ نرم  مانند جنگ سخت و نظامی دارای 
درجه بازدارندگی نمی شود. در واقع کشور ما در زمینه 
نظامی و دفاعی اکنون در باالترين ســطح بازدارندگی 
است يعنی توان ضربه اول را دارد اما در عرصه پديده های 
نوظهور و مجازی که مرتب رفتارهای فناورانه آنها تغییر 
می کند، بازدارندگی معنايی ندارد و تنها تهاجم است که 

معنادار می شود.

هوشیاری و تهاجم؛ رمز پیروزی در جنگ نرم
انقالب ما انقالبی عقالنی و به انتخاب و اراده مردم بود. از اين رو هیچ عملیات روانی از سوی دشمن نمی تواند خدشه ای به گفتمان آن وارد سازد

صفیه رضاییگزارش
روزنامه نگار

مدیریت هوشمندانه رهبری
 در بحران ها

در دومین سلسله از یادداشــت های مروری بر بیش از 
3دهه رهبری حکیمانه حضرت آیــت اهلل خامنه ای به 
بررسی یکی ازمهم ترین فرازهای دوران رهبری معظم له 
می پردازیم. فرازی از تاریخ انقــالب که در آن برخی 
رسانه ها در قالب پروژه ای رســانه ای دست به اجرای 
طرحی زدند که در ادبیات سیاسی کشور به فشار از پایین 

و چانه زنی از باال مشهور شد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای درحالی توسط خبرگان اين ملت 
برای رهبری نظام اسالمی برگزيده شــد که کشور آبستن 
حوادث و مشكالت بســیار بود. رحلت امام)ره( يک شوک 
ســهمگین به دولت و ملت ايران وارد ساخته بود و دشمنان 
برای نظام نوپا، چنگ و دندان ها تیز کرده بودند. تأسیسات 
زيربنايی کشــور همچون آب، برق، گاز، مخابــرات، راه ها، 
فرودگاه ها، خطوط راه آهن، پااليشــگاه ها و صنايع مادر، در 
دوران جنگ تحمیلی خســارات فراوان ديده بودند، ذخاير 
ارزی کشــور به پايین ترين میزان خود رسیده بود و تأمین 
نیازهای اساســی و اولیه مردم، تبديل به يک دغدغه جدی 
شده بود. تنظیم سیاســت ها و اولويت  های بازسازی کشور 
با عنوان برنامه اول توســعه اقتصادی کشور از چالش های 
نفسگیری بود که در نخستین سال رهبری ايشان اتفاق افتاد. 
برنامه ای که به دلیل ماهیت ابزاری و سرمايه ای خود، موجبات 
بروز برخی ناعدالتی هــا و تبعیض ها را فراهم می ســاخت 
اما اين امر دلیلی بر ســكوت  يا شــانه خالی کردن ايشان از 
زيربار مســئولیت نبود و بارها ضمن هشدار نسبت به اتخاذ 
برخی سیاســت های اقتصادی، درمواردی از سرعت گرفتن 
برنامه های موسوم به توســعه اقتصادی به دلیل فشاری که 
بر گرده اقشــار آســیب پذير و محروم جامعه وارد می آمد، 

جلوگیری به عمل آوردند.

مطبوعات زنجیره ای و پروژه فشار
شــكل گیری مطبوعات زنجیــره ای که درجهــت اجرای 
پروژه هايی چون نافرمانی مدنی، استحاله از درون، ديپلماسی 
مســیر دو، براندازی خاموش، پروژه خندق، تعادل ويرانگر، 
مقاومت مدنی، مشروعیت دوگانه، فشار از پايین و چانه زنی 
در باال، عبــور از خاتمی و مانند آن تدارک ديده شــده بود، 
با شــجاعت و میدان داری رهبری به تسخیر نیروهای نظام 
درآمدند تا يكی از مســتحكم ترين و مؤثرترين پايگاه های 
دشــمن که عبداهلل بن ابی ها در آن موضع گرفته و فروپاشی 
نظام اســالمی را نشــانه گرفته بودند، دچــار اضمحالل و 
فروپاشی شود. برخورد هوشــمندانه رهبرمعظم انقالب با 
پروژه هايی چون فشــار از پايین و چانه زنی در باال  يا پروژه 
فروپاشی از درون، گواهی ديگر بر برخورد امام گونه ايشان با 

مخاطرات پیش روی انقالب است. 

علیرضا تنگسیری
فرمانده نیروی دریایی سپاه

اگــر کســی بــه هــر دلیلــی پــای رژیــم 
مفلوک، کودک کش و دشــمن شــماره 
یــک صهیونیســتی را به ایــن منطقه باز 
نماید، هم خــودش و هم ایــن منطقه را 
دچار ناامنــی، نابســامانی و بی ثباتــی 

امنیتی دچار می کند. / مهر 

 امتیاز نمی دهیم
دست به ترور می زنند

دبیرکل جمعیــت ايثارگران بــا محكوم کردن 
قطعنامه ضد ايرانی اخیر شورای حكام گفت: در 
مواقعی که کشوری حاضر به امتیازدهی براساس 
فشارهای وارده شان نیست، قطعنامه هايی را بر 

ضد آن کشور ايجاد می کنند.
محمدجواد عامری درخصوص تصويب قطعنامه 
ضد ايرانی اخیر شورای حكام انرژی اتمی گفت: 
اگر به روند برخورد کشورهای استعماری که به حق 
خود قانع نیستند و می خواهند حقوق ملت های 
ديگر را ضايع کنند، نگاه کنیم، متوجه می شويم 
زمانی که کشوری با وجود فشارهای وارده حاضر 
نمی شود به آنها امتیازدهی کنند، دست به ترور 
می زنند، بین مردم شايعاتی را مطرح می کنند يا 

قطعنامه هايی را برضد آن کشور صادر می کنند.
وی افزود: غرب در دور جديد مذاکرات می خواست 
همچون دولت قبل، از ايران امتیاز بگیرد تا مشكالت 
اقتصادی شديدتری را تحمیل کند. حاال که غرب 
به اين خواسته خود نرسیده است، ادعا می کند که 

ايران، حقوق بشر را رعايت نمی کند./ مهر

نقل قول خبر

 خبر

يادداشت

روزگاری جنگ چنــان در پیچ و خم های ســنگرها و 
صدای گلوله ها و تفنگ ها شنیده می شد که کمتر کسی 
باور می کرد روزی جنگ در بســتری معنا پیدا کند که 
نیازی به سالح های گرم نباشد؛ هنوز هم برای بسیاری 
از مردم باور به جنگ های نرم، سخت است؛ با وجود اين 
بايد دانســت که امروز عرصه تقابل و جدال در بستری 
از فضای مجازی با مؤلفه های نرم معنا پیدا می کند که 
شايد کم هزينه تر و قدرت تأثیرگذاری آن باالتر است. 
به باور ديگر، قدرت فضای مجازی و تأثیر عملیات روانی 
گاه به موازات تصرف يا تســخیر يک سرزمین برآورد 
می شــود. از اين رو مبــارزان عرصه جنگ نــرم امروز 
بايد مديريت جنگ نرم را بیش از پیش بدانند و به آن 
هوشیار باشند. رهبر حكیم انقالب نیز در بیانات اخیر 
خود بر اهمیت اين مسئله و استفاده دشمنان از فضای 
مجازی برای ضربه زدن به کیان انقالب تأکید کرده اند. 
شاخصه اصلی و ابزار آن نیز مزدورپروری است. در واقع 
عملیات روانی به گونه ای ذره بینــی و ظريف، طراحی 
می شــود که هدف آن نیز تخريب، از بین بردن امنیت 
فرهنگی و در نهايت فروپاشــی يک جامعه است. اين 
فروپاشی چنان در مقیاس بلندمدت از جانب دشمنان 
ترسیم می شود که هر حرکت مخرب مجازی و اينترنتی 
تاکتیكی در راســتای اين هدف اســت. همه اينها در 
راستای سیاست های تقابلی غرب و عناصر آن با تمدن 
اسالمی است که انقالب اسالمی طاليه دار آن است. از 
اين رو رهبری معظم انقالب همواره اين نكته را در بیانات 

خود به دفعات گوشزد کرده اند.

 از مدیریت جنگ نرم تا مدیریت تهدید
جنگ نرم در ادبیات سیاســی مدرن طی ســال های 
1990به کار گرفته شده است. اين تلقی نتیجه فروپاشی 
نظام دوقطبی و شــكل گیری الگوهای جديد منازعه 
بوده است. در اين فضا نیروهای رقیب از طريق ابزارهای 
رسانه ای بر همديگر تأثیر می گذارند. در واقع رسانه ها، 
نمادها و اســطوره ها در فضای مجازی قرار می گیرند. 
از اين رو جنگ نرم در شــاکله جنگ هــای نامتقارن، 
چندسطحی و غافلگیر کننده قابل تعريف است. چرا که 
عرصه تهديد و منازعه در اين جنگ باالست. پديده های 
نوظهور همچون فناوری های مجازی روزبه روز پیشرفت 
می کنند و دامنه تأثیر عملیات های روانی باالتر می رود. 

 حسین جاللی
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

ســاماندهی فضــای مجــازی یکــی از 
مطالبات بسیار مهم است و باید فضای 
مجازی قانونمند شود. متأسفانه عده ای 
نگذاشتند که مجلس شــورای اسالمی 
این موضوع را تعییــن تکلیف کند. باید 
ایــن موضــوع در ایــن مجلــس تعییــن 

تکلیف شود./ مهر 

محمد حسن رحمانی؛ کارشناس سیاسی
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طی سال های اخیر، استخراج کنندگان رمزارز يا همان 
ماينینگ  ها به عنوان متهم رديف اول خاموشــی ها و 
قطع برق در روزهای پرمصرف ســال از سوی وزارت 
نیرو معرفی می شــدند. اين در حالی است که گزارش 
اخیر مرکــز پژوهش های مجلس به عنــوان يک نهاد 
پژوهشــی بی طرف نشان داد که ســهم مصرف برق 
ماينینگ ها بســیار کمتر از آن چیزی است که عنوان 
می شــد. اين گزارش مشــخص کرد که مصرف برق 
ماينرهای غیرمجاز 650مــگاوات و ماينرهای مجاز 
حدود 200مگاوات طی ســال 99 بوده است. درواقع، 
حتی با فرض ضريب خطای 50درصد، اين مقدار دو 
برابر می شود و مصرف برق برای استخراج بیت کوين 
و اتريوم از 2هزار مــگاوات فراتر نمی رود. اين گزارش 
همچنین با ارائه آمار و ارقام مستند، سیاست ممنوعیت 

ماينینگ را شكست خورده اعالم کرده است.

نگاه واقع بینانه دولت
علی بابک نیا، رئیــس کارگروه اســتخراج انجمن 
بالکچین ايران در گفت وگو با همشــهری با اشاره 
به تنها يک مصاحبه علیه ماينینگ در دولت فعلی، 
رويكرد وزارت نیروی کنونی را نسبت به دولت قبلی 
در مورد منشأ خاموشی ها که پیش از اين ماينینگ ها 
عنوان می شدند، واقع بینانه تر می داند. بابک نیا معتقد 
است که وزارت نیروی فعلی در مقايسه با دولت قبل 
نسبت به موضوع برق نگاه کارشناسی تری دارد. او  به 
شهريور سال گذشته اشاره می کند که پس از دستور 
رئیس جمهور مبنی بر رفــع محدوديت ماينینگ، 
نخســتین وزارتخانه ای که برای برخورد منطقی با 

ماينینگ اعالم آمادگی کرد، وزارت نیرو بود.
او با اشاره به اينكه اکنون هم با فرارسیدن فصل گرما 
تعامل بهتری نســبت به دوره قبلی درباره موضوع 
ماينینگ مشاهده می شود، اظهار امیدواری می کند 
که ماينینگ ها در ســاعات کم باری )10شــب تا 

10صبح( بتوانند فعالیت کنند.

چالش های صنعت برق
رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین به منشأ 

چالش هــای فعلی صنعــت برق اشــاره می کند و 
مهم ترين آن را کمبود تولیــد می داند که به معنی 
عدم ســرمايه گذاری در تولید برق طی 5 تا 6سال 

گذشته است.
بابک نیــا همچنین ناديده گرفتن رشــد و تقاضای 
مصرف طی 6سال گذشــته را به عنوان عامل دوم 
مطرح می کند و معتقد اســت، بــا افزايش صدور 
جوازهای ســاخت، افزايش تراکم و احداث فازهای 
صنعتــی جديد قطعــا ظرفیت هــای جديدی به 

ظرفیت های قبلی اضافه می شود.
او فرسودگی و اتالف شبكه را عامل سوم می داند و 
می  گويد: »بديهی است که هر ســال با درصدی از 

فرسودگی و استهالک شبكه روبه رو باشیم.«

تعرفه فروش 2سال پیش
اين کارشناس همچنین عدم حمايت از سرمايه  گذار، 
ايجاد انحصار و رانت در صادرات برق را به موارد فوق 

اضافه می کند.
بابک نیا با اشــاره به آزادســازی قیمت ها در تقريبا 
همه صنايــع و حوزه ها يــادآوری می کند که يک 
نیروگاه  دار نمی تواند تعرفه برق خود را تعیین کند، 

چراکه ســازوکار بورس در اين حوزه تعطیل است 
و نیروگاه دار با نــرخ خريد تضمینی و دســتوری 
تعیین شده از ســوی وزارت نیرو موظف به فروش 
اســت. او با اظهار تأســف از اينكه افزايش قیمت 
قابل توجهی در اين بخش نديده ايم، تأکید می کند 
يک نیروگاه داری که با بهای 2سال پیش برق خود را 
به دولت می فروشد، در تورم 2سال اخیر تراز منفی 
دارد که بعضا منجر به ورشكســتگی و خاموشــی 
نیروگاه هــای مقیاس کوچک و مقیاس متوســط 

شده است.

مصرف کننده مقصر نیست
رئیــس کارگــروه اســتخراج انجمــن بالکچین 
چالش های فعلی را چنــدان دور از انتظار نمی داند 
و معتقد اســت که می توانســتیم بــرای رفع آنها 

برنامه ريزی کنیم.
بابک نیا با اشاره به مجموع اين عوامل معتقد است 
که نمی توان ماينرها، صنعت فــوالد و به طور کلی 

مصرف کننده را مقصر جلوه داد.
به گفته او »مقصر اصلی تولیدکننده است که ديماند، 
بهای انشعاب، نیرورسانی و خطوط انتقال را می گیرد 

و دست آخر هم عنوان می کند تعهداتی را که متقبل 
شدم نمی توانم انجام دهم.« 

بابک نیا نتیجه می گیرد کــه گزارش ها و اعالم نظر 
کسانی که خارج از وزارت نیرو هستند، در مقايسه 
با گزارش دوستان وزارت نیرو که طی 6سال گذشته 

کم کاری کرده اند، قابل استنادتر است.

راهکار رفع کمبود برق
رئیس کارگروه اســتخراج انجمن بالکچین راهكار 
رفــع چالش بــرق بــرای ماينینــگ را حمايت از 

نیروگاه های »تولیدپراکنده« و »گازسوز« دانست.
بابک نیا می گويد: »اين نیروگاه ها نه تنها می توانند در 
ايام معمول سال برق خود را تامین کنند و فشاری به 
شبكه وارد نكنند، بلكه در ايام اوج بحران مصرف هم 

می توانند برق خود را تحويل شبكه بدهند.«
اين در حالی است که او مشكل را در سامانه خدمات 
الكترونیــک مولدهــای مقیاس کوچــک وزارت 
نیــرو)iranchp( می بیند که به گفتــه او »معموال 
يا خدمات رســانی نمی کند يا اگر هم داير باشد، به 
ماينینگ ها مجوز نمی دهد که به نظر ما نشــان از 

عالقه وزارت نیرو به ايجاد انحصار است.«

آدرس غلط برق برای ماینینگ
درحالی که طی سال های گذشته، ماينینگ عامل خاموشی ها معرفی می شد، گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد که 

مصرف آنها در بدترين حالت از 2هزار مگاوات فراتر نمی رود

 نخستین خودروی خورشیدی
با شارژ طوالنی

شرکت هلندی اليتیر که يک 
استارت آپ با فناوری پیشرفته فناوری

به حساب می آيد، از نخستین 
 Lightyear خودروی خورشیدی خود به نام
صفر رونمايی کرد. اين خودروی خورشیدی 
قرار اســت امســال پس از 6ســال تحقیق و 
توسعه، طراحی، مهندسی و نمونه سازی  اولیه 

و آزمايش های متعدد، وارد تولید شود.
اين شــرکت نتیجه کار 5دانشجوی دانشكده 
فناوری آيندهوون است که نه تنها چهاربار در 
چالش جهانی خورشــیدی برنده شدند، بلكه 
ماشین مســابقه برنده خود را به يک ماشین 
ســواری واقعی با انرژی خورشــیدی تبديل 
کردند. ماموريت اليتیر اين است که حمل ونقل 
تمیز را برای همه و در همه جا در دسترس قرار 
دهد. هدف از طراحی ماشین های سلول های 
خورشیدی يكپارچه حل 2مورد از رايج  ترين 
مشكالت خودروهای الكتريكی است: شارژ و 
برد. خودروی خورشــیدی Lightyear صفر 
5مترمربع پنل های خورشیدی اختصاصی با 
منحنی دوگانه دارد کــه به آن اجازه می دهد 
هنگام رانندگی يا به سادگی در هنگام پارک 
در فضای باز، خود را شــارژ کند. در شــرايط 
ايده آل، اين میزان شارژ به Lightyear صفر 
اجازه می دهد هر روز 70کیلومتر برد را به برد 
625کیلومتری WLTP پیش بینی شده خود 

اضافه کند.
Light-  به گزارش  موتوروان، رانندگانی که از
year صفــر برای رفت وآمد روزانه اســتفاده 

می کنند، در تابســتان ممكن است نیازی به 
شــارژرهای عمومی يا برق خانگی نداشــته 
باشند؛ درحالی که در فصول پايیز و زمستان 
اين نیاز احســاس می شود. Lightyear صفر 

دارای يک بســته باتری 60کیلووات ساعتی 
است و از 4موتور الكتريكی که 174اسب بخار 
قــدرت و 1269پونــد فوت گشــتاور تولید 
می کنند، نیرو می گیرد. طبق گفته شــرکت 
اليتیر، سرعت اين وســیله نقلیه در 10ثانیه 
از صفر به 100کیلومتر و به حداکثر ســرعت 

160کیلومتر در ساعت می رسد.
ظرفیت باتری اين خودرو چشمگیر است. در 
آزمايش WLTP، اين خودروی خورشــیدی 
موفق شد مســافت 625کیلومتر را طی کند. 
 Long Range AWD در مقايسه با خودروی
 Lightyear تســال ، خودروی خورشــیدی
صفر حدود 4درصد مســافت بیشتری را طی 

کرده است.
شرکت اليتیر گفته است اين باتری را می توان 
پیشــرفته ترين پیشــرانه الكتريكی دانست 
که تاکنون تولید شــده است. اين حقیقت که 
چنین مســافتی تنها به کمک يــک باتری با 
ظرفیت 60کیلووات ســاعت طی می شــود، 
واقعا شگفت انگیز اســت. جالب است بدانید، 
خودروی LRA تسال دارای باتری با ظرفیت 

82کیلووات ساعت است.
ظاهر خودروی خورشیدی Lightyear صفر 
هم شــگفت انگیز است. 5نشــیمن با فضای 
کافی در صندوق عقب، روکش هايی از جنس 
چرم گیاهی و بطری هــای PET بازيافتی از 
زيبايی های اين خودرو هســتند. يک صفحه 
نمايش لمســی 10.1اينچی نیــز در اختیار 
راننده قرار داده شــده اســت. اما قیمت اين 
خودرو نیــز مانند ويژگی هايش سرســام آور 
است. کارخانه ســازنده فقط 946عدد از اين 
خودرو خواهد ســاخت و از ماه آبــان آن را با 

قیمت 266هزار دالر به بازار ارائه می کند.

عمادالدین قاسمی پناهرمزارز
روزنامه نگار

 خطر جهانی یک بیماری 
همه گیر جدید

با انتشــار ويروس آبله میمونی در برخــی از نقاط جهان، 
درحالی که هنوز از همه گیری بیمــاری کوويد-19 به طور 
کامــل خــالص نشــده ايم، نگرانی هايــي از افزايش موج 
همه گیری بیماری های منتقله از حیوان به انسان را به همراه 

داشته است.
به گزارش فرانس24، اين بیماری ها هزاران سال است که در 
پیرامون بشــر وجود دارد اما  در دهه های اخیر بیشتر شايع 
شده اســت که به گفته کارشناســان به دلیل جنگل زدايی، 
پرورش انبوه دام، تغییرات آب و هوايی و ساير تحوالت ناشی 
از انسان در دنیای حیوانات است. به جز بیماری های ذکر شده 
و شايع امروز، ساير بیماری هايی که از حیوان به انسان منتقل 
شده است شامل ايدز، ابوال، زيكا، سارس، مرس، آنفلوآنزای 

پرندگان و طاعون خیارکی است.

شواهد عجیب انتقال بیماری از حیوان به انسان
ســازمان بهداشــت جهانی روز پنجشــنبه اعالم کرد که 
همچنان تحقیقات درباره ريشه کوويد در حال انجام است 
و عجیب ترين شواهد را درباره انتقال بیماری های حیوان به 

انسان نشان می دهد.
با بیش از 1200مورد ابتال به آبله میمونی در سراسر جهان در 
يک ماه گذشته، اين سازمان هشدار داد که خطر واقعی اين 
بیماری بسیاری از کشورها را تهديد می کند. مايكل رايان، 
مدير بخش فوريت های سازمان بهداشت جهانی هفته گذشته 
گفته بود که اين نگرانی فقط درباره آبله میمونی نیست، بلكه 

شیوه تعامل انسان ها و حیوانات ناپايدار شده است.

او گفت: تعداد دفعاتی که اين بیماری  ها به انسان  ها سرايت 
می  کنند در حال افزايش اســت و در نتیجه توانايی ما برای 
تقويت آن بیمــاری و انتقال آن در جوامع بشــری افزايش 

می  يابد.
آبله میمونی بیماری جديدی نیست، نخستین مورد انسانی از 
اين بیماری سال1970 در کنگو شناسايی شد و از آن زمان در 
مناطق مرکزی و غربی آفريقا شايع شد. به رغم نامش، شیوع 
اخیر آبله میمونی هیچ ربطی به میمون ندارد. اين را الیوير 
رستیف، اپیدمیولوژيست دانشــگاه کمبريج می گويد. او به 
خبرگزاری فرانسه گفت درحالی که نخستین بار اين بیماری 
در ماکاک ها )نوعی از میمون ها( کشف شد، انتقال بیماری 
مشترک انسان و دام اغلب از جوندگان است و پس از آن شیوع 

بیماری از طريق تماس فرد به فرد منتشر می شود.

عامل اصلی بیماری های مشترك حیوان و انسان
حدود 60درصد از تمام عفونت های شــناخته شده انسانی 
و همچنین 75درصد از همه بیماری هــای عفونی جديد و 
نوظهور، بیماری مشترک انسان و دام هستند. رستیف گفت 
که تعداد پاتوژن های مشــترک بین انسان و دام و شیوع آن 
در چند دهه گذشته به دلیل رشد جمعیت، رشد دام و تجاوز 
به زيســتگاه های حیات وحش افزايش يافته است. او گفت: 
حیوانات وحشی رفتارهای خود را به شــدت در واکنش به 
فعالیت های انسانی تغییر داده اند و از زيستگاه های فرسوده 
خود مهاجرت می کنند. حیواناتی با سیستم ايمنی ضعیف 
که در اطراف انســان ها و حیوانات اهلی يافت می شوند، راه 
مطمئنی برای انتقال بیشتر پاتوژن هاست. بنجامین راش، 
متخصص بیماری های مشــترک انســان و دام در مؤسسه 
تحقیقات توســعه فرانســه، گفت کــه جنگل زدايی تأثیر 
عمده ای در روند شیوع اين بیماری ها داشته است. او گفت: 
جنگل زدايی تنوع زيســتی را کاهش می دهد. ما حیواناتی 
را از دســت می  دهیم که به طور طبیعی ويروس ها را تنظیم 
می  کنند، که به آنها اجازه می  دهد ويروس ها راحت تر پخش 

شوند.
مطالعه بزرگی اوايل ســال جاری منتشر شــد و هشدار داد 
که تغییرات آب و هوايی خطر يک بیماری همه گیر ديگر را 
افزايش می دهد. طبق اين مطالعه، هنگامی که حیوانات از 
زيستگاه های طبیعی خود که در حال گرم شدن هستند فرار 
می  کنند، برای نخستین بار با گونه های ديگر مالقات می کنند 
و به طور بالقوه با برخی از هزاران ويروس مشترک انسان و دام 
که احتماال در میان پستانداران وحشی، عمدتا در جنگل های 
استوايی هستند، آلوده می شوند. گرگ آلبری، اکولوژيست 
بیماری در دانشگاه جورج تاون که يكی از نويسندگان اين 
مطالعه است، معتقد است شبكه میزبان- بیمارگر در شرف 

تغییر اساسی است.

آمادگی برای یک همه گیری جدید
آلبری گفت: مــا بايد نظارت بر حیوانات اهلی و وحشــی را 
بهبود ببخشــیم تا بتوانیم شناســايی کنیم چه زمانی يک 
پاتوژن از گونه ای به گونه ای ديگر جهش می کند و اگر میزبان 
دريافت کننده يک حیوان اهلی يا در مجاورت انسان باشد، 
بايد به طور ويژه تری نگران باشــیم. اريــک فور، متخصص 
بیماری  های عفونی در دانشــگاه لیورپول بريتانیا و مؤسسه 
تحقیقات بین المللی دام در کنیا، معتقد است احتمال ظهور 
طیف وسیعی از بیماری های جديد و بالقوه خطرناک وجود 
دارد و ما بايد آماده باشیم. اين مراقبت ها بايد شامل تمرکز 
بر سالمت عمومی جمعیت ها در مناطق محروم و دورافتاده 
و مطالعه بهتر اکولوژی اين مناطق طبیعی برای درک نحوه 

تعامل گونه های مختلف باشد.
يک گروه مشاوره علمی از سازمان بهداشت جهانی گزارش 
اولیه ای را منتشر کرد که در آن به تشريح اقداماتی که بايد در 
هنگام ظهور يک بیماری حیوان به انسان جديد انجام شود، 
پرداخته است. اين مجموعه طیف وسیعی از تحقیقات اولیه 
را در مورد چگونگی و مكان انتقال پاتوژن به انسان، تعیین 
خطر بالقوه و همچنین اثرات طوالنی مدت زيست محیطی 

شامل می شود.

محققان گوگل Cloud مدعی هســتند 
که رکورد 3ســال پیش خود در محاسبه 
ارقام عدد پی را شکسته اند. این شرکت 
در ســال2019 گفتــه بــود کــه توانســته 
31.4تریلیون رقم از عدد پی را محاسبه 
کنــد اما حــاال اعــالم شــده کــه محققان 
توانسته اند عدد پی را تا 100تریلیون رقم 
پیدا کنند. اما هاروکا ایوائو از گوگل کلود 
در مــاه اکتبــر ســال 2021 فرآینــد جدیــد 
محاسبه ارقام عدد پی را آغاز کرد و پس 
از 157 روز در ماه مارس توانست به رقم 

100 تریلیون دست یابد.

100
تریلیون

مایکروسافت می خواهد تولیدکنندگان 
کامپیوترهــای شــخصی و لپ تاپ هــای 
بــا سیســتم عامــل وینــدوز را وادار کنــد 
کــه از ســال 2023یــا 2024در همــه 
 SSD کامپیوترهای وینــدوزی از حافظه
اســتفاده کنند. با این تصمیم، احتماال 
دوران هارد درایوهــای چرخشــی در بازار 
کامپیوترهای شخصی به پایان می رسد.

2023
میالدی

اينترنت

عدد خبر

زهرا خلجی؛ روزنامه نگاردانش

از راه رسیدن تلگرام پریمیوم با 
پرداخت هزینه 

پس از گمانه زنی های فراوان و پاک شــدن شعار »رايگان برای 
همیشــه« از نماد تلگرام، ســرانجام مديرعامل اين پیام رسان 
مشهور، آمدن سرويس پولی آن را تأيید کرده است. قرار است اين 
سرويس در  ماه جاری میالدی عرضه شود. پاول دورف در کانال 
رســمی اش در تلگرام اين موضوع را اعالم کرده و گفته کاربران 
سرويس پريمیوم به قابلیت های جديد ازجمله سرعت باالتر و 
امكان ارسال فايل های با حجم باال دست پیدا می کنند. مقام های 
تلگرام می گويند عرضه اين ســرويس به معنای پولی شــدن 
قابلیت های کنونی نیست و کاربران همچنان به تمام ويژگی های 
کنونی اين پیام رسان به صورت رايگان دسترسی خواهند داشت. 
مديرعامل تلگرام اشــاره ای به قیمت اين ســرويس نكرده اما 
شــايعات می گويند اين پیام رسان برای ســرويس پريمیوم از 
کاربران ماهانه 4.99دالر هزينه می گیرد. براساس سیستم های 
بازاريابی پس از جذب اولیه کاربر شما بايد برای سود اقتصادی، 
آنها را به سمت استفاده از سرويس های پولی تشويق کنید. برای 
همین بعید نیست به تدريج قابلیت های مهمی به سرويس پولی 

اضافه شوند که در سرويس رايگان در دسترس نخواهند بود.
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امروز، روز توجه و آگاهی بخشــی برای مبارزه با کار 
کودکان است. هر سال در 22خردادماه روز جهانی 
مبارزه بــا کار کودکان قلمداد می شــود؛ روزی که 
موضوع »کودکان کار« در رســانه های مختلف در 
سرتاسر جهان مخابره می شود تا مقابله جدی با کار 
کودکان صورت بگیرد. البتــه نه اينكه کودکان کار 
آسیب ببیند، بلكه به کودکی آنها توجه شود که نبايد 
در سنین پايین وقت خود را صرف کار کنند. با اين 
حال، هر روز در جای جای شهرهای دنیا کودکان کار 
رويت می شوند که به جای تحصیل و بازی مشغول 
کار هستند. در کالنشــهر تهران فعالیت کودکان 
کار يک معضل محســوب می شود؛ به ويژه در بحث 
زباله گردی. چنان که اســتفاده از فناوری های نوين 
و هوشمندسازی، تجمیع پیمانكاران، تعريف 8پهنه 
جمع آوری و توجه به کودکان زباله گرد از مهم ترين 
اهداف شهرداری تهران در حوزه پسماند در اين دوره 

از مديريت شهری است.
شهرداری تهران به عنوان يكی از متولیان اصلی حوزه 
پسماند در شــهر تهران در اين دوره، پسماند و حل 
معضالت و استفاده از فرصت های آن را در سرفصل 
اقدامات و يكی از اولويت های خود قرار داده اســت. 
شــهردار تهران نیز در صحبت های خود معموال به 
حوزه پسماند و مسئله زباله گردی اشاره می کند؛ زيرا 
1۳میلیون نفر جمعیت روزانه تهران است و مديريت 
پسماند آن با مشكالتی روبه  روست. اينكه اين طالی 
سیاه به بالی جان شــهروندان تهرانی تبديل شده 
حكايت از اين دارد که نیازمند يک طريق درست و 

اراده صحیح برای عبور از مشكالت است.
شهردار تهران در اين رابطه گفت: »رويه جمع آوری 
پسماند در حال تغییر است و پرونده آن جمع خواهد 
شد. 8پهنه ايجاد شده و مســیر مشخصی را دنبال 
می کنیم که امكان کار برای کودکان خیابانی جمع 

خواهد شد.«
علیرضا زاکانی همچنین از تشــكیل يک کارگروه 
برای کودکان پسماند خبر داد و اينكه برای برطرف 
کردن اين معضل نیاز به ايجاد نوآوری پسماند است. 
شهرداری تهران درصدد همكاری با معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهوری برای ايجاد مرکز نوآوری 

پسماند است. در عین حال، تفاهمنامه بین شهرداری 
تهران و شهرداری گوانجوی چین به مديريت پسماند 
نیز ارتباط دارد و همچنین در ديدار شهردار تهران 
با سفیر ايتالیا درباره مشارکت، ســرمايه گذاری و 
انتقال دانش و تجربه شرکت های ايتالیايی در زمینه 
انرژی های تجديدپذير و مديريت پسماند مذاکراتی 
انجام شده است؛ چنان که ســفیر ايتالیا نیز در اين 
ديدار عنوان کرد شرکت های ايتالیايی می توانند در 
زمینه مديريت پسماند هم با شرکت های ايرانی در 

تهران همكاری کنند.
علیرضا زاکانی در ديدار با آيكاوا کازوتوشی، سفیر 
ژاپن در ايران نیز بر استفاده تهران از تجارب ژاپن در 
حوزه حمل ونقل، محیط زيست، »پسماند«، ساخت و 
ساز، ابنیه، تكنولوژی و حوزه های مختلف تأکید کرد.

تفکیک زباله از مبداء
روزانه 67درصد زباله تهران، معادل 5هزار و 500تن 
پسماند در شــهر تهران دفن می شود. دفن پسماند 
سالیان متمادی اســت که در شــهر تهران انجام 
می شود. شــهرداری تهران درصدد اســت تا اين 
عدد را به زير 10درصد کاهش دهد. البته اين اتفاق 

قرار است با همكاری شهرداری تهران و وزارت نفت 
صورت بگیرد. پسماند موجود در شهر تهران بیش از 
4هزار میلیارد تومان قیمت دارد. شهرداری تهران نیز 
هزار و 200میلیارد تومان هزينه می کند تا 67درصد 
زباله را به آرادکوه منتقــل و دفن کند. در اين میان 
64 پیمانــكار در 12۳ ناحیــه و 22پیمانكار برای 
پسماند خشک در 22منطقه تهران وجود دارد که در 
مجموع با فعالیت آنها، 5هزار و 500تن زباله روزانه 

به آرادکوه منتقل می شود.
بدين ترتیب، قرار است تجمیع و انتقال پسماند به 
8حوزه پهنه ای تبديل شــود که هر حوزه پهنه ای، 
2 تا ۳منطقه را شــامل می شــود. تفكیک از درون 
خانه از طريق فرهنگســازی ، پیمانكار، مشــارکت 
و ســرمايه گذاری با فناوری های نوين در هر پهنه 
شكل می گیرد تا انتقال زباله به آرادکوه حدود 5 تا 

10درصد از 67درصد کاهش يابد.

فصل ساماندهی کودکان زباله گرد
کارگروهی برای مقابله با کار کودکان در حوزه پسماند شهر تهران تشكیل و 8پهنه جمع آوری زباله و استفاده از يک پیمانكار 

مشترک در اين پهنه ها تعريف شد

محمود موالییگزارش
روزنامه نگار

 کار کودك
مقابله، پیشگیری و فرهنگسازی

باوجــود تــالش  دولت هــا و نهادهــای  
بین المللی طی دهه های گذشــته »کار 
کودکان« کمــاکان پديده ای اســت که 
اغلب جوامع را درگیر کرده است. مطابق 
تعاريف رسمی ســازمان بین المللی کار: »کار کودکان معادل 
به کارگیری کودکان در فعالیت های اقتصادی اســت که باعث 
آسیب به سالمت جسمی، روانی، اخالقی يا اجتماعی کودکان 
می شــود و تحصیل آنها را از ۳طريق دچار مشــكل می کند؛ 
محروم کردن از فرصت تحصیل، مجبور به ترک تحصیل و اجبار 
به تحصیل ضمن انجام کار سنگین و طوالنی.« در قوانین ايران، 
کار کودکان منع شده و کشــورمان کنوانسیون های مترتب بر 

ممانعت از کار کودک را امضا يا تصويب کرده است.
گرچه متولی اصلی ساماندهی کودکان کار، سازمان بهزيستی 
است اما شهرداری تهران پیرو مسئولیت اجتماعی خود، به اين 
حوزه ورود کرده و در قالب 28مرکز ســاماندهی کودکان کار و 
خیابان »پرتو«، از آنان حمايت می کند. همچنین در اين دوره 
مديريت شهری، برای اولین بار بودجه ای بالغ بر 18میلیارد تومان 
به طور ويژه، به ساماندهی کودکان کار و خیابان اختصاص يافته 
اســت. درخصوص نحوه مواجهه با کار کــودکان به دلیل تنوع 
وضعیت اين گروه ها و تفاوت شــرايط زندگی آنها نمی توان به 
يک برنامه بسنده کرد. عمده اقدامات پیشگیرانه، فرهنگسازی و 
مقابله با اين وضعیت را می توان در محورهای ذيل خالصه کرد.

  در موضوع نظارت و مقابله با کار کــودکان، مقابله اداره کار 
با به کارگماری کــودکان در واحدهای صنفی و تولیدی يكی از 

مهم ترين الزامات اين حوزه است.
  از منظر پیشــگیری، رويكردهای قهری به تنهايی اثربخش 
نیست. بســیاری از خانواده ها به دلیل مشــكالت مالی مجبور 
به اســتفاده از نیروی کار کودکان می شوند. مشخص است که 
حمايت از خانــواده کودکان کار به ويژه قبــل از ترک تحصیل 
کودک و درگیرشــدن او با اين معضل، بايد در دستور کار قرار 
گیرد. اين حمايت ها بايد مشــروط به  خودداری خانواده از کار 
کودک يا کاهش معنادار ساعت کار کودک يا نوع کار او )کارهای 

سنگین( باشد.
  فرهنگسازی و آموزش شهروندی يكی از مهم ترين برنامه هايی 
اســت که در خصوص کار کودک بايد در دستور کار قرار گیرد. 
بسیاری از شــهروندان اطالعی از پیامد خريد يا کمكی که به 
کودکان می کنند، ندارنــد. ازاين رو با فرهنگســازی می توان 
مانع از ترحم نابجای شــهروندان و هدايــت کمک های آنها به 
سازمان های مردم نهاد شد. در طراحی اين پیام ها بايد دقت شود 
پیام طراحی شده مبتنی بر واقعیت باشد. ضمن اينكه بعضاً شاهد 
اين هستیم که تمام مسئله کودکان کار را به  اشتباه به باندها و 
شبكه های پنهانی محدود می کنند. اين خطای راهبردی باعث 
می شود که وقتی مردم با مثال های بسیار نقض چنین ادعايی 

مواجه می شوند، نسبت به اين آموزش ها بی اعتماد شوند.

داوود گودرزی
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران

تعدد آیین نامه ها و ایجاد تشریفات زائد 
بــه جــای شــفافیت های واقعــی مدیران 
را خســته می کند؛ بنابرایــن عدم رعایت 
تشــریفات به عنوان تخلــف اداری حتما 
بــا فســاد مالــی و اخــذ رشــوه در نــگاه ما 
متفاوت اســت؛ لذا باید کاری کنیم یک 
مدیر بــدون تخلفات اداری و تشــریفات 

بتواند به صورت جهادی کار کند.

عباس شعبانی
معاون فنی و عمرانی شهردار تهران

پــروژه ســاخت ادامــه یــادگار امــام)ره(، 
دفــاع،  )وزارت  اصلــــــی  3معــــارض 
آموزش وپرورش و ارتــش( دارد که زمین 
معــارض وزارت دفــاع خریــداری شــده، 
امــا بــا وزارت آموزش وپــرورش و ارتــش 
همچنان در حال مذاکره هستیم؛ چراکه 
در طول مسیر این دو معارض چند سوله 
دارنــد و پیگیر هســتیم یا ســوله معوض 

دهیم یا هزینه آنها را پرداخت کنیم.

نقل قول خبر

عدد خبر

زهرا شمس احسان؛ عضو شورای شهر تهراننگاه

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت میادیــن 
شــهرداری تهران اعــالم کرد که ســاالنه 
60هزار رأس دام زنده از مراکز بهداشتی 
دام خریــداری و در آنجــا ذبــح می شــود. 
ایوب فصاحت گفت: »برای پیشگیری 
از انتشــار بیماری هــای مشــترک بیــن 
دام و انســان، حفــظ ســالمت و ارائــه 
خدمات مطلــوب به شــهروندان، تهران 
به 7جایگاه ثابت عرضه بهداشــتی دام 
مجهز خواهد شد که اکنون 3جایگاه در 

مناطق 4، 15و 18وجود دارد.«

60000
رأس دام

به گفته معــاون فنی و عمران شــهرداری 
از کانــال  300متــر  منطقــه2 حــدود 
خیابان سازمان آب محله صادقیه برای 
جلوگیــری از بروز حــوادث، ایمن ســازی 
و رفــع خطر شــد. حمیدرضــا رنجبــر 
گفت: »محلــه صادقیــه به دلیــل وجود 
مجتمع های تجاری و اداری با حجم باالی 
تردد مواجه است و بر همین اساس طرح 
ایمن سازی کانال صادقیه در دستور کار 

مدیریت شهری قرار گرفت.«

300
 متر

۸ پهنه جمع آوری پسماند
  75۰۰تن زباله روزانه در تهران جمع آوری شده و 5۰۰۰تا 55۰۰تن آن به مرکز تجمع و پردازش 

آرادکوه منتقل می شود.
   8مرکز MRF تجهیز شــده و با بهره مندی از فناوری این 55۰۰تن به 35۰تن و به زیر 5درصد 
می رسد. )به زودی نخستین قرارداد بسته شده و نوع جمع آوری زباله بر مبنای فناوری از درون خانه 

تا آرادکوه به یک مدیریت واحد خواهد رسید.(
   ۶4مجموعه در نواحی پسماندهای شهر تهران را جمع آوری کرده و 22مجموعه نیز در مناطق 

زباله های خشک را تفکیک می کنند و در 8مجموعه جمع آوری و به آرادکوه منتقل می شود.
    8مرکز هرکدام با 8۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری، زباله دریافتی را به انرژی، کمپوست و موارد 

قابل بازیافت تبدیل خواهند کرد.
   3۰درصد پسماندی که براساس طرح پیشین قرار بود به آرادکوه منتقل شود، با کارخانه های 
M.R.F به 5درصد می رسد. )در اجرای این طرح شرایط به گونه ای درنظر گرفته شده که پیمانکار 

پسماند از محل تولید زباله در خانه تا کارخانه یک نفر باشد و درواقع این 8پهنه پیمانکاران متفاوتی 
نداشته باشند.(

مكث
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چرا نمی توانیم تصمیم بگیریم؟
تصمیم گیری و انتخاب؛ سخت ترين و مهم ترين تجربه زندگی هر انسان

پیالتس؛ ورزشی ضروری برای مردان 
در دنیای ورزش، پیالتس به عنوان يک روش تناسب اندام محبوب 
که بر افزايش قدرت، انعطاف پذيری، اصالح ساختار بدن و تعادل 

تمرکز دارد، معروف شده است.
تمرينات پیالتس هم شامل تمريناتی است که با وزن بدن )بدون 
وسیله ورزشی( انجام می شود و هم شامل تمريناتی است که در آن 

از دستگاه های مخصوص پیالتس استفاده می شود.
تمرينات پیالتس مت که بــا وزن بدن و معموال بدون وســیله 
انجام می شوند، در حالت های ايستاده، نشسته و خوابیده تمرين 
می شوند. بیشترين تأکید پیالتس بر تقويت عضالت مرکزی بدن 
است و هدف آن افزايش انعطاف ستون فقرات، بهبود دامنه حرکتی 

مفاصل و در عین حال تقويت عضالت عمقی است.
مطالعات نشــان می دهند که انجام پیالتــس می تواند قدرت و 
انعطاف پذيری را بهبود بخشد، کمردرد را کاهش دهد، به کاهش 
سطح گلوکز، کاهش درد آرتريت، بهبود تعادل، افزايش عملكرد 

ورزشی و حتی افزايش خلق و خوی شما نیز کمک کند.
پیالتس به عنوان يک روش تمرينی منطقی، الگوهای حرکتی 
اشتباه را با متعادل کردن قدرت و انعطاف، برطرف می کند؛ چراکه 
وقتی بدن ما متقارن باشد و قدرت عضالت يكپارچه باشد، آسیبی 
اتفاق نمی افتــد. پیالتس بر حرکت از مرکز بــدن برای تثبیت 

وضعیت بدن و محافظت از ستون مهره ها نیز تأکید خاصی دارد.
 

پیالتس باعث یکپارچگی قدرت می شود
بسیاری از مردان هر هفته ساعت های طوالنی را صرف وزنه زدن 
می کنند و گروه های عضالنی بزرگ را هدف قرار می دهند. يا روزانه 
کیلومترها دوچرخه سواری می کنند يا می دوند اما قادر نیستند 
چند حرکت ســاده ای که بر عضالت مرکزی بدن تمرکز دارد را 
انجام دهند! متأسفانه، اين عزيزان ساير عضالت مهم را که برای 
يكپارچگی قدرت ضروری هستند، ناديده می گیرند. پیالتس در 

هر قسمت از بدن قدرت يكنواخت ايجاد می کند.
 

پیالتس انعطاف پذیری را افزایش می دهد
اين روزها بسیاری از ما زندگی کم تحرکی داريم. کم تحرکی باعث 
خشكی و سفتی عضالت می شود. اين مسئله به طور جدی زندگی 
مردان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، چراکه ســاختار آناتومیک 
مردان بیشتر از زنان مستعد گرفتگی، اسپاسم و خشكی است. 
برای رهايی از اين مشكل بهترين راه، انجام مداوم تمرينات تمام 

بدنی و کششی مانند تمرينات پیالتس است.

پیالتس به پیشگیری و ترمیم آسیب ها کمک می کند
 می توان گفت که افزايش فشارهای عصبی و تحمل اضطراب در 
طوالنی مدت، يكی از شــايع ترين داليل بروز کمردرد در مردان 
است. پیالتس به تقويت ساختار بدن شــما کمک می کند و از 
نقاط ضعفی که ممكن است در طول سال ها بی توجهی ايجاد شده 
باشند، حمايت می کند. و از طريق تمرينات مقاومتی، عضالت 
عمقی شــما را تقويت می کند و بدن را برای جلوگیری از آسیب 

آماده می سازد.

کتابی برای زمین
»کتاب زمین« از مجموعه کتاب 
»دنیای دوست داشــتنی من« و 
درباره کره زمین، محل زندگی ما، 
و رابطه ما با آن اســت. اين کتاب 
مناسب کودکان ۳تا 6سال است 

و چنین آغاز می شود: »من از زمین مراقبت می کنم؛ 
چون می دانم که می توانم هــر روز کارهای کوچكی 
انجام بدهم تــا تغییرهای بزرگی ايجــاد کنم«. در 
ادامه،کودک با فعالیت هايی ساده ای آشنا می شود؛ از 
کاشت درخت و استفاده از دو طرف برگه های کاغذ تا 
مصرف بهینه انرژی و استفاده دوباره از وسايل قديمی 
به شكلی نو. »تاد پار«، نويسنده کتاب، تصاوير کتاب 
را با رنگ های شاد و روشن و خط های ضخیم مشكی 
نقاشی کرده است. تصاوير کتاب با متنی يک جمله ای 
و ساده در هر صفحه ترکیب شده اند. کتاب زمین را 
شقايق خوش نشین ترجمه کرده و انتشارات شهرقلم 

با همكاری نشر چكه آن را به چاپ رسانده است.

بالی کولر
شايد فكر کنید اين حرف خیلی مسخره است ولی استفاده 
از کولر در تابستان، بدترين باليی است که ما می توانیم سر 

خودمان بیاوريم.
 وقتی هوا گرم می شود، به تبع دمای خون بدن نیز باال می رود 
و افرادی که طبیعت گرمی دارد، خاصه آقايان تنها راه حل را 
استفاده از کولر می دانند و با افزايش دما، دور کولر را هم تند 
می کنند. کولر اگرچه هوای خنكی برای ما ايجاد می کند اما 
از آنجا که با طبیعت بدن سازگار نیست ترکیبش با کمترين 
تعريق می تواند موجب ايجاد سرماخوردگی و بیماری های 

ناشی از آن شود. 
در عوض استفاده از ترکیباتی که دمای داخلی بدن را پايین 
می آورد بسیار مفید و مؤثرتر است. استفاده از سبزيجات و 
میوه های دارای طبیعت سرد و  تر بسیار مفید است. پیشنهاد 
ويژه هم استفاده از شربت خیار است. برای اين شربت، خیار 
را رنده کنید. سبزی ساتوری شده نعناع به آن اضافه کنید. 
با اندکی عسل و عرق بیدمشک آن را شیرين و معطر کنید 
و با آب خنک )بــدون يخ( میل کنید. اين شــربت عالوه بر 
کاهش سريع دما، هیچ عارضه  منفی ايجاد نمی کند و بهترين 

خنک کننده بدن از گرمای تابستان است.

حكیم باشی

راهنما

سید محمد فخارحسن موسوی؛ مربی ورزش حرکت

شــاید بتوان گفت تصمیم گیری یکی از مهم ترین و البته 
سخت ترین کارهایی اســت که در طول زندگی خود انجام 
می دهیم چون در واقع ما با تصمیم هایی که می گیریم زندگی 
خود را شکل می دهیم و راه خود را مشخص می کنیم. تصمیم گیری در اصطالح فرایند ذهنی انتخاب 
و قضاوت از میان راه حل ها و گزینه های مختلف قبل از انجام هرگونه عمل در موقعیت های پیش روی 
ماست. تصمیم گیری شامل درنظر گرفتن و بررسی اطالعات موجود، ارزیابی گزینه ها و راه های 
گوناگون و در نهایت انتخاب مناســب ترین گزینه و انجام آن است که بسیار مهم و تعیین کننده 

است. به بیانی ساده تر، زندگی هر انسان را تصمیمات او شکل می دهد.

تمرکز بر فرایند به جای نتیجه
پارسامند می گوید که هنگام تصمیم گیری و برای اینکه چنین فرایندی برای ما آسان تر شود باید 
به جای توجه و تمرکز بر نتیجه، به فرایندی توجه داشت که بر اثر این تصمیم تجربه خواهیم کرد. 
مثال وقتی می خواهیم شغل یا رشته ای را انتخاب کنیم، توجه ما نباید فقط بر نتیجه ای باشد که در 
آینده از آن حاصل می شود بلکه باید ببینیم آیا می توانیم با چنین انتخابی از طول مسیر لذت ببریم یا 
نه؟یعنی هنگام تصمیم گیری باید از خود شناخت داشته باشیم و بدانیم از چه چیزهایی لذت می بریم 
و امکان انجام و تجربه آنها را داریم. به این ترتیب یک تصمیم برای همه مناسب یا نامناسب نخواهد 
بود. فراموش نکنیم هنگام تصمیم گیری باید به درون خود توجه داشته باشیم. چون معموال وقتی ما 
از درون چیزی را که به آن اشتیاق داشته باشیم انتخاب می کنیم، درنهایت اگر نتیجه مطلوب و مورد 
نظر خودمان را هم از آن دریافت نکنیم، حداقل پشیمانی سنگینی را هم تجربه نخواهیم کرد چون 
از طول مسیر و تجربه خود لذت برده  و چیزهایی را یاد گرفته ایم که می توانیم بگوییم دیگر آدم قبل 
از آن تجربه نیستیم و همچنین باعث رشد و تغییر دیدگاه ما نسبت به زندگی شده است. درصورتی 
که در بسیاری از موارد وقتی انتخاب را به دیگران می سپاریم نه تنها نمی توانیم از طول تجربه مسیر 
لذت ببریم بلکه احساس پشیمانی بیشتری خواهیم داشت. مثال وقتی مطابق نظر دیگران، شغل 
یا رشته تحصیلی خود را انتخاب کرده باشیم ممکن است سال ها در حسرت تجربه رشته یا شغل 
موردعالقه خود بمانیم. به این ترتیب با کمک گرفتن و دریافت اطالعات از دیگران، در نهایت این 

خود ما هستیم که باید تصمیم نهایی را بگیریم.

مكث

یکتا فراهانیگزارش
روزنامه نگار

هراس از تجربه ناکامی ها
به گفته پارسامند هیچ تضمینی وجود ندارد که اوضاع همیشه مطابق میل ما پیش برود. اين امكان که در 
مسیر ما ناماليماتی وجود داشته باشد همیشه وجود خواهد داشت. اين ناماليمات و مشكالت هم با خود، 
رنجی به دنبال خواهند آورد که همه ما را آزار می دهند. ولی حساسیت بعضی افراد به اين ناکامی ها بیشتر 
است؛ ضمن آنكه قدرت تحمل و پذيرش آنها نیز از تجربه اين ناکامی ها کمتر است؛ به گونه ای که انگار 
از آن هراس دارند و از احتمال اينكه شكست بخورند يا ناکام شوند می ترسند و نگرانند. چنین افرادی 
در مقابل اتفاقات زندگی حالت تدافعی دارند و با نوعی هراس مواجه هســتند، بنابراين تصمیم گیری 
برای آنها سخت خواهد شــد. پارسامند می گويد که ريشــه اين ترس ها نیز معموال به دوران کودکی و 
سختگیری های والدين مبنی بر خطا نكردن بچه ها و شكســت نخوردن آنها بر می گردد. به اين ترتیب 
چنین هراس هايی مانع از راحت تصمیم گرفتن افراد می شود و نمی توانند راحت تصمیم بگیرند چون 
می ترسند اشتباه کنند. البته تجربه سختی ها و از دســت دادن عزيزان در کودکی می تواند شدت اين 

ترس ها را بیشتر کند و بر آنها دامن بزند.

اشتباه حق شماست
به گفته اين روانشناس وقتی در کودکی به اين نتیجه می رســیم که حق نداريم اشتباه کنیم در آينده 
تصمیم گیری برايمان بسیار سخت خواهد شــد. در واقع ما مطابق شناخت خود از دنیا و تجربه هايمان 
انتخاب می کنیم و تصمیم می گیريم. توجه داشته باشیم در نهايت با هر تصمیمی که بگیريم و هر انتخابی 
که داشته باشیم، چیزهايی را به دست می آوريم و بعضی چیزها را هم از دست می دهیم. وقتی انتخاب و 
تصمیم ما منجر به از دست دادن بعضی گزينه ها شود نبايد از آنها واهمه داشته باشیم و بترسیم. ما بايد 
قدرت پذيرش آن را داشته باشیم که با هر تصمیمی قطعا چیزهايی را از دست خواهیم داد، در غیر اين 
صورت نمی توانیم پیشــرفت کنیم. همچنین هرچه فرد کمتر تحمل شكست و ناکامی را داشته باشد، 

سخت تر هم تصمیم خواهد گرفت. اما توجه داشته باشیم هیچ اشكالی ندارد گاهی اشتباه کنیم.

انتظارات و خواسته های ما  از خودمان و اطرافیان
دکتر تینا پارسامند، روانشناس بالینی از دانشگاه شهید بهشتی و وسترن سیدنی، در مورد تصمیم گیری 
می گويد: »ما در دنیايی زندگی می کنیم که انتظارات و خواسته های زيادی را پیش روی ما قرار می دهد. 
عالوه بر اينكه ما از خودمان هم انتظار داريم بتوانیم موفقیت های زيادی در زمینه های مختلف به دست 
آوريم، در ارتباطات مان موفق ظاهر شــويم و ديگران هم رفتار مناســبی با ما داشته باشند. همچنین 
می خواهیم در دنیايی امن همراه با آرامش زندگی کنیم«. اغلب تا وقتی انتظارات ما برآورده شود حال ما 
خوب است اما هنگامی که اوضاع مطابق میل ما پیش نمی رود احساس خوبی نخواهیم داشت و مشكالت 

نیز معموال از همین جا  آغاز می شوند.

نگران قضاوت دیگران نباشیم
پارسامند می گويد که يكی از مشكالت و موانع ما در تصمیم گیری، نگرانی و ترس ما از قضاوت ديگران است 
و فكر اينكه نكند مورد تأيید ديگران نباشیم و هنگام خطا يا شكست، مورد شماتت آنها واقع شويم. اين افراد 
برای رهاشــدن از چنین تفكرات و قید و بندهايی بايد بینش و فلسفه خود نسبت به زندگی، اتفاقات و روابط 
خود با ديگران و اهمیت نظر و قضاوت آنها را تغییر دهند. بنابراين بايد به اين نتیجه برسیم که همیشه و در هر 
مرحله ای از زندگی امكان بروز ناکامی، شكست و خطا در انتخاب و تصمیم های ما وجود خواهد داشت. ضمن 

اينكه در بسیاری موارد هم می توانیم احساس خوب موفقیت را تجربه کنیم.
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 بررســی تیمی از محققان نشــان می دهد که سهم 
تغییرات اقلیمي بر خشک شــدن 6تاالب  مهم کشور، 
بسیار کمتر از ســهم عوامل انسانی است. اين تحقیق 
اين امید را می دهد در شــرايطی که از سیاستگذار تا 
مصرف کننده منابع آبی، درک درستی از محدوديت های 
منابع آب داشته باشند، می توان عامل تغییرات اقلیمی را 

در خشكیدگی تاالب ها کم اثرتر دانست.
داوود مشیرپناهی، پژوهشگر منابع آب و از محققان اين 
پژوهش در گفت وگو با همشهری می گويد: تاالب های 
ايران امروزه با شرايط نگران کننده ای مواجه هستند.  جز 
درياچه ارومیه که به دلیل وسعت زياد آن )بزرگ ترين 
درياچه ايران و دومین درياچه شور دنیا( مطالعات زيادی 
برای تعیین نقش عوامل مختلف مؤثر در کاهش وسعت 
آن انجام شده است و عمده اين تحقیقات نیز تأکید بر 
نقش پررنگ  تر انسان و توسعه )توسعه ناپايدار( در اين 
افت دراماتیک مســاحت درياچه ارومیه  دارند. اما در 
نقطه مقابل ساير تاالب های ايران کمتر مورد توجه واقع 
شده اند. لذا با توجه به اين خأل تحقیقاتی تیم ما تصمیم بر 
انجام يک مطالعه با روشی يكسان روی 6تاالب )بختگان 
و مهارلو، گاوخونی، درياچه نمک، هورالعظیم، خلیج 
گرگان و درياچه ارومیه( از مناطق مختلف اقلیمی ايران 
را آغاز کرد. هدف از اين تحقیق جواب به اين سؤال بوده 
 که آيا عامل اصلی تغییرات مساحت )کاهش( تاالب های 
مورد بررسی تغییرات اقلیمی بوده   يا فعالیت های انسانی؟ 
با توجه به عدم دردســترس بودن اطالعات عمق اين 
تاالب ها، از اطالعات ماهواره ای در دســترس مرتبط 
با مســاحت تاالب های مذکور اســتفاده شده است. 
بايد درنظر داشت 2منبع تغذيه اصلی تاالب ها بارش 
روی تاالب ها و رواناب های وارد شــده به آنها از حوضه 
آبريز باالدست هســتند. همچنین تغییرات دما نقش 
کنترل کننده ای در شار خروجی از تاالب ها به صورت 

تبخیر را دارا هستند. 
او درباره نتیجه اين تحقیق می گويد: »نتايج اين تحقیق 
نشان داد تمام تاالب های مورد مطالعه، کاهش مساحت 
تاالب ها به مقدار کمی بــا افزايش دما و کاهش بارش 
همبســتگی دارند، البته در حوضه آبريز درياچه های 
مهارلو و بختگان درجاتی از همبستگی بین تغییرات 
دمايی و تغییرات مساحت قابل مشــاهده است.  در 
اين تحقیق با استفاده از متدهای در دسترس و البته 

توســعه آنها، درصد تغییرات میزان رواناب ناشــی از 
فعالیت های انسانی و تأثیر تغییر اقلیم بر تاالب ها به 
تفكیک حوضه های آبريز مشخص شد. درنتیجه آن، 
ابتدا مشخص شد که در تمام حوضه های مورد بررسی 
رواناب ورودی به تاالب ها کاهش چشمگیری داشته اند. 
در اين کاهش نیز نقش توســعه های اراضی باالدست 
)شهری و کشاورزی( و ساير فعالیت های انسانی به طور 
میانگین بیش از 60درصد بوده  و نقش تغییرات اقلیمی 
در کاهش رواناب های خروجی از حوضه آبريز )ورودی 
به تاالب ها( کمتر است. داوود مشیرپناهی، درباره ساير 
تاالب ها می گويد: وضعیت در ســاير تاالب ها مشابه 
است هرچند در روند کاهش مساحت آنها تفاوت هايی 
قابل مشاهده است. سرعت خشک شدن خلیج گرگان 
به دلیل ارتباطی که با دريا دارد، به نسبت ساير تاالب ها 
کند تر اســت اما به دلیل جنگل زدايی و جايگزينی با 
اراضی کشــاورزی و شــهری مقدار روانابی که بايد از 
باالدست حوضه به خلیج وارد شود، بسیار محدود شده 
است. عمده دلیل خشک شدن درياچه نمک به توسعه 
صنعت و کشاورزی در باالدســت و برداشت بی رويه 
از چاه ها برمی گردد. رواناب وارد شــده به اين درياچه 
اگرچه در مقايسه با ساير حوضه های آبريز ايران بسیار 
کمتر است، ولی وجود آن باعث حفظ رطوبت خاک و 
تثبیت آن در گستره اين درياچه می شود. اما کاهش 
رواناب به اين درياچه زمینه بروز توفان های گردوغبار 
که در مناطق مجاور آن را فراهــم می آورد. در حوضه 

آبريز مهارلو و بختگان نقش اقلیم کمی بیشتر از ساير 
حوضه هاست؛ اما همچنان از تأثیر عامل انسانی جلو 
نمی افتد. در هورالعظیم که تاالب مشترک بین ايران 
و عراق اســت، به دلیل احداث دايک مرزی، تاالب به 
دو نیمه تقسیم شده است به همین دلیل مطالعات و 
داده ها در اين تحقیق بر قسمت ايرانی تاالب متمرکز 
شــد. حوضه باالدســت اين تاالب در کرخه متاثر از 
سدسازی های مكرر و ذخیره آب برای بخش کشاورزی 
است. در نتیجه ســیالب های فصلی که نقش مهمی 
در تغذيه اين تاالب داشته اند، حذف شده اند. بررسی 
تغییرات کاربری اراضی و همبستگی آنها با تغییرات 
مساحت تاالب ها حاکی از اين مطلب است که در تمام 
حوضه های آبريز مورد بررسی، توسعه اراضی کشاورزی 
و شهری بیشترين همبســتگی را با کاهش مساحت 
تاالب ها دارا هســتند. در دوره مــورد مطالعه )۳دهه 
اخیر( توسعه شهری  به طور میانگین در تمام حوضه 
بیش از 140درصد رشد  داشته است. اين امر منجر به 
فشار بر منابع آب در راستای تامین آب مورد نیاز خدمات 
شهری بوده است. همچنین رشد اراضی کشاورزی به دو 
طريق1- افزايش مساحت و 2- تغییر کاربری اراضی 
ديم و ساير اراضی به کشــاورزی آبی و باغ ها، منجر به 
فشار بر منابع آب سطحی و زيرسطحی بیش از ظرفیت 
آب قابل تجديد ساالنه شده اســت. در نتیجه اين امر 
رواناب های خروجی از حوضه های آبريز همان گونه که 
پیش تر گفته شد، با کاهش چشمگیری مواجه بوده اند.

او اصلی ترين راه برای مقابله با خشــكیدگی تاالب ها 
را قبول مشكل و درک از شرايط اقلیمی ايران و ايجاد 
برنامه های ســازگاری با شــرايط اقلیمی، همچنین 
تأکید بــر پرداخــت حقابه های طبیعــی می داند و 
می گويد: »درک اين مطلب که ايران در اقلیم خشک 
و نیمه خشک قرار دارد، میزان »آب تجديد پذير« در 
کشور محدود است و بخش  مهمی از اين آب متعلق به 
طبیعت است، می تواند کارساز باشد. برنامه های توسعه 
بايد براســاس محدوديت های منابع آبی طرح ريزی 
شود. گام اول )سیاستگذاران و مصرف کنندگان آب( 
سازگاری با شرايط اقلیمی در کشور و مشارکت تمام 

جامعه است.«
»درک محدوديت منابع آبی« ابرچالش محیط زيست 
کشــور شــده اســت. فراوانی پروژه های انتقال آب 
بین حوضه ای، نه تنها برای شــرب که برای توســعه 
کشاورزی و صنعت، توسعه ســطح زيرکشت در همه 
مناطق، کشــت محصوالت آب بر در پاياب ســدها و 
باالدست حوضه آبريز و... نشان می دهد که چنین درک 
مشترکی از شرايط موجود هنوز حاکم نشده است. در 
شرايطی که تجربه نشان داده است بخش کشاورزی به 
هر میزان آب در اختیار داشته باشد، آن را صرف توسعه 
سطح زيرکشت می کند، صحبت از شرايط عادی دشوار 
است، اما می تواند اين امید را ايجاد کند که درصورت 
مديريت صحیح در مصرف بهینه آب، مي توان بر تأثیر 

اجتناب ناپذير تغییرات اقلیمی غلبه کرد.

6تاالب ایران، قربانی فعالیت انسانی 
پژوهشگران با بررسی تاالب  های ايران نقش تغییر اقلیم در خشكیدگی آنها را ناچیز اعالم کردند

انتقال آب دریای خزر منتفی شد
پروژه انتقال آب دريای خزر به ســمنان منتفی شده است. 
اين خبر مهم را علی ســالجقه، رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زيست اعالم کرد. طی ســال های اخیر بارها از سوی 
مسئوالن رســمی کشــور اين طرح حمايت شــده بود اما 
ديروز ســالجقه خط بطالن بــر همه ايــن اظهارنظرهای 

غیرکارشناسی کشید.
 به گزارش همشهری، وی در اين باره گفت: منابع آبی در کشور 
محدود اســت بنابراين بايد از تمام ظرفیت هايی که وجود 
دارد در تامین آب شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زيست 
استفاده کنیم و البته در اين مسیر بايد نیازها اولويت بندی 
شوند. همچنین درباره استفاده از آب های ژرف هم بايد دقیق 
عمل کنیم و تمام زوايا سنجیده و حتی استفاده از اين منبع 
هم بايد اولويت بندی شود. سالجقه درباره انتقال آب دريای 
عمان به سیستان و بلوچستان گفت: در مجموع اگر قرار است 
انتقال بین حوضه ای صورت گیرد بايد براســاس مجوزهای 
محیط زيستی باشد، همچنین حقابه محیط زيستی در مبدا 
و مسیر تامین شود. مسئله آب در کشور يكی از دغدغه های 
اصلی دولت اســت. در بحــث آب آن چیزی کــه امروز در 
محیط زيست می گذرد نتیجه يک روز يا 10سال نیست بلكه 
نتیجه سال ها عدم مديريت صحیح منابع است به طوری که 
امروز منابع آبی به آستانه تحمل رسیده اند، در واقع همیشه 
با آب به عنوان سرمايه ای که همیشــه ساری و جاری است 
برخورد کرديم اما ديديم اين سرمايه در حال کم شدن است و 
اکنون با مشكل روبه رو هستیم، زمان بارش در کشور جابه جا 
شده و کشور دچار خشكسالی شده است، در واقع با منابع آب 
چه آب های سطحی و چه آب های زيرزمینی خوب برخورد 
نكرديم، حتی امروزه هم باوجود اينكه مدام گفته می شــود 
منابع آبی محدود است اما می بینیم که برخی خانواده ها از 

آب به درستی استفاده نمی کنند.
 رئیس سازمان حفاظت محیط زيست در اين باره تأکید کرد: 
به طور مداوم از وزارت نیرو پیگیر تامین حقابه محیط زيست 
هســتیم البته اين مســئله همواره مدنظر وزير نیرو است، 
همچنین در زمینه کشاورزی هم از وزارت جهادکشاورزی 
خواستیم تا در زمینه کشت های جايگزين يعنی کشت هايی 
که نسبت به کم آبی و خشكی مقاوم هســتند اقدام کنند. 
سالجقه در ادامه با اشاره به سفر اخیر هیأت دولت به استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: اين استان يكی از سرشاخه های 
رود کارون است و در سفر رئیس جمهوری نیز به موضوع آب 
در اين استان اشاره شد، اينجا گره های آب زياد است از اين رو 
يک بسته کامل در بخش تامین آب شرب، کشاورزی، صنعت 
و محیط زيست و گردشگری در چهارمحال و بختیاری تهیه 
شده است که به زودی توسط وزارت نیرو رونمايی می شود 
تا بتوانیم داشــته های فعلی را حفظ کنیــم و چالش ها را با 
استفاده از ظرفیت دانش بنیانی به فرصت تبديل کنیم و از 

اين شرايط فاصله بگیريم.

مجتبی ذوالجودی
معاون محیط زیست دریایی سازمان 

حفاظت محیط زیست
اســتقرار صنایــع در ســواحل جنوبــی 
بــدون مکان یابــی صحیــح امکانپذیــر 
نیست. پاالیشــگاه ها و پتروشیمی ها 
آلودگی های زیادی را وارد خلیج فارس 
می کنند، بر این اســاس آنطور که باید 

به این پهنه های آبی توجه نکرده ایم.

علی محمد طهماسبی بیرگانی
دبیر ستاد ملی مقابله با گردوغبار

مدیریــت نامناســب ترکیــه بــر منابــع 
آبــی باالدســت و احــداث ســد موجب 
تشــدید پدیــده گردوغبــار در منطقــه 
و پاییــن دســت رودخانه هــای دجلــه و 
فــرات به ویــژه در کاربری هــای اراضــی 
کشــاورزی و تاالب هــا شــده اســت. 
عملکرد نادرست ترکیه روی منابع آبی 
و احداث سد مشکل گردوغبار در عراق 

و سوریه را تشدید کرده است.

نقل قول خبر

قطعــه بچــه ماهــی بومــی در ســد 
تنظیمــی حمیدیه رهاســازی شــد. به 
گزارش ایرنــا، سیدموســی فاضلی راد 
رئیــس اداره شــیالت حمیدیــه گفت: 
بــا رهاســازی ایــن تعــداد بچــه ماهی، 
مجمــوع ماهیــان رهــا شــده در مــاه 
خرداد امسال در دریاچه سد تنظیمی 
حمیدیــه، بــه یک میلیــون و 384 هزار 

بچه ماهی بومی رسید.

یک
میلیون

گونــه دوزیســت در ایــران زیســت 
می کننــد کــه 2گونــه  آنهــا در آســتانه 
انقراض و 3گونه دیگر در رده گونه های 
آســیب پذیر قــرار دارنــد. ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت نیــز اعــالم 
کــرده اســت، بیشــترین تنــوع گونه ای 
دوزیســتان در کشــور ایــران مربــوط 
بــه دو ناحیــه از جنگل هــای زاگــرس 
و  جنگل هــای خــزری - هیرکانــی بــا 
برخورداری از 18گونه دوزیست است.
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سیده زهرا عباسیگزارش
روزنامه نگار

کمتر از 2هفتــه به رســیدن تابســتان باقی مانده و 
زمزمه های نگرانی از کمبود آب و برق در ماه های پیش 
رو حاال جدی تر مطرح شده است. در اين میان، معاون 
هماهنگی، نظــارت اقتصادی و زيربنايــی معاون اول 
رئیس جمهوری از محدوديت جدی آبی يزد، خوزستان، 
چهارمحــال و بختیاری و اصفهان خبــر داده و تأکید 
کرده است برای اين 4استان کشور، برنامه های خاص 

کوتاه مدت درنظر گرفته شده.

برنامه های یزد برای عبور از بحران 
بیش از نیمی از روســتاهای يزد سال گذشته با بحران 
آبی مواجه بودند و اين عدد امســال با توجه به کاهش 
۳0درصدی بارندگی افزايش قابل توجه خواهد داشت.

مديرعامل آبی منطقه ای يزد با بیان اينكه فالت مرکزی 
همیشه میزان بارش ها و منابع آب زيرزمینی کمی دارد 
به همشهری می گويد: يزد در مرکز اين فالت همیشه با 

تنش آبی بیشتری مواجه است.
محمدمهدی جواديان زاده با بیان اينكه بارندگی ها در 
اين استان طی 2سال گذشته حدود ۳0درصد کمتر از 
میانگین بلندمدت بوده است، می افزايد: از سوی ديگر 
منابع آب زيرزمینی هم افت شــديدی داشــته است 
و کیفیت الزم را ندارد. در اين شــرايط ما محدوديت 
زيادی برای تامین آب داريم. او با اشاره به تالش بی وقفه 
در بخش های مختلف برای رفع تنش آبی در ماه های 
پیش رو تأکید می کند: برای رفع کوتاه مدت تنش آبی 
در ماه های گرم ســال از 8ماه پیش صدور مجوز حفر 
چاه های جديد در دستور کار قرار گرفته است و طی آن، 

بیش از 50چاه جديد مجوز گرفتند.
باز تخصیصی آب برنامه  کوتاه مدت ديگر يزد برای رفع 
تنش آبی است که جواديان زاده به آن اشاره می کند و 
توضیح می دهد: ســعی کرديم بخشی از آب کیفی که 
در اختیار شــهرداری ها يا صنايع بوده را به منابع آب 
آشــامیدنی برگردانیم و به جای آن آب های با کیفیت 

پايین تر را اختصاص دهیم.
مديرعامل آبی منطقه ای يزد با اشــاره بــه مذاکره با 
جهادکشاورزی، کشــاورزان و آب و فاضالب توضیح 
می دهد: چاه های کشاورزی که امكان استفاده به عنوان 
آب آشامیدنی دارند نیز شناسايی شــده اند و مذاکره 
برای در اختیار گرفتن آنهــا در 6-5 ماه پیک مصرف 

 انجام شــده اســت تا پس از گندزدايی وارد شــبكه
آشامیدنی شوند.

کاهش 5۶درصدی ذخیره سدهای اصفهان 
ســد زاينده رود به عنوان مهم ترين منبــع تامین آب 
آشامیدنی و کشاورزی اصفهان هم اوضاع خوبی ندارد 
و اين استان در همســايگی يزد نیز روزهای سختی را 
پیش رو خواهد داشت. میزان پرشدگی سدهای استان 
اصفهان هم اکنون ۳۳درصد است که نسبت به میانگین 

بلندمدت با کاهشی معادل 56درصد مواجه بوده.
مدير دفتر بهره بــرداری از خطوط انتقــال آب آبفای 
اصفهان در اين بــاره می گويد: میــزان کمبود آب در 
روزهای بســیار گرم به ۳200 تا 4۳00لیتر در ثانیه 
می رســد و تامین آب آشــامیدنی جمعیــت بیش از 
4میلیون نفری ساکن در 58شهر و ۳80روستای تحت 
پوشش سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ را به مخاطره 
می اندازد. مجتبی اورنگی می افزايد: نیاز آب آشامیدنی 
شهرها و روستاهای تحت پوشش اين سامانه در روزهای 
گرم تابستان 16هزار و 500لیتر در ثانیه است و برای 
تامین کمبود آب مورد نیاز بايد فاز اضطراری ســامانه 
دوم آبرســانی اصفهان با ظرفیت 1600لیتر در ثانیه   
هر چه زودتر به بهره برداری برســد. بحران خوزستان، 

دامن کرخه را گرفت و خوزســتان را می توان استانی 
با بیشترين تنش آبی در کشــور دانست که طی چند 
سال گذشته همیشه روزهای بحرانی ای را در تابستان 
پشت سر گذاشته است. امسال اوضاع بارندگی و ذخیره 
سدهای اين اســتان به قدری بحرانی است که کشت 
تابستانه در حوزه کرخه به طور کامل ممنوع اعالم شده 
و عالوه بر همه اســتان که تنش آبی را تجربه می کند 
100روستای حوضه کرخه اوضاع بحرانی تری دارند. 
مديرعامل آبفای خوزستان اما در گفت وگو با همشهری 
تأکید می کند با درنظر گرفتن برنامه های کوتاه مدت 
و بلندمدت و اجرای پروژه های مختلف اين روســتاها 

تابستان امسال با مشكل خاصی مواجه نخواهند بود.
محمدرضا کرمی نژاد می افزايد: با توجه به تنش آبی در 
کرخه، آبرسانی حدود 100روستا را از محل رودخانه 
خارج کرديم و با خط انتقال آب غدير آبرسانی به اين 
روستاها را انجام داده  ايم. به جز برنامه های کوتاه مدت 
در حوضه کرخه، دولــت ۳60هزار میلیــارد ريال به 
طرح های آب و فاضالب اين استان اختصاص داده است.

تنش آبی ۶شهرستان چهارمحال و بختیاری
با وجود اينكه مسئوالن قول داده  بودند تنش های آبی 
در چهارمحال و بختیاری امســال به پايان برسد، اما 

همچنان با کاهش بارش ها و تشديد خشكسالی  نیمی 
از مردم اين استان با مشكل تامین آب آشامیدنی مواجه 
هستند. معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و 
فاضالب چهارمحال و بختیــاری در اين باره می گويد: 
شهرها و روستاهای 6شهرستان اســتان با تنش آبی 
روبه رو هســتند. مراد محمودی می افزايد: هم اکنون 
در شهرستان های شهرکرد، بروجن و بن و روستاهای 
خانمیرزا، لردگان و اردل تنش آبی داريم و پیش بینی 
می شود تعداد شــهرها و روســتاهای با تنش آبی در 
تابستان افزايش پیدا کند. وی با بیان اينكه هم اکنون 
70روســتا در استان با تانكر آبرســانی سیار می شود، 
می گويد: اين تعداد در تابستان به 200روستا افزايش 

پیدا می کند.
وارد مدار کــردن و اجاره چاه جديــد و افزايش پمپاژ 
چاه ها از راهكارهای اين استان برای عبور از تنش است.

    
سال گذشته 282شهر تنش آبی داشــتند و اين رقم 
در بهار امسال به ۳00مورد رسید و با توجه به کاهش 
9درصد ذخیره آبی سدهای کشور نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته پیش بینی می شود تابستان امسال تعداد 

بیشتری از شهرهای کشور درگیر تنش آبی باشند. 

برنامه های ویژه برای 4 استان با محدودیت آبی 
 يزد، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان 4استان با محدوديت جدی آبی مواجه هستند
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استاندار لرستان گفت: 100هزار میلیارد 
تومــان طــرح نیمه تمــام بــا پیشــرفت 
فیزیکــی 30تا 80درصــد در این اســتان 
وجود دارد. به گزارش ایرنا، فرهاد زیویار  
گفت: اگــر تاکنون ایــن میزان طــرح به 
بهره بــرداری می رســید زمینــه اشــتغال 
10هزار نفر در لرســتان فراهم می شــد. 
وی تأکیــد کــرد که تمــام تالش بــرای به 
نتیجه رسیدن پروژه های نیمه تمام انجام 

خواهد شد.

100
هزار

لرستان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
البــرز گفــت: تــا 23خــرداد مرحلــه دوم 
عملیــات ایمن ســازی تکمیلــی ســاالنه 
برای کودکان اتباع خارجی (افغانستانی، 
پاکستانی) در برابر بیماری فلج اطفال در 
اســتان البرز انجام می شــود. بــه گزارش 
ایسنا، شهاب مستوفی افزود: در مرحله 
اول ایمن ســازی فلــج اطفــال، بیــش از 
21هزار کــودک اتباع خارجی زیر 5ســال 
توســط کارشناســان مراکــز بهداشــت 

واکسن فلج اطفال را دریافت کردند.

21000
کودک

اصفهان

سیالب در مشهد قربانی گرفت
ناپايداری هوا و ورود ابرهای کومولونیمبوس )کومه ای بارا( 
در مشهد عصر روز جمعه، 20خرداد موجب ريزش بارش 
باران همراه با تگرگ در سطح شهر شد به طوری که طی 
۳0دقیقه شاهد 12میلی متر بارش بوديم؛ عددی که در 
سال جاری بی ســابقه و در دوره بلندمدت نیز کم سابقه 

است.
به گزارش همشهری، اين میزان بارندگی طی سال جاری 
بی ســابقه و در دوره بلندمدت نیز کم سابقه بوده است و 
 از همین رو، موجب آب گرفتگی معابر در 50نقطه شهر 

مشهد شد.
معاون محیط زيســت و خدمات شــهری شــهرداری 
مشــهد بیشــترين علت آب گرفتگی معابر شــهری در 
پی اين بارش هــا را حجم زياد بارش و پاســخگو نبودن 
کانال های جمع آوری آب های ســطحی دانست و گفت: 
زيرساخت های شهری مشــهد براســاس اين حجم از 
بارندگی طراحی نشده  و به همین دلیل درصورت وقوع 
چنین بارش هايی برای دقايقی برخی از معابر دچار آب 

افتادگی می شوند.
علی نجفی با بیان اينكه با توجه به شدت وزش باد بیش 
از 100درخت در شهر ســقوط کرد، افزود: برخی از اين 
سقوط ها باعث آسیب رساندن به خودروهای شهروندان و 

قطع برق در برخی مناطق شد.
به گفته معاون شــهردار مشــهد، آتش نشــانان بیش از 

200عملیات مرتبط با توفان و بارندگی انجام دادند.
  در همیــن زمان خارج از شــهر مشــهد و در مســیر 
مشهد-کالت سیالب به راه افتاد و موجب گرفتار شدن 

يک خودروی سواری شد.
سرهنگ حسین میش مست، رئیس پلیس راه خراسان 
رضوی در اين باره گفت: اين خــودرو هنگام بارندگی در 
بستر رودخانه متوقف بود و جســد راننده کشف شد، اما 

همسر وی هنوز پیدا نشده است.
هواشناســی خراســان رضوی پیــش از اين بــا صدور 
اطالعیه ای وزش باد شديد در برخی نقاط استان همراه 
با گرد و خاک، کاهش میدان ديــد و کاهش کیفیت هوا 
با احتمال بروز خسارت، وقوع بارش های رگباری همراه 
با رعد و برق در برخی نقاط و بــارش تگرگ از بعدازظهر 

جمعه تا روز يكشنبه را پیش بینی کرده بود.

تصویب طرح جامع منطقه ویژه 
اقتصادی سبزوار 

نماينده سبزوار در مجلس شورای اسالمی گفت: طرح جامع 
منطقه ويژه اقتصادی سبزوار در نشست شورای عالی مناطق 

آزاد تجاری، صنعتی و ويژه اقتصادی کشور تصويب شد.
به گزارش ايسنا، علی اصغر عنابســتانی با بیان اينكه طرح 
جامع منطقه ويــژه اقتصادی از مدت ها قبــل منتظر يک 
مصوبه در شورای عالی بود، افزود: پس از رايزنی های پیاپی 
با رئیس جمهوری و دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد و ويژه 
اقتصادی کشور در شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی 

و ويژه اقتصادی کشور تصويب شد.
نماينده سبزوار در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: با آغاز 
عملیات اجرايی طرح جامع منطقه ويژه اقتصادی سبزوار، 
زمین و بســتر الزم برای جذب ســرمايه گذاران و به وجود 
آمدن عرصه فعالیت های تولیدی و تجاری و افزايش صادرات 
کاال فراهم می شود. عنابستانی افزود: منطقه ويژه اقتصادی 
سبزوار در مسیر راه آهن و مجاورت جاده تهران- مشهد قرار 
دارد که با فعال شــدن اين منطقه تحولی اساسی در حوزه 

اقتصاد منطقه ايجاد خواهد شد.

پرداخت تسهیالت به مرغداران در قلب ایران
سخنگوی سازمان جهادکشاورزی سمنان آخرين اخبار و جزئیات از روند پرداخت 

تسهیالت حمايتی به بهره برداران پرورش مرغ گوشتی در اين استان را تشريح کرد. کشاورزی
به گزارش تسنیم، خدابخش عرب گفت: پرداخت تسهیالت حمايتی خريد نهاده های 
دامی به بهره برداران دام و طیور در روستاها و مناطق عشايری در دستور کار وزارت جهادکشاورزی و 
سازمان جهادکشاورزی سمنان قرارگرفته اســت. وی افزود: بیش از 2هفته است اجرای اين طرح 
حمايتی آغاز شده و تا کنون ۳700نفر از تولیدکنندگان در حوزه دام و طیور و شیالت در سامانه سیتا 
ثبت نام کردند و تقريبا 2هزار نفر از افرادی که ثبت نام کردند به بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل 
پرداخت کننده تسهیالت معرفی شدند. سخنگوی سازمان جهادکشاورزی سمنان با تأکید بر اينكه 
تسهیالت حمايتی برای همه فعاالن دام و طیور و بدون محدوديت است، عنوان کرد: فعاالن عرصه دام 
و طیور چه در روستا فعالیت داشته باشند و چه در عرصه های عشايری، مشمول دريافت تسهیالت 
هستند. عرب ادامه داد: در بررسی های انجام شده، ســمنان درباره پرداخت تسهیالت حمايتی به 
دامداران و مرغداران، در رتبه هفتم کشور قرارگرفته است که با توجه به تعداد بهره برداران اين استان 

نسبت به استان های ديگر، يک موفقیت برای جهادکشاورزی و بانک عامل محسوب می شود.

مازندرانعكس خبر

مازندران، قطب تولید گل و گیاه 
توسعه کشت گل وگیاه و توجه به احداث گلخانه ها در مازندران 
برای دست یافتن به اشتغال و بهره مندی از شغلی متناسب با 

زیست بوم و طبیعت استان، این بخش را به ظرفیتی ناب در حوزه 
اشتغال تبدیل کرده است. مازندران به دلیل قرار گرفتن در حاشیه 

دریای خزر از شرایط اقلیمی مناسبی برخوردار است و به همین 
منظور جایگاه ممتازی نیز در تولید انواع محصوالت دارد. 

صنعت گل و گیاه یکی از ظرفیت های بالقوه در این خطه است 
که کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای جوانان، افزایش درآمدهای 

غیرنفتی و توسعه اقتصاد کشور را  به همراه دارد. منبع:  مهر 

خراسان رضوی

خراسان رضوی
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آمارها نشان می دهد به دلیل 
رشد قیمت اوراق تسهیالت مسكن

مسکن هزینه تامین مالی 
وام مسکن با رشد زیادی مواجه شده است. 
طبق آمار های موجود یک زوج تهرانی برای 
دریافت 48۰میلیون تومان وام مسکن باید 
132میلیون تومان پرداخت کند. نرخ بهره 
مؤثر این اوراق هم اکنــون به 2۶.5درصد 

رسیده است.
به گزارش همشهری، قیمت اوراق تسهیالت 
مسکن از نیمه دوم سال گذشته شروع به 
رشد کرد. این روند صعودی اگرچه درابتدای 
ســال یک دور نزول کرد اما از اردیبهشت 
ماه دوباره شیب صعودی پیدا کرده و به طور 
مداوم در حال افزایش است. اهمیت نوسان 
قیمت این اوراق در این است که متقاضیان 
خرید مسکن برای دریافت وام مسکن ابتدا 
باید این اوراق را خریداری کنند و سپس با 
ارائه این اوراق به بانک مسکن وام خود را 

دریافت کنند. 
اعتبار هر برگ از این اوراق معادل 5۰۰هزار 
تومان اســت یعنی برای دریافت یک وام 
2۰۰میلیون تومانی متقاضی باید 4۰۰برگ 
از این اوراق را خریــداری کند و با ارائه آن 
به بانک وام خود را دریافت کند. در چنین 
شــرایطی هر چه نرخ ایــن اوراق در بازار 
افزایش یابد هزینه تامین مالی مســکن 

افزایش می یابد.

رشد قیمت  ها
اسفند ماه سال گذشــته قیمت هر برگ از 
اوراق تسهیالت مســکن به 17۰تا 18۰هزار 
تومان رســیده بود که این نرخ در فروردین 
ماه تا محدوده 75هزار تومان نزول کرد اما 
این روند چندان پایدار نبود و روند صعودی 
که از اردیبهشت ماه آغاز شده است از یک 
هفته پیش دوباره شتاب گرفته   و طبق آخرین 
آمار ها هم اکنون قیمت اوراق تســهیالت 
مسکن به طور میانگین به 137هزار تومان 
رسیده اســت. هم اکنون باالترین نرخ این 
اوراق مربوط به اوراق تسهیالت مسکن14۰1 
اســت که دیروز به قیمت 138هزار تومان 
دادوستد شــد و پایین ترین نرخ نیز مربوط 
به اوراق تسهیالت مسکن بهمن13۹۹ است 
که به قیمت 135هزارو4۰۰تومان دادوستد 
شد. مهلت استفاده از این اوراق 2سال است. 
این افزایش نرخ به معنای آن است که هزینه 
تامین مالی مسکن و همینطور نرخ بهره مؤثر 

این اوراق افزایش یافته است.

افزایش نرخ بهره اوراق 
هم اکنــون باالترین میــزان پرداخت وام 
مســکن مربوط به زوجین در شهر تهران 
است که می توانند جمعا 48۰میلیون تومان 
وام مسکن در قبال خرید اوراق تسهیالت 
مسکن دریافت کنند. یک زوج تهرانی باید 
۹۶۰برگ اوراق تسهیالت مسکن را که ارزش 

هر برگ آن 5۰۰هزار تومان است، بخرند تا 
بتوانند وام 48۰میلیون تومانی دریافت کنند. 
بانک مسکن نرخ بازده پرداخت این اوراق را 
17.5درصد برای یک دوره 12ســاله تعیین 
کرده است. اما نکته اینجاست که خریداران 
باید هم اکنون برای خرید این اوراق  به طور 
میانگین 132میلیون تومان هزینه کنند تا 
بتوانند با ارائه این اوراق به بانک مسکن وام 
خود را دریافت کنند؛ در نتیجه نرخ بهره مؤثر 
این اوراق با افزایش قیمت اوراق تسهیالت 
مسکن افزایش می یابد یعنی اینکه صرف نظر 
از 17.5درصدی کــه متقاضیان باید در یک 
دوره 12ســاله پرداخت کنند باید مبلغی را 
نیز صرف خریــد اوراق کنند که به افزایش 
نرخ بهره این اوراق منجر می شود که به نرخ 
بهره مؤثر معروف است. محاسبات همشهری 
نشــان می دهد با افزایش قیمت این اوراق 
هم اکنون نرخ بهره مؤثر این اوراق به محدوده 

2۶.5درصد رسیده است.

دالیل رشد هزینه وام مسکن
بررسی دالیل رشد قیمت وام مسکن نشان 
می دهد بخشی از دالیل رشــد قیمت وام 
مســکن به افزایش تقاضا برای خرید اوراق 
بازمی گردد زیرا با افزایش سقف وام مسکن 
اکنون متقاضیان باید اوراق بیشتری را برای 
دریافت وام خریداری کنند. به طور مثال یک 
زوج در تهران اکنون برای دریافت وام مسکن 

باید ۹۶۰برگ اوراق خریداری کند درحالی که 
سال گذشته باید نصف این میزان را خریداری 
می کرد. این موضوع به دلیل افزایش سقف 
وام مسکن بوده که به خودی خود به افزایش 
تقاضا برای خرید اوراق تســهیالت مسکن 
منجر شده است اما ماجرا به همین جا ختم 
نمی شــود. برخی اطالعات نشان می دهد 
حجم عرضه اوراق از بانک مسکن نیز نسبت 
به افزایش تقاضا رشــد نکرده است. تنها 
عرضه کننده این اوراق بانک مسکن است که 
داده های موجود نشان می دهد حجم انتشار 
این اوراق را افزایش نداده است. هنوز به طور 
دقیق مشخص نیست چرا بانک مسکن اوراق 
جدید تسهیالت مســکن منتشر نمی کند 
اما برخی خبر ها نشــان می دهد تفاهم هاي 
اولیه برای این کار با فرابورس ایران که محل 
مبادالت این اوراق است، انجام نشده است. 
دیروز خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام 
بانک مسکن نوشت: تفاهم بانک مسکن و 
فرابورس به منظور خروج تقاضای سوداگرانه 
از این بازار به نتیجه خاصی نرسیده و قیمت 
اوراق از برگه ای 8۰هزار تومان در زمان تفاهم 
به 135هزار تومان رسیده است. با توجه به 
شرایطی افزایش هزینه تامین مالی مسکن 
به یک مانع بزرگ برای متقاضیان خرید وام 
مسکن تبدیل شده زیرا خریداران این اوراق 
باید بهره های سنگینی را برای خرید خانه 

پرداخت کنند.

افزایش هزینه اوراق تأمین مالی مسکن
نرخ بهره مؤثر اوراق وام مسكن به 26.5درصد رسید

متقاضیان خريد مسكن بايد برای دريافت وام 480میلیون تومانی 1۳2میلیون تومان اوراق تسهیالت مسكن خريداری کنند

مسئوالن صنفی: ساعت کار نانوايی ها مشخص و در واحد صنفی نصب 
شده است و نانوايان نمی توانند کمتر از اين ساعت پخت کنند

در هفته های اخیر فعالیت برخی از نانوايی ها در مناطق مختلف کاهش 
يافته و به تشكیل صف های طوالنی در ساعاتی از روز منجر شده است

معمای کاهش ساعت کار نانوایی ها 

 »ســاعت کار نانوايی ها تغییر نكرده و اين واحدهای 
صنفی بايد مطابق ساعت کاری که برای آنها مشخص و گزارش

در واحد صنفی نصب شده در طول روز فعالیت کنند.« 
اين پاسخی است که يكی از مسئوالن صنفی حوزه نان سنتی تهران در 
پاسخ به سؤال همشهری درباره بی نظمی های اخیر در فعالیت نانوايی ها 
می دهد. در هفته های اخیر گزارش های متعــددی از کاهش فعالیت 
نانوايی های ســنتی در مناطق مختلف تهران و شهرستان های حاشیه 
تهران به همشهری رسیده که نشــان می دهد بعضی از اين واحدهای 
صنفی که پیش از اين از نخستین ساعات روز تا 8شب فعال بودند، حاال 
ساعات و حتی تعداد روز فعالیت خود در هفته را کاهش داده اند. در کنار 
تغییر ساعات فعالیت، گزارش های میدانی خبرنگاران همشهری حاکی 
از آن است که برخی نانوايی های سنتی اعم از سنگكی، بربری، لواش و 
تافتون در مناطق مختلفی از تهران طی هفته گذشته میزان پخت خود 
را کاهش داده اند و مردم در مراجعات بعدازظهر با نانوايی هايی مواجه 
می شوند که نانی برای عرضه ندارند. کاهش ساعت کاری نانوايی های 
سنتی و تعطیلی های طوالنی اين واحدهای صنفی در طول روز در حالی 
است که قیمت نان در يک سال اخیر تغییری نكرده و در نتیجه کاهش 
فعالیت را نمی توان تابعی از کاهش تقاضا دانست، برعكس، کاهش میزان 
پخت نانوايی  ها باعث ايجاد ازدحام در ســاعاتی از روز در بســیاری از 
واحدهای صنفی شده و شــكايت های متعددی را به دنبال داشته که 
شهروندان برای تهیه نان بايد ساعات بیشتری را در صف بگذرانند. برخی 
شهروندان در گفت وگو با خبرنگار همشــهری اعالم کردند به ويژه در 
روزهای پايانی هفته و با رشد تقاضا به دلیل تعطیلی آخر هفته، با مراجعه 
به نانوايی های متعدد در يكی از مناطق تهران، موفق به تهیه نان نشده اند. 
بعد از تغییرات قیمت آرد صنف و صنعت و افزايش نگرانی ها درخصوص 
افزايش قیمت نان، دولت اعالم کرد نرخ نان های سنتی به هیچ عنوان 
تغییر نخواهد کرد و مابه التفاوت نرخ آرد به نانوايان پرداخت می شود تا 

نان گران نشود.

چرا بعضی نانوایی ها کار نمی کنند؟
يک ماه پیش همزمان با عملی شدن تغییرات قیمت گندم و آرد، گرچه 
نانوايی های سنتی از افزايش قیمت آرد صنف و صنعت مستثنی  شدند 
اما پیش بینی  کارشناسان اين حوزه نشان می داد معاف نشدن نانوايی های 
سنتی از اين مزيت، باعث سرازير شدن بخشی از آرد يارانه ای از سمت 
سنتی ها به سوی صنعتی ها و فانتزی ها خواهد شد و بهتر اين بود که برای 
حفظ سالمت کاری، تمام واحدهای صنفی مرتبط با نان يكسان ديده 
شوند. حاال که يک ماه از اجرای سیاست جديد دولت در ساماندهی نرخ 
آرد با هدف کاهش قاچاق اين کاال به خارج از کشور گذشته، مشكالت 
ديگری دراين حوزه بروز کرده که به نظر می رســد بی ارتباط با نرخ آرد 
نیســت. گرچه نانوايی ها کاهش میزان پخت را به نبود تقاضا و افزايش 
هزينه تولید نسبت می دهند، اما کارشناســان و البته مردم معتقدند 
فروش آردهای يارانه ای  سود بیشــتر و زحمت کمتری برای نانوايی ها 
دارد. فعاالن صنفی اما اين موضوع را به شدت تكذيب می کنند. رئیس 
اتحاديه نانوايان سنگكی تهران در گفت وگو با همشهری، با رد اين ادعا 
گفت: تمام نانوايی های سنگكی بدون وقفه و تمام ساعت در حال فعالیت 
هستند و حتی بعضی از واحدهای صنفی به دلیل باال بودن تقاضا ناچارند 
عالوه بر سهمیه خود، آرد بیشتری تهیه کنند تا مردم بدون نان نمانند. 

علی اصغر پابرجا با اشاره به مشخص بودن ساعت کاری نانوايی ها از سوی 
اتحاديه افزود: ساعت کاری واحد صنفی متفاوت و از 6صبح تا 9، 10 يا 
11شب متغیر است اما اين ساعت کاری هرچه که هست در واحدهای 
صنفی نصب شده و نانوايی نمی تواند کمتر از اين ساعت فعالیت کند. 
وی با تأکید بر برخورد با واحدهای صنفی متخلف درصورت گزارش از 
سوی مردم افزود: نان ســنگک بازار آرامی دارد و در هفته های گذشته 
هم تغییری درآن مشاهده نشده، ممكن است شكايت ها مربوط به ديگر 
نانوايی ها و به دلیل افزايش تقاضا باشد. تماس های همشهری با رئیس 
اتحاديه نان های ســنتی تهران برای پیگیری اين موضوع درباره ديگر 
نانوايی های سنتی، روز گذشته حاصلی نداشت و مسئوالن اين اتحاديه 

پاسخگو نبودند.

تثبیت قیمت و تعطیلی نانوایی ها
به صرفه نبودن فعالیت، دلیلی ديگری است که برای کم شدن فعالیت 
نانوايی ها اعالم می شــود. آخريــن تغییرات نرخ نان به خرداد ســال 
گذشــته برمی گردد که در آن زمان قیمت هر عدد نان بربری حداکثر 
2500تومان، هر عدد نان ســنگک ۳هزار تومان، تافتون حداکثر هزار 
تومان و لواش 600تومان تعیین شد. بعد از اين تاريخ نانوايی ها تغییر نرخ 
نداشته اند و در طول يک سال گذشته بارها نسبت به تثبیت قیمت نان 
با وجود رشد هزينه های تولید گاليه داشته اند. رئیس اتحاديه نانوايان 
سنگكی تهران، تثبیت قیمت نان را يكی از داليل کاهش تمايل واحدهای 
صنفی به فعالیت در اين حوزه اعالم کرد و گفت: هزينه های نانوايی ها 
باال رفته و تنها با تثبیت نرخ آرد نمی توان انتظار داشت قیمت نان ثابت 
بماند. پابرجا افزود: آنالیز نرخ نان فرمول دارد و بايد همه چیز در آن ديده 
شود، وقتی دولت هر کیسه آرد را 600هزار تومان به نانوايی ها می فروشد 
و نرخ نان را برای بیش از يک سال تعیین می کند، چنین روندی فعالیت 
نانوايی ها را از صرفه خارج می کند و منجر به تعطیلی واحدهای صنفی 

می شود، اتفاقی که در يک سال اخیر رو به افزايش بوده است.

گوشت قرمز بدون تغییر قیمت
قیمت گوشت قرمز گرم و منجمد در میادين میوه و تره بار، طی 
يک ماه گذشته بدون تغییر بوده است. به گزارش همشهری، بعد 
از تغییراتی که ارديبهشــت ماه در قیمت گوشت قرمز صورت 
گرفت و قیمت اين محصول را در میادين پس از ۳ماه تثبیت، 
اندکی افزايــش داد، در يک ماه اخیر ايــن محصول تغییر نرخ 
نداشته و همچنان با قیمت های پیشین در دسترس شهروندان 
است. گوشــت منجمد وارداتی نیز با قیمت کیلويی 115هزار 
تومان و گوشــت منجمــد داخلی با حداکثــر قیمت کیلويی 

160هزار تومان در حال عرضه است.
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137.۰۰۰
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گوساله

13۹.۰۰۰

گوسفندی

گوساله

کیلوگرم/ تومان

قیمت جدید نان های شرکتی
نان های بسته بندی شرکتی که در سوپرمارکت ها 
عرضه می شــوند، در فاصله يک  ماه اخیر ۳5درصد 
افزايش قیمت داشته اند. ارديبهشــت ماه با تغییر 
قیمت آرد صنايع و نانوايی هــای فانتزی پز، قیمت 
نان های صنعتی و فانتزی نیز برای مصرف کنندگان 
افزايش يافت. هم اکنون قیمت متوســط هر بسته 
500گرمی نان تست ســفید ۳5هزار تومان و هر 
بسته تســت غنی شــده تا ۳6هزار تومان افزايش 
يافته اســت. اين قیمت در ارديبهشت ماه ۳0هزار 

تومان بوده است.

قیمت ها به تومان

16.500تست مینی سیاه- 270گرمینان آوران

29.500تست غالت- 500گرمینان آوران

34.200تست هفت غله- 530گرمیسه نان

12.750تافتون طالیی- 450گرمسه نان

10.800پیتا 5+1- 370گرمیسه نان

32.000سوخاری جو و شوید- 400گرمیتالش

16.500تست جو- 280گرمینان آوران

20.000گاتای گردویی- 180گرمینان آوران

میادين

بازارها

چهره ها

سوپرمارکت

تاالر شیشه ای

1.521.۰۰۰

1.52۰.5۰۰

1.52۰.۰۰۰

1.51۹.5۰۰

1.51۹.۰۰۰

1.518.5۰۰

1.518.۰۰۰

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 2هزار و 8واحد، 
معادل 0.13درصد نزول کرد و به یک میلیون و 518هزارو 
290واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 1535واحد 

نزول به 419هزار و 866واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
200شرکت رشد و 365شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 20شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

فروش حقوقی

فروش حقیقی

194

370

1436

1260

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روزگذشته سهامداران حقیقی هزارو 
260میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به هزارو 436میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 176میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس در 
مبادالت دیروز 10هزارمیلیاردتومان نزول کردو به 7195هزار 
میلیارد تومــان رســید. ارزش دالری کل بازار ســهام ایران با 
توجه به قیمت روز گذشته هردالر آمریکا دربازار تهران، که 
در محدوده 32هزار و750تومان دادوســتد شــد، هم اکنون 

معادل 219میلیارد و 690میلیون دالر است.

735۰
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725۰

72۰۰

715۰

71۰۰

11 خرداد 1۶ خرداد 17 خرداد 18 خرداد 2۰ خرداد

ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبادالت دیــروز 7هــزارو 699میلیــارد تومــان اوراق بهادار 
دربازار سرمایه دادوستد شد که از این میزان هزارو 630میلیارد 
تومان به معامالت خرد سهام و بقیه به اوراق بدهی و معامالت 
عمده اختصاص یافت. این ارقام نشــان می دهــد که ارزش 
کل معامالت خرد در دادو ستد های روز گذشته 1623میلیارد 

تومان معادل 50درصد نزول کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

17

4

62 34

83

قیمت پایانينامنماد
1.354.090امتیاز تسهیالت مسکن بهمن99تسه9911
1.356.021امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت1400تسه0002
1.357.709امتیاز تسهیالت مسکن تیر99تسه9904
1.359.655امتیاز تسهیالت مسکن دي99تسه9910
1.360.454امتیاز تسهیالت مسکن آبان99تسه9908
1.360.881امتیاز تسهیالت مسکن آبان1400تسه0008
1.361.623امتیاز تسهیالت مسکن آذر99تسه9909
1.363.042امتیاز تسهیالت مسکن مهر1400تسه0007

قیمت پایانينامنماد
1.363.563امتیاز تسهیالت مسکن مرداد 1400تسه0005
1.364.697امتیاز تسهیالت مسکن تیر1400تسه0004
1.365.725امتیاز تسهیالت مسکن دي1400تسه0010
1.366.541امتیاز تسهیالت مسکن آذر 1400تسه0009
1.367.143امتیاز تسهیالت مسکن بهمن 1400تسه0011
1.370.111امتیاز تسهیالت مسکن شهریور1400تسه0006
1.370.505امتیاز تسهیالت مسکن مرداد99تسه9905
1.370.662امتیاز تسهیالت مسکن فروردین1400تسه0001

قیمت پایانينامنماد
1.374.046امتیاز تسهیالت مسکن اسفند99تسه9912
1.375.779امتیاز تسهیالت مسکن شهریور99تسه9906
1.375.854امتیاز تسهیالت مسکن خرداد1400تسه0003
1.376.229امتیاز تسهیالت مسکن سال1400تسه1400
1.380.115امتیاز تسهیالت مسکن مهر99تسه9907

1.380.583امتیاز تسهیالت مسکن سال1401تسه1401

آخرین قیمت اوراق تسهیالت مسکن در فرابورس - ارقام به ریال

     فروش ارز مسافرتی به چه کسانی ممنوع است؟ 
براساس بخشــنامه بانک مرکزی به صرافی ها، فروش ارز 
مسافرتی به افراد دوتابعیتی و کسانی که در خارج از کشور 
اقامــت دارند، ممنوع اســت. کامران ســلطانی زاده، عضو 
کانون صرافان ايران گفت: طبق بخشــنامه بانک مرکزی، 
ارز مســافرتی به افــرادی تعلق می گیرد کــه فقط ويزای 
توريستی يا مسافرتی داشته باشــند و کسانی که در خارج 
از کشور اقامت داشته باشند، مشمول دريافت ارز مسافرتی 

نمی شوند. 
براســاس بخشــنامه بانک مرکزی، حداکثر میزان فروش 
ارز توسط شــرکت های صرافی به هر ايرانی باالی 18سال 
و يک بار در ســال تا ســقف مقرر برای کشــورهای با ويزا 
به صورت هوايی معادل 2هزار يورو، برای کشورهای بدون 
ويزا به صورت هوايی ۳00يورو و مسافرتی به صورت زمینی، 
ريلی و دريايی نیز ۳00يورو يا معادل آن به ساير ارزهاست.

     قیمت تن ماهی و رب گوجه فرنگی تغییر نکرده است
دبیر اتحاديه بنكداران مــواد غذايی گفت: عرضه تن ماهی 
و رب گوجه فرنگی از سوی تولیدکنندگان در بازار محدود 
شــده، اما هنوز افزايش قیمتی برای اين دو کاال رخ نداده 
است. قاسمعلی حسنی افزود: تن ماهی و رب گوجه فرنگی از 
اقالمی است که تا پیش از آزادسازی قیمت روغن خوراکی 
به صورت تحمیلی بــه بنكداران داده می شــد و بنكداران 
برای تامین روغــن خوراکی در بازار مجبــور به خريد رب 
گوجه فرنگی و تن ماهی از تولیدکنندگان می شدند، اما در 
يک ماه گذشته اين محصوالت از تحمیلی بودن خارج شده و 
عرضه آن به بازار محدود شده است. بنكداران پیگیری هايی 
برای خريــد کاال از تولیدکنندگان کرده انــد، اما با عرضه 
محدود و اندک به دستشــان می رســد و تولیدکنندگان 
در انتظار تصمیم برای اصالح قیمت اين دو کاال از ســوی 
سازمان حمايت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند.

جعفر قادری 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 

فــروش کیلویــی نــان هیــچ ارتباطــی با 
یارانــه نــان نــدارد و یــک بحــث مکمــل 
تصمیمــات بــرای فــروش نــان اســت و 
اصال جزو برنامه های هدفمندی  یارانه 
نیســت.وقتی افــراد نــان را خریــداری 
می کنند از حجم نان به فروش رســیده 
مطمئن باشــند که از فروش زیاد و کم 
نــان جلوگیــری می شــود. قیمــت نــان 
را مانند همیــن روال بــه نانــوا پرداخت 
می کنند اما مابه التفاوت نرخ آرد با ارز 
آزاد را بــا یارانــه 4200تومانــی دولت به 

نانوا پرداخت خواهد کرد.

مهدی دادفر
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

تــا زمانــی کــه دســتورالعمل به صــورت 
جامــع و نهایــی منتشــر نشــود، اینکــه 
بخواهیم بگوییم چــه خودروهایی وارد 
خواهد شــد یا چــه خودروهایــی امکان 
واردات ندارنــد، به صورت کلی اشــتباه 
اســت؛ زیرا تا زمانــی که نرخ عــوارض، 
نــرخ تعرفــه و همچنیــن دیگــر مــوارد 
فزاینــده قیمــت تمام شــده کاالهــای 
وارداتــی تعیین نشــود، هیــچ قطعیتی 
وجــود نخواهــد داشــت و نمی تــوان 
اظهارنظر کــرد. با توجه بــه اینکه هنوز 
دســتورالعمل واردات خودرو مشخص 
نیست، واردکنندگان نیز اقدامی برای 
واردات انجام نداده اند. اگر قرار باشد از 
شهریور ماه امسال واردات آغاز شود، 
بایــد از همین امــروز واردات آزاد شــده 
باشد و ثبت سفارش ها صورت گیرد تا 

مراحل واردات خودرو طی شود.



... و باالخره 
بازی دوستانه

  سرانجام از نخستین حريف تدارکاتی تیم 
ملی در مسیر آماده ســازی برای جام جهانی 
رونمايی شــد، اما هر چقدر جزئیات بیشتری 
را در مورد اين مسابقه مرور می کنیم، بیشتر 
به اين نتیجه می رســیم که تیم ملی يكی از 
عجیب تريــن دوره های تاريخ اش را ســپری 
می کند. بعد از مدت زيادی بالتكلیفی و انتظار 
برای نخســتین مسابقه دوســتانه، حاال تیم 
ملی در حالی روبه روی الجزاير قرار می گیرد 
که شــرايط برگزاری اين مسابقه، اصال شبیه 
نبردهای معمولی فوتبال نیست. چرا روبه روی 
الجزاير، با يک مســابقه عادی فوتبال روبه رو 
نیستیم؟ اول اينكه ساعت بازی تنها در فاصله 
يک روز با انجام آن قطعی شده است. دوم اينكه 
در صفحه رسمی فدراسیون فوتبال الجزاير  يا 
صفحه ويكی پديای تیم ملی اين کشور، هیچ 
نشانی از اين مسابقه وجود ندارد. ماجرا زمانی 
عجیب تر می شــود که بدانیم حتی در تقويم 
تیم ملی ايران در ســايت رسمی فیفا، بازی با 
انگلیس »نخستین« بازی اســت و نشانی از 
اين نبرد تدارکاتی ديده نمی شود. اگر ماجرا 
تا همین جا به اندازه کافی شوکه کننده به نظر 
نمی رسد، کافی است بدانیم که نرم افزارهای 
پوشــش اينترنتی نتايج فوتبــال که معموال 
حتی زمان ديدار گمنام ترين تیم  های دنیای 
فوتبال را منتشــر می کننــد، کوچک ترين 
اطالعاتی از اين مســابقه منتشــر نكرده اند. 
همه اين جزئیات در کنار هم، نشان می دهند 
که اين بازی شــباهتی به نبردهای دوستانه 
معمول در دنیای فوتبال نــدارد. تیم ملی در 
حالی برای انجام يک مسابقه، تا اين حد زجر 
می کشد و به هر شرايطی تن می دهد که رقبای 
همگروه اش در جام جهانی در اين فیفادی روی 
هم »1۳ بازی« در برنامه گنجانده اند. رقابت 
با چنین تیم هايــی برای ايــران، يک رقابت 
نابرابر اســت و مســئولیت اصلی نابرابر شدن 
آن نیز، با فدراسیونی اســت که ظاهرا حتی 
برای بديهی ترين نیازهای تیــم ملی قبل از 
شرکت در مهم ترين تورنمنت دنیای فوتبال، 

برنامه ای ندارد.
  درست در روزهايی که کره و ژاپن فهرست 
ستاره های پرشمار رقبای تدارکاتی شان را مرور 
می کنند، فوتبال ايران بايد با فهرست غايبان 
پرشمار تیمی مثل الجزاير قبل از نبرد دوستانه 
روبه رو شود. بسیاری از ســتاره های کلیدی 
اين تیم روبه روی ايران به میــدان نمی روند. 
رياض محــرز که در ترکیب من ســیتی فاتح 
لیگ برتر شده و مهم ترين بازيكن حال حاضر 
الجزاير است، بخشــی از ترکیب اين مسابقه 
نخواهد بود. اسالم ســلیمانی نیز که به عنوان 
يكی ديگر از مهم  ترين ستاره های اين سال های 
الجزاير در اســپورتینگ پرتغال توپ می  زند، 
فعال به استراحت می پردازد و روبه روی ايران به 
میدان نمی رود. هشام بوداوی، سفیان بن ديكه 
و رايس ام بولهی نیز ديگــر مهره های مهمی 
هســتند که روبه روی تیم ملی ايران در زمین 
ديده نمی شوند. در حقیقت به نظر می رسد که 
تیم اسكوچیچ روبه روی تیمی نصفه و نیمه از 
الجزاير به زمین می رود. اين مسابقه هم بیشتر 
از آنكه يک محک جدی بــرای تیم ملی ايران 
باشــد، محكی برای مهره های جوان الجزاير 
است که تجربه چندانی در تیم ملی ندارند. در 
واقع ايران بعد از مدت ها انتظار، در مسابقه ای 
ظاهر خواهد شد که بیشــتر برای حريف اش 

مفید به نظر می رسد!
  هماننــد دوره قبلــی، الجزايــر بــه 
جام جهانــی2022 نیز صعود نكرده اســت. 
بدون ترديد اگر آنها راهی جام جهانی شــده 
بودند، حاال يــک برنامه تدارکاتــی از پیش 
تعیین شده داشــتند و بعید بود در يک نبرد 
ناگهانی روبه روی تیم ملی ايران قرار بگیرند. 
الجزايــر در جام جهانــی2014 نمايش های 
خوبی داشــت اما بعــد از چهارمین صعود به 
رقابت های جام جهانی، ديگر نتوانست خودش 
را در روسیه و قطر به اين جام برساند. آخرين 
موفقیت بزرگ برای اين تیم هم در سال2019 
با دومیــن قهرمانــی در جام ملت های آفريقا 
به دســت آمد. اين تیم البته در ســال2021 
قهرمان  عرب کاپ هم شد اما بسیاری از تیم ها 
با ترکیب اصلی شان در آن جام شرکت نكرده 
بودند. آنها صاحب يک نســل طاليی هستند 
که به آخرين ســال های دوران فوتبال شــان 
نزديک شده اند. ســتاره های اين نسل طاليی 
البتــه روبــه روی ايــران در زمین مســابقه 
حضور نخواهند داشــت. ســفید و سبزها در 
رده چهل و چهارم رنكینگ فیفا هســتند و در 
حقیقت 2۳پله پايین تر از تیم ملی ايران ديده 
می شوند. به هر حال تیمی که امروز روبه روی 
ايران قرار می گیرد، تنها ســايه ای از تیم ملی 
الجزاير اســت. اين در حالی است که مديران 
فدراســیون مدعی رويارويی با تیم اصلی اين 
کشــور هســتند. ظاهرا طرف مقابل هم روی 
ناآشنايی فدراسیون نشینان نسبت به مهره های 
ثابت تیم شان حســاب باز کرده اند. تیمی که 
امروز در مقابــل تیم ملی می ايســتد، هرگز 
نمی تواند اين تیم را در معرض يک محک بزرگ 
و کلیدی قرار بدهد. ظاهرا قرار است همچنان 
نكات مبهم زيادی در مورد اين تیم برای اعضای 
کادر فنی وجود داشــته باشد. ناشناخته بودن 

البتــه تا حدی بــرای هر 
تیمی مفید به نظر می رسد 

اما نه آنقدر که حتی خود ســرمربی هم ديگر 
شناختی روی تیم اش نداشته باشد.
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سخت ترین کار دنیا 
هواداری از توست!

در مورد فرهاد مجیدی که انگار خودش را 
بیشتر از همه دوست دارد
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سرمربی این روزهای پرسپولیس داستان های 
عجیبی با  مدافعان راستش داشته است
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نفرین شده

 پنجره پرسپولیس؛ 
همان همیشگی

بدهی به شهرخودرو بابت رضایتنامه 
گل محمدی پنجره پرسپولیس را بست
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اتفاق روز

العجایب !
چگونه به هر قيمتي، يک مسابقه 

تدارکاتي داشته باشيم؟ 
تيم ملی امشب در اولين بازی 

دوستانه اش به مصاف الجزاير می رود 
که ستاره هايش را در اختيار ندارد
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داستان حافظه

چیزی از سپاهان باقی می ماند؟

چیزی از این بازیکن کم شد؟

کمتر کســی فكر می کــرد يحیی 
گل محمدی برای بقا در پرسپولیس 
از دستیارانش بگذرد و به نوعی آنها 
را فدا کند، اما اين اتفاق رخ داد. او 
از مدت ها قبل با اتهام ناکارآمدی 
دستیارانش مواجه بود، هرچند خیلی 
زير بار آن نمی رفت. نهايتا اما وقتی اعتراض ها اوج گرفت و کار 
به جايی رسید که اخراج خود يحیی ترند تويیتر شد، سرمربی 
پرسپولیس قبول کرد مربی دروازه بان ها و بدنساز اين تیم تغییر 
کنند. به اين ترتیب داوود فنايی که اين اواخر زمزمه های زيادی 
در مورد اختالف نظرش با حامد لک وجود داشت، از پرسپولیس 
رفت. جالب است که فنايی بعد از شكست پرسپولیس در دربی 
حذفی، در يک استوری اينستاگرامی منتقدان يحیی را متهم 

کرده بود که مثل ماهی حافظه ضعیفی دارند.

ســپاهان اصفهان که طی سال های 
گذشته بیشــتر با جذب بازيكن از 
تیم های مختلف شناخته می شد، 
امسال در مســیری معكوس قرار 
گرفته اســت. بالفاصله بعد از پايان 
فصل شاهد جدايی محرم نويدکیا از اين 
تیم بوديم تا آنها حاال دنبال سرمربی جديد باشند. در همین فاصله 
دانیال اسماعیلی فر به پرســپولیس پیوست و سجاد شهباززاده، 
سروش رفیعی و گئورگی ولسیانی هم در آستانه انتخاب تیم های 
جديدشان هستند. قرارداد هر سه بازيكن تمام شده؛ درست مثل 
ياسین سلمانی پديده جوان اين تیم که بازيكن آزاد است و می گويد 
از اروپا پیشــنهاد دارد. اين وســط میالد جهانی هم به پیونیک 
ارمنستان پیوست که البته اين يكی موقتی و برای انجام مسابقات 
پلی آف لیگ قهرمانان اروپاســت. اينطوری پیش برويم، تا پايان 

نقل وانتقاالت چیز زيادی از سپاهان باقی نخواهد ماند.

دانیال اســماعیلی فر بعد از پیوستن 
بــه پرســپولیس دســت به يک 
حرکت زيبا زد و از عوامل باشگاه 
سپاهان تشكر کرد. او چند فصل 
در تیم اصفهانی توپ زد و با پايان 
قراردادش ســرخپوش شد. دانیال اما 
حرمت نگه داشت و قدردان آن باشگاه و هوادارانش بود. از اين 
کارها در فوتبال ايران کمتر می بینیم. فصل گذشــته همین 
روزها شهريار مغانلو از پرسپولیس به سپاهان رفت، اما نه تنها 
چنین رفتاری انجام نداد، بلكه تصاويرش با پیراهن پرسپولیس 
را از صفحه اينستاگرامش پاک کرد؛ رفتاری بیهوده و جنجالی 
که کلی سر و صدا به پا کرد و دلخوری به وجود آورد. اين کارها 
واقعا زائد است. االن که اسماعیلی فر از سپاهانی ها تشكر کرده، 
چیزی از او کم شده؟ هم هواداران تیم سابقش خوشحال شدند 

و هم پرسپولیسی ها از شخصیت باالی او لذت بردند.

حامد لک روز گذشته با حضور در باشگاه 
پرســپولیس برگه فســخ قرارداد خود را 
دريافت کرد تا رسما از اين تیم جدا شود. 
دروازه بان پرسپولیس با توجه به بازگشت 
علیرضا بیرانوند قراردادش را فســخ کرد تا احتماال به يكی از تیم های 
استان کرمان ملحق شــود. لک در فصل گذشته يكی از دروازه بان های 
ضعیف لیگ برتر بود و نقش زيادی در افت پرسپولیس و از دست رفتن 
قهرمانی اين تیم داشت. او در 25بازی لیگ و حذفی برای تیمش به زمین 
رفت و در مجموع نمره اش کمتر از احمد گوهــری بود که 6بازی برای 
سرخپوشان انجام داد. اين دو گلر مجموعا در ۳1بازی لیگ و حذفی از 
دروازه پرسپولیس حراست کردند و 2بازی باقیمانده هم به رادوشويچ 

رسید که در میانه فصل پرسپولیس را ترک کرد.

کارنامه حامد لک در فصل گذشته نشان 
می دهد او در لیگ برتــر طی 2۳بازی 
16گل دريافت کرد و فقط در 10بازی 
موفق به کلین شیت شد. البته يكی 
از اين 10بازی هم ديدار با تراکتور بود که هرگز به پايان نرسید و 
لک فقط در همان 50دقیقه ای که بازی جريان داشت کلین شیت 
کرد. او در جريان هر ۳باخت اين فصل پرسپولیس مقابل تیم های 

آلومینیوم، نفت آبادان و سپاهان درون دروازه قرار داشت و اتفاقا در 
هر ۳بازی هم اشتباهات فاحشی داشت که بدترين آنها روی گل اول بازی 
با نفت آبادان بود. او البته بازی  های خوب هم در اين فصل داشت اما تعداد 
آنها بسیار انگشت شمار بود. مثال بازی رفت مقابل سپاهان که با برتری 
يک بر صفر پرسپولیس تمام شد و بازی برگشت مقابل فوالد که اين بازی 

را هم قرمزها يک بر صفر بردند.

حامد لک در بازی با فوالد نمره 7.44و در 
بازی با ســپاهان نمــره 7.40را از متريكا 
گرفت که بهترين نمرات او در طول فصل 
بودند. نمره 5.80در بــازی با نفت آبادان 
)بعد از آن اشتباهات معروف( هم بدترين نمره او در طول فصل بوده است. 
میانگین نمرات حامد لک در طول فصل 6.84شد که او را در رتبه سیزدهم 
جدول دروازه بان ها قرار داد. يعنی در لیگ بیســت ويكم 12دروازه بان 
عملكردی بهتر از لک داشتند که نام صادقی )فجرسپاسی(، محسن زاده 
)نفت مسجدســلیمان(، حق شناس و بشــاگردی )هوادار(، فرعباسی 
)ذوب آهن( و البته احمد گوهری هم در میان آنها ديده می شود. گوهری 
با 5بازی برای پرسپولیس و 12بازی برای نفت آبادان به نمره 7.0۳در 

سايت متريكا رسید و ششمین دروازه بان برتر اين فصل شد.

در فصل گذشته استقالل و نســاجی به ترتیب قهرمان 
مسابقات لیگ و جام حذفی شــدند و طبیعتا پیش از 

شروع فصل جاری بايد ســوپرجام را برگزار کنند. 
ســهیل مهدی، مسئول برگزاری مســابقات گفته 
تالش سازمان لیگ بر اين است که سوپرجام را در 
هفته اول مرداد برگزار کند. البته از اين حرف ها زياد 

زده می شود و بايد ببینیم در مرحله عمل چه اتفاقی 
رخ می دهد. با اين حال نكته جالب به شــرايط مشابه 

قهرمانان لیگ و حذفی مربوط می  شــود؛ دو تیمی 
که به شكلی عجیب و غیرمنتظره درگیر مشكالت 
جانبی شدند. مهم ترين مسئله استقالل و نساجی 

هم اکنون اين اســت که ســرمربی ندارند. داستان 
استقالل که سوژه داغ اين روزهاســت؛ جايی که فرهاد مجیدی 

بعد از قهرمان کردن اين تیم به شكل ناگهانی از جمع 
آبی ها جدا شــد و هدايت االتحاد کلبا در لیگ امارات 
را پذيرفت. تالش مديران باشــگاه برای پیدا کردن 
جانشــین او ادامه دارد و البته تا زمان تنظیم اين 
مطلب به جايی نرسیده اســت. نساجی هم بعد 
از قهرمانــی تاريخی اش در جــام حذفی درگیر 
مشكالت زيادی با ســاکت الهامی شد و نهايتا بعد 
از اختالف با مديران باشــگاه از ســمتش کنار رفت. 
در نتیجه هر دو تیم درگیر در ســوپرجام مشكالت 
زيادی دارنــد و البته محل برگزاری اين مســابقه 
هم مشخص نیست. فصل گذشــته سوپرجام در 
سیرجان برگزار شد و فوالد با شكست پرسپولیس 

کاپ قهرمانی را باالی سر برد.

نكتهبازی

متریکاآماربازی

بالتکلیفی سوپرجامی ها
وجه تشابه جالب قهرمانان لیگ و حذفی

رسول بهروش| ماه عسل قهرمان 
لیگ برتر خیلــی کوتاه تر از حد 
انتظار بود. امروز هواداران استقالل 
بايد از قهرمانی بی شكست شــان 
لذت می بردنــد و بــرای فتح جام 
بعدی نقشه می کشــیدند، اما اتفاقی 
که رخ داده دقیقا برعكس است. شهد 
موفقیت به سرعت در کام آبی ها به زهر 
تبديل شد. آنها حاال مستاصل و سراسیمه، 
بی سروسامانی تیم شان را سیاحت می کنند؛ 
تیمی که ســرمربی ندارد و طبیعتا در بازار 
نقل وانتقــاالت هم فعال نیســت. حاال اينكه 
مربی بعدی چه کسی باشد، چه تیمی ببندد و 
چه نتايجی بگیرد، خودش يک داستان مفصل 

ديگر است.
نقش اول هرج ومرج اين روزهای اســتقالل 
اما کسی نیســت جز فرهاد مجیدی؛ مردی 
که انگار غافلگیر کــردن ديگران را نوعی 
»قدرت نمايــی« می دانــد و از آن لذت 
می برد. اين مربــی در روزهای پايانی 
فصــل هیــچ واکنشــی به شــايعه 
جدايی اش از استقالل نشــان نداد. 
تازه يک هفته بعد از جشن قهرمانی بود 

که مجیدی تأيید کرد با وجود باقی ماندن 2فصل از 
قراردادش، از استقالل جدا شده است. او تنها 48ساعت 
بعد به عنوان سرمربی جديد االتحادکلبا معرفی شد تا 
روشن شود توافقش با باشگاه اماراتی از مدت ها قبل 
نهايی شــده بود. اين يعنی قرارداد فرهاد با استقالل 
از نظر آقای مجیدی ارزش چندانی نداشته و او اصال 
باشگاه را در موقعیتی ندانسته که بخواهد با جدايی اش 

مخالفت کند؛ همین قدر خودخواه!
در جهان فوتبال بسیار مرسوم است که مربیان پیش 
از پايان فصل خبر جدايی شان را اعالم کنند تا دست 
باشگاه را برای برنامه ريزی باز بگذارند. اين همان کاری 
است که اريک تن هاخ هلندی همین اواخر انجام داد 
و به اطالع همه مردم جهان رساند که در پايان فصل 
با ترک آژاکس، ســرمربی منچســتريونايتد خواهد 
شد. شــبیه اين کار را هانســی فلیک پیش از ترک 
بايرن مونیخ انجــام داد و البته مارکو رزه، ســرمربی 
مونشــن گالدباخ هم 4 ماه زودتر اعالم کرد در پايان 
فصل راهی دورتموند می شــود. اينها آداب و  اصول 
کار اســت؛ هم از نظر حرفه ای و هم از حیث اخالقی 
و مســئولیت اجتماعی نزد هواداران. مجیدی اما با 
وجود اينكه تیمش ۳هفته زودتر قهرمان لیگ شده 
بود و حتی بهانه اســترس هم وجود نداشت، باز خبر 
جدايی اش را به باشگاه نداد. يک پرسش ديگر؛ به نظر 

شما فرهاد مجیدی بزرگ تر است يا ژاوی هرناندس؟ 
ژاوی چون تحت قرارداد الســد بود، مديران بارســا 
به قطر رفتند، کلی با مديران الســد مذاکره کردند و 
نهايتا با پرداخت رقمی برای دريافت رضايتنامه ژاوی، 
يكی از بزرگ ترين ستاره های تاريخ شان را به نوکمپ 
بازگرداندند. االتحادکلبا اما يک ای میل هم به استقالل 
نزد و سرمربی اين تیم را گرفت! شــأن و شئون تیم 

ايرانی چه می شود پس؟
همیشه حامی صفر تا صدی يک آدم بودن و از او قديس 
بی خطا ساختن، سخت ترين کار دنیاست؛ چون به هر 
حال همه آدم ها اشــتباه می کنند و نهايتا بار توجیه 
خطای آنها روی دوش حامیان متعصب سنگینی خواهد 
کرد. چنین تكلیفی اما در قبال يكی مثل فرهاد مجیدی 
صد برابر سخت تر است؛ آدمی که گويا خودش را بیشتر 
از همه دوست دارد و نسبت به هیچ موقعیتی چندان 
متعهد نیست. هر بار که او وسط کار ول کرده و رفته، 
هوادارانش رنج زيادی برای توجیه اين بی وفايی تحمل 
کرده اند. حاال هم بايد به هزار ريسمان چنگ بیندازند 
تا کوچ سرمربی قهرمان ايران به باشگاه ته جدولی لیگ 
امارات را موجه جلوه بدهند؛ تیمــی که در رنكینگ 
باشــگاه ها، 2500پله پايین تر از استقالل ايستاده. به 
 راستی که چقدر سخت اســت هوادار فرهاد مجیدی

 بودن!
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اتفاقروز

چهرهروز

... و باالخره بازی 
دوستانه

برگزاری بازی دوستانه بدون 
يک برنامه مدون و درازمدت، 
معموال چنین نتايج فاجعه بــاری به همراه دارد. 
پسران تیم ملی مدت ها مشغول دريبل زدن موانع 
تمرينی بوده اند و با ديوارهای دفاعی پالستیكی 
روبه رو شــده اند تا باالخره روبه روی حريفی قرار 
بگیرند که احتماال حتی به اندازه يک مســابقه 
تمرينــی درون اردويی، به بازيكنان تیم فشــار 
نخواهــد آورد. اين فرصت که از دســت رفت اما 
کاش مديران ارشد فوتبال ايران از همین حاال به 
فیفادی بعدی فكر کنند. آنها فعال همه  چیز را به 
بازگشت سرمربی تیم ملی به ايران ربط داده اند 
و زمان همچنان به سرعت در حال سپری شدن 
است. بیشتر تیم های حاضر در جام جهانی حداقل 
4بازی را در اين فیفــادی طوالنی در برنامه قرار 
داده اند و سهم تیم ملی تنها يک مسابقه با ترکیبی 
نصفه و نیمه از الجزاير بوده اســت. اگر فیفادی 
بعدی در تقويم نیز به همین ســادگی از دست 
برود، تیم ملی فاصله چندانی با زنگ تفريح شدن 
در جام جهانی نخواهد داشــت. کنايه آمیز است 
که صعود زودهنــگام تیم ملی بــه جام جهانی 
قرار بود نمايــش اقتدار فوتبال ايران باشــد اما 
عمال به ويترينی برای نمايش ضعف های بزرگ 

اداره کنندگان فوتبال در ايران بدل شده است.

آقای گل مصاحبه ها
عبدی همچنان می درخشد، اما 

فقط در رسانه ها
در روزهايی کــه زمزمه جدايی مهــدی عبدی از 
پرســپولیس ســر زبان ها افتاده، اين بازيكن يک 
مصاحبه بلند باالی ديگر انجام داده و گفته: »تا وقتی 
آقای گل نشوم، از پرسپولیس نمی روم.« حقیقت آن 
است که در 2 سال گذشته انبوهی از مصاحبه های 
مختلف با اين مضمون از عبدی منتشر شده است. 
او مدام وعده درخشش و آقای گلی می دهد، اما در 
عمل پله به پله در حال تنزل است و اين اواخر حتی از 
اينكه نیمكت نشین همیشگی تیم باشد هم احساس 
ناراحتی نمی کند. به شــكلی عجیب حتی شايعه 
شد غیبت او در بازی پايانی فصل برابر فجرسپاسی 
به دلیل جراحی زيبايی بینــی بوده که اگر صحت 

داشته باشد، واقعا نوبر است!
اين روزها درخشــش های مهــدی عبدی فقط به 
عرصه رسانه ها محدود شــده است. اساسا در يكی 
از همین مصاحبه های پرشمار بود که او به خودش 
لقب »مار زخمی« داد و حسابی بین هواداران رقیب 
سوژه شد. همه اينها در حالی است که از يكی مثل 
عبدی انتظار می رود به جای تمرکز روی حرف زدن، 
توان و انرژی اش را معطوف به موفقیت و اثرگذاری 
در زمین مسابقه کند. او قبال به وضوح نشان داده از 
استعداد کافی برخوردار است، اما غالبا متهم می شود 
به اينكه به اندازه کافی دونده و جنگنده نیســت و 
بیش از حد در فضای مجازی پرسه می زند. در همین 
راستا، هر مصاحبه جديدی هم که از عبدی بیرون 
می آيد و او برای رقبا خط و نشان می کشد، بیشتر 
مطمئن می شويم که در زمین خبری از آقای ستاره 

نخواهد بود!

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( -فصل بیست ویکم
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه
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دفـاع راست 
نفرین  شده

یحیی گل محمدی و داستان عجیب مدافعان راستش
بهروز رسایلی| شاید نفرین شده ترین پست پرسپولیس در زمان حضور یحیی گل محمدی 
روی نیمکت سرخپوشان، پست دفاع راست بوده باشــد. به شکلی عجیب تعامل او با 
بازیکنان این پست به مشــکل خورده و حاشیه های عجیب و غریب داشته است. جالب 

اینجاست که هر دو دوره کار این مربی در پرسپولیس هم همین داستان را داشته است.

مهدیمهدویکیا
این یکی از مشهورترین داستان های تاریخ فوتبال 
ایران است که اصال نیازی به بازگویی ندارد. مشکالت 
یحیی گل محمدی با مهدوی کیا در نیم فصل دوم لیگ 
دوازدهم منجر به خداحافظی غریبانه و غم انگیز کیا 
شد. مهدی شاید بهترین دفاع راست تاریخ فوتبال 
ایران باشد. او حتی روز خداحافظی اش برابر سپاهان 
هم طی چند دقیقه حضور در زمین، دو سانتر خیلی 
خطرناك انجام داد تا ثابت کند حقش بوده بیشتر 

مورد استفاده قرار بگیرد.

مهدیشیری
مدافع راستی که همیشــه زیر تیغ انتقادات بود، 
ازجمله بازیکنان محبــوب و مورد اعتماد یحیی به 
شمار می آمد. حتی با آنکه هند پنالتی مشهور شیری 
در بازی با اولسان هیوندای فرصت قهرمانی در آسیا 
را از پرسپولیس گرفت، او از چشم گل محمدی نیفتاد 
و قراردادش با نظر این ســرمربی تمدید شد. با این 
همه اخراج در بازی سوپرجام، حوصله یحیی را سر 
برد و او به شکلی عجیب این بازیکن را اخراج کرد. 
خیلی ها از سرمربی پرسپولیس ایراد گرفتند که اگر 

شیری را نمی خواست، چرا 3 ماه 
قبلش با او تمدید کرد؟

منوچهرصفروف
مدافع راست تاجیکستانی اواسط نیم فصل 

اول جذب شد. او و وحدت هنانوف با هم آمدند، اما 
تا نیم فصل پشت پنجره بسته سرخ ها ماندند. بعدتر 

وحدت هرازگاهی به بازی گرفته شد اما منوچهر 
کال چیزی حدود 15۰دقیقه به میدان رفت. حاال 
درخشش منوچهر در بازی دوستانه تاجیکستان 

و میانمار بهانه ای شده تا رسانه های تاجیک به انتقاد 
از کادر فنی پرسپولیس بپردازند. آنها عقیده دارند 
یحیی گل محمدی نتوانسته به خوبی از ظرفیت های 
صفروف اســتفاده کند. از این طرف هم کسانی که 
به منوچهر ایمان ندارند می گویند اصال چرا یحیی 
چنین مهــره ای جذب کرد که بعــدا بخواهد او را 

نیمکت نشین کند؟

رامینرضاییان
این هم دردسر آخر گل محمدی است. او یکی از 
بهترین مدافعان راست این سالیان فوتبال ایران 

را که بین هواداران هم محبوبیت دارد نپسندیده و 
دست کم تا زمان تنظیم این مطلب نسبت به حذف 
او مصمم است. یحیی حتی دانیال اسماعیلی فر را 
برای پست دفاع راست جذب کرده تا شاید نشان 
بدهد کار رامین تمام است. حذف رضاییان چالش 
ســاده ای برای گل محمدی نخواهد بود. مسلما 
اگر اســماعیلی فر به اندازه کافی خوب نباشد یا 
رضاییان در تیمی دیگر بدرخشــد، گل محمدی 
باید منتظر انتقادات زیادی باشد. حتی در صورت 
حفظ رامین هم انتخاب یک نفر از بین او و دانیال 
برای بازی یا تغییر پســت هر کدام از آنها ساده 

نخواهد بود.

سخت ترین کار دنیا، هواداری از توست!
در مورد فرهاد مجیدی که انگار خودش را بیشتر از همه دوست دارد

ادامه از 
صفحه 17
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   بیلد ادعا کرد که باشگاه بایرن مونیخ درحال 
بررســی معاوضه فرنکی دی یونــگ و رابرت 
لواندوفسکی است، هافبک هلندی بارسلونا از 
پیوســتن به جمع باواریایی ها استقبال خواهد 
کرد. روز گذشته خبر رســید باشگاه بایرن که 
نتوانسته تا به امروز لوا را به ماندن راضی کند، 
شــرایط انتقال هری کین به مونیخ را از تاتنهام 
جویا شــده اســت. کین فصل 
گذشته تا آستانه حضور در 
منچسترسیتی پیش رفت 
و حاال باید دید امسال 
چه سرنوشــتی پیدا 

می کند.
  دنیلــو، هافبــک 
دفاعــی پالمیراس، 
مورد توجه بارســلونا 
قرار گرفته. بارسا دنبال 
روبن نوس است اما اگر در 

این راه شکســت بخورد، سراغ هافبک برزیلی 
خواهد رفت که قیمــت او 2۰تا 25 میلیون یورو 

است.
  ایجنت کولیبالی به ناپولی اطالع داده اســت 
که این بازیکن می خواهد تابســتان امسال به 

بارسلونا برود.
  کپا، دروازه بان چلسی که گران ترین دروازه بان 
تاریخ فوتبال است، می خواهد چلسی را به مقصد 
التزیو ترك کند اما مشــکل بزرگ دستمزدی 
است که می گیرد. دروازه بان اسپانیایی باید کلی 
در حقوقش تخفیف بدهد. او در چلسی هفته ای 
1۹۰هزار پوند می گرفت و این در حالی است که 
مندی کمترین دستمزد را بین بازیکنان این تیم 

می گیرد.
  چلسی و منچستریونایتد هم به دنبال استفان 
دفرای هســتند. او می تواند اینتر را در پنجره 
نقل و انتقاالت تابستانی ترك کند. قراردادش 
در ســال 2۰23به پایان می رسد و توافقی برای 

تمدید وجود ندارد. مدافع میانی هلندی پیشنهاد 
نیوکاسل را رد کرده است.

  پاری سن ژرمن به اشکرینیار عالقه دارد و برای 
خرید او 5۰میلیون یورو به اینترمیالن پیشنهاد 
داده اما اینتر برای مدافعش ۶۰میلیون می خواهد.
  آسنسیو می خواهد به سال آخر قراردادش در 
رئال مادرید عمل کند و رایگان جدا شود اما شاید 

در همین تابستان به منچستر یونایتد بپیوندد.
  آندره آ پیرلو با قراردادی تا سال 2۰24هدایت 
فاتح کاراگومروك را برعهده گرفت. او با سابقه 
تنها یک فصل مربیگری در یوونتوس و از دست 
دادن قهرمانی و پاره کــردن نوار قهرمانی های 

۹ساله این تیم، رزومه ای برای خودش ساخته.
  باشــگاه لیل درحال مذاکره با پائولو فونسکا 
سرمربی سابق آاِس رم اســت تا او را به عنوان 
سرمربی جدید خود منصوب کند و دو طرف به 
توافق نزدیک هستند. این مربی پرتغالی تا به حال 

در لیگ فرانسه مربیگری نکرده است.

تصمیم خنده دار بارسا
بارسلونا سرانجام با ســرخی روبرتو تمديد کرد. بازيكنی که از 19سالگی در 

باشگاه بوده و گل ششم بارسلونا در ريمونتادای تاريخی مقابل پاری سن ژرمن 
را به ثمر رسانده، تنها يک سال اعتبار دارد تا در اين تیم بماند. اتفاق خنده دار 
اين است که باشگاه برای او رقم فســخ قرارداد 400میلیون يورويی تعیین 

کرده تا هیچ باشگاهی نتواند روبرتو را بربايد. بازيكنی که يک سال است فوتبال 
بازی نكرده و تنها قرار است يک سال بماند چرا بايد رقم فسخ به اين بااليی داشته 

باشد؟ شــايد اگر بند فســخ 40میلیون يورويی برايش می گذاشتند، يک باشگاه 
وسوسه می شد و با پرداخت اين رقم او را به خدمت می گرفت. فراموش نكنیم اگر باشگاهی 
عالقه به اين کار داشت، می توانست سرخی روبرتو را در همین هفته هايی که بازيكن آزاد بود 
به خدمت بگیرد. بازيكن سال آينده در همین موقع آزاد و رايگان می شود، بنابراين تعیین 

چنین رقمی برای بند فسخ او عجیب و خنده دار است.

فرنکی دی یونگ
باشگاه منچستريونايتد نخستین پیشــنهاد خود به ارزش 
60 میلیون يورو به عــالوه 10 میلیون پاداش را برای جذب 
فرنكی دی يونگ ارائه کرده اما بارســلونا در بدترين اوضاع 
اقتصادی تاريخش اين پیشــنهاد را نپذيرفته و درخواست 
100 میلیون کرده اســت. باشــگاه های منچسترســیتی، 
پاری ســن ژرمن و بايرن مونیخ نیز به جذب فرنكی 25 ساله 
عالقه مندند اما رقم درخواستی کاتاالن ها باالست. بارسا می تواند 
با همین 60میلیون يورو و پس اندازی که از محل دستمزد باالی دی يونگ 
صورت می گیرد، قرارداد بازيكنان جديدش را ثبت کند. کريستنسن و 
فرانک کســیه آماده بستن قرارداد با بارسلونا هســتند اما فیرپلی مالی 
اجازه اين کار را به باشگاه نمی دهد. بازيكنان ديگری نظیر آسپلیكوئتا، 

مارکوس آلونسو و لواندوفسكی هم معطل اين گشايش هستند اما الپورتا 
در حال در پیش گرفتن رويه بارتومئو است و انگار دوست ندارد مشكالت 
اقتصادی را حل کند. بارسلونا هم اکنون 560میلیون يورو حقوق می دهد 
که اگر مسی مانده بود، اين رقم به 6۳0میلیون يورو در سال می رسید. 
رئال مادريد در اين فصل 400میلیون يورو حقوق داد که با جدايی گرت 
بیل، ايسكو، مارسلو و احتماال چند بازيكن ديگر، کاهش چشمگیری در 
اين لیست هزينه خواهد داشت. بايرن مونیخ که به ستارگانش خوب پول 
می دهد، در مجموع ۳00میلیون يورو برای دستمزدها هزينه می کند. 
اين شرايط در حالی است که بارسا ستاره های ديگری نظیر ژول کنده، 
کولیبالی و برناردو ســیلوا را هم می خواهد اما حاضر نیست قدمی برای 

تراز مالی بردارد.

ليگ ملت ها ادامه دارد
در ادامه لیگ ملت های اروپا و در هفته سوم اين رقابت ها 
فرانسه باز هم مساوی کرد، اين بار با بنزما و امباپه و همه 
ستارگانش به تساوی يک-يک با اتريش رضايت داد تا با 
2امتیاز در قعر جدول گروه جای بگیرد؛ گروهی که در 
آن دانمارک با 6 و کرواســی و اتريش با 4امتیاز باالتر از 
فرانسه ايستاده اند. کرواسی که توانست دانمارک را ببرد، 
وضعیتش را در جدول سروسامان داد. لوکا مودريچ بازی 
شماره151 ملی خود را برای کروات ها انجام داد و يک 
نیمه در اين مسابقه به میدان رفت. اين پنجاه وپنجمین 
بازی اين بازيكن در آســتانه ۳7سالگی در اين فصل در 
همه رقابت ها بود؛ او بیش از 4هزاردقیقه در اين فصل به 

میدان رفته که برای بازيكنی در اين سن عجیب است.
امشب در همین چارچوب 2 بازی ديگر به صورت همزمان 
برگزار می شود. اسپانیا بار ديگر با جمهوری چک بازی 
می کند. ماتادورها در بازی رفت 2 بار در دقايق پايانی هر 
نیمه گل تساوی را به اين تیم زدند. وضعیت اسپانیا در 
جدول بد نیست اما ۳ امتیاز از پرتغال عقب است. پرتغال 
که بازی رفت را 4 بر صفر از سوئیس برده، بار ديگر با اين 
تیم بازی می  کند. تیم ملی پرتغال با فرناندو سانتوس به 

100بازی ملی رسید. او يک يورو و يک لیگ ملت های 
اروپا را بــرای پرتغالی  ها به ارمغــان آورده و هم اکنون 
يكی از پرســتاره ترين تیم های ملی جهان را در اختیار 
دارد. کريســتیانو رونالدو در مراسم تجلیل از سانتوس 
برای رســیدن به 100بازی با تیم پرتغــال در حضور 
رئیس جمهور پرتغال شــرکت کرد. رونالدو هم در اين 
بازی به 190بازی ملی می رسد که همچنان بین بازيكنان 
اروپايی يک رکورد است اما بیشترين تعداد بازی در تاريخ 
فوتبال نیست. او برای رسیدن به اين افتخار 5بازی ديگر 
هم می خواهد تا با نفر اول جدول برابر شــود. فهرست 

بازيكنانی که بیشترين بازی ملی را در کارنامه دارند: 
1  سو چین آن............................................  195بازی
................................................  194بازی 2  بادرالمتوا
............................................... 189بازی 3  کريستیانو
4  احمد حسن............................................. 184بازی
5  احمد مبارک........................................... 18۳بازی
6  سرخیو راموس........................................ 180بازی
......................................... 178بازی 7  محمد الدعايه
8  کلوديو سوارس....................................... 177بازی

پنجره پرسپولیس؛ 
همان همیشگی

پرونده بدهی پرســپولیس به باشــگاه شــهرخودرو باالخره پنجره 
نقل وانتقاالتی اين تیم را بست. اين البته اتفاقی است که سرخپوشان 
به آن عادت دارند و پنجره آنها در  بیشــتر اوقات ســال بسته است! 
پرسپولیس يک بدهی قديمی به باشــگاه شهرخودرو دارد که مربوط 
به زمان انتقال يحیی گل محمدی از مشــهد به تهران اســت. يحیی 
در نیم فصل لیگ نوزدهم يعنی دی ماه98به پرســپولیس پیوســت 
و سرخپوشــان قرار بود مبلغی بابت صدور رضايتنامه او به باشــگاه 
شــهرخودرو بپردازند که اين مبلغ با وجود گذشت 2سال و نیم هرگز 
پرداخت نشد. کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال در تمام اين مدت 
به شكايت های باشگاه مشهدی کم توجهی کرد و ديروز در حالی علیه 
پرسپولیس حكم داد که شهرخودرو به لیگ يک سقوط کرده است! در 
حكم کمیته انضباطی مقرر شده پرسپولیس تا زمانی که بدهی اش را 
به شهرخودرو نپردازد حق ثبت قرارداد بازيكنان جديدش را نخواهد 
داشت. سرخپوشان پیش از اين هم به خاطر شكايت آنتونی استوکس با 
پنجره بسته مواجه بودند و حاال پنجره شان دوقبضه بسته شده که البته 
به زودی آن را باز خواهند کرد تا قرارداد ستاره های جديدشان را ثبت 
کنند. رضا درويش مديرعامل پرســپولیس ديروز در واکنش به حكم 
کمیته انضباطی گفت: »قبال اســتیناف در اين باره رأی خود را صادر 
کرده بود و جای نگرانی نیست. قبل از اين با مديران باشگاه شهر خودرو 
توافق کرديم و طبق توافق هم مطالبات را واريز کرديم. امروز هم بخشی 
ديگر از اين طلب را به حساب اين باشگاه ريختیم و اين روند ادامه خواهد 

داشت.« بله، اين روند ادامه خواهد داشت.

صمد خوشبخت می شود؟
انتخاب صمد مرفاوي به عنوان ســرمربي تیم ملي جوانان ايران يكي 
از اتفاقات عجیب روز گذشته بود. ســابقه مرفاوي و کارنامه اي که او 
در سال هاي آخر مربیگري اش در فوتبال ايران به جا گذاشته، به هیچ 
عنوان انتخاب او را به عنوان ســرمربي يكي از تیم هاي ملي رده پايه 
توجیه نمي کند. آخرين فعالیت مربیگري مرفــاوي، حضور در کادر 
فني محمود فكري در تیم هاي نســاجي و استقالل بوده است. صمد 
که خودش سال ها در لیگ برتر ايران ســرمربیگري کرده بود در اين 
سال ها به دلیل نداشتن پیشنهاد سرمربیگري حتي حاضر شد دستیار 
محمود فكري شــود که روزگاري در استقالل شــاگرد خودش بوده 
است. البته براي حفظ کسوت مرفاوي در کادر محمود فكري از او نه 
به عنوان دستیار بلكه به عنوان مدير فني ياد مي شد. او پیش از اينكه 
با اين عنوان به روي نیمكت هاي لیگ برگردد، آخرين بار در سال 96 
توانسته بود نیمكتي براي سرمربیگري پیدا کند اما آخرين سال هاي 
سرمربیگري اش با انداختن 2 تیم از لیگ برتر به پايان رسیدند. مرفاوي 
در نیم فصل لیگ چهاردهم به پیكان رفت و در پايان فصل اين تیم را 
روانه لیگ دسته اول کرد. او 2سال بعد در صباي قم نیز همین اتفاق را 
تكرار کرد. اين تیم در پايان لیگ شانزدهم با هدايت مرفاوي سقوط کرد و 
براي همیشه از سطح اول فوتبال ايران خارج شد. پیش از آن هم مرفاوي 
در تجربه هدايت صباي قم و مس کرمان رتبه هاي نهم و هفتم را در لیگ 
برتر به دست آورده بود. در واقع آخرين موفقیت هاي نسبي صمد مرفاوي 
در مربیگري به دهه80 برمي گردد که او با استقالل به رتبه هاي سوم و 
چهارم لیگ برتر رسید. البته اگر بتوان کسب رتبه سوم و چهارم را براي 
استقالل آن هم درست در سال بعد از قهرماني اين تیم موفقیت قلمداد 
کرد. در حالي که کمیته فني فدراسیون فوتبال از مذاکره با 10سرمربي 
مختلف براي تیم ملــي جوانان خبر داده بود، انتخــاب صمد مرفاوي 
تصمیم عجیب و غیرقابل دفاعي به نظر مي رسد. يعني آن 9گزينه ديگر 
از مردي که 5سال است سرمربي نبوده و هرگز افتخار بزرگي نداشته، 

ضعیف تر بودند؟

سوژهروز

چهرهروز

شير كوچه خلوت
لیورپــول در بازی های رودررو با 4تیــم باالی جدول 

وضعیت خوبی نداشت. عجیب تر اينكه نايب قهرمان 
لیگ برتر تنها 11 روز رنگ صدر را ديد، هر چند 

در پايــان 29امتیاز به دســت آورد و تنها 
يک امتیاز بــا منچسترســیتی قهرمان 
فاصله داشــت. منچسترسیتی 861 روز 
صدرنشین لیگ بود. منچستريونايتد 
که در نهايت فصل را در رده ششــم 
به پايان رساند، بیشــتر از لیورپول 
طعم صدرنشــینی در اين فصل را 
چشــید. لیورپول مقابل تیم های 
اول تا چهارم لیــگ برتر موفق به 
کسب پیروزی نشــد )تساوی در 
هر 6 ديدار رفت و برگشت مقابل 
سیتی، چلسی و تاتنهام(. اين در 
حالی است که برنلی که در نهايت 
لیگ را در رده هجدهــم به پايان 
رســاند، يک بار موفق به پیروزی 

مقابل تیم های اول تــا چهارم جدول 
شد )پیروزی يک بر صفر مقابل تاتنهام(.

ال كالسيکوی اضافی
يک ال کالسیكوی دوستانه تابستانی در ال س وگاس در پیش 
 ،GEA است. نخســتین دوره تور قهرمانان فوتبال توسط
تابستان امسال و با حضور 5 باشگاه بزرگ در 4شهر آمريكا 
برگزار خواهد شــد که يكی از بازی های آن ال  کالسیكويی  
است که بین رئال مادريد و بارســلونا برگزار می شود. جدا 
از رئال و بارســا، يوونتوس هم در اين رقابت ها حضور دارد 
و 2تیم هم از مكزيک در اين تور شرکت می کنند. برنامه 

مهم ترين مسابقات اين تور به اين شرح است:
................ رئال مادريد )1 مرداد، الس وگاس(    بارسلونا
............................يوونتوس )4 مرداد، داالس(    بارسلونا
   رئال مادريد............ يوونتوس )8 مرداد، لس آنجلس(.

اكوادور حذف نمی شود
فدراسیون فوتبال شیلی از يكی از بازيكنان تیم ملی اکوادور 
شكايت کرده و اصالت او را کلمبیايی دانسته و درخواست 
کرده بود اين تیم از حضور در جام جهانی قطر حذف شود. 
اما فیفا اعالم کرد بعد از تكمیل تحقیقات درباره موضوع 
تابعیت بايرون کاستیو، اين پرونده را مختومه کرده است و 
به اين ترتیب، اکوادور بدون مشكل در جام جهانی2202 

قطر حضور خواهد داشت و شیلی جايگزين آن نمی شود.

در 
انگلیس اتفاقی مشابه 

فوتبال خودمان افتاد. 14بازیکن 
به عنوان بازیکن آزاد باشگاه برنلی را 
ترك کردند ازجمله بازیکنانی مثل بن 
می، جیمز تارکوفسکی، آرون لنون، 

فیل بردســلی، دیل استفنز 
و اریــک پیتــرز.

در پاریــس بــرای آمــدن زین الدین زیدان 
روزشــماری می کنند. گفته می شــد اخراج 
پوچتینو از سرمربیگری و لئوناردو از مدیریت 
ورزشی باشــگاه پاری ســن ژرمن 2 شرط از 
شرط های امباپه برای تمدید قرارداد بوده و البته 
شرط دیگرش نظارت کامل روی نقل وانتقاالت 
بوده که به نظر می رسد به آن هم رسیده است. 
عمر التدانگ از خبرنگاران نزدیک به باشگاه که 
قبال خبر تمدید امباپه را زودتر از دیگران داده 
بود، ادعا کرده که امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فعلی و نیکال ســارکوزی، رئیس جمهور قبلی 
فرانسه با زیدان صحبت کرده اند تا او را راضی به 
این انتقال کنند. مکرون برای ماندن امباپه هم 
تالش زیادی کرده بود. او چند روز پیش اظهار 
امیدواری کرد زیدان هم در لیگ فرانسه مشغول 
به مربیگری شــود. قطری ها هم در همین حین 
مجسمه ضربه ســر او به تخت سینه ماتراتزی 
را که به دلیل اعتراض تندروها در این کشــور 

برداشته شده بود، دوباره بر سر جای قبلی اش 
برگرداندند تا از این طریق دل او را به دست آورند. 
زیزو مدت ها سفیر قطر هم بود تا اذهان عمومی را 
نسبت به کشور میزبان جام جهانی تلطیف کند. 

بنابراین رابطه مالی خوبی هم با قطری ها دارد.
به نظر می رسد تغییرات در پاریس، پس از انتصاب 
لوییس کامپوس به عنوان مشــاور فوتبال، با 
سرعت بیشتری دنبال می شود. پیش تر فابریتزیو 
رومانو، خبرنگار معتبــر نقل وانتقاالتی فوتبال 
گام بعدی ناصر الخلیفی را اخراج مائوریســیو 
پوچتینو در روزهای آینده دانسته بود. با همه 
اینها شنیده شده که این خبرسازی ها از سوی 
منابع نزدیک به باشگاه قطری- فرانسوی صورت 
گرفته تا زیدان را در رودربایســتی قرار دهد. 
اخبار ساختگی دیگر نظیر اینکه او 2 شرط برای 
آمدن گذاشــته؛ یکی ماندن امباپه و دیگری 
کنترل کامل روی نقل وانتقاالت یا سفر خصوصی 
به پاریس بــرای تکمیل مذاکــرات هم از این 

دست خبرسازی هاست. این در حالی است که 
زیزو با خانواده در تعطیالت در ایبیزای اسپانیا 
به ســر می برد. آلن میلیاچو، مشاور و نماینده 
زین الدین زیدان با تکذیب مذاکرات گفته: »همه 
این شــایعات در مورد توافق با پاری سن ژرمن 
بی اساس است. مالک پاری سن ژرمن مستقیمًا 
با من و زیدان تماسی نداشته است. تا به امروز، 
تنها من اجازه دارم به جای زیدان صحبت کنم و 
نماینده او باشم.« برخی زیدان را انتخاب مالکان 
قطری و گالتیه را انتخاب کامپوس دانســته اند 
و اینکه زیزو چند روز پیــش در پاریس با ناصر 
الخلیفی، رئیس باشگاه دیدار داشته و پیش از 
آن با فرستاده باشگاه در ایبیزا مالقات کرده. اگر 
امروز جزئیات تازه ای درباره توافق منتشر نشود، 
می توان به اصالت اخبار منتشر شده درباره توافق 
زیدان با پی اس جی شک کرد. در روزهای اخیر 
افرادی مثل مورینیو، یواخیم لوو و گالتیه هم برای 

هدایت باشگاه معرفی شده اند.

زیدان سر سفره قطر
 منابع نزدیک به باشگاه پاری سن ژرمن در حال 

خبرسازی  درباره توافق  زیزو با این باشگاه هستند

ZinedineZidane
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لیگ محالت

تیم ملی فوتسال زنان عراق پس از حدود 18سال عدم فعالیت، به 
تازگی با هدايت شهناز ياری شروع به فعالیت کرده است اما به نظر 
می رسد بايد تیم عراق را تیم دوم زنان ايران نامید، چرا که اين تیم با 
اجازه فدراسیون فوتبال يک اردوی 10روزه در کمپ تیم های ملی 
برگزار کرد. اين لطف فدراسیون با فاجعه ای همراه شد. در اقدامی 
عجیب تعدادی از بازيكنان ايران با لباس تیم ملی کشورمان در 
ديداری دوستانه مقابل تیم ملی عراق حاضر شدند. تیم ايران بدون 
نظارت فدراسیون و بدون درنظر گرفتن شان تیم ملی  در زمین 
حاضر شد. تیم حتی مربی هم نداشت. به نظر می رسد خانم ياری 

اينجا را با لیگ محالت اشتباه گرفته است.

احیای تیم ملی زنان

اردوی جديد تیم ملی فوتبال زنان برای حضور در مسابقات آسیای 
مرکزی و زيرنظر مريم ايراندوست برگزار می شود. اين اتفاق در 
حالی رخ می دهد که قرارداد ايراندوست و کادرش اسفندماه به 
پايان رسید. اين موضوع شايعاتی را به همراه داشته است. گفته 
می شود اين تورنمنت آخرين حضور ايراندوست در تیم ملی است. 
ايراندوســت با تیم ملی صعودی تاريخی به جام ملت های آسیا 
داشت اما در جام ملت ها نتايج خوبی مقابل تیم های قدرتمندی 
چون چین و چین تايپه کسب نكرد. اما از کادر فنی تیمی که فقط 
6ماه و بدون هیچ بازی دوستانه ای راهی مسابقاتی سطح باال شده 

بود، چه انتظاری می شد داشت؟ کمی منصف باشیم.

لیگ برتر فوتبال زنان پس از 8ماه بــا قهرمانی خاتون بم به 
پايان رسید. اين هشتمین قهرمانی بمی ها در لیگ برتر است 
و اين تیم را بايد پادشــاه بی رقیب فوتبال زنان ايران نامید. 
اما چرا موفقیت های اين تیم به خصوص سرمربی اش برای 
فدراسیون اهمیتی ندارد؟ سرمربی تیم خاتون بم، مرضیه 
جعفری، از همان روزی که شاگردانش را در زلزله بم از دست 
داد تا سال گذشته که پســر و برادرش در اثر بیماری از دنیا 
رفتند، آموخت که از دل تراژدی هــای زندگی برای خود و 
شاگردانش داستان حماســی خلق کند. اين روزها سؤال 
خیلی هاست که چرا نیمكت تیم ملی فوتبال زنان هیچ وقت 

نصیب او نشده. اين سؤال بجايی است.

جعفری را نمی بینید؟

گلزن
الهام محمودی | روزنامه نگار

چهل ودومین دوره مسابقات جام جهان پهلوان تختی در حالی به پایان رسید که در ۹وزن نمایندگان 
ایران روی سکوی نخست قرار گرفتند. در وزن ۶5کیلوگرم وازگن توانیان از ارمنستان تنها شرکت  کننده 
خارجی بود که با شکست همه مدعیان توانست مدال طال را کسب کند. در وزن 7۰کیلوگرم امیرمحمد 
یزدانی نایب قهرمان جهان ناکامی در مسابقات قهرمانی کشور را جبران کرد و این بار مدال طال گرفت. در 
دسته فوق سنگین هم امیررضا معصومی فرزند فردین معصومی دارنده مدال نقره و برنز جهان توانست 
روی سکوی نخست قرار گیرد. با توجه به عدم حضور امیرحسین زارع و یداهلل محبی در جام تختی، باید 

منتظر رقابتی جذاب در این وزن بین 3سنگین وزن باشیم.

    بازگشت امیرمحمد
امیرمحمــد يزدانی، دارنده مــدال نقره جهــان در وزن 
65کیلوگرم بعد از مسابقات جهانی نروژ به وزن 70کیلوگرم 
رفت و کارش را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز کرد. او در 
مسابقات قهرمانی کشور گرگان با شكست در مقابل مهدی 
يگانه جعفری روی سكوی سوم قرار گرفت و نتوانست جواز 
حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کند. اما يزدانی 
بار ديگر در جام تختی شانسش را در 70کیلوگرم آزمايش 
کرد که اين بار با اقتدار تمام رقبايش را يكی پس از ديگری 
شكســت داد و روی سكوی نخست ايســتاد. او در فینال 
وزن 70کیلوگرم مقابل آرمان آندرسیان دارنده مدال نقره 
اروپا 2021 از ارمنستان با نتیجه ۳ بر يک به پیروزی رسید. 
پژمان درستكار سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد برای اين 
کشتی از جايگاه کمیته فنی به کنار تشک آمد و نكات فنی را 

به يزدانی گوشزد کرد.

    درگیری در دسته فوق سنگین
در دسته فوق سنگین، مهدی هاشــمی در فینال مقابل 
امیررضا معصومی قرار گرفت؛ رقابتی پرحاشیه که هاشمی 
آن را نیمه کاره رها کرد و به کشتی ادامه نداد. درحالی که 

کشتی با نتیجه 2 بر صفر به نفع معصومی دنبال می شد، 
هاشمی اعتقاد داشت معصومی به صورتش ضربه می زند. او 
به همین دلیل کشتی را رها کرد و در همین حین معصومی 
با دوخم او را به بیرون تشک انداخت. همین مسئله اعتراض 
مجدد هاشمی را به همراه داشت و باز داور سوت آغاز را زد و 
هاشمی مشغول اعتراض بود که مجددا با دوخم معصومی 
روبه رو شد. اين بار هاشمی دوبنده اش را درآورد و به سمت 
کمیته فنی رفت و پس از آن هم ديگر به کشتی ادامه نداد. 
هاشمی به دلیل اين رفتار ديسكالیفه شد و به کل از جدول 

رقابت ها کنار رفت.

    اطری با ورژن جدید
رضا اطری، ملی پوش ايــران در المپیــک توکیو در وزن 
57کیلوگرم، بعد از اينكه در مسابقات کشوری نتوانست در 
وزن نخست سر وزن برسد، به وزن 61کیلوگرم آمد. اطری 
باتجربه در جام تختی تمام مدعیان اين وزن را شكست داد 
تا دوباره مدعی دوبنده تیم ملی در وزن جديدش باشــد. 
در 65کیلوگرم هم کشتی گیران ايرانی نتوانستند سد راه 
توانیان ارمنی شوند و اين کشــتی گیر به مدال طالی اين 
وزن المپیكی رسید. رحمان عموزاد که قهرمان آسیا شده 

بود، طبق چرخه انتخابی تیم ملی از حضور در اين 
رقابت ها معاف بود. در وزن غیرالمپیكی 79کیلوگرم 
هم محمد نخودی دارنده مــدال نقره جهان خیلی 
راحت حريفانش را از پیش رو برداشــت و حاال بايد 
منتظر رقابت او با علی سوادکوهی بود. سوادکوهی 
به دلیل کسب مدال طالی قهرمانی آسیا از شرکت در 

جام تختی معاف بود.

     انتخابی در خارج از کشور
پژمان درستكار، سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد که از 
نزديک کشتی ها را تماشا می کرد، درباره رقابت های جام 
تختی، گفت: مسابقات با شرايط و کیفیت خوبی برگزار شد 
و چند کشتی گیر جوان در اين جام خودی نشان دادند. 
در برخی اوزان هم با توجه به چرخه به هدفی که معین 
کرده بوديم، رسیديم.« درستكاردرباره تعیین تكلیف 
نهايی ملی پوشان برای مسابقات جهانی صربستان، 
گفت: »با برپايی جلسه کمیته فنی در روزهای آينده 
برای تعیین تاريخ مرحله نهايی انتخابی تیم ملی 
تصمیم می گیريم و انتخابی برخی اوزان هم احتماال 
در خارج از کشور برگزار می شود. امیدوارم تیمی 
انتخاب شود که بتواند به خوبی از حیثیت کشتی 
ايران در مسابقات جهانی صربستان دفاع کند و 
باعث خوشحالی مردم شود. يكی از هدف های 
چرخه انتخابی که محور آن عدالت و شايستگی 
است، کمک کردن به پشتوانه های کشتی است و 
خدا را شكر اکثريت جامعه کشتی از اين چرخه 
رضايت دارند.« مسابقات جهانی صربستان 2022 

اواخر شهريورماه برگزار خواهد شد.

از یزدانی 
دوم تا پسر 

فردین
 مسابقات جام تختی در تنكابن 

به پايان رسید؛ امیرمحمد يزدانی، 
امیررضا معصومی و رضا اطری از 
کشتی گیران موفق اين جام بودند
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افقی:
1- مسجد و تكیه تاريخی در 

شهر يزد- متنفر
2- فیلمــی از بهروز افخمی 
بــا بــازی نیكــی کريمی- 
هنــراول- به رخ کشــیدن 

نیكويی
۳- مخفف ديگر- فرســتاده 

خدا- خوش طعم
4- نام کوچک هیتلر- گلی 

آپارتمانی- مرهم
5- مرواريد- لشــكر- دور 

چیزی را فرا گرفتن
6- خرس سیاه و سفید- شاه 
افسانه ای و محبوب بريتانیا- 

نفی عرب
7- قــد و باال- جنــس- از 
اقتصادی تريــن خرما های 

کشورمان
8- دورويــی- از آن گالب 

می گیرند- ناسیونال
9- فاقد تحرک - مســابقه 

اتومبیل رانی- وطن
10- حیوانی نشخوارکننده- 

امتحان- حداقل
11- تشخیص دادن- ستاره 

کم پیدا- سخن بی پرده
12- ويـــروس سـگـــی- 

جانشین وضو- پرکردن
1۳- منزجر- مهربان- سگ 

انگلیسی

14- پاســخ مثبت- رمانی 
درباره واقعه عاشــورا نوشته 

صادق کرمیار- شكیبا
15- جاده پیــچ در پیچ که 
کرج را بــه مازندران متصل 
می کنــد- نويســنده رمان 

کافه نادری
  

عمودی:
1- شــماره ها- شــیرينی 

تبريز- از الفبای انگلیسی
2- نمايشنامه ای نوشته اکبر 

رادی- فرماندهان
۳- پــول بلژيــک- ورم- 
خوانــدن قــرآن بــا قرائت 

درست و آهنگ خوب
4- خــاک ســرخ- نفرين- 

آماده ساختن
5- تــبــاه کــنــنــــده- 
موتورســیكلت بدون دنده- 

سازه ای برای حصارکشی
6- نوشیدنی سكرآور- تاج 

پرندگان- فرشته مهر
7- پیاز سفت و يک تكه ای- 

مدرن و پیشرفته- تلخ
8- پايتخت نروژ- صدا های 

موزون و خوشايند- بیمار
9- اســتفراغ- مــاده ای که 
از سوزاندن شــكر به دست 

می آيد- زن گندمگون
10- زشــتـــی- چـشـم - 

نـیم صـدای سـگ
11- امر به آمدن- تأيید خارجی- 

شمشیرزن
12- آشفته و پريشــان- کنايه- 

نشانه اختصاری »صفحات«
1۳- ترنــم- خنــده آور- فقیر و 

بی چیز
14- ايشــان- معروف ترين گیاه 
تاالب انزلی که شهرت جهانی دارد
15- برهنه- تحت تأثیر حرف های 

15ديگران است- همايش علمی

نارمعتساتسراخب
اوسراوخنوخغوي
براهنژراناوات

دنوفدهدمورزج
رمايلوترورضهه
ييزانلازيامتم
گنهنمكبوعبات
دوعيياسانشرجا

زدياهنتفمياد
دومناواتلاواا
يپيندشنيريگرد
يگسيايونشيوو
مارهبدتاكلاما
ازاابابيلعهمر
رهزالارانكايرد
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

5734۹۶218
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24۶15837۹
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752۶14۹83
18۹23754۶
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4۶78231۹5
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 4   8    2
1   5      
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ساده

متوسط

74318۹۶52
18۶52743۹
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سفر معنوی باورپذیر 
یکی از مشکالت معمول سینمای ایران در تولیداتی که به عنوان معناگرا شهرت یافته اند، تصنع و غلبه 
شعار بر حال و هوای اثر است. بازخوردهای نمایش بدون قرار قبلی نشان دهنده این نکته بود که بهروز 
شعیبی در فیلمی که حال و هوایی معنوی دارد دور از شعار و با ظرافت عمل کرده است؛ نکته ای که در 

مواضع منتقدان و سینمایی نویسان نیز مشهود بود.  
رضا صائمی)منتقد سینما(: بدون قرار قبلی قصه شخصیت محوری است که به روایت سفری از آفاق به 
انفس را به تصویر می کشد و به میانجی این روایت، مخاطب را هم به سفری درونی دعوت می کند. این 
 دعوت و سفر البته صرفا یک تجربه وجودی نیست بلکه دامنه آن به سرزمین و فرهنگ و سنت های 
بومی و ملی هم گسترش می یابد. یاسمن از آلمان به ایران می آید تا در خاکسپاری پدری که 3۰ سال 
او را ندیده حضور یابد و به وصیتش عمل کند. اما این نه بازگشــت به پدر که به خانه پدری است. به 
وطن و میهن. نشانه هایی که فیلمساز از فرهنگ و تمدن ایران با مولفه های ملی و مذهبی می گذارد 
تأکیدی نمادین بر همین دعوت است. دعوت به بازگشت به خویشتن. یاسمن در این سفر 3 مکان و 
جغرافیا را تجربه می کند. از برلین به تهران و از تهران به مشهد. او وقتی به مشهد می رسد گویی به 
تجربه ای شهودی دست می یابد و نوعی رهایی درونی و رستگاری را تجربه می کند. از حال بد به حال 
خوب می رسد حتی فرزند اوتیسمش هم بهتر می شود. »بدون قرار قبلی« را باید فیلمی مکاشفه ای و 
جست وجوگرانه دانست که در این جست وجو بیش از هویت خانوادگی این هویت فردی یاسمن است 
که تطهیر می شود و تغییر می کند. حتی بار دیگر عشق را هم تجربه می کند و از رنج تنهایی رها می شود. 

در واقع »بدون قرار قبلی« یک فیلم سفرنامه ای است که از سفر در آفاق به سفر در انفس می رسد.

مكث

حی
صال

ید 
س: ام

عك

جمعه شب، مشهد مقدس میزبان فیلم »بدون قرار 
قبلی« بود؛ در شــب میالد امام رضــا)ع( فیلمی که 
سازندگانش قصد ادای دين به حضرت ثامن الحجج)ع( 
داشتند روی پرده رفت و آيین افتتاحیه ای هم با حضور 
عوامل برگزار شــد. اين البته فقط سكانس افتتاحیه 
اکران بدون قرار قبلی اســت و قرار است در روزهای 
آتی شاهد قطار اکران اين اثر سینمايی باشیم. تدارکی 
ويژه برای فیلمی که در آن شخصیت اصلی اش سفری 

معنوی را پشت سر می گذارد.

از قلب اروپا تا بارگاه امام رضا)ع(
»ياســمین لطفی که سال هاست ســاکن برلین 
است و در دوران کودکی، به آلمان مهاجرت کرده، 
پس از ۳ دهه به وطن بازمی گردد. او در اين ســفر 
که پسر مبتال به اوتیســمش را نیز به همراه دارد، 
می کوشد پاســخی برای پرسش هايی که سال ها 
با او همراه بوده بیابد.« اين خالصه داســتان فیلم 
بدون قرار قبلی است؛ خالصه ای که بدون اسپويل 
کردن داستان می شــود روايتش کرد. پنجمین 
ساخته بهروز شعیبی، با نگاهی به داستانی نوشته 
 مصطفی مستور ساخته شده است. فیلمی دشوار و
پرلوکیشــن کــه بخش هايــی از آن در آلمــان 
فیلمبرداری شده است. امتداد نگاه فیلمساز از برلین 
تا مناطق کويری خواف خراسان، در واقع روايتی 
است از سفر به سرزمین مادری. سفری اوديسه وار 
که قرار است در آن شاهد تحول شخصیت اصلی و 
رسیدنش به شناخت و درکی تازه از زندگی باشیم.

میم مثل ملودرام
بدون قرار قبلی نخســتین بار در چهلمین جشنواره 
فیلم فجر به نمايش درآمــد و مورد توجه منتقدان و 
داوران هم قرار گرفت. آنچه دوستداران فیلم درباره اش 
نوشتند با کلید واژه ای به نام ملودرام خوش ساخت 
همراه بود. برخی از منتقدان نخبه گرا و سختگیری هم 
که معموال ديدگاهی راديكال به سینمای ايران دارند 
نیز به ستايش از فیلم شعیبی پرداختند؛ فیلمی که 
سیمرغ بلورين بهترين فیلم از نگاه ملی را دريافت کرد.

مايه ملودرام فیلم بیشترين درگیری حسی مخاطب را 
با اثر ايجاد می کند. شعیبی در اين باره می گويد:»  اگر 
از زندگی پرمشغله خود فاصله بگیريم، با خانواده هايی 
مواجه می شويم که روابط انسانی برای آنها در اولويت 
قرار می گیــرد. گاهی اوقات در قصــه و نقطه  عطف 
به دنبال کنش يا کشــمكش بیرونی می گرديم؛ اما 

در فیلم هايی چون »بدون قرار قبلی« اين حالت رخ 
نمی دهد و هدفش انتقال احساسی خاص به  مخاطب 

است.«
بدون قرار قبلی به لحاظ تولید فیلم دشــواری بود و 
طبیعی بود که در مسیر ساخت نیازمند حمايت هايی 
باشد. شعیبی درباره تأثیر حمايت نهادها بر فیلمش 
می گويد:»هیچ کدام از حمايت ها  برای من جوری نبود 
که سفارش از جانب ارگان ها باشد بلكه اين پیگیری 
من برای ساخت بود که به اين پشتیبانی منجر شد 
 و برای هر موضوع ديگری می توانســت رخ دهد. من
25 سال در ســینما کار کرده ام و اگر کارمند جايی 
بودم، االن در آستانه بازنشستگی قرار می گرفتم. من 
کارهايی را می سازم که به آنها باور دارم. سینما در ذات 
نیاز به سرمايه گذار دارد. يک بار زندگی می کنم و حاضر 
نیستم اين يک بار زندگی را در خدمت چیزهايی قرار 

دهم که يا دوستشان ندارم و يا برای بقیه و در خدمت 
بقیه باشد. من سینما را يک رسانه و صنعت می دانم 
و  مواضع افراد نسبت به مســائل سیاسی موضوعی 

شخصی است که من به آن کاری ندارم.«

حرکت قطار اکران بدون قرار قبلی از مشهد مقدس
آيین افتتاحیه فیلم ســینمايی »بدون قرار قبلی« 
در شــب میالد حضرت ثامن الحجج)ع( در مشهد 
مقدس برگزار شد. اين مراسم با حضور عوامل فیلم، 
سینماگران و مسئوالن شهری مشــهد روز جمعه 
20خرداد ماه در ســینماهويزه برگزار شد و عالوه بر 
افتتاح فیلم از سال ها تالش استاد رضا صابری و عوامل 
سازنده فیلم »بدون قرار قبلی« تقدير شد.در بخشی 
از اين مراسم ســیدعبداهلل ارجائی، شهردار مشهد 
 با گرامیداشــت ياد مهدی صباغی و نادر طالب زاده

2 هنرمند تازه درگذشته، ابراز امیدواری کرد تا فیلم 
»بدون قرار قبلی« با فروش خوب و آغاز مقدسی که 
در شب میالد حضرت رضا)ع( دارد پله های موفقیت را 

طی کرده و عوامل آن آثار بیشتری تولید کنند.

تجلیل از رضا صابری
در بخش بعدی اين مراســم که اجــرای آن را مژده 
لواسانی برعهده داشت، با حضور حامد بهداد، حبیب 
ايل بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمايی، 
مجید اکبرشــاهی مديرعامل مؤسسه تصوير شهر، 
بهروز شــعیبی و حســن باغگلی معاون فرهنگی- 
اجتماعی شــهرداری مشــهد با اهدای لوح تقدير 
ويژه   سیدمهدی جوادی، مديرعامل فارابی و جايزه 
مشترک بنیاد سینمايی فارابی و مؤسسه تصوير شهر 
و تقديرنامه شهرداری مشهد از سال ها تالش استاد 

رضا صابری تقدير به عمل آمد.

 افتتاحیه »بدون قرار قبلی« 
در مشهد مقدس برگزار شد

سريال »تازه وارد« به موضوع فرزندآوری و مشكالت و موانع آن می پردازد

8کارگردان در 11 اپیزود
خانه تولیدات جوان فعالیت خود را از سال97 شروع کرده، در اين خانه 
مسیر استعداديابی و رشد کارگردانان درنظر گرفته شده است. رسالت اين 
گروه در خانه تولیدات جوان، پرورش استعدادها در حوزه های تله فیلم، 
سريال سازی ، نماهنگ و تیزر است. تازه ترين محصول اين خانه نگارش 
سريال و تولید آن در 11اپیزود به نام »تازه وارد« است. سريالی که بعد از 

»حكم رشد« در شبكه ۳ روی آنتن می رود.
اين سريال 8کارگردان دارد که ۳ کارگردان هرکدام 2 اپیزود کارگردانی 
کردند و 2 کارگردان ديگر هم هر کدام يک اپیزود را کارگردانی کرده اند. 
شروع نگارش فیلمنامه با گروه نويســندگان ترمه بوده که ابتدا قرار بود 
محسن دريالعل تهیه کنندگی آن را بر عهده داشــته باشد، اما به دلیل 
مشغله هايی که در اوج دارد از تهیه کنندگی سريال کنار رفت. در ادامه هر 
کدام از اپیزودها تغییراتی داشت و با اين تغییرات و بازنويسی فیلمنامه، 
کار پیش رفت و در نهايت »تازه وارد« قرار است روی آنتن برود. اين سريال 
درباره فرزندآوری اســت و در هر کدام از اپیزودها داســتان هايی درباره 
مشــكالت و نكات فرزندآوری عنوان می شود. موضوعی که به طور حتم 
با توجه به خطوط قرمز ســازمان و تولیداتش، سختی هايی در آن وجود 

داشته و دارد.

تربیت نسل جدید فیلمسازان متعهد
به گفته سازندگان اين سريال که ريشــه در خانه تولیدات جوان دارند، 
مهم ترين نكته ســريال »تازه وارد« کیفیت کار نیست، بلكه مسئله اول 
درباره موضوع فرزندآوری است و مســئله دوم هم تربیت نسل جديد از 
فیلمسازان برای سازمان است. حاال با توجه به اينكه خانه تولیدات جوان 
تالش دارد نسل جديد و مستعدی از کارگردانان را به رسانه ملی معرفی 
کند، بايد ديد که نتیجه همكاری و تولید سريال »تازه وارد« چه نتايجی را 
 به دنبال خواهد داشت.با توجه به پروسه تولید اين سريال و پايان تولیدش، 
شبكه ۳ با حضور محســن برمهانی، معاون جوان و جديد سیما مراسم 

رونمايی برايش برگزار کرد.
»تازه وارد« رونمايی از نخســتین محصول مشترک دو مجموعه باشگاه 
فیلم سوره و خانه تولیدات جوان صدا و سیما بود که هدفش بیشتر تربیت 
و توانمندسازی نیروهای متخصص است. علی فروغی، مدير شبكه ۳ که با 
آمدن پیمان جبلی به سازمان از مديرانی بود که تغییر نكرد، درباره سريال 
توضیح داد: »ويژگی اول بحث جمعیت است که رهبر معظم انقالب بر آن 
تأکید داشته اند و اينجا بچه ها روی موضوع جمعیت کار نمايشی کرده اند. 

نكته دوم اين است که »تازه وارد« يک کار درون جبهه ای است يعنی دو 
مجموعه جبهه فرهنگی انقالب کنار هم بودند.« وی از ويژگی سوم هم 
 گفت و يادآور شــد: »در اين مجموعه 11قســمتی اپیزوديک ما تجربه

 8 برادری داريم که برای نخستین بار است کار نمايشی در اين حجم دارند. 
هر يک، قطعه مستقلی در چارچوب و فضای حرفه ای و زمان تولید هستند. 
چارچوب های فنی کار از همه جهات با چارچوب های رسمی و حرفه ای 

سازمان انجام شده است.«

15۰لوکیشن و 35بازیگر 
تهیه کننده سريال »تازه وارد«  محمدجواد موحد است. وی درباره 
اين سريال می گويد: »اين کاری است که من تجربه ای 8 ساله در 
باشگاه فیلم ســوره برايش دارم و زمانی که اين مجموعه تاسیس 
شد شعارش اين بود که ساخت آدم ها از فیلم ها مهم تر است.« وی 
تصريح می کند: »در اين مجموعه 8 کارگردان وارد کار شــدند که 
کارگردان اولی بودند اما 12نفر توانمند شدند. ادعا می کنیم مسیری 
را شروع کرديم که بسیار مهم است. من اساسا کارم در حوزه تربیت 
نیرو در فیلمسازی است و می دانم خیلی کار سختی است. متن اين 
اثر در مجموعه اوج نگارش شد که يک مجموعه 10 فیلمنامه ای به 

ما دادند. برای سريال به اندازه يک پروژه ۳0 قسمتی زحمت کشیده 
شد که هر قسمت جداست و گويی 11تله فیلم ساختیم. ما در اين 
سريال قريب به 150 لوکیشن داشتیم يعنی هر قسمت حدود 12 
تا 15سريال بود. در اين 11 اپیزود حدود ۳5بازيگر اصلی داشتیم 
که خودتان می دانید حضور بازيگران در تلويزيون مخصوصا سريال 

اپیزوديک چقدر سخت است.«

روایت های کارگردانان سریال 11اپیزودی
حسن حبیب زاده يكی از کارگردانانی است که  در اين سريال اپیزودی را 
کارگردانی می کند. وی به قدرت تهیه کنندگان اشاره می کند و می گويد: 
»اگر تلويزيون می خواهد تهیه کننده های ديگری هم وارد کار شوند بايد 
بحث مالی را جدی بگیرد. تهیه کننده هايی که شــرايط مالی ندارند اما 
شرايط تهیه کنندگی را دارند اينها در شرايط مالی آنتن خرد خواهند شد.«
سجاد معارفی ديگر کارگردان اين مجموعه نیز می گويد: »ما برای ساخت 
يک تیزر خیلی سختی کشــیديم و حتی به نهادهای انقالبی رفتیم که 
کارمان را راه انداختند. االن در باشگاه فیلم سوره اين پتانسیل بالقوه به 
فعلیت رســید و حاال اگر اين خروجی را قدر ندانند به هدر خواهد رفت. 
بچه ها اينجا به خاطر اعتقاداتشان در حوزه سینما و تلويزيون قید خیلی 
ســبک زندگی ها را زدند. اين بچه ها اگر حمايت نشوند ريزش می کنند. 
برای ادامه اين مسیر توصیه ام اين است که از خود فیلمنامه تا انتهای کار با 

باشگاه فیلم سوره پیش روند.«
میالد محمدی ديگــر کارگردان اين ســريال  عنــوان می کند: 
»تلويزيون به داليل مختلف ارتباطش را با بخشی از هنرمندان از 
دست داده که بخشی احتماال مالی و اقتصادی است برخی هم زاويه 
دارند و به داليلی مختلف مثل ســوگیری های سیاسی و اجتماعی 
پس می زنند و تلويزيون برای ارتباط با اينها بايد فكری کند.احتمال 
اينكه شعارزدگی و مضمون زدگی در کارمان پیدا شود وجود دارد و 
اينكه نتوانیم قصه جذاب بگويیم. خواهشم اين است که اين موضوع 
خیلی مورد توجه قرار بگیرد که هم بايد کار خوب بســازيم هم در 

کنارش حرفمان را بزنیم.«
رضا محبی ديگر کارگردان اين مجموعه با بیان اين مطلب که خانه تولیدات 
جوان و باشگاه فیلم سوره دو سرمايه بزرگ هستند يادآور می شود: »بحران 
تهديد نسلی بحران حاکمیتی نیست بلكه بحران ملی است. فكر می کنم 
در مقام رسانه ملی اگر فضا را به سمتی ببريم که نگرشی در سبک زندگی 
برای مردم ايجاد شود خیلی مؤثرتر است. تولید نمايشی يكی از بهترين و 
جذاب ترين مديوم هاست. اگر قرار بود سرمايه ای ايجاد شود بايد پیش از 

اينها ايجاد می شد و حاال خوب است که از اين سرمايه ها حمايت شود.« 

شهاب مهدویگزارش
روزنامه نگار

فهیمه پناه آذرسیما
روزنامه نگار

رونمایی از »فریادهای خاموش؛ 
روزنگاشت تنهایی«
آيین معرفی کتــاب »فريادهای 
خامــوش؛ روزنگاشــت تنهايی« 
تالیف  عماد افروغ، روز دوشــنبه 
2۳خردادماه، ســاعت 10 تا 12 
در مرکز همايش های بین المللی 
ســازمان اســناد و کتابخانه ملی 
برگزار خواهد شــد. ايــن کتاب 
دربرگیرنده مجموعه يادداشت های 
روزانه  افــروغ در بین ســال های 

1۳90 تا 1۳91 است. مولف در اين کتاب روزنگاشت، خاطرات، 
شرح وقايع، دغدغه های فكری، معرفتی، اخالقی، فرهنگی و غیره 
را به رشته تحرير درآورده است. عماد افروغ از نخبگان سیاسی، 
اجتماعی و عضو شورای فرهنگ عمومی کشور و دانش آموخته 
رشته جامعه شناسی از دانشگاه شیراز است. يادداشت های افروغ 
از جهت حضور ايشان در حوزه انديشــه ای و تولید علوم انسانی 
و کنشگری در عرصه های سیاســی و اجتماعی از منابع مهم در 
حوزه يادداشت نويسی شخصی محسوب می شود. جلد اول کتاب 
»فريادهای خاموش؛ روزنگاشت تنهايی« در سال1۳96 از سوی 
انتشارات سوره مهر در 698صفحه منتشر شده و آخرين مجلد اين 

مجموعه نیز در سال1401 روانه بازار نشر شده است.

اولین کنسرت تابستانی ارکستر 
سمفونیک در تاالر وحدت

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدريان در تیرماه طی 
2شب در تاالر وحدت روی صحنه می رود. اين تاالر پنجشنبه و 
جمعه، دوم و سوم تیرماه، ساعت21:۳0 میزبان ارکستر سمفونیک 
تهران است. به گزارش همشهری، در نخستین کنسرت تابستان 
امسال ارکستر سمفونیک تهران، پدرام فريوسفی سولیست ويولن 
و امین غفاری سولیست ويوال هستند. ُشلَیل)ثمین باغچه بان(، 
ويرانه)ثمین باغچه بان(، سمفونی شــماره104)ژوزف هايدن(، 
ســمفونی کنســرتانت برای ويولن، ويوال و ارکستر)ولفگانگ 
آمادئوس موتسارت( 4قطعه ای است که در اين کنسرت نواخته 
می شوند. ارکستر سمفونیک تهران از ابتدای امسال در روزهای 
14ارديبهشــت به رهبری ولفگانگ ونگنروت و 11 و 12 خرداد 
به رهبری نصیر حیدريــان در تاالر وحدت بــه اجرای قطعاتی 
کالسیک از آهنگسازان بزرگ جهان پرداخته است. عالقه مندان 
 می توانند بلیت اجرای ارکستر سمفونیک تهران را از سامانه ايران 

کنسرت تهیه کنند.

حال نامساعد پرویز دوایی
اختتامیه پنجمین دوره جايزه ادبی 
»ارغوان« در پرديس موســیقی و 
تئاتر باغ کتاب برگزار شد. بخشی 
از اين مراسم به بزرگداشت پرويز 
دوايی با حضور هوشنگ گلمكانی، 
منتقــد و پژوهشــگر ســینما، 
اختصاص داشت. گلمكانی، دوايی 
را توصیف کننده و ستايشگر عشق، 
زيبايی،  رؤيا و خاطره دانست و ادامه 

داد: هرچند به دوايی نقد می شود که همواره از گذشته و نوستالژی 
می گويد، اما موضوع نوشته های غیرسینمايی او فقط خاطره های 
دوران کودکی و نوجوانی نیست، بلكه او گاه چنان آدمی را در يک 
لحظه خاص غرق می کند که هیچ ارتباطی به نوستالژی ندارد. از 
میان همه هنرمندان تمام رشته ها و در همه دوران ها هیچ کس 

برايم جايگاه پرويز دوايی را ندارد.
او در ادامه از حال نامســاعد دوايی خبر داد و ابراز تأســف کرد: 
متأسفم که بگويم حال آقای دوايی خوب نیست. چندوقت پیش 
به سرشان ضربه خورده بود و مدتی در بیمارستان بستری بودند 
و دوباره اين اتفاق برايشان افتاد و سرشان آسیب ديده است. فكر 
کردم از حال بد او به شما خبر بدهم تا شايد امواج مثبت شما در 
بهبود حال او مؤثر باشد. گلمكانی سخنان خود را اينگونه به پايان 
رساند: همواره يكی از عشق های من اين بوده که برای تمام کسانی 
که دوست شان دارم، قطعه ای از پرويز دوايی بخوانم هرچند که 

همیشه متاثر می شوم و نمی توانم نوشته او را تا آخر بخوانم.

همکاری ترنس مالیک با کیت بالنشت
يک پروژه واقعیت مجازی با زمینه عرفانی و مديتیشــن که به 
شناخت از درون بدن انســان و کارکرد سلول منجر می شود در 
جشــنواره ترايبكا به نمايش درمی آيد. کیت بالنشــت بازيگر و 
ترنس مالیک کارگردان در يک پروژه جديد بــه نام »اوولور« يا 
»Evolver« همكار شــده اند که به عنوان يک تجربه واقعیت 
مجازی اينتراکتیو و پر از موســیقی توصیف شده و قرار است در 
جشــنواره فیلم ترايبكا به نمايش گذاشته شود. به گزارش مهر، 
اين پروژه توسط هنرمندانی از بريتانیا، فرانسه و آمريكا تولید شده 
و مخاطب را درون بدن انسان می برد. مخاطب می تواند با جريان 
اکسیژن در بدن انسان حرکت کند و در نهايت به يک سلول زنده 
برسد. خالقان آن قصد دارند اين پروژه واقعیت مجازی را گسترش 
دهند تا بتوانند در مقیاس بزرگ تر آن را در فستیوال ها و موزه های 
سراسر جهان به نمايش بگذارند و تا سقف 100نفر همزمان از آن 
استفاده کنند. مالیک و بالنشت به عنوان تهیه کننده اجرايی در 
پروژه حضور دارند و با ادوارد آر. پرســمن تهیه کننده کارکشته 
هالیوودی همكاری می کنند. پرسمن و مالیک نخستین همكاری 
خود را سال197۳ در فیلم »زمین های لم يزرع« تجربه کردند که 

نخستین فیلم ساخت مالیک بود.

نتفلیکس در ونیز هفتاد و نهم
هفتاد و نهمین دوره جشنواره ونیز که مصادف با نودمین 
ســالگرد برگزاری اين جشنواره شــده، از ۳1آگوست تا 

10سپتامبر 2022)9تا 19شهريور( برگزار می شود. 
به گزارش همشهری، اين دوره از جشنواره ونیز قرار است 
با فیلم »روابط« به کارگردانی دانیله لوکتی افتتاح شــود. 
بر خالف جشنواره کن که تولیدات نتفلیكس در آن حضور 
ندارند، انتظار می رود در جشنواره سال ونیز تعداد زيادی از 
فیلم های کمپانی نتفلیكس به عنوان نامزد دريافت جايزه در 
بخش های مختلف، حضور داشته باشند. آلخاندرو گونزالس 
ايناريتو با فیلم کمدی مكزيكی»باردو« ازجمله شانس های 
اول دريافت جايزه شیر طاليی ونیز در اين دوره از جشنواره 
محسوب می شود، از ديگر شانس های عمده نتفلیكس برای 
دريافت جايزه شیر طاليی می توان به فیلم »نويز سفید« به 
کارگردانی نوآ بومباک اشاره کرد. در اين فیلم گرتا کريوينگ 
و آدام درايــور نیز نقش آفرينی کرده اند. »شــناگران« به 
کارگردانی سالی الحسینی نیز يكی ديگر از فیلم های مطرح 
اين دوره از جشنواره است که داستان پناهندگان سوری را 
روايت می کند. سباستیان للیو نیز با فیلم »شگفتی« با بازی 
فلورانس پیو  در بخش رقابتی اين دوره از جشــنواره ونیز 
حضور دارد. اين فیلم که تمی روانشناسانه دارد، داستانی 
مهیج و عشــقی را در ايرلند روايت می کند. آمازون نیز با 
فیلم »پسر« با بازی هیو جكمن، آنتونی هاپكینز و وانسا 
کربی حضوری پر رنگ در اين دوره از جشنواره ونیز خواهد 
داشت. فیلم »وال« به کارگردانی دارن آرونوفسكی و بازی 
برندان ايرز متعلق به کمپانی »ای 24« نیز از شانس های اول 

دريافت برترين جايزه جشنواره ونیز است.
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آغاز اکران هناس 
افتتاحیه اکران مردمی فیلم سینمايی »هناس« با حضور همسر 
شهید داريوش رضايی نژاد و عوامل فیلم سینمايی »هناس« در 
پرديس سینمايی آزادی برگزار شد. به گزارش همشهری، نخستین 
اکران مردمی فیلم سینمايی »ِهناس«جمعه شب)20خردادماه( 
با حضور مريال زارعی و کوثر حیدری بازيگر فیلم، شهره پیرانی و 
آرمیتا رضايی نژاد همسر و فرزند شهید داريوش رضايی نژاد، حسین 
دارابی کارگردان و محمدرضا شفاه تهیه کننده در سینما آزادی 
برگزار شد. پیش از نمايش فیلم محمدرضا شفاه در سخنانی کوتاه 
عنوان کرد: فیلم »ِهناس« داستان زندگی واقعی شهره پیرانی، 
همسر شهید داريوش رضايی نژاد است. پس از آن، شهره پیرانی، 
همسر شــهید داريوش رضايی نژاد نیز بیان کرد: »ِهناس« شايد 
جزو معدود فیلم  هايی است که در اين ژانر ساخته شده، از مريال 
زارعی که جزو بازيگران منحصر به فرد در سینمای ايران است، برای 
پذيرش اين نقش تشكر می کنم و بايد بگويم همكاری با او باعث 
افتخار من است. همچنین از حسین دارابی و محمدرضا شفاه که 
دغدغه مندانه اين فیلم را ساختند، تشكر می کنم. در ادامه مريال 
زارعی، بازيگر »ِهناس« با بیان اينكه امیدوار است مردم بیشتر از 
قصه اين فیلم سینمايی و اکران آن آگاه شوند، مطرح کرد: »ِهناس« 
بخشی از تاريخ معاصر سرزمین ماست؛ سرزمینی که اگر تاکنون 
ايستادگی کرده و مانده به دلیل خون شهدايی است که مظلومانه 
رفتند تا ما در امنیت و آرامش باشیم. امیدوارم اين امنیت و آرامش 
با تعهد و مسئولیت ادامه پیدا کند و شما با حال خوب اين مسیر را 
ادامه دهید، چراکه شهدا به دنبال همین مسئله بودند. وی افزود: از 
خداوند سپاسگزارم و خوشحالم که اين نقش به من رسید تا سهمی 
در به تصوير کشیدن زنانی که در اين سرزمین ايستادند و تحمل و 
صبوری کردند، داشته باشم. صاحب اصلی اين نقش، حاضر است و 
اين مسئله برای من مسئولیت بزرگی را به همراه داشت که با توکل 
به خدا و راهنمايی کارگردان و همه عواملی که در اين مسیر ياری 

کردند، آن را به سرانجام برسانم.

 فروش بسته ویژه فیلم های 
شهرام مکری در آمریکای شمالی

شرکت پخش فیلم »دف کروکودايل« )تمساح ناشنوا( که 
حقوق پخش 4فیلم سینمايی شهرام مكری را در آمريكای 
شمالی خريداری کرده اســت، از روز 7تیر)28ژوئن( بسته 
بلو ری 4فیلم بلند او را به قیمت 75دالر عرضه خواهد کرد. 
به گزارش همشهری، در اين بسته شكیل گرافیكی، عالوه 
بر 4فیلم سینمايی شهرام مكری، 4ساعت پرسش و  پاسخ 
با کارگردان، مصاحبه های مختلف و بخشی با عنوان پشت 
نگاه و تفكر شهرام مكری هم وجود دارد. دف کوروکودايل 
در ســال 1۳99 نیز فیلم »جنايت بی دقت« شهرام مكری 
را در ســینماهای آمريكای شــمالی به نمايــش در آورده 
بود. شهرام مكری ازجمله فیلمســازان موفق ايرانی است 
که با فیلم های خود در جشــنواره های بین المللی ازجمله 
جشنواره ونیز درخشیده اســت. او در سال 201۳ توانست 
با فیلم »ماهی و گربه« جايزه ويژه بخش افق های جشنواره 
فیلم ونیز را دريافت و توجه شرکت های بین المللی پخش 
فیلم را به خود جلب کند. شهرام مكری همچنین برای فیلم 
»جنايت بی دقت« که روايتی جديد از حادثه آتش ســوزی 
 سینما رکس آبادان با ارجاع به مقاله ای درباره فیلم گوزن ها 
را ارائه می دهد، هوگوی نقره ای در جشنواره فیلم شیكاگو 
در بخش اصلی را دريافت کرد. او همچنین برای ســاخت 
اين فیلم جايزه بهترين فیلمنامه منتقدان جشنواره ونیز را 
 به خود اختصاص داد. شهرام مكری همچنین به عنوان يكی 
از داوران بخش »افق های نو« در هفتاد و هشتمین جشنواره 

بین المللی فیلم ونیز در سال 2021 حضور داشت. 
2فیلم مطرح ديگر شــهرام مكری نظیر »اشكان، انگشتر 
متبرک و چند داســتان ديگر« و »هجــوم« به ترتیب در 
جشنواره های فیلم بوسان و جشنواره فیلم برلین )برلیناله( 

نمايش داده شده اند.
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