سختترینکاردنیا
هواداری از توست!

دفاع راست
نفرینشده

در مورد فرهاد مجیدی که انگار خودش را
بیشتر از همه دوست دارد

سرمربی این روزهای پرسپولیس داستانهای
عجیبیبا مدافعان راستش داشته است

18

18

پنجرهپرسپولیس؛
همانهمیشگی

بدهی به شهرخودرو بابت رضایتنامه
گلمحمدی پنجره پرسپولیس را بست

اتفاق روز

 ...و باالخره
بازی دوستانه
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سرانجام از نخستین حريف تدارکاتی تیم
ملی در مسیر آمادهســازی برای جامجهانی
رونمايی شــده اســت اما هر چقدر جزئیات
بیشتری را در مورد اين مسابقه مرور میکنیم،
بیشتر به اين نتیجه میرسیم که تیم ملی يكی
از عجیبترين دورههای تاريخاش را ســپری
میکند .بعد از مدت زيادی بالتكلیفی و انتظار
برای نخســتین مسابقه دوســتانه ،حاال تیم
ملی در حالی روبهروی الجزاير قرار میگیرد
پخشزندهروز
که شــرايط برگزاری اين مسابقه ،اصال شبیه
نبردهای معمولی فوتبال نیست .چرا روبهروی
الجزاير ،با يک مســابقه عادی فوتبال روبهرو
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 ويكیپديای تیم ملی اين کشور ،هیچ
نشانی از اين مسابقه وجود ندارد .ماجرا زمانی
عجیبتر میشــود که بدانیم حتی در تقويم
تیم ملی ايران در ســايت رسمی فیفا ،بازی با
لیگ ملتهای والیبال
انگلیس «نخستین» بازی اســت و نشانی از
اين نبرد تدارکاتی ديده نمیشود .اگر ماجرا
ایران
تا همینجا به اندازه کافی شوکهکننده بهنظر
20:30
نمیرسد ،کافی است بدانیم که نرمافزارهای
ژاپن
پوشــش اينترنتی نتايج فوتبــال که معموال
حتی زمان ديدار گمنامترين تیمهای دنیای
فوتبال را منتشــر می کننــد ،کوچک ترين
اطالعاتی از اين مســابقه منتشــر نكردهاند.
همه اين جزئیات در کنار هم ،نشان میدهند
که اين بازی شــباهتی به نبردهای دوستانه
معمول در دنیای فوتبال نــدارد .تیم ملی در
حالی برای انجام يک مسابقه ،تا اين حد زجر
میکشد و به هر شرايطی تن میدهد که رقبای
همگروهاش در جامجهانی در اين فیفادی روی
دوستانه
هم « 1۳بازی» در برنامه گنجاندهاند .رقابت
ایران
با چنین تیمهايــی برای ايــران ،يک رقابت
22:30
نابرابر اســت و مســئولیت اصلی نابرابرشدن
الجزایر
آن
نیز،
با
فدراسیونی اســت که ظاهرا حتی
برای بديهیترين نیازهای تیــم ملی قبل از
شرکت در مهمترين تورنمنت دنیای فوتبال،
برنامهای ندارد.
درست در روزهايی که کره و ژاپن فهرست
ستارههای پرشمار رقبای تدارکاتیشان را مرور
میکنند ،فوتبال ايران بايد با فهرست غايبان
پرشمار تیمی مثل الجزاير قبل از نبرد دوستانه
روبهرو شود .بسیاری از ســتارههای کلیدی
اين تیم روبهروی ايران به میــدان نمیروند.
لیگ ملتهای اروپا A -
رياض محــرز که در ترکیب منســیتی فاتح
لیگ برتر شده و مهمترين بازيكن حال حاضر
اسپانیا
الجزاير است ،بخشــی از ترکیب اين مسابقه
23:15
نخواهد بود .اسالم ســلیمانی نیز که بهعنوان
جمهوری چک
ترين
يكی ديگر از مهم ستارههای اين سالهای
الجزاير در اســپورتینگ پرتغال توپ میزند،
سوییس
فعال به استراحت میپردازد و روبهروی ايران به
23:15
میدان نمیرود .هشام بوداوی ،سفیان بنديكه
پرتغال
و رايس امبولهی نیز ديگــر مهرههای مهمی
لیگ ملتهای اروپا B -
هســتند که روبهروی تیم ملی ايران در زمین
ديده نمیشوند .در حقیقت بهنظر میرسد که
نروژ
تیم
اسكوچیچ
روبه
روی
تیمی
نصفه و نیمه از
20:30
الجزاير به زمین میرود .اين مسابقه هم بیشتر
سوئد
از آنكه يک محک جدی بــرای تیم ملی ايران
باشــد ،محكی برای مهرههای جوان الجزاير
اسلوونی
است که تجربه چندانی در تیم ملی ندارند .در
23:15
واقع ايران بعد از مدتها انتظار ،در مسابقهای
صربستان
ظاهر خواهد شد که بیشــتر برای حريفاش
مفید بهنظر میرسد!
هماننــد دوره قبلــی ،الجزايــر بــه
جامجهانــی 2022نیز صعود نكرده اســت.
بدون ترديد اگر آنها راهی جامجهانی شــده
بودند ،حاال يــک برنامه تدارکاتــی از پیش
برنامهبازی
تعیینشده داشــتند و بعید بود در يک نبرد
ناگهانی روبهروی تیم ملی ايران قرار بگیرند.
الجزايــر
در
جام
جهانــی2014
نمايش
های
خوبی داشــت اما بعــد از چهارمین صعود به
رقابتهای جامجهانی ،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 جامملتهای آفريقا
بهدســت آمد .اين تیم البته در ســال2021
قهرمان عربکاپ هم شد اما بسیاری از تیمها
لیگ ملتهای والیبال
با ترکیب اصلیشان در آن جام شرکت نكرده
بودند .آنها صاحب يک نســل طاليی هستند
سهشنبه  31خرداد 1401
که به آخرين ســالهای دوران فوتبالشــان
ایران
نزديک شدهاند .ســتارههای اين نسل طاليی
البتــه روبــهروی ايــران در زمین مســابقه
04:30
بلغارستان
حضور نخواهند داشــت .ســفید و سبزها در
رده چهلوچهارم رنكینگ فیفا هســتند و در
پنجشنبه  2تیر 1401
حقیقت 2۳پله پايینتر از تیم ملی ايران ديده
میشوند .به هر حال تیمی که امروز روبهروی
آمریکا
ايران قرار میگیرد ،تنها ســايهای از تیم ملی
21:30
الجزاير اســت .اين در حالی است که مديران
ایران
فدراســیون مدعی رويارويی با تیم اصلی اين
کشــور هســتند .ظاهرا طرف مقابل هم روی
جمعه  3تیر 1401
ناآشنايی فدراسیوننشینان نسبت به مهرههای
ثابت تیمشان حســاب باز کردهاند .تیمی که
ایران
امروز در مقابــل تیم ملی میايســتد ،هرگز
18:00
برزیل
نمیتواند اين تیم را در معرض يک محک بزرگ
و
کلیدی قرار بدهد .ظاهرا قرار است همچنان
شنبه  4تیر 1401
نكات مبهم زيادی در مورد اين تیم برای اعضای
کادر فنی وجود داشــته باشد .ناشناختهبودن
کانادا
البتــه تا حدی بــرای هر
ادامه در
15:00
صفحه18
تیمی مفید بهنظر میرسد
ایران
اما نه آنقدر که حتی خود ســرمربی هم ديگر
شناختی روی تیماش نداشته باشد.

روز مانده تا
جام جهانی

العجایب!

چگونه به هر قيمتي ،يک مسابقه
تدارکاتي داشته باشيم؟

زیدان

سرسفره قطر

م
نابعنزدیکبهباشگاهپاریسنژرمندرحال
خبرسازیدربارهتوافقزیزوبااینباشگاههستند

ne e
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خیابانها در محاصره مشاوران امالک
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صفحه17

فصلساماندهی
کودکانزبالهگرد

کارگروهی برای مقابله با کار کودکان
در حوزه پسماند تشكیل شد
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پايتخت به ازاي هر  26۳خانه  ،يک بنگاه مشاور امالک دارد

HAMSHAHRI
رهبر انقالب در ديدار رئیسجمهوری ونزوئال:

تنهاراهپیروزی
دربرابرآمریکا
مقاومتاست

12هزار واحد صنفی مشاور امالک در تهران فعالیت می کنند

ايران در مواقع خطر ،خطر میکند
و دست دوستان خود را میگیرد
صفحه2

صفحه4

اکراندرمشهد
بدونقرارقبلی

4000

زبالهگرد
در تهران داریم که اکثرا کودک
هستند.

در روزهای آتی شاهد قطار اکران
اين فیلم در سراسر کشور
خواهیم بود

7500

تنزباله
روزانه در شهر تهران جمعآوری
میشود.

صفحه21

5500

خستگیازجنگ؛
کابوساوکراین

تنزباله
روزانه به مرکز آرادکوه منتقل
میشود.

طوالنیشدن جنگ اوکراين
میتواند به خستگی کشورهای
حامی کیيف منجر شود

64

22

شکوهمعماریایرانی
درایستگاهجدیدمترو

مجموعه
در مناطق ،زباله خشک را
تفکیکمیکنند.

صد و چهل و سومین ايستگاه متروی تهران به نام ايستگاه هفدهشهريور به بهرهبرداری رسید

3

عكس :همشهري /حامد خورشیدی

مجموعه
در نواحی ،پسماندها را جمعآوری
میکنند.

صفحه7

تفریحمرگبار
درکنارآب

در جريان حوادث مختلف در
کشور 7نفر در کمتر از 24ساعت
غرق شدند
صفحه۶

نان،تفریح
وتحصیلرایگان

شایعهسازی و دروغپردازی درباره بنزین

درباره نیازهای اولیهای که منجر
به گسترش کار کودک میشود

نه سوخت گران میشود و نه کارت سوخت آزاد جايگاهداران در تیرماه حذف خواهد شد

صفحههای  5و 12

۶تاالب ایران ،قربانی فعالیت انسانی

پژوهشگران با بررسی تاالبهای ايران نقش تغییر اقلیم در خشكیدگی آنها را ناچیز اعالم کردند

صفحه4

يادداشت

دادهنما

علیرضا زاکانی ،شهردار تهران:

تهران نیاز به بازطراحی و نوسازی دارد

قطعنامهآژانس
وتغییرجایگاهشاکیومتهم

پرتکرارترین خواستههای پایتختنشینان
طعمهگذاری موش ،آلودگی صوتی ناشــی از ســاخت و ساز ،سد معبر
دستفروشــان و وانتیهای دوره گرد و ترکیدگی لوله آب فضایسبز جزو
پیامهای پرتکرار ثبت شده در سامانه  137پالس هستند.

2000

پیام جداگانه برای طعمهگذاری موش

1957

پیام سد معبر دستفروشان و وانتیهای دوره گرد

1680

پیام ترکیدگی لوله آب فضای سبز

1125

پیام درباره خاموشی پلههای برقی

2000

پیام در مورد آلودگی صوتی ناشی از ساخت و ساز

از آغــاز چالــش هســتهای ايــران در آژانــس
بینالمللــی انرژیاتمی و با وجود شفافســازی و
اعتمادسازیهای مكرر ايران و تعهد آژانس برای انجام وظیفه براساس اساسنامه
خود و بستن پرونده ادعايی موسوم به ،PMDبهنظر میرسد تقابل و خصومت
اين نهاد بینالمللی بــا نقشآفرينی آمريكا و متحــدان آن علیه فعالیتهای
صلحآمیز هستهای ايران همچنان ادامه دارد.
در آخرين دست از اين اقدامها ،شورایحكام آژانس بینالمللی انرژی اتمی هفته
گذشته قطعنامه پیشنهادی کشورهای آمريكا ،بريتانیا ،فرانسه و آلمان درباره
فعالیتهای هســتهای ايران را تصويب کرد و در آن بدون توجه به چارچوب
زمانی و عملیاتی مورد توافق ايران و آژانس در اسفند1400درخصوص پاسخ
به پرسشهای آژانس ،ضمن اعالم نگرانی عمیق از وجود مواد هستهای اعالم
نشده ،از ايران خواست تعهدات قانونی خود را بهصورت اضطراری اجرا کند.
تصويب اين قطعنامه در پی گزارش رافائل گروسی ،مديرکل آژانس و آن هم پساز
سفر وی به سرزمینهای اشــغالی و گفتوگو با نخستوزير 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 میکند .لوراهولگیت ،نماينده
آمريكا در شــورای حكام نیز طی بیانیهای 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 بینالمللی انرژی اتمی آنجاست که
امروز جايگاه شاکی و متهم جابهجا شدهاست .ايران با وجود عضويت در پیمان
ان.پی.تی و اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی و پذيرفتن بیسابقهترين رژيمهای
بازرسی و نظارت در قالب برجام و توافق با آژانس در اسفند1400مبنی بر اينكه
پاسخ پرســشهای آژانس را در چارچوب همكاریهای پادمانی خواهد داد ،با
قطعنامه آژانس و عدمانجام تعهدات آمريكا و همپیمانانش در موضوع هستهای
صلحآمیز خود مواجه میشود ،اما برنامههای هستهای نظامی رژيم صهیونیستی
و در اختیار داشتن کالهکهای هســتهای ،از نگاه آمريكا و آژانس بینالمللی
انرژیاتمی خطرناک نبوده و ايــن رژيم نهتنها نبايد بــرای توقف برنامههای
هســتهای خود تحت فشار قرار گیرد ،بلكه ادعاهای ســاختگی آن نیز مبنای
گزارش مديرکل علیه ايران واقع میشود.
آمريكايی که جدا از عهدشكنی در دوره اجرای برجام ،خود بهطور يکجانبه از
برجام خارج شــده و اين توافق را نقض کرده و شديدترين تحريمهای تاريخ را
علیه ملت ايران احیا کردهاست ،با پررويی سخن از لزوم بازگشت ايران به برجام
و در اختیار قراردادن تمام اطالعات ثبت شــده در دوربینهای مداربســته به
آژانس بر زبان میراند و در سوی ديگر ،ايران که تا يکسال پساز خروج آمريكا
از برجام ،صبر و انتظار در پیش گرفت و درنهايت پس از بیعملی اروپايیها 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 عدمهمكاری
با آژانس میشود.
اين دو نمونه و صدها مصاديق ديگر کــه در الگوی رفتاری آمريكا و متحدانش
قابل مشاهده است ،نشــاندهنده واقعیتهای امروز حاکم بر نظام بینالملل
است که بر حاکمیت زور و قدرت و جنگ ارادهها بنا شده و به تعبیر رئالیستها،
قدرتهای بزرگ مادام که منافعشــان اقتضا کند ،از معاهدات و هنجارهای
بینالمللی دم میزنند و هر کجا کــه مصلحت ديدند ،از
ادامه در
صفحه2
سازمانهای بینالمللی و ساير ابزارهای حقوقی در کنار
ابزارهای سیاسی اســتفاده میکنند تا منافع خود را تأمین و به رفتارهايشان
مشروعیت ببخشند.

صفحه14

صفحه15

ويژههای امروز

محسن محمدیالموتی؛ عضو هیأتعلمی دانشگاه

همشهری آنالین/گرافیک :مهدی سالمی

برنامههایویژهبرای
محدودیتآبی

«شــهر تهران نیاز به یک بازطراحی و نوسازی دارد .این
نوسازی ضمن به ارمغان آوردن امنیت ،آسایش و رفاه باید
چهره شهر را با هویت ایرانی-اسالمی به نمایش بگذارد.
این نوسازی باید مجموعههای هویتی در محالت را به
گونهای 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 حملونقل
عمومی بهویژه مترو از3ماه گذشته تشکیل شده است.

متنکاملرابااسکنکیوآرکد،درهمشهریآنالینبخوانید

شهر
شناسایی 500خانواده معتاد متجاهر در تهران

احمد احمدی صدر ،مدیرعامل سازمان رفاه ،خدمات
و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در گفتوگو
با همشــهری آنالین از شناســایی  500خانواده معتاد
متجاهر در جلسه کمیته قرارگاه آسیبهای اجتماعی
تهران خبر داد و گفت :پیشبینی ما این است که این
رقم به  2تا  3هزار خانواده برسد.

3
«چوئه سون هوی» ،طی تصمیمی بیسابقه منصوب شد

نخستین وزیر خارجه زن در کرهشمالی

جامعه
 5ایده جذاب برای دکوراسیون خانه

دیپلمات کهنهکار« ،چوئه سون هوی» ،طی تصمیمی بیسابقه
بهعنوان نخستین وزیر امور خارجه زن کرهشمالی منصوب
شــد .این تصمیم رهبر کرهشــمالی در بحبوحه انجام
تستهای موشکی کرهشمالی و تشدید تنشهای میان
این کشوروهمسایهجنوبی خوداتخاذشدهاست .چوئه که
سابقا در سمت معاون وزیر امور خارجه کرهشمالی مشغول
به فعالیت بود ،در نشســت حزب حاکم به ریاست کیم
جونگ اون ،رهبر کرهشمالی به این سمت منصوب شد...

ایران مرکــز تولیــد  297نوع صنایعدســتی اســت و در
این میان فرش و میناکاری بیشــترین شــهرت جهانی
را بهدســت آورده .جالــب اینکــه  199نــوع از ایــن آثــار
هنــری در اصفهــان خلــق میشــوند و در ســال ،2015
یونســکو این شــهر را بهعنوان شــهری خــالق در حوزه
صنایعدستی جهان انتخاب کرد.

7

سالمت

«تازهوارد»بهموضوعفرزندآوریومشكالتوموانعآنمیپردازد

مصرف بیش از اندازه ویتامین دی این بال را سرتان میآورد

ویتامین دی یک ویتامین بسیار ضروری در بدن ماست
که در فرایندهــای مختلفی در بدن مورد اســتفاده قرار
میگیرد .ایــن ویتامین یک ویتامین محلــول در چربی
اســت؛ بنابراین ،بــدن نمیتوانــد مقادیر اضافــه آن را
بهسرعت و بهسادگی دفع کند .درصورتیکه دریافت
اینویتامینبیشازحدباشد،دربدنانباشتهمیشود.

8کارگردان در  11اپیزود

خانه تولیدات جوان فعالیت خود را از سال ۹7شروع
کرده ،در این خانه مســیر اســتعدادیابی و رشد
کارگردانان درنظر گرفته شــده است .رسالت این
گروه در خانه تولیدات جوان ،پرورش اســتعدادها
در حوزههای تلهفیلم ،سریالســازی ،نماهنگ و
تیزر اســت .تازهترین محصول ایــن خانه نگارش
ســریال و تولید آن در 11اپیزود به نام «تازهوارد»
است...

21
درموردمجیدیکهانگارخودشرابیشترازهمهدوستدارد

سختترین کار دنیا ،هواداری از توست!

ماهعســل قهرمان لیگ برتر خیلی کوتاهتر از حد انتظار بود.
امروز هواداران اســتقالل باید از قهرمانی بیشکستشان
لذت میبردند و برای فتح جام بعدی نقشه میکشیدند ،اما
اتفاقی که رخ داده دقیقا برعکس اســت .شهد موفقیت به
سرعت در کام آبیها به زهر تبدیل شد .آنها حاال مستاصل
و سراسیمه ،بیسروسامانی تیمشان را سیاحت میکنند؛
تیمی که سرمربی ندارد و طبیعتا در بازار نقلوانتقاالت
هم فعال نیست...

18

فناوری
تأیید پولی شدن برخی خدمات تلگرام

مدتهــا پــس از شــایعههایی درخصوص پولی شــدن
برخیخدماتتلگرام،پاولدوروف،بنیانگذارومدیراین
پیامرسان تأیید کرد که برخی خدمات پولی خواهد شد.
شایددرابتدابرخینگرانشدهباشندکهدیگرازخدمات
رایگان این پیامرسان با بیش از500میلیون کاربر فعال
ماهانهمحروممیشوند،اماوضعیتاینگونهنیست.

خودرو
8/5میلیارد تومان برای خرید نخستین خودروی خورشیدی جهان

شــرکت هلنــدی «الیتیــر» از نخســتین خــودروی
خورشــیدی آماده تولیــد جهــان رونمایی کرده اســت.
«الیتیرصفر»یکسدانخانوادگیبا 5مترمربعپنل
خورشــیدی اســت که میتواند تا 70کیلومتر رانندگی
بــدون شــارژ در روز را تضمین کند .تصاویــر و جزئیات
بیشتر این خودروی هیجانانگیز را ببینید.

2

يكشنبه  22خرداد 1401
شماره 8517

گفتوگو

نقلقولخبر
سیدمحمدحسینی
معاون امورمجلس رئیسجمهور
جمهــوری اســالمی ایــران و عــراق از
اشــتراکات تاریخی و فرهنگــی فراوانی
برخوردارنــد و تعامــالت فرهنگــی و
مذهبیبیندوملتبایدگسترشیابد.
بدون تردید تعمیــق و تحکیم تعامالت
فرهنگی میتواند زمینه مناســبی برای
توســعه روابــط دوجانبــه و منطقــهای
تهران -بغداد فراهم کند / .فارس

رحمانقهرمانپور،تحلیلگر ارشد مسائلبینالملل:

آژانس تابع معادالت سیاسی است
نه فنی

عكس :پايگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری

مهدی صفری
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر
امورخارجه
مسیرهای ریلی و جادهای ایران در زمره
مطمئنتریــن مســیرهای حملونقلی
هســتند .ظرفیت هــای چشــمگیر
ترانزیتــی ایــران درخدمــت تســهیل
ترانزیت بینالمللی کاالها ،بهویژه در
شرایط فعلی است .وزارت امورخارجه
آمــاده هرگونــه همــکاری درخصــوص
تســهیل در صــدور روادیــد راننــدگان
کشورهای عضو تراســیکا (کمیسیون
بینالدولی کریدورهــای اروپا ،قفقاز و
آسیا) است / .مهر
سید محمدرضا میرتاجالدینی
نماینده مجلس
افزایــش قیمــت کاالهــا در شــرایط
کنونــی ،نتیجــه عملکــرد اشــتباه و
سیاستهای ســوء دولت قبل است.
دولــت ســیدابراهیم رئیســی تــاوان
اشــتباههای اقتصــادی دولــت قبــل را
پس میدهــد ،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

خبرهای کوتاه

واکنش ایران به اتهامزنی اردنیها

پساز آنكه ســخنگوی ارتــش اردن گروههايی
وابسته به ايران را به تجارت موادمخدر در مرزهای
اين کشور متهم کرد ،يک مقام سفارت جمهوری
اسالمی ايران در امان ضمن رد اين اتهامها ،آن را
«غیرقابلقبول» خواند .بهگزارش فارس ،يک مقام
سفارت ايران در اردن در گفتوگو با پايگاه خبری
«میدل ايستای» در واکنش به اين اخبار گفت:
ما شبهنظامی نداريم .اتهامزنی به ما درباره تجارت
موادمخدر يک اتهام بسیاربزرگ است .ما بیش از
40سال است که در مرزهای شرقی ايران با قاچاق
موادمخدر مبارزه میکنیم و بیش از ۳هزار نیروی
پلیس ما دراين درگیریها به شهادت رسیدهاند.
وی اضافه کردهاست :ايران هیچگاه تهديدی برای
اردن نخواهد بود .امنیت اردن بخشــی از امنیت
خاورمیانه اســت؛ خاورمیانهای که خود اولويت
امنیت ملی ايران بهشــمار میآيد .حضور ايران
در سوريه با دعوت کشور ســوريه و با هماهنگی
نیروهای اين کشــور در نقاط مشخصی است و
هدف از آن مبارزه با گروههای تروريستی مانند
گروههای داعشــی ،جبهه النصره ،انصارالدين و
ديگر گروههاست.

جلســه فوق العاده مجمع تشخیص
مصلحت نظام

مجمع تشــخیص مصلحت نظام در جلســهای
فوقالعاده به رياســت صادق آملیالريجانی و با
حضور رئیــس مجلس ،نمايندگانــی از دولت و
مجلس و شورایعالی انقالب فرهنگی ،به بحث و
بررسی پیرامون تعیین اولويت سیاستهای کلی
برنامه هفتم توسعه کشــور پرداخت .بهگزارش
روابطعمومی مجمع تشــخیص مصلحت نظام،
آملی الريجانی در اين جلسه بر لزوم دقت همراه
با تسريع در بررسیها برای تصويب و ارائه جهت
تدوين اليحه برنامه هفتــم و نهايتا تهیه اليحه
بودجه سال آينده کشور براســاس قانون برنامه
هفتم تأکید کرد.

رهبر انقالب اسالمی در ديدار رئیسجمهوری ونزوئال و هیأت همراه:

تنها راه پیروزی دربرابر آمریکا ،مقاومت است
حضرت آيت اهلل خامنــه ای رهبر
معظم انقالب اســالمی عصر ديروز
رهبری
در ديــدار آقای نیــكالس مادورو
رئیسجمهور ونزوئال و هیأت همراه
با اشاره به ايستادگی  2کشــور ايران و ونزوئال در
مقابل فشارهای سنگین و جنگ ترکیبی آمريكا،
تأکید کردند :تجربه موفقیتآمیز 2کشور نشان داد
تنهــا راه مقابلــه بــا ايــن فشــارها مقاومت و
ايستادگی است.
بهگزارش پايگاه اطالعرســانی دفتــر مقام معظم
رهبری ،رهبر انقالب اســالمی با اشاره به پیروزی
دولت و ملت ونزوئال در مبارزهای سخت با آمريكا و
جنگ ترکیبی و همهجانبهای 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 میدهد و امروز قاعدتاً نگاه
آمريكا به ونزوئال متفاوت از گذشته است.
حضرت آيــتاهلل خامنهای همچنین با اشــاره به
پیشرفتها و ابتكارهای علمی و فناوری جمهوری
اســالمی ايران در ســالهای اخیر افزودند :اين
گامهای بلند در شــرايطی برداشته شده است که
سنگینترين و بیسابقهترين تحريمها و فشارها بر
ملت ايران تحمیل شد و آمريكايیها خودشان نام
آن را «فشار حداکثری» گذاشتند.
ايشــان تأکید کردند :مقاومت ملــت ايران باعث
شكست سیاست فشار حداکثری شد ،بهگونهای که
يكی از مسئوالن برجســته سیاسی آمريكا چندی
پیش تعبیر «شكست مفتضحانه» را بهکار برد.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :نتیجهای
که میتوان از ايســتادگی و موفقیت  2ملت ايران
و ونزوئال گرفت ،اين اســت که تنهــا راه عالج در
مقابل فشارها ،ايســتادگی و مقاومت است ضمن
آنكه بايد همكاریهــا و ارتباطات میان جمهوری

اسالمی ايران و دولت بولیواری ونزوئال بیش از پیش
مستحكم و نزديک شود.
حضرت آيــتاهلل خامنهای با اســتقبال از امضای
سند همكاری 20ساله میان ايران و ونزوئال گفتند:

الزمه همكاریهای بلندمدت پیگیری توافقات و به
سرانجام رساندن آنهاست.
ايشان با اشــاره به همكاریهای صمیمانه ايران و
ونزوئال ،خاطرنشان کردند2 :کشور با هیچ کشوری

عزم ایران و ونزوئال برای همکاریهای مشترک

مكث

قطعنامهآژانس
وتغییرجایگاهشاکیومتهم
براين اساس و بهدنبال تصويب اين قطعنامه ،چه
ادامه از
صفحه اول آمريكا و همپیمانان اروپايــیاش بخواهند با
مشروعســازی 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 عقبنشــینی ايران و افزايش شــانس به سرانجام
رســیدن مذاکرات وين بهرهبرداری کنند ،در هرصورت ،پاســخ
جمهوری اسالمی ايران متناسب و در خور شأن اقدام آنها خواهد

ایران و ونزوئال در جریان سفر نیکالس مادورو ،رئیسجمهور ونزوئال به تهران سند همکاریهای
جامع راهبردی 2۰ساله امضا کردند .این سند همکاری جامع بنا به توضیحات مقامات 2کشور در
حوزههای انرژی ،نیروگاههای حرارتی ،صادرات خدمات فنی و مهندسی ،کشاورزی و همچنین
همکاری در حوزههای دفاعی است .سیدابراهیم رئیســی و نیکالس مادورو ،رؤسای جمهور
ایران و ونزوئال ،روز شــنبه در مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد سند همکاریهای جامع
راهبردی 2۰ساله 2کشور را امضا کردند .بررسیهای 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 ســال 14۰۰حدود 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 سال 13۹۹افزایش بهنسبت چشمگیری نشــان میدهد .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 ریاستجمهوری دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق آمریکا و فشارهای تحریمی
او بر اقتصاد ونزوئال صورت میگیرد .آخرین سفر نیکالس مادورو به ایران در آبان 13۹5و در
دوره برجام به ایران صورت گرفته بود .مادورو بهطور مشخص با دستورکارهای ویژهای در جلب
همکاریهای ایران در حوزههای مختلف اقتصادی به تهران آمــده بود .وزرای امور خارجه،
کشاورزی ،ارتباطات ،علوم و تکنولوژی ،حملونقل و گردشگری ونزوئال ،مادورو را در سفر به
کشورمان همراهی میکردند .روسای جمهور 2کشور در مقدمه سفر مادورو با یکدیگر دیدار
داشتند و محتوای این گفتوگوها 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 تحریمها مقاومت داشته
است .تحریمها برای ملت ایران در این 4دهه فراوان بوده ،اما ملت ایران تصمیم گرفته است که
از این تحریمها بهعنوان 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 بهصورت ویدئوکنفرانس با عرشه این کشتی در خلیجفارس ارتباط برقرار کرده
و در جریان مراحل ساخت و فعالیت این نفتکش اقیانوسپیما 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 سالهای گذشته کشور ونزوئال به ایران است .طبق
قرارداد منعقدشده قرار است ایران 2نفتکش دیگر نیز پس از ساخت به این کشور تحویل بدهد.

بود و طیفی از گزينهها از خاموش کردن دوربینهای فراپادمانی و
نصب و راهاندازی 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 میدهد
آزموده را آزمودن خطاست .از تجربه دفاعمقدس 8ساله ،واکنش
ايران در برابر مخالفت با حق غنیســازی و مقاومت حداکثری در
برابر فشارها گرفته تا اقدام متقابل دالورمردان نیروی دريايی سپاه
در توقیف نفتكشهای انگلیسی و يونانی و عقبنشینی آنها ،همه و
همه نشان میدهد هرگونه فشار و زورگويی علیه ملت ايران نتیجه
معكوس برای طرف مقابل بههمراه خواهد داشت.
رئیسجمهــور کشــورمان نیــز در ســفر اخیر خود به اســتان
چهارمحالوبختیاری با اشــاره به اين مهم تأکیــد کرد که با اين
اقدامها نمیتوان جمهوری اســالمی ايران را وادار به عقبنشینی

اينگونه روابط نزديک ندارند و جمهوری اســالمی
ايران نشــان داده اســت که در مواقع خطر ،خطر
میکند و دست دوستان خود را میگیرد.
رهبر انقالب همچنین از مواضع ضدصهیونیستی
آقــای مــادورو تجلیــل کردنــد و گفتنــد:
موضعگیریهای چندی قبل جنابعالی علیه رژيم
صهیونیستی بسیار درست و شجاعانه بود.
تشکر مادورو از کمکهای ایران

در اين ديــدار که آقــای رئیســی رئیسجمهور
کشورمان نیز حضور داشت ،رئیسجمهور ونزوئال
از حمايتهای 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 نمیکرد به ياری ما آمديد و کمک کرديد تا
از آن شرايط خارج شويم.
رئیسجمهور ونزوئال با تشــريح شــرايط سخت
اقتصادی اين کشــور در ســالهای اخیــر افزود:
همانطور کــه جنابعالی گفتیــد آمريكايیها يک
جنگ تدريجی و چندبعدی را علیه کشــور ما آغاز
کردند ولی ما توانســتیم با ايستادگی و استفاده از
فرصتهايی که تحريمها در اختیــار ما قرار داد،
مقابله همهجانبه 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 نقشــهراه دقیق برای همكاری با
ايران در زمینههای مختلــف بهويژه در بخش علم
و فناوری هستیم.
رئیسجمهور ونزوئال همچنین بــا تأکید بر اينكه
کشورش موضوع فلسطین را يک موضوع مقدس
بشری میداند ،گفت :بهعلت همین اعتقاد ،رژيم
صهیونیستی از طريق موساد در حال توطئه مستمر
بر ضد ونزوئال است.

کرد .ما بر مواضع خود پافشاری خواهیم کرد تا حقوق ملت ايران
به رسمیت شناخته شود؛ از اينرو آمريكا و متحدان غربی آن بايد
دســت از لجاجت بهمنظور تغییر جايگاه شــاکی و متهم و فريب
افكارعمومی ملتها و دولتها برداشته و نشانه و قصد عملی خود
را برای بازگشت به برجام از طريق تضمین انتفاع اقتصادی ايران
نشان دهند.
شــورای حكام آژانس بینالمللی انرژیاتمی نیز برای جلوگیری
از بیاعتبارســازی اين نهاد در دنیا بايد دبیرخانه خود را موظف
کند از دريافت هرگونه شــواهد جديد ازسوی رژيم صهیونیستی
و اعتباربخشــی به مطالب جعلی ســرويسهای جاسوســی اين
رژيم  -که خود متهم اصلی بیثباتــی و ناامنی در منطقه و جهان
هستند -خودداری کند که در آن صورت ،شايد بتوان امیدوار شد از
تضعیف بیش از پیش اين نهاد بینالمللی در دنیا پیشگیری شود.

اراده دولت در تعامل ویژه با کشورهای آفریقایی
وزيــر امورخارجه ايران گفت :عزم و اراده دولت ســیزدهم بر تعامــل و همكاری با
سیاست کشورهای آفريقايی بهويژه نیجريه در چارچوب سیاست است .بهگزارش ايرنا ،حسین
خارجی امیرعبداللهیان در رايزنیهای 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 فیمابین ،بهويژه در زمینه اقتصادی و
تجاری طی 2سال اخیر ،گفت :حجم فعلی تعامالت بین  2کشور متناسب با ظرفیتهای موجود در
 2کشور 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 ،بهويژه نیجريه در چارچوب سیاستخارجی دولت
سیزدهم ،گفت :ايران برای توسعه روابط و مناسبات با نیجريه هیچ محدوديتی قائل نیست و برگزاری
اين اجالس بهعنوان گام مهمی برای توسعه روابط دوجانبه قلمداد میشود .امیرعبداللهیان با ابالغ
سالمهای گرم رئیسجمهور کشورمان به محمدبوهاری ،همتای نیجريهایاش ،از رئیسجمهور
نیجريه برای سفر به تهران بهطور رسمی دعوت بهعمل 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 هماهنگیهای انجام شده برای برگزاری موفق اين اجالس قدردانی کرد و افزود :با
برنامهريزی خوب ،فرصتهای زيادی در روابط 2کشــور وجود دارد و امیدواريم اجرای توافقهای
حاصل دراين اجالس ،به افزايش سطح تعامالت تجاری 2کشور کمک شايانی کند.

شورای حكام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ،چهارشنبه گذشته
با تصويب قطعنامهای سیاســی
و جهتدار ،جمهوری اســالمی
را بــه عدمهمكاری بــا اين نهاد
بینالمللی متهم کرد؛ رويكردی
کــه اگرچــه چنــدان دور از
انتظار نبود ،اما در شــرايط کنونی به ابهامها پیرامون سرانجام
گفتوگوهای هستهای ايران و 4+1دامن زده است.
بهگزارش همشهری ،اتخاذ رويكردهای دوگانه از سوی طرفهای
غربی همچنان ادامه دارد و تروئیكای اروپايــی در بیانیه اخیر
خود و با وجود بدعهدی در قبال جمهوریاســالمی ،همچنان
از ادامه مذاکرات ســخن میگويند و مديــرکل آژانس انرژی
اتمی نیز در گفتوگو با شــبكه خبری «الجزيــره» تأکید کرد
که «ازسرگیری مذاکرات همچنان عاقالنهترين 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 (19اســفند )1400متن
توافق احیای برجام تكمیل و در بحث برداشتن تحريمها ،بیش
از 99درصد توافق حاصل شده بود و چیزهای کوچكی باقی مانده
بود که میشد ظرف يكی ،دو روز بر سر آنها توافق کرد .معتقدم
اين تصمیمی اشتباه از ســوی هماهنگکننده اتحاديه اروپا و
هیأتهای غربی بود و نیازی نبود انگیزه موجود تضعیف شود».
وقتی نگاه فنی آژانس قربانی میشود

يک تحلیلگر ارشد مســائل بینالملل در اين باره به همشهری
گفت :از سال 1۳81که موضوع فعالیتهای صلحآمیز هستهای
ايران مطرح شده ،همواره آژانس بینالمللی انرژی اتمی به موازات
سیاست و راهبردهای کشورهای غربی حرکت کرده است .البته
مقاطعی را میتوان اشــاره کرد که اين نهــاد بینالمللی تالش
کرده نگاه فنی و مستقل به پرونده هستهای جمهوریاسالمی
داشــته باشــد .رحمان قهرمانپور افزود :اين درحالیاست که
اگر معدل بگیريم ،به اين نتیجه میرسیم که آژانس بیشتر تابع
معادالت سیاسی طرفهای غربی بوده تا اينكه مستقالنه و فنی
تصمیمگیری کرده باشد.
وی با اشــاره به اهداف بهرهگیری از اهرم آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی علیه جمهوری اسالمی گفت :بهنظر میرسد هدف
طرفهای غربی از بهکارگیری اهرم ايــن نهاد بینالمللی علیه
ايران ،اعمال فشار هرچه بیشتر بر تهران در جريان گفتوگوهای
هستهای است .آنها گمان میکنند در شرايط کنونی هرچه فشار
را بر ايران بیشتر کنند ،تهران از مواضع خود عقبنشینی خواهد
کرد؛ درحالیکه بررسیها نشان میدهد اتخاذ چنین رويكردی
از ســوی طرفهای غربی تنها بر پیچیدگــی وضعیت موجود
افزوده است.
رویکرد همکاریجویانه در قبال آژانس

قهرمانپور همچنین با اشاره به تالش جمهوری اسالمی برای
تعامل مناسب با آژانس در سالهای اخیر گفت :ايران از ابتدای
طرح پرونده فعالیتهای هستهایاش در آژانس همواره تالش
کرده با اتخاذ رويكرد همكاریجويانه ،اين نهاد بینالمللی را تا
حدی دور از تأثیرپذيری از کشورهای غربی نگه دارد؛ البته اينكه
تا چه میزان در اين راهبرد موفق عمل کردهايم ،نیاز به بررسی و
کنكاش جداگانهای دارد.
وی ادامه داد :نكته اين است سیاستی که ايران تاکنون در قبال
پرونده هستهای در پیش گرفته ،دقیقا همان رويكردی نیست که
در مواجهه با آژانس اتخاذ کرده است؛ جمهوریاسالمی همواره
تالش کرده با آژانس تعامل کند .بر همین اســاس هم بوده که
واکنشهای تهران به گزارشهای اين نهاد بینالمللی تاکنون
خیلی تند نبوده و اين رويه در سالهای اخیر مدنظر بوده است.
اين کارشناس مسائل بینالملل عنوان کرد :جمهوری اسالمی در
مقابل فشارهای وارد شده از سوی آژانس ،همكاریهای داوطلبانه
يا به اصطالح فراپادمانی خود را بهطورکامل قطع نكرده است؛
رويكردی که نشان میدهد روابط دوطرف همچنان وارد تنش
حداکثری نشده است.

مذاکرات هســتهای؛ وضعیت شکننده ،نه
بنبست
قهرمانپور همچنین با اشــاره به تأثیر قطعنامه اخیر
شورای حکام بر وضعیت گفتوگوهای هستهای میان
ایران و  4+1گفت :این گزاره که برخی معتقدند قطعنامه
اخیر چالشهای ایجاد شــده در مذاکــرات را تعمیق
میکند ،بهنظرم نکته درستی است .واقعیت این است
که در مقطع کنونی مذاکرات هستهای وضعیت خوبی
ندارد و در شرایط شکنندهای به سر میبرد .وی افزود :اما
نکته اینجاست که بهنظرم تحلیل رفتار جهتدار اخیر
آژانس به «بنبست قطعی» در مذاکرات ،چندان درست
نیست .اگر بخواهیم براساس شاخصهای موجود در علم
سیاســت ،عملکرد آژانس را مورد بررسی قرار دهیم،
باید اذعان کرد که رفتار این نهاد بینالمللی یک «متغیر
مستقل» نیست ،بلکه باید آن را «متغیر وابسته» ارزیابی
کرد .این کارشناس مسائل بینالملل ادامه داد :این نشان
میدهد تصمیمگیریهای 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
میافتد و معادالت به کدام سو حرکت میکند .با توجه
به این ،معتقدم اکنون به کاربردن تعبیر «بنبســت»
برای مذاکرات هستهای بهدلیل رفتار آژانس ،چندان
دقیق نیســت .قهرمانپور با بیان اینکه گرهگشایی از
مذاکرات هستهای در بیرون از آژانس باید انجام شود،
تأکید کرد :معتقدم اگر چنین شود ،آژانس نیز همراهی
خواهد کرد ،چرا که این موضوع پیشتر هم سابقه داشته
است .پساز دستیابی به توافق برجام در سال2۰15شاهد
بودیم که آژانس پرونده «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه
هستهای ایران یا همان «مطالعات ادعایی» ،موسوم به
« »PMDرا مختومه کرد .وی اضافهکرد »PMD« :یکی
از سختترین و طوالنیترین پروندههای تاریخ آژانس
بود که تغییر معادالت در فضای سیاسی ،سبب شد این
پرونده نیز به سود جمهوریاسالمی ایران مختومه شود؛
این درحالیاست که در همان مقطع افرادی معتقد بودند
این پرونده هیچگاه حل نخواهد شد؛ بنابراین معتقدم اگر
ایران بتواند فضای گفتوگوهای هستهای را تغییر دهد،
رفتار آژانس نیز تغییر خواهد کرد.
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نگاه

سیدمجتبی شفیعی؛ معاون حملونقل شهرداری

بايد هويت و نوسازی جديد شكل بگیرد که با معنا باشد
و سود حاصل از آن بهصورت مستقیم به مردم برگردد
يا در توسعه مترو هزينه شود .با اين کار از طرفی مشكل
حملونقــل و آلودگی هوا نیز مديريت خواهد شــد ؛
چراکه با اين اقدام به جای  14۳ايستگاه ۳25 ،ايستگاه
و به جای 1500واگن 4هزار واگن خواهیم داشــت و
مردم تســهیالت ويژهای را دريافت خواهند کرد .تنها
چیزی که اين ماجرا و ايده خوب را تحققپذير میکند،
اعتماد و مشارکت مردم اســت ».زاکانی همچنین از
پیگیری عقد قرارداد سازمانهای بیمهگر برای نصب
آسانسورهای خاص ايستگاههای مترو خبر داد.

توجه به معماری ایرانی-اسالمی
در فضاهای جدید حملونقلی

نقلقول
هادی حقبین
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 برنامهریزیهای
صورت گرفته ،پس از 3ماه این بوستان
بــه بهره بــرداری می رســد .آب نمــای
دوطبقه ،زمینبازی و مسیر پیادهروی،
برخی از امکانات این بوستان هستند.

عكس :همشهری /امیر پناهپور

ايستگاه شهدای هفدهم شهريور میتواند
جزو پرمخاطبترين ايستگاههای تهران
باشــد .يكی از محورهــای کلیدی که
مديريت شهری آن را پیگیری میکند،
موضوع توجه به روح شهر در کنار کالبد
شهر است .طی سالهای گذشته توجه جدی به اين موضوع
نشده و سبب شــده بســیاری از آسیبها ناشــی از همین
کمتوجهی 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 طرحهای ايدهآل و معماری اصلی داشته باشیم اما
تالش میشود که اين فاصله کم شود.
ريلگذاری صورتگرفته در زمینه معماری ايرانی-اسالمی
برای باقی ايستگاهها و فضاهای شــهری مدنظر خواهد بود
تا روزبهروز به ســمت معماری ايرانی-اسالمی حرکت کنیم.
امروز متروی تهران جزو متروهای پیشرو در دنیا و ارزانترين
مترو در جهان و از نظر طول شبكه ،تعداد ايستگاه و جابهجايی
مســافر بین رتبه  20تا  ۳0قرار دارد .اين پارامترها نشــان
میدهد که متروی تهران جزو 10رتبه اول دنیاست.
موضوع بعدی تشــكیل کمیتــه ( TODتوســعه مبتنی بر
حملونقل عمومی) با رويكرد جديد است .اينکار با رويكرد
جديد و منابع متفاوت نســبت به گذشته که باعث تحول در
ساختوساز حملونقل میشود ،آغاز خواهد شد و به تكمیل
طرحهای باقیمانده از تكمیل خطوط هفتگانه فعلی و احداث
خطــوط چهارگانه کمک خواهــد کرد .نكته بعــدی انعقاد
تفاهمنامهای با شرکت مپنا برای ساخت کامل يكی از خطوط
مترواست .امسال افتتاح حداقل 6ايستگاه ،ورودی و پايانهها و
توسعه خطوط و رفع نواقص گذشته در دستور کار قرار گرفته
اســت .طبق تأکیدات شهردار تهران ،ايســتگاهها بهصورت
کامل افتتاح خواهند شد تا هیچ نقصی نباشد؛ موضوعی که
سالهای گذشته به آن توجه نشده و مديريت شهری جديد
در حال رفع آن است.
موضوع بعدی به استانداردسازی آسانسورهای ايستگاههای
مترو برمیگردد .استانداردســازی آسانســورهای سازمان
استاندارد مربوط به ساختمانهای 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
نصبشــده و همچنین آسانســورهايی که در آينده نصب
میشود ،بهرهبرداری کنیم.

ناکامی در حمله سایبری

صد و چهل و سومین ايستگاه متروی تهران به بهرهبرداری رسید

شکوه معماری ایرانی
در ایستگاه جدید مترو
زاکانی :تهران نیاز به يک بازطراحی و نوسازی دارد

گزارش

مهدی اسماعیلپور
روزنامهنگار

ايستگاه شــهدای  17شــهريور بهعنوان 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 بهرهبرداری رسید .اين ايستگاه در مرز مناطق 12
و  14واقع شده و ايستگاهی تقاطعی با خط 6متروي
تهران اســت؛ يعنی درســت جايی که اهالی اطراف
میدان خراسان ،میانه خیابان  17شهريور ،بلوار قیام و
محله اطراف سالها انتظار امكان دسترسی آسانتر و
سريع به ناوگان حملونقل زيرزمینی را میکشیدند.
حاال اين امكان فراهم شده تا آنها با ارزانترين روش
از طريق مترو يا مستقیما به سمت شمالغرب تهران
بروند يا از طريق خط 6به غرب پايتخت برسند .اين در
حالی است که خطوط 6و  7با خطوط يک۳ ،2 ،و  4هم
در چند نقطه ديگر ايستگاه تبادلی دارند.
نیاز به اعتماد و مشارکت مردم داریم

اجرای پروژه احداث ايســتگاه  17شــهريور از سال
1۳94آغاز شــد و پس از حدود 7ســال سرانجام در

دوره جديد مديريت شــهری به بهرهبرداری رســید.
شهردار تهران ديروز در مراسم بهرهبرداری از ايستگاه
 17شهريور صحبتهايش را با تبريک سالروز میالد
امام هشــتم آغاز کرد و گفت « :ايستگاه  17شهريور
با سرپنجههای هنرمندانه در قرارگاه خاتم و شرکت
ســرير عمران ،پس از قريب به  7سال ،به بهرهبرداری
رسید .افتخار میکنم که بزرگ شده اين محله هستم.
گذشته اين محل و سختیهايی که مردم میکشیدند
در خاطرم هست و فاصله و بیعدالتی در اين منطقه
برای بنده ملموس است ،امید است روزبهروز 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 مجموعههــای هويتی در
محالت را به گونهای 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
حملونقل عمومی بهويژه مترو از ۳ماه گذشته گفت:
«احداث خط  10آغاز شــده و برای ساخت خط 11
تفاهمنامه نوشته شده و برای خط  8و  9نیز بايد اقدام

جدی صورت گیرد تا فاصله ارائه خدمت از سال 1420
به  1405منتقل 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« :شــورایعالی شهرسازی،
شــهرداری تهران را الزام کرده اســت کــه باتوجه به
بلندمرتبهسازی و ايجاد اقتضائات پیرامونی ايستگاههای
مترو ،شرايط جديد برای شهر فراهم کند .برای مثال اگر
در میدان انقالب ايستگاهی وجود دارد که پیرامون آن
توسعه فرهنگی و کتابفروشیها مستقر هستند ،بتوان
برای تمام پارسلهای پیرامونی آن ،هويت تعريف کرد و
همه بدانند که هويت انديشه تهران در کدام نقطه است.

شهردار تهران با اشاره به اين موضوع که ساعت 12:۳8
ظهر 12خرداد حمله سايبری به سامانههای شهرداری
صورت گرفت ،از ناکامی دشمنان خبر داد و گفت« :در
همان زمان که اين جنايت صورت گرفت ،تیمهای ما
مستقر شدند و با بسیج نیروها ،آنها در ساير برنامههای
خود ناکام ماندند که تالش شبانهروزی پرسنل جای
تقدير دارد .اين اتفاق زمینهای شــد تا با پیشگیری
جدی در آينده ،صیانت بیشــتری انجام شود .برای
بررسی ابعاد ماجرا فعالیت سامانهها براساس احتیاط
متوقف شدند .از روز سهشنبه اين سامانهها 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؛ غنیترین منطقه

مسعود درستی ،مديرعامل شــرکت راهآهن شهری
تهران و حومه هم در ابتدای مراســم ديروز گفت «:با
افتتاح ايستگاه  17شهريور ،حدفاصل ايستگاه بسیج
و میدان صنعت در خط  7يكپارچه خواهد شد و ديگر
ايستگاه عبوری نخواهیم داشت .هماکنون منطقه 12
غنیترين منطقه تهران از لحاظ ايســتگاههای مترو
به شــمار میرود .همچنین اين امكان وجود دارد که
ورودی ايستگاه  17شهريور در خط  6تا پايان خرداد
سال  1402به بهرهبرداری برسد ».به گفته او برای اين
ايستگاه در عمق ۳5متری ۳75 ،میلیارد تومان برای
ساخت هزينه شده است.

آیندهنگاری مترو
مكث

 6ایستگاه دیگر تا پایان سال افتتاح میشود.

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

 31هزارمیلیاردتومانزمینهبرایجذبمشارکتهایبخشخصوصیوتوسعهمتروپیشبینیشدهاست.

 325ایستگاه با تکمیل هر 11خط مترو ،در خدمت شهروندان خواهد بود.

 138ایستگاه در مجموع برای خطوط 1۰ ،۹ ،8و  11پیشبینی شده است.

 10میلیون نفر با تکمیل خطوط 11گانه مترو روزانه با متروی تهران سفر شهری خواهند داشت.
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وحیدرضا محمدی
شهردار منطقه 22
در راستای ایمنسازی معابر ،عملیات
ویژهای در خیابان ســالمت کــه یکی از
ورودیهای جنوبی غرب شهر تهران به
حساب میآیدصورت گرفت .این محور
از یک ســو بهخاطــر تــردد خودروها به
محله آزادشهر و پیکان و از سوی دیگر
بهدلیل وجود بوستان جنگلی چیتگر و
ایستگاه مترو نیاز به ایمنسازی داشت
که از طریق اصالح هندسی ،اقدامات
الزم انجام شد.

عدد خبر

10

کانکس

143
هکتار

نخســتین اغذیهفروشــی 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 بهرهبــرداری شــد .در ایــن
خیابــان ،کانکــس غــذا ،کافیشــاپ،
رستوران ،فستفود و ...وجود دارد.
شــهردار منطقــه 8با اشــاره بــه وضعیت
فرســودگی بافت هــا گفــت« :حــدود
143هکتــار )11درصــد( از بافــت منطقه
فرسوده است و تاکنون60درصد نوسازی
شده است ».فاطمه تنهایی با بیان اینکه
ناحیه 3شهرداری منطقه6 ،محله کامال
فرســوده دارد ،تأکید کرد کــه امیدواریم
با تسهیالت و قانونگذاری در شورای شهر
تهران ،نوسازی این 6محله در دستور کار
قرار گیرد.
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چهره روز

سوخت

حذف رانت ارزی با تمام قوا

ادامه شایعهسازی درباره بنزین

مديرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی:
قرار نیست از تیرماه ،کارت سوخت جايگاهداران برای
سوختگیری با نرخ آزاد حذف شود

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 ســهگانه مجريه ،مقننه و
قضايیه بوده ،ضرورت دارد تا همه قوای يادشده در برابر اجرای
دقیق و کمهزينه آن مســئوالنهتر عمل کنند تا شوک قیمتی
ناشی از اين تصمیم به جامعه منتقل نشود .از اين حیث مسئولیت
دولت مضاعف است ،چراکه میداندار اجرا ،قوه مجريه است و به
همین دلیل انتظار میرود که مردان اقتصادی و سیاسی دولت
قبل از سنجش همه جوانب ماجرا ،از هرگونه اظهارنظر يا تصمیم
نهايینشده خودداری کنند.
تجربه حذف يارانه درخصوص برخی کاالهای اساســی در ماه
گذشته نشان داد که حساسیت افكار عمومی در صورت اتخاذ
يکشبه تصمیمها زياد است و به همین سبب دولت ناچار شد
بهدلیل 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 راههای عبور از اثر قیمتی و روانی آن بر سفره مردم و انتظارات
تورمی پیشبینی شده است يا نه؟ بیترديد خاندوزی میداند
که هرگونه اصالح قیمتی بدون تمهید روشهای جبرانی و اقناع
افكار عمومی ،ممكن است دردسرساز شود .از اين جهت ماههای
پیشرو حساس و پیچیده است و شتابزدگی در اجرا يا تعلل در
تصمیمگیری هزينههای اصالحات اقتصادی را افزايش میدهد.
فراموش نشــود که با حذف ارز 4200تومانی رانت ارزی از بین
نمیرود و شاهد اين مدعا شكاف بین قیمت ارز در بازار آزاد ،نیما
و بازار متشكل ارزی است .دقت زياد الزمه تصمیمگیری است.

نقد خبر

تعدیل حق مسکن کارگری
خبر :محمد مخبر ،معــاون اول رئیسجمهور،
مصوبه هیأت وزيران مبنی بر تعیین حق مســكن
550هزار تومانی کارگران در سال 1401را ابالغ کرد.
در اسفند ماه گذشته ،شورایعالی کار با نظر موافق
نمايندگان دولت ،حق مسكن کارگری را از  450به
650هزار تومان افزايش داده بود.
نقد :حق مســكن يكی از مؤلفههای دستمزد
کارگران است مبلغ آن با توافق سهجانبه نمايندگان
دولت ،کارفرما و کارگر در شورایعالی کار تعیین
میشــود و هیأت وزيران بايد مصوبه آن را تنفیذ
کند .اين اتفاق در  4دهه اخیــر به دفعات رخ داده
و هیچگاه دولت نســبت به تغییر رقم پیشنهادی
شــورایعالی کار اقدام نكرده است اما امسال برای
نخستینبار ،حق مسكن کارگران نیز مانند حقوق
بازنشستگان و مستمریبگیران 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 زمینهساز تضعیف ســهجانبهگرايی میدانند و
میگويند :وقتي  ۳نماينده دارای حق رأی از سوی
دولت ،در مذاکرات ســهجانبه مزد حضور دارند و
يک مصوبه را امضا ميکنند ،توجیهی برای تغییر
يكجانبه آن مصوبه وجود ندارد.

همشهری از بازار بنگاههای مشاور امالک گزارش میدهد

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

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 دولتهــا 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
بخشهای 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؛ درحالیکه عم ً
ال میزان
تقاضای خدمات در اين صنف مناسبتی با رشد تعداد
واحدهای صنفی ندارد و همین مســئله به کاهش
ســرانه درآمد واحدهای فعال منجر میشود .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 میداند.
پروسه 3ماهه دریافت مجوز امالك

کمتر خیابانی در شــهر تهران از حضور بنگاههای
مشاور امالک محروم اســت .طبق اظهارات رئیس
اتحاديه مشاوران امالک تهران ،در پايتخت 12هزار
واحد صنفی مشــاور امالک با مجــوز اين اتحاديه
فعالیت میکنند و حدود 2هزار واحد صنفی نیز در
مرحله دريافت مجوز هستند .بهعبارتی؛ به ازای هر
26۳واحد مســكونی در مناطق 22گانه شهرداری
تهران ،يک بنگاه مشاور امالک دارای مجوز يا در حال
دريافت مجوز وجود دارد .مصطفیقلی خســروی،
رئیس اتحاديه مشاوران امالک تهران در گفتوگو
با همشــهری میگويد :اگر همین امــروز يک نفر
برای تأسیس يک دفتر مشاور امالک در شهر تهران
دستبهکار 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 آيیننامههای اتحاديه مشاوران امالک افتتاح کند.
البته افــراد میتوانند بدون طی کردن اين مســیر
نیز يک بنگاه ملكی غیرمجاز را دايــر کنند که در
اين صورت بهمحض اطالع بازرسان اتحاديه صنف
مشاوران امالک ،ماده  27قانون 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 میشود ،میگويد :طبق قانون نظام
صنفی ،چنانچه اين افراد بخواهند به فعالیت خود
ادامه دهند ،بايد مجوز بگیرند که راه آن همان اجرای
ماده 26و طیشدن دوره ۳ماهه برای صدور مجوز
است .در حقیقت قانون میگويد تا کسی جواز کسب
نگرفته ،اجازه فعالیــت صنفی ندارد؛ اما يک تبصره
اضافه کردهاند که اگر کســی پرونده دريافت مجوز
را تشكیل داد ،بهخاطر وضعیت بیكاری ،مساعدت
کنید و مهلت بدهید کــه ما هم ايــن کار را انجام
میدهیم .او دلیل تســهیلگری اجباری اصناف در
صدور مجوز را باال بودن نرخ بیكاری عنوان میکند
و میافزايد :ما نمیخواهیم با اين ســرعت به تعداد
همكاران خود اضافه کنیم ،اما اختیاری نداريم و بايد
به درخواستهايی 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 هیچگونه تخصص،
سابقه يا تجربهای 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 پروانههای ساخت
مسكن شــهر تهران در ســالهای اخیر ،میانگین

زيربنای واحدهای برنامهريزی 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 ،يکچهارم 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 میرسد 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 بنگاههای 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 میرســد .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 میشود .البته اين رقم
با احتساب حقالتحرير ،انعقاد قراردادهای مشارکت
و احداث میتواند تا حدودی افزايش پیدا کند و حتی
برای آن دســته از مشــاوران امالکی که واحدهای
گرانقیمت معامله میکننــد میتواند دهها و حتی
صدها برابر بیشتر باشد ،اما درمجموع درآمد قانونی
همه مشاوران امالک بدون تخلف از قوانین صنفی،

نمیتواند چندان بیش از رقم محاســبه شده باشد
و همین مسئله از يکسو ،پايداری کسبوکارهای
تازهکار اين صنف را افزايش میدهد و از سوی ديگر
ضريب بروز تخلف از قواعــد صنفی بهخصوص در
محاســبه ،دريافت حق کمیســیون را باال میبرد؛
موضوعی که بهگفته رئیس اتحاديه مشاوران امالک
درصورت منعكس شدن به واحد بازرسی اتحاديه ،با
تنبیه شديد واحدهای متخلف مواجه خواهد شد.
مشاوران امالك و گرانی ملک

بنگاههای مشاور امالک يا همان داللهای بازار ملک
همیشه يكی از متهمان گرانی مسكن بهخصوص در
دورههای جهش قیمت معرفی شدهاند ،اما مسئوالن
صنف مشاوران امالک همواره اين اتهام را رد کرده و
میگويند :مشاوران امالک با داللت معامله و جوش
دادن آن به سود میرسند و گرچه وجود افراد متخلف
در همه صنوف وجود دارند و نمیتوان وقوع تخلف را
منكر شد ،اما درمجموع اينكه مشاوران امالک عامل
گرانی مسكن معرفی شــوند ،هرگز واقعیت ندارد.
مصطفیقلی خسروی ،با تأکید بر اينكه مقصر بودن
بنگاهها در گرانی مسكن مبنا ندارد ،میگويد :هرچه
ثبات قیمتی بازار مسكن از سال91تا  96دستاورد
مشــاوران امالک بوده ،میتوان گرانی مســكن از
سال 96تاکنون را نیز بهحساب آنها نوشت .او تأکید
میکند که مسكن ،جزء و تابعی از اقتصاد ايران است
و با دســتمزد ،انرژی و نهادههای موجود در همین
اقتصاد تولید میشود و نمیتوان 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 میدهد يا نــه ،میگويد :اگر اجازه
بدهند ،من بهعنوان رئیس اتحاديه مشاوران امالک
تهران ،در اسرع زمان تعداد مشاوران امالک پايتخت
را به يکسوم تعداد موجود کاهش میدهم؛ اما صنف
مشاوران امالک تافته جدابافته نیست و نمیتواند
تصمیمی در اين حوزه بگیرد.

دولت مالیات بر ارزش افزوده کاالهای اساسی را کاهش داد
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دولت با هدف کاهش التهاب تورم خوراکیها
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
يارانهها مجوز برداشت يارانه نقدی ۳00تا400هزار تومانی در
مرحله دوم را صــادر کرد .اين تازهترين واکســن دولت برای
کاهش التهاب قیمت خوراکیهاست.
بهگزارش همشــهری ،محســن رضايی ،معــاون اقتصادی
رئیسجمهــور در مكاتبهای با سیداحســان خاندوزی ،وزير
اقتصاد و سیدجواد ساداتی نژاد ،وزير جهادکشاورزی ،مصوبه
جلسه  66شــورای 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 ،1401نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای
واردات گندم ،برنج ،دانههای روغنی ،انواع روغن خام ،حبوبات
شامل عدس ،نخود ،لوبیا و ماش و همچنین قند ،شكر ،گوشت
مرغ ،گوشت قرمز و چای يک درصد تعیین میشود .همچنین
نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قندوشكر تولید داخل نیز يک
درصد تعیین شد.
افزایش نظارت بر قیمتها

وزير جهادکشــاورزی هم يكی از تخلفات برخی کارخانههای
لبنی را کاهش تولید چهار قلم اصلی خواند و گفت :قرار شــد

تحت هیچ شرايطی ،تولیدات اين 4قلم لبنیات کاهش نداشته
باشد .ساداتینژاد با اعالم آغاز مانور سراسری نظارت و بازرسی
کاالهای اساسی در سراسر کشــور افزود :نظارت بر کاالهای
حوزه کشاورزی ازجمله لبنیات ،حبوبات ،برنجهای وارداتی،
شكر و روغن انجام میشود.او درباره تشديد ،استمرار نظارت
و بازرسیها در کل زنجیره تامین گفت :در اين مانور سراسری
چهار هزار نفر در کشور کار تشديد ،استمرار نظارت و بازرسیها
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 مردمیسازی
يارانهها کنترل و نظارت بر بازار است و ما اعتقاد داريم که بايد از
حلقه اول زنجیره بهخصوص کارخانهها اين کار را انجام دهیم
که بحث نظارت به خوبی انجام شود.
وزير جهادکشــاورزی با بیان اينكه گزارشهای مردمی اعالم
شده نیز از حلقه اول زنجیره تامین مورد بررسی قرار میدهیم،
تأکید کرد :سازمان تعزيرات حكومتی هم در اين طرح با توجه
به ضوابط جديد و اختیارات در اين بخــش میتواند با اعمال
جريمهها تسلط بیشتری در بازار داشته باشد و بر قیمتهای
بازار بررسی انجام دهند.
او گفت :نظارت مردمی پايدارکننده نظارتهای ما است؛ مردم
میتوانند در ســامانه  124تخلفات را گزارش کنند و در اين
خصوص بازرسان نظارت میکنند و تعزيرات هم درصورت نیاز
اقدامات الزم را انجام خواهد داد.
قیمت برنج تعدیل میشود

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

هم سودجويیهايی 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  50هزار هكتار تولید قراردادی
برنج توســط شــرکت بازرگانی دولتی انجام شده که موجب
شرايط پايدارتر در اين زمینه خواهد شد.
برداشت یارانه دوم

سازمان هدفمندســازی يارانهها هم از قابلیت برداشت مبالغ
يارانه مرحله 1۳6مربوط به خرداد ماه 1401که در ماه گذشته
و همزمان با مرحله 1۳5بهحســاب يارانه بگیران واريز شده
بود ،خبر داد .ايــن گزارش میافزايد :مرحلــه 1۳6نیز مانند
ارديبهشــت ماه و براســاس دهک بندی وزارت تعاون ،کار و
رفــاه اجتماعی ،برای سرپرســتان خانوارهــای دهک اول تا
ســوم 400هزار تومان و برای دهکهای چهارم تا نهم به ازای
هرنفر۳00 ،هزار تومان خواهد بود .سازمان هدفمندی يارانهها
تأکید کرد :سرپرستانی که نسبت به دهک بندی و قطع يارانه
خود در ارديبهشــتماه 1401درخواســت بازبینی دادهاند
همچنان جهت پیگیری و نتیجه به سامانه وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی مراجعه کنند .طبق اين گزارش ،بررسی يارانه
ثبتنامکنندگان و متقاضیان جديد يارانه تا اتمام فرايند ثبتنام
و انجام دهکبندی توســط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ادامه دارد و متقاضیــان جديدی که هنوز موفــق به ثبتنام
نشدهاند میتوانند به آدرس الكترونیكی  my.gov.irمراجعه
و نسبت به ثبت نام خانوار خود اقدام کنند.

بنزين گران نمیشود ،قطع کارت سوخت جايگاهداران شايعه
اســت ،هیچ تصمیمی برای افزايش قیمت بنزيــن روی میز
تصمیمگیری قرار ندارد .اين گزاره تكراری مســئوالن دولتی
در برابر موج شايعات بنزينی در شــبكههای اجتماعی است و
اين موج حتی با انتشار يک فايل ويدئويی قديمی دوباره شكل
میگیرد .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 جمعآوری کارت سوخت جايگاهداران
برای ســوختگیری با قیمت آزاد خبر میدهد .انتشــار اين
فیلم باعث شــد تا همزمان با تغییر در نظــام پرداخت يارانه و
عادالنهکردن آن ،برخی از افزايش قیمت بنزين خبر دهند .پیش
از اين ،پس از تصمیم دولت برای اصالح قیمت برخی کاالهای
اساسی مشمول ارز 4200تومانی گمانهزنیهای رسانهای بهويژه
در شــبكههای اجتماعی درباره احتمال افزايش قیمت بنزين
شدت گرفت با اين حال هم رئیسجمهوری و هم وزير نفت به
صراحت اعالم کردند هیچ تصمیمی بــرای افزايش قیمت اين
فرآورده نفتی گرفته نمیشود.
ديروز در تازهترين واکنش به شايعات بنزينی ،علیاکبر نژادعلی،
مديرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ايران اعالم کرد:
هیچ ابالغیهای درخصوص حذف کارت سوخت جايگاهداران از
چرخه عرضه بنزين نداشتهايم 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 شايعهای که در اينباره منتشر شــده اعالم کرد :قرار
نیست از تیرماه ،کارت سوخت جايگاهداران برای سوختگیری
با نرخ آزاد حذف شود .نژادعلی افزود :همه اخباری که در فضای
مجازی و رســانهای در اين خصوص منتشر شده ،فاقد صحت
بوده و تكذيب میشود .هیچ تغییری در نحوه توزيع بنزين در
جايگاههای عرضه سوخت ايجاد نخواهد شد و بنزين يارانهای
با قیمت 1500تومان و بنزين آزاد نیز همچنان با قیمت لیتری
۳000تومان عرضه میشــود .مديرعامل شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی تصريح کرد :سیستم سوخترسانی مانند روال
سابق خواهد بود و هیچ تغییری در برنامهها و کارتهای جايگاهها
ايجاد نشده است و مالكان وسايل نقلیه میتوانند از سهمیه آزاد
در کارت سوخت وسیله نقلیه اســتفاده کنند .اين مقام نفتی
تأکید کرد :جايگاهها موظف به سوخترسانی با قیمتهای قبلی
هستند و اگر مردم موردی مشاهده کردند بايد اين موضوع را به
سامانه  09627گزارش دهند.
کارت پمپبنزینها فعال است

رئیس صنف جايگاهداران ســوخت میگويد :کارتهای آزاد
موجود در جايگاهها فعال هستند و اخبار منتشر شده در فضای
مجازی صحت ندارد .بهگفته اسداهلل قلیزاده در بخش گازوئیل
و بنزين ،همچنان کارتهای آزاد با نرخهای  600و ۳000تومان
فعال است و جايگاهها خدمات توزيع سوخت به مراجعان را انجام
میدهند .رئیس هیأتمديره انجمــن صنفی صاحبان اماکن
فروش و عرضه فرآوردههای نفتی کشور میگويد :مردم اخبار را
از رسانههای معتبر دنبال کنند و بالفاصله پس از شنیدن هر خبر
غیرموثقی در پمپبنزينها برای سوختگیری تجمع نكنند،
قطعا اگر تصمیماتی در اين حوزه اتخاذ شود ،قبل از اجرا به مردم
و اين مجموعه صنفی اطالعرسانی خواهد شد .بهگفته او ،تعداد
کارتهای آزاد جايگاهداران در بخش گازوئیل که کاهش يافته
به بازنگری نیاز دارد و هرگونه اقدام برای تغییر تعداد کارتها
خصوصا در مورد کارتهای آزاد بنزين ،نیازمند دورانديشی است
تا برای مردم و جايگاهداران مشكلی ايجاد نشود.
کارت سوخت آزاد جایگاهداران جمعآوری نشده است

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ايران هم در پی شايعات
مطرحشده در رســانهها و فضای مجازی مبنی بر حذف کارت
ســوخت آزاد جايگاهداران ،در اطالعیهای اين ادعا را تكذيب
و اعالم کرد :در پی انتشــار برخی اخبار در رســانهها و فضای
مجازی درخصــوص حذف کارت ســوخت جايــگاهداران از
چرخه عرضه بنزين در جايگاههای عرضه ســوخت کشور ،به
اطالع میرســاند موارد مورد اشاره شــايعهای بیش نیست و
همچنان مطابق روال گذشــته عرضه بنزيــن در تمام مناطق
ســیوهفتگانه شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ايران
با نرخ اول بهصــورت يارانهای(1500تومانــی) و بنزين با نرخ
غیريارانهای(۳000تومــان) انجام میشــود .همچنین درباره
افزايش قیمت بنزين ،به اطالع هموطنان میرساند اين موضوع
نیز تكذيب میشود 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
فرآوردههای نفتی ايران به آدرس  niopdc.irدريافت کنند.
ماجرای صفهای طوالنی چیست؟

با اين حال شكلگیری صفها در برابر جايگاههای سوخت در
منطقه چابهار در جنوب ايران به شــايعات دامن زده اما عضو
کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اينكه دولت برنامهای برای
افزايش نرخ هیچ نوع سوختی ندارد ،گفت :نمیتوان صفهای
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 بهوجود آورده اســت؛ بنابراين اصل
موضوع يعنی تصمیم مســئوالن برای افزايش قیمت سوخت
گازوئیل تكذيب میشود لذا تصمیم خاصی در اين زمینه وجود
ندارد .او افزود :همچنین نمیتوان صفهای طويل ايجادشده در
جايگاههای سوخت شهرستان چابهار را به نبود نظارت صحیح
بر جايگاههای سوخت ربط داد بلكه آنچه سبب اين موضوع شده
سوءمديريت در جلوگیری از قاچاق ســوخت است نه نظارت
صحیح بر جايگاههای سوخت.
اين نماينده مجلس با تأکید بر اينكه دولت برنامهای برای افزايش
نرخ هیچ نوع ســوختی ندارد ،تأکید کرد :اگر مشكل صفهای
طويل برای دريافت سوخت در شهرها و جايگاههای سوخت ديگر
شهرها نیز مشاهده شود آنگاه میتوان سوءمديريت و نبود نظارت
صحیح بر جايگاههای 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.

يكشنبه  22خرداد 1401
شماره 8517

سالمت

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
 44درصد کاهش يافت

214کشور جهان بدون مرگ ناشی از کرونا

بررســیها 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 ،کرهجنوبی ،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 میشود .حاال برخی کشورهای دنیا محدوديتهای
کرونايیشان را در ســفرهای بینالمللی حذف کردهاند و
مردم برای سفر به اين کشــورها ديگر نیازی به ارائه کارت
واکسیناســیون يا تست منفی پیســیآر ندارند .براساس
اطالعیههای صادر شده از سوی آلمان و ترکیه که به همه
شرکتهای هواپیمايی ابالغ شده است ،همه محدوديتهای
کرونايی سفر به اين کشورها لغو شده و مسافران میتوانند
با مجوزهای معتبر همانند گذشــته به اين کشــورها سفر
کنند .پیش از اين نیز در هفتههای گذشــته اتريش همه
محدوديتهای کرونايی را برای مســافران ورودیاش لغو
و اعالم کرد تمــام محدوديتهای مرتبط بــا همهگیری
کوويدـ 19برای سفر به اتريش لغو شده و مسافران میتوانند
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 پروتكلهای بهداشــتی در
ايران با وجود شرايط نسبتا باثبات کرونا در کشور گفته بود:
«با وجود فروکش کردن طغیانهای کرونايی در کشــور،
همچنان رعايت شــیوهنامهها بايد ادامه داشــته باشد ،اما
اگر نیاز باشــد مردم در اجتماعات شیوهنامههای بهداشتی
را رعايت نكنند ،ستاد ملی کرونا يا وزارت بهداشت بهطور
رسمی اعالم خواهند کرد».

عكس :همشهری/مهرداد شريفی

مرگهای ناشــی از کرونــا در آغاز هفتــه 121پاندمی
کوويــدـ19در ايران طی 7روز اخیــر همچنان تکرقمی
مانده اســت؛ وضعیتی که ســال گذشــته همیــن زمان
با وجــود مرگهای ۳رقمــی دور از انتظــار و پیشبینی
بهنظر میرســید .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 زمان22 ،شهرستان در وضعیت
قرمز175 ،شهرســتان نارنجی و 251شهرســتان زرد در
رنگبندی شهرهای کشور ثبت شده بود و هیچ منطقهای
به رنگ آبی نبود ،اما امروز نقشــه ايران بدون رنگ قرمز و
نارنجی با 11۳شهر زرد و ۳۳5شهر آبی قرار دارد .بررسی
وضعیت استانهای کشور در پايان هفته 120همهگیری
کوويدـ19نشــان میدهد کــه مرگهای ناشــی از اين
بیماری کاهش يا ايستايی داشتهاند و تنها افزايش مختصر
بستریهای 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  ۳19به
178مورد رسیده و موارد فوت روزانه از  29به 22نفر رسید
که حدود 25درصد کاهش داشته است .از مجموع 22فوتی
در هفته گذشــته ،تهران با 9فوتی در صدر قرار دارد و آمار
مرگ در اســتانهای 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 میدهد و حاکی از کاهش
بار بیماری در کشور است.

نان ،تفریح و تحصیل رایگان

يک فعال حوزه کودکان کار ،از نیازهای اولیه منجر به گسترش کار کودک میگويد
گزارش

مرضیه موسوی
روزنامهنگار

سال 1۳7۳بود که ايران پیماننامه 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 نشانههای افزايش جمعیت اين
کودکان در سالهای گذشته را میتوان به چشم ديد.
انجمنهای مردمنهاد مختلفی در اين سالها فعالیت
در حوزه کودکان کار را آغاز کردهاند که امروز يكی
از مهمترين دغدغههايشــان ،اصالح نگرش جامعه
به کودک کار اســت .نگاهی که بــه جامعه تلقین
میکند اين کودکان عضوی از يک باند ســاماندهی
شده هستند .نگاهی که بهزعم کارشناسان و فعاالن
حوزه کودکان کار ،به نوعی سلب مسئولیت اجتماعی
است و بیشترين آسیب را روانه اين کودکان میکند.
کار کودک ،تنهــا به دستفروشــی در چهارراهها يا
تكدیگری خالصه نمیشــود 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 سال 1۳99در کشور حدود 70هزار نفر
بوده که به داليلی همچون امرار معاش ،نیاز خانواده
بهکار کودک ،عدمدسترسی به آموزش و ...ساعاتی
از شــبانهروز را در خیابان میگذرانند .اما اين تنها
بخشی از کوه يخی است که در سطح آب شناور شده
و میتوان به چشم ديد .گرچه آمارهای رسمیای از
تعداد کودکان کار در ايران منتشر نشده ،اما آمارهای
غیررسمیای که از ســوی فعاالن اين حوزه عنوان
میشود ،از رقم 2تا ۳میلیون نفری جمعیت کودکان
کار صحبت میشود« .علیاکبر اسماعیلپور» فعال
حوزه کار کودک و مديرعامل مؤسسه ندای ماندگار
میگويد« :آمار غیررسمی کودکان کار را میتوان با
معیارهايی مثل فقر ،مشكالت اقتصادی و اجتماعی،
مهاجرت ،تحصیل و ديگر سیاستهای اجتماعی و
اقتصادی سنجید .برای همین است که کارشناسان
حوزه کار کودک ،آمار اين کودکان را در ايران بین 2
تا ۳میلیون نفر تخمین میزنند .اما واقعیت اين است
که آمار دقیقی وجود ندارد».
خشونت علیه کودکان کار

سال 1۳80بود که ايران معاهده بینالمللی ديگری

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 دسترسیشان به
حقوق اولیه در کشور میزبان را فراهم میکند و از
سويیديگرنیزموجوديتپناهجوياندريککشور
را معنیدار میکند .به گزارش فارس،در پی دستور
رئیسجمهور برای تشــكیل سازمان مهاجرين،
اکنون وزارت کشور نیز اعالم کرده برای قانونمند
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 قانونمند کردن حضور اتباع
افغانستانی در اين کشور پرداختند .براساس اعالم
گزارشهايی از سوی نهادهای مربوطه نزديک به
5میلیونتبعهافغانستانیهماکنوندرايرانحضور
دارند که در میان بعضی مشكالت و چالشهای
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 قانونمند بودن و سازمانی شدن حضور اين
افراد در ايران است .متأسفانه با موج جديدمهاجرت
از ســوی افغانســتان ،تعداد زيــادی از راههای
غیرقانونی وارد کشور شــدهاند که لزوم بررسی و
مشكالت اين موضوع از سوی دستگاههای مسئول
از ضروريات است.
بهرام صلواتی ،رئیــس رصدخانه مهاجرت ايران
ابعاد و چرايی طرح سرشماری اتباع افغانستانی و
اعطاي اقامت 6ماهه برای مهاجرين را اينگونه بیان
میکند :افغانستان بهدلیل داشتن مرز طوالنی با
ايران ،مهاجرتهای نامنظم و غیررســمی از اين
کشور به ايران داشته و از سويی ديگر نیز ايران از
داشتن يک سیستم منظم برای جمعآوری آمار
دقیق از آنان برای مدتها غافل بوده است .استقبال
خوبی از اين سرشــماریها 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 میتوان مثال زد.

در زمینه کار کــودکان را پذيرفت .معاهده جهانی
«محو بدترين شــكل کار کودک» کــه از کارهای
سخت و طاقتفرسا تا کار در کارگاههای زيرزمینی
و ...را شامل میشــود؛ يعنی تمام فعالیتهايی که
باعث میشــود نهتنها 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 سال 1۳96در
حوزه خشونتهای وارده بر کودکان کار و خیابان با
جامعه آماری 850کودک خیابانی در 6استان کشور
میگويد21« :درصد 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 گرفتهاند ».توجه داشته باشیم که اين آمار تنها
مربوط به کودکان کاری است که در خیابانها و سطح
شهرها وجود دارند و کمتر گزارش و آماری درباره کار
پنهان کودکان به چشم میخورد.
خطرناكترین شکل کار کودك

«کودک کار» بــا تصويری از يک کــودک در حال

دستفروشــی در چهارراهها در ذهــن اغلب ما جا
خوش کرده اســت .اين در حالی است که به اذعان
فعاالن حوزه کــودکان ،کار در کارگاههای صنعتی
و زيرزمینی ،خطرناکترين شكل کار کودکان است
که اغلب با مشــكالت و مســائل پیچیدهای همراه
میشود؛ اين کودکان نســبت به کودکان خیابانی،
بیشــتر در معرض آســیبها و آزارهای فیزيكی و
جنسی قرار دارند .اسماعیلپور میگويد« :يكی از
مهمترين اقداماتی که میتواند به جلوگیری از کار
پنهان کودکان کمک کند ،اصالح قانون اســت .ما
در ماده 89قانون اساسی به صراحت ممنوعیت کار
کودکان زير 15سال را داريم .اين يعنی با کارگاهها
و صنايع و هر مجموعه صنعتــی و تجاریای که از
کودکان بهرهکشــی میکند بايد برخــورد قانونی
صورت بگیرد ».بهگفته اسماعیلپور در جای ديگری
از قانون ،موانعی برای بررســی قانونی کارگاههای
کوچک به چشم میخورد؛ فضايی که معموال بیش از
ساير کارگاههای تولیدی و تجاری از حضور کودکان
در آن استفاده میشود« :در مجلس ششم قانونی به
تصويب رسید که کارگاههای دارای جمعیت کمتر
از 10نفر را از شمول قانون کار خارج میکرد .تصويب
اين قانون باعث شد تا نظارت بر کارگاههای کوچک
کمتر شود .درحالیکه اتفاقا شواهد نشان میدهد
در همین کارگاههای کوچک اســت کــه کارفرما
برای پرداخت دستمزد کمتر و بهرهکشی بیشتر ،از
کودکان استفاده میکند».
تحصیل رایگان و همگانی

اصالح قوانیــن ،افزايش حمايتهــای اجتماعی،
ايجاد اشــتغال و امكان تحصیل رايگان و آزاد برای
همه کودکان را از مهمترين اقدامات زيرساختیای
میداند که میتواند به کم شــدن جمعیت کودکان
کار کمک کند .اسماعیلپور میگويد« :اينطور نیست
که بگويیم دولتها در زمینه کودکان کار هیچ اقدامی
انجام ندادهاند .اما بهنظر میرســد تمام طرحهای
ســاماندهی که تاکنون در اين زمینه انجام شده به
شكست منجر شدهاند .نشانهاش هم افزايش روزافزون
تعداد کودکان کار حداقل در خیابانهاست 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 میداند و میگويد« :خارج
شــدن کودکان از چرخه تحصیل يكی از مهمترين
نشانهها برای سوق پیدا کردن آنها به سمت کار است.
دسترسی آسان اين کودکان به تحصیل میتواند جلو
اتفاقهای 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
مهمترين تبعاتی است که با توجه به تحصیل عمومی
و رايگان میتوان از آنها جلوگیری کرد».
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نقلقول
محمد علوی تبار
معاون توسعه منابع و پشتیبانی
سازمان پژوهش
سفارش کتابهای درسی دانشآموزان
میــان پایــه )دوره ابتدایی پایههــای دوم
تا ششــم و دوره اول متوســطه پایههای
هفتــم و هشــتم و دوره دوم متوســطه
پایههــای یازدهــم و دوازدهــم( بهمــدت
10روز از  21تا  31خرداد سالجاری تمدید
شد/ .ایرنا
همایون سامهیح نجفآبادی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اسالمی
عدم قیمتگذاری مناسب دارو موجب
ایجــاد مشــکالتی بــرای کارخانجــات
دارویی و کاهــش و توقــف تولید برخی
داروهــای داخلی شــده اســت .اما باید
قیمتگذاری بهگونهای باشد که ادامه
تولید دارو در کشور امکانپذیر باشد.
کارخانه عالوه بر ســود ،نیــاز به تجهیز
دستگاهها دارد ،اما متأســفانه در این
بخش دچار مشکل شدهاند/ .ایلنا

عدد خبر

160

میلیون

70
هزار
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کودک
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درصد

کودک کار در ســال گذشته در سراسر
جهان از سوی سازمان بینالمللی کار
و یونیسف گزارش شده است.

کــودک کار در آمــار ســال 1399در ایــران
اعــالم شــده کــه شــبانه روز را در خیابان
میگذرانند.
خیابانی در  6استان کشور در سال1396
در حوزه خشــونتهای وارده بر کودکان
کار و خیابــان در ایــن جامعــه آمــاری قرار
گرفتهاند.
کــودکان کار جایــی بــرای خــواب ندارنــد
و 14درصــد تصــادف بــا خــودرو را تجربــه
کردهاند.

۶
با مردم

يكشنبه  22خرداد 1401
شماره 8517

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

تعداد اتوبوسهای تهرانسر بسیار کم است

محله تهرانسر واقع در منطقه  21با 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  10دستگاه اتوبوس فعال
دارد .به اين ترتیب در ساعات خلوت بايد حداقل  25دقیقه و
در ساعت شلوغ حدود  40دقیقه 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  10سالی که من در اين مسیر آمد و شد میکنم اينگونه
است و اغلب روزها مجبورم از تاکسی استفاده کنم که امسال
حداقل کرايهاش 10هزار تومان شده و از عهده من بهعنوان
کارگر خارج است .نمیدانیم صدايمان را اتوبوسرانی میشنود
يا نه اما امید داريم که مشكلمان حل شود.
حسینپور از تهرانسر

بنگاههای امالك سمت صاحبان ملک ایستادهاند

بهرغم اينكه مصوبات خوبی در مورد ســقف افزايش اجاره
خانهها اعالم شده اما تقريبا هیچ صاحبخانهای اين موضوع را
جدی نمیگیرد و به جای 26درصد حتی تا 200درصد هم
کرايه را افزايش دادهاند و در جواب اعتراض آنها مستأجران را
بیرون میکنند .درست است که شوراهای حل اختالف حكم
تخلیه را جز در موارد نادر صادر نمیکنند اما آيا مستأجرها
نیاز به آرامش ندارند و بايد در اين جنگ اعصاب باقی بمانند.
کدام نهاد بايد بر ايــن امر نظارت کند و چهکســی جلوی
صاحبخانههای بیانصاف و امالکیهای همراه آنها را میگیرد؟
کمالی از تهران

پیامک

ارسال پیام کوتاه خوانندگان

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 بهعلت مشكل فنی از برنامه حرکت قطارها
حذف شده است .شما تا يکماه فرصت داريد بلیت خود را استرداد
بدون جريمــه نمايید .درصــورت تمايل میتوانیــد از قطارهای
ديگربلیت تهیه نمايید ».اين درست است که بدون درنظر گرفتن
قطار جايگزين چنین خبری به مســافرانی بدهند که عازم ســفر
هستند؟آژانس تهیهکننده بلیت و راهآهن هم میگويند به ما ربطی
ندارد و فقط میتوانید برويد و پولتان را پس بگیريد .آيا اين روال
اضطرابزا صحیح است؟ چرا هیچ مسئولی مسئولیت اين وضعیت
را نمیپذيرد؟
سهیلی مسافر مشهد مقدس

آبیاری فضای سبز خیابانها و اتوبانها ،قطرهای شود

به دفعات شاهد بودم که ماشینهای آبیاری فضای سبز سطح شهر،
آب را بهطور بیرويه ونامناسب مصرف کردهاند و متأسفانه حجم
بااليی از آب در ســطح خیابان هدر رفته است .پیشنهاد میکنم
سیستم آبیاری فضای ســبز خیابانها و اتوبانها قطرهای طراحی
شود تا عالوه بر آبیاری منظم و درســت از مصرف بیش از حد آب
هم جلوگیری شود.
سرلک از تهران

قبضهای تاریخ گذشته دولتی ارسال نشوند

اکثر قبضهای دولتی مثل قبض پرداخــت مالیات يا بیمه تأمین
اجتماعی تاريخ مصرف دارند و اگر ديرتر پرداخت شوند ،بهحساب
واريز نمیشــوند و بايد کلی زحمت کشید تا بتوان آن را بهحساب
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 سازمانها.
محمد از رشت

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

جلوی شایعهسازان گرانی بنزین را بگیرید

زمزمههايی از گــران کردن بنزين و حذف ســهمیهها به
گوش میرسد .اگر اين خبر کذب است که مسئوالن بارها
گفتهاند ،با شايعهســازان آن برخورد قانونی و جدی کنند
که اينگونه اعصاب و روان مردم را به بازی نگیرند .اگر خبر
درست است شفاف و واضح اطالعرسانی کنند تا ما تكلیف
خود را بدانیم .کمــا اينكه گرانی اين فــرآورده بر تمامی
اجناس و کاالهای مرتبط و غیرمرتبط تأثیر میگذارد 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 دســتگاههای برودتــی و حرارتی،
ماشــینآالت ،لوازم يدکی خودروها و وســايل مكانیكی
به اندازه در بازار موجود اســت اما بســیار گران و اغلب از
نامرغوبترين نوع ممكن است .بهگونهای که پس از تعويض
آن هم با دســتمزد باال در مدت کوتاهــی دوباره خراب و
غیرقابل اســتفاده میشــود که اين امر موجب وارد شدن
خسارات مالی و حتی جانی بســیار به مردم میشود ،در
اين میان بهنظر میرسد سازمانهای تعزيرات ،استاندارد
و نظارت بر کیفیت اين کاالهای فنی وارداتی هم کوتاهی
میکنند و پاسخگو نیســتند وگرنه چنین روندی متوقف
میشود .از اين سازمانها تقاضا میشود بهطور جدی بر اين
موضوع نظارت کرده و متخلفان را جريمه کنند.
بلیغیان از اصفهان

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

کوتاه از حادثه

تفریح مرگبار

روز جمعــه بــرای بعضــی از
خانوادههايی که بهخاطر تفريح به
گزارش
کنار رودخانهها يا ساحل دريا رفته
بودند ،خوشيمن 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 ،رودخانهها و کانالهای آب
به يكی از تفريحات پرطرفدار تبديل شــده است و
در تعطیالت آخر هفته ،خانوادههــای زيادی برای
گردش و تفريح شنا کردن را انتخاب میکنند .اما اين
کار بدون خطر نیست و گاهی به ماجرايی تلخ تبديل
میشود؛ درست مثل افرادی که روز جمعه گذشته در
حوادث گوناگون جان خود را از دست دادند.
يكی از اين حــوادث ،ســاعت 14:47روز جمعه در
رودخانه زايندهرود 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 غرقشــدگی به اورژانس اصفهان گزارش
شد .در شــرايطی که عقربههای ســاعت 15:۳7را
نشان میداد ،خبر رســید که مرد جوانی در منطقه
آب مرداب چرمهین دچار حادثه شده است .آنطور
که شواهد نشان میداد اين جوان نیز قصد شنا کردن
در رودخانه را داشت که حادثه سراغش آمد .عباس
عابدی ،سخنگوی اورژانس استان اصفهان در اينباره
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 فايدهای
نداشت و او جانش را از دست داد.
سومین مورد از غرقشدگیهای سريالی در استان
اصفهان ساعت 15:56جمعه در منطقه نجفآباد 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
حادثهديده را به بیمارستان فاطمهالزهرا منتقل کردند
و اين کودک از مرگ نجات يافت.
روز جمعه تلفن مرکز اورژانس استان اصفهان لحظه
به لحظه زنگ میخورد و يكی از مهمترين حوادث
غرقشدگی بود .ساعت 17:۳4بار ديگر به اين مرکز
خبر رسید که کودکی در استخر کشاورزی افتاده و
نیاز به امدادرســانی دارد .امدادگران در کوتاهترين
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 تالشهايشان بیثمر بود تا اين
کودک جان خود را از دست دهد.
آخرين حادثه مربوط به غرقشدگی در آخرين روز
هفته گذشته در استان اصفهان در منطقه باغبهادران،
در حوالی خیابان سروستان اتفاق افتاد .در اين حادثه
2پسر 17ساله برای شــنا کردن وارد رودخانه شده
بودند که بهدلیل عدمتسلط به شنا دچار حادثه شدند.
زمانی که امدادگران به محل حادثه رسیدند هر دو
غريق از رودخانه بیرون کشیده شده بودند .يكی از

3کشته و 2۰مصدوم در واژگونی
اتوبوسهای زائران

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
میشود شــهروندان برای پیشگیری از وقوع چنین
حوادثی از شــنا کردن در مناطق خلوت خودداری
کنند و درصورت وقوع حادثــه در کوتاهترين زمان
ممكن با 115تماس بگیرند.
سرنوشت متفاوت 2برادر

عالوه بر استان اصفهان روز جمعه چند استان ديگر
نیز شــاهد وقوع حوادث غرقشدگی بودند؛ ازجمله
حادثهای که در دورود استان لرســتان اتفاق افتاد.
مهدی غیبــی ،رئیس اورژانس پیشبیمارســتانی
لرســتان در اينباره 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 اورژانــس 115به 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 غرقشدگی پسری 11ساله و يک مأمور
پلیس بودند که در منطقه شنا ممنوع چالوس جان
خود را از دست دادند .سرهنگ علیاکبر خسروی،
فرمانده انتظامی چالوس در اينباره 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 بهسر میبرد بهدلیل عدمآشنايی به فنون شنا
و مواج بودن دريا جان باخت .او به شهروندان توصیه
کرد درصورت تمايل به شنا در تفرجگاهها و طرحهای
سالمسازی دريا با حضور ناجیان غريق شنا کنند تا
دچار حوادث دلخراش مرگ عزيزان خود نباشــند
و خاطرهای تلخ و غمانگیز 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.

قاتل آتشافروز
تحت تعقیب پلیس آگاهی تهران قرار گرفت

بازداشتمتهمبهقتلپيشازفرارازكشور
تنها مظنون قتل يک مرد ثروتمند در پايتخت که قصد
داشت مخفیانه از کشور خارج شود به دام پلیس افتاد.
جنايی
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
بیابانهاي 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 ،میگفت
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 زندگياش 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 میداد 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 میداد که قصد دارد به

مأموران پلیس بهدنبال يافتن پسربچهای هستند
که از 2هفته قبل در نزديكی خانهشان در پايتخت
گم شده است.
به گزارش همشــهری ،اين پسر 10ساله که فیاض
احمدی نام دارد و از مهاجران افغان اســت 2هفته
قبل درحالیکه برای بازی به پارک نزديک خانهشان
در منطقه شــمیران نو رفته بود ناپديد شد و ديگر
به خانه بازنگشت .از آن زمان تالشها 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 2سالهاش به ايران
آمده و با عمويش زندگی میکرد .عموی او سرايدار
مجتمعی مسكونی در شــمیراننو بود و فیاض هم
به او کمک میکرد .اين پسر نوجوان حدود ساعت

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
پیشروي قاضي محمد وهابي ،بازپرس شعبه دوم قرار گرفت اما به طرز
عجیبي قتل را انكار کرد .اين درحالي بود که کارتهاي بانكي مقتول
نیز در جیبهاي مرد مظنون کشف شد و بررسيها نشان ميداد که
وي روزانه  50تا  100میلیون تومان از حساب مرد ثروتمند برداشت
ميکرده 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 کارتهاي بانكياش 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 بيخبر بودم .وي درباره برداشت
پول از حســاب مقتول گفت :ما با هم کار ميکرديــم و مراودههاي
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 بيخبر بودم و با
تهیه بلیت قصد داشتم به ديدن خواهرم که در ترکیه زندگي ميکند
بروم اما در فرودگاه متوجه شــدم ممنوعالخروج هستم .بعد از آن به
شهرستان سراب رفتم تا يكي از دوستانم را ببینم اما پلیس تصور کرد
که ميخواهم قاچاقي و از کشور خارج شوم و دستگیرم کرد.
درحاليکه 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 حسابهاي مقتول ،بعد از مرگ او انجام شده

19:۳0روز چهارم خرداد ماه برای بازی از خانهشان
خارج شد اما ديگر برنگشت و همان شب خانوادهاش
ماجرا را به کالنتــری منطقه گــزارش دادند و از
مأموران پلیس برای پیدا کردن او کمک خواستند
اما بهرغم تالشهای گسترده مأموران پلیس تاکنون
هیچ رد و نشانی از اين پسر بهدست 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 اينباره به همشــهری میگويد:
فیاض و عمويش از حدود ۳ماه قبل در شمیران نو
ساکن شدند .عمويش سرايدار بود و فیاض هم به او
کمک میکرد .روز حادثه او گفت برای بازی به پارک
شقايق که در آن نزديكی اســت میرود اما بعد از
خروج از خانه ديگر خبری از او نشد .درحالیکه هوا

مرگ اسرارآمیز
پرستارجوان در بیمارستان
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

واژگونی 2اتوبوس زائران در خراســان رضوی جان ۳نفر را
گرفت و 20مصدوم برجا گذاشــت .يكی از اين اتوبوسها از
کرمان عازم مشهد بود و اتوبوس ديگر حامل زائرانی بود که
از مشهد راهی کربال بودند.
به گزارش همشهری ،نخســتین حادثه ساعت  7:28صبح
ديروز در جاده بجستان -فیضآباد واقع در استان خراسان
رضوی اتفاق افتاد .سرنشینان اين اتوبوس زائرانی بودند که
از کرمان بهسوی مشهد در حال حرکت بودند که در منطقه
مهوالت اتوبوسشان واژگون شــد و ۳نفر از آنها جان خود
را از دســت دادند .محمدجواد امیری ،مدير مرکز حوادث
و فوريتهای پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تربتحیدريه
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  2نفر
وخیم گزارش شده است .او ادامه داد :مصدومان اين حادثه
در کوتاهترين زمان ممكن به مراکز درمانی منتقل شدند.
در شرايطی که چند ساعت از اين حادثه مرگبار میگذشت
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  10بزرگراه
سبزوار -مشهد از مسیر منحرف و واژگون شد .عباس کافی،
رئیس اورژانس پیشبیمارســتانی و مدير حوادث دانشگاه
علوم پزشكی سبزوار در اينباره 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  9نفر از سرنشینان اتوبوس مصدوم
شــدند و بهدنبال آن بالفاصله  4تیم امــدادی به همراه ۳
دستگاه آمبوالنس اورژانس و خودروی فرماندهی عملیات
بحران دانشگاه علوم پزشكی ســبزوار به محل اعزام شدند.
بهگفته کافی 4نفر از مصدومان در محل حادثه مداوا شدند
و 5مصدوم ديگر به بیمارستان امداد و سوانح شهید بهشتی
سبزوار انتقال يافتند.

مرد کینهجو،
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 میکردند .آنها فرياد میزدند که دچار
سوختگی شدهاند و اهالی محل وقتی متوجه شدند صدا از
داخل خانهای متروکه به گوش میرســد ،وارد آنجا شدند.
۳مرد در میان شــعلههای آتش گرفتار شده و در حال تقال
بودند تا خودشان را نجات بدهند .لباسهايشان آتش گرفته
بود و چون به اين طرف و آن طرف دويده بودند شــعلههای
آتش گســترش پیدا کرده بود .يكی از آنها روی زمین غلت
میزد 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 بهشدت دچار سوختگی
شده بودند ،برای درمان به بیمارستان انتقال يافتند.
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 حاليکه سراسیمه و دستپاچه بوده است .تكههاي 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.

تاريک شده و فیاض هنوز به خانه برنگشته بود نگران
شديم و بهدنبالش رفتیم اما هیچکس او را نديده بود.
او ادامه میدهد :وقتی همه جا را جستوجو کرديم
و نتوانستیم فیاض را پیدا کنیم ،به ناچار به کالنتری
رفتیم و گمشدن او را خبر داديم .از آن روز مأموران
تالشهای زيادی برای پیداکردن فیاض انجام دادند
و حتی پرونده به پلیس آگاهی فرســتاده شد اما تا
حاال که دو هفته از گمشدن او گذشته نتوانستهايم
او را پیدا کنیم.
اين مرد در ادامه میگويد :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.

به قاضی ساسان غالمی ،بازپرس ويژه قتل خبر رسید که زن
جوانی در يكی از بیمارستانهای پايتخت جان باخته و مرگ
او مشكوک بهنظر میرسد .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 .بهگفته
همكارانش ،پیكر بیجان او در سرويس بهداشتی مخصوص
کارکنان بیمارستان کشف شــده بود .آنطور که همكارانش

1۰روز بعد

 ۳جوان 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 شــدهاند .از سوی ديگر
مصدومان نیز در وضعیتی نبودند که بتوانند صحبت کنند
و در اين شرايط هنوز مأموران پلیس با يک معمای پیچیده
روبهرو بودند.
همچنان که تحقیقات برای کشــف اسرار اين حادثه مرموز
ادامه داشت10 ،روز بعد از حادثه يعنی عصر بیستوهشتم
ارديبهشتماه يكی از مصدومان بهرغم 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 میداد 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

او درباره فرضیه ربوده شدن پسربچه میگويد :ما با
هیچکس 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.

میگفتند ،چند ساعتی از او بیخبر 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 میشد 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.

عصر جمعه يكی از مصدومان به هوش آمد و قادر به صحبت
شد .وی اســرار حادثه مرگبار را فاش و نام مرد آتشافروز
را بازگو کرد .او گفت :مردی که من و دوســتانم را به آتش
کشید ،حسن نام دارد .ما 4نفر سالها 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 میکرد .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 خانهای متروکه برد و در آنجا شروع به
صحبت کرديم اما به نتیجهای 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 هرسهمان در میان شــعلههای 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 زندهماندن من و دوست ديگرم معجزه
بوده است .با اظهارات جوان مصدوم و مشخصشدن هويت
مرد آتشافروز ،تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی
تهران جستوجوی خود را برای شناسايی مخفیگاه متهم و
بازداشت وی آغاز کردهاند.
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جهاننما

نقلقول

چپها در کمین پارلمان فرانسه

تامیر پاردو
رئیس پیشین موساد
بزرگتریــن تهدیــد برای اســرائیل خود
اســرائیلی ها هســتند نــه فلســطین
یــا ایــران .اســرائیل از زمــان جنــگ
ژوئن 1967یک دولت بدون استراتژی
اســت و هیــچ مســئول اســرائیلی
نیســت که بتواند دربــاره دیدگاهش
درخصــوص تشــکیل کشــور یهــود
صحبــت کنــد .روش نابــودی
خودبهخودی که طی ســالهای اخیر
در داخل اسرائیل شکل گرفته است،
بزرگترین تهدید محســوب میشود.
)یدیعوتآحارونوت(

ژان لوک مالنشن قصد دارد با کسب اکثريت
کرسیهای پارلمان ،نخستوزيری را به چنگ آورد

ساز و کار برگزاری انتخابات چگونه است؟

از سال 2002که دوره رياستجمهوری از 7سال به 5سال تغییر
پیدا کرد ،انتخابات پارلمانی هم با فاصله کوتاهی بعد از انتخابات
رياستجمهوری برگزار شد؛ به همین دلیل ،انتخابات پارلمانی
همیشه زير ســايه رقابتهای انتخابات رياستجمهوری 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 میشود .يک نامزد درصورتی در دور اول انتخابات
پیروز اعالم میشود که اکثريت مطلق آرا را کسب کند .اين تعداد
رأی نبايد کمتر از 25درصد از واجدان شرايط رأیدهی باشد.
معموال انتخابات در اغلب 577حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده
میشود .دور دوم 7روز بعد برگزار میشود .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 پیشبینی شده است.
احزاب اصلی کدامند؟

مكرون رهبری يک ائتالف میانهرو را بر عهده دارد و برای کسب
مجدد اکثريت بايد چپها و راستها را شكست دهد .اگر ائتالف
او نتواند اکثريت را بهدســت آورد ،ممكن است مجبور شود با
احزاب راست میانه متحد شود .درصورتی که او مجبور به ائتالف
با راستهای میانه شود ،تغییر ترکیب کابینه ناگزير است.
غیر از چپها به رهبری مالنشن و راســتها به رهبری لوپن،
احزاب راست سنتی جمهوريخواه و چپ سنتی سوسیالیست
هم در انتخابات حضور دارند .هر دوی اين احزاب در انتخابات
رياستجمهوری نتیجه بسیار بدی کســب کردند و انتخابات
پارلمانی برای آنها حكم مرگ و زندگــی را دارد .آنها بايد ثابت
کنند که نفسشان 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 .سیاستهای مكرون در مواجهه با همهگیری
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 پايینترين نرخ بیكاری از سال 2008به بعد بود .با اينهمه،
افزايش جهانی قیمتها تمامی دستاوردهای 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 رياستجمهوری 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 متناسبســازی کند و هزينههــای جاری برای
خوداشــتغالها را کاهش دهد .به اعتقاد تحلیلگران ،مديريت
افزايش هزينه زندگی در فرانسه يكی از بزرگترين چالشهای
پیشروی دولت جديد مكرون اســت و اگر او در مديريت اين
بحران دقت کافی را به خرج ندهــد ،بايد در انتظار فصل جديد
جنبش جلیقهزردها باشد.
وعده اصالح نظام بازنشستگی فرانسه از سال 2017مطرح شده
اســت؛ نظامی که نقصهای آن در سالهای 2019و 2020به
آغاز بزرگتريــن موج اعتراضات نیم قرن اخیر تاريخ فرانســه
منجر شد .اما همهگیری کرونا تحقق وعدههای مكرون را برای
مدتی نامشخص به تعويق انداخت .مكرون بهتازگی و پس از به
تعويق انداختن اجرای طرح افزايش ســن بازنشستگی تا سال
2027اعالم آمادگی کرده است تا سن بازنشستگی را از 62به
 -64يک 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 بهخاطر مدارا در برابر
والديمیر پوتین ،رئیسجمهور روســیه ،پس از جنگ اوکراين
انتقاد میکنند ،اما اين رويكرد احتمــاال در داخل برای او رأی
جمع خواهد کرد .رأیدهندگان چپ و راســت با اين سیاست
مكرون در قبال روسیه و جنگ اوکراين همراه هستند.

خستگی از جنگ؛ کابوس اوکراین

نیروهای اوکراینی در اطراف کییف عکسAP :

در انتخابات رياستجمهوری فرانسه که 2ماه قبل برگزار شد،
امانوئل مكرون موفق شد از ســد راستهای افراطی به رهبری
مارين لوپن عبور کند .در انتخابات پارلمانی که از امروز بهمدت
يک هفته آغاز میشود اما چالش اصلی پیش روی مكرون ،عبور
از ائتالف چپهاست؛ ائتالفی که با محوريت ژان لوک مالنشن
شكل گرفته است .چپهای فرانســه با هدف بهدست گرفتن
کنترل پارلمان ،يک ائتالف تــازه تحت عنوان «اتحاديه جديد
مردمی اکولوژيكی و اجتماعی» شكل دادهاند.
مكرون برای پیشبرد طرحهای اصالحی خود در دولت ،نیازمند
در دست داشتن اکثريت در پارلمان است .با اين حال ،ژان لوک
مالنشن که در انتخابات رياســتجمهوری هم يكی از 2رقیب
اصلی مكرون بود ،خود را از هماکنون نخســتوزير میداند .او
رأیدهندگان فرانسوی را دعوت کرده که در انتخابات پیشرو
به چپهــا رأی دهند تا پارلمان بتواند سیاســتهای دولت را
کنترل کند .چنین وضعیتی در فضای سیاسی فرانسه« ،نظام
همزيستی» خوانده میشود .زمانی که رئیسجمهور از حمايت
اکثريت پارلمان برخوردار نباشــد ،مجبور میشــود از حزب
برنده در انتخابات پارلمانی ،نخستوزير را انتخاب کند تا میان
رئیسجمهور و نخستوزير ،برنامهای مبتنی بر مصالحه برای
اداره کشور تعیین شود.
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والدیمیر پوتین
رئیسجمهور روسیه
آمر یــکا و متحــدان ایــن کشــور
بایــد هز ینه 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(

طوالنیشدن جنگ اوکراين میتواند به خستگی کشورهای حامی کیيف منجر شده و در نهايت آنها را به سمت سازش با مسكو سوق دهد
جنگ میان اوکراين و روسیه وارد
چهارمین ماه خود شده؛ درحالیکه
گزارش
اوکرايــن همچنــان وابســته به
کمکهای غرب ،نگران اســت خســتگی ناشی از
جنگ ،غرب را نسبت به تداوم همكاری سرد کند.
اوکراين برای دوامآوردن در برابر روســیه بهشدت
وابسته به کمک کشــورهای اروپايی و آمريكاست.
همانطور که مقامات نظامی اين کشور بهتازگی اعالم
کردهاند ،تقريبا تمامی مهمــات توپخانهای ارتش
اوکراين به پايان رسیده ،بنابراين چشم اوکراينیها
بار ديگر به واشنگتن است .وبســايت الجزيره به
نقل از واديم اسكبیتســكی ،معاون اطالعات ارتش
اوکراين نوشته که جنگ با روســیه ،به يک جنگ
توپخانهای تبديل شده و در اين شرايط ،اوکراين در
ازای هر  10تا 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 میلیونها دالر تسلیحات
در اختیــار اوکراين قــرار دادهاند و اروپــا میزبان
میلیونها نفر آواره از اين کشور بوده است .از سوی
ديگر اروپا برای اعمال تحريمهــای اقتصادی علیه
روسیه ،اتحادی قابل توجه نشان داده که پس از جنگ
جهانی دوم بیسابقه بهشمار میرود .با اينهمه ،در
میان اروپايیها شوک و بهت روزهای آغازين حمله
روســیه به اوکراين ديگر وجود ندارد و تحلیلگران
معتقدند اين خوگرفتن به شرايط میتواند در کنار
تداوم و ريشهدارشدن جنگ ،میزان عالقه کشورهای
غربی برای درگیر باقیماندن در جنگ را کاهش دهد.
کما اينكه در حال حاضر هم سیگنالهای متناقضی
از ســوی اروپا درباره وضعیت جنگ اوکراين ارسال
میشود.
سیگنالهای متناقض اروپاییها

اروپايیها در قبال جنگ اوکراين در پشــت پرده به
2گروه تقسیم شدهاند .کشــورهايی نظیر انگلیس،

لهستان و کشورهای حوزه بالتیک خواستار شكست
روسیه بهدســت 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 مقامهای
اوکراينی شده است .امانوئل مكرون ،رئیسجمهور
فرانسه بهتازگی خواستار آتشبس میان اوکراين و
روسیه شده و به غرب تأکید کرده که تسلیم وسوسه
انتقامجويی يا تحقیر روسیه نشود .او هفته گذشته
به رسانههای فرانسوی گفت که روسیه نبايد تحقیر
شود تا پس از توقف جنگ ،بتوان از طريق ابزارهای
ديپلماتیک راهی برای برونرفت از بحران پیدا کرد.
ماريو دراگی ،نخستوزير ايتالیا هم در نشستی در
کاخ ســفید تأکید کرد که مردم در اروپا خواســتار
بررســی احتمال آتشبس و آغــاز مذاکرات صلح
هستند .اين اظهارات به عالوه مكالمه تلفنی امانوئل
مكرون و اوالف شولتز ،صدراعظم آلمان با والديمیر
پوتین ،رئیسجمهور روسیه بر سر شیوههای عملی
صادرات غله از اوکراين از مسیر دريای سیاه با واکنش
تند مقامهای 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
میکند .ولوديمیر زلینسكی ،رئیسجمهور اوکراين
هم در واکنش بــه رويكرد ســازشپذيری برخی
کشورهای اروپايی ،از مواضع آنها انتقاد کرده و گفته
که اوکراين شرايط صلح را خود تعیین خواهد کرد.
غرب در حال فرسایش

اوکراين بهدنبــال بیرون راندن روســیه از مناطق
شرقی و جنوبی و بازپسگیری کريمه و بخشهايی
از منطقــه جدايیطلــب دونباس اســت .کريمه
شبهجزيرهای است که روســیه در سال 2014آن
را بهخود الحاق کرد .هرمــاه که از جنگ میگذرد،

5میلیارد دالر هزينه بــر دوش اوکراين میگذارد
و همین هزينه گزاف اســت که کیيف را نیازمند
رويكــرد تثبیتشــده و يكپارچه غــرب در قبال
بحران اوکراين میسازد .اوکراين برای پیروزشدن
در اين جنگ به تســلیحات پیشــرفتهتر و تعهد
تزلزلناپذير غرب برای تداوم تحريمهای اقتصادی
علیه روسیه برای تضعیف مسكو نیاز خواهد داشت.
اما کارشناســان باور دارند طوالنیشــدن جنگ
اســتراتژیای که احتماال مسكو برای پیروزی درپیش گرفته باشد -غرب را خســته خواهد کرد و
بهتدريج لفاظیهای نظامی کشورهای اروپايی را به
ادبیاتی سازشپذيرتر تغییر خواهد داد.
جنگ اوکراين نه به اندازه روزهای اول ،اما هنوز در
اروپا و آمريكا پوشش خبری بااليی دارد و غربیها
هنوز از ديدن تصاوير يكی از بزرگترين نبردهای
قاره اروپا پــس از جنگ جهانی دوم وحشــتزده
میشــوند .جو بايدن ،رئیسجمهور آمريكا هفته
گذشــته اعالم کرد آمريكا به کمکهــای خود به
اوکراين ادامه خواهد داد و بهتازگی از ارسال سامانه
موشــكی پیشــرفتهای برای ارتش اوکراين خبر
داده اســت .بايدن همچنین اخیرا در مقالهای در
نیويورکتايمز تأکید کرده کــه هرگز بهدنبال آن
نیســت که علنا يا در خفا اوکرايــن را برای دادن
امتیازات ارضی به روســیه تحت فشــار بگذارد .با
اينهمه ،حتی آمريكا هم ســیگنالهای متناقضی
در قبال اوکراين از خود نشان داده است ،زيرا پیش
از اعالم خبر ارسال ســامانههای موشكی پیشرفته
میانبرد 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 بینالمللی پژوهشهای
استراتژيک مینويسد که در حال حاضر خستگی و
فرســايش قابل توجهی در روند حمايت از اوکراين

در جهان ديده نمیشــود ،اما نشــانههايی از وجود
تنشهای مختلف و کاهش اتحاد در غرب وجود دارد؛
موضوعی که روسیه برای پیروزی در جنگ روی آن
حساب کرده است.
کاهش اتحاد در اروپا

نگرانیهــای داخلی اروپا باعث شــده که تمايل به
گفتوگو در میان اين کشــورها افزايش پیدا کند؛
بهويژه 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 سالجاری
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 نزديکترين متحدان روسیه در
اتحاديه اروپا بهشــمار میرود .در ادامه هم اجرای
توافقنامه به چندين هفته تنظیمات و برنامهريزی
دقیق سیاسی نیاز خواهد داشــت .وضعیتی که از
نظر کارشناسان نشاندهنده تضعیف اتحاد در اروپا
بر ســر موضوع هجوم روســیه به اوکراين است .به
بیانی ديگر ،کشــورهای عضو اتحاديه اروپا از يافتن
شــیوههای جديد تحريم روســیه درماندهاند و در
میان آنها تمايل کشــورهايی مانند فرانسه يا ايتالیا
برای ادامه تحريمها هرلحظه کاهش پیدا میکند؛
بهويژه زمانی که صحبت از تحريم گاز روسیه به میان
میآيد .در همین راستا کمیسیون اروپا که رويكردی
احتیاطآمیز نســبت به تأثیرات اقتصــادی اعمال
تحريمهای بیشتر در حوزه انرژی دارد ،اعالم کرده که
برای تحريم گاز روسیه عجلهای نخواهد کرد .پیشتر،
رهبران کشورهای مختلف اروپايی تأکید کرده بودند
که حرکتدادن مسیر تحريمها به سوی گاز روسیه
کاری دشوار و بعید است.

خبر

عبداهلل عبداهلل به کابل
بازگشت
عبداهلل عبــداهلل ،رئیس شــورایعالی مصالحه
حكومت پیشــین افغانســتان ،بامداد ديروز از
هند به افغانستان بازگشت .او 4۳روز قبل برای
نخستینبار بعد از سقوط حكومت افغانستان از
اين کشور خارج شد و برای ديدار با خانوادهاش
به هند رفــت .پیــش از آن ،گزارشهای متعدد
در مورد حصر خانگی عبــداهلل و حامد کرزای،
رئیسجمهور پیشین افغانســتان ،منتشر شده
بود .تصور میشــد 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 مقامهاي دولتي حكومت ساقط شده افغانستان
دعوت کرده به اين کشور بازگردند .تاکنون افراد
بازگشته انگشتشمار بودهاند.

کیوسک

رأی دیوان عالی انگلیس :پناهجویان به روآندا تبعید شوند
ديوان عالی انگلیس با رد درخواست سازمانهای
حقوق بشری ،طرح جنجالی دولت اين کشور برای
رويداد
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 سازمانهای
حقوق بشری در زمینه انتقال پناهجويان به روآندا مطرح میکنند،
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 نقطهای دوردست،
شبیه طرحی است که سالهاست از سوی استرالیا اجرا میشود.
دولت اســترالیا نیز پناهجويــان را به کمپهــای واقع درجزاير
اقیانوس آرام تبعید میکند .انگلیس قرار اســت در قبال پذيرش
پناهجويان 150 ،میلیون دالر به روآنــدا پرداخت کند .تصمیم

انگلیس

روآندا

دولت محافظهکار انگلیس با مخالفت حزب کارگر روبهرو شــده
اســت .از آغاز ســالجاری میالدی يعنی طی 6ماه ،بیش از 10
هزار پناهجو بهطور غیرقانونی از کانــال مانش عبور کرده و خود

را با قايقهای کوچک از فرانسه به ســواحل انگلیس رساندهاند؛
آماری که نسبت به سالهای گذشته افزايش قابل توجهی داشته
است .طبق طرح دولت انگلیس ،هر کسی که از اول ژانويه بهطور
غیرقانونی وارد اين کشور شده احتماال به روآندا منتقل میشود.
جمهوری روآندا ،کشوری محصور در خشكی بین کنگو ،تانزانیا،
بروندی و اوگانداست .در سال  1994ظرف تنها  100روز حدود
 800هزار نفر از اقلیت قومی توتســی در جنگ داخلی بهدست
شبهنظامیان قوم هوتو به قتل رســیدند .روآندا از سال  1897تا
 1918بخشی از مستعمرات امپراتوری آلمان بود اما بعد از جنگ
جهانی اول با موافقــت «جامعه ملل» ،روآندا بــه بلژيک واگذار
شد .در دوره اســتعماری روآندا ،بلژيكیها بیشتر طرفدار اقلیت
توتسی بودند و حكومت اين اقلیت بر اکثريت را پشتیبانی کردند؛
موضوعی که میراثی از تنش ريشــهای میان ايــن دو قوم بر جا
گذاشت .روآندا در سال  1962از بلژيک مستقل شد.

انتصاب نخستین وزیر خارجه زن در کرهشمالی
ديپلمات کهنــهکار« ،چوئه
سون هوی» ،طی تصمیمی
آسیا
بی سابقه به عنوان نخستین
وزير امور خارجه زن کرهشمالی منصوب شد.
اين تصمیــم رهبر کرهشــمالی در بحبوحه
انجام تستهای موشكی کرهشمالی و تشديد
تنشهای میان اين کشور و همسايه جنوبی
خود اتخاذ شده است .چوئه که سابقا در سمت
معاون وزير امور خارجه کرهشمالی مشغول
به فعالیت بود ،در نشســت حــزب حاکم به
رياست کیم جونگ اون ،رهبر کرهشمالی 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 کرهجنوبی را بهعهده داشــت.
چوئــه ديپلماتی حرفهای و مســلط به زبان
انگلیسی است و در طول مذاکرات هستهای
کرهشــمالی با آمريكا از همراهان و مشاوران
نزديک به رهبر کرهشمالی بوده است .چوئه در
شبی که نشست هانوی در سال 2019میان
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
کرهشــمالی ،فرصتــی طاليی را از دســت
داده است .ديپلماســی میان پیونگيانگ و
واشنگتن از زمانی به بنبست رسید که دولت
آمريكا حاضر نشــد تحريمهای کرهشمالی
را در قبال خلع ســالح پیونگيانگ لغو کند.

مقامات آمريكايی و کرهای نســبت به آماده
شــدن کره شــمالی برای اجرای هفتمین
آزمايش هســتهای خــود هشــدار دادهاند.
کره جنوبی هفته گذشــته در يک چرخش
معنادار در مقابل همســايه شــمالی خود،
8موشک کروز میانبرد به سمت دريا شلیک
کرد تا اعــالم کند که بعد از ايــن ،در مقابل
آزمايشهای موشــكی پیونگ يانگ ساکت
نخواهد نشســت .کرهشــمالی پیش از آن،
بهطور همزمان 8موشک بالستیک آزمايش
کرده بود .يون سوک يول ،که به تازگی کرسی
رياســتجمهوری کرهجنوبــی را در اختیار
گرفته ،به شمالیها هشدار داده که کشورش
بعد از اين ،هرگونه رفتار تحريکآمیز آنها را
«با قاطعیت» پاسخ خواهد داد.

روزنامه نیویورکتایمز [آمریکا]

رکورد 4۰ساله تورم در آمریکا

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

يكشنبه  22خرداد  1401ســال سیام شماره 8517

روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

حضرت امیر المؤمنینعليع:
زيان فقر و نداری ،ستودهتر از سرمستی ثروت
است.

تولید؛ دانش بنیان ،اشتغال آفرین

بلبلی ِ
خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
با ِد غیرت
به
ص
دش
خار
پریشان دل کرد

اذان ظهــر 13:۰4 :غــروب آفتــاب2۰:21 :
اذان مغــرب 2۰:42 :نیمهشــب شــرعی۰۰:11 :
اذان صبح 4:۰2 :طلوع آفتاب5:48 :

صاحب امتیاز :مؤسسه همشهري
مديرمسئول :عبدا ...گنجی
سردبیر :دانیال معمار

حافظ

دفتر مرکزي :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،کوچه شهید سیدکمال قريشی ،شماره14
کدپستي  19666-45956تهران ،صندوقپستي19۳95/5446
تلفن ،2۳02۳000:نمابر22046067:

فرایبورگ :پسر 17سالهای در آلمان با راهاندازی مرکز ارائه تست
کوويد19 -حدود 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 سادهلوح و بعضا
خواهان مدرک جعلی را بهخود 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 کوتاهترين زمان ممكن جواب
تست را تحويل میدهد .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 دانشآموز ساده در اکانت بانكیاش
معادل 6میلیون دالر آمريكا موجودی دارد و به اين موجودی هر
روز افزوده میشود 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.

تلفن48075000 :

سایت روزنامهn e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

توزیع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن619۳۳000:

خبرروز
عدد زاد
تقویم/

تهران در گروه ارزانترین شهرهای دنیا

گرينويچ

مرکز تست تقلبی میلیوندالری

چاپ :همشهري

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

سازمان آگهيها و نیازمنديها:

خیابانقائممقام فراهاني ،میدان شعاع ،خیابان شهید خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84۳21700 :

نگاه

سامان رضایی
روزنامهنگار

هر ســاله به محض اعالم نتایج و فهرســت ساالنه
گرانترین و ارزانترین 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  15۰قلم مانند غذا ،نوشــیدنی ،هزینه
رفتوآمد ،قبض برق و گاز ،اجاره ماهانه خانه در 133
شهر مختلف لحاظ شده است .اما تمام این هزینهها
به نسبت شخصی برآورد میشود که یک دسته دالر
به دست دارد و هنگامی که ارزش ریال در برابر دالر
را در نظر میگیریم ،متوجه میشــویم که چرا تهران
همچنان یکی از ارزانترین شهرهای دنیا لقب گرفته
است .برای نمونه طی چند سال گذشته ،ما بین رتبه
 115تا  12۰گران ترینها دسته بندی میشدیم که در
قعر جدول گرانی قرار داریم .با این توضیح مختصر اما
گویا ،سراغ نتایج سال 2۰22سازمان اکا اینترنشنال

اولآخر

برویم .در این فهرست بار دیگر هنگکنگ در صدر
قرار گرفته است .این ســومین سال متوالی است که
هنگکنگ عنوان نه چندان خوشنام گرانترین شهر
جهان را بهخود اختصاص میدهد .پس از هنگکنگ
شهرهای نیویورك ،ژنو و لندن قرار گرفتهاند .با این
حال با نگاهی به فهرست منتشــره میتوان آسیا را
گرانترین قاره نامید؛ چــرا که عالوه بر هنگکنگ،
 4شهر آسیایی توکیو ،شانگهای ،گوانگژو و سئول نیز
در بین  1۰شهر باالی لیست قرار دارند .در ردهبندی
امسال اکا اینترنشنال پایتختهای اروپایی از رتبههای
باالی فهرست خارج شــدهاند .پاریس که در گذشته
معموال در باالی لیســت قرار داشــت ،دیگر در بین
 3۰شهر اول حضور ندارد و رتبه مادرید ،رم و بروکسل
همگی ســقوط کرده اســت .لی کوان ،رئیس بخش
منطقهای شرکت اکا اینترنشنال ،درباره علت این امر

روزبیچاره

میگوید« :تقریب ًا همه شهرهای بزرگ منطقه یورو،
امسال شــاهد کاهش رتبهبندی بودند؛ چرا که یورو
در 12ماه گذشته بدتر از دالر آمریکا و پوند انگلیس
عمل کرده است 2 ».شهر ژنو (رتبه  )3و زوریخ (رتبه
 )7که در  1۰شهر باالی جدول قرار گرفتهاند هرچند
از کشورهای اروپایی هســتند ،اما از فرانک سوئیس
بهعنوان واحد پول اســتفاده میکنند .در فهرست
منتشر شده امسال ،عوامل خارجی مانند سیاست و
درگیریهای بینالمللی نیز در ردهبندی شهرها نقش
داشتهاند .تهاجم روســیه به اوکراین و تحریمهای
اعمالشده علیه مسکو ،باعث شده است که پایتخت
روسیه در جایگاه  ۶2و سنپترزبورگ در رده  147قرار
گیرد .همهگیری ویروس کرونا و بروز اخالل در وضعیت
زنجیرههای اقتصادی تامیــن مواد غذایی نیز در این
میان نقش داشته است.

اصغر بیچاره پیــش از هر چیز عــکاس بود؛
قدیمیترین عکاس سینمای ایران .هنرپیشگی
هم کــرده بــود ،کارگردانی و نویســندگی
هم میکرد ،امــا همه او را بهعنــوان عکاس
میشناختند .از 13ســالگی در یک عکاسی
کار میکرد و بعد از چندسال در اللهزار تهران
مغازهای 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 بهعنوان
گوینده مشغول بهکار شد .بعد از مدتی بهعنوان
عکاس ،از تئاتر و صحنههای نمایشی مختلفي
که در تهران اجرا میشد ،عکس میگرفت .در
همان سالها ،در برخی از نمایشها نقشهای
کوچکی هم بازی میکرد .در عکاسخانهاش با
عبدالحسین سپنتا ،نویسنده فیلم دختر لر آشنا
شد و با کپی گرفتن از تمام عکسهای فیلم دختر
لر برای او ،رسم ًا وارد دنیای هنر شد.
بیچاره صاحب یکی از بزرگترین آرشیوهای
شخصی عکسهای سینما و تئاتر ایران بود که
آنها را در خانه خود نگه میداشــت .او در موزه
شخصیاش مجموعهای از دوربینها و تجهیزات
قدیمی و تاریخی سینما و عکاســی ایران از
قدیمیترین عکاســان ایران همچون دوربین
ماشاءاهلل خان عکاسباشــی را هم نگهداری
میکرد .او 3جلد کتاب درباره تاریخ سینمای
ایران نوشته است و عالوه بر عکاسی از 38فیلم،
سابقه بازی در23فیلم سینمایی را هم در کارنامه
خود دارد .اصغر بیچاره در سال 135۹بهعنوان
نویسنده و کارگردان ،فیلم مستند «سند زنده»
را ساخت که در مورد تاریخ سیاسی معاصر ایران
بود .تهیهکنندگی ،گریم و عکاسی صحنه را هم
در سینما تجربه کرد .بیچاره در سالهای 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.
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سختتر شدن قوانین شنگن

پاریس :شورای اتحاديه اروپا روز با کلیات طرحی
موافقت کرد که هدف آن تقويت منطقه شنگن در
مواجهه با چالشهای جديد از طريق اصالح قوانین
اســت .طبق گزارش سايت شــورای اتحاديه اروپا
اين اصالحات اقدامات جديدی را بــرای مبارزه با
ابزارسازی موج مهاجران فراهم میکند .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 تجربههای بحران
بیماری همهگیری کرونا در اين زمینه استفاده شود.
اين نهاد هدف سوم را به روز کردن چارچوب قانونی
برای بازگردانــدن کنترلهای مرزی داخلی عنوان
کرده اســت .شــورای اتحاديه اروپا با توجه بهنظر
مثبت روی کلیات اين طرح ،میتواند پس از دريافت
نظر پارلمان اروپا مذاکرات را با اين نهاد آغاز کند.

کشف راز گرانترین ویولن

رم :محققان موفق شــدهاند با بررســی چوب بهکار رفته
در ويولنهای مشــهور «اســتراديواريوس» ،بــه يكی از
اسرار ســاخت آالت کمیاب موســیقی جهان پی ببرند.
به گزارش يورونیوز ،ايــن ويولنها که در قرن  17میالدی
تولید شــدهاند ،به لحاظ طراحی و صدادهی باارزشترين
ويولنهای جهان به شــمار میروند .کوين کلی ،سازنده
ويولن در بوستون و متخصص ســازهای استراديواريوس،
میگويــد« :بهطور کلــی ســاز اســتراديواری بهعنوان
بهترينســاز ويولن تمام دوران محســوب میشــود ».از
مجموع بیش از هزارساز زهی ســاخت استراديواری ،تنها
حدود  650شــاهكار امروزه باقی مانده است و يک ويولن
استراديواريوس در حراجی تا 20میلیون دالر فروخته شد.
گروهی از محققان اکنون با تجزيه و تحلیل چوب دوســاز
زهی قرن هفدهمی شــواهدی را کشــف کردند که نشان
میدهد ساز ساخت اســتراديواری جوان با ساز دستساز
نیكوال آماتی ،از اســتادان سازندهســاز در ايتالیا مطابقت
دارد .هرچند الهامگیری از آماتی در نخســتین سازهای
ساختهشده توسط استراديواری مشهود است ،با اين حال
وجود پیوند میــان اين دو صنعتگر تحسینشــده دنیای
موسیقی پیشتر تنها بهصورت فرضیه مطرح شده بود.

مان

بر و برگ

دویدنی مدام برای حفظ یک ثبات

اینجا اما جای دیگر

وقتی کسی که نگهداری
شیدا اعتماد
خانه را انجــام می دهد
بیمار میشود ،خانه هم همراهش بیمار میشود.
کافی است که 24ساعت از جايش بلند نشود و
به خانه رسیدگی نكند ،همهچیز تغییر میکند.
حجم کاری که برای حفظ ثبــات خانه انجام
میشود برای خیلیها قابلتجسم نیست .برای
اينكه نمود بیرونی آن ،فقط حفظ وضع موجود
است.
يک خانه مرتب و آرام حاصل قدمهای کســی
است که در خانه از اين طرف به آن طرف میرود
و اشــیا را جابهجا میکند .تختهــا را مرتب
میکند .لباسهای شســته را تــا میکند و به
کمد برمیگرداند .ظرفهای کثیف را میشويد
و تمیزها را جابه جا میکند .روی کابینتها را
دستمال میکشد .گردگیری میکند .خانه را
جارو میکشد .کوسنهای روی مبلها را مرتب
میکند .لیوانهای سرگردان چای را از سراسر
خانه جمع میکند .جورابهــای گره خورده
گمشده را از گوشــه و کنار خانه پیدا میکند و
میاندازد توی سبد رختچرکها .سبد را چک
میکند که پر نشده باشد .حواسش هست که در
روزهای گرم به گلدانهای روی هره آشپزخانه
2بــار آب بدهد؛ يکبار 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 میشود .میداند برنج را از
کجا بايد بخرد ،نان سنگک را از
کجا .میداند کدام مرغفروشی
محــل مرغهــای تازهتــر

و بهتری مــیآورد و کدام ســوپرمارکت محل
تخممرغها را توی يخچال نگه میدارد.
همه اينهايی که نوشــتم فقط بخش کوچكی
از کارهايی اســت که برای نگهداری يک خانه
انجام میشــود .نگهداری خانه بخش بیرونی
هم دارد .کسی هم هست که میدود و چرخی
را میچرخاند که خانهاش را بتواند حفظ کند.
نگهداشــتن يک خانه و امن نگهداشتنش کار
آســانی نیســت مخصوصا در اين روزهايی که
سختیها در کمین نشستهاند و خانه تنها حريم
امن باقی مانده است.
در خانه و بیرون خانه هزاران کار کوچک و بزرگ
انجام میشود که خانه ،خانه بماند .اين کارها را
گاهی يک نفر و گاهی چند نفر با کمک هم انجام
میدهند؛ گاهی زنی ،گاهی مردی و گاهی زن و
مردی با هم .گاهی کسی فقط عهدهدار کارهای
داخل خانه و ديگری عهــدهدار کارهای بیرون
خانه میشــود .گاهی هم نه .مهم نیســت .هر
خانواده قوانین خودش را دارد .آنچه مهم است
اين اســت که خانه ،مهمترين چیزی است که
داريم .مهمترين جزء زندگی ماســت که بر کل
زندگی اثر میگذارد و از آن اثــر میگیرد .اگر
جزئی از اين چرخه حفظ ثبات نیستید احتماال
يكی از افرادی هستید که جمله قديمی«حاال
مگر يک خانه چقــدر کار
دارد؟» را بهکار میبريد
و کافی است کسی
کــه کار نگهــداری
خانه را انجام میدهد
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 میشود.

فراخوان
بی تعارف و تکلف  ،مثل همین متن کوتاهی که می بینید .ما
منتظریم تا نوشتههایتان 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  23۰23۶3۶بگیرید تا برای رساندنش به ما  ،راهنمایی تان کنیم.

آلزايمر ،بیماری مزمنی است که 116سال
شهنام صفاجو
پیــش توســط دکتــر آلويــس آلزايمر
روانپزشک آلمانی کشف شد؛ يک بیماری سخت پیشرونده که باعث
از بین رفتن تدريجی نورونها در بخشهايی از مغز انسان میشود که
توانايیهای خاصی مثل حافظه ،تكلم ،اســتدالل و توجه را مديريت
میکنند .به اين ترتیب اســتقالل فرد بیمار کاهش يافتــه و با ايجاد
مشــكالت رفتاری و جســمانی ،خانواده وی هم درگیر مستقیم اين
بیماری مرموز میشود.
ازجمله علل شناسايیشده بیماری آلزايمر که در وبسايت فرانسوی
آلزايمر  www.francealzheimer.orgدرج شده ،میتوان به سبک
زندگی کمتحرک ،بیماریهای 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 پايینتر از 65سال درگیر آلزايمر موروثی میشوند.
میانسالی مهمترين دوره زندگی هر فرد در مسیر جلوگیری از ابتالی
تدريجی به آلزايمر اســت؛ بیماری کم و بیش ناشــناختهای که مثل
سايه در کمین انسان بوده و وقتی خود را نشان میدهد ،شانسی برای
بازگشت به زندگی نرمال وجود نخواهد داشت .سن ابتال به زوال عقل
هم متأسفانه رو به کاهش است و بهنظر تنها خود شخص میتواند مانع
از بروز اين مصیبت شود .ضمن اينكه فراگیری آنچه تاکنون افراد با آن
همراه و مالزم نبودهاند (مثال يادگیری زبــان آلمانی) میتواند مانع از
پیشرفت سريع بیماری شود.
آلزايمــر در دنیای هنــر مفهومی هم به شــكلی جــدی نقشآفرين
بــوده و برخی هنرمنــدان روی بوم نقاشــی و يا صحنه اجــرا و پرده
ســینما به آن پرداختهاند .ازجملــه تابلوی «اينجا امــا جای ديگر»
(« )ici mais ailleursفابین روکرين» 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 .رنگهای غالب اين تابلو به
سردی آبی و خاکستری بروز میکنند ،اما نور زردرنگ پسزمینه آن،
دريچه امید به ادامه راه در مسیری ديگر را نشان میدهد.
تابلوی قطعات « Les Oeuvresژوزه سنآمان» هنرمند اهل کبک
کانادا هم به زبان سیال و گاه سوررئالیستی ،بین زمزمهها و فريادها در
نوسان است که نشان از مهارت طراحی در اوج حساسیت موضوع دارد.

یکشنبه

باشگاه
نویسندگان

درروزگارانتقامهایاشتباه
سیدجواد رسولی

کارشناس رسانه

در جايی از رمان 1984نوشته جورج
اورول که تصويــری تاريک و ويران
شهری (در مقابل آرمان شهری) از آينده انسانی ارائه میدهد،
صحبت از پديدهای میشود با عنوان «دو دقیقه تنفر» اين پديده
در واقع آيینی جمعی است که در آن افراد در مقابل صفحه بزرگ
نمايشی قرار میگیرند که در آن بهمدت  2دقیقه تصاويری پخش
میشود 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 مینويسد« :مسئله وحشتناک
درباره دو دقیقه نفرت اين نبود که مردم مجبور بودند بهعنوان
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 ،بهنظر میآمد همچون
جريان برق در بین مردم جاری است».
تصور میکنم چنین فضايی امروز برای ما که کاربران شبكههای
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 پلتفرمهای اجتماعی را شكل
میدهد .انگار که هر روز ،قرعه به نام فردی ،نهادی ،گروهی ،يا
حتی رفتاری اصابت میکند و بعد سیل فحاشی و نفرت پراکنی
و تخريب به راه میافتد .گاهی دلیل اين هجوم بیامان ،تصمیم
يک دولتمرد يا اظهارنظر يک فرد سیاسی است .گاهی هم قرعه
به اســم يک شــهروند عادی و بیآزار در میآيد که صرفا از سر
ناآگاهی کلمهای يا جملهای را در زمان نامناســب نوشته است.
هجوم سلحشــوران مجازی با ســالح توهین ،تحقیر و ناسزا و
انواع خشــونت کالمی و تهديد آغاز میشــود و گاهی چند روز
ادامه پیدا میکند.
چیزی که هر بار موقع ديدن چنین حملههايی توجهم را جلب
میکند ،همان چیزی است که در توصیف اورول از مراسم «دو
دقیقه تنفر» میبینیم .وجد خوفناک يــک جمعیت از میل به
انتقام و شــكنجه و آزار دادن ديگری .میلی که به سرعت تكثیر
میشــود ،از کاربری به کاربر ديگر ســرايت میکند و انگار که
انجام دادن آن لذتی به آدمها میبخشد .نمیتوان منكر اين شد
که جامعه ايرانی زير فشــارهای داخلی و خارجی کم سابقهای
زندگی میکند و اين شــرايط میتواند هرکســی را به سرعت
عصبی و برآشــفته کند .اين نكته هم وجود دارد که گاهی بايد
با سخنان نادرســت ،مواضع مخرب و تحلیلهای پرخطا مقابله
کرد .اما آنچه در روزمره فضای کاربران شــبكههای اجتماعی
فارسی زبان میبینیم ،مراســم دو دقیقه تنفری است که زمان
آن کش آمده و مدام طوالنیتر میشود .انبوه کاربران عصبی و
برآشفته بر ديگری میتازند و نفرت میورزند و افراد ديگری نیز
به سرعت به اين مراسم اضافه میشوند .بدون آنكه کسی توجه
کند نتیجه چنین رفتاری ،تنهــا از بین رفتن امكان گفتوگو و
ايجاد شكافهای عمیق میان آدمهاست .شكافهايی که وقتی
ايجاد میشوند ،ديگر به اين راحتی نمیشود 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 میکند؟

مجازاتبیواکسنیدرراهاست
فاطمه عباسی
روزنامهنگار

بــا اينكــه ديگــر ژل هــای
ضدعفونیکننده و ماســک و الكل
جای ثابتی برای خــود در خانهها
پیدا کردهاند ،اما اين روزها خبرهــای خوبی از فروکش کردن
کرونا در کشور شنیده میشــود .قرنطینه مدتی است برداشته
شده و محدوديتها کمرنگ شده است و همه اين اتفاقات خوب
بهخاطر تأثیرات واکسن کروناست.
احتماال يادتان هســت کــه همین چند مــاه پیش وزارت
بهداشت به کسانی که واکسن نزده بودند هشدار داد که اين افراد
نمیتوانند با وسايل حملونقل عمومی سفر کنند و بهزودی 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 يکبار ديگر به شهروندانی که تاکنون واکسن
کرونا را تزريق نكردهاند ،اعالم کرده که اين گروه از شهروندان از
دريافت خدمات دولتی محروم خواهند شد .وزير بهداشت هم
در تازهترين اظهارات خود گفته :برنامه ما اين است که از مردم
بخواهیم برای تزريق واکسن دوز سوم مراجعه کنند و بهعنوان
مثال افرادی که برای حج تمتع امسال اعزام میشوند ،بايد حتما
۳دوز واکسن را تزريق کرده باشند .همچنین يكسری از خدماتی
که دولت به افراد ارائــه میدهد منوط بر اين اســت که افراد
 ۳دوز واکسن زده باشند و طبیعتا کسانی که  ۳دوز واکسن خود
را نزده باشند از اين خدمات محروم میشوند.
به جز آن  14میلیون نفری که کال واکســن کرونا را تزريق
نكردهاند ،هســتند عدهای که بعد از تزريق دوز اول ،بیخیال
تزريق واکسن در دوز دوم و سوم شدهاند و بعضی هم هر دو دوز
واکسن را زدهاند اما برای دوز سوم مراجعه نكردهاند .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 میشــوند .به جز اين ،سالمتیشان هم در
خطر است و میتوانند برای افراد ديگر هم تهديد محسوب شوند.
به هر حال کرونا هنوز بهطور کامل از بیــن نرفته و همه مردم
همچنان بايد صددرصد شیوهنامههای بهداشتی را جدی بگیرند.
احتماال بهزودی کرونا هم از حالت پاندمی يعنی همهگیری به
حالتی درمیآيد که فقط افراد به صورت محدود مبتال میشوند
و بنابراين واکسیناسیون کرونا تا سالها ادامه خواهد يافت ،ولی
در ســالهای آينده بهصورت داوطلبی مانند واکسن آنفلوآنزا
تزريق میشود.

هوشیاری و تهاجم؛ رمز
پیروزی در جنگ نرم

انقالب ما انقالبی عقالنی و به انتخاب و
اراده مردم بود
1۰

آدرس غلط برق
برای ماینینگ

گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد که مصرف
ماينینگ ها از 2هزار مگاوات فراتر نمیرود
11

نکتهها

فصل ساماندهی
کودکان زبالهگرد

سالمت

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

رضا الریپور،
سخنگوی سازمان
نظامپزشكی:
آمار شكایت در
برخی رشتههای
پزشكی باالست
و احتمال اینكه
پزشك درگیر
دادگاه و دیه
شود ،زیاد است.
به همین دلیل
یكی از معیارهای
انتخاب یك رشته،
كمخطرتر بودن
آن است ،یعنی
رشته سادهتر با
درآمدزایی باالتر
تعیینكننده انتخاب
تخصص افراد در
رشتههای پزشكی
است
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عكس :همشهری /منا عادل

بيماران «متخصصزده»

بررسيها نشان ميدهد میزان مراجعه بیماران به پزشكان متخصص و فوق متخصص ،افزايش يافته است؛ کارشناسان
نظام سالمت ميگويند اين اتفاق به دلیل اجرا نشدن نظام ارجاع و پزشک خانواده رخ داده است
«مــردم حتــي بــراي يــک
ســرماخوردگي ســاده هم به
گزارش
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 ميگــردد و بخش
ديگر به تمايل پزشــكان بــراي تحصیل و فعالیت
در برخــي از رشــتههاي تخصصــی پزشــكی
درآمدزا ،کمخطر و بيدردســر .اسحاق حسیني،
فوق تخصص گــوارش و اســتاد دانشــگاه علوم
پزشكی تهران يكي از پزشــكاني است که نسبت
به اين موضوع انتقاد جــدي دارد .او ميگويد مردم
«متخصــصزده» و «فوقتخصصزده» شــدهاند.
جاي اينكه اول به پزشک عمومي و بعد به متخصص
مراجعه کننــد ،از همان ابتدا به فــوق تخصص يا
فلوشــیپ مراجعه ميکنند «:چون پزشــک فوق
تخصص در دسترس و سهلالوصول است ،مردم هم
مستقیم براي هر دردي به او مراجعه ميکنند .نظام
ارجاع درست اجرا نمیشود 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 رشــتههای پزشكی
را ريشــهيابی میکند .بهگفته او ،يكی از داليل اين
ماجرا ،نبود پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور
است .واعظ مهدوی در توضیح بیشتر به همشهری
میگويــد« :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 میشود تا مردم ،خودشان بیماری
را تشخیص دهند و به پزشــكی که تصور میکنند
مناســب اســت ،مراجعه کنند ».او ادامه میدهد:
«در چنین نظامی ،ممكن اســت فرد تشــخیص
درستی از بیماری نداشته باشــد ،يا دير به پزشک
مراجعه کند و اين مسئله بعدا مشكالت جدیتری
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
میشود ».او در توضیح بیشتر درباره جزئیات نظام
ارجاع میگويد« :نظام ارجاع به اين معنی نیست که
مردم برای مراجعه به پزشــک محدود شوند .يک
نظام سیســتماتیک ارائهدهنده خدمات بهداشت
و درمان ،براســاس يک مثلث تعريف میشود که
اضالع آن را جمعیت تعريف شده ،خدمات تعريف
شــده و فرايندهای درمانی تعريف شــده تشكیل
میدهند ».براســاس اعالم اين کارشناس اقتصاد
سالمت ،بنابراين نظام ،حتی اگر فرد ،در وقت مقرر
مراجعه نكند ،بهورز به سراغش میرود و برای انجام

روند درمان ،به او هشدار و آگاهی میدهد .از همین
نظام است که فرد به بخشهای تخصصیتر درمان
ارجاع داده میشــود .بنابراين در بخش پیشگیری
میتواند نقش مهمی ايفا کند .واعظ مهدوی درباره
اينكه گفته میشود اجرای نظام ارجاع درآمدزايی
پزشكان را تحتتأثیر قرار میدهد يا هزينهها را کم
میکند توضیح بیشتری میدهد .بهگفته او ،بهدلیل
نداشتن شناخت دقیق از فرايندهای سیستماتیک
ارائه خدمات ،مردم تصــور میکنند که اجرای اين
طرحها برای کاهــش هزينههاســت .درحالیکه
اصل ماجرا نظمدهی به ارائه خدمات اســت .گاهی
ديده میشــود که متخصص غدد ،بیمار مبتال به
سرماخوردگی را ويزيت میکند ،اين هم هزينهای
برای بیمــار دارد و هم وقت و انرژی پزشــک هدر
میرود .براساس نظام ارجاع ،اين بیمار در ابتدا بايد به
پزشک عمومی مراجعه کند و همان پزشک درصورت
نیاز او را به مراحل تخصصیتر درمان ارجاع دهد .با
اين همه اما چنین نظامی در کشور اجرا نمیشود و
بهگفته واعظ مهدوی ،چند دلیل دارد« :اول اينكه
افراد و مديران ،نظم را به خوبی نمیشناسند و توان
اعمــال آن را ندارند .دوم ،ضعــف مديريتی وجود
دارد .ســوم ،مقاومتهايی در برابر ايجاد نظم ديده
میشــود .چهارم ،منافع مالی در میان است .البته
بخش منافع مالی ،تنها  10تا 25درصد مانع ايجاد
کرده است ،بخش مهم همان نبود و نشناختن نظم
است .در کشورهای ديگر هم مســئله منافع مالی
وجود دارد ،اما بهدلیل نظمی که اين سیستم دارد،
آن را اجرا کردهاند .مثل کشورهای ترکیه ،انگلستان،
سنگاپور و مالزی ».اين کارشناس اقتصاد سالمت
به نكته ديگری اشاره میکند .او میگويد 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 تعرفههای
درمان ،ناتوانی در خريد تجهیزات جديد و پیامدهای
ناشی از آزادسازی قیمتها و ...است ،در اين شرايط
ديگر نمیتواند نظامی مانند ارجاع يا پزشک خانواده

را اجرا کند .يعنی ديگر فرصت آن را ندارد».
گرایش به تخصصهای گوش و حلق و بینی

ماجرا اما تنها به بیماران و مراجعه مستقیمشان به
پزشک محدود نميشود .دانشجويان پزشكي هم
پیش از آزمون دستیاري ،شرايط اقتصادي رشتههاي
مختلــف و آينده کاري و بيدردســر بــودن آن را
ميسنجند و بر اساس آن دست به انتخاب ميزنند.
رضا الریپور ،ســخنگوی ســازمان نظامپزشكی
درباره جزئیات رشــتههای پرطرفدار و رشتههای
کمطرفدار پزشكی و داليل استقبال از برخی رشتهها
به همشــهری میگويد« :آمار شــكايت در برخی
رشتههای پزشكی باالست و احتمال اينكه پزشک
درگیر دادگاه و ديه شود ،زياد است؛ به همین دلیل
يكی از معیارهای انتخاب يک رشته ،کمخطرتر بودن
آن است؛ يعنی رشته ســادهتر با درآمدزايی باالتر
تعیینکننده انتخاب تخصص افراد در رشــتههای
پزشــكی اســت ».بهگفته او در  4،۳دهه گذشته،
4رشته اصلی مثل کودکان ،زنان و زايمان ،داخلی و
جراحی رشتههای پرطرفداری بودند ،اما با گذشت
زمان ،رشتههای پزشــكی ،تقسیمبندی زيادی در
مقطع تخصصی و فوق تخصصی پیدا کردند و خود
اين تقسیمبندی ،يكی از عواملی شد که افراد را به
سمت تخصصهای مختلف سوق داد؛ درحالیکه
بعدها مشــخص شــد واقعا نیازی به ايــن میزان
تقسیمبندی نبود« :افرادی که برای فوقتخصص
اقدام کردند ،گويی در رشته تخصصیشان نامتبحر
بودند و صرفا به رشته فوقتخصصیشان پرداختند؛
اين هم آسیبی بود در حوزه ســالمت؛ چراکه هم
پرهزينه است و هم کمفايده ».بهگفته او ،رشتههای
پزشكی 2مدل هستند؛ يكسری از رشتهها محدود
به نسخهنويسیاند و يكسری هم جراحی و فراينددار؛
يعنی خدمات تشــخیصی ارائــه میدهند .میزان
استقبال از مدل دوم بیشتر است؛ يكی از اين رشتهها
تخصص گوارش اســت که فراينددار است؛ يعنی
پزشک میتواند کولونوســكوپی ،آندوسكوپی و...
تجويز کند که قطعــا با درآمدزايی برای پزشــک
همراه است .اين رشته نسبت به رشته روماتولوژی

دسترسی آسان به متخصص
مكث

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 میگوید که هماکنون درآمدزایی ،عامل
اصلی در انتخاب رشتههای پزشکی اســت؛ موضوعی که در گذشته دیده
نمیشد .بهگفته این استاد دانشگاه ،کمبود متخصص داخلی یکی از معضالتی
است که در آینده کشور را درگیر میکند« :متخصص داخلی ،پزشکی است که
در زمینههای مختلفی ازجمله قلب ،ریه ،گوارش و غدد تخصص دارد ،آزمونی
که از این افراد در ایران گرفته میشود سختترین آزمون دنیاست .اما پس از
فارغالتحصیلی ،این پزشکان ،از نظر مالی تامین نمیشوند ».بهگفته او ،حاال
به رشتههای رادیولوژی ،چشم و پوست در گروه پرطرفدارها قرار دارند« :در
دوران شیوع کرونا ،متخصصان عفونی ،با افزایش میزان مراجعه مواجه شدند،
درحالیکه قبال اینطور نبود .با فروکش کردن کرونا ،بار دیگر ،میزان مراجعه به
این پزشکان کم میشود .بهطور کلی این تخصص ،درآمدزایی باالیی ندارد .در
بخش دولتی که عمال درآمد چندانی ندارند .اگر هم مطب داشته باشند ،آنقدر
هزینهها باالست که توانایی اداره آن را ندارند .این نگرانی وجود دارد که در
سالهای آینده ،بسیاری از مطبها تعطیل شوند ».بهگفته او ،پیامدهای این
مسئله در 15 ،1۰سال آینده مشخص میشود« :روند درمان با این وضعیت،
مختل میشود .ما توزیع مناسبی برای تمام رشتهها در مقطع تخصص و فوق

و ريه پرطرفدارتر اســت؛ چراکه اين دو رشته آخر،
نسخهنويسی هســتند .او ادامه میدهد« :برخی از
رشــتههای جراحی ،درآمدزايی بااليی دارند؛ مثل
گوش و حلق و بینی ،چشم و ...اينها تعرفه باالتری
دارند و بیشتر مراجعهکنندگان برای اقدامات زيبايی
اين خدمــات را میگیرند؛ اين در حالی اســت که
رشــتههايی مثل جراحی قلب و قفســه صدری،
کودکان و عروق ،کمدرآمدترند و دانشجويان رشته
پزشكی استقبال کمتری هم از آنها میکنند .به هر
حال اين رشتهها هم زمانبر هســتند و هم آينده
شــغلی چندانی ندارند ».بهگفته الریپور ،برخی
رشتهها مثل جراحی قلب ،پرريسک هستند؛ مثال
جراحی قلب باز میتواند خطرناک باشــد و قطعا با
رشتهای مثل گوش و حلق و بینی که جراح ،عمل
زيبايی انجام میدهد ،قابل مقايســه نیست« :مثال
رشتهای مانند کودکان ،بسیار سخت است ،اما میزان
درآمد آن پايین است يا مثال طب اورژانس بهدلیل
سختی کار و ساعتهای طوالنی کشیکها ،کمتر
مورد استقبال قرار میگیرد .طب داخلی هم با وجود
گرايشهای متعددی که دارد ،کمتر مورد استقبال
است .يكی از داليل آن هم سخت بودن اين رشته و
کمدرآمد بودنش است».
او به رشتههای پرطرفدار پزشــكی اشاره میکند:
«متخصصان زنــان و زايمان ،با اينكه تعدادشــان
باالســت ،اما تخصصشــان هنوز جزو رشتههای
پردرآمد به شــمار مــیرود .اين پزشــكان اغلب
مراجعهکننــدگان ثابت دارند ،زنان بــاردار بهطور
مرتب مراجعه میکنند ،برايشان سونوگرافی و ساير
آزمايشها تجويز میشود و ...بنابراين همانطور که
گفته شد رشتههای فراينددار ،درآمدزاتر هستند.
در مقابل میزان مراجعه بــه متخصص معده کمتر
است و اغلب افراد برای درمان اين درد ،خوددرمانی
میکنند ».بنا بر اعالم او ،در میان رشتههای پزشكی،
راديولوژی بســیار پرطرفدار است .يكی از داليلش
پايین بودن میزان شــكايت بیماران است؛ درواقع
رشتهای اســت که میزان تعامل با بیمار کم است و
درآمد خوبی دارد .هماکنون اين رشته ،بسیار مورد
استقبال پزشكان اســت .در کنار آن ارتوپدی هم

تخصص نداریم .باید ظرفیت ورود به برخی رشــتهها افزایش پیدا کند ».او
میگوید« رشتههای داخلی در طول دوره آموزش ،شیفتهای شب زیادی
دارند و در نهایت به پزشک در دوره دستیاری 8 ،تا 1۰میلیون تومان حقوق داده
میشود .این رقم آنهم برای پزشکی که دیگر سنش به باالی 3۰سال رسیده،
بسیار پایین است ،درحالیکه حقوق این افراد نباید کمتر از 2۰میلیون تومان
باشد ».براساس تعرفههای 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 میکنند .این استاد دانشگاه هم به
همین موضوع اشاره میکند .او پیش از این گفته بود که مردم فوقتخصص
زده شدهاند .اغلب مردم بهدنبال درمان مشکالت خود ،مراجعه به پزشکان
فلوشیپ و فوقتخصص رشــتههای مختلف را ترجیح میدهند .درحالیکه
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
نمیشــود و حتی برخی مردم برای یک سرماخوردگی ساده به پزشک فوق
تخصصمراجعهمیکنند.چونپزشکفوقتخصصدردسترسوسهلالوصول
است و جایگاه پزشک عمومی و پزشک خانواده در نظام ارجاع تعریف نشده
است ».او به ضعف بیمهها هم اشاره میکند« :سازمانهای بیمهگر ضعیف عمل
میکنند ،آنها تنها بهدنبال سود بیشتر و حمایت کمتر هستند».

بهدلیل آمار باالی تصادفات ،نزاع و چاقی در کشور،
پرطرفدار اســت .متخصصان و جراحان ارتوپدی،
مراجعهکنندههای بااليی دارند و عملهای سنگینی
هم انجام میدهند .چشمپزشكی هم در اين گروه
قرار میگیرد .جراحیهای چشم عمدتا زمان کمتری
میبرد و مراجعهکنندههای بااليی دارد .تعرفههايش
هم باالست.
نگرانی از آینده چند رشته پزشکی

بهگفته الریپور با ادامه اين روند ،در 10سال آينده،
کمبود زيادی در رشــتههای متخصص کودکان،
جراحی کودکان ،جراحی قلب نوزادان ،بیهوشــی،
طب داخلی ،جراحــی قلب و عروق ،رشــتههای
مرتبط با تروما ،جراحی توراکس يا قفســه صدری
و  ...ايجاد میشــود.گفته میشود برخی از رشتهها
زنانه شــدهاند؛ يكی از آنها طب داخلی اســت که
در سالهای گذشته با اســتقبال کم مردان مواجه
شده است .حاال الریپور درباره زنانه يا مردانهشدن
برخی از رشتههای پزشــكی هم توضیح میدهد و
میگويد که بهطور کلی جمعیت غالب شرکتکننده
در آزمــون رزيدنتی ،زنان هســتند؛ حتی ورودی
رشتههای پزشكی هم در 2دهه اخیر ،بیشتر از میان
زنان بوده است؛ به همین دلیل بهطور کلی در تمام
رشــتهها ،میزان حضور زنان باال رفته است ،زنان
درسخوانتر هستند و بیشتر رشتههای کمخطر
را انتخاب میکنند؛ به همین دلیل تعدادشــان در
برخی رشتهها باال رفته اســت ،اما در مقابل کمتر
برای ورود به رشتههای جراحی عمومی و ارتوپدی
عالقه نشان میدهند.
دستیاری؛ دورهای سخت و کمدرآمد

سخنگوی ســازمان نظامپزشــكی برای حل اين
وضعیت میگويد که وزارت بهداشت بايد ظرفیت
ورودی آزمون رزيدنتی را باال ببرد« :ما کمبود پزشک
نداريم ،همین ظرفیت ،برای کشــور کافی است،
اما میتوان پذيرش رزيدنتی را باال برد .بهتر اســت
تفاوت تعرفهای برداشته شود و افراد بتوانند بهطور
مستقیم تخصص و فوقتخصص بگیرند؛ يعنی مسیر
فارغالتحصیلی تا اين اندازه طوالنی نباشد ».بهگفته
او ،بهطور کلی در ســالهای 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 دريافتیهای پايین در اين دوره ،چهارم ،تمرکز
بر درمان به جای آموزش و پنجم ،نبود بازار مناسب
برای کار .الریپور در توضیح بیشــتر به همشهری
میگويد« :افراد در دوره دستیاری نگران وضعیت
کارشــان پس از پايان دوره هســتند؛ چون اغلب
متناسب با زحمتی که میکشــند ،بازار کار خوبی
انتظارشــان را نمیکشــد .البته به همه اينها بايد
اين را هم اضافه کرد که در دوره دســتیاری ،افراد
متاهل دچار مشكل زيادی میشوند؛ چون معموال
محل کار با محل سكونت متفاوت
است و درصورت بارداری ،زنان با
مشكل زيادی مواجه میشوند».

رشتههای پزشكی
 2مدل هستند،
یكسری از رشتهها،
نسخهنویسیاند و
یكسری هم جراحی
و فرآینددار؛ یعنی
خدمات تشخیصی
ارائه میدهند.
میزان استقبال از
مدل دوم بیشتر
است ،یكی از آنها
تخصص گوارش
است كه فرآینددار
است ،یعنی
پزشك میتواند
کولونوسکوپی،
آندوسکوپی و ...
تجویز كند كه قطعا
با درآمدزاییای برای
پزشك همراه است

در سالهای
گذشته ،میزان
تمایل افراد
برای پذیرش در
دستیاری ،كاهش
پیدا كرده است؛
به 5دلیل .یك اینكه
دوره دستیاری
بسیار سخت است
و دوم ،طرح اجباری
پس از دستیاری،
سوم دریافتیهای
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
تعرفههای درمان،
ناتوانی در خرید
تجهیزات جدید و
پیامدهای ناشی از
آزادسازی قیمتها
و  ...است ،در
این شرایط دیگر
نمیتواند نظامی
مانند ارجاع یا
پزشك خانواده را
اجرا كند .یعنی دیگر
فرصت آن را ندارد

مریم سرخوش
روزنامهنگار

90درصد داروی
بیماران نادر
وارداتی است

تحريم ،ابهام در اختصاص ارز ترجیحی و
گرانی ارز ،تامین داروی بیماریهای نادر را
سخت کرده ،اما امسال 5هزار میلیارد تومان
بودجه برای اين بیماران اختصاص يافته که
میتواند مشكالت آنها را کاهش دهد
تعداد رسمی بیماریهای نادر در کشور ۳66نوع
اســت ،اما با تخمین وجود  25بیمــار مبتال به
«سندروم ويلیامز» در کشور تعداد بیماریهای
نادر به ۳67مورد هم میرســد .بــا وجود اين،
چالش جدی اين بیماران در تامین نشدن بهموقع
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
حیاتیشان را کمتر کرده است .اين در حالی است
که بهگفته همايون ســامهيح نجفآبادی ،عضو
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس «هماکنون
داروهای وارداتی با کمبود مواجه شدهاند ،چرا که
حداقل تا  15روز قبل ،اختصاص ارز ترجیحی در
ابهام قرار داشت و مشخص نبود که ارز ترجیحی
باقی میماند يا حذف میشــود .به همین دلیل
کسی برای واردات دارو يا مواد اولیه اقدام نكرد،
اين مســئله داروهای وارداتی را تحتتأثیر قرار
داده است ».البته امســال 5هزار میلیارد تومان
بودجه برای تامین داروی بیمــاران نادر درنظر
گرفته شــده که درصورت اختصاص بهموقع و
مداوم و همچنین وارد نشــدن داروهای ديگر به
فهرســت بیماریهای نادر تا حدودی میتواند
مشــكالت اين بیماران را کاهــش دهد .طبق
گزارش سازمان جهانی بهداشت حدود ۳میلیون
نفر بیمار نادر در ايران زندگی میکنند ،اما بهگفته
حمیدرضا ادراکی ،مديرعامل بنیاد بیماریهای
نادر ،آمار سازمان بهداشت جهانی بر اساس تنوع
اپیدمیولوژيک ايــران و برخی فاکتورهای ديگر
ازجمله ازدواجهای فامیلی و سنین باالی بارداری
اعالم شده و احتماال  50تا  60هزار نفر مبتال به
بیماری نادر در ايران زندگی میکنند که تاکنون
تنها 4850نفر از اين بیماران شناسايی و در سامانه
بیماری نادر ايران (سبنا) ثبت و تأيید شدهاند.
ادراکی درباره مشــكالت تامین داروی بیماران
نادر به همشهری میگويد« :بسیاری از داروهای
بیماریهای نادر ،تولید داخلی ندارند و 90درصد
آنها وارداتی هســتند .در کشــورهای خارجی،
بودجهای برای تولید داروی بیماران نادر درنظر
گرفته میشود اما قیمت تمامشــده اين داروها
گران است .خريد اين داروها هم از سوی کشور ما
با ارز صورت میگیرد و گران شدن لحظهبهلحظه
ارز ،مشكل بزرگی را برای تامین داروی بیماران
نادر بهوجود آورده اســت .برای انتقــال دارو به
کشور هم چالشهايی وجود دارد .با وجود اينكه
میگويند دارو جزو شرايط تحريم نیست ،اما به
هر حال آثار منفی خودش را روی رساندن سريع
و بهموقع داروی بیماران نادر گذاشته است ».او
ادامه میدهد« :مشكل هم اينجاست که درباره
ساير بیماریها ممكن است تأخیر در تامین دارو
يا نرسیدن بهموقع ،مشــكل حادی برای بیمار
بهوجود نیايد ،اما درباره بیماران نادر ،حیات اين
بیماران به مصرف روزانه دارو وابسته است و يک
روز دير رسیدن دارو آثار جبرانناپذيری را برای
آنها خواهد داشت ».ادراکی همچنین با اشاره به
تصويب بودجه 5هزار میلیارد تومان تامین داروی
بیماران نادر هم اشاره میکند و میگويد« :اين
بودجه تا حدودی میتواند مشكالت اين بیماران را
کاهش دهد؛ به شرطی که تنها برای تامین داروی
اين بیماران هزينه شود .نبايد بیماریهای ديگری
که هیچ جايگاهی در واژگان پزشكی بیماریهای
نادر ندارند ،وارد اين فهرســت شده و حقوق اين
بیماران را تضییع کنند .يكی ديگر از شــرايطی
که باعث میشود مشكالت اين بیماران کاهش
پیدا کند ،اجرای مفاد سند ملی بیماریهای نادر
است که تصويب و به دستگاهها ابالغ شده است،
دستگاههای مســئول بايد حمايتهای الزم در
اينباره را نسبت به بیماران نادر داشته باشند».
ادراکی در پاسخ به اين ســؤال که آيا اين بودجه
برای رفع مشــكالت تامین داروی بیماریهای
نادر کافی اســت هــم توضیح میدهــد« :اين
شرايط وابســته به چند فاکتور است؛ اول اينكه
وابستگی تامین اين داروها به ارز باعث میشود
که چشــمانداز قطعی در اينباره 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 میکنند .ما بهتدريج آنها
را شناسايی و پس از ثبتنام در سامانه «سبنا» به
وزارت بهداشت معرفی میکنیم تا داروی مورد
نیازشان از سوی سازمان غذا و دارو تامین شود.
به همین دلیل میــزان و هزينههای دارويی اين
بیماران کامل نیســت ،اما همین بودجهای که
هماکنون 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 بیمهای بیماران
نادر هم تأکید میکند و میگويد« :هماکنون بیمه
سالمت موظف شده تا تمام بیماران نادر را طبق
فهرست ارسالی از سوی بنیاد بیماریهای نادر
بیمه کامل و تكمیلی درنظــر بگیرد ،اما تاکنون
براســاس آنچه بیماران نادر به ما اعالم کردهاند،
هنوز کامل تحت پوشش اين بیمه قرار نگرفتهاند.
بیماران نادر معمــوال داروهای گــران وارداتی
مصرف میکنند و بیشتر خانوادهها قادر به تأمین
هزينه آنها نیستند».
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نقلقولخبر
علیرضا تنگسیری
فرمانده نیروی دریایی سپاه
اگــر کســی بــه هــر دلیلــی پــای رژیــم
مفلوک ،کودککش و دشــمن شــماره
یــک صهیونیســتی را به ایــن منطقه باز
نماید ،هم خــودش و هم ایــن منطقه را
دچار ناامنــی ،نابســامانی و بیثباتــی
امنیتی دچار میکند / .مهر
حسین جاللی
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
ســاماندهی فضــای مجــازی یکــی از
مطالبات بسیار مهم است و باید فضای
مجازی قانونمند شود .متأسفانه عدهای
نگذاشتند که مجلس شــورای اسالمی
این موضوع را تعییــن تکلیف کند .باید
ایــن موضــوع در ایــن مجلــس تعییــن
تکلیف شود /.مهر

امتیاز نمی دهیم
دست به ترور می زنند
دبیرکل جمعیــت ايثارگران بــا محكوم کردن
قطعنامه ضدايرانی اخیر شورای حكام گفت :در
مواقعی که کشوری حاضر به امتیازدهی براساس
فشارهای واردهشان نیست ،قطعنامههايی را بر
ضدآن کشور ايجاد میکنند.
محمدجواد عامری درخصوص تصويب قطعنامه
ضدايرانی اخیر شورای حكام انرژی اتمی گفت:
اگر به روند برخورد کشورهای استعماری که به حق
خود قانع نیستند و میخواهند حقوق ملتهای
ديگر را ضايع کنند ،نگاه کنیم ،متوجه میشويم
زمانی که کشوری با وجود فشارهای وارده حاضر
نمیشود به آنها امتیازدهی کنند ،دست به ترور
میزنند ،بین مردم شايعاتی را مطرح میکنند يا
قطعنامههايی را برضدآن کشور صادر میکنند.
وی افزود :غرب در دور جديد مذاکرات میخواست
همچون دولت قبل ،از ايران امتیاز بگیرد تا مشكالت
اقتصادی شديدتری را تحمیل کند .حاال که غرب
به اين خواسته خود نرسیده است ،ادعا میکند که
ايران ،حقوق بشر را رعايت نمیکند /.مهر

مدیریت هوشمندانه رهبری
در بحرانها

انقالب ما انقالبی عقالنی و به انتخاب و اراده مردم بود .از اينرو هیچ عملیات روانی از سوی دشمن نمیتواند خدشهای به گفتمان آن وارد سازد
گزارش

در دومین سلسله از یادداشــتهای مروری بر بیش از
3دهه رهبری حکیمانه حضرت آیــتاهلل خامنهای به
بررسی یکی ازمهمترین فرازهای دوران رهبری معظمله
میپردازیم .فرازی از تاریخ انقــالب که در آن برخی
رسانهها در قالب پروژهای رســانهای دست به اجرای
طرحی زدند که در ادبیات سیاسی کشور به فشار از پایین
و چانهزنی از باال مشهور شد.

صفیه رضایی
روزنامهنگار

روزگاری جنگ چنــان در پیچ و خمهای ســنگرها و
صدای گلولهها و تفنگها شنیده میشد که کمتر کسی
باور میکرد روزی جنگ در بســتری معنا پیدا کند که
نیازی به سالحهای گرم نباشد؛ هنوز هم برای بسیاری
از مردم باور به جنگهای نرم ،سخت است؛ با وجود اين
بايد دانســت که امروز عرصه تقابل و جدال در بستری
از فضای مجازی با مؤلفههای نرم معنا پیدا میکند که
شايد کم هزينهتر 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
میشــود .از اينرو 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 کردهاند.
شاخصه اصلی و ابزار آن نیز مزدورپروری است .در واقع
عملیات روانی بهگونهای ذرهبینــی و ظريف ،طراحی
میشــود 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 میشود که هر حرکت مخرب مجازی و اينترنتی
تاکتیكی در راســتای اين هدف اســت .همه اينها در
راستای سیاستهای تقابلی غرب و عناصر آن با تمدن
اسالمی است که انقالب اسالمی طاليهدار آن است .از
اينرو رهبری معظم انقالب همواره اين نكته را در بیانات
خود به دفعات گوشزد کردهاند.
از مدیریت جنگ نرم تا مدیریت تهدید

جنگ نرم در ادبیات سیاســی مدرن طی ســالهای
1990بهکار گرفته شده است .اين تلقی نتیجه فروپاشی
نظام دوقطبی و شــكلگیری الگوهای جديد منازعه
بوده است .در اين فضا نیروهای رقیب از طريق ابزارهای
رسانهای بر همديگر تأثیر میگذارند .در واقع رسانهها،
نمادها و اســطورهها در فضای مجازی قرار میگیرند.
از اينرو جنگ نرم در شــاکله جنگهــای نامتقارن،
چندسطحی و غافلگیرکننده قابل تعريف است .چرا که
عرصه تهديد و منازعه در اين جنگ باالست .پديدههای
نوظهور همچون فناوریهای مجازی روزبهروز پیشرفت
میکنند و دامنه تأثیر عملیاتهای روانی باالتر میرود.

طرح :همشهری

خبر

هوشیاری و تهاجم؛ رمز پیروزی در جنگ نرم

يادداشت

محمد حسن رحمانی؛ کارشناس سیاسی

از اينرو 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 میدهند .پولهای هنگفتی را نیز کسب
میکنند تا بر افكار عمومی داخل ايران تأثیر بگذارند و در
نهايت بگويند که شما «بدبخت هستید» و «ما درست
میگويیم» .تا جايی که کوچکترين واقعه درون کشور
را بزرگ جلوه میدهند و از آن يک بحران میسازند .با
وقوع يک مطالبه صنفی داخلی ،يک اعتراض گسترده را
تصوير میکنند و همزمان با هشتگسازیها افق تاريكی
را تفسیر میکنند.
از اينرو ابزارهای جنگ روانی دشمنان علیه کشور ما
در چارچوب بحرانســازی ،تصويرسازی ،اغراق کردن
و فريب افكار عمومی قابل بررســی است .ضمن اينكه
مزدوران زيادی نیز در اين اهداف کسب درآمد میکنند.
فتحاهلل کالنتری ،تحلیلگر مســائل نظامــی ،دفاعی و
امنیتی در اين زمینه به همشهری گفته است که پس از
شكستهای 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 نمیتوانند
جلوی جمهوری اسالمی ايران بايســتند .اينگونه بود
که تهديدات نرم آنهــا علیه ايران و انقالب آغاز شــد.
نمونههای آن نیز اندک نیستند؛ مثل حمالت رسانهای
که در قالب جنگ نرم و عملیات روانی علیه کشــور ما
انجام میشود.
در واقع رسانههای ديداری ،شنیداری و در بستر وب از
جانب دشمنان کشــور ما ،از تكنیکهايی همچون دو
قطبیســازی با هدف تضعیف افكار عمومی و کاهش
سرمايه اجتماعی ،پاره حقیقتگويی ،کانال انحرافی،
مقصرنمايی ،تعمیم افراطی ،شايعهسازی ،واهمهافكنی،
اهريمنســازی ،ابهامآفرينی و ســیاهنمايی استفاده
میکنند .هدف اين اقدامات علیه ايران تزريق اين تفكر
است که ايران میل به فروپاشی فرهنگی و امنیتی دارد.
در واقع آنها میخواهند امنیــت اجتماعی و فرهنگی
داخل را از بین ببرند .در راستای اين هدف هر حرکت،
خبر و رخدادی را بزرگنمايی میکنند .آنها به خوبی
میدانند که اگر کشوری امنیت فرهنگی نداشته باشد
دچار فروپاشی هويتی میشــود .زمانی که هويت يک
کشور نشــانه رود ،هرج و مرج و آنارشــی دامنگیر آن
میشود و اين همان هدفی است که دشمنان جمهوری
اسالمی ايران میخواهند .دشمنان میخواهند مردم

را با اســتفاده از عملیــات روانی در مقابــل نظام قرار
دهند .نكتهای که رهبــر حكیم انقالب آن را بســیار
يادآوری کردهاند.
ابزارهای مقابله

با وجود حمالت رســانهای دشــمنان ،غرب گرايان و
مزدوران آنها در طول اين چند دهه هیچگاه نتوانستهاند
خدشهای به گفتمان انقالب اسالمی وارد کنند .انقالبی
که بر مبنای اراده و انتخاب عقالنی مردم باشد تحتتأثیر
عملیات نامتقارن و چند سطحی و حتی غافلگیرکننده
روانی هیچگاه از بین نمــیرود .غربیها و مزدوران آنها
محاسبه اشتباه میکنند .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 تصويرسازی کنیم .بايد درنظر داشته باشیم
که عرصه جنگ نرم مانند جنگ سخت و نظامی دارای
درجه بازدارندگی نمیشود .در واقع کشور ما در زمینه
نظامی و دفاعی اکنون در باالترين ســطح بازدارندگی
است يعنی توان ضربه اول را دارد اما در عرصه پديدههای
نوظهور و مجازی که مرتب رفتارهای فناورانه آنها تغییر
میکند ،بازدارندگی معنايی ندارد و تنها تهاجم است که
معنادار می شود.

حضرت آيتاهلل خامنهای 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 دندانها تیز کرده بودند .تأسیسات
زيربنايی کشــور همچون آب ،برق ،گاز ،مخابــرات ،راهها،
فرودگاهها ،خطوط راهآهن ،پااليشــگاهها و صنايع مادر ،در
دوران جنگ تحمیلی خســارات فراوان ديده بودند ،ذخاير
ارزی کشــور به پايینترين میزان خود رسیده بود و تأمین
نیازهای اساســی و اولیه مردم ،تبديل به يک دغدغه جدی
شده بود .تنظیم سیاســتها و اولويتهای بازسازی کشور
با عنوان برنامه اول توســعه اقتصادی کشور از چالشهای
نفسگیری بود که در نخستین سال رهبری ايشان اتفاق افتاد.
برنامهای که بهدلیل ماهیت ابزاری و سرمايهای خود ،موجبات
بروز برخی ناعدالتیهــا و تبعیضها را فراهم میســاخت
اما اين امر دلیلی بر ســكوت يا شــانه خالیکردن ايشان از
زيربار مســئولیت نبود و بارها ضمن هشدار نسبت به اتخاذ
برخی سیاســتهای اقتصادی ،درمواردی از سرعتگرفتن
برنامههای موسوم به توســعه اقتصادی بهدلیل فشاری که
بر گرده اقشــار آســیبپذير و محروم جامعه وارد میآمد،
جلوگیری به عمل آوردند.
مطبوعات زنجیرهای و پروژه فشار

شــكلگیری مطبوعات زنجیــرهای که درجهــت اجرای
پروژههايی چون نافرمانی مدنی ،استحاله از درون ،ديپلماسی
مســیر دو ،براندازی خاموش ،پروژه خندق ،تعادل ويرانگر،
مقاومت مدنی ،مشروعیت دوگانه ،فشار از پايین و چانهزنی
در باال ،عبــور از خاتمی و مانند آن تدارک ديده شــده بود،
با شــجاعت و میدانداری رهبری به تسخیر نیروهای نظام
درآمدند تا يكی از مســتحكمترين و مؤثرترين پايگاههای
دشــمن که عبداهللبنابیها در آن موضع گرفته و فروپاشی
نظام اســالمی را نشــانه گرفته بودند ،دچــار اضمحالل و
فروپاشی شود .برخورد هوشــمندانه رهبرمعظم انقالب با
پروژههايی چون فشــار از پايین و چانهزنی در باال يا پروژه
فروپاشی از درون ،گواهی ديگر بر برخورد امامگونه ايشان با
مخاطرات پیش روی انقالب است.
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دانش

آدرس غلط برق برای ماینینگ

زهرا خلجی؛ روزنامهنگار

خطر جهانی یک بیماری
همهگیر جدید
با انتشــار ويروس آبله میمونی در برخــی از نقاط جهان،
درحالیکه هنوز از همهگیری بیمــاری کوويد 19-بهطور
کامــل خــالص نشــدهايم ،نگرانیهايــي از افزايش موج
همهگیری بیماریهای منتقله از حیوان به انسان را به همراه
داشته است.
بهگزارش فرانس ،24اين بیماریها هزاران سال است که در
پیرامون بشــر وجود دارد اما در دهههای اخیر بیشتر شايع
شده اســت که بهگفته کارشناســان بهدلیل جنگلزدايی،
پرورش انبوه دام ،تغییرات آب و هوايی و ساير تحوالت ناشی
از انسان در دنیای حیوانات است .به جز بیماریهای ذکر شده
و شايع امروز ،ساير بیماریهايی 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 عجیبترين شواهد را درباره انتقال بیماریهای حیوان به
انسان نشان میدهد.
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 میکند .مايكل رايان،
مدير بخش فوريتهای سازمان بهداشت جهانی هفته گذشته
گفته بود که اين نگرانی فقط درباره آبله میمونی نیست ،بلكه
شیوه تعامل انسانها و حیوانات ناپايدار شده است.

او گفت :تعداد دفعاتی که اين بیماریها به انسانها سرايت
میکنند در حال افزايش اســت و در نتیجه توانايی ما برای
تقويت آن بیمــاری و انتقال آن در جوامع بشــری افزايش
میيابد.
آبله میمونی بیماری جديدی نیست ،نخستین مورد انسانی از
اين بیماری سال 1970در کنگو شناسايی شد و از آن زمان در
مناطق مرکزی و غربی آفريقا شايع شد .بهرغم نامش ،شیوع
اخیر آبله میمونی هیچ ربطی به میمون ندارد .اين را الیوير
رستیف ،اپیدمیولوژيست دانشــگاه کمبريج میگويد .او به
خبرگزاری فرانسه گفت درحالیکه نخستین بار اين بیماری
در ماکاکها (نوعی از میمونها) 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 میشود.
عامل اصلی بیماریهای مشترك حیوان و انسان

حدود 60درصد از تمام عفونتهای شــناخته شده انسانی
و همچنین 75درصد از همه بیماریهــای عفونی جديد و
نوظهور ،بیماری مشترک انسان و دام هستند .رستیف گفت
که تعداد پاتوژنهای مشــترک بین انسان و دام و شیوع آن
در چند دهه گذشته بهدلیل رشد جمعیت ،رشد دام و تجاوز
به زيســتگاههای حیات وحش افزايش يافته است .او گفت:
حیوانات وحشی رفتارهای خود را بهشــدت در واکنش به
فعالیتهای انسانی تغییر دادهاند و از زيستگاههای فرسوده
خود مهاجرت میکنند .حیواناتی با سیستم ايمنی ضعیف
که در اطراف انســانها و حیوانات اهلی يافت میشوند ،راه
مطمئنی برای انتقال بیشتر پاتوژنهاست .بنجامین راش،
متخصص بیماریهای مشــترک انســان و دام در مؤسسه
تحقیقات توســعه فرانســه ،گفت کــه جنگلزدايی تأثیر
عمدهای در روند شیوع اين بیماریها داشته است .او گفت:
جنگلزدايی تنوع زيســتی را کاهش میدهد .ما حیواناتی
را از دســت میدهیم که بهطور طبیعی ويروسها را تنظیم
میکنند ،که به آنها اجازه میدهد ويروسها راحتتر پخش
شوند.
مطالعه بزرگی اوايل ســالجاری منتشر شــد و هشدار داد
که تغییرات آب و هوايی خطر يک بیماری همهگیر ديگر را
افزايش میدهد .طبق اين مطالعه ،هنگامی که حیوانات از
زيستگاههای طبیعی خود که در حال گرم شدن هستند فرار
میکنند ،برای نخستین بار با گونههای ديگر مالقات میکنند
و بهطور بالقوه با برخی از هزاران ويروس مشترک انسان و دام
که احتماال در میان پستانداران وحشی ،عمدتا در جنگلهای
استوايی هستند ،آلوده میشوند .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 همهگیری جدید

آلبری گفت :مــا بايد نظارت بر حیوانات اهلی و وحشــی را
بهبود ببخشــیم تا بتوانیم شناســايی کنیم چه زمانی يک
پاتوژن از گونهای بهگونهای ديگر جهش میکند و اگر میزبان
دريافتکننده يک حیوان اهلی يا در مجاورت انسان باشد،
بايد بهطور ويژهتری نگران باشــیم .اريــک فور ،متخصص
بیماریهای عفونی در دانشــگاه لیورپول بريتانیا و مؤسسه
تحقیقات بینالمللی دام در کنیا ،معتقد است احتمال ظهور
طیف وسیعی از بیماریهای جديد و بالقوه خطرناک وجود
دارد و ما بايد آماده باشیم .اين مراقبتها بايد شامل تمرکز
بر سالمت عمومی جمعیتها در مناطق محروم و دورافتاده
و مطالعه بهتر اکولوژی اين مناطق طبیعی برای درک نحوه
تعامل گونههای مختلف باشد.
يک گروه مشاوره علمی از سازمان بهداشت جهانی گزارش
اولیهای 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 طوالنیمدت زيستمحیطی
شامل میشود.

درحالیکه طی سالهای گذشته ،ماينینگ عامل خاموشیها معرفی میشد ،گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد که
مصرف آنها در بدترين حالت از 2هزار مگاوات فراتر نمیرود
رمزارز

عمادالدین قاسمیپناه
روزنامهنگار

طی سالهای اخیر ،استخراجکنندگان رمزارز يا همان
ماينینگها بهعنوان متهم رديف اول خاموشــیها و
قطع برق در روزهای پرمصرف ســال از سوی وزارت
نیرو معرفی میشــدند .اين در حالی است که گزارش
اخیر مرکــز پژوهشهای مجلس بهعنــوان يک نهاد
پژوهشــی بیطرف نشان داد که ســهم مصرف برق
ماينینگها بســیار کمتر از آن چیزی است که عنوان
میشــد .اين گزارش مشــخص کرد که مصرف برق
ماينرهای غیرمجاز 650مــگاوات و ماينرهای مجاز
حدود 200مگاوات طی ســال 99بوده است .درواقع،
حتی با فرض ضريب خطای 50درصد ،اين مقدار دو
برابر میشود و مصرف برق برای استخراج بیتکوين
و اتريوم از 2هزار مــگاوات فراتر نمیرود .اين گزارش
همچنین با ارائه آمار و ارقام مستند ،سیاست ممنوعیت
ماينینگ را شكستخورده اعالم کرده است.
نگاه واقعبینانه دولت

علی بابکنیا ،رئیــس کارگروه اســتخراج انجمن
بالکچین ايران در گفتوگو 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 خاموشیها که پیش از اين ماينینگها
عنوان میشدند ،واقعبینانهتر میداند .بابکنیا معتقد
است که وزارت نیروی فعلی در مقايسه با دولت قبل
نسبت به موضوع برق نگاه کارشناسیتری دارد .او به
شهريور سال گذشته اشاره میکند که پس از دستور
رئیسجمهور مبنی بر رفــع محدوديت ماينینگ،
نخســتین وزارتخانهای 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 میشود ،اظهار امیدواری میکند
که ماينینگها در ســاعات کمباری (10شــب تا
10صبح) بتوانند فعالیت کنند.
چالشهای صنعت برق

رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین به منشأ

اينترنت

از راه رسیدن تلگرام پریمیوم با
پرداخت هزینه
پس از گمانهزنیهای فراوان و پاک شــدن شعار «رايگان برای
همیشــه» از نماد تلگرام ،ســرانجام مديرعامل اين پیامرسان
مشهور ،آمدن سرويس پولی آن را تأيید کرده است .قرار است اين
سرويس در ماه جاری میالدی عرضه شود .پاول دورف در کانال
رســمیاش در تلگرام اين موضوع را اعالم کرده و گفته کاربران
سرويس پريمیوم به قابلیتهای جديد ازجمله سرعت باالتر و
امكان ارسال فايلهای با حجم باال دست پیدا میکنند .مقامهای
تلگرام میگويند عرضه اين ســرويس بهمعنای پولی شــدن
قابلیتهای کنونی نیست و کاربران همچنان به تمام ويژگیهای
کنونی اين پیامرسان بهصورت رايگان دسترسی خواهند داشت.
مديرعامل تلگرام اشــارهای به قیمت اين ســرويس نكرده اما
شــايعات میگويند اين پیامرسان برای ســرويس پريمیوم از
کاربران ماهانه 4.99دالر هزينه میگیرد .براساس سیستمهای
بازاريابی پس از جذب اولیه کاربر شما بايد برای سود اقتصادی،
آنها را به سمت استفاده از سرويسهای پولی تشويق کنید .برای
همین بعید نیست بهتدريج قابلیتهای مهمی به سرويس پولی
اضافه شوند که در سرويس رايگان در دسترس نخواهند بود.

عدد خبر
چالشهــای فعلی صنعــت برق اشــاره میکند و
مهمترين آن را کمبود تولیــد میداند که به معنی
عدمســرمايهگذاری در تولید برق طی  5تا 6سال
گذشته است.
بابکنیــا همچنین ناديدهگرفتن رشــد و تقاضای
مصرف طی 6سال گذشــته را بهعنوان عامل دوم
مطرح میکند و معتقد اســت ،بــا افزايش صدور
جوازهای ســاخت ،افزايش تراکم و احداث فازهای
صنعتــی جديد قطعــا ظرفیتهــای جديدی به
ظرفیتهای قبلی اضافه میشود.
او فرسودگی و اتالف شبكه را عامل سوم میداند و
میگويد« :بديهی است که هر ســال با درصدی از
فرسودگی و استهالک شبكه روبهرو باشیم».
تعرفه فروش 2سال پیش

اين کارشناس همچنین عدمحمايت از سرمايهگذار،
ايجاد انحصار و رانت در صادرات برق را به موارد فوق
اضافه میکند.
بابکنیا با اشــاره به آزادســازی قیمتها در تقريبا
همه صنايــع و حوزهها يــادآوری میکند که يک
نیروگاهدار نمیتواند تعرفه برق خود را تعیین کند،

نخستین خودروی خورشیدی
با شارژ طوالنی

شرکت هلندی اليتیر که يک
استارتآپ با فناوری پیشرفته
فناوری
به حساب می آيد ،از نخستین
خودروی خورشیدی خود به نام Lightyear
صفر رونمايی کرد .اين خودروی خورشیدی
قرار اســت امســال پس از 6ســال تحقیق و
توسعه ،طراحی ،مهندسی و نمونهسازی اولیه
و آزمايشهای متعدد ،وارد تولید شود.
اين شــرکت نتیجه کار 5دانشجوی دانشكده
فناوری آيندهوون است که نهتنها 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 حملونقل
تمیز را برای همه و در همهجا در دسترس قرار
دهد .هدف از طراحی ماشینهای سلولهای
خورشیدی يكپارچه حل 2مورد از رايجترين
مشكالت خودروهای الكتريكی است :شارژ و
برد .خودروی خورشــیدی  Lightyearصفر
5مترمربع پنلهای خورشیدی اختصاصی با
منحنی دوگانه دارد کــه به آن اجازه میدهد
هنگام رانندگی يا به سادگی در هنگام پارک
در فضای باز ،خود را شــارژ کند .در شــرايط
ايدهآل ،اين میزان شارژ به  Lightyearصفر
اجازه میدهد هر روز 70کیلومتر برد را به برد
625کیلومتری  WLTPپیشبینیشده خود
اضافه کند.
به گزارش موتوروان ،رانندگانی که از Light-
 yearصفــر برای رفتوآمد روزانه اســتفاده
میکنند ،در تابســتان ممكن است نیازی به
شــارژرهای عمومی يا برق خانگی نداشــته
باشند؛ درحالیکه در فصول پايیز و زمستان
اين نیاز احســاس میشود Lightyear .صفر
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دارای يک بســته باتری 60کیلوواتساعتی
است و از 4موتور الكتريكی که 174اسببخار
قــدرت و 1269پونــد فوت گشــتاور تولید
میکنند ،نیرو میگیرد .طبق گفته شــرکت
اليتیر ،سرعت اين وســیله نقلیه در 10ثانیه
از صفر به 100کیلومتر و به حداکثر ســرعت
160کیلومتر در ساعت میرسد.
ظرفیت باتری اين خودرو چشمگیر است .در
آزمايش  ،WLTPاين خودروی خورشــیدی
موفق شد مســافت 625کیلومتر را طی کند.
در مقايسه با خودروی Long Range AWD
تســال  ،خودروی خورشــیدی Lightyear
صفر حدود 4درصد مســافت بیشتری را طی
کرده است.
شرکت اليتیر گفته است اين باتری را میتوان
پیشــرفتهترين پیشــرانه الكتريكی دانست
که تاکنون تولید شــده است .اين حقیقت که
چنین مســافتی تنها به کمک يــک باتری با
ظرفیت 60کیلووات ســاعت طی میشــود،
واقعا شگفتانگیز اســت .جالب است بدانید،
خودروی  LRAتسال دارای باتری با ظرفیت
82کیلووات ساعت است.
ظاهر خودروی خورشیدی  Lightyearصفر
هم شــگفتانگیز است5 .نشــیمن با فضای
کافی در صندوق عقب ،روکشهايی از جنس
چرم گیاهی و بطریهــای  PETبازيافتی از
زيبايیهای اين خودرو هســتند .يک صفحه
نمايش لمســی 10.1اينچی نیــز در اختیار
راننده قرار داده شــده اســت .اما قیمت اين
خودرو نیــز مانند ويژگیهايش سرســامآور
است .کارخانه ســازنده فقط 946عدد از اين
خودرو خواهد ســاخت و از ماه آبــان آن را با
قیمت 266هزار دالر به بازار ارائه میکند.

چراکه ســازوکار بورس در اين حوزه تعطیل است
و نیروگاهدار با نــرخ خريد تضمینی و دســتوری
تعیینشده از ســوی وزارت نیرو موظف به فروش
اســت .او با اظهار تأســف از اينكه افزايش قیمت
قابلتوجهی در اين بخش نديدهايم ،تأکید میکند
يک نیروگاهداری که با بهای 2سال پیش برق خود را
به دولت میفروشد ،در تورم 2سال اخیر تراز منفی
دارد که بعضا منجر به ورشكســتگی و خاموشــی
نیروگاههــای مقیاسکوچک و مقیاسمتوســط
شده است.
مصرفکننده مقصر نیست

رئیــس کارگــروه اســتخراج انجمــن بالکچین
چالشهای فعلی را چنــدان دور از انتظار نمیداند
و معتقد اســت که میتوانســتیم بــرای رفع آنها
برنامهريزی کنیم.
بابکنیا با اشاره به مجموع اين عوامل معتقد است
که نمیتوان ماينرها ،صنعت فــوالد و بهطور کلی
مصرفکننده را مقصر جلوه داد.
بهگفته او «مقصر اصلی تولیدکننده است که ديماند،
بهای انشعاب ،نیرورسانی و خطوط انتقال را میگیرد

و دست آخر هم عنوان میکند تعهداتی را که متقبل
شدم نمیتوانم انجام دهم».
بابکنیا نتیجه میگیرد کــه گزارشها و اعالم نظر
کسانی که خارج از وزارت نیرو هستند ،در مقايسه
با گزارش دوستان وزارت نیرو که طی 6سال گذشته
کمکاری کردهاند ،قابل استنادتر است.

تریلیون

رئیس کارگروه اســتخراج انجمن بالکچین راهكار
رفــع چالش بــرق بــرای ماينینــگ را حمايت از
نیروگاههای «تولیدپراکنده» و «گازسوز» دانست.
بابکنیا میگويد« :اين نیروگاهها نهتنها میتوانند در
ايام معمول سال برق خود را تامین کنند و فشاری به
شبكه وارد نكنند ،بلكه در ايام اوج بحران مصرف هم
میتوانند برق خود را تحويل شبكه بدهند».
اين در حالی است که او مشكل را در سامانه خدمات
الكترونیــک مولدهــای مقیاسکوچــک وزارت
نیــرو( )iranchpمیبیند که بهگفتــه او «معموال
يا خدماترســانی نمیکند يا اگر هم داير باشد ،به
ماينینگها مجوز نمیدهد که بهنظر ما نشــان از
عالقه وزارت نیرو به ايجاد انحصار است».

2023

100

راهکار رفع کمبود برق

میالدی

محققان گوگل  Cloudمدعی هســتند
که رکورد 3ســال پیش خود در محاسبه
ارقام عدد پی را شکستهاند .این شرکت
در ســال 2019گفتــه بــود کــه توانســته
31.4تریلیون رقم از عدد پی را محاسبه
کنــد اما حــاال اعــالم شــده کــه محققان
توانستهاند عدد پی را تا 100تریلیون رقم
پیدا کنند .اما هاروکا ایوائو از گوگل کلود
در مــاه اکتبــر ســال  2021فرآینــد جدیــد
محاسبه ارقام عدد پی را آغاز کرد و پس
از  157روز در ماه مارس توانست به رقم
 100تریلیون دست یابد.
مایکروسافت میخواهد تولیدکنندگان
کامپیوترهــای شــخصی و لپتاپهــای
بــا سیســتم عامــل وینــدوز را وادار کنــد
کــه از ســال 2023یــا 2024در همــه
کامپیوترهای وینــدوزی از حافظه SSD
اســتفاده کنند .با این تصمیم ،احتماال
دوران هارددرایوهــای چرخشــی در بازار
کامپیوترهای شخصی به پایان میرسد.
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فصل ساماندهی کودکان زبالهگرد

نقلقولخبر
داوود گودرزی
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران
تعدد آییننامهها و ایجاد تشریفات زائد
بــه جــای شــفافیتهای واقعــی مدیران
را خســته میکند؛ بنابرایــن عدمرعایت
تشــریفات بهعنوان 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 بهصورت جهادی کار کند.

عدد خبر

60000

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت میادیــن
شــهرداری تهران اعــالم کرد که ســاالنه
60هزار رأس دام زنده از مراکز بهداشتی
دام خریــداری و در آنجــا ذبــح میشــود.
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 15 ،4و 18وجود دارد».

300

بهگفته معــاون فنی و عمران شــهرداری
منطقــه 2حــدود 300متــر از کانــال
خیابان سازمان آب محله صادقیه برای
جلوگیــری از بروز حــوادث ،ایمنســازی
و رفــع خطر شــد .حمیدرضــا رنجبــر
گفت« :محلــه صادقیــه بهدلیــل وجود
مجتمعهای تجاری و اداری با حجم باالی
تردد مواجه است و بر همین اساس طرح
ایمنسازی کانال صادقیه در دستور کار
مدیریت شهری قرار گرفت».

رأس دام

متر

کار کودك
مقابله ،پیشگیری و فرهنگسازی

کارگروهی برای مقابله با کار کودکان در حوزه پسماند شهر تهران تشكیل و8پهنه جمعآوری زباله و استفاده از يک پیمانكار
مشترک در اين پهنهها تعريف شد
گزارش

محمود موالیی
روزنامهنگار

امروز ،روز توجه و آگاهیبخشــی برای مبارزه با کار
کودکان است .هر سال در 22خردادماه روز جهانی
مبارزه بــا کار کودکان قلمداد میشــود؛ روزی که
موضوع «کودکان کار» در رســانههای مختلف در
سرتاسر جهان مخابره میشود 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 میشوند که به جای تحصیل و بازی مشغول
کار هستند .در کالنشــهر تهران فعالیت کودکان
کار يک معضل محســوب میشود؛ بهويژه در بحث
زبالهگردی .چنانکه اســتفاده از فناوریهای نوين
و هوشمندسازی ،تجمیع پیمانكاران ،تعريف 8پهنه
جمعآوری و توجه به کودکان زبالهگرد از مهمترين
اهداف شهرداری تهران در حوزه پسماند در اين دوره
از مديريت شهری است.
شهرداری تهران بهعنوان يكی از متولیان اصلی حوزه
پسماند در شــهر تهران در اين دوره ،پسماند و حل
معضالت و استفاده از فرصتهای آن را در سرفصل
اقدامات و يكی از اولويتهای خود قرار داده اســت.
شــهردار تهران نیز در صحبتهای خود معموال به
حوزه پسماند و مسئله زبالهگردی اشاره میکند؛ زيرا
1۳میلیون نفر جمعیت روزانه تهران است و مديريت
پسماند آن با مشكالتی روبهروست .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 جمعآوری
پسماند در حال تغییر است و پرونده آن جمع خواهد
شد8 .پهنه ايجاد شده و مســیر مشخصی را دنبال
میکنیم 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 رئیسجمهوری برای ايجاد مرکز نوآوری

عكس :همشهری /علیرضا طهماسبی

عباس شعبانی
معاون فنی و عمرانی شهردار تهران
پــروژه ســاخت ادامــه یــادگار امــام(ره)،
3معــــارض اصلــــــی (وزارت دفــاع،
آموزشوپرورش و ارتــش) دارد که زمین
معــارض وزارت دفــاع خریــداری شــده،
امــا بــا وزارت آموزشوپــرورش 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.

نگاه

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 ،ســرمايهگذاری و
انتقال دانش و تجربه شرکتهای ايتالیايی در زمینه
انرژیهای تجديدپذير و مديريت پسماند مذاکراتی
انجام شده است؛ چنانکه ســفیر ايتالیا نیز در اين
ديدار عنوان کرد شرکتهای ايتالیايی میتوانند در
زمینه مديريت پسماند هم با شرکتهای 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 حملونقل ،محیطزيست« ،پسماند» ،ساخت و
ساز ،ابنیه ،تكنولوژی و حوزههای مختلف تأکید کرد.
تفکیک زباله از مبداء

روزانه 67درصد زباله تهران ،معادل 5هزار و 500تن
پسماند در شــهر تهران دفن میشود .دفن پسماند
سالیان متمادی اســت که در شــهر تهران انجام
میشود .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 میکند تا 67درصد
زباله را به آرادکوه منتقــل و دفن کند .در اين میان
 64پیمانــكار در  12۳ناحیــه و 22پیمانكار برای
پسماند خشک در 22منطقه تهران وجود دارد که در
مجموع با فعالیت آنها5 ،هزار و 500تن زباله روزانه

 ۸پهنه جمعآوری پسماند

مكث

به آرادکوه منتقل میشود.
بدينترتیب ،قرار است تجمیع و انتقال پسماند به
8حوزه پهنهای تبديل شــود که هر حوزه پهنهای،
 2تا ۳منطقه را شــامل میشــود .تفكیک از درون
خانه از طريق فرهنگســازی ،پیمانكار ،مشــارکت
و ســرمايهگذاری با فناوریهای نوين در هر پهنه
شكل میگیرد تا انتقال زباله به آرادکوه حدود  5تا
10درصد از 67درصد کاهش يابد.

75۰۰تن زباله روزانه در تهران جمعآوری شده و 5۰۰۰تا 55۰۰تن آن به مرکز تجمع و پردازش
آرادکوه منتقل میشود.
8مرکز  MRFتجهیز شــده و با بهرهمندی از فناوری این 55۰۰تن به 35۰تن و به زیر 5درصد
میرسد( .بهزودی نخستین قرارداد بسته شده و نوع جمعآوری زباله بر مبنای فناوری از درون خانه
تا آرادکوه به یک مدیریت واحد خواهد رسید).
۶4مجموعه در نواحی پسماندهای شهر تهران را جمعآوری کرده و 22مجموعه نیز در مناطق
زبالههای خشک را تفکیک میکنند و در 8مجموعه جمعآوری و به آرادکوه منتقل میشود.
8مرکز هرکدام با 8۰۰میلیارد تومان سرمایهگذاری ،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 کارخانههای
 M.R.Fبه 5درصد میرسد( .در اجرای این طرح شرایط بهگونهای 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).

زهرا شمس احسان؛ عضو شورای شهر تهران

باوجــود تــالش دولتهــا و نهادهــای
بینالمللی طی دهههای گذشــته «کار
کودکان» کمــاکان پديدهای اســت که
اغلب جوامع را درگیر کرده است .مطابق
تعاريف رسمی ســازمان بینالمللی کار« :کار کودکان معادل
بهکارگیری کودکان در فعالیتهای اقتصادی اســت که باعث
آسیب بهسالمت جسمی ،روانی ،اخالقی يا اجتماعی کودکان
میشــود و تحصیل آنها را از ۳طريق دچار مشــكل میکند؛
محرومکردن 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 کنوانسیونهای 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 میکند .همچنین در اين دوره
مديريت شهری ،برای اولینبار بودجهای بالغ بر 18میلیارد تومان
بهطور ويژه ،به ساماندهی کودکان کار و خیابان اختصاصيافته
اســت .درخصوص نحوه مواجهه با کار کــودکان بهدلیل تنوع
وضعیت اين گروهها و تفاوت شــرايط زندگی آنها نمیتوان به
يک برنامه بسنده کرد .عمده اقدامات پیشگیرانه ،فرهنگسازی و
مقابله با اين وضعیت را میتوان در محورهای ذيل خالصه کرد.
در موضوع نظارت و مقابله با کار کــودکان ،مقابله اداره کار
با بهکارگماری کــودکان در واحدهای صنفی و تولیدی يكی از
مهمترين الزامات اين حوزه است.
از منظر پیشــگیری ،رويكردهای قهری بهتنهايی اثربخش
نیست .بســیاری از خانوادهها بهدلیل مشــكالت مالی مجبور
به اســتفاده از نیروی کار کودکان میشوند .مشخص است که
حمايت از خانــواده کودکان کار بهويژه قبــل از ترک تحصیل
کودک و درگیرشــدن او با اين معضل ،بايد در دستور کار قرار
گیرد .اين حمايتها 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 مهمترين برنامههايی
اســت که در خصوص کار کودک بايد در دستور کار قرار گیرد.
بسیاری از شــهروندان اطالعی از پیامد خريد يا کمكی که به
کودکان میکنند ،ندارنــد .ازاينرو با فرهنگســازی میتوان
مانع از ترحم نابجای شــهروندان و هدايــت کمکهای آنها به
سازمانهای مردمنهاد شد .در طراحی اين پیامها بايد دقت شود
پیام طراحیشده مبتنی بر واقعیت باشد .ضمن اينكه بعضاً شاهد
اين هستیم که تمام مسئله کودکان کار را به اشتباه به باندها و
شبكههای پنهانی محدود میکنند .اين خطای راهبردی باعث
میشود که وقتی مردم با مثالهای بسیار نقض چنین ادعايی
مواجه میشوند ،نسبت به اين آموزشها بیاعتماد شوند.
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حرکت

چرا نمیتوانیم تصمیم بگیریم؟

حسن موسوی؛ مربی ورزش

پیالتس؛ ورزشی ضروری برای مردان
در دنیای ورزش ،پیالتس بهعنوان يک روش تناسب اندام محبوب
که بر افزايش قدرت ،انعطافپذيری ،اصالح ساختار بدن و تعادل
تمرکز دارد ،معروف شده است.
تمرينات پیالتس هم شامل تمريناتی است که با وزن بدن (بدون
وسیله ورزشی) انجام میشود و هم شامل تمريناتی است که در آن
از دستگاههای مخصوص پیالتس استفاده میشود.
تمرينات پیالتس مت که بــا وزن بدن و معموال بدون وســیله
انجام میشوند ،در حالتهای ايستاده ،نشسته و خوابیده تمرين
میشوند .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 میدهند که انجام پیالتــس میتواند قدرت و
انعطافپذيری 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 بهعنوان يک روش تمرينی منطقی ،الگوهای حرکتی
اشتباه را با متعادل کردن قدرت و انعطاف ،برطرف میکند؛ چراکه
وقتی بدن ما متقارن باشد و قدرت عضالت يكپارچه باشد ،آسیبی
اتفاق نمیافتــد .پیالتس بر حرکت از مرکز بــدن برای تثبیت
وضعیت بدن و محافظت از ستون مهرهها نیز تأکید خاصی دارد.
پیالتس باعث یکپارچگی قدرت میشود

بسیاری از مردان هر هفته ساعتهای طوالنی را صرف وزنه زدن
میکنند و گروههای عضالنی بزرگ را هدف قرار میدهند .يا روزانه
کیلومترها دوچرخهسواری میکنند يا میدوند اما قادر نیستند
چند حرکت ســادهای که بر عضالت مرکزی بدن تمرکز دارد را
انجام دهند! متأسفانه ،اين عزيزان ساير عضالت مهم را که برای
يكپارچگی قدرت ضروری هستند ،ناديده میگیرند .پیالتس در
هر قسمت از بدن قدرت يكنواخت ايجاد میکند.
پیالتس انعطاف پذیری را افزایش میدهد

اين روزها بسیاری از ما زندگی کمتحرکی داريم .کمتحرکی باعث
خشكی و سفتی عضالت میشود .اين مسئله بهطور جدی زندگی
مردان را تحتتأثیر 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 آسیبها کمک میکند

میتوان گفت که افزايش فشارهای عصبی و تحمل اضطراب در
طوالنیمدت ،يكی از شــايعترين داليل بروز کمردرد در مردان
است .پیالتس به تقويت ساختار بدن شــما کمک میکند و از
نقاطضعفی که ممكن است در طول سالها بیتوجهی ايجاد شده
باشند ،حمايت میکند .و از طريق تمرينات مقاومتی ،عضالت
عمقی شــما را تقويت میکند و بدن را برای جلوگیری از آسیب
آماده میسازد.

تصمیمگیری و انتخاب؛ سختترين و مهمترين تجربه زندگی هر انسان

شــاید بتوان گفت تصمیمگیری یکی از مهمترین و البته
یکتا فراهانی
سختترین کارهایی اســت که در طول زندگی خود انجام
گزارش روزنامهنگار
میدهیم چون در واقع ما با تصمیمهایی که میگیریم زندگی
خود را شکل میدهیم و راه خود را مشخص میکنیم .تصمیمگیری در اصطالح فرایند ذهنی انتخاب
و قضاوت از میان راهحلها و گزینههای مختلف قبل از انجام هرگونه عمل در موقعیتهای پیشروی
ماست .تصمیمگیری شامل درنظر گرفتن و بررسی اطالعات موجود ،ارزیابی گزینهها و راههای
گوناگون و در نهایت انتخاب مناســبترین گزینه و انجام آن است که بسیار مهم و تعیینکننده
است .به بیانی سادهتر ،زندگی هر انسان را تصمیمات او شکل میدهد.
انتظارات و خواستههای ما از خودمان و اطرافیان

دکتر تینا پارسامند ،روانشناس بالینی از دانشگاه شهید بهشتی و وسترن سیدنی ،در مورد تصمیمگیری
میگويد« :ما در دنیايی زندگی میکنیم که انتظارات و خواستههای زيادی را پیشروی ما قرار میدهد.
عالوه بر اينكه ما از خودمان هم انتظار داريم بتوانیم موفقیتهای زيادی در زمینههای مختلف بهدست
آوريم ،در ارتباطاتمان موفق ظاهر شــويم و ديگران هم رفتار مناســبی با ما داشته باشند .همچنین
میخواهیم 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 نمیرود احساس خوبی نخواهیم داشت و مشكالت
نیز معموال از همین جا آغاز میشوند.
هراس از تجربه ناکامیها

بهگفته 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 بهدنبال خواهند آورد که همه ما را آزار میدهند .ولی حساسیت بعضی افراد به اين ناکامیها بیشتر
است؛ ضمنآنكه قدرت تحمل و پذيرش آنها نیز از تجربه اين ناکامیها کمتر است؛ بهگونهای که انگار
از آن هراس دارند و از احتمال اينكه شكست بخورند يا ناکام شوند میترسند و نگرانند .چنین افرادی
در مقابل اتفاقات زندگی حالت تدافعی دارند و با نوعی هراس مواجه هســتند ،بنابراين تصمیمگیری
برای آنها سخت خواهد شــد .پارسامند میگويد که ريشــه اين ترسها نیز معموال به دوران کودکی و
سختگیریهای والدين مبنی بر خطانكردن بچهها و شكســت نخوردن آنها بر میگردد .به اين ترتیب
چنین هراسهايی مانع از راحت تصمیمگرفتن افراد میشود و نمیتوانند راحت تصمیم بگیرند چون
میترسند اشتباه کنند .البته تجربه سختیها و از دســتدادن عزيزان در کودکی میتواند شدت اين
ترسها را بیشتر کند و بر آنها دامن بزند.
اشتباه حق شماست

بهگفته اين روانشناس وقتی در کودکی به اين نتیجه میرســیم که حق نداريم اشتباه کنیم در آينده
تصمیمگیری برايمان بسیار سخت خواهد شــد .در واقع ما مطابق شناخت خود از دنیا و تجربههايمان
انتخاب میکنیم و تصمیم میگیريم .توجه داشته باشیم در نهايت با هر تصمیمی که بگیريم و هر انتخابی
که داشته باشیم ،چیزهايی را بهدست میآوريم و بعضی چیزها را هم از دست میدهیم .وقتی انتخاب و
تصمیم ما منجر به از دستدادن بعضی گزينهها 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 نمیتوانیم پیشــرفت کنیم .همچنین هرچه فرد کمتر تحمل شكست و ناکامی را داشته باشد،
سختتر هم تصمیم خواهد گرفت .اما توجه داشته باشیم هیچ اشكالی ندارد گاهی اشتباه کنیم.

تمرکز بر فرایند به جای نتیجه
مكث

پارسامند میگوید که هنگام تصمیمگیری و برای اینکه چنین فرایندی برای ما آسانتر شود باید
به جای توجه و تمرکز بر نتیجه ،به فرایندی توجه داشت که بر اثر این تصمیم تجربه خواهیم کرد.
مثال وقتی میخواهیم شغل یا رشتهای را انتخاب کنیم ،توجه ما نباید فقط بر نتیجهای باشد که در
آینده از آن حاصل میشود بلکه باید ببینیم آیا میتوانیم با چنین انتخابی از طول مسیر لذت ببریم یا
نه؟یعنیهنگامتصمیمگیریبایدازخودشناختداشتهباشیموبدانیمازچهچیزهاییلذتمیبریم
و امکان انجام و تجربه آنها را داریم .به این ترتیب یک تصمیم برای همه مناسب یا نامناسب نخواهد
بود .فراموش نکنیم هنگام تصمیمگیری باید به درون خود توجه داشته باشیم .چون معموال وقتی ما
از درون چیزی را که به آن اشتیاق داشته باشیم انتخاب میکنیم ،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 تجربهخود لذت برده و چیزهایی را یاد گرفتهایم که میتوانیم 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 میسپاریم نهتنها نمیتوانیم 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 سالها در حسرت تجربه رشته یا شغل
موردعالقه خود بمانیم .به این ترتیب با کمکگرفتن و دریافت اطالعات از دیگران ،در نهایت این
خود ما هستیم که باید تصمیم نهایی را بگیریم.

نگران قضاوت دیگران نباشیم

پارسامند میگويد که يكی از مشكالت و موانع ما در تصمیمگیری ،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
مرحلهای از زندگی امكان بروز ناکامی ،شكست و خطا در انتخاب و تصمیمهای ما وجود خواهد داشت .ضمن
اينكه در بسیاری موارد هم میتوانیم احساس خوب موفقیت را تجربه کنیم.

حكیم باشی
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سید محمد فخار

بالی کولر
شايد فكر کنید اين حرف خیلی مسخره است ولی استفاده
از کولر در تابستان ،بدترين باليی است که ما میتوانیم سر
خودمان بیاوريم.
وقتی هوا گرم میشود ،بهتبع دمای خون بدن نیز باال میرود
و افرادی که طبیعت گرمی دارد ،خاصه آقايان تنها راهحل را
استفاده از کولر میدانند و با افزايش دما ،دور کولر را هم تند
میکنند .کولر اگرچه هوای خنكی برای ما ايجاد میکند اما
از آنجا که با طبیعت بدن سازگار نیست ترکیبش با کمترين
تعريق میتواند موجب ايجاد سرماخوردگی و بیماریهای
ناشی از آن شود.
در عوض استفاده از ترکیباتی که دمای داخلی بدن را پايین
میآورد بسیار مفید و مؤثرتر است .استفاده از سبزيجات و
میوههای 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 نمیکند و بهترين
خنککننده بدن از گرمای تابستان است.

راهنما

کتابی برای زمین
«کتاب زمین» از مجموعه کتاب
«دنیای دوستداشــتنی من» و
درباره کره زمین ،محل زندگی ما،
و رابطه ما با آن اســت .اين کتاب
مناسب کودکان ۳تا 6سال است
و چنین آغاز میشود« :من از زمین مراقبت میکنم؛
چون میدانم که میتوانم هــر روز کارهای کوچكی
انجام بدهم تــا تغییرهای بزرگی ايجــاد کنم» .در
ادامه،کودک با فعالیتهايی سادهای آشنا میشود؛ از
کاشت درخت و استفاده از دوطرف برگههای کاغذ تا
مصرف بهینه انرژی و استفاده دوباره از وسايل قديمی
به شكلی نو« .تاد پار» ،نويسنده کتاب ،تصاوير کتاب
را با رنگهای شاد و روشن و خطهای ضخیم مشكی
نقاشی کرده است .تصاوير کتاب با متنی يک جملهای
و ساده در هر صفحه ترکیب شدهاند .کتاب زمین را
شقايق خوشنشین ترجمه کرده و انتشارات شهرقلم
با همكاری نشر چكه آن را به چاپ رسانده است.
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6تاالب ایران ،قربانی فعالیت انسانی

نقلقولخبر
مجتبی ذوالجودی
معاون محیطزیست دریایی سازمان
حفاظت محیطزیست
اســتقرار صنایــع در ســواحل جنوبــی
بــدون مکانیابــی صحیــح امکانپذیــر
نیست .پاالیشــگاهها و پتروشیمیها
آلودگیهای زیادی را وارد خلیجفارس
میکنند ،بر این اســاس آنطور که باید
به این پهنههای آبی توجه نکردهایم.

عدد خبر

یک
میلیون

22

قطعــه بچــه ماهــی بومــی در ســد
تنظیمــی حمیدیه رهاســازی شــد .به
گزارش ایرنــا ،سیدموســی فاضلیراد
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 یکمیلیــون و 384هزار
بچهماهی بومی رسید.

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

انتقال آب دریای خزر منتفی شد

پژوهشگران با بررسی تاالبهای ايران نقش تغییر اقلیم در خشكیدگی آنها را ناچیز اعالم کردند

گزارش

زهرا رفیعی

روزنامهنگار

بررســی تیمی از محققان نشــان میدهد که سهم
تغییرات اقلیمي بر خشکشــدن 6تاالب مهم کشور،
بسیار کمتر از ســهم عوامل انسانی است .اين تحقیق
اين امید را میدهد در شــرايطی که از سیاستگذار تا
مصرفکننده منابع آبی ،درک درستی از محدوديتهای
منابع آب داشته باشند ،میتوان عامل تغییرات اقلیمی را
در خشكیدگی تاالبها کماثرتر دانست.
داوود مشیرپناهی ،پژوهشگر منابع آب و از محققان اين
پژوهش در گفتوگو با همشهری میگويد :تاالبهای
ايران امروزه با شرايط نگرانکنندهای مواجه هستند .جز
درياچه ارومیه که بهدلیل وسعت زياد آن (بزرگترين
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 پررنگتر انسان و توسعه (توسعه ناپايدار) در اين
افت دراماتیک مســاحت درياچه ارومیه دارند .اما در
نقطه مقابل ساير تاالبهای ايران کمتر مورد توجه واقع
شدهاند.لذاباتوجهبهاينخألتحقیقاتیتیمماتصمیمبر
انجام يک مطالعه با روشی يكسان روی6تاالب (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) تاالبهای
موردبررسیتغییراتاقلیمیبودهيافعالیتهایانسانی؟
با توجه به عدمدردســترسبودن اطالعات عمق اين
تاالبها ،از اطالعات ماهوارهای در دســترس مرتبط
با مســاحت تاالبهای مذکور اســتفاده شده است.
بايد درنظر داشت 2منبع تغذيه اصلی تاالبها بارش
روی تاالبها و روانابهای واردشــده به آنها از حوضه
آبريز باالدست هســتند .همچنین تغییرات دما نقش
کنترلکنندهای در شار خروجی از تاالبها بهصورت
تبخیر را دارا هستند.
او درباره نتیجه اين تحقیق میگويد« :نتايج اين تحقیق
نشان داد تمام تاالبهای مورد مطالعه ،کاهش مساحت
تاالبها به مقدار کمی بــا افزايش دما و کاهش بارش
همبســتگی دارند ،البته در حوضه آبريز درياچههای
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

عكس :همشهری /حامد عسگرپور

علیمحمد 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 رودخانههــای دجلــه و
فــرات بهویــژه در کاربریهــای 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.

خبر روز

توســعه آنها ،درصد تغییرات میزان رواناب ناشــی از
فعالیتهای انسانی و تأثیر تغییر اقلیم بر تاالبها به
تفكیک حوضههای آبريز مشخص شد .درنتیجه آن،
ابتدا مشخص شد که در تمام حوضههای مورد بررسی
رواناب ورودی به تاالبها کاهش چشمگیری داشتهاند.
در اين کاهش نیز نقش توســعههای اراضی باالدست
(شهری و کشاورزی) و ساير فعالیتهای انسانی بهطور
میانگین بیش از60درصد بوده و نقش تغییرات اقلیمی
در کاهش روانابهای خروجی از حوضه آبريز (ورودی
به تاالبها) کمتر است .داوود مشیرپناهی ،درباره ساير
تاالبها میگويد :وضعیت در ســاير تاالبها مشابه
است هرچند در روند کاهش مساحت آنها تفاوتهايی
قابل مشاهده است .سرعت خشکشدن خلیج گرگان
بهدلیل ارتباطی که با دريا دارد ،به نسبت ساير تاالبها
کندتر اســت اما بهدلیل جنگلزدايی و جايگزينی با
اراضی کشــاورزی و شــهری مقدار روانابی که بايد از
باالدست حوضه به خلیج وارد شود ،بسیار محدود شده
است .عمده دلیل خشکشدن درياچه نمک به توسعه
صنعت و کشاورزی در باالدســت و برداشت بیرويه
از چاهها برمیگردد .رواناب واردشــده به اين درياچه
اگرچه در مقايسه با ساير حوضههای آبريز ايران بسیار
کمتر است ،ولی وجود آن باعث حفظ رطوبت خاک و
تثبیت آن در گستره اين درياچه میشود .اما کاهش
رواناب به اين درياچه زمینه بروز توفانهای گردوغبار
که در مناطق مجاور آن را فراهــم میآورد .در حوضه

آبريز مهارلو و بختگان نقش اقلیم کمی بیشتر از ساير
حوضههاست؛ اما همچنان از تأثیر عامل انسانی جلو
نمیافتد .در هورالعظیم که تاالب مشترک بین ايران
و عراق اســت ،بهدلیل احداث دايک مرزی ،تاالب به
دو نیمه تقسیم شده است به همین دلیل مطالعات و
دادهها در اين تحقیق بر قسمت ايرانی تاالب متمرکز
شــد .حوضه باالدســت اين تاالب در کرخه متاثر از
سدسازیهای مكرر و ذخیره آب برای بخش کشاورزی
است .در نتیجه ســیالبهای فصلی که نقش مهمی
در تغذيه اين تاالب داشتهاند ،حذف شدهاند .بررسی
تغییرات کاربری اراضی و همبستگی آنها با تغییرات
مساحت تاالبها حاکی از اين مطلب است که در تمام
حوضههای آبريز مورد بررسی ،توسعه اراضی کشاورزی
و شهری بیشترين همبســتگی را با کاهش مساحت
تاالبها دارا هســتند .در دوره مــورد مطالعه (۳دهه
اخیر) توسعه شهری بهطور 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
طريق -1افزايش مساحت و  -2تغییر کاربری اراضی
ديم و ساير اراضی به کشــاورزی آبی و باغها ،منجر به
فشار بر منابع آب سطحی و زيرسطحی بیش از ظرفیت
آب قابل تجديد ساالنه شده اســت .در نتیجه اين امر
روانابهای خروجی از حوضههای آبريز همانگونه که
پیشتر گفته شد ،با کاهش چشمگیری مواجه بودهاند.

او اصلیترين راه برای مقابله با خشــكیدگی تاالبها
را قبول مشكل و درک از شرايط اقلیمی ايران و ايجاد
برنامههای ســازگاری با شــرايط اقلیمی ،همچنین
تأکید بــر پرداخــت حقابههای طبیعــی میداند و
میگويد« :درک اين مطلب که ايران در اقلیم خشک
و نیمهخشک قرار دارد ،میزان «آب تجديدپذير» در
کشور محدود است و بخش مهمی از اين آب متعلق به
طبیعت است ،میتواند کارساز باشد .برنامههای توسعه
بايد براســاس محدوديتهای منابع آبی طرحريزی
شود .گام اول (سیاستگذاران و مصرفکنندگان آب)
سازگاری با شرايط اقلیمی در کشور و مشارکت تمام
جامعه است».
«درک محدوديت منابع آبی» ابرچالش محیطزيست
کشــور شــده اســت .فراوانی پروژههای انتقال آب
بینحوضهای ،نهتنها برای شــرب که برای توســعه
کشاورزی و صنعت ،توسعه ســطح زيرکشت در همه
مناطق ،کشــت محصوالت آببر در پاياب ســدها و
باالدست حوضه آبريز و ...نشان میدهد 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 میکند ،صحبت از شرايط عادی دشوار
است ،اما میتواند اين امید را ايجاد کند که درصورت
مديريت صحیح در مصرف بهینه آب ،ميتوان بر تأثیر
اجتنابناپذير تغییرات اقلیمی غلبه کرد.

پروژه انتقال آب دريای خزر به ســمنان منتفی شده است.
اين خبر مهم را علی ســالجقه ،رئیس ســازمان حفاظت
محیطزيست اعالم کرد .طی ســالهای اخیر بارها از سوی
مسئوالن رســمی کشــور اين طرح حمايت شــده بود اما
ديروز ســالجقه خط بطالن بــر همه ايــن اظهارنظرهای
غیرکارشناسی کشید.
بهگزارش همشهری ،وی در اينباره گفت :منابع آبی در کشور
محدود اســت بنابراين بايد از تمام ظرفیتهايی که وجود
دارد در تامین آب شرب ،صنعت ،کشاورزی و محیطزيست
استفاده کنیم و البته در اين مسیر بايد نیازها اولويت بندی
شوند .همچنین درباره استفاده از آبهای ژرف هم بايد دقیق
عمل کنیم و تمام زوايا سنجیده و حتی استفاده از اين منبع
هم بايد اولويتبندی شود .سالجقه درباره انتقال آب دريای
عمان به سیستان و بلوچستان گفت :در مجموع اگر قرار است
انتقال بین حوضهای صورت گیرد بايد براســاس مجوزهای
محیطزيستی باشد ،همچنین حقابه محیطزيستی در مبدا
و مسیر تامین شود .مسئله آب در کشور يكی از دغدغههای
اصلی دولت اســت .در بحــث آب آن چیزی کــه امروز در
محیطزيست میگذرد نتیجه يک روز يا 10سال نیست بلكه
نتیجه سالها عدممديريت صحیح منابع است بهطوریکه
امروز منابع آبی به آستانه تحمل رسیدهاند ،در واقع همیشه
با آب بهعنوان سرمايهای که همیشــه ساری و جاری است
برخورد کرديم اما ديديم اين سرمايه در حال کم شدن است و
اکنون با مشكل روبهرو هستیم ،زمان بارش در کشور جابهجا
شده و کشور دچار خشكسالی شده است ،در واقع با منابع آب
چه آبهای سطحی و چه آبهای زيرزمینی خوب برخورد
نكرديم ،حتی امروزه هم باوجود اينكه مدام گفته میشــود
منابع آبی محدود است اما میبینیم که برخی خانوادهها از
آب به درستی استفاده نمیکنند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزيست در اينباره تأکید کرد:
بهطور مداوم از وزارت نیرو پیگیر تامین حقابه محیطزيست
هســتیم البته اين مســئله همواره مدنظر وزير نیرو است،
همچنین در زمینه کشاورزی هم از وزارت جهادکشاورزی
خواستیم تا در زمینه کشتهای جايگزين يعنی کشتهايی
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 سرشاخههای
رود کارون است و در سفر رئیسجمهوری نیز به موضوع آب
در اين استان اشاره شد ،اينجا گرههای آب زياد است از اينرو
يک بسته کامل در بخش تامین آب شرب ،کشاورزی ،صنعت
و محیطزيست و گردشگری در چهارمحال و بختیاری تهیه
شده است که بهزودی توسط وزارت نیرو رونمايی میشود
تا بتوانیم داشــتههای فعلی را حفظ کنیــم و چالشها را با
استفاده از ظرفیت دانشبنیانی به فرصت تبديل کنیم و از
اين شرايط فاصله بگیريم.
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حادثه

خراسا
ن رضوی

سیالب در مشهد قربانی گرفت

عكس خبر

ما

زندران

يزد ،خوزستان ،چهارمحال و بختیاری و اصفهان 4استان با محدوديت جدی آبی مواجه هستند

گزارش

سیدهزهرا عباسی

روزنامهنگار

کمتر از 2هفتــه به رســیدن تابســتان باقیمانده و
زمزمههای نگرانی از کمبود آب و برق در ماههای پیش
رو حاال جدیتر مطرح شده است .در اين میان ،معاون
هماهنگی ،نظــارت اقتصادی و زيربنايــی معاون اول
رئیسجمهوری از محدوديت جدی آبی يزد ،خوزستان،
چهارمحــال و بختیاری و اصفهان خبــر داده و تأکید
کرده است برای اين 4استان کشور ،برنامههای خاص
کوتاهمدت درنظر گرفته شده.

21000
کودک

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

اصفهان

برنامههای 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 منطقهای يزد با بیان اينكه فالت مرکزی
همیشه میزان بارشها و منابع آب زيرزمینی کمی دارد
به همشهری میگويد :يزد در مرکز اين فالت همیشه با
تنش آبی بیشتری مواجه است.
محمدمهدی جواديانزاده با بیان اينكه بارندگیها در
اين استان طی 2سال گذشته حدود ۳0درصد کمتر از
میانگین بلندمدت بوده است ،میافزايد :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 بیوقفه
در بخشهای مختلف برای رفع تنش آبی در ماههای
پیش رو تأکید میکند :برای رفع کوتاهمدت تنش آبی
در ماههای گرم ســال از 8ماه پیش صدور مجوز حفر
چاههای جديد در دستور کار قرار گرفته است و طی آن،
بیش از 50چاه جديد مجوز گرفتند.
باز تخصیصی آب برنامه کوتاهمدت ديگر يزد برای رفع
تنش آبی است که جواديانزاده به آن اشاره میکند و
توضیح میدهد :ســعی کرديم بخشی از آب کیفی که
در اختیار شــهرداریها يا صنايع بوده را به منابع آب
آشــامیدنی برگردانیم و به جای آن آبهای با کیفیت
پايینتر را اختصاص دهیم.
مديرعامل آبی منطقهای يزد با اشــاره بــه مذاکره با
جهادکشاورزی ،کشــاورزان و آب و فاضالب توضیح
میدهد :چاههای کشاورزی که امكان استفاده بهعنوان
آب آشامیدنی دارند نیز شناسايی شــدهاند و مذاکره
برای در اختیار گرفتن آنهــا در  5-6ماه پیک مصرف

100
هزار

استاندار لرستان گفت100:هزارمیلیارد
تومــان طــرح نیمهتمــام بــا پیشــرفت
فیزیکــی 30تا 80درصــد در این اســتان
وجود دارد .به گزارش ایرنا ،فرهاد زیویار
گفت :اگــر تاکنون ایــن میزان طــرح به
بهرهبــرداری میرســید زمینــه اشــتغال
10هزار نفر در لرســتان فراهم میشــد.
وی تأکیــد کــرد که تمــام تالش بــرای به
نتیجهرسیدنپروژههاینیمهتمامانجام
خواهد شد.

لرستان

انجام شــده اســت تا پس از گندزدايی وارد شــبكه
آشامیدنی شوند.
کاهش 5۶درصدی ذخیره سدهای اصفهان

ســد زايندهرود بهعنوان مهمترين 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 هماکنون ۳۳درصد است که نسبت به میانگین
بلندمدت با کاهشی معادل 56درصد مواجه بوده.
مدير دفتر بهرهبــرداری از خطوط انتقــال آب آبفای
اصفهان در اينبــاره میگويد :میــزان کمبود آب در
روزهای بســیار گرم به  ۳200تا 4۳00لیتر در ثانیه
میرســد و تامین آب آشــامیدنی جمعیــت بیش از
4میلیون نفری ساکن در 58شهر و ۳80روستای تحت
پوشش سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ را به مخاطره
میاندازد .مجتبی اورنگی میافزايد :نیاز آب آشامیدنی
شهرها و روستاهای تحتپوشش 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 بهرهبرداری برســد .بحران خوزستان،

پرداخت تسهیالت به مرغداران در قلب ایران

مازندران ،قطب تولید گل و گیاه
توسعه کشت گل وگیاه و توجه به احداث گلخانهها در مازندران
برای دست یافتن به اشتغال و بهرهمندی از شغلی متناسب با
زیستبوم و طبیعت استان ،این بخش را به ظرفیتی ناب در حوزه
اشتغال تبدیل کرده است .مازندران بهدلیل 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 ظرفیتهای 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

عدد خبر

عكس :همشهری /سجاد درويشی

ناپايداری هوا و ورود ابرهای کومولونیمبوس (کومهایبارا)
در مشهد عصر روز جمعه20 ،خرداد موجب ريزش بارش
باران همراه با تگرگ در سطح شهر شد بهطوری که طی
۳0دقیقه شاهد 12میلیمتر بارش بوديم؛ عددی که در
سالجاری بیســابقه و در دوره بلندمدت نیز کمسابقه
است.
به گزارش همشهری ،اين میزان بارندگی طی سالجاری
بیســابقه و در دوره بلندمدت نیز کم سابقه بوده است و
از همین رو ،موجب آبگرفتگی معابر در 50نقطه شهر
مشهد شد.
معاون محیطزيســت و خدمات شــهری شــهرداری
مشــهد بیشــترين علت آبگرفتگی معابر شــهری در
پی اين بارشهــا را حجم زياد بارش و پاســخگو نبودن
کانالهای جمعآوری آبهای ســطحی دانست و گفت:
زيرساختهای شهری مشــهد براســاس اين حجم از
بارندگی طراحی نشده و به همین دلیل درصورت وقوع
چنین بارشهايی برای دقايقی برخی از معابر دچار آب
افتادگی میشوند.
علی نجفی با بیان اينكه با توجه بهشدت وزش باد بیش
از 100درخت در شهر ســقوط کرد ،افزود :برخی از اين
سقوطها باعث آسیبرساندن بهخودروهای شهروندان و
قطع برق در برخی مناطق شد.
بهگفته معاون شــهردار مشــهد ،آتشنشــانان 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 میشمست ،رئیس پلیس راه خراسان
رضوی در اينباره 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
اطالعیهای وزش باد شديد در برخی نقاط استان همراه
با گرد و خاک ،کاهش میدان ديــد و کاهش کیفیت هوا
با احتمال بروز خسارت ،وقوع بارشهای رگباری همراه
با رعد و برق در برخی نقاط و بــارش تگرگ از بعدازظهر
جمعه تا روز يكشنبه را پیشبینی کرده بود.

برنامههای ویژه برای  4استان با محدودیت آبی

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی سمنان آخرين اخبار و جزئیات از روند پرداخت
تسهیالت حمايتی به بهرهبرداران پرورش مرغ گوشتی در اين استان را تشريح کرد.
کشاورزی
به گزارش تسنیم ،خدابخش عرب گفت :پرداخت تسهیالت حمايتی خريد نهادههای
دامی به بهرهبرداران 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 تاکنون ۳700نفر از تولیدکنندگان در حوزه دام و طیور و شیالت در سامانه سیتا
ثبتنام کردند و تقريبا 2هزار نفر از افرادی که ثبتنام کردند به بانک کشاورزی بهعنوان بانک عامل
پرداختکننده 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 عرصههای عشايری ،مشمول دريافت تسهیالت
هستند .عرب ادامه داد :در بررسیهای انجام شده ،ســمنان درباره پرداخت تسهیالت حمايتی به
دامداران و مرغداران ،در رتبه هفتم کشور قرارگرفته است که با توجه به تعداد بهرهبرداران اين استان
نسبت به استانهای ديگر ،يک موفقیت برای جهادکشاورزی و بانک عامل محسوب میشود.

دامن کرخه را گرفت و خوزســتان را میتوان استانی
با بیشترين تنش آبی در کشــور دانست که طی چند
سال گذشته همیشه روزهای بحرانیای 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 بهطور کامل ممنوع اعالم شده
و عالوه بر همه اســتان که تنش آبی را تجربه میکند
100روستای حوضه کرخه اوضاع بحرانیتری دارند.
مديرعامل آبفای خوزستان اما در گفتوگو با همشهری
تأکید میکند با درنظر گرفتن برنامههای کوتاهمدت
و بلندمدت و اجرای پروژههای مختلف اين روســتاها
تابستان امسال با مشكل خاصی مواجه نخواهند بود.
محمدرضا کرمینژاد میافزايد :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 دادهايم .به جز برنامههای کوتاهمدت
در حوضه کرخه ،دولــت ۳60هزار میلیــارد ريال به
طرحهای آب و فاضالب اين استان اختصاص داده است.
تنش آبی ۶شهرستان چهارمحال و بختیاری

با وجود اينكه مسئوالن قول داده بودند تنشهای آبی
در چهارمحال و بختیاری امســال به پايان برسد ،اما

همچنان با کاهش بارشها و تشديد خشكسالی نیمی
از مردم اين استان با مشكل تامین آب آشامیدنی مواجه
هستند .معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آب و
فاضالب چهارمحال و بختیــاری در اينباره میگويد:
شهرها و روستاهای 6شهرستان اســتان با تنش آبی
روبهرو هســتند .مراد محمودی میافزايد :هماکنون
درشهرستانهای شهرکرد ،بروجن و بن و روستاهای
خانمیرزا ،لردگان و اردل تنش آبی داريم و پیشبینی
میشود تعداد شــهرها و روســتاهای با تنش آبی در
تابستان افزايش پیدا کند .وی با بیان اينكه هماکنون
70روســتا در استان با تانكر آبرســانی سیار میشود،
میگويد :اين تعداد در تابستان به 200روستا افزايش
پیدا میکند.
وارد مدار کــردن و اجاره چاه جديــد و افزايش پمپاژ
چاهها 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 بهمدت مشابه
سال گذشته پیشبینی میشود تابستان امسال تعداد
بیشتری از شهرهای کشور درگیر تنش آبی باشند.
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خراسا
ن رضوی

تصویب طرح جامع منطقه ویژه
اقتصادی سبزوار
نماينده سبزوار در مجلس شورای اسالمی گفت :طرح جامع
منطقه ويژه اقتصادی سبزوار در نشست شورایعالی مناطق
آزاد تجاری ،صنعتی و ويژه اقتصادی کشور تصويب شد.
به گزارش ايسنا ،علیاصغر عنابســتانی با بیان اينكه طرح
جامع منطقه ويــژه اقتصادی از مدتها قبــل منتظر يک
مصوبه در شورایعالی بود ،افزود :پس از رايزنیهای پیاپی
با رئیسجمهوری و دبیر شــورایعالی مناطــق آزاد و ويژه
اقتصادی کشور در شورایعالی 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 ســرمايهگذاران و بهوجود
آمدن عرصه فعالیتهای تولیدی و تجاری و افزايش صادرات
کاال فراهم میشود .عنابستانی افزود :منطقه ويژه اقتصادی
سبزوار در مسیر راهآهن و مجاورت جاده تهران -مشهد قرار
دارد که با فعال شــدن اين منطقه تحولی اساسی در حوزه
اقتصاد منطقه ايجاد خواهد شد.

1۶

يكشنبه  22خرداد 1401
شماره 8517

میادين

گوشت قرمز بدون تغییر قیمت
قیمت گوشت قرمز گرم و منجمد در میادين میوه و ترهبار ،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 يکماه اخیر ايــن محصول تغییر نرخ
نداشته و همچنان با قیمتهای 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.
راسته
بااستخوان

راسته
بیاستخوان

125.۶۰۰

177.۰۰۰


سردست
باماهیچه

138.5۰۰

کیلوگرم /تومان

کفدست
بدونماهیچه

132.2۰۰

گوسفندی

گوساله

137.۰۰۰

سردست
پاککرده

13۹.۰۰۰

راسته
بیاستخوان

13۹.۰۰۰
ران
گوساله

13۹.۰۰۰

ماهیچه
گوساله

تاالر شیشهای

نرخ بهره مؤثر اوراق وام مسكن به 26.5درصد رسید

افزایش هزینه اوراق تأمین مالی مسکن

آمارها نشان میدهد بهدلیل
رشد قیمت اوراق تسهیالت
مسكن
مسکن هزینه تامین مالی
وام مسکن با رشد زیادی مواجه شده است.
طبق آمارهای موجود یک زوج تهرانی برای
دریافت 48۰میلیون تومان وام مسکن باید
132میلیون تومان پرداخت کند .نرخ بهره
مؤثر این اوراق هماکنــون 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 بهطور
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 مییابد.

رشد قیمتها
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
آمارها هماکنون قیمت اوراق تســهیالت
مسکن به طور میانگین به 137هزار تومان
رسیده اســت .هماکنون باالترین نرخ این
اوراق مربوط به اوراق تسهیالت مسکن14۰1
اســت که دیروز به قیمت 138هزار تومان
دادوستد شــد و پایینترین نرخ نیز مربوط
به اوراق تسهیالت مسکن بهمن 13۹۹است
که به قیمت 135هزارو4۰۰تومان دادوستد
شد .مهلت استفاده از این اوراق 2سال است.
این افزایش نرخ بهمعنای آن است که هزینه
تامین مالی مسکن و همینطور نرخ بهره مؤثر
این اوراق افزایش یافته است.
افزایش نرخ بهره اوراق
هماکنــون باالترین میــزان پرداخت وام
مســکن مربوط به زوجین در شهر تهران
است که میتوانند جمعا 48۰میلیون تومان
وام مسکن در قبال خرید اوراق تسهیالت
مسکن دریافت کنند .یک زوج تهرانی باید
۹۶۰برگ اوراق تسهیالت مسکن را که ارزش

سوپرمارکت

نانهای بستهبندی شرکتی که در سوپرمارکتها
عرضه میشــوند ،در فاصله يک ماه اخیر ۳5درصد
افزايش قیمت داشتهاند .ارديبهشــت ماه با تغییر
قیمت آرد صنايع و نانوايیهــای فانتزیپز ،قیمت
نانهای صنعتی و فانتزی نیز برای مصرفکنندگان
افزايش يافت .هماکنون 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 ارديبهشتماه ۳0هزار
تومان بوده است.

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 هماکنون برای خرید این اوراق بهطور
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 مییابد یعنی اینکه صرفنظر
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 میشود که به نرخ
بهره مؤثر معروف است .محاسبات همشهری
نشــان میدهد با افزایش قیمت این اوراق
هماکنون نرخ بهره مؤثر این اوراق به محدوده
2۶.5درصد رسیده است.

باید ۹۶۰برگ اوراق خریداری کند درحالیکه
سال گذشته باید نصف این میزان را خریداری
میکرد .این موضوع بهدلیل افزایش سقف
وام مسکن بوده که بهخودی خود به افزایش
تقاضا برای خرید اوراق تســهیالت مسکن
منجر شده است اما ماجرا به همین جا ختم
نمیشــود .برخی اطالعات نشان میدهد
حجم عرضه اوراق از بانک مسکن نیز نسبت
به افزایش تقاضا رشــد نکرده است .تنها
عرضهکننده این اوراق بانک مسکن است که
دادههای موجود نشان میدهد حجم انتشار
این اوراق را افزایش نداده است .هنوز بهطور
دقیق مشخص نیست چرا بانک مسکن اوراق
جدید تسهیالت مســکن منتشر نمیکند
اما برخی خبرها نشــان میدهد تفاهمهاي
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 بهمنظور خروج تقاضای سوداگرانه
از این بازار به نتیجه خاصی نرسیده و قیمت
اوراق از برگهای 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.

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

نماد
تسه9911
تسه0002
تسه9904
تسه9910
تسه9908
تسه0008
تسه9909
تسه0007

قیمتپایاني
نام
امتیاز تسهیالت مسکن بهمن1.354.090 99
امتیازتسهیالتمسکناردیبهشت1.356.021 1400
1.357.709
امتیاز تسهیالت مسکن تیر99
1.359.655
امتیاز تسهیالت مسکن دي99
1.360.454
امتیاز تسهیالت مسکن آبان99
امتیاز تسهیالت مسکن آبان1.360.881 1400
1.361.623
امتیاز تسهیالت مسکن آذر99
امتیاز تسهیالت مسکن مهر1.363.042 1400

نماد
تسه0005
تسه0004
تسه0010
تسه0009
تسه0011
تسه0006
تسه9905
تسه0001

نام
امتیاز تسهیالت مسکن مرداد 1400
امتیاز تسهیالت مسکن تیر1400
امتیاز تسهیالت مسکن دي1400
امتیاز تسهیالت مسکن آذر 1400
امتیاز تسهیالت مسکن بهمن 1400
امتیاز تسهیالت مسکن شهریور1400
امتیاز تسهیالت مسکن مرداد99
امتیاز تسهیالت مسکن فروردین1400

قیمتپایاني
1.363.563
1.364.697
1.365.725
1.366.541
1.367.143
1.370.111
1.370.505
1.370.662

نماد
تسه9912
تسه9906
تسه0003
تسه1400
تسه9907

قیمتپایاني
نام
امتیاز تسهیالت مسکن اسفند1.374.046 99
امتیاز تسهیالت مسکن شهریور1.375.779 99
امتیاز تسهیالت مسکن خرداد1.375.854 1400
امتیاز تسهیالت مسکن سال1.376.229 1400
1.380.115
امتیاز تسهیالت مسکن مهر99

تسه1401

امتیاز تسهیالت مسکن سال1.380.583 1401

سه نان
سه نان
سه نان

پیتا370-1+5گرمی

10.800

تالش
نان آوران

تست جو280-گرمی

نان آوران

گاتای گردویی180-گرمی

20.000

بازارها
فروش ارز مسافرتی به چه کسانی ممنوع است؟
براساس بخشــنامه بانک مرکزی به صرافیها ،فروش ارز
مسافرتی به افراد دوتابعیتی و کسانی که در خارج از کشور
اقامــت دارند ،ممنوع اســت .کامران ســلطانیزاده ،عضو
کانون صرافان ايران گفت :طبق بخشــنامه بانک مرکزی،
ارز مســافرتی به افــرادی تعلق میگیرد کــه فقط ويزای
توريستی يا مسافرتی داشته باشــند و کسانی که در خارج
از کشور اقامت داشته باشند ،مشمول دريافت ارز مسافرتی
نمیشوند.
براســاس بخشــنامه بانک مرکزی ،حداکثر میزان فروش
ارز توسط شــرکتهای صرافی به هر ايرانی باالی 18سال
و يکبار در ســال تا ســقف مقرر برای کشــورهای با ويزا
بهصورت هوايی معادل 2هزار يورو ،برای کشورهای بدون
ويزا بهصورت هوايی ۳00يورو و مسافرتی بهصورت زمینی،
ريلی و دريايی نیز ۳00يورو يا معادل آن به ساير ارزهاست.
قیمت تن ماهی و رب گوجهفرنگی تغییر نکرده است
دبیر اتحاديه بنكداران مــواد غذايی گفت :عرضه تن ماهی
و رب گوجهفرنگی 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 گوجهفرنگی از
اقالمی است که تا پیش از آزادسازی قیمت روغن خوراکی
بهصورت تحمیلی بــه بنكداران داده میشــد و بنكداران
برای تامین روغــن خوراکی در بازار مجبــور به خريد رب
گوجهفرنگی و تن ماهی از تولیدکنندگان میشدند ،اما در
يک ماه گذشته اين محصوالت از تحمیلی بودن خارج شده و
عرضه آن به بازار محدود شده است .بنكداران پیگیریهايی
برای خريــد کاال از تولیدکنندگان کردهانــد ،اما با عرضه
محدود و اندک به دستشــان میرســد و تولیدکنندگان
در انتظار تصمیم برای اصالح قیمت اين دو کاال از ســوی
سازمان حمايت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هستند.

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.
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام
فروشحقوقی

ارقام به میلیارد تومان

194
370

خرید حقوقی
فروشحقیقی

1436

خرید حقیقی

1260

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.
تراز صعود و نزول در بازار سهام
صعود
نزول
بدون تغییر

4

34

ارقام به درصد

62

در مبادالت دیروز بازارسرمایه ،قیمت سهام
200شرکت رشد و 365شرکت کاهش یافت .قیمت
سهام 20شرکت هم تغییر نکرد.
ارزش بازار سهام
ارقام به هزارمیلیاردتومان

735۰
73۰۰

 2۰خرداد

 18خرداد

 17خرداد

 1۶خرداد

 11خرداد

ارزش کل سهام شــرکتهای 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 ،هماکنون
معادل 219میلیارد و 690میلیون دالر است.
ارزش معامالت بازار سرمایه
معامالت خرد

17

سوخاری جو و شوید400-گرمی 32.000
16.500

1.518.۰۰۰

71۰۰

تست هفت غله530-گرمی 34.200
تافتون طالیی450-گرم

1.518.5۰۰

72۰۰

29.500

12.750

1.51۹.۰۰۰

715۰

نان آوران تست مینی سیاه270-گرمی 16.500
نان آوران

1.52۰.۰۰۰
1.51۹.5۰۰

725۰

قیمتها به تومان

تست غالت500-گرمی

1.521.۰۰۰

1.52۰.5۰۰

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

آخرین قیمت اوراق تسهیالت مسکن در فرابورس  -ارقام به ریال

قیمت جدید نانهای شرکتی

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

ارقام به هزار واحد

معمای کاهش ساعتکار نانواییها

مسئوالن صنفی :ساعت کار نانوايیها مشخص و در واحد صنفی نصب
شده است و نانوايان نمیتوانند کمتر از اين ساعت پخت کنند
«ســاعت کار نانوايیها 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 بینظمیهای اخیر در فعالیت نانوايیها
میدهد .در هفتههای اخیر گزارشهای متعــددی از کاهش فعالیت
نانوايیهای ســنتی در مناطق مختلف تهران و شهرستانهای حاشیه
تهران به همشهری رسیده که نشــان میدهد 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 دادهاند .در کنار
تغییر ساعات فعالیت ،گزارشهای میدانی خبرنگاران همشهری حاکی
از آن است که برخی نانوايیهای سنتی اعم از سنگكی ،بربری ،لواش و
تافتون در مناطق مختلفی از تهران طی هفته گذشته میزان پخت خود
را کاهش دادهاند و مردم در مراجعات بعدازظهر با نانوايیهايی مواجه
میشوند که نانی برای عرضه ندارند .کاهش ساعت کاری نانوايیهای
سنتی و تعطیلیهای طوالنی اين واحدهای صنفی در طول روز در حالی
است که قیمت نان در يکسال اخیر تغییری نكرده و در نتیجه کاهش
فعالیت را نمیتوان تابعی از کاهش تقاضا دانست ،برعكس ،کاهش میزان
پخت نانوايیها باعث ايجاد ازدحام در ســاعاتی از روز در بســیاری از
واحدهای صنفی شده و شــكايتهای متعددی را بهدنبال داشته که
شهروندان برای تهیه نان بايد ساعات بیشتری را در صف بگذرانند .برخی
شهروندان در گفتوگو با خبرنگار همشــهری اعالم کردند بهويژه در
روزهای پايانی هفته و با رشد تقاضا بهدلیل تعطیلی آخر هفته ،با مراجعه
به نانوايیهای متعدد در يكی از مناطق تهران ،موفق به تهیه نان نشدهاند.
بعد از تغییرات قیمت آرد صنف و صنعت و افزايش نگرانیها درخصوص
افزايش قیمت نان ،دولت اعالم کرد نرخ نانهای سنتی به هیچ عنوان
تغییر نخواهد کرد و مابهالتفاوت نرخ آرد به نانوايان پرداخت میشود تا
نان گران نشود.

چرا بعضی نانواییها کار نمیکنند؟

در هفتههای اخیر فعالیت برخی از نانوايیها در مناطق مختلف کاهش
يافته و به تشكیل صفهای طوالنی در ساعاتی از روز منجر شده است

يک ماه پیش همزمان با عملی شدن تغییرات قیمت گندم و آرد ،گرچه
نانوايیهای سنتی از افزايش قیمت آرد صنف و صنعت مستثنی شدند
اما پیشبینی کارشناسان اين حوزه نشان میداد معاف نشدن نانوايیهای
سنتی از اين مزيت ،باعث سرازير شدن بخشی از آرد يارانهای از سمت
سنتیها بهسوی صنعتیها و فانتزیها خواهد شد و بهتر اين بود که برای
حفظ سالمت کاری ،تمام واحدهای صنفی مرتبط با نان يكسان ديده
شوند .حاال که يکماه 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 بهنظر میرســد بیارتباط با نرخ آرد
نیســت .گرچه نانوايیها کاهش میزان پخت را به نبود تقاضا و افزايش
هزينه تولید نسبت میدهند ،اما کارشناســان و البته مردم معتقدند
فروش آردهای يارانهای سود بیشــتر و زحمت کمتری برای نانوايیها
دارد .فعاالن صنفی اما اين موضوع را بهشدت تكذيب میکنند .رئیس
اتحاديه نانوايان سنگكی تهران در گفتوگو با همشهری ،با رد اين ادعا
گفت :تمام نانوايیهای سنگكی بدون وقفه و تمام ساعت در حال فعالیت
هستند و حتی بعضی از واحدهای صنفی بهدلیل باال بودن تقاضا ناچارند
عالوه بر سهمیه خود ،آرد بیشتری تهیه کنند تا مردم بدون نان نمانند.

علیاصغر پابرجا با اشاره به مشخص بودن ساعت کاری نانوايیها از سوی
اتحاديه افزود :ساعت کاری واحد صنفی متفاوت و از 6صبح تا  10 ،9يا
11شب متغیر است اما اين ساعت کاری هرچه که هست در واحدهای
صنفی نصب شده و نانوايی نمیتواند 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 هفتههای گذشته
هم تغییری درآن مشاهده نشده ،ممكن است شكايتها مربوط به ديگر
نانوايیها و بهدلیل افزايش تقاضا باشد .تماسهای همشهری با رئیس
اتحاديه نانهای ســنتی تهران برای پیگیری اين موضوع درباره ديگر
نانوايیهای سنتی ،روز گذشته حاصلی نداشت و مسئوالن اين اتحاديه
پاسخگو نبودند.
تثبیت قیمت و تعطیلی نانواییها

به صرفه نبودن فعالیت ،دلیلی ديگری است که برای کم شدن فعالیت
نانوايیها اعالم میشــود .آخريــن تغییرات نرخ نان به خرداد ســال
گذشــته برمیگردد 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 نانوايیها تغییر نرخ
نداشتهاند و در طول يکسال گذشته بارها نسبت به تثبیت قیمت نان
با وجود رشد هزينههای تولید گاليه داشتهاند .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 :هزينههای نانوايیها
باال رفته و تنها با تثبیت نرخ آرد نمیتوان انتظار داشت قیمت نان ثابت
بماند .پابرجا افزود :آنالیز نرخ نان فرمول دارد و بايد همهچیز در آن ديده
شود ،وقتی دولت هر کیسه آرد را 600هزار تومان به نانوايیها میفروشد
و نرخ نان را برای بیش از يکسال تعیین میکند ،چنین روندی فعالیت
نانوايیها را از صرفه خارج میکند و منجر به تعطیلی واحدهای صنفی
میشود ،اتفاقی که در يکسال اخیر رو به افزايش بوده است.

کل معامالت

ارقام به درصد
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در مبادالت دیــروز7هــزارو699میلیــارد تومــان اوراق بهادار
دربازارسرمایهدادوستدشدکهازاینمیزانهزارو630میلیارد
تومانبهمعامالتخردسهاموبقیهبهاوراقبدهیومعامالت
عمده اختصاص یافت .این ارقام نشــان میدهــد که ارزش
کلمعامالتخرددردادوستدهایروزگذشته1623میلیارد
تومانمعادل50درصدنزولکردهاست.

چهرهها
جعفر قادری
عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس
فــروش کیلویــی نــان هیــچ ارتباطــی با
یارانــه نــان نــدارد و یــک بحــث مکمــل
تصمیمــات بــرای فــروش نــان اســت و
اصال جزو برنامههای هدفمندی یارانه
نیســت.وقتی افــراد نــان را خریــداری
میکنند از حجم نان به فروش رســیده
مطمئن باشــند که از فروش زیاد و کم
نــان جلوگیــری میشــود .قیمــت نــان
را مانند همیــن روال بــه نانــوا پرداخت
میکنند 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 بهصــورت
جامــع و نهایــی منتشــر نشــود ،اینکــه
بخواهیم بگوییم چــه خودروهایی وارد
خواهد شــد یا چــه خودروهایــی امکان
واردات ندارنــد ،بهصورت کلی اشــتباه
اســت؛ زیرا تا زمانــی که نرخ عــوارض،
نــرخ تعرفــه و همچنیــن دیگــر مــوارد
فزاینــده قیمــت تمامشــده 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 ندادهاند .اگر قرار باشد از
شهریور ماه امسال واردات آغاز شود،
بایــد از همین امــروز واردات آزاد شــده
باشد و ثبت سفارشها صورت گیرد تا
مراحل واردات خودرو طی شود.

سختترینکاردنیا
هواداری از توست!

دفاع راست
نفرینشده

در مورد فرهاد مجیدی که انگار خودش را
بیشتر از همه دوست دارد

سرمربی این روزهای پرسپولیس داستانهای
عجیبی با مدافعان راستش داشته است
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پنجرهپرسپولیس؛
همانهمیشگی

اتفاق روز

بدهی به شهرخودرو بابت رضایتنامه
گلمحمدی پنجره پرسپولیس را بست

 ...و باالخره
بازی دوستانه
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چگونه به هر قيمتي ،يک مسابقه
تدارکاتي داشته باشيم؟
تيم ملی امشب در اولين بازی
دوستانهاش به مصاف الجزاير میرود
که ستارههايش را در اختيار ندارد
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سرانجام از نخستین حريف تدارکاتی تیم
ملی در مسیر آمادهســازی برای جامجهانی
رونمايی شــد ،اما هر چقدر جزئیات بیشتری
را در مورد اين مسابقه مرور میکنیم ،بیشتر
به اين نتیجه میرســیم که تیم ملی يكی از
عجیبتريــن دورههای تاريخاش را ســپری
میکند .بعد از مدت زيادی بالتكلیفی و انتظار
برای نخســتین مسابقه دوســتانه ،حاال تیم
ملی در حالی روبهروی الجزاير قرار میگیرد
که شــرايط برگزاری اين مسابقه ،اصال شبیه
نبردهای معمولی فوتبال نیست .چرا روبهروی
الجزاير ،با يک مســابقه عادی فوتبال روبهرو
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 ويكیپديای تیم ملی اين کشور ،هیچ
نشانی از اين مسابقه وجود ندارد .ماجرا زمانی
عجیبتر میشــود 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 نمیشود .اگر ماجرا
تا همینجا به اندازه کافی شوکهکننده بهنظر
نمیرسد ،کافی است بدانیم که نرمافزارهای
پوشــش اينترنتی نتايج فوتبــال که معموال
حتی زمان ديدار گمنامترين تیمهای دنیای
فوتبال را منتشــر می کننــد ،کوچک ترين
اطالعاتی از اين مســابقه منتشــر نكردهاند.
همه اين جزئیات در کنار هم ،نشان میدهند
که اين بازی شــباهتی به نبردهای دوستانه
معمول در دنیای فوتبال نــدارد .تیم ملی در
حالی برای انجام يک مسابقه ،تا اين حد زجر
میکشد و به هر شرايطی تن میدهد که رقبای
همگروهاش در جامجهانی در اين فیفادی روی
هم « 1۳بازی» در برنامه گنجاندهاند .رقابت
با چنین تیمهايــی برای ايــران ،يک رقابت
نابرابر اســت و مســئولیت اصلی نابرابرشدن
آن نیز ،با فدراسیونی اســت که ظاهرا حتی
برای بديهیترين نیازهای تیــم ملی قبل از
شرکت در مهمترين تورنمنت دنیای فوتبال،
برنامهای ندارد.
درست در روزهايی که کره و ژاپن فهرست
ستارههای پرشمار رقبای تدارکاتیشان را مرور
میکنند ،فوتبال ايران بايد با فهرست غايبان
پرشمار تیمی مثل الجزاير قبل از نبرد دوستانه
روبهرو شود .بسیاری از ســتارههای کلیدی
اين تیم روبهروی ايران به میــدان نمیروند.
رياض محــرز که در ترکیب منســیتی فاتح
لیگ برتر شده و مهمترين بازيكن حال حاضر
الجزاير است ،بخشــی از ترکیب اين مسابقه
نخواهد بود .اسالم ســلیمانی نیز که بهعنوان
يكی ديگر از مهمترين ستارههای اين سالهای
الجزاير در اســپورتینگ پرتغال توپ میزند،
فعال به استراحت میپردازد و روبهروی ايران به
میدان نمیرود .هشام بوداوی ،سفیان بنديكه
و رايس امبولهی نیز ديگــر مهرههای مهمی
هســتند که روبهروی تیم ملی ايران در زمین
ديده نمیشوند .در حقیقت بهنظر میرسد که
تیم اسكوچیچ روبهروی تیمی نصفه و نیمه از
الجزاير به زمین میرود .اين مسابقه هم بیشتر
از آنكه يک محک جدی بــرای تیم ملی ايران
باشــد ،محكی برای مهرههای جوان الجزاير
است که تجربه چندانی در تیم ملی ندارند .در
واقع ايران بعد از مدتها انتظار ،در مسابقهای
ظاهر خواهد شد که بیشــتر برای حريفاش
مفید بهنظر میرسد!
هماننــد دوره قبلــی ،الجزايــر بــه
جامجهانــی 2022نیز صعود نكرده اســت.
بدون ترديد اگر آنها راهی جامجهانی شــده
بودند ،حاال يــک برنامه تدارکاتــی از پیش
تعیینشده داشــتند و بعید بود در يک نبرد
ناگهانی روبهروی تیم ملی ايران قرار بگیرند.
الجزايــر در جامجهانــی 2014نمايشهای
خوبی داشــت اما بعــد از چهارمین صعود به
رقابتهای جامجهانی ،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 جامملتهای آفريقا
بهدســت آمد .اين تیم البته در ســال2021
قهرمان عربکاپ هم شد اما بسیاری از تیمها
با ترکیب اصلیشان در آن جام شرکت نكرده
بودند .آنها صاحب يک نســل طاليی هستند
که به آخرين ســالهای دوران فوتبالشــان
نزديک شدهاند .ســتارههای اين نسل طاليی
البتــه روبــهروی ايــران در زمین مســابقه
حضور نخواهند داشــت .ســفید و سبزها در
رده چهلوچهارم رنكینگ فیفا هســتند و در
حقیقت 2۳پله پايینتر از تیم ملی ايران ديده
میشوند .به هر حال تیمی که امروز روبهروی
ايران قرار میگیرد ،تنها ســايهای 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 فدراسیوننشینان نسبت به مهرههای
ثابت تیمشان حســاب باز کردهاند .تیمی که
امروز در مقابــل تیم ملی میايســتد ،هرگز
نمیتواند 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 .ناشناختهبودن
البتــه تا حدی بــرای هر
ادامه در
صفحه18
تیمی مفید بهنظر میرسد
اما نه آنقدر که حتی خود ســرمربی هم ديگر
شناختی روی تیماش نداشته باشد.
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داستان حافظه

کمتر کســی فكر میکــرد يحیی
گلمحمدی برای بقا در پرسپولیس
از دستیارانش بگذرد و به نوعی آنها
را فدا کند ،اما اين اتفاق رخ داد .او
از مدتها قبل با اتهام ناکارآمدی
دستیارانش مواجه بود ،هرچند خیلی
زير بار آن نمیرفت .نهايتا اما وقتی اعتراضها اوج گرفت و کار
به جايی رسید که اخراج خود يحیی ترند تويیتر شد ،سرمربی
پرسپولیس قبول کرد مربی دروازهبانها و بدنساز اين تیم تغییر
کنند .به اين ترتیب داوود فنايی که اين اواخر زمزمههای زيادی
در مورد اختالفنظرش 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.
چیزی از سپاهان باقی میماند؟

ســپاهان اصفهان که طی سالهای
گذشته بیشــتر با جذب بازيكن از
تیمهای مختلف شناخته میشد،
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 اسماعیلیفر به پرســپولیس پیوست و سجاد شهباززاده،
سروش رفیعی و گئورگی ولسیانی هم در آستانه انتخاب تیمهای
جديدشان هستند .قرارداد هر سه بازيكن تمام شده؛ درست مثل
ياسین سلمانی پديده جوان اين تیم که بازيكن آزاد است و میگويد
از اروپا پیشــنهاد دارد .اين وســط میالد جهانی هم به پیونیک
ارمنستان پیوست که البته اين يكی موقتی و برای انجام مسابقات
پلیآف لیگ قهرمانان اروپاســت .اينطوری پیش برويم ،تا پايان
نقلوانتقاالت چیز زيادی از سپاهان باقی نخواهد ماند.
چیزی از این بازیکن کم شد؟

دانیال اســماعیلیفر 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 میبینیم .فصل گذشــته همین
روزها شهريار مغانلو از پرسپولیس به سپاهان رفت ،اما نهتنها
چنین رفتاری انجام نداد ،بلكه تصاويرش با پیراهن پرسپولیس
را از صفحه اينستاگرامش پاک کرد؛ رفتاری بیهوده و جنجالی
که کلی سروصدا به پا کرد و دلخوری بهوجود آورد .اين کارها
واقعا زائد است .االن که اسماعیلیفر از سپاهانیها تشكر کرده،
چیزی از او کم شده؟ هم هواداران تیم سابقش خوشحال شدند
و هم پرسپولیسیها از شخصیت باالی او لذت بردند.

آماربازی

متریکا

25

حامد لک روز گذشته با حضور در باشگاه
پرســپولیس برگه فســخ قرارداد خود را
دريافت کرد تا رسما از اين تیم جدا شود.
دروازهبان پرسپولیس با توجه به بازگشت
علیرضا بیرانوند قراردادش را فســخ کرد تا احتماال به يكی از تیمهای
استان کرمان ملحق شــود .لک در فصل گذشته يكی از دروازهبانهای
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 نمرهاش 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
میدهد او در لیگ برتــر طی 2۳بازی
16گل دريافت کرد و فقط در 10بازی
موفق به کلینشیت شد .البته يكی
از اين 10بازی هم ديدار با تراکتور بود که هرگز به پايان نرسید و
لک فقط در همان 50دقیقهای که بازی جريان داشت کلینشیت
کرد .او در جريان هر ۳باخت اين فصل پرسپولیس مقابل تیمهای
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 بازیهای خوب هم در اين فصل داشت اما تعداد
آنها بسیار انگشتشمار 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.

16

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 فصل6.84شد که او را در رتبه سیزدهم
جدول دروازهبانها قرار داد .يعنی در لیگ بیســتويكم 12دروازهبان
عملكردی بهتر از لک داشتند که نام صادقی (فجرسپاسی) ،محسنزاده
(نفت مسجدســلیمان) ،حقشناس و بشــاگردی (هوادار) ،فرعباسی
(ذوبآهن) و البته احمد گوهری هم در میان آنها ديده میشود .گوهری
با 5بازی برای پرسپولیس و 12بازی برای نفت آبادان به نمره 7.0۳در
سايت متريكا رسید و ششمین دروازهبان برتر اين فصل شد.
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دفـاع راست
نفرین شده

عكس|پیام پارسايی|

نكتهبازی

اتفاقروز
 ...و باالخره بازی
دوستانه

برگزاری بازی دوستانه بدون
ادامه از
صفحه  17يک برنامه مدون و درازمدت،
معموال چنین نتايج فاجعهبــاری به همراه دارد.
پسران تیم ملی مدتها مشغول دريبلزدن موانع
تمرينی بودهاند و با ديوارهای دفاعی پالستیكی
روبهرو شــدهاند تا باالخره روبهروی 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 همهچیز را به
بازگشت سرمربی تیم ملی به ايران ربط دادهاند
و زمان همچنان به سرعت در حال سپریشدن
است .بیشتر تیمهای حاضر در جامجهانی حداقل
4بازی را در اين فیفــادی طوالنی در برنامه قرار
دادهاند 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 تفريحشدن
در جامجهانی نخواهد داشــت .کنايهآمیز است
که صعود زودهنــگام تیم ملی بــه جامجهانی
قرار بود نمايــش اقتدار فوتبال ايران باشــد اما
عمال به ويترينی برای نمايش ضعفهای بزرگ
ادارهکنندگان فوتبال در ايران بدل شده است.

یحیی گلمحمدی و داستان عجیب مدافعان راستش
بهروز رسایلی| شاید نفرین شدهترین پست پرسپولیس در زمان حضور یحیی گلمحمدی
روی نیمکت سرخپوشان ،پست دفاع راست بوده باشــد .به شکلی عجیب تعامل او با
بازیکنان این پست به مشــکل خورده و حاشیههای 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 داستانهای تاریخ فوتبال
ایران است که اصال نیازی به بازگویی ندارد .مشکالت
یحیی گلمحمدی با مهدویکیا در نیمفصل دوم لیگ
دوازدهم منجر به خداحافظی غریبانه و غمانگیز کیا
شد .مهدی شاید بهترین دفاع راست تاریخ فوتبال
ایران باشد .او حتی روز خداحافظیاش 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 میآمد .حتی با آنکه هند پنالتی مشهور شیری
در بازی با اولسان هیوندای فرصت قهرمانی در آسیا
را از پرسپولیس گرفت ،او از چشم گلمحمدی 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.
خیلیها از سرمربی پرسپولیس ایراد گرفتند که اگر

شیری را نمی خواست ،چرا  3ماه
قبلش با او تمدید کرد؟
منوچهرصفروف
مدافع راست تاجیکستانی اواسط نیم فصل
اول جذب شد .او و وحدت هنانوف با هم آمدند ،اما
تا نیمفصل پشت پنجره بسته سرخها 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 بهانهای شده تا رسانههای تاجیک به انتقاد
از کادر فنی پرسپولیس بپردازند .آنها عقیده دارند
یحیی گلمحمدی نتوانسته بهخوبی از ظرفیتهای
صفروف اســتفاده کند .از این طرف هم کسانی که
به منوچهر ایمان ندارند می گویند اصال چرا یحیی
چنین مهــرهای جذب کرد که بعــدا بخواهد او را
نیمکتنشین کند؟
رامینرضاییان
این هم دردسر آخر گلمحمدی است .او یکی از
بهترین مدافعان راست این سالیان فوتبال ایران

چهرهروز

را که بین هواداران هم محبوبیت دارد نپسندیده و
دستکم تا زمان تنظیم این مطلب نسبت به حذف
او مصمم است .یحیی حتی دانیال اسماعیلیفر 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 اســماعیلیفر به اندازه کافی خوب نباشد یا
رضاییان در تیمی دیگر بدرخشــد ،گلمحمدی
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.

آقای گل مصاحبهها

عبدی همچنان میدرخشد ،اما
فقط در رسانهها

در روزهايی کــه زمزمه جدايی مهــدی عبدی از
پرســپولیس ســر زبانها افتاده ،اين بازيكن يک
مصاحبه بلند باالی ديگر انجام داده و گفته« :تا وقتی
آقای گل نشوم ،از پرسپولیس نمیروم ».حقیقت آن
است که در  2سال گذشته انبوهی از مصاحبههای
مختلف با اين مضمون از عبدی منتشر شده است.
او مدام وعده درخشش و آقای گلی میدهد ،اما در
عمل پله به پله در حال تنزل است و اين اواخر حتی از
اينكهنیمكتنشینهمیشگیتیمباشدهماحساس
ناراحتی نمیکند .به شــكلی عجیب حتی شايعه
شد غیبت او در بازی پايانی فصل برابر فجرسپاسی
بهدلیل جراحی زيبايی بینــی بوده که اگر صحت
داشته باشد ،واقعا نوبر است!
اين روزها درخشــشهای مهــدی عبدی فقط به
عرصه رسانهها محدود شــده است .اساسا در يكی
از همین مصاحبههای پرشمار بود که او بهخودش
لقب «مار زخمی» داد و حسابی بین هواداران رقیب
سوژه شد .همه اينها در حالی است که از يكی مثل
عبدی انتظار میرود به جای تمرکز روی حرف زدن،
توان و انرژیاش را معطوف به موفقیت و اثرگذاری
در زمین مسابقه کند .او قبال به وضوح نشان داده از
استعداد کافی برخوردار است ،اما غالبا متهم میشود
به اينكه به اندازه کافی دونده و جنگنده نیســت و
بیش از حد در فضای مجازی پرسه میزند .در همین
راستا ،هر مصاحبه جديدی هم که از عبدی بیرون
میآيد و او برای رقبا خط و نشان میکشد ،بیشتر
مطمئن میشويم که در زمین خبری از آقای ستاره
نخواهد بود!

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

رسول بهروش| ماهعسل قهرمان
لیگ برتر خیلــی کوتاه تر از حد
انتظار بود .امروز هواداران استقالل
بايد از قهرمانی بیشكستشــان
لذت میبردنــد و بــرای فتح جام
بعدی نقشه میکشــیدند ،اما اتفاقی
که رخ داده دقیقا برعكس است .شهد
موفقیت به سرعت در کام آبیها به زهر
تبديل شد .آنها حاال مستاصل و سراسیمه،
بیسروسامانی تیمشان را سیاحت میکنند؛
تیمی که ســرمربی ندارد و طبیعتا در بازار
نقلوانتقــاالت هم فعال نیســت .حاال اينكه
مربی بعدی چهکسی باشد ،چه تیمی ببندد و
چه نتايجی بگیرد ،خودش يک داستان مفصل
ديگر است.
نقش اول هرجومرج اين روزهای اســتقالل
اما کسی نیســت جز فرهاد مجیدی؛ مردی
که انگار غافلگیر کــردن ديگران را نوعی
«قدرتنمايــی» میدانــد و از آن لذت
میبرد .اين مربــی در روزهای پايانی
فصــل هیــچ واکنشــی به شــايعه
جدايیاش 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 بهعنوان سرمربی جديد االتحادکلبا معرفی شد تا
روشن شود توافقش با باشگاه اماراتی از مدتها 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 جدايیاش
مخالفت کند؛ همینقدر خودخواه!
در جهان فوتبال بسیار مرسوم است که مربیان پیش
از پايان فصل خبر جدايیشان را اعالم کنند تا دست
باشگاه را برای برنامهريزی باز بگذارند .اين همان کاری
است که اريک تنهاخ 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
بايرنمونیخ انجــام داد و البته مارکو رزه ،ســرمربی
مونشــنگالدباخ هم 4ماه زودتر اعالم کرد در پايان
فصل راهی دورتموند میشــود .اينها آداب و اصول
کار اســت؛ هم از نظر حرفهای 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
جدايیاش را به باشگاه نداد .يک پرسش ديگر؛ بهنظر

بالتکلیفی سوپرجامیها
وجه تشابه جالب قهرمانان لیگ و حذفی

در فصل گذشته استقالل و نســاجی بهترتیب قهرمان
مسابقات لیگ و جامحذفی 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 حرفها زياد
زده میشود و بايد ببینیم در مرحله عمل چه اتفاقی
رخ میدهد .با اين حال نكته جالب به شــرايط مشابه
قهرمانان لیگ و حذفی مربوط میشــود؛ دو تیمی
که به شكلی عجیب و غیرمنتظره درگیر مشكالت
جانبی شدند .مهمترين مسئله استقالل و نساجی
هماکنون 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
آبیها 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 تاريخیاش 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.

شما فرهاد مجیدی بزرگتر 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 بزرگترين ستارههای تاريخشان را به نوکمپ
بازگرداندند .االتحادکلبا اما يک ایمیل هم به استقالل
نزد و سرمربی اين تیم را گرفت!شــأن و شئون تیم
ايرانی چه میشود پس؟
همیشه حامی صفر تا صدی يک آدم بودن و از او قديس
بیخطا ساختن ،سختترين کار دنیاست؛ چون به هر
حال همه آدمها اشــتباه میکنند و نهايتا بار توجیه
خطای آنها روی دوش حامیان متعصب سنگینی خواهد
کرد .چنین تكلیفی اما در قبال يكی مثل فرهاد مجیدی
صد برابر سختتر 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 بیوفايی تحمل
کردهاند .حاال هم بايد به هزار ريسمان چنگ بیندازند
تا کوچ سرمربی قهرمان ايران به باشگاه تهجدولی لیگ
امارات را موجه جلوه بدهند؛ تیمــی که در رنكینگ
باشــگاهها2500 ،پله پايینتر از استقالل ايستاده .به
راستی که چقدر سخت اســت هوادار فرهاد مجیدی
بودن!

لیگ برتر ایران(جام خلیج فارس) -فصل بیست ویکم
گل خورده

تفاضل گل امتیاز

رتبه

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل زده

1

استقالل

30

19

11

-

39

10

29

68

2

پرسپولیس

30

18

9

3

44

21

23

63

3

سپاهان

30

16

8

6

43

21

22

56

4

گل گهر

30

13

12

5

37

28

9

51

5

فوالد

30

13

10

7

30

22

8

49

6

مس رفسنجان

30

12

9

9

39

29

10

45

7

ذوب آهن

30

10

7

13

21

25

-4

37

8

آلومینیوم اراک

30

7

16

7

20

23

-3

37

9

پیکان

10

30

7

15

8

26

27

-1

36

11

هوادار

29

8

10

11

18

22

-4

34

صنعت نفت

29

8

9

12

23

30

-7

33

12
13

نساجی

29

6

15

8

24

31

-7

33

تراکتور

29

6

10

13

23

32

-9

28

14

نفت مسجد سلیمان

30

3

13

14

14

35

-21

22

15
16

شهر خودرو

30

2

11

17

17

43

-26

17

فجر سپاسی

30

2

11

17

10

29

-19

17
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زیدان سرسفره قطر

سوژهروز

پنجره پرسپولیس؛
همان همیشگی

منابع نزدیک به باشگاه پاریسنژرمن در حال
خبرسازی درباره توافق زیزو با این باشگاه هستند

پرونده بدهی پرســپولیس به باشــگاه شــهرخودرو باالخره پنجره
نقلوانتقاالتی 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 گلمحمدی از مشــهد به تهران اســت .يحیی
در نیمفصل لیگ نوزدهم يعنی دیماه98به 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 شكايتهای باشگاه مشهدی کمتوجهی کرد و ديروز در حالی علیه
پرسپولیس حكم داد که شهرخودرو به لیگيک سقوط کرده است! در
حكم کمیته انضباطی مقرر شده پرسپولیس تا زمانی که بدهیاش را
به شهرخودرو نپردازد حق ثبت قرارداد بازيكنان جديدش را نخواهد
داشت .سرخپوشان پیش از اين هم بهخاطر شكايت آنتونی استوکس با
پنجره بسته مواجه بودند و حاال پنجرهشان دوقبضه بسته شده که البته
بهزودی آن را باز خواهند کرد تا قرارداد ستارههای جديدشان را ثبت
کنند .رضا درويش مديرعامل پرســپولیس ديروز در واکنش به حكم
کمیته انضباطی گفت« :قبال اســتیناف در اينباره 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 بهحساب اين باشگاه ريختیم و اين روند ادامه خواهد
داشت ».بله ،اين روند ادامه خواهد داشت.

Zinedine
Zidane

در پاریــس بــرای آمــدن زینالدینزیدان
روزشــماری میکنند .گفته میشــد اخراج
پوچتینو از سرمربیگری و لئوناردو از مدیریت
ورزشی باشــگاه پاریســنژرمن 2شرط از
شرطهای امباپه برای تمدید قرارداد بوده و البته
شرط دیگرش نظارت کامل روی نقلوانتقاالت
بوده که بهنظر میرسد 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 ،رئیسجمهور
فعلی و نیکال ســارکوزی ،رئیسجمهور قبلی
فرانسه با زیدان صحبت کردهاند 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 .قطریها هم در همین حین
مجسمه ضربه ســر او به تخت سینه ماتراتزی
را که بهدلیل اعتراض تندروها در این کشــور

برداشته شده بود ،دوباره بر سر جای قبلیاش
برگرداندند تا از این طریق دل او را بهدست آورند.
زیزو مدتها سفیر قطر هم بود تا اذهان عمومی را
نسبت به کشور میزبان جام جهانی تلطیف کند.
بنابراین رابطه مالی خوبی هم با قطریها دارد.
بهنظر میرسد تغییرات در پاریس ،پس از انتصاب
لوییس کامپوس بهعنوان مشــاور فوتبال ،با
سرعت بیشتری دنبال میشود .پیشتر فابریتزیو
رومانو ،خبرنگار معتبــر نقلوانتقاالتی فوتبال
گام بعدی ناصر الخلیفی را اخراج مائوریســیو
پوچتینو در روزهای آینده دانسته بود .با همه
اینها شنیده شده که این خبرسازیها از سوی
منابع نزدیک به باشگاه قطری -فرانسوی صورت
گرفته تا زیدان را در رودربایســتی قرار دهد.
اخبار ساختگی دیگر نظیر اینکه او 2شرط برای
آمدن گذاشــته؛ یکی ماندن امباپه و دیگری
کنترل کامل روی نقلوانتقاالت یا سفر خصوصی
به پاریس بــرای تکمیل مذاکــرات هم از این

تصمیم خندهدار بارسا

بارسلونا سرانجام با ســرخی روبرتو تمديد کرد .بازيكنی که از 19سالگی در
باشگاه بوده و گل ششم بارسلونا در ريمونتادای تاريخی مقابل پاریسنژرمن
را به ثمر رسانده ،تنها يک سال اعتبار دارد تا در اين تیم بماند .اتفاق خندهدار
اين است که باشگاه برای او رقم فســخ قرارداد 400میلیون يورويی تعیین
کرده تا هیچ باشگاهی نتواند روبرتو را بربايد .بازيكنی که يکسال است فوتبال
بازی نكرده و تنها قرار است يکسال بماند چرا بايد رقم فسخ به اين بااليی داشته
باشد؟ شــايد اگر بند فســخ 40میلیون يورويی برايش میگذاشتند ،يک باشگاه
وسوسه میشد و با پرداخت اين رقم او را به خدمت میگرفت .فراموش نكنیم اگر باشگاهی
عالقه به اين کار داشت ،میتوانست سرخی روبرتو را در همین هفتههايی که بازيكن آزاد بود
به خدمت بگیرد .بازيكن سال آينده در همین موقع آزاد و رايگان میشود ،بنابراين تعیین
چنین رقمی برای بند فسخ او عجیب و خندهدار است.

دست خبرسازیهاست .این در حالی است که
زیزو با خانواده در تعطیالت در ایبیزای اسپانیا
بهســر میبرد .آلن میلیاچو ،مشاور و نماینده
زینالدین زیدان با تکذیب مذاکرات گفته« :همه
این شــایعات در مورد توافق با پاریسنژرمن
بیاساس است .مالک پاریسنژرمن مستقیم ًا
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 دانســتهاند
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 تازهای درباره توافق منتشر نشود،
میتوان به اصالت اخبار منتشر شده درباره توافق
زیدان با پیاسجی شک کرد .در روزهای اخیر
افرادی مثل مورینیو ،یواخیم لوو و گالتیه هم برای
هدایت باشگاه معرفی شدهاند.

شير كوچه خلوت

چهرهروز

فرنکی دییونگ

باشگاه منچستريونايتد نخستین پیشــنهاد خود به ارزش
60میلیون يورو به عــالوه 10میلیون پاداش را برای جذب
فرنكی دیيونگ ارائه کرده اما بارســلونا در بدترين اوضاع
اقتصادی تاريخش اين پیشــنهاد را نپذيرفته و درخواست
100میلیون کرده اســت .باشــگاههای منچسترســیتی،
پاریســن ژرمن و بايرن مونیخ نیز به جذب فرنكی 25ساله
عالقهمندند اما رقم درخواستی کاتاالنها باالست .بارسا میتواند
با همین 60میلیون يورو و پساندازی که از محل دستمزد باالی دیيونگ
صورت میگیرد ،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 نمیدهد .بازيكنان ديگری نظیر آسپلیكوئتا،

بیلد ادعا کرد که باشگاه بایرن مونیخ درحال
بررســی معاوضه فرنکی دییونــگ و رابرت
لواندوفسکی است ،هافبک هلندی بارسلونا از
پیوســتن به جمع باواریاییها استقبال خواهد
کرد .روز گذشته خبر رســید باشگاه بایرن که
نتوانسته تا به امروز لوا را به ماندن راضی کند،
شــرایط انتقال هریکین به مونیخ را از تاتنهام
جویا شــده اســت .کین فصل
گذشته تا آستانه حضور در
در
منچسترسیتی پیش رفت
مشابه
اتفاقی
انگلیس
و حاال باید دید امسال
14بازیکن
افتاد.
خودمان
فوتبال
چه سرنوشــتی پیدا
را
برنلی
باشگاه
آزاد
بازیکن
بهعنوان
میکند.
بن
مثل
بازیکنانی
ازجمله
کردند
ترك
دنیلــو ،هافبــک
لنون،
آرون
تارکوفسکی،
جیمز
می،
دفاعــی پالمیراس،
فیل بردســلی ،دیل استفنز
مورد توجه بارســلونا
و اریــک پیتــرز.
قرار گرفته .بارسا دنبال
روبن نوس است اما اگر در

لیورپــول در بازیهای رودررو با 4تیــم باالی جدول
وضعیت خوبی نداشت .عجیبتر اينكه نايبقهرمان
لیگ برتر تنها 11روز رنگ صدر را ديد ،هرچند
در پايــان 29امتیاز به دســت آورد و تنها
يکامتیاز بــا منچسترســیتی قهرمان
فاصله داشــت .منچسترسیتی 861روز
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 تیمهای
اول تا چهارم لیــگ برتر موفق به
کسب پیروزی نشــد (تساوی در
هر 6ديدار 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 ،يکبار موفق به پیروزی
مقابل تیمهای اول تــا چهارم جدول
شد (پیروزی يک بر صفر مقابل تاتنهام).
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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 هماکنون 560میلیون يورو حقوق میدهد
که اگر مسی مانده بود ،اين رقم به 6۳0میلیون يورو در سال میرسید.
رئالمادريد 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 .بايرنمونیخ که به ستارگانش خوب پول
میدهد ،در مجموع ۳00میلیون يورو برای دستمزدها هزينه میکند.
اين شرايط در حالی است که بارسا ستارههای ديگری نظیر ژول کنده،
کولیبالی و برناردو ســیلوا را هم میخواهد اما حاضر نیست قدمی برای
تراز مالی بردارد.

این راه شکســت بخورد ،سراغ هافبک برزیلی
خواهد رفت که قیمــت او 2۰تا 25میلیون یورو
است.
ایجنت کولیبالی به ناپولی اطالع داده اســت
که این بازیکن میخواهد تابســتان امسال به
بارسلونا برود.
کپا ،دروازهبان چلسی که گرانترین دروازهبان
تاریخ فوتبال است ،میخواهد چلسی را به مقصد
التزیو ترك کند اما مشــکل بزرگ دستمزدی
است که میگیرد .دروازهبان اسپانیایی باید کلی
در حقوقش تخفیف بدهد .او در چلسی هفتهای
1۹۰هزار پوند میگرفت و این در حالی است که
مندی کمترین دستمزد را بین بازیکنان این تیم
میگیرد.
چلسی و منچستریونایتد هم به دنبال استفان
دفرای هســتند .او میتواند اینتر را در پنجره
نقل و انتقاالت تابستانی ترك کند .قراردادش
در ســال 2۰23به پایان میرسد و توافقی برای

الكالسيکوی اضافی

يک الکالسیكوی دوستانه تابستانی در السوگاس در پیش
است .نخســتین دوره تور قهرمانان فوتبال توسط ،GEA
تابستان امسال و با حضور 5باشگاه بزرگ در 4شهر آمريكا
برگزار خواهد شــد که يكی از بازیهای آن الکالسیكويی
است که بین رئالمادريد و بارســلونا برگزار میشود .جدا
از رئال و بارســا ،يوونتوس هم در اين رقابتها حضور دارد
و 2تیم هم از مكزيک در اين تور شرکت میکنند .برنامه
مهمترين مسابقات اين تور به اين شرح است:
بارسلونا  ................رئالمادريد ( 1مرداد ،السوگاس)
بارسلونا ............................يوونتوس ( 4مرداد ،داالس)
رئالمادريد ............يوونتوس ( 8مرداد ،لسآنجلس).

اكوادور حذف نمیشود

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 جامجهانی2202
قطر حضور خواهد داشت و شیلی جايگزين آن نمیشود.

تمدید وجود ندارد .مدافع میانی هلندی پیشنهاد
نیوکاسل را رد کرده است.
پاریسنژرمن به اشکرینیار عالقه دارد و برای
خرید او 5۰میلیون یورو به اینترمیالن پیشنهاد
داده اما اینتر برای مدافعش ۶۰میلیون میخواهد.
آسنسیو میخواهد به سال آخر قراردادش در
رئال مادرید عمل کند و رایگان جدا شود اما شاید
در همین تابستان به منچستریونایتد بپیوندد.
آندرهآ پیرلو با قراردادی تا سال 2۰24هدایت
فاتح کاراگومروك را برعهده گرفت .او با سابقه
تنها یکفصل مربیگری در یوونتوس و از دست
دادن قهرمانی و پاره کــردن نوار قهرمانیهای
۹ساله این تیم ،رزومهای برای خودش ساخته.
باشــگاه لیل درحال مذاکره با پائولو فونسکا
سرمربی سابق آا ِس رم اســت تا او را بهعنوان
سرمربی جدید خود منصوب کند و دو طرف به
توافق نزدیک هستند .این مربی پرتغالی تا به حال
در لیگ فرانسه مربیگری نکرده است.

ليگ ملتها ادامه دارد

در ادامه لیگ ملتهای اروپا و در هفته سوم اين رقابتها
فرانسه باز هم مساوی کرد ،اينبار 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  6و کرواســی و اتريش با 4امتیاز باالتر از
فرانسه ايستادهاند .کرواسی که توانست دانمارک را ببرد،
وضعیتش را در جدول سروسامان داد .لوکا مودريچ بازی
شماره 151ملی خود را برای کرواتها انجام داد و يک
نیمه در اين مسابقه به میدان رفت .اين پنجاهوپنجمین
بازی اين بازيكن در آســتانه ۳7سالگی در اين فصل در
همه رقابتها بود؛ او بیش از 4هزاردقیقه در اين فصل به
میدان رفته که برای بازيكنی در اين سن عجیب است.
امشب در همین چارچوب 2بازی ديگر بهصورت همزمان
برگزار میشود .اسپانیا بار ديگر با جمهوری چک بازی
میکند .ماتادورها در بازی رفت 2بار در دقايق پايانی هر
نیمه گل تساوی را به اين تیم زدند .وضعیت اسپانیا در
جدول بد نیست اما ۳امتیاز از پرتغال عقب است .پرتغال
که بازی رفت را  4بر صفر از سوئیس برده ،بار ديگر با اين
تیم بازی میکند .تیم ملی پرتغال با فرناندو سانتوس به

صمد خوشبخت میشود؟

انتخاب صمد مرفاوي به عنوان ســرمربي تیم ملي جوانان ايران يكي
از اتفاقات عجیب روز گذشته بود .ســابقه مرفاوي و کارنامهاي که او
در سالهاي آخر مربیگرياش در فوتبال ايران به جا گذاشته ،به هیچ
عنوان انتخاب او را به عنوان ســرمربي يكي از تیمهاي ملي رده پايه
توجیه نميکند .آخرين فعالیت مربیگري مرفــاوي ،حضور در کادر
فني محمود فكري در تیمهاي نســاجي و استقالل بوده است .صمد
که خودش سالها در لیگ برتر ايران ســرمربیگري کرده بود در اين
سالها بهدلیل 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 ميشد .او پیش از اينكه
با اين عنوان به روي نیمكتهاي لیگ برگردد ،آخرين بار در سال96
توانسته بود نیمكتي براي سرمربیگري پیدا کند اما آخرين سالهاي
سرمربیگرياش با انداختن 2تیم از لیگ برتر به پايان رسیدند .مرفاوي
در نیم فصل لیگ چهاردهم به پیكان رفت و در پايان فصل اين تیم را
روانه لیگ دستهاول 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 رتبههاي نهم و هفتم را در لیگ
برتر به دست آورده بود .در واقع آخرين موفقیتهاي نسبي صمد مرفاوي
در مربیگري به دهه 80برميگردد که او با استقالل به رتبههاي 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 غیرقابلدفاعي به نظر ميرسد .يعني آن 9گزينه ديگر
از مردي که 5سال است سرمربي نبوده و هرگز افتخار بزرگي نداشته،
ضعیفتر بودند؟

100بازی ملی رسید .او يک يورو و يکلیگ ملتهای
اروپا را بــرای پرتغالیها به ارمغــان آورده و هماکنون
يكی از پرســتارهترين تیمهای ملی جهان را در اختیار
دارد .کريســتیانو رونالدو در مراسم تجلیل از سانتوس
برای رســیدن به 100بازی با تیم پرتغــال در حضور
رئیسجمهور پرتغال شــرکت کرد .رونالدو هم در اين
بازی به190بازی ملی میرسد که همچنان بین بازيكنان
اروپايی يکرکورد است اما بیشترين تعداد بازی در تاريخ
فوتبال نیست .او برای رسیدن به اين افتخار 5بازی ديگر
هم میخواهد تا با نفر اول جدول برابر شــود .فهرست
بازيكنانی که بیشترين بازی ملی را در کارنامه دارند:
 1سو چین آن195 ............................................بازی
 2بادرالمتوا194 ................................................بازی
 3کريستیانو 189...............................................بازی
 4احمد حسن184.............................................بازی
 5احمد مبارک18۳...........................................بازی
 6سرخیو راموس180........................................بازی
 7محمد الدعايه 178.........................................بازی
 8کلوديو سوارس177.......................................بازی
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جعفری را نمیبینید؟

لیگ برتر فوتبال زنان پس از 8ماه بــا قهرمانی خاتون بم به
پايان رسید .اين هشتمین قهرمانی بمیها در لیگ برتر است
و اين تیم را بايد پادشــاه بیرقیب فوتبال زنان ايران نامید.
اما چرا موفقیتهای اين تیم بهخصوص سرمربیاش 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 تراژدیهــای زندگی برای خود و
شاگردانش داستان حماســی خلق کند .اين روزها سؤال
خیلیهاست که چرا نیمكت تیمملی فوتبال زنان هیچوقت
نصیب او نشده .اين سؤال بجايی است.

مسابقات جام تختی در تنكابن
به پايان رسید؛ امیرمحمد يزدانی،
امیررضا معصومی و رضا اطری از
کشتیگیران موفق اين جام بودند

چهلودومین دوره مسابقات جام جهانپهلوان تختی در حالی به پایان رسید که در ۹وزن نمایندگان
ایرانرویسکوینخستقرار گرفتند.دروزن۶5کیلوگرموازگنتوانیانازارمنستانتنهاشرکتکننده
خارجی بود که با شکست همه مدعیان توانست مدال طال را کسب کند .در وزن 7۰کیلوگرم امیرمحمد
یزدانی نایبقهرمان جهان ناکامی در مسابقات قهرمانی کشور را جبران کرد و این بار مدال طال گرفت .در
دسته فوقسنگین هم امیررضا معصومی فرزند فردین معصومی دارنده مدال نقره و برنز جهان توانست
روی سکوی نخست قرار گیرد .با توجه به عدمحضور امیرحسین زارع و یداهلل محبی در جام تختی ،باید
منتظر رقابتی جذاب در این وزن بین3سنگینوزن باشیم.

لیگ محالت

تیم ملی فوتسال زنان عراق پس از حدود18سال عدمفعالیت ،به
تازگی باهدايت شهناز ياری شروع به فعالیتکرده استامابهنظر
میرسدبايدتیمعراقراتیمدومزنانايراننامید،چراکهاينتیمبا
اجازهفدراسیونفوتباليکاردوی10روزهدرکمپتیمهایملی
برگزار کرد .اين لطف فدراسیون با فاجعهای همراه شد .در اقدامی
عجیب تعدادی از بازيكنان ايران با لباس تیم ملی کشورمان در
ديداریدوستانهمقابلتیمملیعراقحاضرشدند.تیمايرانبدون
نظارت فدراسیون و بدون درنظر گرفتنشان تیم ملی در زمین
حاضر شد .تیم حتی مربی هم نداشت .بهنظر میرسد خانم ياری
اينجارابالیگمحالتاشتباهگرفتهاست.

بازگشت امیرمحمد

اردویجديدتیمملیفوتبالزنانبرایحضوردرمسابقاتآسیای
مرکزی و زيرنظر مريم ايراندوست برگزار میشود .اين اتفاق در
حالی رخ میدهد که قرارداد ايراندوست و کادرش اسفندماه به
پايان رسید .اين موضوع شايعاتی را به همراه داشته است .گفته
میشوداينتورنمنتآخرينحضورايراندوستدرتیمملیاست.
ايراندوســت با تیم ملی صعودی تاريخی به جام ملتهای آسیا
داشت اما در جام ملتها نتايج خوبی مقابل تیمهای قدرتمندی
چون چین و چین تايپه کسب نكرد .اما از کادر فنی تیمی که فقط
6ماهوبدونهیچبازیدوستانهایراهیمسابقاتیسطحباالشده
بود،چهانتظاریمیشدداشت؟کمیمنصفباشیم.
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ساده

انتخابی در خارج از کشور

پژمان درستكار ،سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد که از
نزديک کشتیها را تماشا میکرد ،درباره رقابتهای جام
تختی،گفت:مسابقاتباشرايطوکیفیتخوبیبرگزارشد
و چند کشتیگیر 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 ملیپوشان برای مسابقات جهانی صربستان،
گفت« :با برپايی جلسه کمیته فنی در روزهای آينده
برای تعیین تاريخ مرحله نهايی انتخابی تیم ملی
تصمیممیگیريموانتخابیبرخیاوزانهماحتماال
در خارج از کشور برگزار میشود .امیدوارم تیمی
انتخاب شود که بتواند بهخوبی از حیثیت کشتی
ايران در مسابقات جهانی صربستان دفاع کند و
باعث خوشحالی مردم شود .يكی از هدفهای
چرخه انتخابی که محور آن عدالت و شايستگی
است ،کمککردن به پشتوانههای کشتی است و
خدا را شكر اکثريت جامعه کشتی از اين چرخه
رضايتدارند».مسابقاتجهانیصربستان2022
اواخر شهريورماه برگزار خواهد شد.

 -1مسجد و تكیه تاريخی در
شهر يزد -متنفر
 -2فیلمــی از بهروز افخمی
بــا بــازی نیكــی کريمی-
هنــراول -به رخکشــیدن
نیكويی
 -۳مخفف ديگر -فرســتاده
خدا -خوشطعم
 -4نام کوچک هیتلر -گلی
آپارتمانی -مرهم
 -5مرواريد -لشــكر -دور
چیزی را فرا گرفتن
 -6خرس سیاه و سفید -شاه
افسانهای و محبوب بريتانیا-
نفی عرب
 -7قــد و باال -جنــس -از
اقتصادی تريــن خرما های
کشورمان
 -8دورويــی -از آن گالب
میگیرند -ناسیونال
 -9فاقد تحرک  -مســابقه
اتومبیلرانی -وطن
 -10حیوانی نشخوارکننده-
امتحان -حداقل
 -11تشخیصدادن -ستاره
کمپیدا -سخن بیپرده
 -12ويـــروس سـگـــی-
جانشین وضو -پرکردن
 -1۳منزجر -مهربان -سگ
انگلیسی

 -14پاســخ مثبت -رمانی
درباره واقعه عاشــورا نوشته
صادق کرمیار -شكیبا
 -15جاده پیــچ در پیچ که
کرج را بــه مازندران متصل
میکنــد -نويســنده رمان
کافهنادری
عمودی:

 -1شــماره ها -شــیرينی
تبريز -از الفبای انگلیسی
 -2نمايشنامهای نوشته اکبر
رادی -فرماندهان
 -۳پــول بلژيــک -ورم-
خوانــدن قــرآن بــا قرائت
درست و آهنگ خوب
 -4خــاک ســرخ -نفرين-
آمادهساختن
 -5تــبــاهکــنــنــــده-
موتورســیكلت بدوندنده-
سازهای برای حصارکشی
 -6نوشیدنی سكرآور -تاج
پرندگان -فرشته مهر
 -7پیاز سفت و يک تكهای-
مدرن و پیشرفته -تلخ
 -8پايتخت نروژ -صدا های
موزون و خوشايند -بیمار
 -9اســتفراغ -مــادهای که
از سوزاندن شــكر به دست
میآيد -زن گندمگون
 -10زشــتـــی -چـشـم -

نـیمصـدای سـگ
 -11امر به آمدن -تأيید خارجی-
شمشیرزن
 -12آشفته و پريشــان -کنايه-
نشانه اختصاری «صفحات»
 -1۳ترنــم -خنــدهآور -فقیر و
بیچیز
 -14ايشــان -معروفترين گیاه
تاالب انزلی که شهرت جهانی دارد
 -15برهنه -تحتتأثیر حرفهای
ديگران است -همايش علمی
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بود ،طبق چرخه انتخابی تیم ملی از حضور در اين
رقابتها 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 علیسوادکوهی بود .سوادکوهی
بهدلیل کسب مدال طالی قهرمانی آسیا از شرکت در
جام تختی معاف بود.
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درگیری در دسته فوقسنگین
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رضا اطری ،ملیپوش 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 کشتیگیران ايرانی نتوانستند سد راه
توانیان ارمنی شوند و اين کشــتیگیر به مدال طالی اين
وزن المپیكی رسید .رحمان عموزاد که قهرمان آسیا شده

در دسته فوقسنگین ،مهدی هاشــمی در فینال مقابل
امیررضا معصومی قرار گرفت؛ رقابتی پرحاشیه که هاشمی
آن را نیمهکاره رها کرد و به کشتی ادامه نداد .درحالیکه
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اطری با ورژن جدید

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

ساده

8

کشتی با نتیجه  2بر صفر به نفع معصومی دنبال میشد،
هاشمی اعتقاد داشت معصومی بهصورتش ضربه میزند .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
روبهرو شد .اينبار هاشمی دوبندهاش را درآورد و به سمت
کمیته فنی رفت و پس از آن هم ديگر به کشتی ادامه نداد.
هاشمی بهدلیل اين رفتار ديسكالیفه شد و به کل از جدول
رقابتها کنار رفت.

امیرمحمــد يزدانی ،دارنده مــدال نقره جهــان در وزن
65کیلوگرم بعد از مسابقات جهانی نروژ به وزن70کیلوگرم
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 اينبار 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 2021از ارمنستان با نتیجه  ۳بر 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.

احیای تیم ملی زنان

جدولاعداد | 4226

عكسها| فدراسیون کشتی|
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خبرها

اکران

رونمایی از «فریادهای خاموش؛
روزنگاشت تنهایی»

آغاز اکران هناس

افتتاحیه «بدون قرار قبلی»
در مشهد مقدس برگزار شد

اولین کنسرت تابستانی ارکستر
سمفونیک در تاالر وحدت
گزارش

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدريان در تیرماه طی
2شب در تاالر وحدت روی صحنه میرود .اين تاالر پنجشنبه و
جمعه ،دوم و سوم تیرماه ،ساعت 21:۳0میزبان 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 .شُ لَیل(ثمین باغچهبان)،
ويرانه(ثمین باغچهبان) ،سمفونی شــماره(104ژوزف هايدن)،
ســمفونی کنســرتانت برای ويولن ،ويوال و ارکستر(ولفگانگ
آمادئوس موتسارت) 4قطعهای است که در اين کنسرت نواخته
میشوند .ارکستر سمفونیک تهران از ابتدای امسال در روزهای
14ارديبهشــت به رهبری ولفگانگ ونگنروت و  11و  12خرداد
به رهبری نصیر حیدريــان در تاالر وحدت بــه اجرای قطعاتی
کالسیک از آهنگسازان بزرگ جهان پرداخته است .عالقهمندان
میتوانند بلیت اجرای ارکستر سمفونیک تهران را از سامانه ايران
کنسرت تهیه کنند.

حال نامساعد پرویز دوایی

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 میشود در
جشــنواره ترايبكا به نمايش درمیآيد .کیت بالنشــت بازيگر و
ترنس مالیک کارگردان در يک پروژه جديد بــه نام «اوولور» يا
« »Evolverهمكار شــدهاند که بهعنوان 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 میبرد .مخاطب میتواند 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 بزرگتر آن را در فستیوالها و موزههای
سراسر جهان به نمايش بگذارند و تا سقف 100نفر همزمان از آن
استفاده کنند .مالیک و بالنشت بهعنوان تهیهکننده اجرايی در
پروژه حضور دارند و با ادوارد آر .پرســمن تهیهکننده کارکشته
هالیوودی همكاری میکنند .پرسمن و مالیک نخستین همكاری
خود را سال 197۳در فیلم «زمینهای لميزرع» تجربه کردند که
نخستین فیلم ساخت مالیک بود.

روزنامهنگار

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 افتتاحیهای 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 اصلیاش سفری
معنوی را پشت سر میگذارد.
از قلب اروپا تا بارگاه امام رضا

(ع)

«ياســمین لطفی که سالهاست ســاکن برلین
است و در دوران کودکی ،به آلمان مهاجرت کرده،
پس از  ۳دهه به وطن بازمیگردد .او در اين ســفر
که پسر مبتال به اوتیســمش را نیز به همراه دارد،
میکوشد پاســخی برای پرسشهايی که سالها
با او همراه بوده بیابد ».اين خالصه داســتان فیلم
بدون قرار قبلی است؛ خالصهای که بدون اسپويل
کردن داستان میشــود روايتش کرد .پنجمین
ساخته بهروز شعیبی ،با نگاهی به داستانی نوشته
مصطفی مستور ساخته شده است .فیلمی دشوار و
پرلوکیشــن کــه بخشهايــی 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.

سفر معنوی باورپذیر
یکی از مشکالت معمول سینمای ایران در تولیداتی که بهعنوان معناگرا شهرت یافتهاند ،تصنع و غلبه
شعار بر حال و هوای اثر است .بازخوردهای نمایش بدون قرار قبلی نشاندهنده این نکته بود که بهروز
شعیبی در فیلمی که حال و هوایی معنوی دارد دور از شعار و با ظرافت عمل کرده است؛ نکتهای 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 میکشد و به میانجی این روایت ،مخاطب را هم به سفری درونی دعوت میکند .این
دعوت و سفر البته صرفا یک تجربهوجودی نیست بلکه دامنه آن به سرزمین و فرهنگ و سنتهای
بومی و ملی هم گسترش مییابد .یاسمن از آلمان به ایران میآید تا در خاکسپاری پدری که  3۰سال
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 .نشانههایی که فیلمساز از فرهنگ و تمدن ایران با مولفههای ملی و مذهبی میگذارد
تأکیدی نمادین بر همین دعوت است .دعوت به بازگشت به خویشتن .یاسمن در این سفر  3مکان و
جغرافیا را تجربه میکند .از برلین به تهران و از تهران به مشهد .او وقتی به مشهد میرسد گویی به
تجربهای شهودی دست مییابد و نوعی رهایی درونی و رستگاری را تجربه میکند .از حال بد به حال
خوب میرسد حتی فرزند اوتیسمش هم بهتر میشود« .بدون قرار قبلی» را باید فیلمی مکاشفهای و
جستوجوگرانه دانست که در این جستوجو بیش از هویت خانوادگی این هویت فردی یاسمن است
کهتطهیرمیشودوتغییرمیکند.حتیباردیگرعشقراهمتجربهمیکندوازرنجتنهاییرهامیشود.
در واقع «بدون قرار قبلی» یک فیلم سفرنامهای است که از سفر در آفاق به سفر در انفس میرسد.

مكث

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
20خردادماه در ســینماهويزه برگزار شد و عالوه بر
افتتاح فیلم از سالها 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 طالبزاده
 2هنرمند تازه درگذشته ،ابراز امیدواری کرد تا فیلم
«بدون قرار قبلی» با فروش خوب و آغاز مقدسی که
در شب میالد حضرت رضا(ع) دارد پلههای 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
ايلبیگی 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 سالها تالش استاد
رضا صابری تقدير به عمل آمد.

8کارگرداندر 11اپیزود

سیما

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

فهیمه پناهآذر
روزنامهنگار

خانه تولیدات جوان فعالیت خود را از سال 97شروع کرده ،در اين خانه
مسیر استعداديابی و رشد کارگردانان درنظر گرفته شده است .رسالت اين
گروه در خانه تولیدات جوان ،پرورش استعدادها در حوزههای تلهفیلم،
سريالسازی ،نماهنگ و تیزر است .تازهترين محصول اين خانه نگارش
سريال و تولید آن در 11اپیزود به نام «تازهوارد» است .سريالی که بعد از
«حكم رشد» در شبكه  ۳روی آنتن میرود.
اين سريال 8کارگردان دارد که  ۳کارگردان هرکدام  2اپیزود کارگردانی
کردند و  2کارگردان ديگر هم هر کدام يک اپیزود را کارگردانی کردهاند.
شروع نگارش فیلمنامه با گروه نويســندگان ترمه بوده که ابتدا قرار بود
محسن دريالعل تهیهکنندگی آن را بر عهده داشــته باشد ،اما بهدلیل
مشغلههايی 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 «تازهوارد» قرار است روی آنتن برود .اين سريال
درباره فرزندآوری اســت و در هر کدام از اپیزودها داســتانهايی درباره
مشــكالت و نكات فرزندآوری عنوان میشود .موضوعی که بهطور حتم
با توجه به خطوط قرمز ســازمان و تولیداتش ،سختیهايی در آن وجود
داشته و دارد.
تربیت نسل جدید فیلمسازان متعهد

بهگفته سازندگان اين سريال که ريشــه در خانه تولیدات جوان دارند،
مهمترين نكته ســريال «تازهوارد» 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 «تازهوارد» چه نتايجی را
بهدنبال خواهد داشت.با توجه به پروسه تولید اين سريال و پايان تولیدش،
شبكه  ۳با حضور محســن برمهانی ،معاون جوان و جديد سیما مراسم
رونمايی برايش برگزار کرد.
«تازهوارد» 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  ۳که 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 داشتهاند و اينجا بچهها روی موضوع جمعیت کار نمايشی کردهاند.

روایتهای کارگردانان سریال 11اپیزودی

نكته دوم اين است که «تازهوارد» يک کار درون جبههای 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
 8برادری داريم که برای نخستین بار است کار نمايشی در اين حجم دارند.
هر يک ،قطعه مستقلی در چارچوب و فضای حرفهای و زمان تولید هستند.
چارچوبهای فنی کار از همه جهات با چارچوبهای رسمی و حرفهای
سازمان انجام شده است».
15۰لوکیشن و 35بازیگر

تهیهکننده سريال «تازهوارد» محمدجواد موحد است .وی درباره
اين سريال میگويد« :اين کاری است که من تجربهای  8ساله در
باشگاه فیلم ســوره برايش دارم و زمانی که اين مجموعه تاسیس
شد شعارش اين بود که ساخت آدمها از فیلمها مهمتر است ».وی
تصريح میکند« :در اين مجموعه  8کارگردان وارد کار شــدند که
کارگردان اولی بودند اما 12نفر توانمند شدند .ادعا میکنیم مسیری
را شروع کرديم که بسیار مهم است .من اساسا کارم در حوزه تربیت
نیرو در فیلمسازی است و میدانم خیلی کار سختی است .متن اين
اثر در مجموعه اوج نگارش شد که يک مجموعه  10فیلمنامهای به

افتتاحیه اکران مردمی فیلم سینمايی «هناس» با حضور همسر
شهید داريوش رضايینژاد و عوامل فیلم سینمايی «هناس» در
پرديس سینمايی آزادی برگزار شد .بهگزارش همشهری ،نخستین
اکران مردمی فیلم سینمايی «هِناس»جمعه شب(20خردادماه)
با حضور مريال زارعی و کوثر حیدری بازيگر فیلم ،شهره پیرانی و
آرمیتا رضايینژاد همسر و فرزند شهید داريوش رضايینژاد ،حسین
دارابی کارگردان و محمدرضا شفاه تهیهکننده در سینما آزادی
برگزار شد .پیش از نمايش فیلم محمدرضا شفاه در سخنانی کوتاه
عنوان کرد :فیلم «هِناس» داستان زندگی واقعی شهره پیرانی،
همسر شهید داريوش رضايینژاد است .پس از آن ،شهره پیرانی،
همسر شــهید داريوش رضايینژاد نیز بیان کرد« :هِناس» شايد
جزو معدود فیلمهايی است که در اين ژانر ساخته شده ،از مريال
زارعی که جزو بازيگران منحصربهفرد در سینمای ايران است ،برای
پذيرش اين نقش تشكر میکنم و بايد بگويم همكاری با او باعث
افتخار من است .همچنین از حسین دارابی و محمدرضا شفاه که
دغدغهمندانه اين فیلم را ساختند ،تشكر میکنم .در ادامه مريال
زارعی ،بازيگر «هِناس» با بیان اينكه امیدوار است مردم بیشتر از
قصه اين فیلم سینمايی و اکران آن آگاه شوند ،مطرح کرد« :هِناس»
بخشی از تاريخ معاصر سرزمین ماست؛ سرزمینی که اگر تاکنون
ايستادگی کرده و مانده بهدلیل 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 بهدنبال 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.

حرکتقطاراکرانبدونقرارقبلیازمشهدمقدس

سريال «تازهوارد» به موضوع فرزندآوری و مشكالت و موانع آن میپردازد

رضا بنفشهخواه در نمايی از سريال تازهوارد

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 توصیفکننده و ستايشگر عشق،
زيبايی ،رؤيا و خاطره دانست و ادامه
داد :هرچند به دوايی نقد میشود که همواره از گذشته و نوستالژی
میگويد ،اما موضوع نوشتههای غیرسینمايی او فقط خاطرههای
دوران کودکی و نوجوانی نیست ،بلكه او گاه چنان آدمی را در يک
لحظه خاص غرق میکند که هیچ ارتباطی به نوستالژی ندارد .از
میان همه هنرمندان تمام رشتهها و در همه دورانها هیچکس
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 عشقهای من اين بوده که برای تمام کسانی
که دوستشان دارم ،قطعهای از پرويز دوايی بخوانم هرچند که
همیشه متاثر میشوم و نمیتوانم نوشته او را تا آخر بخوانم.

شهاب مهدوی

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 دربارهاش
نوشتند با کلید واژهای 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 میکند .شعیبی در اينباره میگويد «:اگر
از زندگی پرمشغله خود فاصله بگیريم ،با خانوادههايی
مواجه میشويم که روابط انسانی برای آنها در اولويت
قرار میگیــرد .گاهی اوقات در قصــه و نقطه عطف
بهدنبال کنش يا کشــمكش بیرونی میگرديم؛ اما

در فیلمهايی چون «بدون قرار قبلی» اين حالت رخ
نمیدهد و هدفش انتقال احساسی خاص بهمخاطب
است».
بدون قرار قبلی به لحاظ تولید فیلم دشــواری بود و
طبیعی بود که در مسیر ساخت نیازمند حمايتهايی
باشد .شعیبی درباره تأثیر حمايت نهادها بر فیلمش
میگويد«:هیچکدام از حمايتها برای من جوری نبود
که سفارش از جانب ارگانها باشد بلكه اين پیگیری
من برای ساخت بود که به اين پشتیبانی منجر شد
و برای هر موضوع ديگری میتوانســت رخ دهد .من
 25سال در ســینما کار کردهام و اگر کارمند جايی
بودم ،االن در آستانه بازنشستگی قرار میگرفتم .من
کارهايی را میسازم که به آنها باور دارم .سینما در ذات
نیاز به سرمايهگذار دارد .يکبار زندگی میکنم و حاضر
نیستم اين يکبار 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 میدانم
و مواضع افراد نسبت به مســائل سیاسی موضوعی
شخصی است که من به آن کاری ندارم».

عكس :امید صالحی

آيین معرفی کتــاب «فريادهای
خامــوش؛ روزنگاشــت تنهايی»
تالیف عماد افروغ ،روز دوشــنبه
2۳خردادماه ،ســاعت  10تا 12
در مرکز همايشهای بینالمللی
ســازمان اســناد و کتابخانه ملی
برگزار خواهد شــد .ايــن کتاب
دربرگیرنده مجموعه يادداشتهای
روزانه افــروغ در بین ســالهای
 1۳90تا  1۳91است .مولف در اين کتاب روزنگاشت ،خاطرات،
شرح وقايع ،دغدغههای 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 دانشآموخته
رشته جامعهشناسی از دانشگاه شیراز است .يادداشتهای افروغ
از جهت حضور ايشان در حوزه انديشــهای و تولید علوم انسانی
و کنشگری در عرصههای سیاســی و اجتماعی از منابع مهم در
حوزه يادداشتنويسی شخصی محسوب میشود .جلد اول کتاب
«فريادهای خاموش؛ روزنگاشت تنهايی» در سال 1۳96از سوی
انتشارات سورهمهر در 698صفحه منتشر شده و آخرين مجلد اين
مجموعه نیز در سال 1401روانه بازار نشر شده است.
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حسن حبیبزاده يكی از کارگردانانی است که در اين سريال اپیزودی را
کارگردانی میکند .وی به قدرت تهیهکنندگان اشاره میکند و میگويد:
«اگر تلويزيون میخواهد تهیهکنندههای ديگری هم وارد کار شوند بايد
بحث مالی را جدی بگیرد .تهیهکنندههايی 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 میگويد« :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.
بچهها اينجا بهخاطر اعتقاداتشان در حوزه سینما و تلويزيون قید خیلی
ســبک زندگیها را زدند .اين بچهها اگر حمايت نشوند ريزش میکنند.
برای ادامه اين مسیر توصیهام اين است که از خود فیلمنامه تا انتهای کار با
باشگاه فیلم سوره پیش روند».
میالد محمدی ديگــر کارگردان اين ســريال عنــوان میکند:
«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 ســوگیریهای سیاسی و اجتماعی
پس میزنند و تلويزيون برای ارتباط با اينها بايد فكری کند.احتمال
اينكه شعارزدگی و مضمونزدگی 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 میشود« :بحران
تهديد نسلی بحران حاکمیتی نیست بلكه بحران ملی است .فكر میکنم
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
جذابترين مديومهاست .اگر قرار بود سرمايهای ايجاد شود بايد پیش از
اينها ايجاد میشد و حاال خوب است که از اين سرمايهها حمايت شود».

جشنواره

نتفلیکس در ونیز هفتادونهم
هفتادونهمین دوره جشنواره ونیز که مصادف با نودمین
ســالگرد برگزاری اين جشنواره شــده ،از ۳1آگوست تا
10سپتامبر 9(2022تا 19شهريور) برگزار میشود.
به گزارش همشهری ،اين دوره از جشنواره ونیز قرار است
با فیلم «روابط» به کارگردانی دانیله لوکتی افتتاح شــود.
برخالف جشنواره کن که تولیدات نتفلیكس در آن حضور
ندارند ،انتظار میرود در جشنواره سال ونیز تعداد زيادی از
فیلمهای کمپانی نتفلیكس بهعنوان نامزد دريافت جايزه در
بخشهای مختلف ،حضور داشته باشند .آلخاندرو گونزالس
ايناريتو با فیلم کمدی مكزيكی«باردو» ازجمله شانسهای
اول دريافت جايزه شیر طاليی ونیز در اين دوره از جشنواره
محسوب میشود ،از ديگر شانسهای عمده نتفلیكس برای
دريافت جايزه شیر طاليی میتوان به فیلم «نويز سفید» به
کارگردانی نوآ بومباک اشاره کرد .در اين فیلم گرتا کريوينگ
و آدام درايــور نیز نقشآفرينی کردهاند« .شــناگران» به
کارگردانی سالی الحسینی نیز يكی ديگر از فیلمهای مطرح
اين دوره از جشنواره است که داستان پناهندگان سوری را
روايت میکند .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 میکند .آمازون نیز با
فیلم «پسر» با بازی هیو جكمن ،آنتونی هاپكینز و وانسا
کربی حضوری پررنگ در اين دوره از جشنواره ونیز خواهد
داشت .فیلم «وال» به کارگردانی دارن آرونوفسكی و بازی
برندان ايرز متعلق به کمپانی «ای »24نیز از شانسهای اول
دريافت برترين جايزه جشنواره ونیز است.

نمايش خانگی

فروش بسته ویژه فیلمهای
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
بلوری 4فیلم بلند او را به قیمت 75دالر عرضه خواهد کرد.
به گزارش همشهری ،در اين بسته شكیل گرافیكی ،عالوه
بر 4فیلم سینمايی شهرام مكری4 ،ساعت پرسش و پاسخ
با کارگردان ،مصاحبههای مختلف و بخشی با عنوان پشت
نگاه و تفكر شهراممكری هم وجود دارد .دف کوروکودايل
در ســال 1۳99نیز فیلم «جنايت بیدقت» شهرام مكری
را در ســینماهای آمريكای شــمالی به نمايــش در آورده
بود .شهرام مكری ازجمله فیلمســازان موفق ايرانی است
که با فیلمهای خود در جشــنوارههای بینالمللی ازجمله
جشنواره ونیز درخشیده اســت .او در سال 201۳توانست
با فیلم «ماهی و گربه» جايزه ويژه بخش افقهای جشنواره
فیلم ونیز را دريافت و توجه شرکتهای بینالمللی پخش
فیلم را بهخود جلب کند .شهرام مكری همچنین برای فیلم
«جنايت بیدقت» که روايتی جديد از حادثه آتشســوزی
سینما رکس آبادان با ارجاع به مقالهای درباره فیلم گوزنها
را ارائه میدهد ،هوگوی نقرهای در جشنواره فیلم شیكاگو
در بخش اصلی را دريافت کرد .او همچنین برای ســاخت
اين فیلم جايزه بهترين فیلمنامه منتقدان جشنواره ونیز را
بهخود اختصاص داد .شهرام مكری همچنین بهعنوان يكی
از داوران بخش «افقهای نو» در هفتادوهشتمین جشنواره
بینالمللی فیلم ونیز در سال 2021حضور داشت.
2فیلم مطرح ديگر شــهرام مكری نظیر «اشكان ،انگشتر
متبرک و چند داســتان ديگر» و «هجــوم» بهترتیب در
جشنوارههای فیلم بوسان و جشنواره فیلم برلین (برلیناله)
نمايش داده شدهاند.
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