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گازی اروپا که سوژه رسانه ها شد
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با اسکن این کیو آرکد ، ویدئویی کوتاه درباره حال و روز این روزهای اروپا ببینید.
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نگاهیادداشت
جالل بهرامی ؛ معاون حمل ونقل و ترافیک شهر تهران دانیال معمار ؛ سردبیر

فرمود محاسبه شان غلط بود. از این تحلیل دقیق 
دور نشوید. حاال نشــانه ها هم از راه رسیده است. 
برای فهمیدن این نشانه ها، باید ابتدا به محاسبه غلط رسید. خب اشتباه چه 
بود؟ به غلط روی مردم حساب کرده بودند. همین هم پاشنه آشیل براندازان 
شد. تهاجم اخیر با مشــارکت همه دشــمنان خارج ایران صورت گرفت؛ از 
سلطنت طلب ها گرفته تا منافقین و تجزیه طلبان. اما مردم داخل کشور نه تنها 
همراه نشدند، بلکه علنا »نه« به اغتشــاش و اعتصاب را فریاد زدند. بی محلی 
به فراخوان ها، برگزاری پرشورترین مراســم 13 آبان، تعطیل نکردن بازارها، 
حضور در تجمعات علیه آشوب ها ، همراه نشــدن زنان کم حجاب با فراخوان 

کشف حجاب و... را در همین پازل محاسبه غلط دشمن ببینید.
طراحان آشوب امروز نمی خواهند زیر بار این اشــتباه بروند. در حال دست و 
پا زدن هســتند. با ابزار دروغ و تحریف و تهییج، هر کاری می کنند تا بگویند 
که این شــورش مجازی، عقبه واقعی دارد. اما حاال گرفتار دومینو اشتباهات 
شــده اند. اتفاقا هر یک از این اشتباهات، نشــانه ای برای همان محاسبه غلط 

اول است.
نشانه یکم: براندازان و اپوزیسیون داخلی و خارجی، هیچ وقت به اندازه این 
روزها آویزان غرب نشده  است. فراخوان های شکست خورده، کاری با روحیه 
این جماعت کرده که برای یک توییت یا اظهارنظر غربی ها علیه ایران، سوت 

و کف می زنند و هورا می کشند. 
یک نشانه محاسبه غلط، همین تالشی بود که برای تروریستی نامیدن سپاه 
انجام شد. وقتی از مردم داخل »نه« شنیدند، تالش کردند حداقل با این کار به 
خود روحیه تصنعی بدهند. مصوبه پارلمان اروپا، دستاوردی هم برایشان دارد؟ 
حقیقا نه. هیاهوی بسیار برای هیچ است. مگر گنده تر از اروپا، قبال این کار را 
نکرده بود؟ نتیجه تروریستی نامیدن سپاه توسط آمریکایی ها چه بود؟ فعالیت 
بزرگ ترین سازمان مبارزه با تروریسم در جهان، نه به حکم آمریکایی ها متوقف 
شــد و نه حاال با نمایش مضحک غربی ها از حرکت می ایستد. رأی این کلوپ 
جهانی تروریست ها، نه تنها دستاوردی ندارد که یک اشتباه دیگر در دومینو 
اشتباهات براندازان است. اگر تا دیروز دست غرب در این آشوب ها برای عده ای 
پوشیده بود، حاال با این اقدام پارلمان اروپا مثل روز آشکار شد که اغتشاشات 

اخیر برنامه ریزی خارجی داشت.
نشانه دوم: به تصمیمات عجوالنه و البته عاجزانه اخیر براندازان نگاه کنید. 
چرا روز به روز مضحک تر می شــود؟ اینها هم نتیجه همان محاسبه غلط  اول 
است. کسانی که با عدم همراهی مردم سرخورده شده اند در روزهای گذشته 
نمایش خنده دار وکالت دادن به رضا پهلوی را به راه انداختند. به پسر آخرین 
دیکتاتور ایران وکالت دادند برای رسیدن به دموکراسی. این آش آنقدر شور 
بود که صدای آشــپزها را هم درآورد. به پســر کســی وکالت دادند که هنوز 
رکورددار دزدی از اموال مردم ایران است، کسی که به بیگانگان وکالت داد تا 
دولت مردمی مصدق را ساقط کند و درضمن باعث و بانی جدا شدن بخش های 
مختلفی از این آب و خاک بود. این کارزار وکالــت دادن در حقیقت بلعیدن 
چیزی بود که 43 سال قبل ملت ایران باال آورده بود. دستاوردی هم جز نشان 
دادن اختالف عمیق و ریشه ای براندازان نداشت. اگر تا به حال سعی می کردند 
این اختالف را روتوش کنند، عدم همراهی گروهی از براندازان با این کارزار، 

دست شان را رو کرد. 
حال و روز این روزهای اپوزیسیون داخلی و خارجی این است؛ به هر ریسمانی 
چنگ می زند تا خودش را از قعر چاه بی محلی ملت ایران نجات دهد. نتیجه ای 

هم ندارد به جز انبساط خاطر همان مردمی که به آنها »نه« گفته اند.  

شهر تهران به عنوان ناوگان سبک شهری، که 1 با توجه به تعداد قابل توجه موتورســیکلت در 
بیش از 4میلیون دستگاه برآورد می شود، و نظر به اینکه مطابق گزارش های موجود 
میزان انتشار آالیندگی هر دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری 8برابر یک خودرو است، 
تغییر سیستم سوخت رســانی آنها از کاربراتوری به انژکتوری و یا جایگزینی آنها با 
موتورهای برقی با توجه به کاهش قابل توجه در مصرف سوخت، سهم بسزایی در کاهش 
تولید آالینده های ناشی از تردد وسایل حمل ونقل در سطح شهر تهران خواهد داشت. 
بر همین اساس در رویکرد تحولی شــهرداری تهران، کمک به توسعه و به کارگیری 

150هزار دستگاه موتور برقی از طریق اعطای تسهیالت پیش بینی شده است.
آالینده ها و گازهای گلخانه ای و حفاظت از محیط زیست، مزایای دیگری نیز 2 به کارگیری ناوگان پاک و برقی عالوه بر کاهش آلودگی هوا، کاهش میزان انتشار 
دارد که از آن جمله می توان به هزینه های تأمین سوخت اشاره کرد؛ چراکه هزینه شارژ 
ناوگان برقی تا یک سوم هزینه سوخت گیری ناوگان دیزلی و بنزینی برآورد می شود. 
هزینه های کم نگهداری و به کارگیری ناوگان، مزیت دیگر استفاده از این ناوگان است، 
زیرا ناوگان برقی به علت سازوکار متفاوت از سیستم احتراقی ناوگان غیربرقی، استهالک 
کمتری دارد. با توجه به نقش پررنگ آلودگی هوا در مشکالت مربوط به سالمتی افراد، 
همچون بیماری های تنفسی، قلبی و ریوی، افزایش سهم ناوگان برقی و ترغیب مردم به 
استفاده از این ناوگان، می تواند منجر به کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی شهروندان 
شود. با توجه به محدودیت های شهرداری تهران در تامین منابع مالی و همچنین توان 
بخش داخلی در تولید وســایل حمل ونقل عمومی، برقی سازی  تمام ناوگان، پروژه ای 
بلندمدت بوده و نوسازی ناوگان سامانه اتوبوسرانی شهر تهران با استفاده از ناوگانی با 
فناوری های روز نظیر اتوبوس ها و مینی بوس های مجهز به فیلتر جاذب دوده و با استاندارد 
یورو 5 به باال نیز می تواند در کوتاه مدت کاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش قابل 
توجه آالینده های زیست محیطی را در پی داشته باشد. افزون بر این توسعه ناوگان برقی، 
نقش بسزایی در کاهش آلودگی صوتی ناشی از وســایل نقلیه دارد که باتوجه به رشد 
مستمر تعداد وسایل نقلیه با سوخت های فسیلی در کشور و اثرگذاری این موضوع بر 
افزایش تردد و آلودگی صوتی این وسایل و گسترش روزافزون بحران آلودگی صوتی، 

توسعه ناوگان برقی می بایست از این منظر نیز مورد توجه قرار گیرد.
اتوبوس برقی در خط میدان بهارستان – میدان جمهوری است که طی این 3 یکی از اقدامات مهم انجام گرفته در این دوره، فعال سازی  پروژه به کارگیری 
پروژه مقرر است 50دستگاه اتوبوس برقی با همکاری بخش خصوصی برای نخستین بار 
در کشور تأمین و در خط مذکور به کارگیری شود. از ویژگی های بارز این پروژه، استفاده 
از باتری های قابل شارژ به جای شبکه برق باالسری اســت که این کار، عالوه بر نیاز 
نداشتن به تأسیسات و تجهیزات برق باالســری، موجب زیباسازی منظر شهری نیز 
خواهد شد. پروژه دیگری که در ذیل رویکرد تحولی شهرداری تهران در دست پیگیری 
است، به کارگیری 150هزار دستگاه موتورسیکلت برقی است که به همین منظور در 
گام نخســت تفاهمنامه مشترک با شــرکت ملی پســت برای تبدیل 500دستگاه 
موتورسیکلت کارمندان آن شرکت به برقی است. به عنوان گام نخست اجرای این طرح، 
امید می رود با موفقیت در اجرای آن، فرایند ورود ناوگان برقی سرعت بگیرد. مضاف بر 
موتورهای برقی، توسعه اسکوترهای برقی نیز در دستور کار قرار دارد و در همین راستا 
طرح آزمایشی استفاده از این اسکوترها از طریق بخش خصوصی در سطح فضاهای 
نمایشگاهی و بوستان های منتخب در حال اجرا ست. الزم به یادآوری است که توسعه 
ناوگان سواری برقی ازجمله تاکسی برقی نیازمند توسعه مناسب زیرساخت ها به ویژه 
زیرساخت های شارژ است که این کار نیازمند حمایت جدی دولت محترم در پیشبرد 
موضوع خواهد بود. در کنار این موضوع اتخاذ سیاست های حمایتی برای واردات و تولید 

ناوگان برقی نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.

دو نشانه  
یک محاسبه غلط

رویکرد تحولی شهرداری 
توسعه حمل ونقل برقی است 

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

2 گام مهم دولت در بودجه برای ارتقای عدالت اجتماعی
محسن پیرهادی، نایب رئیس فراکسیون انقالب  معتقد 
است که افزایش ســرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال، 
رشد اقتصادی، عدالت محوری و ارتقای کیفیت بودجه ریزی 
مهم ترین معیارهای مدنظر دولت در تدوین الیحه بودجه 
سال آینده بوده  است. در این بین عدالت محوری یکی از 

اهداف و محورهای اصلی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲  است.

ساعت هوشمند، پلیس را سر کار گذاشت
مربی یک باشگاه ورزشی موی تای در استرالیا به طور 
تصادفی از طریق ســیری، تمــاس اضطــراری را برقرار 
کرد.جیمی آلین، مربی ۳۴ ســاله موی تای و بوکس، 
به طور تصادفی سیری را در اپل واچ سری ۷ خود فعال 
کرد و در حالی که مشــغول آموزش شاگردانش بود با 

اورژانس تماس گرفت!

اقتصاد

جهان

با 
در متـرودیدهشوید

تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو
تبلیغات بدنه قطار

تبلیغات درون واگن ها

1پذیرش آگهی 8 1 9
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 سریال های مشهور تاریخی-مذهبی 
چقدر خرج برداشته اند 

داده نما
گرافیک: علیرضا بهرامی

نام سریال: تنهاترین سردار

سال ساخت: 1376

بودجه تقریبی: 800.000.000 تومان

کارگردان: مهدی فخیم زاده

نام سریال: مختارنامه

سال ساخت: 1381 تا 1388

بودجه تقریبی: 24.000.000.000 تومان

کارگردان: داوود میرباقری

نام سریال: امام علی ع

سال ساخت: 1370 تا 1375

بودجه تقریبی: 260.000.000 تومان

کارگردان: داوود میرباقری

نام سریال: یوسف پیامبرع

سال ساخت: 1381 تا 1386

بودجه تقریبی: 7.000.000.000 تومان

کارگردان: فرج هللا سلحشور

نام سریال: در چشم باد

سال ساخت: 1382 تا 1387

بودجه تقریبی: 12.000.000.000 تومان

کارگردان: مسعود جعفری جوزانی

نام سریال: سربداران

سال ساخت: 1362

بودجه تقریبی: 60.000.000 تومان

کارگردان: محمدعلی نجفی

انتحار اروپایی

حاشیه های داغ یک کنکور زمستانی

استارت برقی شدن موتورها

سازندگان داعش، نابودکنندگان داعش 
را تروریست نامیدند

 اقدام متقابل ایران چه دردسری 
برای اروپا خواهد داشت؟

 قطع اینترنت موبایل چه عواقبی داشت؟

70داوطلب به دلیل دارا بودن تجهیزات تقلب دستگیر شدند

 رونمایی از 4 پروژه حمل ونقل پاک 
در بیست ویکمین شنبه امید و افتخار پایتخت

صفحه های 12و13

صفحه های 21تا24

واکنش قاطع مسئوالن مختلف کشور به این اقدام 
خصمانه اروپا علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی را با 

اسکن این کیو آرکد  ببینید.
صفحه2

بحران گازی کشورهای اروپایی از کجا شروع شد؟

خبرهای عجیب زمستان اروپا واقعیت داشت؟

اروپا  در این زمستان سخت چقدر خسارت دید؟

رسانه های جهان درباره زمستان اروپا چه گفتند؟

10
موتورسیکلت برقی  
در آذر ماه امسال در 
اختیار شرکت ملی 
پست قرار گرفت.

90
موتورسیکلت برقی  
دیگر امروز در اختیار 
شرکت ملی پست 
قرار می گیرد.

 300موتورسیکلت برقی  
صفحه3تا پایان سال تحویل شرکت ملی پست خواهد شد.



شنبه 1 بهمن 21401
 شماره  8695

چه کسی کاله اروپا را برداشته؟

 لیست گذاری سپاه توسط اروپا در اصل چندان مهم نیست 
چون بیش از آنکه یک اقدام باشد، یک اعالم موضع است. مهم 
این است که ببینیم در ذهنیت امنیتی و  راهبردی غرب چه چیزی در 

حال رخ دادن است. 

 اروپایی ها در حال نشــان دادن این نکته اند که دیگر امیدی 
به خیزش آشوب از داخل ایران ندارند و  به کمپین انقالب در 

رسانه و توییتر پیوسته اند!

ظاهرا کسی یا چیزی اروپا را مستمرا ترغیب می کند پل های پشت 
سر خود با ایران را خراب کند. بدتر از این، از اروپا می خواهند گاری 
خود را به اسب نیمه جان اپوزیسیون ببندد. این یعنی اروپا مسئولیت تداوم 
یک  پروژه شکست خورده را به عهده گرفته. همان سینه خیز رفتن پس از 

زمین خوردن!

 من هرگز این مقدار رفتار احساســاتی در سیاست اروپا درباره 
ایران را به یاد نمی آورم. اروپا می تواند مخالف ایران باشد اما اینکه 
اجازه بدهد گروه های تروریست برای آن سیاست امنیتی تعیین کنند، 

به معنای یک عدم تعادل امنیتی بی سابقه است.

اسرائیل پس پرده تالش برای ایجاد یک کمپین سیاسی علیه ایران  
در جهان ایستاده. از کره جنوبی تا پارلمان اروپا داستان همین است. 
دولت جدید رژیم صهیونیســتی در موقعیتی نیست که به سمت افزایش 

تنش اساسی حرکت کند اما سعی می کند دیگران را به رویارویی سیاسی 
با ایران بکشاند.

 اگر هدف اروپا تشــدید تنش در داخل ایران  و اعتباربخشــی به 
اپوزیسیون باشــد، برای هدفی که از هم اکنون شکست خورده، 

هزینه ای هنگفت پرداخت خواهد کرد. 

 اگر هدف جنگ اوکراین باشد، همکاران آقای بورل کال راه را برعکس 
می روند. بحران ژئوپلیتیکی بزرگ میان اروپا و روسیه با شلیک تیر 

مشقی به سمت ایران حل نمی شود.

  اگر هدف خود سپاه باشد اسرائیلی ها رسما کاله اروپا را برداشته اند! 
این لیست گذاری به سپاه آسیبی نمی زند اما بی شک به یگان هایی از 
ارتش های اروپایی که در منطقه مستقرند، آسیب های بزرگ وارد خواهد کرد.

پارلمان اروپا در ادامه اقدام های خصمانه خود 
علیه جمهوری اســالمی در ماه های اخیر، با 
تصویب قطعنامه ای خواستار قرار گرفتن نام 
سپاه پاسداران ایران در فهرست »سازمان های 

تروریســتی« اتحادیه اروپا شــد؛ اقدامی 
»غیرحقوقی« که اجرایی شــدن آن ازسوی 
اتحادیه  اروپا می تواند پیامدهای بسیاری در 
حوزه تحوالت منطقــه ای و حتی بین المللی 
داشته باشد.به گزارش همشهری، این قطعنامه 
که در ادامه رویکرد مداخله جویانه دولت های 
اروپایی در قبال حوادث اخیر در ایران به تصویب 
رسیده است، از اتحادیه اروپا می خواهد عالوه بر 

»تروریســتی« اعالم کردن سپاه پاسداران، 
تحریم های گسترده تری را علیه این نهاد اعمال 
کند.این اقدام خصمانه که علیه »نهاد رسمی 
و قانونی« یک کشــور اعمال می شود، اگرچه 
از منظر واقع گرایانــه ارزش عملی چندانی 
ندارد، اما رویکرد سیاسی خصمانه ای در ادامه 
مداخله جویی های اخیــر مقام های اروپایی 
به حساب می آید که ازسوی جمهوری اسالمی 

نیز بی پاسخ نخواهد ماند. انجام اقدام متقابل 
ازســوی تهران، درصورت اجرایی شدن این 
مصوبه خصمانه، از گزینه هایی است که روی میز 
قرار دارد. همشهری در گفت وگو با نمایندگان 
مجلس و کارشناســان مســائل بین المللی 
واکنش های  احتمالی ایران به چنین اقدامی و 
پیامدهای رویکرد ضدایرانی پارلمان اروپایی 

را بررسی کرده است.

انتحار اروپایی
نمایندگان مجلس و کارشناسان مسائل بین المللی واکنش های  احتمالی ایران را به رویکرد ضدایرانی پارلمان اروپایی بررسی کردند

علیرضا احمدیگزارش
روزنامه نگار

نکته
مهدی محمدی

کارشناس سیاست خارجی

شکسته شدن ابهت دستگاه 
اطالعاتی انگلیس 

وزارت اطالعــات در بیانیــه ای پیرامون مجازات 
علیرضا اکبری، که اخیرا به جرم جاسوســی برای 
سرویس اطالعاتی انگلستان به دار مجازات آویخته 
شد، تأکید کرد که با شناسایی و دستگیری اکبری، 
ابهت دســتگاه اطالعاتی انگلیس و حاشیه  امن 
جاسوسان آن شکسته شد و افسران اطالعاتی آن 
سازمان با این چالش مواجهند که از این پس، چگونه 
باید آبرو و اعتبار خود را نزد عوامل خویش، ترمیم 
کنند.در بخشــی از این بیانیه آمده است:»درپی 
موفقیت ســربازان گمنــام امــام زمان)عج(، در 
شناسایی و دستگیری یکی از مهم ترین جاسوس ها 
و عناصر نفــوذی رژیم انگلیس خبیث و ســپس 
محاکمه و اجرای حکم قانونی وی ازسوی دستگاه 
قضایی، شــاهد واکنش عصبی و دیوانه وار دولت 
انگلیس بودیم. این واکنِش مهارگسیخته و خارج 
از عرف توسط دولتمردان انگلیسی، ناشی از دالیل 
روشنی است که بر صاحب نظران حوزه های سیاسی 
و امنیتی پوشیده نیســت«.این بیانیه می افزاید: 
»این بحران، ماهیت وجودی و کارکردی دستگاه 
اطالعاتی انگلیس را زیرسؤال برده است. این پیروزی 
به قدری بی سابقه اســت که مایه  حیرت آگاهان و 
صاحب نظران امور اطالعاتی شده و در همین مدت 
کوتاه از رسانه ای شــدن موضوع، درخواست های 
متعددی برای تشریح تجارب این پرونده از سوی 
برخی سرویس های اطالعاتی دریافت شده است.«

نقل قول خبر

دولت

امنیتی

حقوق بشر ایران در حوزه آژانس نیست
آژانــس  مدیــرکل  گروســی،  رافائــل 
بین المللــی انــرژی اتمــی: مســئله مــا 
اطمینان حاصل کردن از صلح آمیز ماندن 
برنامه هسته ای ایران است. وقتی شما 
این موضوع را با موضوعات دیگر همچون 
حقوق بشر در ایران مقایسه می کنید که 
البته در حوزه وظایف من نیست، ما نیز 
نگرانی هایی داریم؛ چراکه ممکن است 

علیه راه حل های سیاسی ما عمل کند.

پیام های دوپهلوی آمریکا در برجام 
حســین امیرعبداللهیــان، وزیــر امــور 
خارجه: از یــک طــرف آمریکایی ها به ما 
پیام می دادند که آماده برداشتن گام های 
نهایی توافق هســتند، از طــرف دیگر به 
تظاهرکنندگان در ایــران پیام می دادند 
که اولویت برای ما برجام نیســت، بلکه 
وضعیت در ایران و اغتشاشات در ایران 
اســت. به رغم ایــن حرف هــای متعارض 

برای گام های پایانی توافق آماده ایم.

حوزه فرهنگ دستوری نیست 
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت: 
اساســا حوزه فرهنگ دستوری نیست و 
نمی توان با صدور دستور در آن نقش ایفا 
کرد. در حوزه فرهنگ، سیاستگذار اصلی 
کشور شورای عالی انقالب فرهنگی است 
و دولــت خــودش را در ایــن زمینــه مانند 
ســایر موارد تابع قوانین و سیاست های 

کشور می داند.

آثار اقدامات دولت در زندگی مردم 
آشکار شود

علما و مراجع قــم در دیدارهای پایان هفتــه قبل خود با احمد 
وحیدی، وزیر کشــور خواستار توجه بیشــتر به حل مشکالت 
اقتصادی مردم شدند. وزیر کشــور در این سفر به بیت مراجع و 
دفاتر آیات عظام ناصر مکارم شــیرازی، حسین نوری همدانی، 
جعفر سبحانی، هاشم حسینی بوشهری و محمد سعیدی رفت. 
وحیدی در این دیدارها در پاسخ به تذکرات مراجع گفت: برای 
بهبود وضعیت اقتصادی مردم، چاره ای جز ســرمایه گذاری و 
اشــتغال زایی نداریم و با آنکه دولت تمام تــالش خود را به کار 
گرفته است، اما نیازمند حضور گسترده بخش خصوصی در حوزه 
سرمایه گذاری هستیم. براســاس گزارش فارس، آیت اهلل ناصر 
مکارم شیرازی در دیدار وزیر کشور    با اشاره به افزایش فروش نفت 
و درآمدهای ارزی حاصل از آن و همچنین تفاوتی که در نرخ ارز 
اتفاق افتاده، افزود: باید آثار و نتیجه  آن در زندگی و سفره  مردم 
آشکار شود؛ درحالی که چنین چیزی احساس نمی شود.آیت اهلل 
نوری همدانی نیز در دیدار وزیر کشور با بیان اینکه تا زمانی که 
ظلم، تبعیض، فقر و جهل در جامعه ما باشد، کار ما تمام نشده و 
انقالب به اهداف خود نرسیده است، گفت: باید ثمره اقدامات شما 
در رفاه و گشایش اقتصادی زندگی مردم نمایان و محسوس باشد. 
امروز مردم واقعاً در ســختی هستند و باید مشکالت آنها را حل 
کرد؛ البته مردم خدمات را هم می بینند، ولی باید نتیجه داشته 
باشد. مردم باید نتیجه کارها را در سفره خود ببینند.آیت اهلل هاشم 
حسینی بوشــهری، امام جمعه و رئیس جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم هم در دیدار وحیدی گفت: نسبت به مسائل اقتصادی 
مشکالتی وجود دارد که الزاما مربوط به تحریم دشمن  نیست. 
گاهی در داخل احساس خودتحریمی می کنیم. مسئوالن کشور 
تصمیم خوب  می گیرند، به میانه های کار که می رسند تصمیم 

دچار مشکل می شود.

اقدام تبلیغاتی پارلمان اروپا، بهانه ای شد برای 
بازخوانی خدمات سپاه به مردم ایران و منطقه.

 

پاسداران سپاه تروریســتی خواندن 
اســالمی از طــرف پارلمــان اروپا  انقالب
مثل فحشهای یه بچه است که در تمام 
دعواهای قبلی کتک خورده حــاال از دور 

داره دندون قروچه میکنه.
در ۸ ســال جنگ پشــت صــدام بــودن و 
مفتضح شــدن، داعــش رو راه انداختن 
وشکســت خوردن، فتنــه ۸۸ رو باختن، 

حاال هم فروکش کردن بلوای اخیر.

yaminpour
وحید یامین پور

 
اكنــون جنــگ روانى/تبليغاتــى اســت. 
هياهوى بسيار براى هيچ. مشكل آمريكا 
و اروپــا با ايــران مقتدر، انقالب اســالمى، 
جمهورى اسالمى ايران و در يك كالم ملت 
ايران و كشــور ايران اســت. اگــر در جنگ 
٨ ســاله، نتيجه گرفتند، در جنگ روانى/ 
تبليغاتى هم نتيجه خواهند گرفت.تنفس 

مصنوعى برا ى براندازان نيم- نفس

@MohajeraniSayed
سيّدعطاءهللا مهاجرانى

 

فرقه تروریست رجوی را در قلب اروپا سکنی 
دادند ولی سربازان در خط مقدم مبارزه با 

د۱عش را تروریست می نامند..
تروریست شمایید و رسانه هایتان...

که به بهانه جامعه متمدن، مردم را در اروپا 
گروگان گرفته و هویتشان را ربوده اید...

ما و سربازانمان را به تایید و تکذیب شما 
نیازی نیست!  سپاه

@f_hedayatii
HEDAYATI

 

اگر سپاه را تروریست بنامند و ایران هم 
اقدام متقابل انجام دهد، قاعدتا عبور و 
مرور اروپایــی ها در مســیرهای ترانزیتی 
زمینی، دریایی، و هوایی دیگر برایشــان 
امن نخواهــد بود؛ هواپیمایــی که حامل 
تروریست باشد نمی تواند از آسمان ایران 
عبور کند، و نظامیانشان در منطقه هم تراز 

با داعش تلقی می شوند!

@Ansarii_rahim
عبدالرحیم انصاری 

 

بیچاره این اُپوزیســیون ایرانی ساکن در 
اروپا که نمی دانند برای غرب ابزارند. ابزار 
رســیدن به منافع شــان. اروپایی ها بعد 
 از اســتفاده از دســتمال توالــت آن را دور 
می اندازند. اپوزیسیون دستمال طهارت 

اروپا نشود بهتر است .

@alireza_zadbar
علیرضا زادبر

 

شهید میدیم که مواد مخدر نره اروپا
انوقت اونا کسانیکه شهید میشن تا مواد 
مخدر به اروپا نره رو توی لیست تروریستی 

قرار میدن
وقتشه تجدید نظرهایی صورت بگیره!

@elia12420
علی سیستانی

 

مشکلشــان با مجموعه ایســت که یک 
سرش در داخل با جاسوسان و مسئوالن 

بیکفایت می جنگد، 
یک ســرش در عــراق و ســوریه داعش را 

نابود می کند، 
یک سرش در سیل و زلزله و معیشت به 

کمک مردم می آید، 
یــک ســرش بــر لبــه پیشــرفت ودانش، 

ماهواره بر می سازد!
وگرنه رقیبان را از پرایدساز وبرجام پرست 

و وطن فروش چه باک؟

@hani_time1
سید هانی هاشمی

واکنش مجلس؛ قاطع و هوشمندانه
نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با بیان اینکه اقدام های 
ضدایرانی مقام های اروپایی مسبوق به سابقه است، به همشهری گفت: با توجه به بررسی 
تحوالت سال های گذشــته، به این نتیجه می رسیم که شکســت های منطقه ای از ایران 
ازجمله در عراق، سوریه، یمن، افغانستان، خلیج فارس و...، شکست در اعمال سیاست فشار 
حداکثری بر ایران و همچنین آخرین شکست آنها در زمینه اغتشاشات اخیر، از مهم ترین 
علت های اتخاذ چنین رویکرد خصمانه ای بوده است. ابراهیم عزیزی گفت: براساس قانون اساسی، ماموریت ها و 
وظایف سپاه پاسداران کامال قانونی است و اروپایی ها باید بدانند که تحریم و تروریستی خطاب کردن این نهاد 
مردمی، توهین و اقدام علیه همه مردم ایران است. با توجه به این موضوع، قطعا در مقابل ما هم واکنش قاطع 
و البته هوشمندانه ای خواهیم داشــت. وی اضافه  کرد: امروز)شنبه(کمیسیون امنیت ملی مجلس در نشست 
فوق العاده ای این موضوع را بررسی خواهد کرد و فردا )یکشنبه( نیز فرمانده کل سپاه و وزیرامورخارجه با حضور 
در مجلس، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهند؛ بنابراین به طور قطع مجلس در حوزه وظایف خود، واکنش 

قاطعی به این اقدام خصمانه نشان خواهد داد.

دست  پر ایران در »پاسخ«
نایب رئیس دوم کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلــس گفت: امروز 
اتحادیه اروپا از یک بازیگر درجه اول و دوم، به یک فعال غیرحرفه ای و احساسی عرصه 
نظام بین الملل، به حاشیه تحوالت رانده شده است. آنها امروز در سطح قانونگذاری و 
حقوقی خود، نهاد رسمی یک کشــور را تحریم کرده اند. این یعنی اروپایی ها یکی از 
اصول اساسی حقوق بین الملل را زیرپا گذاشته اند.  عباس مقتدایی با تأکید بر اینکه 
اروپایی ها درحال کاشتن باد هستند و توفان درو خواهند کرد، افزود: آنها در خاورمیانه، غرب آسیا و منطقه 
خلیج فارس منافع مهمی دارند که باید نگران آن باشند. اگر اشتباهی ازسوی آنها سر بزند، ایران می تواند با 
اقدام های حقوقی و ابزارهای قانونی و مشروع خود، دشمنان را به کرنش بعدی وادارد. مقتدایی با بیان اینکه 
جمهوری اسالمی برای مقابله با چنین اقدام های خصمانه ای گزینه های مختلفی روی میز دارد، ادامه داد: 
پیش تر فداکاری های زیادی در زمینه مقابله با ترانزیت موادمخدر به اروپا ازسوی نهادهای امنیتی ایران، 
ازجمله سپاه پاسداران انجام شده بود و شهدای زیادی نیز در این حوزه تقدیم کرده ایم. آنها اگر قدرشناس 

نباشند، هیچ ضرورتی وجود ندارد که دراین زمینه متحمل هزینه های مضاعفی شویم. 

دیگر نباید ساکت نشست
ابوالفضل ظهره وند، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین الملل 

باید درنظر داشته باشیم ساختار نظام جهانی در شرایط »گذار« قرار دارد و آمریکا موقعیت 
»هژمونیک« خود در این ساختار را از دست داده اســت. اکنون بیش از آنکه ما به اروپایی ها 
نیاز داشته باشــیم، آنها با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ایران، به ما احتیاج دارند. درهمین 
قطعنامه اخیر پارلمان اروپا، در اتحادیه  اروپا اجماعی دراین زمینه وجود ندارد و آنها قصد ندارند رایزنی ها با ایران 
را به بن بست برسانند. جمهوری اسالمی در دهه های گذشته اقدام های قابل توجهی در حفظ ژئوپلیتیک منطقه 
برعهده داشته است و غربی ها عامل اصلی ایجاد بحران و ناامنی در منطقه ازطریق »تروریسم نیابتی« بوده اند. اگر در 
گذشته برای اقدام های ضدانسانی آنها که جان هزاران نفر را گرفته است، پرونده حقوقی تشکیل داده و دادخواست 
ارائه کرده  بودیم، اکنون جرأت نمی کردند نهاد ضدتروریستی سپاه  را »تروریست« بخوانند. اکنون باید اقدام های 
حقوقی مناسب از طریق مجامع بین المللی، ازجمله سازمان کنفرانس اسالمی و... انجام شود. نباید ساکت بنشینیم 

و باید از همه ظرفیت های موجود برای رسوا کردن آنها در مجامع جهانی استفاده کنیم.

گزینه های متنوع، روی میز ایران
محمود عباس زاده مشکینی،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

اقدام اخیر پارلمان اروپا در تصویب یک قطعنامه باهدف »تروریستی« اعالم کردن 
سپاه پاسداران را باید یک تراژدی تاریخی دانست. دلیل مبرهن آن هم این است که 
اتحادیه اروپا، که بسیاری از اعضای آن از حامیان و به وجودآورندگان داعش بوده اند، 
اکنون از »تروریستی« اعالم کردن سپاه پاسداران صحبت به میان می آورند؛ سپاهی که محوری ترین نقش را 
در مبارزه ضدتروریستی علیه داعش برعهده داشت. آنها می خواهند سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تحریم 
کنند؛ نیرویی که برای حراست از استقالل، آزادی و حقوق ملت ایران وظایف قانونی برعهده دارد. معتقدم 
بهترین واکنش، تبیین موضوع در سطح جهانی است تا ملت ها خود در این زمینه قضاوت کنند. مجلس در 
این زمینه اقدام های پارلمانی مناسب را انجام خواهد داد و از امروز )شنبه( بررسی در این زمینه آغاز خواهد 
شد. آنها باید بدانند گزینه های متنوعی برای پاسخگویی به چنین رویکرد خصمانه ای روی میز مقام های 

ایرانی قرار دارد؛ گزینه هایی که هوشمندانه و البته قاطع به کار گرفته خواهند شد.
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سیدابراهیم رئیسی،رئیس جمهور

گنجاندن نام سپاه در فهرست »سازمان های تروریستی« 
حرکتی از روی استیصال و برخالف قوانین بین الملل و 

منشور سازمان ملل است.

محمدباقر قالیباف،رئیس مجلس

دولت های اروپایی را حامی تروریسم اعالم و 
با ارتش های آنها در منطقه به عنوان یک گروه 

تروریستی برخورد خواهیم کرد.

علیرضا زاکانی،شهردار تهران

تروریست نامیدن سپاه پاسداران ازسوی 
 پارلمان اروپا، نشان دهنده شکست آنها

 از ملت ایران است.

ناصر کنعانی،سخنگوی  وزارت خارجه

علت خشم »کلوپ جهانی تروریست ها« 
از سپاه روشن است؛ سپاه، بزرگ ترین نهاد 

ضدتروریسم جهان به حساب می آید.

 

نلسون ماندال رهبر مقاومت داخلی علیه 
آپارتاید و اسطوره آزادی و دموکراسی بود؛

امــا انگلیــس مانــدال رو تروریســت 
می دونســت و آمریــکا هــم توی لیســت 

تروریستی گذاشته بودش!
از لحاظ قرار گرفتن تو لیست تروریستی:(

@EbneHava
آدم

 

تو را تروریست می دانند
تویی که همواره در تمام بحران ها در کنار 

مردم بودی
تویی که سردارانت در صف اول خدمت 

به مردم بودند
و مــا هرگــز این هــا را فرامــوش نخواهیــم 

کرد...
ThanksIRGC 

@__sametin__
میم.عین 
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پس از یک هفته وقفه به دلیل شــرایط جوی، 
بارش شــدید باران و برودت هوا، شنبه های 
امید و افتخار تهران از ســر گرفته می شود و 
این قطار این بار به ایســتگاه حمل ونقل پاک 
رسیده است. در نخستین روز بهمن ماه1401 
قرار است برای اولین بار  موتورها، اتوبوس ها و 
اسکوتر های برقی به صورت رسمی فعال شده و 
در خیابان ها و معابر شهر تردد کنند. در همین 
راستا، مراســم رونمایی از ناوگان حمل ونقل 

پاک با حضور شهردار تهران، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات و برخی از مدیران شهری 
و دولتی از ساعت 9صبح امروز برگزار می شود.

به گزارش همشــهری، یکی از سیاست ها و 
اولویت های مدیریت جدید شهری، تمرکز بر 

حمل ونقل پاک و کاهش آلودگی هوای 
پایتخت اســت و به این منظور، 

ســخت افزار های  توسعه  
مرتبط با آن در دستور 
کار شهرداری قرار 
گرفته اســت. در 
این راستا، معاونت 
حمل ونقل و ترافیک 

به دنبال توسعه  استفاده از اتوبوس های برقی، 
موتورســیکلت های برقــی و دوچرخه  ها و 
اسکوترهای اشــتراکی و همچنین گسترش 
مراکز مکانیزه معاینه فنی است که همه اینها 
در کنار توسعه مترو ازجمله برنامه های مهمی  
هستند که می توانند به کنترل و کاهش 
آلودگی هوا و مدیریت و ساماندهی 

ترافیک کمک کنند.
هفدهم دی ماه امســال 
بود کــه علیرضا زاکانی، 
شــهردار تهــران از 
شــدن  عملیاتی 
پروژه برقی ســازی 

موتورسیکلت ها خبر داد و گفت: در گام اول، 
دست کم ۵00 دستگاه موتورسیکلت مربوط 
به شرکت پست برقی سازی می شوند. قرار بود 
در یکی از شنبه های امید و افتخار از این طرح 
رونمایی شود که امروز شاهد تحقق و عملی 
شدن این وعده خواهیم بود. عالوه بر این، آیین 
رونمایی از پروژه پایلوت ارزیابی و امکان سنجی 
استفاده و به کارگیری موتورسیکلت های برقی 
و اسکوترهای اشتراکی در تهران در کنار سایر 
برنامه های حوزه حمل ونقل و ترافیک برگزار 
خواهد شــد. رونمایی از اتوبوس های برقی و 
افتتاح مرکز مکانیزه معاینه فنی آزادی نیز از 

دیگر پروژه هایی است که امروز اجرا می شود.

استارت برقی شدن موتورها
رونمایی از ۴ پروژه حمل ونقل پاک در بیست ویکمین شنبه امید و افتخار پایتخت

منطقه17 یکی از مناطقی است که دارای بیشترین بافت فرسوده شهر تهران است
42هزارتن آسفالت در سطح منطقه 17

شهردار منطقه17 گفت: از اواخر سال قبل و 

عمران
9 ماه سال جاری، بالغ بر ۴2هزار تن آسفالت 
در ســطح منطقه اجرا شده اســت و نهضت 
آسفالت ریزی همچنان ادامه دارد. به گزارش همشهری، رضا 
شــنگی شــهردار منطقه با اشــاره بــه فعالیــت عمرانی و 
آسفالت ریزی در سطح منطقه طی مدتی که از مدیریت وی بر 
مسند شهرداري منطقه می گذرد، گفت: با توجه به برخی از 
کاستی ها در گذشته، تقریبا بخش عمده ای از کوچه ها و معابر 
منطقه دچار فرســودگی بیش از حد شــده بودند، لذا حجم 
گسترده عملیات عمرانی از آغاز به کار دوره جدید در منطقه17 

تحت عنوان نهضت خدمت رسانی شروع شده است.
شنگی افزود: طی یک ســالی که تیم مدیریت شهری جدید 
توفیق خدمتگزاری به شهروندان منطقه17 را داشتند، اقدامات 

و کارهای خوب و قابل توجهی توســط معاونت های اجرایی 
شهرداری منطقه در سطح محالت انجام گرفته است. یکی از 
این اقدامات بسیار خوب که رکورد آن در سطح تهران شکسته 
شــده و در تاریخ شــهرداری تهران کم نظیر بوده، عملیات 

آسفالت ریزی در سطح منطقه17 بوده است.
شــهردار منطقه تصریــح کرد: به عنــوان نمونــه مدیریت 
شهری جدید از ابتدای ســال جاری تاکنون و به عبارتی طی 
9 ماه گذشــته، 2۰8کوچه و خیابان را بــا 38هزارو131تن 
آسفالت ریزی کرده اســت که از این تعداد، عملیات تراش و 
روکش آسفالت اساسی در 1۶۶معبر در بافت فرسوده انجام 
شده که به صورت جمع آوری انهار، اجرای کانیو کتابی و روکش 

آسفالت بوده است.
وی گفت: با توجه به اینکه منطقه17 یکی از مناطقی است که 

دارای بیشترین بافت فرسوده شهر تهران است، 8۰درصد از این 
تعداد کوچه ها که آسفالت ریزی شده اند، در بافت فرسوده قرار 
داشته اند. همچنین از اواخر سال قبل و 9 ماه سال جاری، بالغ 

بر ۴2هزار تن آسفالت ریزی در سطح منطقه اجرا شده است.
شنگی با اشاره به اولویت بندی کوچه ها و معابر جهت عملیات 
آســفالت ریزی، گفت: برای اجرای آســفالت ریزی، معابر و 
کوچه ها توســط کارشناســان خبره معاونت فنی و عمرانی 
بازدید می شــود و پس از احصاي مشکالت به ترتیب اولویت، 
اقدامات الزم در راستای برنامه ریزی و اجرای عملیات عمرانی، 

آسفالت ریزی و ترمیم و مرمت انهار، انجام می شود.
شــهردار منطقه افزود: نهضت آســفالت ریزی که براساس 
اولویت های کارشناسی شده، در سطح محالت اجرا شده است، 

همچنان ادامه دارد.

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

رابطه وسایل نقلیه فرسوده با آلودگی  هوا
وسیله نقلیه فرسوده چیست؟ مطابق قانون، 
خودرو یا موتورسیکلتی است که عمر مفید 
آن تمام شده و اشکال جدی در نحوه کارکرد 
آن ایجاد شده که این اشکال جدی منجر به 
بروز خطرات ایمنی یا افزایش بسیار زیاد در انتشار آالیندگی یا 
مصرف سوخت خودرو می شود. بنابراین تردد این وسیله نقلیه 
به دلیل خطرات و مضراتی که به شهروندان دیگر وارد می کند، 

ممنوع است.
مطابق آیین نامه جدید ماده8 قانون هــوای پاک که به موضوع 
وسایل نقلیه فرسوده می پردازد، برای هرنوع از وسایل نقلیه به 
تفکیک نوع وسیله، نوع سوخت، سیستم سوخت رسانی و کاربری 
آنها سنی به عنوان سن مرز فرسودگی تعیین شده است. سن مرز 
فرسودگی به معنای زمانی است که احتمال می رود وسیله نقلیه 
به شرایط فرسودگی می رسد. بنابراین از زمان ورود به سن مرز 
فرسودگی مراقبت ها و نظارت ها روی وسایل نقلیه افزایش می یابد 
تا درصورت بروز شواهد مبنی بر فرسودگی آن وسیله نقلیه از تردد 
آن جلوگیری شود. این افزایش نظارت ها از طریق افزایش تعداد 
دفعات معاینه فنی ادواری انجام می شود. بنابراین وسیله نقلیه ای 
که 2بار پیاپی در آزمون معاینه فنی مردود شود، فرسوده است. 
به عنوان مثال، برای خودروهای سواری شخصی در حالت عادی 
انجام یک بار معاینه فنی در سال الزامی است. اما اگر این خودروها 
به سن مرز فرسودگی برسند، تعداد دفعات معاینه فنی ساالنه به 

2بار افزایش می یابد.
می توان از وسایل نقلیه فرسوده به عنوان یکی از عوامل آلودگی هوا 
نام برد. براساس مطالعات صورت گرفته 7درصد ناوگان فرسوده 
خودروهای بنزینی عامل انتشــار 38درصد از آالینده های این 
ناوگان در تهران هســتند. به عنوان مثال، یک خودروی سواری 
فرســوده 2۶برابر یک خودروی نو، یک موتورسیکلت فرسوده 
12برابر یک موتورسیکلت نو و یک کامیون فرسوده 5۰برابر یک 
کامیون نو آالیندگی دارنــد. بنابراین یکی از مهم ترین اقدامات 
برای کاهش آلودگی هوا از رده خارج شدن وسایل نقلیه فرسوده 

و نوسازی آنهاست.
برای اجرای فرایند از رده خارج شــدن خودروهای فرسوده، به 
ارزشمندســازی گواهی های اســقاط این خودروها نیاز است 
تا از این طریــق بتوان در بازار جذابیت مناســبی برای مراجعه 
دارندگان وسایل نقلیه فرسوده به مراکز اسقاط فراهم کرد. یکی از 
راه های ارزشمندسازی این گواهی ها الزام تولیدکنندگان وسایل 
نقلیه به ارائه گواهی اسقاط برای شــماره گذاری تولیدات خود 
اســت که این مهم در ماده1۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو 
تعیین شده و تمامی تولیدکنندگان وسایل نقلیه می بایست به 
ازای شماره گذاری هر ۴ محصول، یک گواهی اسقاط ارائه کنند. 
بی تردید، این مهــم کمک زیادی به روان ســازی چرخه از رده 
خارج شدن وسایل نقلیه فرسوده خواهد کرد اما با اصالحیه جدید 

مجلس این الزام عمال حذف خواهد شد.
جهت ارائه تسهیالت برای نوسازی ناوگان فرسوده از منابع دیگری 
نیز می توان بهره  برد. مطالعات زیادی صورت گرفته و نشان داده که 
آلودگی هوا از بُعد سالمت اجتماعی خسارات فراوانی را به دنبال 
دارد. رقم این خسارات از طرف وزارت بهداشت، برای شهر تهران 
برابر 3.۴میلیارد دالر برآورد شده است. بنابراین همین خسارات 
اقتصادی آلودگی هوا می تواند منابع الزم برای اجرای طرح های 
کاهش آلودگی هوا را تأمین کند. اما این خسارات در پیوست های 
اقتصادی این طرح ها تاکنون لحاظ نشده و دلیلش این بوده که 

مخاطبان این میزان خسارات به طور دقیق مشخص نشده است.
 اگر بتوان ســازوکاری در جهت محاســبه خســارات ناشی از 
آلودگی هوا در پیوست اقتصادی طرح های کاهش آلودگی هوا 
تدوین کرد، قطعا محرک خوبی برای عملیاتی شدن این طرح ها 
ایجاد خواهد شد. به عنوان  مثال، براساس محاسبات صورت گرفته، 
خسارت ناشی از آالیندگی یک اتوبوس فرسوده دیزلی در شهر 
تهران برابر 11۰۰میلیون تومان در ســال است. با فرض اینکه 
درصورت نوسازی این اتوبوس حداقل 5سال اثرات آالیندگی آن 
از بین خواهد رفت، فایده اقتصادی ناشی از این نوسازی فقط از 
بُعد آلودگی هوا 5.5میلیارد تومان خواهد بود. این درحالی است 

که قیمت یک اتوبوس نوی دیزلی حدود ۴میلیارد تومان است.
 بنابراین دستیابی به فرمولی برای لحاظ کردن خسارات اقتصادی 
آلودگی هوا در پیوســت طرح های کاهش آلودگی هوا بســیار 

کارساز خواهد بود.
*مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

اسامی 1۲9ساختمان ناایمن 
پایتخت  منتشر می شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شــورای شهر تهران از اعالم 
اسامی 129ساختمان پرخطر شهر تهران به پایتخت نشینان 

خبر داد.
به گزارش همشهری، ناصر امانی در مراسم ششمین سالگرد 
حادثه پالســکو افزود: وقتی در ایران نخســتین خودروی 
آتش نشانی و نخستین فرد به عنوان آتش نشان مشغول به کار 
شــد- از دهه2۰ تا زمان وقوع حادثه پالسکو- یک بخش از 
تاریخ سازمان آتش نشانی است و از زمان وقوع حادثه پالسکو 
تاکنون نیز بخش دیگری از تاریخ این ســازمان رقم خورده 

است.
او با اشاره به حضور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری 
و مدیرعامل سازمان آتش نشــانی در برنامه ای  تلویزیونی به 
مناسبت ششــمین سالگرد حادثه پالســکو در ادامه گفت: 
در این برنامه به راحتی اعالم شــد که در شهر تهران بیش از 
3۰هزار ساختمان ناایمن شناسایی شده است. این رویکرد 
بعد از حادثه پالسکو به یک نهضت تبدیل شد. همچنین در 
این برنامه اعالم شد که از این تعداد ساختمان ناایمن در شهر 

تهران، 129ساختمان خطر آنی دارند.
امانی با بیان اینکــه صاحبان این ســاختمان ها در حضور 
نمایندگان سازمان های ذیربط دعوت و به آنها اخطار و مهلت 
داده شده تا ساختمان های خود را ایمن سازی  کنند، ادامه داد: 
از زمان آخرین مهلتی که ســازمان آتش نشانی اعالم کرده، 
مدت ها گذشته است و ما باید سریع به مردم اطالع رسانی و با 
نصب تابلویی اعالم کنیم این مجموعه اصول ایمنی را رعایت 

نکرده است تا مردم با اطالع وارد این ساختمان ها شوند.

قــــدرت هللا محــــــمدی، مدیــــرعامل 
سازمان آتش نشــانی در تشــریح آمار 
ســاختمان های پرخطــر در پایتخــت، 
گفــت: »تــا آخــــــــــر اسفنـــــــد تعــداد 
ســاختمان های بســیار پرخطــر تهــران 
بــه ۱۰۰مــورد می رســد و در ایــن زمینــه 
برنامه ریزی هــای الزم صــورت گرفتــه 
اســت. در این هفته ۳۰نفــر از مالکان 
ســاختمان های بســیار پرخطر احضار 
می شــوند و اخطارهــای الزم در زمینــه 

ایمن سازی  داده می شود.«

100
ساختمان

ســیدمحمدرحیم مرتضــوی، شــهردار 
منطقه9 با اشــاره به جزئیــات جمع آوری 
ماهانه 2۱8کیلوگرم پسماند الکترونیک 
در منطقــه، گفــت: »بــا اســتقرار مخازن 
ویــژه در غرفه هــای بازیافــت و آمــوزش 
و اطالع رســانی به طــور تقریبــی ماهانــه 
2۱8کیلوگرم پســماند الکترونیک شامل 
)پمــپ کولر آبــی، پلوپز ســوخته، ســیم و 
کیبــورد رایانــه و مــواردی از ایــن قبیــل( از 
شــهروندان تحویــل گرفتــه می شــود.« 
او افــزود: »در ایــن طــرح شــهروندان بــا 
مراجعه به غرفه های بازیافــت می توانند 
پســماندهای الکترونیکی خــود را تحویل 
داده و در مقابل وجه نقد دریافت کنند.« 

218
کیلوگرم

نقل قول خبر

عدد خبر

ایمنی

بازار سنگ در کنار بوستان
محمدجواد خســروی، شــهردار منطقه18 در 
تشریح احداث بازار ســنگ اسالمشهر در حریم 
منطقه، گفت: »بازار سنگ اسالمشهر به مساحت 
17هکتار در اراضی کشاورزی حریم شهر تهران 
در حال ســاخت اســت. مدتی پیش ما جلوی 
ســاخت این بازار را گرفتیم و حتی با دادستانی 
اسالمشــهر نیز جلسه گذاشــتیم اما با توجه به 
مجوزهایي که از شــهرداری اسالمشهر گرفتند 
دادستانی ورود جدی نکرده اســت. اراضی که 
قرار اســت بازار سنگ در آن ســاخته شود تنها 
تنفس گاه و کریدور وزش بــاد در جنوب تهران 
اســت که درصورت ســاخت و فعالیت این بازار 
سنگ شاهد کوران مشــکالت خواهیم بود چرا 
که 17هکتار ســنگبری جلــوی بادهای تهران 
را می گیرند و بوســتان ۴3هکتاری آزادشهر نیز 
بر اثر فعالیت ســنگبری ها از بین خواهد رفت«. 
مدتی پیش در صدوبیست  ودومین جلسه شورای 
شهر تهران، ناصر امانی، عضو شورای شهرنیز در 

این باره انتقاداتی مطرح کرده بود.

 خبر

سیدمحمدمهدی میرزایی قمی*یادداشت

مهار نقدینگی با فروش متری مسکن 
در بورس

پرویز ســروری، نایب رئیس شورای شهر 
تهــران: طــرح فــروش متــری مســکن در 
بــورس توســط شــهرداری تهران، ســبب 
مهــار و هدایــت نقدینگــی خواهد شــد. 
برخــی از مــردم توانایــی ســرمایه گذاری 
دارنــد و همچنین عالقه مند هســتند در 
بخش هایــی مشــارکت کننــد کــه ارزش 
پول شان حفظ  شود. نقدینگی به صورت 
انفجاری مشکل ایجاد می کند؛ اما اگر این 
سرمایه در بخش ساخت مسکن استفاده 

شود، سرمایه گذار سود خواهد برد.

موتورسیکلت    برقی با قابلیت 
سواپ باتری

طبــق تفاهمنامــه 3جانبه میان ســازمان 
حمل ونقل و ترافیک، شرکت کنترل کیفیت 
هوا و شــرکت ملی پست، امســال مجموعا 
۴۰۰دستگاه موتورســیکلت برقی با قابلیت 
ســواپ باتری و ســال آینده 1۰۰ دستگاه 
دیگر به شرکت پســت تحویل داده می شود. 
1۰۰دســتگاه از این تعداد تا اول بهمن  و در 
بیست ویکمین شنبه امید و افتخار در اختیار 
شرکت پست قرار می گیرد.  طرح به کارگیری 
ســواپ باتری )صاحب موتورسیکلت مالک 
باتری نیست( برای نخستین بار در کشور انجام 
می شود و اگر اجرای این طرح موفقیت آمیز 
باشد، تا آخر ســال 3۰۰هزار دستگاه از این 
نوع موتورســیکلت ها در تهران به کارگیری 
خواهند شــد و با اولویت موتورسیکلت های 
کار، از طریق شهرداری تهران و حمایت های 
مالی مدیریت شــهری در اختیار شهروندان 

قرار می گیرد.

 رونمایی از ۲دستگاه 
اتوبوس  برقی 

یکــی دیگــر از بخش هــا و برنامه هــای 
بیست ویکمین شنبه امید و افتخار، رونمایی 
از 2دستگاه اتوبوس برقی 9 و 12متری برای 
حمل ونقل عمومی پایتخت است. براساس 
قراردادی که بین شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران و بخش خصوصی منعقد شده، قرار 
است امسال دست کم 5۰دستگاه اتوبوس 
برقی وارد چرخه حمل ونقل عمومی شــهر 
تهران شــوند و برای جابه جایی مسافران    

اقدام کنند. این دو دستگاه اتوبوس برقی، 
نمونه هایی از اتوبوس هایی اســت که 

پس از اخذ تأییدیه اســتاندارد و 
مجــوز شــماره گذاری، در خط 
ویژه میدان بهارســتان - میدان 

جمهوری اسالمی مشــغول به کار 
خواهند شد.

افتتاح مرکز مکانیزه معاینه 
فنی آزادی

یکی دیگر از برنامه های شنبه امید و افتخار 
اول بهمن ماه)امروز( اســت که در راستای 
سیاست توســعه حمل ونقل پاک و کنترل 
آلودگی هوا انجام می شود، راه اندازی مرکز 
مکانیزه معاینه فنی آزادی است. این مرکز 
مکانیزه معاینه فنی خودرو که با مشارکت 
صددرصد بخش خصوصی راه اندازی شده، 
در بزرگراه شــهیدفهمیده و غرب پایتخت 
واقع شــده اســت. این مرکز دارای 2خط 
معاینه فنی ویژه خودروهای ســبک و یک 
ســالن برای بازرســی خودروهای 
گازسوز است. تمام تجهیزات این 
مرکز که از ظرفیت پذیرش ساالنه 
5۶هزار دستگاه خودرو برخوردار 
است، در داخل کشــور تولید شده 

است.

اسکوتر و موتورسیکلت های 
برقی اشتراکی 

رونمایــی از پایلــوت پروژه هــای ارزیابــی 
و امکان ســنجی اســتفاده و به کار گیــری 
موتورسیکلت های برقی و اسکوترهای اشتراکی، 
چهارمیــن بخــش از برنامه هــای مربوط به 
رونمایی از حمل ونقل پاک در بیست ویکمین 
شنبه امید و افتخار اســت. با توجه به اهمیت 
توســعه پایدار و ضرورت توجه روزافزون به آن 
در شهر و فعالیت های شــهری، وسایل نقلیه 
الکتریکی اشتراکی به عنوان وسایل نقلیه پاک 
و پایدار، روزبه روز در جهان بیشــتر مورد توجه 
قرار می گیرند. در شهر ما نیز با توجه به مسائل 
و مشکالت ناشــی از آلودگی هوا در شهرهای 
پرجمعیــت، اســکوترهای برقــی می توانند 
به عنوان راهکار مناســبی مورد اســتفاده قرار 
بگیرند. اســتفاده از موتورسیکلت های برقی و 
اسکوترهای اشتراکی، یکی از برنامه هایی است 
که ســازمان حمل ونقل و ترافیک در راستای 
توسعه حمل ونقل پاک پیگیری می کند و قرار 
است پروژه موتورسیکلت های برقی اشتراکی و 
پروژه اسکوترهای اشتراکی را در چند نقطه شهر 

تهران به صورت آزمایشی اجرا کند. 10
دســتگاه موتورســیکلت برقــی  
در آذر ماه امســال برای آزمایش 
و ارزیابی در اختیار شرکت ملی 

پست قرار گرفت.

90
دستگاه موتوربرقی  دیگر امروز 
در اختیار شرکت ملی پست قرار 

می گیرد.

300
دســتگاه موتورســیکلت برقــی  
دیگر تا پایان ســال طبــق برنامه 
تحویــل شــرکت ملــی پســت 

می شود.

100
دستگاه نیز  در ابتدای سال 

آینده تحویل این شرکت 
خواهد شد.

 در تهران روزانه حدود 
2۰میلیون سفر شهری 

انجام می شود که تقریبا 
4۰درصد )حدود 8میلیون 

سفر( آنها کمتر از 
5کیلومتر است و می تواند 

از طریق موتورسیکلت، 
اسکوتر برقی و دوچرخه 

انجام شود.

 طرح پایلوت موتورهای 
برقی برای ارزیابی و 

امکان سنجی و آموزش 
شهروندان در اراضی 

عباس آباد اجرا می شود تا 
پس از آن در سطح شهر 

به اجرا درآید.

 طرح پایلوت اسکوتر های 
برقی برای ارزیابی و 

امکان سنجی و آموزش 
شهروندان در بوستان 

چیتگر، دریاچه شهدای 
خلیج فارس )دریاچه 

چیتگر(، بوستان پلیس و 
بوستان الله اجرا می شود 

تا پس از آن در شهر به اجرا 
گذاشته شود.

معرفی اتوبوس های
 LOW ENTRANCE یک پله 

 محل سرویس رسانی:  خط 4۰7مسیر 
میدان جمهوری - میدان بهارستان با میانگین 

طول مسیر 4۳۰۰متر
 طول اتوبوس:  ۱2متر

 میزان پیمایش با یک بار شارژ:  25۰کیلومتر
 توان موتور:  245کیلووات ۱45آمپر 

 حداکثر شیب روی:  2۰درصد
 مشخصات باتری: LFP )لیتیوم فسفات آهن(

 ظرفیت باتری:  ۳22کیلووات 
 شرکت سازنده باتری:  اسکای سورس 

 مدت زمان شارژ شدن:  2.5ساعت
 تعداد دفعات شارژ و دشارژ:   5هزار سیکل 

با افت توان 2۰درصد
 دهانه شارژر:  CCS2استاندارد شارژ اروپا 

 محل شارژ اتوبوس های برقی در پایانه 
اتوبوس برقی و به صورت شارژ آهسته و 

سریع پس از پایان شیفت کاری و در شب 
انجام خواهد شد.

 کاهش مصرف سوخت فسیلی 
 کاهش انتشار آالینده 
زیست محیطی 
 بازدهی عملکرد باالی اتوبوس 
برقی
  کاهش استهالک )به دلیل 
کاهش قطعات متحرک(
 کاهش هزینه های تعمیر و 
نگهداری 
 طول عمر باال نسبت به اتوبوس 
دیزل و گازسوز
 کاهش آلودگی صوتی به دلیل 
کارکرد آرام و بی صدا
 کاهش اتالف انرژی )به دلیل 
اینکه موتور الکتریکی در زمان 
توقف اتوبوس انرژی مصرف 
نمی کند و در زمان ترمز گرفتن، کار 
تولید انرژی و ذخیره آن در باتری ها 
را انجام می دهد.(
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احداث ایستگاه مترو محیط زیستی
حلیا سادات حســینی، سرپرست اداره 
کل محیط زیســت و توســعه پایــدار 
شــهرداری تهــران: عملیــات نخســتین 
ایســتگاه محیط زیســتی متــروی تهــران 
آغــاز شــده اســت. برایــن اســاس ایجاد 
 نیروگاه خورشیدی برای ایستگاه متروی 
تربیــت مــدرس، ایجــاد فضــای ســبز 
در بیــرون و ورودی ایســتگاه،  اســتقرار 
ازجملــه  محیط زیســتی  المان هــای 
آبگرمکن و ســلول خورشــیدی در اندازه 
نمایشگاهی برای جلب توجه شهروندان 

صورت گرفته است.



شنبه 1 بهمن 41401
 شماره  8695

بهزاد رنجبرگزارش
روزنامهنگار

 سیاست عرضه خودرو در بورس جواب 
داد. آنطور که تازه ترین اطالعات مالی 
شرکت های خودرو سازی  نشان می دهد 
شرکت های خودرو ساز به غیر از پارس 
خودرو یا از رونــد زیان دهی خارج 
شــده اند یا در حال کاهش زیان های 
خود هســتند. طبق ایــن اطالعات 
شــرکت ایران خودرو برخالف چند 
سال گذشته در 9 ماهه امسال نه فقط 
زیان نکرده، بلکه فعالیت هایش با سود 

نیز همراه بوده است.
به گزارش همشــهری، درطول چند 
سال گذشــته به ویژه از سال 1397 
تاکنون که اقتصاد ایران با دور تازه ای 
از تحریم ها مواجه شد، عملکرد صنعت 
خودرو سازی  به شدت تحت تأثیر قرار 
گرفت و ابتدا سطح تولید در این صنعت 
کاهش پیدا کرد و بعد از آن به سرعت 
بر حجم زیان هــای این صنعت اضافه 
شد به طوری که طبق آخرین برآورد ها 
جمع کل زیان انباشــته شرکت های 
خودرو ســاز 82هزار میلیارد تومان 
و جمــع کل زیان انباشــته تلفیقی 
این صنعت که شــامل شرکت های 
زیر مجموعه خودرو سازها هم می شود، 
بیش از 130هزار میلیارد تومان است. 
به باور کارشناسان در کنار تحریم ها 
برخی عوامل ازجمله سیاســت های 
تکلیفی، بدنه بزرگ، هزینه های مالی 
و قیمت گذاری دستوری در افزایش 
زیان این شرکت ها نقش داشته اند. در 
چنین شرایطی از ابتدای سال جاری 
برنامــه جدیدی برای حل مشــکل 
قیمت گذاری دســتوری که یکی از 
عوامل مهم افزایش زیان شرکت های 
خودرو ساز است، به کار گرفته شد و 
آن عرضه مستقیم خودرو در بورس 
کاال بود. به نظر می رسد این سیاست 

مؤثر بوده است.

آغاز خروج خودروسازها از چرخه زیان
آمارهایارائهشدهبهبورسنشانمیدهدزامیادوایرانخودروپسازچندسالاززیانخارجشدهاند،روندزیاندهیسایپاهمبسیارکندشدهاست

نیاز به دیدگاه فراگیر برای مهارتورم 
تورم2رقمیدرنیمقرنگذشتهتقریباتمام
روسایکلیبانکمرکزیراباچالشمواجه
کردهاستدرچنینشرایطیمحمدرضا
فرزین،رئیسکلبانکمرکزیباتأکیدبر
ضرورتاصالحنرخسودسپردههاوتسهیالتبانکیمیگوید:
مهارتورموکنترلنقدینگیمهمترینهدفبانکمرکزیاست.
نکتهقابلتوجهدرموردســخنانرئیسکلبانکمرکزیاین
استکهافزایشنرخبهرههمهماجرانیستوشایددرشرایطی
کهنســبتپولبهنقدینگیدرحالافزایشاستچارهایجز
رشــدنرخبهرهنباشــدامابایدتوجهکردکهاوالسیاستهای
مربوطبهافزایــشنرخبهرهعمدتاسیاســتهایکوتاهمدت
برایاقتصادیاستکهدرشرایططبیعیقرارداردودوماینکه
عواملرشدتورمدرایرانصرفنظرازموضوعاتمربوطبهنرخ
بهرهناشیازسایرعواملازجملهکاهشسطحتولیدوافزایش
نرخارزناشیازتحوالتسیاسینیزهســت.برهمیناساس
بهنظرمیرســدبهموازاتاجرایبرنامهافزایشنرخبهرهباید
سایرسیاستهایضدتورمیکهابعادکالنتریدارندنیزاجرا

شودتااهدافموردنظررئیسکلبانکمرکزیمحققشود.

جلسه درمانی بازار اجاره
خبر:ادامهبررســیطرحدوفوریتیســاماندهی
اجارهبهایامالکمســکونیباحضورمســئوالنی
ازوزارتخانههــایراه،صنعــت،کشــور،اقتصادو
نمایندگانیازســازمانبرنامهوبودجه،قوهقضاییه
ومرکزپژوهشهایمجلس،دردستورکارنشست

کمیسیونعمرانمجلسقرارگرفتهاست.
نقد:ازســال97کهتنشهایاقتصادیبهجهش
قیمتمسکنومتورمشــدنبازاراجارهدامنزد
متولیانامردردولتومجلسسرگرمارائهطرحها
وبستههاییبرایساماندهیبازاراجارهشدهاندکه
هیچراهبردمؤثریبرایساماندهیوضعیتبازار
نداشــت.دراینمیانبهواسطهترکفعلمتولیان
بازاراجاره،نهتنهابازاراجارهداریحرفهایراهاندازی
نشد،بلکهشیطنتهایدالالنوتخلفاتمشاوران
امالکنیزبهتشنجبیشتردربازاردامنزد.دربازار
سنتیاجارهایران،اجارهبهاتابعیازارزشمسکن
استکهباگفتاردرمانیوبرگزاریجلساتدورهمی

مهارنمیشود.

چهرهروز

نقدخبر

مواضع شرکای اجتماعی در مذاکرات مزد 1402
امروز نشست شورای عالی کار با دستور کار تشکیل کمیته مزد 1402و آغاز فرایند تعیین رقم 
هزینه معیشت و چانه زنی بر اصول تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده برگزار می شود. 
در این نشست، انتظار می رود طبق سنت معمول سال های گذشته، دولت با اصرار بر تورم زا 
بودن افزایش مزد و حقوق، بر سرکوب مزدی متمرکز باشد درحالی که کارگران بر لزوم جبران 
شکاف بزرگ میان مزد و معیشت تأکید می کنند و کارفرمایان نیز با اشاره به شرایط نامساعد 
بنگاه های کوچک، به دنبال تغییر رویه تعیین مزد برای صنایع یا مناطق مختلف باشند و با 
استناد به اینکه بخشی از هزینه های معیشت جزو وظایف حاکمیتی دولت است، برای کاهش 
ضریب افزایش مزد تالش کنند. به گزارش همشهری، تا این جای کار، دولت در الیحه بودجه 
1402، پیشنهاد افزایش 20درصدی میانگین حقوق کارکنان را روی میز گذاشته و حداقل 
حقوق پیشنهادی برای کارکنان خود را نیز با 25درصد افزایش، 7میلیون تومان تعیین کرده 
است. بر این اساس، به نظر می رسد موضع گیری دولت در برابر حداقل مزد کارگران در همین 
محدوده باشد. اصغر آهنی ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، امسال هم از پیگیری مزد 
منطقه ای توسط گروه کارفرمایی خبر داده است که گرچه به زعم این گروه به کاهش رشد 
دستمزد منجر خواهد شد اما درواقع اثری بر حداقل مزد ندارد. هادی ابوی، عضو کارگری 
شورای عالی کار نیز در گفت وگو با همشهری از استمرار راهبرد قبلی این گروه برای جبران 
هزینه های تحمیل شده به معیشت کارگران در مذاکرات مزد 1402خبر داده است که باید از 

طریق افزایش ریالی مزد یا هر شیوه دیگری نظیر اعطای بن، تأمین مسکن و... انجام شود.

مکث
دالیل شکست عرضه ربع سکه

  بی نظمی در عرضه و پایبندنبودن به زمانبندی 
اعالم شده از نظر روز و ساعت عرضه 

  واردنشــدن بســیاری از متقاضیان ساکن 
شهرســتان به چرخه خرید به دلیــل الزام به 
مراجعه حضوری به مخزن بانک رفاه در تهران 

برای دریافت ربع سکه 
   وکیوم نبودن ربع سکه های عرضه شده که 
باعث شد متقاضیان با پیش بینی قیمت پایین تر 
این ســکه ها در هنگام فــروش، از خرید آنها 

خودداری کنند
  تجربه تلخ قبلی خریداران ســکه از بانک 
مرکزی با توجه به ابهامات مالیاتی ربع سکه های 

عرضه شده
  فاصله کم )400هزار تومان( بین نرخ ربع سکه 

عرضه شده در بورس و قیمت آن در بازار آزاد 

مکث

چرا از ربع سکه های بورسی 
استقبال نشد؟

عرضهربعسکهاینهفتهدربورسکاالادامهمییابد

بانکمرکزیهفتهگذشتهبهمناسبتروززن500هزارقطعه
ربعســکهرادربورسکاالعرضهکردتاازاینمسیربخشیاز
حبابقیمتربعســکهدربازارتخلیهشــودامابراساسآمار
بانکمرکزیدرپایاناینعرضهفقطیکدهماینســکههابه
فروشرسید؛آمارضعیفیکهنتوانســتدرتخلیهحبابربع
سکهنقشچشــمگیروماندگاریایفاکند.حباب4میلیونو
200هزارتومانیربعســکهبااعالمخبرعرضــهدربورسبه
3میلیونو100هزارتومانرســیدامادرپایانهفتهدوبارهبه
نقطهاولبرگشت.حبابسکهتمامنیزابتدایهفتهبه2میلیون
و400هزارتومانکاهشیافتکهپایانهفتهدوبارهتا3میلیون
و400هزارتومانباالرفت.قیمتربعسکهدر3روزمعامالتی
دربورسکاالدرمجمــوع150هزارتومــانکاهشیافتبه
اینترتیبکهروزاول7میلیونو200هــزارتومانوروزدوم
7میلیونو90هزارتومانعرضهشــدوروزسومبه7میلیونو

50هزارتومانرسید.

عرضه سکه در بورس این هفته هم ادامه دارد
بهگفتهامیرهامونی،مشــاوررئیسکلبانکمرکزیدرطول
3روزعرضهدربورسکاالدرمجموع50هزارقطعهربعســکه
بهارآزادیبهفروشرسید.اینآمارنشانمیدهدخریداراناز
اینشیوهعرضهاستقبالچندانینکردهاند.هامونیالبتهازتداوم
فروشبورسیربعسکهدرهفتهجاریخبردادواعالمکرد:بر
اساسبرنامهبانکمرکزی،عرضهربعسکهطالدرهفتهآینده
نیزدربورسکاالانجامخواهدشدامااینکهچراباوجودقیمت
پایینتر،اینسکههاخریدارنداشتندسؤالیاستکهکارشناسان

دالیلزیادیبرایآنبرمیشمرند.

قیمت پایه باال و ابهام در معافیت از مالیات
رئیساتحادیهفروشــندگانطالوجواهرتهراندربارهدالیل
استقبالضعیفازســکههایعرضهشــدهدربورسکاالبه
همشهریگفت:اعالمخبرعرضهربعســکه،درابتدا700تا
900هزارتومانحبابربعســکهراتخلیهکــردودرکاهش
حبابدیگرقطعهایســکهنیزتأثیرگذاربود،امااینکهچرابا
استقبالمواجهنشد،بهباالبودننرخپایهاعالمیوهمچنین
نبوداطالعرسانیشفافدرزمینهکارمزدومالیاتبرمیگردد.
بهگفتهنادربذرافشــان،بانکمرکزیدرزمینهمعافبودنیا
نبودناینســکههاازمالیاتاطالعرســانینکردهبودومردم
نگرانمشــکالتمالیاتیبودندکهباخریداینسکههاممکن
بودبرایآنهاایجادشود.اومدیریتضعیفعرضهرایکیدیگر
ازدالیلاستقبالکمخریداراندانستوافزود:سکههادرساعت
اعالمشدهازقبلعرضهنشــدندوبینروزهایعرضهنیزوقفه
افتاد؛بهاینصورتکهنخســتینعرضهشنبهودومینعرضه
دوشنبهانجامشدکهاینعاملدرسردرگمیمتقاضیاننقش
مهمیداشتامامهمترینعاملبهاعتقادمنفاصلهنامناسب
بینقیمتپایهربعسکهعرضهشدهدربورسبانرخبازاربودکه
برایمتقاضیانچندانجذابنبودونتوانســتباعثکاهش
قیمتربعسکهدربارارشود.رئیساتحادیهفروشندگانطالو
سکهتهرانفاصله400هزارتومانیقیمتپایهبورسونرخبازار
رابرایایجادانگیزهدرخریدارانکافیندانســتوتأکیدکرد:
قیمتتعیینشــدهنزدیکبهنرخبازارداخلیبودواینفاصله
بایدبیشترشود.بهاعتقادبذرافشاناگربانکمرکزیبخواهد
تخلیهحبابدربازاراتفاقبیفتد،نــرخاعالمیدربورسباید
دستکمیکمیلیونتومانباقیمتبازارداخلیاختالفداشته
باشد.بهگفتهاینفعالبازارطال،قیمتانواعسکهدرپایانهفته
گذشتهباافزایشهمراهبودکهاگررویکردبانکمرکزیدرباره
نحوهارائهدربورساصالحشــودوعرضهنیمسکهوسکهتمام
نیزدردستورکارقرارگیردمیتوانددرکاهشقیمتهادربازار

نقشداشتهباشد.

طال

کاهش 10هزار تومانی قیمت تخم مرغ
قیمتجدیدتخممرغدرمیادیناعالمشد.جدیدتریننرخنامه
سازمانمیادینمیوهوترهبارتهراننشانمیدهدطی3هفته
اخیرمرغکاملتازه5هزارتومانوشــانه30عددیتخممرغ
10هزارتومانارزانشدند.آخریننرخمصوبستادتنظیمبازار
برایهرکیلومرغتازه63هزارتوماناســتکهاکنوناینکاال
14هزارتومانزیرنرخمصوبدرمیادیندرحالعرضهاست.با
تداومکاهشقیمتوزیانتولیدکنندگان،بهتازگیباتصمیم
وزارتجهادکشاورزیتنظیمبازارمرغ،تخممرغوجوجهیکروزه

بهبخشخصوصیواگذارشد.

قیمت در 30دیقیمت در 3دی

مرغ گرم
کامل تازه
53.950
48.900

شانه 
30عددی
93.000
83.000

تخم مرغ 
فله هرکیلو
39.800
41.000

بسته 
24عددی
79.500
71.200

بسته 
6عددی

21.500
18.000

بسته 
15عددی

49.100
43.500

بسته 
9عددی

30.700
26.400

بسته 
20عددی

68.200
61.300

قیمت به تومان

بازار

خروج از زیان
درشرایطی که عملکرد مالی شرکت های 
خودرو ســاز از مرحله بحران عبور کرده 
بود، تازه ترین اطالعات مالی خودرو سازان 
نشان می دهد تحت تأثیر اجرای برنامه های 
جدید در زمینه افزایــش تولید و عرضه 
در بورس کاال، عملکرد مالی شرکت های 
خودرو ســاز رو به بهبود است. بیشترین 
میزان بهبود را ایران خودرو تجربه کرده 

است.
صورت های مالی 9ماهه ایران خودرو نشان 
می دهد این شــرکت بعد از چندین سال 
زیان مداوم باالخره در 9 ماهه امسال به 
سود رسیده، جمع کل سود ایران خودرو 
در 9 ماهه امسال 114میلیارد تومان بوده 
است. پارسال در همین دوره ایران خودرو 
8هزارو 890میلیــارد تومان زیان کرده 
بود. اگر چه میزان ســود شناسایی شده 
درصورت های مالی ایــران خودرو، در 
مقیاس عملکرد این شرکت، قابل توجه 
نیست اما در عین حال نشان می دهد تداوم 

شــرایط فعلی می تواند به افزایش سود 
آن در ماه های آینــده و جبران زیان های 
گذشته منجر شــود. هم اکنون جمع کل 
زیان انباشته ایران خودرو، بدون احتساب 
شرکت های زیر مجموعه، 41هزار میلیارد 
تومان است. دومین شرکت خودروسازی 
که طبق آمارهای ارائه شده به بورس، از 
زیان خارج شده، زامیاد است. روند خروج 
این شرکت از زیان پیش از ایران خودرو 
و از سال قبل آغاز شده بود. صورت های 
مالی زامیاد نشــان می دهد این شرکت 
موفق شده در 9 ماهه امسال 825میلیارد 
تومان سود شناسایی کند که این مقدار 
در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل 
8هزارو 801درصد رشــد نشان می دهد. 
این آمار نشــان می دهد، زامیاد به دلیل 
بهبود عملکرد، دیگر شــرکتی زیان ده 
نیست و به طورکامل از زیان خارج شده 
به طوری که سود انباشته زامیاد هم اکنون 

به 720میلیارد تومان رسیده است.

عملکرد ضعیف تر
با وجود آنکه ایران خودرو و زامیاد توانسته اند در یک سال 
گذشته وضع مالی خود را احیا کنند اما روند حرکت سایپا در 
این مسیر بسیار کند بوده است. در پارس خودرو نیز نشانه ای 
از احیای عملکرد مالی دیده نمی شود. صورت های مالی 9ماهه 
سایپا نشان می دهد این شرکت هنوز از فرایند زیان  دهی خارج 
نشده اما میزان زیانش در مقایسه با 9 ماهه پارسال به مراتب 
کمتر شده است. جمع کل زیان سایپا در این مدت به 3هزارو 
726میلیارد تومان رسیده، این میزان در مقایسه با 9 ماهه 
سال قبل 49درصد کاهش نشــان می دهد. سایپا سال قبل 

در همین مدت 7هزار و 277میلیارد تومان زیان کرده بود.
انتظار می رود با بهبود شرایط فعلی و افزایش عرضه های سایپا 
در بورس کاال این شرکت نیز در ماه های آینده از زیان دهی 
خارج شود. در مورد پارس خودرو اما شرایط متفاوت است، 
صورت های مالی پارس خودرو نشــان می دهد میزان زیان 
این شرکت در 9 ماهه امســال نه فقط کاهش نیافته، بلکه 
673درصد هم رشد کرده و به 4هزارو 853میلیارد تومان 
رسیده است. میزان زیان این شــرکت در 9 ماهه پارسال 
627میلیارد تومان بود. به نظرمی رسد سیاستگذاران باید 
هرچه سریع تر برنامه واگذاری سهام این شرکت را طبق برنامه 

اعالم شده وزارت صنعت، اجرایی کنند.

آغازمذاکراتمزدیازامروز
دستمزد1402بهکدامسومیرود؟

مذاکراتمزد1402درحالیازامروزآغازمیشود
کهآمارهایرسمیازفشــارتورمبرهزینههای
معیشتحکایتدارد؛بهگونهایکهدرشهریور
امسال،میانگینخطفقریکخانوار4نفرهایرانی
15درصدباالترازحداقلدستمزددریافتییک

خانوارکارگریبودهاست.
بهگزارشهمشهری،تعیینحداقلمزدکارگری
برایهرســالازتکالیفقانونکاراستکهباید
براساس2معیاراصلییعنینرختورماعالمشده
ازســويبانکمرکزیوهزینهمعیشتخانوار
انجامشود.نتیجهاینتکلیفقانونی،اگرچهدر
فرهنگعامهودرادبیاترســانهایتحتعنوان
افزایشدستمزدقلمدادمیشودامادرواقع،فقط
برایحفظقدرتخریددرمقابلرشدتورمانجام
میشودومتأسفانهدرسالهایاخیربهواسطه
جهشهایتورمیباال،حتیدربهترینحالتنیز
قادربهجبرانهزینههایتحمیلشدهبهمعیشت

کارگراننبودهاست.

سبقت خط فقر از حداقل مزد
خطفقــردرجریانتنشهــایاقتصادیاخیر
بهشــدتافزایشپیداکردهورقمآنبهباالتراز
حداقلدســتمزدپرداختیبهکارگرانرسیده
است؛بهگونهایکهبرآوردهایوزارتتعاون،کار
ورفاهاجتماعیدرگــزارشپایشفقرازجهش
50درصدیخطفقردرسال1400نسبتبهسال
1399حکایتداشتهاست.براساسگزارشاخیر
اینوزارتخانه،خطفقرسرانهدرسال1400به
یکمیلیونو682هزارتوماندرماهرســیدهو
طبققواعدتعیینخطفقرخانوار،خطفقرخانوار

4نفره4میلیونو541هزارتومانبودهاست.نکته
قابلتوجهایناستکهدرسالگذشته،حداقل
دریافتیمزدومزایاییکخانوار4نفرهکارگری
4میلیونو376هزارتومانبودهوعماًلاینخانوار
زیرخطفقرقرارگرفتهاست.همچنیندرگزارش
پایشفقروزارتکار،خطفقرسرانهکلکشوردر
شهریورماهامسال،2میلیونو850هزارتومان
وخطفقرکشــوریبراییکخانوارچهارنفره
7.7میلیونتومانبرآوردشدهاست؛درحالیکه
درسالجاری،حداقلدســتمزدومزایاییک
خانوارکارگری4نفره)یــککارگرمتأهلبادو
فرزند(فقط6میلیــونو725هزارو700تومان

بودهکه15درصدکمترازرقمخطفقراست.
بهگزارشهمشهری،درشــرایطفعلی،هزینه
معیشتیکخانوارکارگری3.3نفرهبین15تا
22میلیونبرآوردمیشــود؛اماتفســیراولیه
آمارهایحوزهفقرایناستکهدر2سالاخیر،
باوجوداینکهدرصدافزایشمزدظاهراًقابلتوجه
بودهو39درصددرسال1400و57.4درصددر
ســالجاریباالرفته؛ولیبازهمقادربهجبران
هزینههایتحمیلشدهبهمعیشتخانوارهای
کارگرینبودهوحتیمانعسقوطآنهابهزیرخط

فقرنیزنشدهاست.

 آخرین وضعیت 
تخصیص سهام عدالت به جاماندگان 

رئیسسازمانخصوصیسازیبااشارهبهبررسیتخصیصسهام
سهام
عدالت

عدالتبهمشموالنجامانده،گفت:درفازنخست،جاماندگانسهام
عدالــتدرجمعیتتحتپوشــشکمیتهامدادوبهزیســتیو
همچنین3دهکپایینایثارگرانشناساییشدهاند؛اماشناساییسایرمشموالن
جداازاینکهروندســختیدارد،بهدلیلاینکهمنابعیبرایایــنکاروجودندارد،
احتماالادامهپیدانکند.حســینقربانزاده،افزود:درفازنخست،مشموالنکمیته
امدادوبهزیســتیوهمچنینایثارگرانشناســاییشــدندکهگــزارشآندر
22خردادماهبرایبررسیبههیأتدولتارسالشد؛امافرایندبررسیآنبهواسطه
رفعایراداتیکهدرمعاونتحقوقیریاستجمهوریوهیأتتطبیقمجلسمطرح
شدهبود،زمانبرشد.اودرپاسخبهاینپرسشکهچرادرالیحهبودجهبهادامهفرایند
شناساییجاماندگانسهامعدالتاشارهنشدهاست،گفت:شناساییافرادجدید
سختیهاییداردزیرابایدایناطمینانایجادشودکهافرادواقعامشمولهستندیا
خیر،البتهمسئولیتاینکارباوزارترفاهاست.اینفرایندهنوزآغازنشدهاست.از
طرفدیگرمنابعیبرایاینکاروجودندارد؛بنابراینفکرنمیکنمجاماندهدیگری
شناساییشود.طبقتصویبنامههیأتوزیران،سازمانخصوصیسازیمکلفاست
درمرحلهاولازمحلباقیماندهسهاممتعلقبهدولتدربنگاههایقابلواگذاری)از
سهامبانکتجارت،بانکصادرات،بانکملت،کشتیرانیجمهوریاسالمیایرانو
صنایعپتروشیمیخلیجفارس(نسبتبهواگذاریمستقیمسهامبهافرادفاقدسهام
عدالتتحتپوششکمیتهامدادوسازمانبهزیستیو3دهکاولایثارگراناقدام
کند.مبلغسهامموردواگذاریبههریکازمشمولینمعادلحداکثر10میلیون

تومانبااعمال50درصدتخفیفبهصورتاقساطساالنهوبهمدت10سالاست.

احمد میرخداییدستمزد
روزنامهنگار

فرخنده رفائی؛ روزنامهنگار
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هاپکینزگالدیاتورمیشود؟
آنتونی هاپکینز بازیگر سریالی گالدیاتوری با عنوان 

»آنها که می میرند« شد.
به گزارش همشهری به نقل از مهر، آنتونی هاپکینز 
 AGC در سریال »آنها که می میرند« برای تلویزیون
بازی می کند. این سریال گالدیاتوری ساخته رونالد 

امریش است.
هاپکینز که اکنون بازیگر »زمان آرماگدون« است 
نقشــی را بازی خواهد کرد که از آن به عنوان نقش 
محوری امپراتور وسپاسین یادشده است. این درام 
اسطوره ای در آمریکا از طریق پیکاک دیده خواهد 
شد. تولید این ســریال از ماه مارس در استودیوی 

مشهور چینه چیتای رم شروع می شود.
رابرت رودات که از کارهای قبلــی اش می توان به 
»نجات سرباز رایان« و »میهن پرست« اشاره کرد، 
فیلمنامه این سریال را نوشته است و در آن به دنیای 
پیچیده و فاســد رقابت گالدیاتورها تمرکز کرده 
است؛ جایی که مجموعه ای از شخصیت های متفاوت 
از هر الیه از جامعه روم باستان و تقابل های سیاسی 

را می توان در رقابت های ورزشی مشاهده کرد.

دوبله

سینمای جهان

سریال

11 روز مانده

رقابت۳۰فیلمبرای
حضوردربخشسودایسیمرغ

از بین آثاری که برای شــرکت در چهل ویکمین جشنواره 
فیلم فجر ثبت نام کرده اند، رقابــت اصلی میان ۳۰فیلم در 

جریان است.
به گزارش همشــهری، انتخــاب فیلم های بخش مســابقه 
سینمای ایران )سودای سیمرغ( از بین ۳۰فیلمی که هیأت 
انتخاب آنها را شایســته حضور در جشنواره می داند صورت 

خواهد گرفت.
گمانه زنی های صورت گرفته در رســانه ها از احتمال حضور 
این فیلم ها در بخش ســودای ســیمرغ حکایت دارد: قیف 
)محسن امیریوســفی(  سووشــون )نرگس آبیار(، پیرپسر 
)اکتای براهنی(، لوتریا )علی عطشــانی(، زمانی در ابدیت 
)مهدی نوروزیــان(، کابل پالک ده )بــرادران محمودی(، 
رگ های آبی )جهانگیر کوثری(، استاد )عماد حسینی(، در 
آغوش درخت )بابک خواجه پاشا(، روی زمین  قرمز )آرش 
انیسی(، نایله )حسن آخوندپور(، سرهنگ ثریا )لیلی عاج(، 
اتاق گلی )محمدعلی عسکری(، پدر خوب )اصغر نعیمی(، 
بهشــت تبهکاران )مســعود جعفری جوزانی(، شماره1۰ 
)حمید زرگرنژاد(، پاالیشــگاه )مهرداد خوشــبخت(، کت 
چرمی )حسین میرزامحمدی(، سینما متروپل )محمدعلی 
باشه آهنگر(، روایت ناتمام سیما )علیرضا صمدی(، راه شیری 
)علی جعفرآبادی(، جنگل پرتقال )آرمان خوانســاریان(، 
ویالی ساحلی )کیانوش عیاری(، پرونده باز است )کیومرث 

پوراحمد( و رکسانا )پرویز شهبازی(.
به گفته مجتبی امینی، دبیر جشنواره فیلم فجر، بازبینی آثار 
رسیده به بخش سودای ســیمرغ به پایان رسیده و با توجه 
به مهلت داده شده برای تحویل نســخه نهایی آثار، جلسه 
جمع بندی هیات  انتخاب نهایتا تا ۵ بهمن ماه برگزار و اسامی 
آثار بخش مسابقه سینمای ایران - سودای سیمرغ- رسما 

اعالم خواهد شد.

جشنوارهفیلمفجردراستانها
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان از تشکیل شورای 
سیاســتگذاری اکران همزمان با فیلم هــای چهل ویکمین 
جشنواره فیلم فجر در استان کردستان و انجام تدارکات الزم 
برای این کار خبر داد. علی اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی کردستان ضمن اعالم این خبر گفت: »امسال 
نیز همچون سال های قبل، سازمان سینمایی امکان اکران 
همه فیلم های راه یافته به بخش های مختلف چهل ویکمین 
جشنواره فیلم فجر در استان کردستان را فراهم کرده است. 
اکران همزمان آثار جشنواره فیلم فجر در استان کردستان 

در سال های قبل با استقبال بی نظیری مواجه بوده است.« 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان کردستان عنوان 
کرد:»فیلم های این دوره از جشنواره در 2 سالن شماره یک 
و شماره 2 پردیس سینمایی بهمن ســنندج اکران خواهد 
شد.اگرچه سازمان سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی تاکنون امکان و مجوز اکران در پردیس 
سینمایی بهمن سنندج را صادر کرده است، اما بدون شک 
تالش خواهیم کرد درصورت موافقت ســازمان سینمایی 
کشور عالوه بر سنندج در یک یا 2 شهر دیگر استان نیز اکران 

همزمان آثار جشنواره را داشته باشیم.«

خداحافظیباصداینوستالژیک
شــهروز ملک آرایــی، صداپیشــه 
پیشکســوت پس از تحمل دوره ای 
بیماری در ۸1سالگی در بیمارستان 
بهمن تهران درگذشت. ملک آرایی 
متولــد1۳2۰ در مالیــر بــود. این 
دوبلور باســابقه، تحصیالت ابتدایی 
و راهنمایی خــود را در تهــران به 

اتمام رساند. پس از مدتی به اســماعیل مهرتاش جهت حضور در 
فعالیت های فرهنگــی و هنری جامعه تئاتر باربد معرفی شــد. در 
آنجا ابتدا رشته آواز و ســپس بازیگری تئاتر را در پیش گرفت. از 
نقش گویی های برجسته و محبوب وی می توان از شخصیت کاپیتان 
لینچ در کارتــون ماجراهای گالیور، جان کوچولــو در رابین هود و 
آقای ووپی در کارتون تنسی تاکسیدو نام برد. ملک آرایی در سریال 
ناوارو به مدیریت دوبالژ زنده یاد بهرام زند، نقــش رئیس ناوارو را 
صداپیشگی کرد. همچنین دوبلور شخصیت پدر اوشین در سریال 
»ســال های دور از خانه« با مدیریت دوبالژ ژاله علو بود. همکاری 
با ســریال »قصه های جزیره« در نقش آقای پتیبــون با مدیریت 
دوبالژ رفعت هاشم پور از دیگر کارهای ماندگار این دوبلور برجسته 
کشورمان است. شهروز ملک آرایی، همچنین در دوبله کارتون های 
نوستالژیک بســیاری همکاری داشته اســت. ببر آهنگر دهکده 
حیوانات هم با صدای او برای کودکان ایرانی جان گرفت. همکاری 
با کارتون سیندرال با مدیریت دوبالژ ژاله علو و صداپیشگی به جای 
شخصیت وزیر از دیگر کارهای اوست. این دوبلور فقید در ماجراهای 
سندباد با مدیریت دوبالژ ناصر ممدوح هم صداپیشگی شخصیت 
شیطان بزرگ را عهده دار بود. شهروز ملک آرایی در سریال دلیران 
تنگستان، به جای شخصیت خالوحسین دشــتی، با بازی شهروز 
رامتین حرف زده بود. بازی در سریال های تلویزیونی امام علی)ع( 
در نقش قیس بن سعد، داستان راستان، سردار جنگل و بگذار آفتاب 

برآید از دیگر کارهای شهروز ملک آرایی است. 

پیشتازی»پینوکیو«
درنامزدیجوایزآنی

معرفی نامزدهــای جوایز آنــی2۰2۳، نتفلیکس با کســب 
۵۰نامزدی با فیلم های مختلفش و ازجمله پینوکیوی »گی یرمو 
دل تور و« پیشتاز شد. به گزارش مهر به نقل از ورایتی، پینوکیوی 
»گی یرمو دل تورو« در ۹بخش از جوایز آنی نامزد شــده است. 
این فیلم تاکنون ۳۸جایزه در این فصل از جوایز کسب کرده که 
جایزه گلدن گلوب برای انیمیشــن بلند ازجمله آنهاست. این 
انیمیشن یکی از ۳پروژه نتفلیکس است که در بخش بهترین 
انیمیشــن بلند جوایز آنی جای گرفته اســت. دیگر فیلم های 
نتفلیکس در همین بخش شامل هیوالی دریایی و وندل وحشی 
هستند. قرمزشدن، پیسکار-دیزنی و گربه چکمه پوش: آخرین 
آرزو، از دریم ورکز دیگر فیلم های مدعی کسب جایزه بهترین 
انیمیشن بلند هستند. در بخش بهترین انیمیشن بلند مستقل 
نیز شــارلوت، اژدهای پدرم، اینو-اوه، نیکال کوچولو، شــاد تا 
جایی که بشود و مارســل صدفی با کفش رقابت می کنند. در 
بخش بهترین کارگردانی فیلــم بلند نیز دل تورو همراه مارک 
گوستافســون برای پینوکیو، بادمی شــی برای قرمز شــدن، 
نوراتومی برای اژدهای پدرم، هنری سلیک برای وندل ووحشی، 
و دین فلیشرکمپ برای مارسل صدفی با کفش، رقابت می کنند. 
امســال عالوه بر جوایزی که در بخش هــای مختلف رقابتی 
اهدا می شــود، جایزه آنی از پیت داکتر، نویسنده و کارگردان 
و مدیرعامل پیکســار نیز تجلیل می کند. کریگ مک کراگن، 
خالق مجموعه های تلویزیونی و نخستین لمبارت فقید که برای 
فیلم های کوتاه خود شهرت داشت نیز   جایزه یک عمر موفقیت 
شغلی را می گیرد. امســال جوایز آنی پنجاهمین سالگرد خود 
را برگزار می کند. این جوایز پس از دوره کرونا و قرنطینه های 
اجباری، امسال برای نخســتین بار به  صورت حضوري برگزار 
می شــود. پنجاهمین دوره جوایز آنی 2۵فوریه در دانشــگاه 

یوسی ال ای برگزار می شود.

جشنواره

خودزنیبرلین
باتوهمتحریمسینمایایران 

با وجود مانور رســانه ای روی یک خبر بــا مضمون تحریم 
سینمای ایران توســط فســتیوال فیلم برلین، این خبر از 
سوی هیچ منبع رسمی ای تأیید نشده است. پنجشنبه شب 
گذشــته، خبری از ســوی برخی رســانه های غیرایرانی با 
مضمون »تحریم سینمای ایران و سینماگران ایرانی از سوی 
جشنواره بین المللی فیلم برلین« به سرتیتر اخبار بدل شد 
و برخی رسانه های رســمی نیز این خبر را در قالب ترجمه 

انعکاس دادند.
البته اقدام ناشیانه برلین برای مجروم کردن آثار سینماگران 
ایرانی می تواند  موجب تضعیف این فستیوال هم باشد و توهم 

تحریم برای آلمان  ها نتیجه عکس برای آنها بدهد.
 اینطور که خبرگزاری صبا، روایت کرده، مجله ســینمایی 
ورایتی   خبری با عنوان »جشــنواره و بــازار فیلم برلین از 
شرکت ها و رسانه های مرتبط با دولت روسیه و ایران ثبت نام 
به عمل نخواهد آورد« را براساس مصاحبه با یکی از مسئوالن 

جشنواره)بدون ذکر نام( منتشر کرده است.
در این گزارش، نیک ویوارللی، نویســنده مطلب براســاس 
سیاست سال گذشته جشنواره های کن و ونیز برای خروج 
روسیه از فســتیوال و بازار، به دلیل حمله به اوکراین، به این 
موضوع اشاره می کند که برلین نیز این سیاست را پی گرفته 
و به دلیل اعتراضات چندماهه اخیر در ایران، امکان ثبت نام 
شرکت ها و رسانه های ملی و دولتی ایران در جشنواره و بازار 

را فراهم نخواهد ساخت. 
با این حال، با مشاهده سایت رسمی جشنواره، چنین خبر 
رسمی اي از سوي جشــنواره اعالم نشده است. ضمن اینکه 
تاکنون نامه و ایمیلی نیز در این باره از سوی جشنواره برلین 
به بخش بین الملل بنیاد ســینمایی فارابی و متولیان امور 

بین الملل سینمای ایران ارسال نشده است.

امسال،برخالفاغلبفیلمهای
بلندداســتانیکهدرگیشــه
شکســتخوردند،2انیمیشن
ایرانــی»پســردلفینــی«و
»لوپتــو«بــهفــروشباالیی

دستیافتند.
»پســردلفینی«2۰میلیاردو
741میلیونتومــانو»لوپتو«
1۳میلیاردو۳۰۰میلیونتومان
فروشکردندوبهنخســتینو
دومینانیمیشنپرفروشتاریخ
ســینمایایرانبدلشدند.تا
پیشازاین،انیمیشن»فیلشاه«
با8میلیاردتومانفروش،عنوان
پرفروشترینانیمیشــنتاریخ
سینمایایرانرادراختیارداشت.
سینمایایرانتقریباکمیبیش
ازیکدههاســتکهمیکوشد
انیمیشنهاییباکیفیتبصری
وفرمانیمیشنهایکامپیوتری
همچون مشــهورهالیوودیـ
»داستاناســباببازی«،»در
جســتوجوینِمو«،»شرکت
هیوالها«،»شرک«و»راتاتویی«
ـولیبامضامینبومیراتولید

انیمیشــنهای کند.اغلــب
ایرانــی،جداازمســائلفنیو
زیباییشــناختی،درتعریــف
قصهایکهازنظراحساسیتوجه
مخاطبراجلبکنند،مشــکل
دارند.وقتیبهانیمیشــنهای
موفقهالیوودینگاهمیکنیم،
میبینیمکهمخاطببیشازهر
چیزجذبداســتانوچگونگی
رشــدشــخصیتاصلیفیلم
میشود.ایندرستهمانچیزی
استکهانیمیشنهایایرانیباید

رویآنکارکنند.
استقبالیکهاز2انیمیشن»پسر
دلفینی«و»لوپتو«شــد،نشان
دادکهســینماروهایایرانیبه
تماشــایانیمیشنهایساخت
داخلعالقهمندندودرشرایطی
کهامکانتماشایانیمیشنهای
روزخارجیرویپردهسینماها
وجودندارد،ســرمایهگذاران
ودســتاندرکارانفیلمهــای
انیمیشــنمیتواننــدازاین
فرصتبهتریناستفادهراببرند.
بهمناســبتفروش2انیمیشن
»پسردلفینی«و»لوپتو«،آمار
واطالعاتانیمیشنهایایرانی
اکرانشدهازسال1۳92رامرور

کردهایم.

جست وجو در امپراتوری داستان
نگاهی به کارنامه انیمیشن های ایرانی در یک دهه گذشته

محمدناصراحدیگزارش1
روزنامه نگار

رتبه   تعداد ژانرسال اکرانفیلم
قیمت بلیتتعداد تماشاگرتماشاگر

)به تومان(
میزان فروش )به 

تومان(

یک میلیارد و 3هزار و 3382672750کمدی ـ فانتزی1392تهران 1500
600میلیون

درام ـ 1393رستم و سهراب
290 میلیون4هزار و 3631164200ماجراجویانه

جمشید و 
درام ـ 1393خورشید

23میلیون4هزار و 526571700ماجراجویانه

3میلیارد و 4هزار3918263درام ـ عاشقانه1394شاهزاده روم
700میلیون

یک میلیارد و 5هزار و 22318319600کمدی1395مبارک
800میلیون

134میلیون4هزار و 5428437700مذهبی1395ناسور

124میلیون5هزار و 5624116150جنگی1395نبرد خلیج فارس

308میلیون5هزار و 4852756800درام1396کلیله و دمنه

317میلیون6هزار و 4950653250تاریخی ـ فانتزی1396فهرست مقدس

8میلیارد6هزار و 71155792800کمدی1397فیلشاه

127میلیون5هزار5825196درام1397امین و اکوان

140میلیون6هزار6123346مذهبی1397در مسیر باران

مذهبی ـ 1398بنیامین
5میلیارد و 8هزار و 13620628400ماجراجویانه

230میلیون

488میلیون13هزار4837530حماسی1398آخرین داستان

فیلشاه 1

شاهزاده روم 2

بنیامین ۳

4 تهران 1۵۰۰

مبارک 5

کلیله و دمنه 6

فهرست مقدس 7

آخرین داستان 8

رستم و سهراب 9

1۰ ناسور

امین و اکوان 11

نبرد خلیج فارس 12

در مسیر باران 1۳

جمشید و خورشید 14

فیلشاه 1

2 بنیامین

شاهزاده روم ۳

مبارک 4

5 تهران 1۵۰۰

آخرین داستان 6

کلیله و دمنه 7

8 فهرست مقدس

رستم و سهراب 9

در مسیر باران 1۰

ناسور 11

12 امین و اکوان

نبرد خلیج فارس 1۳

14 جمشید و خورشید 
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انیمیشنهایایرانیبرحسببیشترینمیزانفروش

تنها۳انیمیشن»فیلشاه«،»تهران15۰۰«و»شاهزادهروم«در
جدولهایساالنهفروشسینمارتبهتکرقمیداشتهاندوتوانستهاند
درمیانپرفروشترینفیلمهایسالاکرانشانحضورداشتهباشند.

یکیازمسائلمهمدربارهانیمیشنهزینهفراوانتولیدآناست.
تقریبااغلبانیمیشــنهاییکهدریکدههگذشتهاکرانشدهاند،
نتوانستهاندموردتوجهقراربگیرندوهزینهساختخودرابازگردانند.

مطمئناپرهیزازمضامینتکراریوپرداختنبهموضوعاتیکهبرای
سینماروهاجذابباشــددرموفقیتانیمیشنهایایرانیدرگیشه

مؤثرخواهدبود.

درابتدایتولیدانیمیشنهایکامپیوتریدرایران،استفادهاز
بازیگرانشناختهشدهســینمابهعنواندوبلورانیمیشنچندباری
آزمودهشدهوحاصلآندرانیمیشــنهاییمثل»تهران15۰۰«یا

»جمشیدوخورشید«نشاندادکهکیفیتداستانوروایتبراستفاده
ازستارههااولویتدارد.

انیمیشنهایهالیوودیاصلیترینوجذابترینالگویانیمیشن
دردنیاهســتند.بانگاهیبهجدولمیتوانگفتهرچهانیمیشنی
)ازنظرکیفیتبصریوروایی(بهاینالگونزدیکترباشد،درجذب

مخاطبموفقترخواهدبود.

نکته

نمایش ها برای رقابت روی صحنه می روند
تئاتر فجر در پالتوی 41

امروز)اولبهمن(بخشصحنهایورقابتی
چهلویکمینجشــنوارهبینالمللیتئاتر
فجرکارشرابااجراینمایشهایصحنهای
وخیابانیشــروعمیکند.همچنینبرای
مراســمافتتاحیهایندورهازجشنواره
برخالفدیگردورههــا،ورودبرایعموم
آزاداعالمشــده؛موضوعیکههمیشــه
برگزارکنندگانبهشکلسختگیرانهعمل
میکردند؛چراکهتاالروحدتبهســبب
کمبودجاوتعدادصندلیهاوجلوگیریاز

بینظمینیازبهدعوتدارد.

6اجراسهمروزاول
اولین نمایشــی که در بخش صحنــه ای این دوره 
از جشــنواره روی صحنــه مــی رود، »پیله های 
خیس« نوشــته مجید انــوری و کار فائزه نوآبادی 
از گرگان است. قرار اســت این نمایش 2اجرا رأس 
ساعت های1۶و1۹ در تاالر مولوی داشته باشد. به 

فاصله یک ساعت بعد، تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر 
و تاالر سایه همین مجموعه میزبان آثاری دیگر از 
جشــنواره خواهند بود. »طلحه الرحمه« از کشور 
عراق عنوان نمایشی است که رأس ساعت های 1۷ 
و 2۰ در تــاالر اصلــی روی صحنه مــی رود. تاالر 
ســایه نیز در ایــن روز میزبــان نمایــش »افلیا« 
نوشته و کار مسعود طیبی می شــود که 2 اجرا در 
ساعت های1۷و1۹ دارد. تاالر چهارسو میزبانی خود 
را با »آخرین نامه« آغاز می کند؛ نمایشی که متن آن 
را مهرداد کورش نیا نوشته و مهسا بایرام زاده آن را 
کارگردانی می کند. »آخرین نامه« که از شهر نقده 
در جشنواره شــرکت کرده، 2اجرا در ساعت های 
1۸:۳۰ و 2۰:۳۰ دارد. اما تماشــاخانه ایرانشهر در 
نخستین روز جشنواره شــاهد اجرای نمایشی از 
خواف خواهد بود. این نمایش »الهه ســنگ« نام 
دارد که به نویســندگی فرشید تمری و کارگردانی 
عبدالحکیم مشــورتی روی صحنه می رود. این اثر 
نمایشی در 2نوبت 1۷:2۰ و 1۹:۳۰در تاالر ناظرزاده 

کرمانی تماشاخانه ایرانشهر اجرا می شود.

یکافتتاحیهآزاد
قبل از شــروع اجراها در نخســتین روز، مراسم 

افتتاحیه چهل ویکمین جشنواره تئاتر فجر امروز، 
شــنبه یکم بهمن ماه، رأس ســاعت1۵:۳۰ در 
تاالر وحدت برگزار می شــود. کارگردانی مراسم 

افتتاحیه به حامد رهنما سپرده شده است.
در این مراسم، نکوداشــت 2هنرمند فقید تئاتر، 
علی سلیمانی، بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر و 
سعید تشکری، نمایشنامه نویس و داستان نویس 

برگزار می شود. 
معرفــی برگزیــدگان و منتخبــان بخش های 
مســابقه نمایشنامه نویســی،   پژوهش و رادیو 
تئاتر از دیگر بخش های این برنامه است. از آنجا 
که تا روز برگــزاری افتتاحیه اعضــای 2گروه از 
آثار بخــش بین الملل به ایران رســیده اند، قرار 
 اســت مهمانان خارجی هم در مراسم افتتاحیه

 شرکت کنند.

تخفیف5۰درصدیبرایدانشجویان
ســامانه فــروش بلیت آثــار صحنــه ای و ملل 
جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر از روز 

گذشته)۳۰دی(  بلیت فروشــی خود را آغاز کرد. 
چهل ویکمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر 
به منظور ارائه تســهیالت ویژه به دانشــجویان 
رشــته های هنری و با رویکرد حمایت از جامعه 
 دانشــجویی، تخفیف بلیت ۵۰درصدی درنظر 
گرفته است. دانشــجویان برای دریافت بلیت با 
تخفیف گفته شده می توانند با مراجعه به سامانه 
فروش این رویــداد در »گیشــه۷« کد تخفیف 
دانشــجویی STUFAJR1401 را وارد و از 
 تخفیف در بهای بلیت نمایش های موردنظر خود

 استفاده کنند.

بلیتهای8۰و12۰هزارتومانی
هم اکنون میانگین قیمــت بلیت ها برای اجرای 
عمومی ۸۰هزار تومان اســت که با توجه به این 
قیمــت، برگزارکنندگان جشــنواره هم قیمت 
بلیت های درنظر گرفته شــده برای نمایش های 
ایرانی جشــنواره را ۸۰هزارتومان و نمایش های 

بخش ملل را 12۰هزار تومان تعیین کرده اند.

2 اجرای روسی در تئاتر فجر
2اثربهنامهای»لیزایبیچاره«بهکارگردانی
مارکگریگوریویچروزوفسکیو»شنل«به
کارگردانییوسفلئونیدوویچرایشلگاوز
ازروســیهدرایندورهازجشــنوارهاجرا
میشوند.روزوفسکیدربارهنمایشلیزای
بیچارهگفتهاست:منمیخواستممحتوای
انسانیداستانراازطریقراهحلموسیقایی
اجرا-باواردکردنتعدادزیادیآهنگکه
ملودیهایآنها)اگرچهخودمراآهنگساز

حرفهاینمیدانم(متعلقبهمناست-درتاروپودآنآشکارکنم.رایشلگاوز،هماستاددانشگاه
هنرهایتئاترروسیه،بنیانگذارومدیرهنری»مدرسهنمایشمدرنمسکو«است.

مکث

فهیمهپناهآذرگزارش2
روزنامه نگار



شنبه 1 بهمن 61401
 شماره  8695

مرد جنایتکار و همدســتش که در جریان سرقت 
گوســفندان عشــایر در اســتان فارس، 4نفر را 
بی رحمانه به قتل رسانده بودند با تالش گسترده 
پلیس دستگیر شدند. سارق بی رحم در جریان یکی 
ازجنایت هایش مردی را مقابل چشمان همسرش 
به قتل رســانده و اقدام به ســرقت گوسفندان او 

کرده بود.
به گزارش همشهری، مهرماه امسال مأموران پلیس 
شیراز در جریان جنایتی هولناک قرار گرفتند. در 
این جنایت، یکی از عشایر هنگام چرای گوسفندانش 
هدف حمله ســارقان قرار گرفته و مقابل چشمان 
همســرش به ضرب گلوله دزدان به قتل رســیده 
بود. با حضور تیم جنایی در محل حادثه معلوم شد 
که آن روز، مقتول و همسرش که از عشایر استان 
فارس هستند، در مراتع اطراف شیراز در حال چرای 
گوسفندان شان بودند که سارقان سوار بر یک نیسان 
آبی به سراغ آنها رفتند. یکی از دزدان سالح شکاری 
در دست داشت و به محض رسیدن به محل چرای 
گوسفندان، با اسلحه شروع به تهدید زوج جوان کرد. 
او و همدستش قصد سرقت گوسفندان را داشتند 
اما مرد جوان که گوسفندانش همه دارایی اش بودند 
شروع به مقاومت در برابر دزدان کرد و همان لحظه 
بود که سارق مســلح با شــلیک گلوله او را مقابل 
چشمان همسرش به قتل رســاند. دزدان سپس 
دست و پای زن جوان را بسته و با خیال راحت شروع 
به انتقال گوسفندها به خودروی نیسان کردند و پس 
از این سرقت مرگبار از محل گریختند. دقایقی پس 
از فرار آنها بود که زن جوان توانست دست و پایش 
را باز و ماجرای این ســرقت هولنــاک را به پلیس 

گزارش دهد.

سرقت های مرگبار 
تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان فارس 
مأمور رســیدگی به این پرونده شدند و تحقیقات 
گسترده برای شناسایی و دســتگیری عامل این 
جنایت و همدستش شروع شــد. آنها در جریان 
بررسی های تخصصی متوجه جنایت های مشابهی 
شدند که بین ماه های مرداد تا مهر در شهرستان 
فیروزآباد استان فارس رخ داده بود. بررسی ها نشان 

می داد که پیش از این نیز 3نفر از عشایر زمانی که 
در حال چرای دام هایشان در مراتع اطراف فیروزآباد 
بوده اند، قربانی دزدان شده و سارقان مسلح پس از 
قتل آنها، اقدام به سرقت گوسفندان کرده و از محل 
گریخته بودند. بررسی های تخصصی از این حکایت 
داشت که در همه این جنایت ها، سارقان با استفاده 
ازیک نیسان آبی به محل چرای گوسفندان رفته، 
با اسلحه اقدام به تهدید عشایر کرده و نقشه سرقت 
را عملی می کردند. آنها در جریان سرقت هایشان 
اگر با مقاومت طعمه هایشان روبه رو می شدند، آنها 
را به ضرب گلوله به قتل رســانده و پس از سرقت 

گوسفندان متواری می شدند.

شاهدان عینی
هر چه تحقیقــات کارآگاهان جلوتــر می رفت، 
سرنخ های بیشــتری از این ســرقت های مرگبار 
به دست می آمد. ســرقت هایی که باعث به وجود 
آمدن جوی از وحشت در میان عشایر استان فارس 

شده و آرامش را از آنها گرفته بود. کارآگاهان پلیس 
آگاهی استان فارس در ادامه بررسی هایشان متوجه 
شدند که دزدان برخی از سرقت ها را بدون ارتکاب 
جنایت رقم زده بودند. آنها در جریان 2ســرقت، 
توانسته بودند با تهدید عشایری که در حال چرای 
گوسفندانشان بودند، دست و پای آنها را بسته و پس 
از سرقت گوسفندان، از محل فرار کنند. گفته های 
مالباختگان، سرنخ های مهمی در اختیار تیم جنایی 
قرار داد که در نهایت باعث شناسایی عامل اصلی 

این سرقت های مرگبار شد.

دستگیری در کرمان
تیم   تحقیق توانسته بود مظنون اصلی این جنایات 
را شناسایی کند اما هیچ ردی از او نبود. کارآگاهان 
در ادامه بررسی ها متوجه شدند که این مرد اواخر 
مهرماه اقدام به سرقت یک خودرو و با استفاده از آن 
راهی استان کرمان شده است. مسیر حرکت مظنون 
اصلی ردگیری و هماهنگی های الزم با پلیس کرمان 

برای به دام انداختن وی انجام شد. چند روز پیش 
این خودرو در شهرســتان فهرج استان کرمان از 
سوی پلیس شناسایی شــد و مأموران در جریان 
یک عملیات ضربتــی، آن را متوقف و راننده اش را 
دستگیر کردند. با کشف یک قبضه سالح شکاری 
در داخل این خــودرو، راننده کــه مظنون اصلی 
سرقت های مرگبار در استان فارس بود بازداشت 
و برای تحقیقات به پلیس آگهی شیراز منتقل شد.

قاتل سریالی 
با دســتگیری مظنون اصلی قتل 4نفر از عشایر در 
استان فارس، مأموران محل زندگی او را شناسایی 
کردند ودر بازرسی آنجا یک سالح شکاری دیگر که 
در تعدادی از جنایت  ها از آن استفاده شده بود، کشف 
شد. در این شرایط متهم دستگیر شده که چاره ای 
جز بیان حقیقت نداشت به 6فقره سرقت مسلحانه 
احشام اعتراف کرد و گفت که در 4سرقت، زمانی که با 
مقاومت صاحبان احشام روبه رو شده با سالح شکاری 
به آنها شلیک کرده و این افراد را به قتل رسانده است. 
او همچنین مدعی شد که در جریان این سرقت های 
مرگبار یک همدست داشته که این فرد نیز از سوی 
پلیس شناسایی و دستگیر شد. همچنین در ادامه 
رسیدگی به این پرونده 2نفر دیگر به اتهام معاونت 
در ســرقت های مرگبار و همکاری با متهم اصلی 
دستگیر شــدند و مأموران موفق شدند 2مالخری 
را که گوسفندان مســروقه را از قاتل و همدستش 
می خریدند بازداشت کنند.به گفته سردار رهام بخش 
حبیبی، فرمانده انتظامی استان فارس، عامل اصلی 
جنایت مردی 30ساله و همدستش 20ساله است. 
این مرد اعتراف کرد که از مردادماه تا اواخر مهرماه، 
4فرد 20، 50، 57و 60ساله را هنگام سرقت احشام 
به قتل رســانده اســت که یکی از این سرقت های 
مرگبار در اطراف شیراز رقم خورد و 3سرقت مرگبار 
دیگر در حوالی شهرســتان فیروز آبــاد. فرمانده 
انتظامی استان فارس با بیان اینکه آرامش عشایر 
زحمتکش استان خط قرمز پلیس است و مأموران 
با سارقانی که آرامش این عزیزان را به خطر بیندازند 
به شــدت مقابله خواهد کرد، افزود: خوشبختانه با 
دستگیری سارق جنایتکار و همدستانش، آرامش به 
عشایر استان بازگشت و هم اکنون تحقیقات پلیسی 
برای مشخص شدن تمامی اقدامات مجرمانه قاتل و 

همدستانش ادامه دارد.

فکرش را نمی کردیم دستگیر شویم 
یکی از متهمان که به ایران بازگردانده شــده، هنوز در شوک است و فکرش را 
نمی کرد که دستگیر شود. او در گفت وگویی از نقشه سرقت بزرگشان می گوید.

چند وقت بود نقشه سرقت از بانک را کشیده بودید؟
چند ماهی بود که در فکر سرقت بودیم اما باید منتظر تعطیالت طوالنی می ماندیم 
تا نقشــه را عملی کنیم. از قبل چند نفر از اعضای باند به آنجا رفته بودند و مدل 
صندوق های امانات را فهمیده بودند. بعد به جســت و جو در اینترنت پرداختیم و 
اطالعات کامل این مدل صندوق را به دست آوردیم. وقتی متوجه شدیم که جنس 
صندوق ها طوری  اســت که با یک ضربه چکش، قفلش می افتــد و در صندوق باز 

می شود، نقشه سرقت را کشیدیم. 
پس از سرقت چه کردید؟

از قبل بلیت ترکیه گرفته بودیم و یک ساعت و نیم بعد از سرقت راهی ترکیه شدیم. 
حقیقتا یک درصد هم احتمال نمی دادیم که شناسایی شویم. ما نفری 3هزار دالر با 
خودمان بردیم و قرار شد بعد از 10روز برگردیم. با خودمان گفتیم اگر آب ها از آسیاب 

بیفتد، پول های سرقتی را خرج می کنیم که تصورمان اشتباه بود. 
کی در ترکیه به دام پلیس افتادید؟

48ساعت بعد از سرقت من و پسرخاله ام در ترکیه دستگیر شدیم اما در این مدت در 
کمپ بودیم تا کارهای استرداد انجام شود.

یعنی از اموال مسروقه با خودتان چیزی نبردید؟
نه، چون فکر می کردیم برمی گردیم.

اموال مسروقه را کجا نگهداری می کردید؟
بخشی از دالر و طالها را نزد دوستم گذاشته بودیم و مقداری از آن هم در صندوق 

ماشین بود. مقداری هم پیش برادرهایم بود که دستگیر شدند و اموال کشف شد.
پرونده ات نشان می دهد که سابقه دار هم هستی؟

یک ســال قبل به اتهام سرقت بانک سپه بازداشت شــدم و در آن سرقت خیلی 
گیرمان نیامد، کل پولی که دستمان را گرفت 600میلیون تومان بود که خیلی زود 
دستگیر شدیم. اما چند  ماه بعد با وثیقه آزاد شــدیم و با خودمان نقشه کشیدیم 
تا دست به سرقت بزرگ بزنیم اما در نهایت همه  چیز توسط پلیس لو رفت و همه ما 

دستگیر شدیم.

گفت و گو

 پرونده شهادت جوان بسیجی
 در دادگاه

پرونــده جوانــی کــه با 
تیراندازی به ســوی یک 
بسیجی در منطقه فالح 
او را به شهادت رسانده بود 
با صدور کیفرخواست به 

دادگاه فرستاده شد.
به گزارش همشــهری، 
جوان بسیجی که سلمان 
امیراحمدی نام داشــت 
شــامگاه 16مهرمــاه در 

جریان درگیری های خیابانی در خیابان سجاد شمالی منطقه 
فالح با شلیک گلوله ساچمه ای به شهادت رسید.

برادر او که آن شــب همراهش بود دربــاره حادثه ای که منجر 
به شهادت برادرش شــد، می گوید: یک گروه تقریباً 15نفره با 
موتور بودیم. جاهایی که آتش زده بودند می رفتیم و با کنار زدن 
تابلوهایی که وسط خیابان ریخته شده بود راه را برای مردم باز 
می کردیم. در ادامه به سمت خیابان سجاد شمالی آمدیم و وارد 
چهارراه فالح شــدیم اما به ما خبر دادند که در خیابان دیگری 
درگیری اســت و آنجا را آتش زده اند. ما هم بــه آنجا رفتیم تا 

خیابان را باز کنیم.
او ادامه می دهد: وارد خیابان که شدیم آنها با سنگ ما را می زدند 
و شرایط بدی بود. چند موتور رد شــد و رفتند تا راه را باز کنند 
اما اکثریــت ماندیم. آنهایی که ماندند به ســمت کوچه  رفتند 
تا پاکسازی کنند. من و ســلمان هم جزو آنان بودیم. برخالف 
دیگر نقاط محل که آرام شده بود، اغتشاشگران از کوچه بیرون 
نمی رفتند و فقط فاصله ای را با ما رعایت می کردند. ناگهان از یکی 
از نقاط مشرف باال، به سلمان که در یک متری من ایستاده بود با 
سالح ساچمه ای شلیک کردند. پرت زمین شد و دیدم که غرق 
خون شده است. دیدم زخم بزرگی روی گلویش است و صورتش 
پر از ساچمه بود که او به مرکز درمانی منتقل شد اما سرانجام 

به شهادت رسید.
به دنبال این جنایت، تحقیقات برای شناسایی عامل تیراندازی 
آغاز شد و کمی بعد مأموران موفق شدند عامل شهادت سلمان 
امیراحمدی را دستگیر کنند. از آن روز تحقیقات و بازجویی ها در 
این پرونده ادامه داشت تا اینکه سرانجام دادستان تهران از پایان 

تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست خبر داد.
علی صالحی گفت:  بسیجی شهید ســلمان امیراحمدی، در 
مقابله با اغتشاشگران در محله فالح به شهادت رسیده و برای 
متهم به قتل این شــهید عزیز امنیت، کیفرخواســت صادر و 
پرونده به دادگاه ارسال شده اســت. او ادامه داد: در مقابله با 
خشونت ها علیه مدافعان امنیت و ناامنی در جامعه هیچ گونه 
مماشاتی نخواهیم داشت و در این زمینه پیگیری های حقوقی 

و قضایی ادامه دارد.
 

 بازداشت عروسی که فکر می کرد
 قاتل مادرشوهرش است

کوتاه از حادثه

گودال زنجانی در شهرک غرب تعیین تکلیف شود
2دهه است که زمین پهناور ایران زمین که به گودال زنجانی 
معروف است به حال خود رها شده است. این گودال که قرار 
بوده مجتمعی تجاری شود محل تجمع افراد بی خانمان شده 
و هر چند مقطعی آنها را جمع آوری می کنند اما دوباره این 
افراد در آن سکنی می کنند و امنیت منطقه را بر هم می زنند. از 
طرف دیگر گودبرداری های این زمین امنیت ساختمان های 
اطراف را به خطر انداخته است و احتمال دارد حادثه ای تلخ 

رقم بزند.
مردوخی از تهران

چرا باقیمانده طرح متناسب سازی  اجرا نمی شود
طرح متناسب ســازی  حقوق برای بازنشستگان لشکری و 
کشــوری در کمتر از 2 ماه در دولت نوشته، به مجلس ارائه، 
تصویب و اجرایی هم شــد. یعنی پروســه نوشتن الیحه تا 
تامین اعتبار دو ماه هم طول نکشید. اما بازنشستگان تامین 
اجتماعی و کارگری بیش از 10 ماه است در انتظار طلبشان 
هستند درحالی که نه قرار است الیحه ای نوشته شود، نه قرار 
است چیزی تصویب کنند و همه  چیز دست تامین اجتماعی 
است و با یک امضا این امر محقق می شود، چرا این همه دست 
دست می کنند وچرا بازنشستگان تامین اجتماعی از مزایای 

بازنشستگان لشکری و کشوری محرومند.
یداللهی از شیراز

قطع برق در محله اسکندری تهران بیش از اندازه است
مدت هاســت برق محله اســکندری در جمهــوری قطع 
می شود و کسب وکار کسبه را مختل می کند. به عنوان مغازه 
تعمیرات موبایل کارم وابستگی به برق دارد و بدون برق کال 
کسب وکارم تعطیل می شود. اگر هم بخواهم تعطیل کنم برق 

نیست که کرکره مغازه را پایین بکشم.
قره داغی از تهران

پاکت های بزرگ برای اندکی چیپس و یک تکه کیک
قبال ممکن بود برخی برندها کم فروشی کرده و چند گرم کیک 
یا چیپس را درون یک پاکت بزرگ بریزند، اما اکنون برندهای 
معروف نیز دست به کار شــده و وقتی درون پاکت چیپس یا 
کیک را باز می کنی دچار حیرت می شــوی که این دیگر چه 
داستانی است. درحالی که قیمت ها چند برابر شده و اقالمی 
مانند چیپس و پفک و بیسکوییت و کیک هم هر بار مشمول 
افزایش قیمت شده اند چرا از حجم و اندازه کاالی داخل پاکت 
کاسته شده است. درباره کیفیت حرفی نمی زنیم و فعال بحث 

کم فروشی در حجم و اندازه است.
سلیمی از تهران 

الین تندروی بلوار شهدای اندیشه نیازمند سرعتکاه است
الین تندروی بلوار شهدای اندیشه بعد از پل زیر گذر فاز یک 
نیازمند سرعتکاه و چراغ های راهنمایی و رانندگی فازهای 3 و 
4 نیازمند تعمیر است. در این چراغ ها مدت چراغ سبز 10ثانیه 

و چراغ قرمز 5دقیقه است که اصال منطقی نیست.
مریدی از شهریار

متغیر بودن سرعت مجاز در بزرگراه ها عادالنه نیست
هم اکنون در بزرگراه های تهران و اطراف آن ســرعت مجاز 
متغیر است. مثال سرعت مجاز در اتوبان آبشناسان 90کیلومتر 
اســت. در ادامه مســیر اگر وارد باکری جنوب شوید سقف 
سرعت مجاز 80کیلومتر اســت. چه بسا رانندگاني که اصال 
متوجه این اختالف نمی شوند دوباره در ادامه مسیر سرعت 
90کیلومتر می شــود. در اتوبان امام علی)ع(سرعت مجاز 
80کیلومتر اســت و در اتوبان تهران- کرج 100کیلومتر و 
در مقاطعــی 90کیلومتر. جدای آن در بزرگــراه خرازی در 
انتهای همت به سمت کرج درحالی که می توان سرعت مجاز 
120کیلومتر باشد که قبال هم بود ســرعت را 90کیلومتر 
درنظر گرفته اند که رانندگان را عصبانــی می کند. بدترین 
قسمت این تغییرات جریمه شدن رانندگان به خاطر اختالف 
سرعت مجاز در گوشه و کنار تهران است. لطفا تدبیری برای 

این موضوع بکنید.
محمدخواه از تهران

شورای عالی کار به وظایف قانونی خود عمل کند
از شــورای عالی کار توقع نمی رود که نرخ سبد معیشت را 
تعیین کند زیرا نرخ این سبد باید توسط مراکز رسمی کشور 
اعالم شود. به جای آن انتظار می رود مدافع حقوق کارگران 

باشند و با اعالم نرخ های قدیمی جامعه را ملتهب نکنند.
اصغرزاده از تهران 

شماره 162صداوسیما پاسخگو نیست
درحالی که در انتهــای همه برنامه های رادیــو و تلویزیون 
شــماره162 به عنوان شماره پاســخگوی مخاطبان اعالم 
می شود تا پیشنهادها و انتقادات خود را بگویند و حتی مردم 
تشویق به تماس با این شماره تلفن می شوند، شماره162 
پاسخگو نیست. در واقع این شماره شــبیه همان موضوع 
تکریم ارباب رجوع است که مدت هاســت به نظر می رسد 

تعطیل شده است.
سیدپور از همدان 

مسئول جمع آوری متکدیان رشت کیست
نقطه ای از شهر رشت نمانده که در اختیار گدایان و متکدیان 
نباشد. ســر چهارراه ها مملو از کودکان متکدی و مردان و 
زنان است. چه کسی اینها را در رشت سازماندهی کرده که 
هر روز و در ساعات مشــخصی در مکان مخصوص به خود 
هستند و آرامش مردم را گرفته اند. آیا این وضع که هر گوشه 
شهر متکدی باشد در شان شهر جهانی غذاست. از مسئوالن 
رشت تقاضا دارم نسبت به جمع آوری متکدیان، شناسایی 
سرتیم ها و برخورد با آنها و ساماندهی افراد بی بضاعت واقعی 

اقدام کنند.
آذرگون از رشت

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

با دستگیری سارق جنایتکار آرامش به عشایر استان فارس بازگشت

پایان جنایت های سریالی سارق مخوف 

7 ماه پس از بزرگ ترین ســرقت پایتخت که 

عامالن اصلی آن با یکدیگر نسبت خانوادگی انتظامی
داشتند و 168صندوق امانات بانک ملی تهران 
را خالی کرده بودند، 3نفر از متهمان اصلی پرونده که در ترکیه 

دستگیر شده بودند، به ایران بازگشتند.
به گزارش همشهری، 2مرد و یک زن، متهمان اصلی و فراری 
باند سرقت از صندوق های امانات بانک ملی بودند که 7ماه پیش 
جنجال بزرگی در کشور به راه انداخت؛ مردی جوان، همسرش 
و پسرخاله اش. این 3نفر مسافران هواپیمایی بودند که بامداد 
پنجشنبه گذشــته از ترکیه به پرواز در آمد و در فرودگاه امام 
خمینی)ره( فرود آمد. وقتی هواپیما به زمین نشست، این 3متهم 
که یک ساعت و نیم پس از سرقت بزرگ خود، ایران را ترک کرده 
و به ترکیه گریخته بودند، پس از 7ماه فرار از هواپیما پیاده شدند 

و در اختیار پلیس پایتخت قرار گرفتند. 
ســرقت از صندوق امانات بانکــی ملی تهــران، بامداد جمعه 
13خرداد و زمانی رقم خورد که هیچ کس، حتی نگهبانان هم 
در بانک حضور نداشتند. دزدان از در پشتی بانک که در قسمت 
پارکینگ بود، وارد بانک شدند و با ازکار انداختن سیستم امنیتی، 
درها را با استفاده از دستگاه هوا برش و سنگ فرز تخریب کرده 
و اقدام به ســرقت از صندوق های امانات کردند. آنها بین 12 تا 
13ساعت در داخل بانک بودند و 250صندوق را تخریب کردند 
و محتویات 168صندوق را که بیشــتر طال و ارز بود، به سرقت 
بردند. با این حال، تنها چند روز پس از این سرقت بزرگ بود که 
کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت موفق شدند در کوتاه ترین زمان 
ممکن آنها را شناسایی و بیش از 30نفر را در این پرونده دستگیر 
کنند. اعضای اصلی باند 3برادر، پسرخاله شان  و همسر یکی از 

برادرها بودند. اما پس از سرقت یکی از برادرها به همراه پسرخاله 
و همسرش از ایران به ترکیه گریختند. در این شرایط به دستور 
قاضی علیرضا بهشتی، بازپرس شعبه دوم دادسرای ویژه سرقت، 
هماهنگی های قضایی با پلیس ترکیه صورت گرفت تا 3متهم 
اصلی پرونده توسط اینترپل دستگیر و به کشور بازگردانده شوند. 
به گفته سردار هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین الملل فراجا، این 
سه متهم در نهایت با همکاری پلیس ترکیه دستگیر و پس از 
ماه ها پیگیری، به کشور برگردانده و تحویل مراجع قضایی شدند.

7ماه پس از بزرگ ترین سرقت پایتخت، متهمان اصلی این گروه از ترکیه به ایران برگشتند

سارقان فراری بانک ملی به ایران برگشتند

 پسرنوجوان که برای کولبری به نوار 

مرزی رفته بود هنگام بازگشــت از داخلی
دوستانش جدا شد و بعد از گم کردن 

راه در سرما جانش را از دست داد. 
به گزارش همشــهری، این کولبر 16ســاله که هیوا 
نام داشت و ســاکن منطقه آرمرده بانه واقع در استان 
کردستان بود، بامداد پنجشنبه همراه با تعداد دیگری از 
اهالی  برای کولبری راهی منطقه مرزی هنگژال شدند. 
اغلب کولبران افراد باتجربه ای بودند اما هیوا به تازگی 
وارد حرفه کولبری شده بود و هنوز به درستی با این کار 
و همچنین مسیر آشنایی نداشت. آنها در میان برف و 
سرمای شدید به هر زحمتی که بود خود را به منطقه 
مرزی رســاندند. در آنجا مقدار زیادی بار قرار داشت 
و صاحب بارها منتظر بود تا کولبران هرچه ســریع تر 
آنها را به داخل کشــور منتقل کنند. کولبران پس از 
اســتراحت کوتاهی هر کدام باری را به دوش گرفته و 
به سوی مقصد به راه افتادند. آنها باید در این مسیر از 

گردنه های پرپیچ و خم و پر از برف کوه های کردستان 
عبور می کردند و این کار چندان ساده نبود. کولبران به 
شکل گروهی حرکت می کردند و هیوا هم در میانه گروه 
بود اما کمی بعد به دلیل اینکه از بقیه کندتر بود همراه 
یکی دیگر از کولبران از گروه جدا افتاد. با اینکه آنها ابتدا 
فاصله کمی با گروه داشتند اما هرچه می گذشت فاصله 
آنها با بقیه کولبران بیشتر و بیشتر می شد تا اینکه بعد از 
دقایقی 2   کولبر جدا افتاده از گروه دیگر نمی توانستند 

سایرین را ببینند.
هیوا و کولبر همراهش در تاریکی شب تالش می کردند 
تا از روی رد پای به جا مانده سایر کولبران به مسیر ادامه 
دهند اما کمی که جلوتر رفتند به دلیل بارش برف دیگر 
اثری از ردپاها باقی نمانده بود و آنها مسیر را گم کردند. 
این در حالی بود که هوا هر لحظه سردتر می شد و هنوز 
تا انتهای راه مسیر زیادی باقی مانده بود. با وجود این 

آنها آهسته آهسته به راه شان ادامه دادند.
هرچه می گذشت سرما بیشتر در جان 2 کولبر رخنه 

می کرد. آنها دیگر مطمئن شــده بودند که راه را گم مرگ دردناک کولبر نوجوان در برف
کرده اند. با وجود این به حرکــت خود ادامه می  دادند 
و امیدوار بودند تا شاید در راه کولبر دیگری را ببینند 
و نجات پیدا کنند. از سوی دیگر آنها بارهای سنگینی 
به همراه داشتند و نمی توانستند آنها را در کوهستان 
رها کنند. تنها دلخوشی آنها این بود که این بارها را به 
مقصد برسانند و دستمزد ناچیزشان را دریافت کنند. 
این وضع ادامه داشت تا اینکه سرما هیوا و کولبر دیگر 

را زمینگیر کرد.
سایر کولبران از حادثه تلخی که در حال رقم خوردن 
بود اطالعی نداشتند و احتمال می دادند که 2 کولبر کم 
سن و سال به زودی خودشان را به بقیه گروه می رسانند. 
با این حال هرچه گذشــت خبری از آنها نشد تا اینکه 
وقتی آنها به مقصد رسیدند و باز هم خبری از آنها نیامد 
تعدادی از آنها تصمیم گرفتند بــرای نجات 2 کولبر 

گمشده به کوهستان برگردند.
آنها از همان مسیری که ساعتی قبل آمده بودند دوباره 
برگشتند و در شرایطی که هنوز هوا تاریک بود همه جا 
را جست وجو کردند. در میانه راه بود که آنها ابتدا هیوا را 
دیدند که در میان برف و یخ، بی حال روی زمین افتاده 

بود. کولبران تالش کردند او را گرم کنند اما کار از کار 
گذشته بود و پسر 16ساله به دلیل سرمای شدید جانش 
را از دست داده بود. کمی آن طرف تر از هیوا نیز کولبر 
دیگر افتاده بود. هرچند بدن او نیز ســرد بود اما هنوز 
نفس می کشید. کولبران منطقه با هر سختی که بود او 
را کشان کشان با خودشان از ارتفاعات به پایین بردند 
و به مرکز درمانی منطقه منتقل کردند و موفق شدند 

جانش را نجات دهند.

جواد عزیزیجنایی
روزنامه نگار

زن جوان که از حمله خونین به مادرشوهرش، تصور می کرد او را به 
قتل رسانده، از تهران گریخت و در همه این مدت با عذاب وجدان 

زندگی می کرد تا اینکه از سوی پلیس دستگیر شد.
به گزارش همشهری، چندی قبل مردی جوان راهی اداره پلیس 
تهران شــد و گفت ســارقی به مادرش حمله کرده و او را به کما 
فرستاده است. وی توضیح داد: پس از فوت پدرم، مادرم به تنهایی 
در خانه اش زندگی می کرد اما امروز )روز حادثه( که برای سر زدن 
به او به خانه اش رفتم با پیکر نیمه جان مادرم مواجه شدم. سر و 
صورتش خون آلود و از هوش رفته بود. او را به بیمارستان رساندم 
اما پزشــکان گفتند که وی به دلیل ضربه سنگینی که به سرش 
اصابت کرده به کما رفته است. پس از بررسی خانه متوجه شدم که 
طالهای مادرم سرقت شده و ظاهرا سارقی وارد خانه او شده و بعد 

از ضرب و شتم مادرم دست به سرقت از آنجا زده است.
با اظهارات این مرد، پرونده ای در شعبه پنجم دادسرای ناحیه34 
تهران تشکیل و تحقیقات کارآگاهان پلیس برای شناسایی سارق 
آغاز شد. درحالی که تحقیقات ادامه داشت زن سالخورده به طرز 
معجزه آســایی به هوش آمد و از خطر مرگ نجــات یافت. او در 
تحقیقات اسرار سرقت خونین از خانه اش را فاش کرد و گفت که 
سارق، عروسش بوده است. وی توضیح داد: روز حادثه عروسم که 
از سال ها قبل با او اختالف داشتم به خانه ام آمد. بحث اختالفات 
قدیمی را پیش کشید و مشاجره مان شد و او مرا کتک زد و در آخر 
با مجسمه ضربه ای به ســرم زد که از هوش رفتم. وقتی چشمانم 
را باز کردم در بیمارســتان بودم و فهمیدم حدود 3هفته در کما 
بوده ام. عروسم پس از این ماجرا طالهایم را سرقت کرده و با قیچی 

النگوهایم را بریده و فرار کرده بود.
با اظهارات این زن، عروس وی تحت تعقیب قرار گرفت. او اما فراری 
شده و به یکی از شهرستان ها گریخته بود که در ادامه مخفیگاهش 
شناسایی و دستگیر شد. او تصور می کرد که مادرشوهرش را به قتل 
رسانده و برای همین پا به فرار گذاشته بود. وی پس از دستگیری 
گفت: مادرشوهرم از همان ابتدا مخالف ازدواج من و پسرش بود 
و خیلی مرا اذیت می کرد. حتی یک بار مرا کتک زد و باعث شــد 
به شدت مصدوم شوم. برای همین از او کینه به دل داشتم تا اینکه 
روز حادثه برای انتقام جویی به خانه اش رفتم. آن روز مادرشوهرم 
را به باد کتک گرفتم و طالهایش را سرقت کردم و وقتی از خانه اش 
خارج شدم فکر می کردم که او را کشته ام. به همین دلیل با شوهرم 
یک دعوای صوری راه انداختم و به حالت قهر خانه را ترک کردم و به 
یکی ازشهرها گریختم و در این مدت تصور می کردم قاتل هستم و 
عذاب وجدان داشتم تا اینکه دستگیر شدم و فهمیدم او زنده است.

براساس این گزارش، عروس انتقام جو با قرار قانونی بازداشت شده و 
در اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفته است.
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هفته نامه اکونومیست ]انگلیس[

دیکتاتوری در حال ظهور ترکیه
اکونومیســت در گزارش اصلی خود به وضعیت سیاسی در 
ترکیه و اقدامات رجب طیب اردوغان برای تثبیت قدرت خود 
در انتخابات ریاست جمهوری آینده پرداخته است؛ انتخاباتی 
که قرار است 4 ماه دیگر برگزار شود. این مجله نوشته است 
که ترکیه دومین نیروی بزرگ رزمی در ناتو را دارد، در سوریه 
حضور دارد، رد پایش در بالــکان و مدیترانه به وضوح دیده 
می شــود و در اوکراین نقش میانجی را بازی کرده است، به 
همین دالیل هم توجه به تحوالت آن مهم است. اکونومیست 
سابقه 20ســاله حضور اردوغان در قدرت را بررسی کرده و 
نوشته که او رفته رفته به سمت دیکتاتوری گام برداشته است.

بازگشت نبردهای کالسیک در جنگ اوکراین
جنگ اوکراین نشان داد که برخالف برخی ارزیابی ها و پیش بینی های گذشته، همچنان نیروی زمینی، تانک و تجهیزات زرهی 

در جنگ ها حرف اول را می زنند 

نقل قول

کیوسک

با ترکیه وارد جنگ نمی شویم
میتســــــوتاکــیـــــس،  کــــــریاکـــــوس 
نخســت وزیر یونان: ما بــا ترکیه وارد 
جنگ نخواهیم شــد. مــا و ترکیه باید 
بتوانیم مانند 2فــرد بالغ گفت وگوی 
منطقــی داشــته و اختالفات مــان 
را ازجملــه در زمینــه تعییــن حــدود 
یــــــای اژه و  مرزهــــــای آبـــــــی در در
مدیترانه شرقی حل و فصل کنیم. ما 
پیش از این هم اختالفات مشابهی را 
با ایتالیا و مصر حل و فصل کرده ایم.

)آسوشیتدپرس(

روسیه توان نظامی خود را احیا 
می کند

راب بائر، رئیس کمیتــه نظامی ناتو: 
باور کلی ما بر این است که نظامیان 
روســیه تــوان و ظرفیت نظامــی خود 
را دوبــاره احیــا خواهنــد کــرد. آنهــا 
همچنیــن از مناقشــه و جنــگ در 
اوکرایــن درس های مهمــی گرفته اند 
و برای بهبود توان نظامی خود تالش 
خواهنــد کــرد. پــس احتمــاال تــوان 
نظامی احیا شده روســیه در آینده بر 
برنامه های ناتو اثر خواهد گذاشــت.

)رویترز(

تظاهرات میلیونی علیه مکرون 
معترضان به اصالح قوانین بازنشستگی در فرانسه، به 

دعوت اتحادیه های کارگری به خیابان آمدند

روز پنجشــنبه بیش از یک میلیون نفر به دعوت اتحادیه های 
کارگری به خیابان های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه آمدند 
تا به طرح دولت برای افزایش ســن بازنشســتگی از 62 به 64 
سال اعتراض کنند. اما به نظر می رســد این اعتراض ها که در 
بحبوحه اعتصاب های سراسری شکل می گیرد تأثیری در برنامه 
دولت نداشــته اســت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه دیــروز اعالم کرد که 
اصالحات پیشــنهادی مربوط به قوانین بازنشستگی را ادامه 
خواهد داد. آمار اعالم شده از ســوی وزارت کشور فرانسه بوده 
اما اتحادیه های کارگری مدعی شــده ا ند که بیش از 2میلیون 
نفر در سراســر کشــور و 400هزار نفر در پاریس در تظاهرات 
شــرکت کرده ا  ند. برنامه های دولت در فرانســه در گذشته هم 
مخالفانی داشته است اما این نخستین بار است که فرانسه شاهد 
تظاهرات میلیونی در مخالفت با طرح های امانوئل مکرون است. 
با وجود اظهارات مکرون، این اتحادیه ها اعالم کرده اند که قصد 
عقب نشــینی ندارند و برای روز 31ژانویه )10روز دیگر( اعالم 
اعتصاب و اعتراض سراسری کرده اند. اصالح قوانین بازنشستگی 
یکی از برنامه های اصلی مکرون در دور دوم ریاست جمهوری اش 
است. او گفته که ادامه وضعیت کنونی، نظام پرداخت ها و سیستم 
بازنشستگی را دچار مشکل جدی خواهد کرد و قوانین نیازمند 
اصالح است. اتحادیه های کارگری اما اصالحات مدنظر مکرون 
را به نفع کارفرما می دانند و با آن مخالف هســتند.  خبرگزاری 
فرانسه گزارش داده که در مجموع بیش از 200تظاهرات در نقاط 
مختلف فرانسه برگزار شده اســت. تظاهرات در پاریس و دیگر 
شهرها عمدتا مســالمت آمیز بود اما گزارش هایی از زد و خورد 
معترضان و نیروهای پلیس در برخی خیابان ها در مرکز پایتخت 
نیز منتشر شده اســت. پلیس فرانســه اعالم کرد که 38نفر را 
بازداشت کرده است. نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان 
از گاز اشک آور استفاده کردند. نظرسنجی ها نشان می دهد که 
اکثر مردم فرانسه با اصالحات مخالف هستند. پنجشنبه نخستین 
رویارویی مخالفان با طرح مکرون بــود. اعتصاب ها حوزه های 
حمل ونقل، مدارس و سایر خدمات عمومی را به تعطیلی کشاند. 
اغلب قطارها در روز پنجشــنبه از حرکت ایستادند و دست کم 
20درصد پروازها لغو شــدند.  احزاب مخالــف دولت ازجمله 
چپ ها و راســت های افراطی مخالفت خــود را با طرح مکرون 
اعالم کرده انــد. جناح 
میانــه رو به رهبری 
مکــرون امیدوار 
اســت همراهــی 
حزب جمهوری خواه 
را بــرای تصویب طرح 
مدنظر خود داشــته 
باشد؛ طرحی که  ماه 
آینده برای تصویب به 

پارلمان خواهد رسید.

حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در سوریه
پهپادهای انتحاری، پایگاه نظامی آمریکا در مرز 

مشترک میان عراق، سوریه و اردن را هدف قرار دادند

پهپادهای انتحاری ناشــناس صبح روز جمعه پایگاه نیروهای 
آمریکایی در »التنف« در جنوب شرق سوریه را هدف قرار دادند. 
این خبر را فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه اعالم کرد و در این 
ارتباط گفت که 3پهپاد پایگاه التنف را هدف قرار داده اند اما فقط 
یکی از این پهپادها به پایگاه برخورد کرده است. 2پهپاد دیگر 

توسط پدافند هوایی سرنگون شده اند.
المیادیــن در این ارتباط گــزارش داده که در پــی این حمله 
پهپادی، نظامیان آمریکایی در پایگاه التنف به حالت آماده باش 
درآمدند. از ســوی دیگر برخی منابع هم به المیادین گفته اند 
که همزمان با وقوع حمله، صدای چند انفجار متعدد در داخل 
پایگاه التنف شنیده شده است. گفته شده در نتیجه این حمله 
پهپادی 2شــبه نظامی عضو ارتش آزاد سوریه زخمی شده اند. 
این نیروهای شبه نظامی با حمایت آمریکا در این پایگاه به سر 
می بردند. فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام 
در بیانیه ای با تأیید این حمله اعالم کرد که نیروهای آسیب دیده 
تحت مراقبت های پزشکی قرار دارند. همچنین گفته شده در 
حمله به پایگاه مذکور به نیروهای آمریکایی آسیبی وارد نشده 
است. التنف یک گذرگاه کلیدی در بزرگراه بغداد-دمشق است 
و تا کنون در دفعات متعدد از سوی نیروهای مخالف آمریکا در 
سوریه هدف حمله قرار گرفته است. پایگاه متعلق به آمریکا در 
55کیلومتری مثلث مرزی قرار دارد که سوریه، عراق و اردن در 
آن مرز مشترک دارند.  این حمله حداقل سومین حمله پهپادی 
به این پایگاه است که ارتش آمریکا در 2سال گذشته آن را تأیید 
می کند. حمله پهپادی قبلی نیز در تابستان یعنی حدود 6ماه 
پیش به وقوع پیوست؛ اگرچه آسیبی به همراه نداشت. همچنین 
حمله دیگری با 5پهپاد در اکتبر2021 بــه این پایگاه صورت 
گرفت که آسیب هایی را به برخی تاسیسات نظامی آن وارد کرد، 
اما تلفاتی از میان نظامیان به همراه نداشت. حدود 900نیروی 
آمریکایی در ســوریه حضور دارند. آمریکا مبــارزه با نیروهای 
باقیمانده داعش را بهانه خود برای ادامه حضور نظامی در سوریه 
و حمایت از نیروهای کرد اعالم کرده است. دولت سوریه پایگاه 
التنف آمریکا را غیرقانونی دانسته و حضور آمریکا در سوریه را 
اشغالگری می داند. دمشق بارها به سازمان ملل و شورای امنیت با 
ارسال نامه هایی اعالم کرده که این پایگاه مانع ورود پناهجویان 

سوریه ای مستقر در اردن به داخل کشورشان می شود.

دریچه

جهان نما

سال هاست که در برخی شــهرهای جهان، تانک ها 
در میدان ها جــا خــوش  کرده اند و به بخشــی از 
نمادهای تزئینی شهر تبدیل شده اند. گویی عصر این 
ارابه های آهنی به سر آمده و حاال آنها نماد جنگ های 
گذشته اند. اوایل قرن21، برخی کارشناسان بر این 
باور بودند که دوره جنگ های زمینی کالســیک به 
پایان رســیده و قرن جدید، قــرن جنگ های نوین 
است. بســیاری تا قبل از تحوالت اوکراین استدالل 
می کردند که با آمدن پهپادها، شــیوه های مختلف 
جنگ سایبری و ســایر فناوری های نوظهور، دیگر 
نیروهای زمینی و تانک ها موضوعیتی در نبردهای 
آینده ندارند. جنگ اوکراین اما این تصور از نبردهای 

قرن21 را دگرگون کرد.
در سال2020، برخی از مقامات نظامی لندن معتقد 
بودند که انگلیس باید تانک های خود را به طور کامل از 
میان بردارد، اما اکنون در خلل جنگ اوکراین، همان 
تانک هایی که بالاستفاده به نظر می رسیدند، ارزشمند 
شده و به موضوع چانه زنی قدرت های غربی درباره نوع 

کمک نظامی به کی یف تبدیل شده اند.
برجسته شــدن نقش تانک در جنگ اوکراین را در 
ســخنان ولودیمیر زلینســکی، رئیس جمهور این 
کشور به خوبی می توان دید. در شرایطی که وزرای 
دفاع بیش از 50کشور دیروز به دعوت آمریکا در پایگاه 
هوایی رامشتاین آلمان جمع شده بودند تا راه های 

ارسال تجهیزات نظامی بیشتر برای کمک به اوکراین 
را بررسی کنند، رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد که 
آنچه برای جنگ اکنون به کار کی یف می آید، تانک 
است. زلینسکی به تلویزیون ARD آلمان گفت: »اگر 
تانک های لئوپارد دارید، آنها را به ما بدهید. تانک های 
لئوپارد قرار نیست  وارد خاک روسیه  شوند، بلکه ما با 
آنها از خود دفاع خواهیم کرد.« با سپری شدن بیش 
از 11 ماه از آغاز جنگ اوکراین، مقامات نظامی ناتو بر 
این باورند که مســکو در حال برنامه ریزی برای یک 
حمله بهاره اســت؛ حمله ای که قرار است با حضور 
نیروهایی انجام شــود که در قالب بســیج عمومی 
از اواخر سپتامبر گذشــته یعنی حدود 4 ماه پیش 
سازماندهی شــده اند. همین ارزیابی را فرماندهان 
اوکراینی هم دارند. از همین رو اهمیت دسترســی 
اوکراینی ها به تانک به محل بحث تبدیل شده است.

تردید غرب برای ارسال تانک به اوکراین
آمریکا و کشورهای اروپایی تا کنون تسلیحات زیادی 
را به اوکراین ارسال کرده اند، اما ارسال تانک از سوی 
این کشــورها به اوکراین با تردید مواجه شده است. 
غربی ها نگرانند که دسترسی گســترده اوکراین به 
صدها تانکی که درخواســت کرده، صحنه تحوالت 
جنگ را به خاک روسیه بکشاند. از همین رو، آلمان 
به عنوان سازنده تانک های قدرتمند »لئوپارد-2«، 
ارســال این تانک ها را کــه تا کنون بارها از ســوی 
اوکراینی ها درخواست شــده، منوط به اقدام مشابه 
و صدور مجوز از سوی آمریکا برای ارسال تانک های 
آمریکایی »آبرامز« کرده است. آلمان تا همین 2 ماه 
پیش نیز درخواست ارســال پدافند هوایی پاتریوت 
به اوکراین را رد می کــرد، اما به محض اینکه آمریکا 
اعالم کرد که به اوکراین آبرامز خواهد داد، آلمانی ها 

هم تسلیم درخواست اوکراین برای ارسال پاتریوت 
شــدند. در مورد تانک ها نیز، برلین مایل اســت که 
آمریکا پیش قراول ارســال تانک به اوکراین شود تا 
هزینه انتقادهای بعدی روســیه از خود را بکاهد. با 
این حال به نظر می رســد که آمریــکا نیز تمایلی به 
ارســال تانک های آبرامز به اوکراین ندارد. براساس 
گزارش بی بی سی، دیوید پترائوس ژنرال بازنشسته 
ارتش آمریکا درباره عدم تمایل آمریکا برای ارســال 
تانک های آبرامز می گوید که عدم تمایل واشــنگتن 
برای ارسال این تانک ها به دلیل دشواری نگهداری 
از آنهاست؛ چون موتور این تانک ها با عملکرد مشابه 
موتور جت و با ســوخت جت کار می کنند و تامین 
ســوخت برای آنها در اوکراین جنگی بسیار دشوار 
اســت. در عین حال تانک های آبرامز در مقایسه با 
دیگر تانک های موجود، برد شــلیک بیشتری دارند 
و نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد ارتش اوکراین 
خواهند داشت. جدای از آلمان و آمریکا، لندن مسیر 
مستقل تری در ارسال تانک به اوکراین دنبال کرده و 
قرار است که 14تانک »چلنجر-2« به اوکراین ارسال 
کند؛ هرچند تعداد تانک های مورد نیاز اوکراین بسیار 

بیشتر از این مقدار است.

تانک، تحوالت میدان جنگ را تغییر می دهد؟
اصرار اوکراینی ها برای در اختیار داشتن تانک در نبرد 
با روسیه حکایت از آن دارد که آنها روی نقش جنگ 
زمینی حساب ویژه ای باز کرده اند. براساس گزارش 
وب سایت پولیتیکو، کی یف برای در اختیار داشتن 
200 تا 300تانک و 600نفربــر زرهی و همچنین 
500توپ هویتزر به دیگر متحدان غربی خود فشار 
وارد می کند. آندری زاگورودنیوک، وزیر دفاع سابق 
اوکراین و عضو اندیشــکده شورای آتالنتیک درباره 
نیازهای اوکراین به تسلیحات زرهی و تانک می گوید: 
»ما با چنین تسلیحاتی می توانیم ابتکار عمل جنگ 

را در دست بگیریم.«
ارتش اوکرایــن هم اکنــون از تانک هــای دوران 
شوروی استفاده می کند که قبال توسط کشورهای 
اروپای شرقی به کی یف اهدا شده یا از نیروهای روسی 
غنیمت گرفته شده اند. اما براساس ارزیابی پولیتیکو، 
تانک های غربــی می توانند تغییــرات مهمی را در 
توانایی های اوکراین پیش از تشدید احتمالی جنگ در 
بهار فراهم کنند. به گفته کارشناسان پولیتیکو، زمین 
مسطح اوکراین، ارتش این کشور را آماده استفاده از 
تانک می کند و کی یف برای بازپس گیری مواضع خود 

در شهرهای کلیدی به تانک نیاز دارد.
آنتونی کینگ، اســتاد مطالعات جنگ در دانشگاه 
وارویک انگلیس نیز می گوید: با توجه به فاصله گرفتن 
و عقب نشینی نیروهای روسی از مواضع قبلی خود، 
سامانه های موشکی سبک »هیمارس« آمریکا دیگر 
کاربرد زیادی برای اوکراینی ها ندارد و آنها ناگزیر به 
پیشروی هستند و برای این پیشروی نیز به تانک ها و 

تجهیزات زرهی نیاز بیشتری دارند.

رضا عموییگزارش
روزنامه نگار

جاسیندا آردرن، نخست وزیر 
42 ساله نیوزیلند، روز جمعه 
با گذشت یک روز از استعفای 
ناگهانی اش در پاسخ به ســؤال خبرنگاران 
درباره حس و حالش گفت: »پس از 5سال، 
باالخره یک شب را راحت خوابیدم.« او روز 
پنجشنبه درحالی که بغض کرده بود، مقابل 
رسانه ها قرار گرفت و از تصمیمش برای ترک 
پست نخست وزیری گفت. آردرن گفت که 
او هم مثل بقیه یک انســان است و احساس 
می کند که دیگر توان انجام مسئولیت هایش 
را ندارد و وقت آن رســیده که کار را تحویل 

دهد.
خانم آردرن در ســال2017، در 37سالگی 
به نخســت وزیری رســید و در همان آغاز 
کار، زمانی که فرزند تازه متولد شده اش را 
در آغوش داشــت، با پروازی معمولی راهی 
نشست مجمع عمومی ســازمان ملل شد 
و خبرساز شد. در ســال2019، زمانی که 
مسجدی در شهر کرایســت چرچ در شرق 

نیوزیلند هدف حمله تروریستی قرار 
گرفت، آردرن بار دیگر در کانون 

توجه رسانه ها قرار گرفت. یک 
مهاجم طرفــدار برتری نژاد 
سفید، به نمازجمعه مسجد 
النور و یک مرکز اسالمی 

در کرایست چرچ حمله 
کــرد و 51نفــر را به 
خاک و خون کشــید. 
جاسیندا آردرن پس 
از این حملــه، جزو 
مقام های  نخستین 
دولتی بــود که به 
محــل حادثه رفت 
و با قربانیــان ابراز 

کــرد.  همــدردی 
تصاویــر او درحالی که 

روسری به سر کرده بود و 
خانواده های قربانیان را به 

آغوش می گرفت، در جهان 

هیاهوی بسیار به پا کرد. بسیاری معتقدند 
او توانست در آن برهه کشــورش را از یک 
بحران عمیق اجتماعی نجات دهد. عملکرد 
او در جریان بحران کرونا نیز زبانزد شــد و 
نیوزیلند نخستین کشــوری بود که اعالم 
کرد با کمترین تلفات، موفق به ریشه کنی 

ویروس کووید-19 شده است.
با این حال، نتایج نظرســنجی ها در ماه های 
اخیر حکایت از آن دارد که حزب خانم آردرن 
یعنی حزب کارگر، احتماال در انتخابات بعدی 
از حزب اوپوزیســیون یعنی حزب نشنال، 
شکست خواهد خورد. هفته نامه اکونومیست 
نوشــته که حزب کارگر بــا 33درصد آرا از 
حزب محافظه کار نشــنال بــا 38درصد آرا 
عقب است. این شاید مهم ترین انگیزه آردرن 
در تصمیمــش برای کناره گیــری از قدرت 

بوده است.
آمارهــای دیگر هــم آنقدرها به نفــع خانم 
نخست وزیر نیست. تورم در نیوزیلند از 7درصد 
عبور کرده اســت. بین ســال های 2020 و 
2021، قیمت مسکن 25درصد افزایش یافت 
تا این کشــور در حوزه مسکن، همسطح 
گران ترین کشــورهای انگلیسی زبان 
جهان قرار گیرد. بســیاری از مردم 
از ایــن وضعیت ناراضی هســتند و 
می گویند که دیگــر نمی توانند 
خانه دار شــوند. اینها چیزی 
نیســت که خانــم آردرن 
وعــده داده بــود. او بــا 
وعده هــای بلندپروازانه 
برای کاهش فقر، پایان 
دادن به بی خانمانی و 
ساخت 100هزار خانه 
ارزان به قدرت رسید. 
جانشــین آردرن در 
حزب کارگر، مســیر 
سختی برای جلب 
دوباره آرای مردم 
در پیــش خواهد 

داشت.

میراثخانمنخستوزیر
نخست وزیر نیوزیلند در حالی از قدرت کنار می رود که کارنامه اقتصادی 

خوبی از او به جا نمانده است 

 جدیدترین تعهدات تسلیحاتی غربی ها به اوکراین

آمریــکا: 59 نفربــر برادلــی، 90نفربــر 
استرایکر و سیستم دفاع هوایی اونجر

دانمارک: ۱9توپ هویتزر سزار ساخت 
فرانسه

لتونــی: سیســتم های دفــاع هوایــی 
استینگر، 2هلی کوپتر و تعدادی پهپاد

لهستان: توپ ضد هوایی S-60 همراه 
با 70هزار گلوله

انگلیس: 600موشک بریمستون

اســتونی: تــوپ هویتــزر، خودروهــای 
پشتیبانی و موشک ضد تانک

لیتوانی: ضد هوایی و 2هلی کوپتر

و  هویتــزر  تــوپ  چــک:  جمهــوری 
نفربرهای زره پوش

گزارش 2
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گرینویچ

اولین پرواز مادربزرگ مهربان 

 

آدم ها معموال در تنگناها و شرایط بحرانی و اضطراری 
بر ترس های خود غلبه می کنند. هر چه ســن باالتر 
می رود، این کار سخت تر می شود. اما وقتی که پای 
عشق و عالقه در ميان باشد، هر چيزی شدنی است. 
یک مادربزرگ در هند در 83سالگی بر ترس خود بر 
پرواز غلبه کرده و برای نخستين بار در عمرش سوار 
هواپيما شده است. او هدف بزرگی از این کار داشته 
و آن، خوشــحال کردن نوه اش بوده اســت. مراسم 
عروسی نوه این خانم مهربان، در یک شهر دیگر بوده 
و این مادربزرگ، بر ترسش از پرواز غلبه کرده و خود 
را به این مراسم رسانده تا عروس جوان را خوشحال 
کند. نوه های این مادربزرگ، فيلمی از او در هواپيما 
در اینستاگرام منتشــر کرده  و داستان او را توضيح 
داده اند و کاربران فضای مجازی هم عاشق این پيرزن 

و ميزان عالقه او به بچه هایش شده اند.

تهران 24ساعته

سال خوِش کرگدن ها
کرگدن ها، از سخت جان ترین حيوانات طبيعت هستند اما 
سختی چرمشان و شاخ منحصر به فردشان، آنها را در برابر 
طمع انسان ها به شدت آســيب پذیر کرده و دهه هاست که 
شکار غيرقانونی این حيوان ها، آینده آنها را به خطر انداخته 
است. اما به نظر می رسد  اوضاع دست کم در هند، کمی تغيير 
کرده است. مقامات در ایاالت آســام در این کشور گفته اند 
که برای نخســتين بار در چند دهه اخير، هيچ کرگدنی در 
یک سال گذشته شکار نشده است. شکار این حيوان در این 
منطقه چنان زیاد بوده که دولت در سال2021 یک کارگروه 
ویژه بــرای حمایت از کرگدن ها تشــکيل داد. تالش ها در 
این باره نتيجه داده و در سال2022، حتی یک مورد شکار 
غيرقانونی هم ثبت نشده است. کرگدن ها، چرم بی نظيری 
دارند که در سراسر دنيا هوادار بسياری دارد. برخی از اجزای 
بدن این حيوان هم به عنوان دارو در شرق آسيا، طرفدار دارد. 
ایالت آسام، نيروهای پليس و حفظ محيط زیست را مأمور 
کرده است تا جلوی شکار غيرقانونی این حيوان را بگيرند. 
سال گذشته حدود 60نفر در همين رابطه دستگير شده اند. 
مقامات چندین برج بلند در محل سکونت کرگدن ها نصب 
کرده اند تا مراقب این حيوانات باشــند. آسام، بزرگ ترین 

سکونتگاه کرگدن ها در آسياست.

کلیه در برابر کلیه 
 

پدرها، هرگز لطفی کــه دیگران در حق بچه هایشــان 
کرده اند را فرامــوش نمی کنند. در ولــز، یک پدر برای 
نشان دادن قدردانی خود از چنين لطفی،  کليه اش را به 
یک فرد غریبه هدیه داده است. آفرون جونز، یک دختر 
19ساله به نام ســرنا دارد که دچار بيماری شدید بوده و 
در نهایت هر 2کليه اش را از دســت داد. با این حال یک 
اهدا کننده در فصل بهار به ایــن دختر جوان یک کليه 
هدیه کرد و زندگی او را نجــات داد. آفرون، خودش در 
ابتدا داوطلب بود که کليــه اش را به دخترش بدهد ولی 
به بدن او نمی خورد. اما این پــدر، لطفی که یک غریبه 
در حق دخترش کرده بود را فراموش نکرد و وارد ليست 
اهداکنندگان اعضای بدن شد و در نهایت،   پایيز کليه اش 
را به یک غریبه هدیه داد. او گفته است که از این کار بسيار 
خشنود و راضی است و احســاس می کند همانطور که 
دخترش یک هدیه بی نظيــر گرفته، او هم به یک غریبه 

یک هدیه بی نظير داده است.

انزلی؟ نه، همین تهران خودمان. کاکايی ها در مسیل...   عكس/ همشهری: محمد عباس نژاد اول آخر

تصمیم  خوبعدد خبر

  من میلیونرم
 از من مالیات بگیرید

ابرپولدارهای دنیا، ژست های زيادی درباره اينكه 
می خواهند پولشان را در امور خیريه مصرف کنند تا 
دنیا به تعادل برسد و فقر ريشه کن شود می گیرند و 
چند نفری هم واقعا کارهای چشمگیری در اين باره 

کرده اند، اما اين کار ها، قطره در برابر درياست.
دنیا به کام ابرپولدارها و ثروتمندان اســت و آنها 
آنطور که دلشان بخواهد آينده را، طبیعتا به نفع 
خودشان،  شكل می دهند. در اين میان اما برخی 
هســتند که می خواهند، واقعا آينده به نفع مردم 
شكل داده شود. بن وايت، يک ثروتمند بريتانیايی، 
به همراه چند نفر ديگر مثــل خودش، به داووس 
رفته تا در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد، از دولت  ها 
بخواهد تا از او و ديگر پولداران دنیا، مالیات بگیرند. 
او عضو انجمن میلیونر های وطن دوســت است و 
همچون ثروتمندان ديگــری مثل خودش، بر اين 
عقیده است که شكاف بین پولدارها و فقرا، در حال 
چند پاره کردن دنیاســت و آينده تاريكی را رقم 
خواهد زد. او گفته است که بسیار خشنود و راضی 
خواهد بود که دولت، مالیات بیشتری از او بگیرد. 
انجمن میلیونر های وطن دوست حدود 200عضو از 
13کشور دنیا دارد و همگی مثل وايت فكر می کنند 
که دولت ها، بايد از آنها مالیات بیشتری بگیرند. او در 
حاشیه اجالس داووس، در سرمای شديد کوه های 
آلپ سوئیس، پالکاردی را در دست گرفته بود که 
روی آن نوشته بود دولت بايد از ثروتمندان مالیات 
بیشتری بگیرد. او درباره اين ايده گفته است: »ما 
بايد سطح ثروت را کاهش بدهیم. و دولت ها بايد 
مالیات ثروت را اعمال کنند تا نابرابری ها را کاهش 
دهند.« برخی از اعضای سرشناس گروهی که وايت 
در آن عضو است، مارك رافلو بازيگر نقش هالک در 
فیلم های کمپانی مارول و همینطور ابیگیل ديزنی، 
وارث کمپانی ديزنی هســتند. ابرثروتمندان دنیا 
معموال با ســر و صدای زيادی، در کارهای خیريه 
مشارکت می کنند اما اعضای اين گروه معتقدند 
 که فعالیت هــای بشردوســتانه، نمی تواند مانع
 بیشتر شدن شكاف شــود و تنها با مالیات های 
سنگین بر ثروتمندان است که می توان از چند پاره 

شدن جامعه بشری جلوگیری کرد. 

حافظ

کنون که بر کِف گل جاِم باده صاف است

به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است

شاید برای شــما هم که 
ســاکن تهران هســتيد 
اتفاق افتاده باشد که ساعت های پایانی شب از سر و 
صدای بعضی از مشاغل اطراف منزل تان، کالفه شده 
و نتوانسته باشيد بخوابيد. مشاغلی مثل آهنگری ها، 
صافکاری ها یا به اصطالح اسپرتی های خودرو که چه 
بخواهند و چه نخواهند، کارشان با سر و صدا همراه 
است و می تواند برای دیگران آزاردهنده باشد، آن هم 
در ساعتی که دیگر همه جا تعطيل است. همانطور که 
می دانيد برخی از اصناف مثل طالفروشی یا صرافی ها 
ساعات کاری مشــخصی دارند و برای امنيت شان 
همان اوایل شب، تعطيل می کنند اما سوپرمارکت ها، 
فروشگاه ها و اغذیه فروشی ها گاهی تا پاسی از شب 
مشغول به کارند و تا وقتی مشــتری باشد، آنها هم 
تعطيل نمی کنند. اما هر فصل پليــس تهران برای 
همه صنوف ساعت کاری مشخصی را تعيين می کند 
تا هم امنيت اصناف حفظ شــود و هم آرامش مردم. 
در 3 ماه پایانی امســال هم پليس اماکن، ســاعات 
جدید پایــان کار صنوف در تهــران را اعالم کرده و 
اصناف باید تا ساعت 24 به فعاليت خود خاتمه دهند. 
ضمن اینکه برای رفاه حال شهروندان و تامين امنيت 

اصناف، ميزان گشــت های پليس هم در شب های 
زمســتان افزایش پيدا کرده و اصنافی که کارشان 
شبانه روزی بوده و قصد فعاليت شبانه دارند، باید حتما 
درخواست شان را از طریق صنف مربوطه ثبت کرده 
و در ادامه نيز پليس اماکن با انجام بررسی های الزم، 
مجوزهای مربوطه را برای فعاليت شبانه روزی آنان 
صادر خواهد کرد. مشاغلی هم که این مجوز را ندارند، 
باید همان ساعت 12شب تعطيل کنند و اجازه کار 
شبانه ندارند. فعال هم فقط 4صنف تعویض روغنی، 
سوپر مارکت، خواربار فروشی و پنچرگيری می توانند 
در ساعات پس از 24 نيز فعاليت کنند. این 4صنف با 
توجه به اینکه جزو صنوف خدماتی محسوب می شوند 
و در تمام ساعات شبانه  روز به خدمات آنان نياز است، 
می توانند به شرط دریافت مجوز پليس اماکن، به طور 
24ساعته فعاليت کنند. نحوه دریافت مجوز از پليس 
اماکن نيز به این صورت است که مالکان این صنوف، 
باید درخواســت خود را به صنف مربوطه ارائه دهند 
و از آنجا این درخواســت به پليس اماکن صادر شده 
و کارشناسان پليس پس از بررسی جوانب مختلف، 
مجوز فعاليت این صنوف را صادر خواهند کرد. فعاليت 
داروخانه ها هم با توجه به مجوزی است که از وزارت 

بهداشــت دریافت می کنند و براســاس آن مجاز به 
فعاليت خواهند بود.

پليس بــه آن دســته از کســانی که بــا توجه به 
اطالع رسانی های بســيار در مورد ساعات خاموشی 
صنوف در شــهر تهران، به ایــن اخطارها بی توجه و 
بی تفاوت بوده و فعاليت های خود را تا پاسی از شب 
ادامه می دهند، هم هشدار داده که جهت رفاه حال 
شــهروندان، این واحدهای صنفی را پلمب خواهند 
کرد. مثال برخی از واحدهای صنفی مانند رستوران ها 
اقدام به پذیرش مشــتری تا قبل از ساعت 24 کرده 
و سپس با بســتن درها به پذیرایی از مشتریان خود 
ادامه می دهند که پليس اماکن، چندین مورد از این 
واحدهای صنفی را شناسایی کرده و با آنان برخورد 

شده است. 

شهر خوب

خانهکبوترهایبیترس
اینجا پناهگاه کبوتر ها است. در وسط بوستانی که پناهگاه 
آدم های خسته از شلوغی شهر دود گرفته است. در وسط 
شهری که پناهگاه انسان ها از طبيعت خشک و فرسوده است.  طبقه پایين پایين، 
کبوتر ها از استامبولی فلزی؛ دانه دانه گندم می چينند و خوشحال هستند. طبقه 
باالی باال، کبوتر ها روی تير های چوبی نشسته اند و به افق نگاه می کنند. بعضی از 
عابر ها با احتياط به کبوترخانه اراضی عباس آباد نزدیک می شــوند و همانطور که 
مراقب سرشان هستند؛ از الی نرده ، دانه خوردن پرنده ها را می بينند. اینجا با بقيه 

شهر فرق دارد، کبوتر ها به آدم ها اعتنایی نمی کنند و ترسی از آنها ندارند.

مجید سرابی

فاطمه عباسی

آخر مصور

تفكیک زباله  - مجید صالحی

»پرویز ناتل خانلری« شــاعر بود، 
مترجم بود، مصحح بود، مؤلف بود، 
اســتاد دانشــگاه بود، مدیر فرهنگی بود، روزنامه نگار بود، 
نمایشــنامه نویس بود، سياســتمدار بود و البته افزون بر 
همه اینها، زبان شــناس هم بود که اگر نبود »زبان شناسی 
و زبان فارســی«، »تاریخ زبان فارســی«، »دســتور زبان 
فارسی« و »فرهنگ تاریخی زبان فارسی« را طی سال های 
1343تا1357 به رشــته تحریر درنمی آورد. در این ميان، 
»دســتور زبان فارســی« که در زمســتان1351 از سوی 
انتشارات بنياد فرهنگ ایران به طبع رسيد و امسال، درست 

نيم قرن از انتشارش گذشت، یکی از مهم ترین آثار اوست؛ 
اثری که البته 10سال پيش تر ابتدا برای »آموختن قواعد 
زبان فارسی در دبيرستان ها« نوشت تا آموزش ساده و روانی 
باشد از دستور زبان فارسی که »به کلی با آنچه از سال ها پيش 
در آموزشــگاه های ایران معمول بود، تفاوت داشت.« این 
شبه درسنامه اما بعدتر گسترش یافت و جامه اثری مستقل 
بر تن کرد. او کوشــيد تا منادی نوآوری باشد و آن آموزش 
سخت و ستبر را نرم کند و تحول بخشد. پس کتاب خود را 
بر مبنای نظریه ساخت گرا در زبان شناسی مدرن نگاشت که 
به قول مولوی؛ »هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود / 
وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود« او که هنگام تأليف 
این کتاب، به انتشار مجله سخن همت می گمارد و ریاست 
بنياد فرهنگ ایران را بر عهده داشت، در پيش گفتارش بر 
این نوشتار یادآور شــد که »اینجا کوچک ترین واحدی از 
گفتار که منظور گوینده، یعنی رساندن پيامی به شنونده 
را برمی آورد و »جمله« خوانده می شــود، مبنای بحث قرار 

می گيرد.« با این هدف که »نکته های دســتوری نسبت به 
یکدیگر ترتيب و توالی علمی و منطقی داشته باشند، چنان که 
آموختن هر نکته مکمل نکته پيشين و مقدمه مطلب بعدی 
باشد.« با آغاز تالش برای ترویج این سياق نوین، آن طورکه 
خود روایت کرده »کسانی که با شيوه دیرین آشنایی داشتند 
و نمی خواســتند چيز تازه ای بياموزند... به ایراد و اعتراض 
پرداختند.«  برای مثال »معترضان پيش از آنکه به تعریف 
هر اصطالح تازه توجه کنند و تفاوت آن را با اصطالح مأنوِس 
دیگر بشناسند زبان به ایراد می گشودند که چرا »مسنٌداليه 
و مسند« نگفته و »نهاد و گزاره« گفته است.«  اما راه تازه ای 
که خانلری گشود و کوشيد تا آموزش دستور زبان فارسی را 
نو کند، »جای خود را باز کرد و معلمان زیرک و دانا دریافتند 
که به این طریق خيلی زودتر به نتيجه مطلوب می رسند.« 
ابداعی که سبب شــد »جوانان ایران در آموزشگاه ها بهتر 
و آســان تر با قواعد زبان مادری خود آشنا شــوند و درباره 

ساختمان آن به تعقل و تفکر بپردازند.« 

حمیدرضا محمدی

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

600کالس درس، به ياد مدافعان امنیت
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، امسال 
عالوه بر اینکه تعداد زیادی از دانش آموزان 
بازمانده از تحصيل را شناســایی کرده و 
به سيســتم آموزشــی بازگردانده اند، در 
راستای طرح مدرسه ســازی  که هر سال 
انجام می شود و برای ارتقای سرانه فضاهای 
آموزشی کشور، قرار است 600کالس درس را با مشارکت بنياد علوی و 
بنياد مستضعفان انقالب اسالمی و سازمان نوسازی مدارس در کشور 
کلنگ زنی و احداث کنند که این کالس ها به یاد مقام گرانقدر شهدای 
مدافع امنيت ســاخته خواهند شد. خوشــبختانه این طرح در حال 
اجراســت و در مرحله اول هم کلنگ زنی 2پروژه آموزشی 12کالسه 
در استان البرز برگزار شد. اســتان البرز جزو استان های کم برخوردار 
از فضاهای آموزشــی اســت؛ به طوری که دانش آموزان این استان در 
ليست ســرانه فضاهای آموزشی آخرین اســتان به لحاظ بهره مندی 
از تراکم فضای آموزشــی هســتند. این 2پروژه در زمينی به مساحت 
3400مترمربع با زیربنای آموزشی2550مترمربع در2مدرسه با تعداد 
24کالس درس )2مدرسه 12کالســه( دارای فضاهای آزمایشگاهی 
و کارگاهی فضاهای نمازخانه و تجميعــی، فضاهای اداری و خدماتی، 
محوطه و فضای بازی، سرویس بهداشتی و سرایداری، مجموع زیربنای 
آموزشی 2550مترمربع )هر مدرسه 1225مترمربع( با تأمين اعتبار، 
با مشارکت 50درصدی بنياد علوی و سازمان نوسازی مدارس کشور 
در منطقه پر تراکم دانش آموزی شهرستان فردیس احداث خواهد شد.

شناسايی ناايمن های پايتخت
همه ما حادثه تلخ پالسکو را به یاد داریم و 
دیگر کسی نيست که نداند ساختمان های 
ناایمــن در شــهری مثل تهــران، چقدر 
می تواند خطرآفرین باشد. اما خبر خوب این 
است که بعد از این حادثه، مدیران شهری 
برای ایمن سازی  ساختمان ها، چه در تهران 
و چه در کالنشهرهای دیگر، مصمم تر شده اند و این رویکرد بعد از حادثه 
پالسکو به یک نهضت تبدیل شده اســت. حاال هم رئيس کميسيون 
شهرسازی و معماری و مدیرعامل سازمان آتش نشانی اعالم کرده اند که 
در شهر تهران، بيش از 30هزار ساختمان ناایمن شناسایی شده است. از 
این تعداد ساختمان ناایمن در پایتخت، 129 ساختمان خطر آنی دارند 
و قرار است امروز )شنبه(، ليست این ساختمان ها در اختيار رسانه ها قرار 
گيرد. عضو کميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم در این باره 
گفته است: صاحبان این ساختمان ها در حضور نمایندگان سازمان های 
ذیربط دعوت و به آنها اخطار و مهلت داده شده تا ساختمان های خود را 
ایمن سازی  کنند. اکنون از زمان آخرین مهلتی که سازمان آتش نشانی 
اعالم کرده، مدت ها گذشته است و ما باید سریع به مردم اطالع رسانی 
کرده و با نصب تابلویی اعالم کنيم که این مجموعه اصول ایمنی را رعایت 
نکرده اســت تا مردم با اطالع وارد این ساختمان ها شوند. این کار باید 

انجام شود تا ما شاهد از دست دادن عزیزان آتش نشان نباشيم.

کاشت حیرت انگیز درخت
درختکاری برای مقابله با آلودگی هوا و 
همچنين از بين بردن ضرری که افراد با 
بریدن درختان و از بين بردن پوشــش 
جنگلی به محيط زیســت می زنند، امر 
واجبی است که هر ســاله توسط وزارت 
جهادکشاورزی انجام می شود. امسال هم 
این نهاد، طرحی را با عنوان »کاشت یک ميليارد درخت« در دست 
اجرا دارد که هم  اکنون کميته علمی ستاد مردمی این طرح تشکيل 
شده و قرار است با بهره گيری از علم و دانش استادان دانشگاه و بخش 
تحقيقات، به منظور همراهی در اجرا و نظارت بر این طرح، این تعداد 
درخت با اســتفاده از ظرفيت های مردمی، صنایع و دســتگاه های 

مختلف از جمله شهرداری ها، ظرف 4سال کاشته شود.
وزیر جهادکشاورزی در این باره گفته اســت: باید فعاليت بيشتری 
در زمينه کاهش توليد کربن و افزایش ترسيب و ذخيره کربن انجام 
دهيم تا بتوانيم در آینده پاسخ و عملکرد مناسبی برای داخل کشور و 
دنيا داشته باشيم. مهم ترین راهکار برای ترسيب کربن، درختکاری و 
جنگل کاری است؛ ضمن آنکه مزایای زیادی از این اقدام عاید کشور 
می شود. بنابراین در فاز نخســت و با توجه به ظرفيت های موجود 
نهالســتان ها و حمایت های مردمی، کاشت یک ميليارد درخت در 
نظر گرفته شده است. این طرح متناسب با شرایط، بستر اقليمی و 
مکان یابی باید درست انجام شود و در این طرح، صيانت از جنگل های 

موجود، بذرکاری و سایر موارد به عنوان زیر پروژه مطرح است. 

برويد به گذر نام آوران
روزگاری - بخوانيد تا قبل از دهه70 
- مجموعه مدیریت شــهری فقط در 
حوزه ارائه خدمات شــهری مختلف 
فعاليت داشــت ولی ایــن حکایت، 
سال هاســت که رنگ دیگری به خود 
گرفته اســت. حاال آنها در عرصه های 
اجتماعی، فرهنگی و ورزشــی هم حضور پــر رنگی دارند. این 
روزها بسياری از ورزشــگاه ها و امکانات ورزشی به شهرداری 
تعلــق دارد و این امکانــات روزبه روز در حال افزایش اســت. 
نمونه اش نصب وسایل ورزشــی در پارک های مختلف ازجمله 
فعاليت های مجموعه مدیریت شــهری اســت که با استقبال 
چشــمگير اهالی محله ها به ویژه بانوان، مواجه شده است. در 
همين راستا، شــهرداری منطقه7 تهران قرار است طرحی را با 
عنوان »گذر ورزش و نام آوران« در خيابان های اطراف مجموعه 
فرهنگی و ورزشی شهيد شيرودی اجرا کند. آنطور که شهرداری 
این منطقه بيان کرده، مجموعه شهرداری قصد دارد در جهت 
هویت بخشــی به محله های اطراف این ورزشگاه و با همکاری 
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، طرح مفهومی »گذر ورزش 
و نام آوران« را در خيابان های همجــوار با مجموعه فرهنگی و 
ورزشی شهيد شــيرودی، خيابان ورکش و خيابان ورزنده، با 
محوریت و همکاری این مجموعه ورزشی اجرا کند. این طرح در 
جهت افزایش کيفيت زندگی شهروندان و ورزشکاران خواهد 
بود و خيابان های اطراف این ورزشگاه را نيز برای ورزش کردن 

مناسب می کند.

کتابخانه خوب

50سال از انتشار »دستور زبان فارسی« 
نوشته پرويز ناتل خانلری گذشت
سخِن تازه
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نخستین خیابان چراغ دار پایتختحکایت شهر 2هزارساله ایرانی
ارگ سلطنتی چگونه روشن شد؟گفت وگو با نویسنده کتاب »دربند«  درباره شهری که دروازه ورود اسالم به قفقاز است

گفت وگو با سردار اسداهلل ناصح، همرزم شهید 
بروجردی به بهانه ساخت فیلم »غریب«

صــبور بود

آزاده سلطانیگفت وگو
روزنامه نگار

شیوه تربیتی من صمیمیت با بچه ها بود
گفت وگو با زهرا مالطایفه؛ مادر شهیدی که پسرش را راهی سوریه کرد

تنها زندگی می کند. از وقتی ابوالفضل رفته 
تنها تر هم شده است. با این حال اوقات خود 
را به بهترین نحو می گذراند و به جای گریه 
و بی تابی از فراق پســر ســعی در تبلیغ راه 
او دارد. عکــس ابوالفضــل را روی میز کنج 
ســالن پذیرایی گذاشــته و هر بار که وارد 
آنجا می شــود نگاهی به عکــس می کند و 
لبخندی به چهره خندان ابوالفضل می زند. 
آخر ابوالفضل عادت داشــت هــر روز به او 
تلفن کند و احوالش را بپرسد. از سر کار هم 
که می آمد قبل از آنکه به خانه خود برود به 
دیدن مادر می رفت. حواســش به همه  چیز 
بود، به خصوص ســالمت مــادر. مالطایفه 
می گوید: »ابوالفضل عصای دستم بود. خیلی 
به او وابسته بودم. بعد از فوت همسرم با اینکه 
16سال بیشتر نداشت اما شــد تکیه گاهم. 
آنقدر به من محبــت می کرد که جای خالی 
حاج آقــا را برایم پر کــرده بود. اگــر بگویم 
2روح بودیم در یک کالبــد بیراهه نگفته ام. 
البته همه بچه هایم خوب هســتند و به من 
می رســند. آنها خوب می دانند جای خالی 
برادرشان خیلی اذیتم می کند برای همین 

مرتب سر می زنند.« 

2شرط مهم برای آقا داماد 
مالطایفه بانوی باسلیقه و منظمی است. این 
را از روش خانه داری اش می تــوان فهمید. 
بیشتر از همه به وقت شناسی اهمیت می دهد؛ 
چرا که معتقد است زمان گنجی است که باید 
به بهترین نحو استفاده شود و اگر به بطالت 
ســپری شــود کفران نعمت خداست. برای 
همین روزهای خود را با آموزش قرآن به زنان 
همسایه می گذراند. هر از گاهی هم در محافل 

مادران شهدا شــرکت کرده و درباره اهمیت 
کار شــهدا تبلیغ می کند. مادر به سال های 
گذشته برمی گردد و از فراز و نشیب هایی که 
تجربه کرده می گوید: »پدر و مادر من مذهبی 
بودند. به جا آوردن نماز و روزه و دیگر آداب 
دین برایشان از همه  چیز مهم تر بود اما چون 
بی سواد بودند اطالعات کافی درباره معارف 
دینی نداشــتند. برای همین نمی توانستند 
ســؤاالتی را که من در ذهنم داشتم جواب 
دهند. تا اینکه به کالس قرآن رفتم. آن زمان 
12سال داشتم. هر چه می خواستم از معلم 
قرآن می پرسیدم. همین حس خوبی به من 
می داد.« روزها یکی پس از دیگری ســپری 
شد تا اینکه مالطایفه به سن 15سالگی رسید. 
جوانی به خواستگاری اش آمد که در نگاه اول 
به مذاق او خوش نیامــد. خانواده داماد مثل 
خانواده خودش مذهبی نبودند. باقی ماجرای 
خواســتگاری را از زبان خودش می شنویم: 
»داماد شغل آزاد داشت. صنعتی کار بود. برای 
او 2تا شرط گذاشتم یکی اینکه روزی حالل، 
ولو کم، سر سفره بیاورد و دیگر اینکه مقید به 

خواندن نماز باشد.« 

محبت کردن؛ مهم ترین عامل برای گرمی 
کانون خانواده 

مالطایفه زندگی اش را شروع کرد. نوعروس 
15ســاله آنقدر تبحر در همسرداری داشت 
که توانســت خیلی زود جای خود را در بین 
فامیل همســرش باز کند. او بهترین شیوه 
برای جلب رضایت همسرش را پیدا کرده بود 
و آن مهربانی و خوش سخنی بود. می گوید: 
»محبــت کــردن مهم ترین عامــل برای 
گرم کردن کانون خانواده است. من با همسرم 

خیلی صمیمی بودم. با خوشرویی می گفتم 
آقا نمازت به تأخیر نیفتد. بدقلقی نمی کردم. 
بعد از مدتی دیدم که حاج آقا نماز اول وقتش 
ترک نمی شــود و حتی ســحرها که بیدار 
می شد نماز شــب می خواند. من را هم بیدار 
می کرد و می گفت خانم حیف است بخوابی، 
پاشــو 2رکعت نمــاز مســتحبی بخوان.« 
مالطایفه بانویــی نبود که بتوانــد بیکاری 
را تحمل کند. دوســت داشــت زندگی اش 
را مفید بگذراند. برای همین از همســرش 
خواست از 24ساعت شــبانه روز 2ساعت را 
برای کار شخصی خودش اختصاص دهد. او 
تعریف می کند: »خدا رحمت کند حاج آقا را، 
مرد همراهی بود. وقتی این پیشنهاد را به او 
دادم گفت چه خوب! چــرا که نه. من هم در 
کالس قرآن ثبت نام کــردم. خواندن قرآن 
و دانســتن معارف دینی حال دلم را خوب 
می کرد تا اینکه طعم شــیرین مادر شدن را 

تجربه کردم.«

 هر موقع عصبانی شدید آب بخورید
مالطایفه معتقد اســت مادر مهم ترین فرد 
در شــکل گیری شــخصیت فرزند اســت. 
اینکه خانمی بــرای تربیت بچــه اش وقت 
نگــذارد و تالش نکنــد بعد انتظار داشــته 
باشد فرزندش بی نقص باشد حرف عجیبی 
اســت. او از تجربیات خود می گوید: »شیوه 
تربیتی مــن صمیمیت با بچه هــا بود. هیچ 
وقت کالم بد بــه آنها نگفتم. سرشــان داد 
نکشیدم. اگر اشــتباهی می کردند با دیدن 
من خودشان شرمنده می شدند. هیچ وقت 
امر و نهی نمی کردم. آنها رفتار من و پدرشان 
را می دیدند و یاد می گرفتنــد؛ مثال من به 

بچه هایم گفته بودم هر موقع عصبانی شدید 
آب بخورید. آنها هم همین کار را می کردند. 
نه خودم اهل خشــم و عصبانیــت بودم نه 
بچه هایم این طوری بار آمدنــد. االن هم با 
آرامش رفتار می کنند.« او بــا خنده به یاد 
شــیرین کاری ابوالفضــل می افتد و تعریف 
می کند: »یک بار ابوالفضل دستش الی پره 
دوچرخه گیر کرد. چندبــار به او تذکر دادم 
که دستت زخم می شــود. باز کار خودش را 
کرد. وقتی انگشــتش خونی شد با گریه من 
را بغل کرد که مامان ببخشــید تو گفتی من 

گوش نکردم.«

از بچگی با من به کالس قرآن می آمد
اما اینکه چرا همه فرزنــدان مالطایفه همه 
اهل مسجد و قرآن شــدند خود سؤالی است 
که پاســخش می تواند برای همــه مادران 
جوان راهکاری باشــد. او به یــاد می آورد: 
»ابوالفضلــم را از همان بچگی بــا خودم به 
کالس قرآن می بــردم. چند وســیله بازی 
کنارش می گذاشــتم تا ســرگرم شــود. او 
هم بچه ســاکتی بود. خوب گــوش می داد. 
البته روزهای کودکی او مصادف شــده بود 
با دوران جنگ. گاهــي ابوالفضل را با خودم 
به ســتاد پشــتیبانی جبهه هــا می بردم و 
مشغول درســت کردن مواد خوراکی برای 
رزمنده ها می شــدم. این بچــه تالش من و 
دیگر خانم ها را می دید. بــه جرأت می توانم 
بگویم حــس مســئولیت پذیری را از همان 
زمان یاد گرفته بود؛ دادرس بودن را. اینکه به 
دیگران توجه داشت و نسبت به مشکالتشان 
 بی تفاوت نبود. همه اینها را بچه ها از سن کم 

یاد می گیرند.«

اگر اجازه ندهی نمی روم
مادر خیلــی زود بســاط ازدواج ابوالفضل را 
فراهم کرد. می دانســت ســلیقه اش چیست. 
او به حجــاب و ایمان خیلــی اهمیت می داد، 
برای همین دختر برادر خودش را خواستگاری 
کرد. ابوالفضل سال 1386سروســامان گرفت 
و زندگی جدیدی را شــروع کرد. مادر تعریف 
می کند: »ابوالفضل 16ساله بود که پدرش را از 
دست داد. از آن روز شد عصای دست و انیس 
و مونســم. وقتی ازدواج کرد تصور می کردم 
سرگرم زندگی می شــود و وقت بیشتری را با 
همســرش می گذراند اما هر روز قبل از اینکه 
به خانه خود برود سری به من می زد. داروهایم 
را چک می کــرد. مطمئن که می شــد خوبم 
می رفت.« با گذشت زمان مشغله های ابوالفضل 
هم زیادتر می شــد. تولد علی، پسرش انگار از 
او انسان دیگری ســاخته بود. نشاط وجودش 
بیشــتر به چشــم می آمد تا اینکه خبر حمله 
تکفیری ها به ســوریه همه گیر شد. ابوالفضل 
کســی نبود که این خبر را بشنود و بی تفاوت 
باشد. عزم رفتن به ســوریه را کرد. اما قبل از 
ثبت نام نزد مادرش رفت و از او اجازه خواست. 
گفت: »می خواهــم بروم و اگر اجــازه ندهی 
نمی روم.« او مادرش را خوب می شــناخت و 
می دانســت به او »نه« نمی گویــد. مربی اش 
شیرزنی بود که دوست و آشنا درباره مقاومت و 
صبوری اش زیاد می گفتند. او مادری است که 
غیر از شهادت ابوالفضل داغ 2فرزند دیگرش 
را هم به چشم دیده اســت اما صبورانه رفتار 
می کنــد. می گوید: »محمدعلی 18ســاله ام 
طلبه بود. در اثر ســانحه تصادف از دنیا رفت. 
یکی از دخترهایم را هم در کودکی از دســت 
دادم. داغ 3فرزند به چشم دیدن سخت است. 
درد جانسوز آن را فقط یک مادر می تواند درک 
کند.« مالطایفه با صالبتی که در کالمش دارد 
نشــان می دهد که مقاومت و صبوری اش را از 
بانوی خود حضرت زینب)س( یاد گرفته است. 
مادر بــه نکته مهمی اشــاره می کند: »خودم 

صبوری را شیوه زندگی خودم 
کرده بودم. بچه هایم هم صبور 

تربیت شدند.« 

خواهر بزرگ تر شهید :
دوست نداشت کارهایش را در بوق وکرنا کند 

مرضیه، خواهر بزرگ تر شــهید خاطرات زیادی از او دارد و تعریف می کند: »همه بچگی مان با هم بودیم. 
بعضی اوقات خواهر و بعضی اوقات برادرم بود. وقتی وسیله ای را می خواستم همه جا را زیر پا می گذاشت تا 
بهترینش را برای من تهیه کند. هیچ وقت دوست نداشت کارهایش را در بوق وکرنا کند. من چند سال پیش 
همسرم را از دست دادم، بعد از فوت او خیلی به ما رسیدگی می کرد. دوست نداشتم اسیر مشکالت من شود. 
ولی می گفت خدا من را امتحان می کند و تو را در گوشه زندگی من قرار داده است و وظیفه دارم که به شما 
رسیدگی کنم. ابوالفضل خیلی بامعرفت و باحیا بود. جلوی بچه های من بچه خودش را بغل نمی کرد. یک بار 
می خواستم سفر بروم و به وجهی نیاز داشتم. نمی دانستم چه باید بکنم. شب قبل از رفتنم به خانه مان آمد 
و کلی با بچه ها سر و کله زد و موقع خداحافظی دست من را در دستش گرفت و مبلغی را در دستم گذاشت و 

دیدم همان مبلغی است که می خواهم.« 

مکث

برادر بزرگ شهید: 
شهادتش به خانواده عزت بخشید

»جواد نیکزاد«، برادر بزرگ شهید است. او مهم ترین خصلت ابوالفضل را مرام و معرفتش می داند. می گوید: »او اهل سفر 
بود و دوست داشت دسته جمعی به مسافرت برود. خیلی هم خوش ذوق و شوخ بود. با او کلی به ما خوش می گذشت. مقید 
بود هر کاری را سر زمان خودش انجام دهد. با هر کسی مطابق سنش برخورد می کرد.« برادر معتقد است که ابوالفضل 
با شهادتش به اهل خانه عزت بخشیده: »او چراغی روشن کرد که هیچ گاه خاموش نمی شود. دوری از او شاید سخت 
باشد اما مرگ باسعادتش را شاکر هستیم. یکی از دوستانش تعریف می کرد قبل از اعزامش به سوریه با هم به پیاده روی 
اربعین رفته بودند. از قضا ابوالفضل عکس شهیدی را به کوله خود چسبانده بوده، به رفیقش می گوید که سال بعد اگر 
آمدی عکس من را به کوله ات بچسبان. آن بنده خدا فکر می کند ابوالفضل مزاح می کند اما گویا واقعیت را می گفته 
است. او مسئول هیئت محله مان بود. قبل از اینکه برود همه دخل و خرج هیئت را در پاکت   در بسته ای گذاشته و به ما 

داد. کوچک ترین موارد خرج کرد را هم یادداشت کرده بود. او در بحث هزینه های هیئت مو را از ماست می کشید.« 

مکث

وقتی می خواست پسرش را راهی سوریه کند دست و دلش نلرزید، با اینکه می دانست این سفر ممکن است بازگشتی نداشته باشد و هر آن خبر 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

شهادت ابوالفضل را برایش بیاورند، با این حال مانع رفتن او نشد. حفظ حریم آل اهلل)ع( از هر چیز برایش مهم تر بود، حتی فدایی شدن فرزندش. 
آن هم فرزندی که بیشتر از آنکه اوالد باشد رفیق و مونس همیشگی اش بود. همه بچه هایش را دوست داشت اما ابوالفضل برای مادر جور دیگری 
بود. او را عاشقانه دوست داشت. روزی که ابوالفضل برای وداع خدمت مادر رسید، دستش را بوسید و از او خواست تا در حقش دعای خیر کند و مادر تنها چیزی که از او طلب کرد این بود که 
جلوی چشمش کمی راه برود تا او یک دل سیر قامت رعنای پسر را ببیند. ابوالفضل تابستان سال1395بود که برای دفاع از حرم حضرت زینب)س( به سوریه رفت و در 23تیرماه همان سال به 
شهادت رسید. زهرا مالطایفه، مادر شهید »ابوالفضل نیکزاد« یکی از هزاران مادر عاشق این سرزمین است که رضای خدا را بر احساسات مادرانه ترجیح داد و خود پسرش را برای نبرد راهی 

جبهه حق علیه باطل کرد. او حاال اوقات تنهایی خود را با تدریس قرآن و سخنرانی در محافل مادران شهدا سپری می کند و خدا را شکر می کند که پسرش در مسیر خدا شهید شده است.

سردار ســرتیپ اسداهلل 
ناصح، ازجمله فرماندهانی 
است که سال ها در جبهه 
غــرب و جنوب کشــور 
فعالیت داشته و برای مدتی نیز جانشین فرمانده 
قرارگاهی بوده که شهید »محمد بروجردی« در 
آنجا حضور داشته است. ناصح، نفس کشیدن 
کنار او را تجربه ای ارزشــمند می داند و تأکید 
می کند سال ها طول کشید تا اثری سینمایی 
درباره این فرمانده شاخص ساخته شود. حاال 
این اتفاق با فیلم »غریب« رخ داده و قرار است 
برای نخســتین بار در جشنواره فجر رونمایی 
شود. به همین مناسبت با سردار اسداهلل ناصح از 

همراهان شهید گفت وگو کرده ایم.

سردار اسداهلل ناصح که از سال1358در سپاه کرج 
به عنوان فرمانده، فعالیت مي کرده و آموزش پرسنل 
را برعهده داشته است از زمانی می گوید که تا قبل 
از رفتن به جبهه های جنگ در جنوب و غرب کشور 
یک شب میزبان شــهید محمد بروجردی بوده؛ 
»من با شهید بروجردی قبل از انقالب اسالمی و 
فعالیت هایی که در آن زمان انجام داده و بعد هم 
حفاظت امام )ره( را برعهده گرفته بود آشــنایی 
نداشتم. اما زمانی که جنگ شروع شد و من فرمانده 
سپاه کرج بودم او به سپاه کرج آمد تا برای کردستان 
نیرو جمع آوری کند. من در آن زمان سعادت داشتم 
که ایشان را برای نخستین بار ببینم و یک شب هم 
مهمان ما بود. زمانی که به جبهه های غرب اعزام 
شدم مجدد با بروجردی دیدار کردم. ایشان جزو 
چهره های شــاخص جنگ در کردستان و غرب 
کشور بود و توانست پیشــمرگان کرد مسلمان را 
سازماندهی کند. گروهی که کارهای بسیار بزرگی 
کردند و توانســتند در ایجاد امنیت در کردستان 

نقش بسزایی داشته باشند.«

محبوب رزمنده ها بود 
افتادگی، ویژگی اخالقی اي بــود که به عقیده 
ناصح باعث محبوبیت شهید بروجردی در میان 
رزمنده ها شده بود؛ »اصال برایش مهم نبود در 
چه جایگاه و ســمتی قرار گرفته است. با همه 
مهربان برخورد می کرد. حتی در پشــت دفتر 
ستاد آن زمان، زمینی بود که بچه ها فوتبال بازی 
می کردند و شهید بروجردی نیز با شور و هیجان 
همراهی شــان می کرد. البته باید بگویم او در 
عین خاکي بودن بسیار فرد مقتدری بود و برای 
همین همه از او در زمان عملیات و در موارد دیگر 

حرف شنوی داشتند.« 

توفیق هم خانه شدن با شهید بروجردی 
ناصح هم خانه شدن با شهید بروجردی را توفیقی 
می داند که در آن دوران نصیب خود و خانواده اش 
شــده بود؛ »زمانی که مــا در کرمانشــاه بودیم، 
خانه ســازمانی 4طبقه ای در میدان فردوسی در 
اختیارمان قرار دادند که هر واحد آن 4اتاق داشت 
و قرار شــد در هر اتاق یک خانواده زندگی کند. 
3اتاق هر واحــد آن را به خانواده هــا دادند و یک 
اتاق هم به عنوان اتاق مهمان بود. توفیقی که من 
داشتم این بود در طبقه ای قرار داشتیم که خانواده 
شهید بروجردی هم در آن طبقه ساکن بود. زندگی 
سختی بود و حمام، دستشویی و آشپزخانه مشترک 
بودند. من آن زمان تازه ازدواج کرده بودم و خیلی 
نگران شرایط زندگی همسرم در آن وضعیت بودم. 
حتی به یاد دارم در جلسه ای با شهید بروجردی 
نشسته بودیم که قرار بود وظایف من را به عنوان 
جانشین بگوید و فکرم در خانه بود که همسرم چه 
کار می کند و چطور می تواند با آن وســایل اندک 
خانه را ســامان دهد. آرام و قرار نداشــتم و چند 
باری هم از جلسه خواســتم بلند شوم که شهید 
بروجردی اجازه نداد و بعد از پایان جلسه با همان 
نگرانی باالخره به خانه رفتم. اما دیدم خانم ها که 
یکی از آنها همسر شهید بروجردی بود با هم اتاق 
ما را درست کرده و سر و سامان داده اند و من دیگر 
خیالم آسوده شد آنها با هم هستند. چون شاید ما 
مردها نهایت هفته ای یک بار به خانه می رفتیم و 
این دشواری را باید همسران و فرزندان مان در آن 

محیط و شرایط تاب می آوردند.« 

رسالت فیلم »غریب«
فیلــم »غریب« محصول ســازمان اوج اســت و 
محمد حســین لطیفی کارگردانی آن را برعهده 
دارد. پیش تر در خبر رســمی پروژه اشاره شد که 
فیلم »غریب« پرتره این شــهید نیست بلکه به 
مقطعی از دوران فرماندهی او در منطقه غرب، پیش 
از آغاز جنگ تحمیلــی و دفاع مقدس می پردازد. 
فیلم، شــمایلی از احواالت باطنی، سبک زندگی 
و شیوه فرماندهی شــهید بروجردی با نگاهی به 
دوره ای کوتــاه از زندگی و تــالش او برای ایجاد 
اتحاد در غرب کشور است. ســردار اسداهلل ناصح 
بااشــاره به ســاخت این فیلم می گوید: »ساخت 
فیلم هایی همچون »غریب« که نگاهی به بخشی از 
زندگی شهید بروجردی دارد، می تواند در شناسایی 
چهره ها و جریان ها مخصوصا برای نســل جوان 
بسیار مؤثر باشد. مهم نوع ساخت است تا بتواند این 
معرفی را به درستی انجام دهد. با توجه به شناختی 
که از محمدحسین لطیفی و حامد عنقا و کارنامه 
بازیگری بابک حمیدیان دارم امیدوار هســتم در 
این زمینه بتوانند توفیق الزم را به دســت آورند. 
دعا می کنم »غریب« حق مطلب درباره شــهید 

بروجردی را ادا کند.«

    مادر شهید 
مختار نوری

اولین روزی کــه مختار 
خواســت به جبهه برود 
ماه رمضان بــود. آن روز 
که خواســت بــرود وارد 
اتاق شــد و عکس امام را 
برداشت، خواهرش را صدا 
زد و گفت وقتی که شهید 
شدم عکســم را در کنار 
عکس امام بگذارید. چون 
عالقه خاصی به رهبری و 
والیت فقیه داشت. اگر من 
و امثال مــن جلوی رفتن 
فرزندانشان را می گرفتند 
چه کسی باید از این انقالب 
و ناموس مــان حفاظــت 
می کرد. نبایــد بگذاریم 
خون شــهدا پایمال شود، 
نباید پشت رهبر را خالی 
کنیم و او را تنها بگذاریم. 
نباید کاری کنیم که روح 
امام)ره( و شهدا آزرده شود 
چون ما هر چــه داریم به 
برکت امام )ره( و شهدایمان 
داریم، باید بــا وحدت و 
انسجام هر چه بیشتر آنها 

را راضی نگه داریم.

 مادر شهید 
حسن فرجی

»تنها خاطره ای که از پسرم 
حســن در ذهنم همیشه 
تداعی می شــود  یا بهتر 
بگویم هنــوز در دل مانده 
است که چرا خواسته اش 
را برآورده نکردم؛ پوشیدن 
لباس رزم بــر تن اش بود. 
وقتی خواســت برود آمد 
پیشــم و گفت:»سید ننه! 
دوســت دارم لباسم را تو 
به تنم بپوشــانی.« چون 
لباس برادرش حســین را 
من به تنش کــرده بودم، 
در جوابش گفتــم: »نه! 
نمی پوشــانم.« دلیلش را 
پرسید گفتم:»چون هنوز 
برادرت حسین نیامده تو 
کجا می خواهــی بروی؟« 
دیدم چشــم هایش پر از 
اشک شد و بغض اش ترکید 
و شروع کرد به گریه کردن 
و به من گفت: »تو اصاًل مرا 
دوست نداری!« در جوابش 
گفتم: »مگر تو به فکر من 
هستی؟« شــهید حسن 
اشــک هایش را پاک کرد 
و گفت: »من فکر تو را هم 
کرده ام، اول تو را به خدا و 
بعد به فاطمه زهرا می سپارم 
تا تو را یاری کنند.« مجدداً 
تقاضایش را تکرار کرد اما باز 
دست و دلم به کار نمی رفت، 
پیراهن را به تنش نکردم اما 
ســربند را به دور گردنش 
گره زدم و بــه او گفتم برو 
به ســالمت. االن که پیش 
خودم فکر می کنم می بینم 
شــاید اگر پیراهن را مثل 
برادرش حسین به تن اش 
می پوشــاندم او هم مثل 

حسین برمی گشت.« 

 مادر شهید 
نصرت هللا سبیعی

»پسرم همیشــه به من 
می گفــت: »مادرجــان، 
ان شاء اهلل شما را به کربال 
می برم، شــما را به مکه 
می برم«. همیشه مرا تکریم 
می کرد. وقتی هم بزرگ شد 
و دوره  راهنمایی را به پایان 
رساند، می گفت: »مادرجان، 
با این اوضاع جنگ، دیگر 
من هیچ عالقه ای به زنده 
ماندن و زندگــی ندارم. 
دوست دارم در راه اسالم 
قدم بردارم و از آن دفاع کنم 
و بجنگم و هیچ دلبستگی 
به این دنیا ندارم«. عاقبت 
هم رفت و شهید شد و به 
آرزویش رســید. معموالً 
هر شــب عید ماه مبارک 
رمضان )عید فطر(، نصراهلل 
به خوابم می آید. خیلی زیاد 
به او فکر می کنم، می بینم 
که غذاهای مفصلی از برنج 
و مرغ و میوه های مختلف 
برایم تدارک دیده اســت 
و می گوید:»مادر عزیزم، 
بفرمایید بخورید، نوش جان 
شما باشد. گاهی هم می بینم 
که غذای خام آورده است و 
از من می خواهد که غذا را 
خودم طبخ کنم و بخورم. 
بعضی وقت هــا نیز خربزه 
و گالبی برایــم تکه تکه 
می کند و آنهــا را به من 

تعارف می کند.« 
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علی اهلل سلیمیگفتوگو
روزنامهنگار

کتاب »دربند، شــهر 2هزار ســاله 
ایرانی« اثری در معرفی یکی از شهرهای تاریخی 
آسیانه میانه است که هویت ایرانی دارد. درباره 

ساختار اثر و جزئیات آن بگویید.
اینکتابیکمقدمــهو6فصلدارد.درفصلیکم
بهمعرفیشهرپرداختهشده
اســت.درفصلدومهم
آثارارزشــمندمعماری
شهربررسیشدهاست.
همچنیندرفصلسومبه
معرفیوبررسی

بناهایشــهردر2بخش؛بناهایعمومیوبناهای
دینیوتاریخیدربندپرداختهشــدهاست.فصل
پنجمهمبهشرحباروهایسنگیواکتشافدریایی،
چگونگیساختپایههایسنگیشهرازدامنهکوهتا
درونآبهایساحلیاختصاصیافتهاست.درفصل
بعدیشرحیازاوضاعساکنانایرانیشهردراواخر
سده19واوایلسده20ارائهشدهاست.همچنین
فصلششموپایانیکتاباقداماتدولتمحلیبرای
ادارهامورشهروآمادگیبرگزاریجشن2هزارسالگی

رابهتفصیلشرحدادهاست.
کتاب تألیفی شــما بــه کدام یک 
از جنبه هــای تاریخی و عمومی شــهر دربند 
می پردازد و موقعیــت جغرافیایی آن را به چه 

شکل توضیح می دهد؟
اینکتاببهمعرفیجنبههــایگوناگونتاریخی،
معمــاری،اجتماعــیواقتصادیشــهردربند
میپردازدوموقعیتشــهراززوایای
گوناگونراباجزئیاتشــرحمیدهد.
ازنظرجغرافیاییهــم،دربند،بندری
اســتبرکرانهغربیدریایخزرواقع
درجنوبشرقیجمهوریداغستاندر
فدراسیونروسیه.مرکزناحیهایبههمین
نامویکیازبنادرجمهوریفدراتیوروسیه
درساحلغربیدریایخزر.اینبندر،شهری
استایرانیباقدمت2هزارســالهباقلعهای
سنگیکهازدورهساســانیانبهیادگارمانده
است.هرایرانیکهازاینشــهروقلعهبازدید
میکندبهخودمیبالدکهمیراثگذشتگانما
وهنرمعماریوشهرسازیایراندرآندوره
ازچنانشکوفاییواستحکامبرخورداربوده

کهتوانستهتاامروزهمچنانپابرجابماند.
خیلی هــا معتقدند، دربنــد، بندر 
اســتراتژیک در حاشــیه دریای خزر است و 
پیشــینه طوالنی دارد. آیا شما به عنوان مولف 
کتاب اختصاصی درباره این شــهر، با این نگاه 

موافق هستید؟
بله،اینشهردرگذرگاهمهمواستراتژیک»دربند«
یاهمان»باباالبواب«درکناردریایخزرواقعشده
کهتنهاراهارتباطزمینی-جادهایوراهآهن-بین
قفقازشــمالیوقفقازجنوبیونیزایرانوروسیهدر
ســاحلدریایخزرازآنمیگــذرد.جمعیتاین
شهردرســال2010حدود11هزارنفربودهاست.
پیشینهاینشهرمیگوید،دربندیکیازقدیمیترین
شهرهایآلبانیایقفقازبود.دربارهدربنددرمنابع
التینی،یونانی،عربی،ایرانی،ترکی،ارمنی،گرجی،
روســیوغیرهونیزمنابعمربوطبهقرونوسطای
اروپا،اطالعاتیارائهشدهاست.مهمترینواصلیترین
منبعدرمورددربند،کتاب»دربندنامه«است.تاریخ
بنایشهردربند،بهطوردقیقمشخصنشدهاماآثار
بهدســتآمدهازکاوشهایباستانشناسینشان
میدهدکهدرقرون6تا7پیشازمیالدمکانهای
مسکونیدراینمنطقهوجودداشتهاست.گذرگاه
دربنداززمانهایقدیم،یکیازمعابراستراتژیکبه

شمارمیرفتهاست.
بناهای تاریخــی ازجمله قلعه های 
تدافعی و مقرهای دیده بانی این شهر معروفیت 
بیشتری دارند. درباره این بناها کتاب شما توضیح 

می دهد؟
بله،هونها،اسکاها،سارماتها،خزرهاوبعضیاقوام
دیگربرایهجومبهقفقازجنوبیوآســیایصغیر

حکایت شهر 2هزارساله ایرانی
گفتوگوبانویسندهکتاب»دربند«دربارهشهریکهدروازهوروداسالمبهقفقازاست

نشستفلسفیداستانایرانی

اندیشه

پیشخوان

قصههایکهن

رمانخارجی

خبر

فرزند انسان را جای سر نهادن نیست
نشستهفتگیشهرکتاب،
سهشنبه۴بهمنماهساعت1۵
باسخنرانیدکترسیدکیارش
شیخاالسالمبهبحثیباعنوان
»امافرزندانسانراجایسر
نهادننیســت«اختصاص
دارد.گفتنیاســتازدکتر
ســیدکیارششیخاالسالم

براینگارشرســاله»تبیینتکلیفبدلشدنبهخویشتنبر
مبنایدریافتنوینکییرکگورازرویدادحرکت«درهفتمین
وهشــتمیندورهجایزهدکتررضاداوریاردکانیتقدیرشد.
ایننشستراازاینستاگراممرکزفرهنگیشهرکتاببهنشانی
ketabofarhang،کانالتلگــرامbookcityccوصفحهاین

مرکزدرسایتآپاراتپیگیریکنید.

ناداستان16
شانزدهمینشــمارهمجله-
کتاِبناداستانباموضوع»زن«
بــهمدیـرمسئولــــیآرش
صادقبیگی،ازداستاننویسان

وروزنامهنگارانخوشــنامکهپیشتر،ســردبیریهمشهری
داســتانرابرعهدهداشــتمنتشرشــد.روایتهایمستند،
روایتهایزندگی،روایتهایکهن،مشقناداستانوبهعالوه

ناداستان،بخشهایاصلیناداستاِنشانزدهماند.
»درمکتببیبیخانم/امیرمحمدمحدثی«،»کالهگیس/آناهیتا
قزوینیزاده«،»هزاردلبهیکیتارمو/سحرسخایی«،»نانو
زنان/شیواخادمی«،»مجرمان،مجانینوزنان/پویاجوان«،
»تنزن/مارگارتاتوود/آرزومقدس«،»زنهاکجاهســتند
/اتلعدنان/آزادهکامیار«،»محکومبهخوشبینی/ســیمون
هتنســتون/قاســمنجاری«،»چهرهایکهرفت،چهرهایکه
هست/سینادادخواه«،»فیلپیریکهدنبالآببود/مکرمه
شوشتری«،»تبعیدیکوچهمردها/سیداحسانعمادی«،»من،
روسریوترکیهمدرن/الیفباتومان/بابکمهرکیا«،»مردانیکه
توضیحمیدهند/ربکاسولنیت/آزادههاشمیان«،»کوچکترین
زندنیا/لیاپرپرا/کیوانسررشته«،»انجمننسوان/گزارشی
ازاصولمربوطبهزناندرتدوینقانوناساســیمشــروطه«،
»تشــنگانآزادی/گزارشرئیسکلخزانهداریایرانازیک
جنبشزنانه«،»زنایرانیوژاپونی/بازتابتاســیسدانشگاه
زنانکشورژاپندرنشریاتایران«،»فراخوانیکتجربه:کالس
موســیقی«،»مردانمریخی،زنانونوسی/منیژهدادکریمی،
مهدیهحاجیان،مجیداصغری،ایلنازنوابپور«و»ناداســتان
ووســواساندیشــه/فیلیپلوپیت/فرزانهدوستی«عناوین،

نویسندگانومترجماناینشمارهناداستانهستند.
ناداستانبهسردبیریمهراوهفردوسیدر22۴صفحه،بهبهای

160هزارتومانمنتشرشدهاست.

قوم مبتالیان
نقلاستکه»ذوالنون«گفت:
وقتیدرکوههامیگشتمقومی
مبتالیاندیدمکــهگردآمده
بودندپرسیدم:»شــماراچه

رسیدهاست؟«
گفتند:»اینجا،درصومعه،عابدیاستکههرسالیکباربیرون
میآیدودمخودبراینقوممیدمد؛همهشفامییابندواوبازدر

صومعهمیرودوتاسالدیگربیروننمیآید.«
صبرکردمتابیرونآمد.مردیدیدمزردروی،نحیفشده،چشم

درمغاکافتادهکهازهیبتاولرزهبرمنافتاد.
پسبهچشــمشــفقتدرخلقنگاهکرد،آنگاهسویآسمان

نگریستودمیچنددرآنمبتالیانافکند؛همهشفایافتند.
چونخواستدرصومعهشود،مندامنشگرفتم.گفتم:»علت

ظاهرراعالجکردی،ازبهرخدای،علتباطنراعالجکن.«
بهمننگاهکــردوگفت:»ذوالنون،دســتازمنبــازدار،که
دوست-ازاوجعظمتوجالل-نگاهمیکندچونتوراببیندکه
دست،بهجزازوی،درکسیدیگرزدهای،آنکسرابهتووتورا
بهآنکسبازگذاردوهریکیبهآندیگریهالکشوید.«این

بگفتودرصومعهرفت.
تذکره االولیا – عطار نیشابوری

انتصاب مدیر دانشنامه فرهنگ مردم 

کاظمموســویبجنوردی،رئیسمرکــزدایرهالمعارفبزرگ
اســالمیباصدورحکمیمحمدجعفریقنواتــیرابهعنوان

مدیریتدانشنامهفرهنگمردمایرانمنصوبکرد.
جعفریقنواتیکهپیشتردرمرداد1٣91بهویراستاریارشد
دانشنامهفرهنگمردمایرانانتصابیافتهبود،درشورایعالی
علمیمرکزدایرهالمعارفبزرگاســالمی،شــورایعلمیو
همچنینهیأتمشاوراندانشنامهفرهنگمردمایرانوشورای

علمیدانشنامهخلیجفارسعضویتدارد.
نخستینجلددانشــنامهفرهنگمردمایراندراسفند1٣91
منتشرشد،جلدششمآن،برگزیدهسیوهشتمیندورهجایزه
کتابسالدربخشکلیات،ذیلدایرهالمعارفهاوفرهنگنامهها

شدوجلدهفتمآننیزدرآیندهنزدیکنشرمییابد.

یزله
»یزلــه«عنــوانمجموعهای
از9داستــــانکـوتــــاهاز
ســیروسهمتیو2داستاناز
تقیهمتینیاستکهباعناوین

آقایهاله،اهللتوپونننپولتوهسون،دده،رمان،مکان،آخرین
وداع،یزله،فرمولآبی،خججهســلطان،ننهسلطانوبازارچه
مکارهگردآوریوبهتازگیازسویانتشاراتنیستانمنتشرشده
است.سیروسهمتی،بازیگر،نویسندهوکارگردانتئاتراستکه
درسالهایاخیربیشازهرچیزاورادرصحنهتئاتروتلویزیون
وبانقشهاییطنزآمیزوگاهجدیدیدهایم؛بازیگریکههمواره
احساساتمخاطبانشراباحرکاتیظریفدرمرزمیانشوخیو
جدیتحتتأثیرقراردادهوآنهارابهداستانوشیوهروایتخود
وابستهکردهاست.کتابیزلهنیزبیشازهرچیزوامدارهمین
شیوهروایتاست.زبانوموقعیتهاییطنزآمیزکهدرپسخود
بسیارتلخوعبرتآموزومحلتاملجدیاست.طنزدرروایت
داستانیهمتیموضوعینهجاریدرکلماتوساختارروایتکه

جاریدرموقعیتیاستکهداستاندرآنرخمیدهد.
انتشاراتنیستاناینمجموعهداستانرادر168صفحهبهبهای

۴9هزارتومانمنتشرکردهاست.

پیشرفت ایران
کتاب»اندیشــهپیشــرفتو
تحوالتجدیدجامعهایران«با
زیرعنوان»بازخوانیمطالعات
مجیدتهرانیــاندرحوزههای

توسعه،فرهنگوارتباطات«نوشتههادیخانیکیرابهتازگی
نشرنیمنتشرکردهاســت.حوزهارتباطاتوتوسعه
بهعنوانحوزهای»مسئلهبنیاد«و»میانرشتهای«که
جوهرآنگفتوگوورویاروییسازندهمیاناندیشهها

وتجربههاستبهاینموضوعاهتمامویژهداشتهوداردو
فضلتقدمدراینکاربامرحومدکترمجیدتهرانیاناست

کهپسازاخذمدرکدکترایاقتصادسیاســیازدانشگاه
هارواردوورودبهایراندرسال1٣۵٣،باتأسیس»پژوهشکده

علومارتباطیوتوسعهایران«بهمطالعاتعلمیوملیدراین
زمینهسامانداد.

اینکتابمهمترینپژوهشهاومطالعاتدکترتهرانیانرابرای
نخستینبارمنتشروبررسیمیکند،امافراترازآنبهتحوالت
جدیدجامعهایرانیومسئلهتوسعهوارتباطاتدرایرانامروزنیز
میپردازد.نشرنیاینکتابرادر٣87صفحه،بهبهای160هزار

تومانمنتشرکردهاست.

پولین
رمان»پولین«نوشتهالکساندردومارامحمود
گودرزیبهفارســیبرگردانــدهوبهتازگیاز
سوینشرافقمنتشرشدهاســت.الکساندر
دوماازنویســندگانبزرگادبیاتکالسیک
فرانسهاستکهباآثاریچون»قبلازتوفان«،
»کنتمونتکریستو«،»سهتفنگدار«،»الله
سیاه«و...درایرانوجهانشناختهمیشودو
اکثرآثاراوکهرمانهاییچندجلدیاندتوسط
مترجمانمختلفدرایرانبهفارسیترجمه

شدهاند.
اونویسندگیرابانمایشنامهنویسیآغازکرد
وپسازآن،تبدیلبهیــکرماننویسپرکار
شــد،اماپیشازآندرنوجوانیبهاستخدام
یکمحضرداردرآمد.دومایکیازنویسندگان
بزرگمکتبرمانتیسیسمقرننوزدهمفرانسه
است.یکیازنکاتمهمزندگیاوایناستکه
مادربزرگشسیاهپوستبودوبههمینخاطر
درکودکیموردطعنوکنایههاینژادپرستانه
همبازیهایــشقرارمیگرفــت.دومامتولد

سال1802استوسال1870درگذشت.
رمان»پولین«برایاولینباردرســال18٣8
منتشرشد،اماترجمهفارســیپیشروازآن

براساسنسخهمنتشرشدهسال1872انجام
شدهاست.اینداستانیکیازاولینرمانهایی
استکهدومانوشتونخستینرمانگوتیکاو
محسوبمیشود.شروعداستاندرسال18٣۴
استکهخوددومابهعنوانراوی،یکدوست
قدیمیبهنــامآلفــردِدنــروالرامیبیندو
ایندوســتقصهپولینرابــرایدوماروایت
میکند.پولینسالگذشتهدرگذشتهوهردو
مرداورامیشناسند.دوماهمبهعنوانآشنای

اینزنفقطخاطرهمبهمیازاوداردو....
نشــرافقاینرمان18۴صفحهایرابهبهای

110هزارتومانمنتشرکردهاست.

و تا زمانی که از ســفر طوالنی خود به خانه 2اودیسه یک قهرمان باهوش و حیله گر است 
برسد و آماده اقدامی علیه غاصبان خانه خود 
بشــود، خواننده از موفقیت های او احساس رضایت 
می کند و به نوعی طرفدار او می شود. »هومر« حماسه را 
به نحوی به نگارش درآورده که خواننده با اودیسه، پسر 
و همسرش، از طریق افکار و تعامالتشان با دیگران آشنا 
می شود. ایلیاد در طول جنگ تروا اتفاق می افتد و بر 
جنگجویان یونانی و تروایی و آنچه در میدان جنگ 

اتفاق می افتد، تمرکز دارد.

10سال پس از پایان جنگ تروا رخ می دهد 3اودیســه کامال در ادامه ایلیاد نیست، اما 
که جنگجوی بزرگ، اودیسه، هرگز به آنجا 
بازنگشت. به نظر می رسد که او در دریاهای آزاد و 
جزایر مختلف در طول مســیر مشــکل داشته و 
نتوانسته اســت به خانه خود برگردد. در این میان 
خواستگارانی که فکر می کنند او مرده است و 
می خواهنــد با پنه لوپه، همســر او 
ازدواج کنند، بــه خانه او حمله 
کرده انــد و باید دیــد نهایتا 
سرنوشت اودیسه چه خواهد 

شد.

هوِمر یا ُهِمر شــاعر و داستانسرای یونانی  است. او احتماال در حدود ۸00سال)بعضی 4
این تاریخ را 2000سال ذکر کرده اند( پیش از 
میالد می زیسته  است. این تنها چیزی است که درباره 
هومر می دانیم. تنها آثار به جا مانده از او، 2گلچین شعر 
به نام های ایلیاد و اودیسه است. همه آنچه ما درباره 
تاریخ و افســانه های یونــان باســتان می دانیم از 

موضوع های همین شعرها گرفته شده  است. 

هرودوت با قاطعیت نوشــته  اســت که  داستانسرایی به نام هوِمر وجود داشته که 5
در قرن نهم قبل از میالد می زیســته، از 
آنجایی که هرودوت به عنوان معتبرترین مورخ دوره 
باستان، مورد تأیید است، لذا می توان پذیرفت که هوِمر 
از اهالی ناحیه اسمیرنای یونان بوده که وقایع مربوط به 
جنگ تروا را جمع آوری کرده و با لعابی از افســانه و 

جنبه های مافوق انسانی آمیخته  است.

»ایلیاد و اودیسه« را برای نخستین بار سعید  نفیسی به فارســی برگرداند. این کتاب، 6
به تازگــی از ســوی نشــر هرمس در 
هزارو5صفحه، با قطــع پالتویی به چاپ هشــتم 

است. رسیده 

درنگیبر»ایلیادواودیسه«بهبهانهچاپهشتم

نگاهی طنزآمیز به پشت صحنه خدایان یونان
کتاب »ایلیاد« به همراه »اودیسه« از 

درنگ
آثار حماسی و فاخر یونان است که از 
بســیاری لحــاظ همســان با 
شاهنامه فردوسی بوده و تاریخ باستان، اساطیر و 
خدایان یونان باســتان را در قالب شعر بیان کرده 
است. البته این دو منظومه، نه به مانند شاهنامه که 
کمتر از هزار سال قبل سروده شده، مربوط به حدود 
3هزار سال پیش بوده و شاید بیش از هر اثر ادبی 

دیگر در سراسر جهان شهرت و اعتبار دارد.

»ایلیاد و اودیسه« شاهکار معروف »هومر« است که نظیر آن  در دنیای ادبیات، بسیار اندک است. در کدام اثر داستانی 1
دیگری چنین بینشی نسبت به آگاممنون سرسخت، هکتور 
نجیب، اودیسه باهوش و خوش صحبت، پاریس تنبل و کم جرات، هلن 
گناهکار و آشیل جنگجو ایجاد شده است؟ خواننده می تواند هم با 

»تروجان« و هم با »یونان« همذات پنداری کند، و با هر دوطرف بر 
سر خرابی های جنگ، رنج بکشد. همه قهرمانان یونان و 

تروا و آنچه باعث می شود آنها قوی به نظر برسند، اینجا 
پیش روی خواننده اســت و از همه بهتر، نگاهی 
طنزآمیز به پشت صحنه خدایان یونان داریم. نقاط 

قوت، ضعف و همه اختالفات و دعواهایی که بین 
آنها ایجاد می شود. 

ساکنان شهرهای شیعه نشین قفقاز میراث دار تمدن 
اسالمی در آسیای میانه هســتند که با گذشت قرن ها 
توانسته اند آیین های مذهبی نیاکان خود را حفظ کرده 
و برای توسعه آن بکوشــند. نام آشناترین شهر در این 
زمینه، »دربند« مهم ترین شهر شیعه نشین داغستان 
روسیه و دروازه ورود اسالم به قفقاز است که در غرب 
دریای خزر و در 261کیلومتری شــمال شهر باکو واقع 

شده و در دوره اســالمی، باب االبواب خوانده می شده 
است. برای معرفی این شهر مهم و تاریخی، کتاب »دربند، 
شهر 2هزارساله ایرانی« نوشــته بهرام امیراحمدیان، 
به تازگی از سوی انتشارات انجمن دوستی ایران و روسیه 
منتشر شده است. بهرام امیراحمدیان، استادیار مطالعات 
روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز در دانشگاه تهران است. 
او همکاری هایی با وزارت امورخارجه، مرکز آمار ایران و 
صداوسیما را در طول دوران فعالیت خود در کارنامه اش 
به ثبت رسانده و مقاالت و کتاب های متعددی را در حوزه 
تخصصی و مطالعاتی خود، آسیای مرکزی و قفقاز تألیف 

و منتشر کرده است.

همیشــهازاینگذرگاهمهمواستراتژیکاستفاده
کردهاند.برایجلوگیریازهجوماینقبایل،مردم
بومیوبعدهاایرانیانواعراب،درشــهردربندودر
اطرافاینگذرگاهاقدامبهساختقلعههایتدافعی
ومقرهــایدیدهبانیکردهبودنــد.دربندبهعنوان
پایگاهیبرایمقابلهباهجــومقبایلمتحد،برای
ایرانیانوسپساعراب،درمحافظتازقفقازشرقی
تبدیلشدهبودکهدرمنابعایندورهبهآن»باب«،
»بابالحدید«،»باباالبواب«درزبانعربی،»دربند«
درزبانفارســی،»دمیرقاپیدربند«بهزبانترکی،
»باه«درزبانارمنــی،»تیمورکاهالقا«،»کاهولقا«
بهزبانمغولی،»دربندخزر«،»دربندشــیروان«و

»دربندباکو«میگفتند.
کتاب ها و منابــع تاریخی درباره این 

شهر چه می گویند؟
درکتاب»ددهقورقود«نامدربندآوردهشدهاست.
جهانگردآلمانیبهنام»اولئوری«)قرن17میالدی(،
جهانگردتــرکاولیأچلبی،عقیــدهدارندکهقبر
ددهقورقوددردربندقرارداشــتهاســت.درکتاب
دربندنامهدراینبارهتوضیحاتیدادهشــدهاست.
دربندبهعنــوانیکیازمهمتریــنمراکزبازرگانی
قفقازشــمالی،کشــورهایاروپاییراباکشورهای

آسیایمیانهوشرقمیانهبههممرتبطمیکرد.
برای ثبت آثار تاریخی این شــهر در 
فهرســت میراث جهانی هم اقدامی انجام شده 

است؟
درســال200٣میالدی،یونسکومجموعهتاریخی
»نارینقلعه«وبخشقدیمــیدربندبایادبودهای
زرتشــتیانرادرفهرســتمیراثجهانیقرارداد.
درســال2006همدربنــدبهخاطرهمزیســتی
مسالمتآمیزاقواممختلفبهعنوانیکیازشهرهای
برتردراینزمینهمعرفیشــد.دراینمحل٣دین
اسالم،مسیحیتویهوددرکنارهمباآرامشزندگی
میکنند.دربندهمچنینعضوســازمانشهرهای
میراثفرهنگیوبخشمنطقهایاوراسیاییسازمان
جهانی»اتحادشــهرهاودولتهایمحلی«است.
2٣نوامبرسال201۴والدیمیرپوتین،رئیسجمهور
روسیهفرمانبرگزاریجشــن2هزارسالگیشهر
تاریخیدربندراامضاکرد.اینفرماندرپیاقداماتی
بودکهرئیسجمهورداغســتاناز٣ســالپیشاز
اینتاریــخآغازکردهبود.اولینباردرســال2010
محمدسالممحمدوف،رئیسجمهورداغستانایده

برگزاریاینجشنرامطرحکرد.
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بهاره خسروی
روزنامه نگار 

تهران قدیم به چنارهایــش معروف بود و حتی گاهی 
شــکل گیری و نام محله هایش به ایــن درخت گره 
خورده بود. مانند محله معروف هفت چنار که به دلیل 
وجود 7چنــار عجیب در همســایگی قلعــه بریانک شــکل گرفت.محله 
هفت چنار ادامه اراضی قلعه جی و بریانک بود. این محله تا ســال 1335از 
3باغ مجزا »حاجی گلســتانی« )از خیابان شــهید عابدین نوری تا خیابان 
شهید گلستانی(، »حاج حسن اعتماد« و »حاج عباس حکیم« تشکیل شده 
بود.  به مرور زمان این باغ ها میان مردم تقســیم و تبدیل به بافت مسکونی 
شــد. اما ماجرای چنار های این محله که امروز گرد پیری به جانش نشسته 

و در حیاط مجموعه شهر کتاب در خیابان شــهید دعوتی جاخوش کرده 
است، چیست؟ داســتان از این قرار بود که از ریشه و تنه اصلی یک درخت 
چنار، 7 درخت چنار دیگر روییده بود که در بــاور عامه این رویش احترام 

فراوانی داشت. 
به همین واسطه در کنار این درخت مشهور سقاخانه ای راه اندازی شد. یکی 
دیگر از کارهای جالب اهالی قدیمی در کنار این درختان پخت وپز و توزیع 
نذورات در مناســبت های مذهبی بود. کافی بود یکی از مناسبت های مهم 
مذهبی مانند ایام ماه مبارک رمضان و شب های قدر یا ماه محرم سر برسد 

تا حوالی این درخت ها جا برای سوزن انداختن پیدا نشود.

خیابان امیرکبیر در منطقه۱۲ نخستین معبری بود  که  ابوذر چهل امیرانی
نه تنها در تهران، بلکه در کشور چراغ دار شده است.روزنامه نگار 

ناصرالدین شاه که در سفر به اروپا با صنعت برق آشنا شده بود، تصمیم گرفت 
ارگ خود را برق کشی کند. موضوع را با »میرزا حسین خان سپهساالر« در میان 
گذاشت که یکی از صدراعظم های او بود؛ چرا که می دانست او مردی نوگرا و 
تجددطلب است.سپهساالر برای انجام این کار کارخانه ای در خیابان امیرکبیر 
فعلی راه اندازی کرد که  سوختش زغال سنگ بود و گاز کاربیت از این کارخانه و 
لوله هایی که به سمت ارگ سلطنتی کشیده شــد، فانوس های باغ اندرونی را 
روشن می کرد.در کنار آن، روشنایی خیابان های ناصریه )ناصرخسرو فعلی(، 

الله زار و باب همایون هم از این طریق تأمین شد. 
مردم با شنیدن این خبر، برای دیدن شــب های روشن این خیابان ها به مرکز 

شهر رفتند و این خیابان را »چراغ گاز« نامیدند. البته عده ای از مردم شروع 
به تخریب لوله های کارخانه و شکســتن چراغ خیابان ها کردند چون بر سر 
زبان ها افتاده بود که برق، کار شیطان است و باید از آن دوری کنند! عده ای هم 
معتقد بودند نباید به صنعت فرنگ اعتماد کرد. کم کم کارخانه از کار افتاد و 

خیابان های چراغ دار هم مثل قبل تاریک شدند.
با روی کار آمدن مظفرالدین شاه قاجار بر مسند قدرت، بازرگان و سرمایه دار 
خوش نامی به اسم امین الضرب به فکر استفاده از تجهیزات روز برای برق کشی  
خیابان ها افتاد. برای انجام این کار به روســیه رفت و تجهیزات موردنیاز را 
خرید.به همین دلیل به او لقب »پدر برق ایران« و »بانی صنعت برق ایران« 
داده اند. اینگونه بود که کارخانه  او نخستین کارخانه برق ایران شد و خیابان 

چراغ گاز هم تغییر نام داد و به »چراغ برق« معروف شد.

ارگ سلطنتی چگونه روشن شد؟
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مریم قاسمی در این کوچه، ساختمان ها، حیاط ها، درختان، نوع طراحی 
و نقشه کشــی بناها، همه و همه مثل آینه و براساس اصل روزنامه نگار 

»قرینه سازی« انجام شده اســت؛ یعنی چیزی نیست که در سمت راست کوچه 
باشد اما سمت چپ آن را نبینید.کوچه  آینه ای تهران و خانه های دوقلوی روبه روی 
هم ۸۴سال پیش توسط خانواده لوالگرها با هنرمندی »استاد حسن بنا« ساخته 
شــده  و درختان در حیاط خانه ها متقارن و به موازات هم کاشته شده است. اما 
ماجرای این کوچه آینه ای پایتخت از کجا شروع شد؟ »محمدباقر لوالگر« حدود 
سال 1317 تصمیم می گیرد با شراکت برادرش، زمینی در محدوده کوچه لوالگر، 
خیابان نوفل لوشــاتو، بخرد و در آن هر آنچه برای خود و خانواده اش از خانه و بنا 

می سازد، برای برادر و خانواده او نیز به طور یکســان بسازد. حاصل این شراکت، 
کوچه لوالگر فعلی )تقریبا به طول 3۰۰ متر( شد که خانه ها با همه متعلقات شان 
در آن قرینه هستند و تا به امروز به شــکل و شمایل قدیمی خود، با آن بالکن ها و 
بهارخواب های دل انگیز، وفادار مانده است.جالب اینکه کوچک ترین جزئیات این 
سو و آن سوی کوچه یکســان درنظر گرفته شده اســت؛ به این صورت که حتی 
درختان حیاط ها متقارن و با تعداد مشابه و در نقاط مشابه کاشته شده است. با این 
قرینه سازی که در کوچه لوالگر شــکل گرفت، هیچ کوچه یا خیابانی در پایتخت 
زیبایی آن را ندارد و حاال این کوچه نوستالژیک محل بازدید خیلی از گردشگران 

ایرانی و خارجی شده است.

کوچه آینه ای تهران کجاست؟
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روستای کوچکی در دامنه  کوه های مسگرآباد قرار دارد که خالی  ثریا روزبهانی
از سکنه و تنها نشانه این آبادی چنارهای کهنسالی است که کمی روزنامه نگار 

آن سوتر از بنایی آجری با در چوبی قدیمی دیده می شود. این بنا که یکی از قدیمی ترین 
سازه های شهرری محسوب می شود، به زندان هارون الرشید معروف است اما 3 دیدگاه 
درباره این بنا وجود دارد. برخی پژوهشگران معتقدند زندان هارون الرشید در دوران آل بویه 
ساخته و به عنوان سلول  انفرادی برای حبس زندانیان کاربرد داشته است.گروهی دیگر 
اعتقاد دارند این بنا آتشکده ای باستانی بوده و به همین دلیل آن را متعلق به دوران ساسانی 
می دانند. عقیده سوم هم مربوط به »آندره گدار« معمار و باستان شناس فرانسوی است که 
زندان هارون را متعلق به دوران سلجوقیان و یکی از استحکامات نظامی آن عصر می دانست.  

یکی از جذابیت های زندان هارون الرشید، همرنگی این سازه با محیط اطرافش است که به 
همین خاطر تا مدت ها ناشناخته ماند. این بنای قدیمی متفاوت که در ساخت آن ظرافت 
خاصی وجود دارد در بلندی دامنه کوه  ساخته شده است. بنا به  شکل مکعب مستطیل است 
و ساختاری از الشه سنگ و گچ دارد و سنگ های آتشفشانی هم در بنا به کاربرده شده است. 
گذشت زمان و حوادث گوناگون باعث شد این بنا فرسوده شود و آسیب ببیند اما اکنون 
بخشی از این خرابی ها مرمت شده است. در نهایت این بنای تاریخی، 11 بهمن 133۴ با 
شماره ۴۰۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. اکنون زندان هارون الرشید تحت نظر 
اداره اوقاف است و امکان ورود عموم به بنا وجود ندارد. همچنین تنها با اخذ مجوز از اداره 

میراث فرهنگی شهرری می توان به محوطه اطراف این زندان وارد شد.

زندان هارون الرشیددر مسگرآباد
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هفت چنار در حوالی قلعه بریانک

پشت پرده ساخت کارخانه »چیت ســازی تهران« در حوالی  رضا نیکنام
بزرگراه بعثت که نخستین صنایع نســاجی در ایران به شمار روزنامه نگار 

می رود، مسائل مختلفی قرار داشت که یکی  تغییر پوشش مردمان ایران و دیگری تولید 
لباس ملی بود. تا قبل از سفر ناصرالدین شاه به فرنگ، لباس زنان ایرانی بسیار ساده و 
مورد مصرف آن بیشتر در خانه بود. تنبان، شلیته، سربند، چارقد، روبنده، شال، پیراهن، 
کالغی، چاقچور، چادر و در موارد اندک، جوراب هم بود اما با سفر این پادشاه، دامن های 

دارای فنر و شلوارهای چسبان جای لباس های سنتی را گرفت.
لباس های مردانه که لباده، سرداری، عبا و قبا بود نیز جای خود را به پوشاک خارجی داد و 
بدین گونه ما هرگز صاحب لباس ملی نشدیم، اگر ندانم کاري ها و کارشکني ها نبود، شاید 

کارخانه چیت سازی  واقع در محدوده منطقه1۶ تهران می توانست تولیدکننده اصلی 
پارچه لباس ملی باشد، اما سرنوشت دیگری برای کارخانه »چیت سازی تهران« رقم 
خورد. عباس میرزا نایب السلطنه پسر کوچک ناصرالدین شاه که هرگز بر اریکه قدرت 
تکیه نزد، نخستین کسی بود که کارخانه نساجی در ایران را پایه گذاری کرد. به دستور 
او، تعدادی وسایل و افزار بافت ماهوت فرنگی از روسیه  وارد شد تا پوشاک مردم در داخل 
کشور تولید شود. نایب السلطنه در بخشنامه خود چنین نوشت: »پوشش و لباس اکثر 
اهل ایران و لباس اعیان و اشراف و سربازان باید از یک قماش باشد تا عوام الناس در پی 
متاع فرنگی نباشند.« او برای رسیدن به این هدف تالش های بسیاری کرد، اما این آرزوی 

ولیعهد شاه قاجار هرگز محقق نشد. اکنون این کارخانه متروکه شده است.

سرنوشت غم انگیز کارخانه نساجی
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نخستین خیابان 
چراغ دار پایتخت

بهترینقصههایتاریخیتهرانجایزهمیگیرند

صفحه »روایت تهران« که پیش روی شماست، از این پس به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها 

و گذرها، واقعه های تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق خواهد داشت؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای پس پشت این 

عکس ها.شما هم می توانید در انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای 

ما ارسال می کنید با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه ای تقدیم می کند.

 نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و ۴۶۴- ۲۳۰۲۳۴۵۵
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 روزهای پنجشــنبه و جمعه مردم کشور با 
قطع تقریبا کامل اینترنت موبایل در زمان 
برگزاری کنکور، روزهای ســختی را پشت 
سر گذاشتند. هر چند قرار بود که فقط در 
مناطق برگزاری کنکور اینترنت موبایل قطع 
شود اما گسترده بودن حوزه ها باعث شد تا 
براساس گزارش نت بالکس)به عنوان مرجع 
بین المللی پایش اینترنت( ۹۰درصد اینترنت 
موبایل در کل ایــران به صورت کامل قطع 
شود. براساس آخرین آمار وزارت ارتباطات، 
تنها حدود ۱۱میلیون مشــترک در کشور 
دسترســی به اینترنت ثابت دارند و بیشتر 
از ۹۰درصد مشترکان بدون اینترنت موبایل 

زندگی شان مختل می شود.
 قطع اینترنت موبایل، باعث بروز مشکالت 
گسترده و متعدد برای بخش قابل توجهی از 
شهروندان شد و با واکنش های منفی کاربران 
در فضای مجازی روبــه رو و صدها توییت و 
پست درباره این موضوع از سوی کاربران 

عادی و متخصص منتشر شد.

اختالل در اینترنت، اختالل  در زندگی
قطع اینترنت موبایل برای برگزاری کنکور باعث اختالل در بسیاری از فعالیت ها مثل خرید،حمل ونقل و امور پزشکی شد

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

 HIV نا امیدی با توقف آزمایش واکسن

شرکت داروســازی یانســن، زیرمجموعه شــرکت بزرگ 
جانسون اند جانســون، آزمایش هاي فاز 3واکسن تحقیقاتی 
خود برای ایدز و ویروس HIV )ویروس نقص ایمنی انسانی( 
را متوقف کرده است. به گزارش اینترستینگ اینجینیرینگ، 
این واکسن، به عنوان تنها واکســن علیه این بیماری مهلک 
که در مراحل آزمایشی پیشــرفته قرار دارد، در پیشگیری از 
عفونت HIV بی اثر بود. حال این واکســن به لیست طوالنی 
واکسن هایی می پیوندد که در گذشــته آزمایش شده اند اما 
نتوانسته اند پاسخ ایمنی مناسبی برای جلوگیری از عفونت 
ایدز ایجاد کنند. درحالی که علم مدرن در تولید واکسن  هایی 
علیه ویروس های مختلف موفق بوده اســت، اچ آی وی مانند 
یک جانور حیله گر اســت که رام کــردن آن به خاطر فرار از 
سیستم ایمنی بدن  انسان، هنوز ممکن نشده است.توانایی این 
ویروس در جهش سریع است تا شناسایی آن توسط سیستم 
ایمنی بدن میزبان غیرممکن باشــد. عالوه بر این، در طول 
بیماری، ویروس، لنفوســیت های T را آلوده می کند؛همان 

سلول هایی که وظیفه مبارزه با عفونت را دارند.
واکسن آزمایشی توسعه یافته توســط شرکت یانسن شامل 
تعدادی از زیرسویه های مختلف HIV بود که از طریق ناقلی 
به نام آدنوویروس ســروتیپ Ad26.Mos4.HIV(26( به 
سیستم ایمنی وارد می شــد. زیرسویه های مختلف از طریق 
4دوره واکسیناسیون در یک سال به بدن معرفی می شدند. 
ترکیبی از پروتئین های محلول gp140، که جزئی از پوشش 
ویروسی است و نقش مهمی در تعامل ویروس با سلول های 
میزبان ایفا می کند هم در دوزهای ســوم و چهارم وارد بدن 
شد. این پروتئین ها همراه با فسفات آلومینیوم تجویز شدند 
که به عنوان کمکی برای افزایش پاسخ ایمنی در برابر عفونت 
عمل می کند. این کارآزمایی در سال2019 با 3900داوطلب 
انجام شد و واکسیناســیون ها در اکتبر2022 به پایان رسید. 
داده های موجود از کارآزمایی توسط هیأت نظارت بر داده ها 
و ایمنی بررسی و مشخص شد کارآزمایی با آنچه در ابتدا در 
محافظت از افراد در برابر عفونت HIV انتظار می رفت، مطابقت 
ندارد؛ بنابراین، شرکت تصمیم گرفته است که آزمایش ها را 

متوقف کند. 

۱۲ هزار اخراج از  آلفابت؛ شوک 
جدید دنیای فناوری

شرکت آلفابت به عنوان شرکت مادر گوگل روز جمعه اعالم کرده 
که حدود 12هزار نفر از کارمنــدان خود را تعدیل خواهد کرد. به 
گزارش رویترز، این یعنی حذف 6درصد از نیروی کار این شرکت 
بزرگ. آلفابت، درســت زمانی که با تهدیدی برای جایگاه دیرینه 
خود در بخش فناوری مواجه شده، تصمیم به این کار گرفته است. 
آلفابت سال ها استعدادهای برتر را برای ساخت شرکت های گوگل، 
یوتیوب و سایر محصوالتی که میلیاردها کاربر دارد، جذب کرده 
است اما اکنون در رقابت با شرکت مایکروسافت در منطقه  ای رو 
به رشــد، به نام »هوش مصنوعی مولد«، دچار چالش شده است. 
این کاهــش در آلفابت، چنــد روز پس از آن صــورت گرفت که 
مایکروسافت نیز از تعدیل 10هزار نفر از کارمندان خود خبر داد. 
ساندار پیچای، مدیرعامل آلفابت در یادداشتی به کارکنانش نوشت 
که این شرکت محصوالت، افراد و اولویت های خود را بررسی کرده 
و منجر به کاهش مشاغل در مناطق جغرافیایی و فناوری مختلف 
شده اســت. پیچای گفت: ما اکنون با واقعیت تغییرات اقتصادی 
مواجه ایم و این تغییرات بر زندگی کارمندان گوگل تأثیر می  گذارد؛ 
برای من سنگین است اما مسئولیت کامل تصمیم هایی که ما را به 

اینجا رسانده اند، بر عهده می  گیرم.

دانشفناوری

یک تحقیق جدید از صفحه کهکشان 
راه شیری ۳.۳۲میلیارد جرم کیهانی را 
بــا جزئیاتی دقیق نشــان داده اســت. 
چنین صفحــه ای در حقیقــت از میان 
ایــن  می گــذرد.  کهکشــان  قــرص 
کاتالــوگ عظیــم از اجــرام آســمانی، 
احتمــاال در نــوع خــود بزرگ تریــن بــه 
شــمار مــی رود و براســاس داده هــای 
دوربین »دارک انــرژی« در رصد خانه 
Cerro Tololo در شــیلی تنظیم شده 
اســت. بنیــاد ملــی علــوم آمریــکا این 

رصد خانه را کنترل می کند.

 3.3
میلیارد 

ســریع ترین کوادکوپتر جهــان، رکورد 
خود را در گینس ثبت کــرد. این پهپاد 
کــه ســاختار خاصــی دارد بــا ۴۹۰گــرم 
وزن، رکورد سرعت ۳۶۰.۵۰۳کیلومتر 
بــر ســاعت را ثبــت کــرده اســت. 
کوادکوپترهــای مســابقه ای بســیار 
ســبک، ســریع و چابــک هســتند. اما 
به طور معمــول حداکثر ســرعت آنها، 

شاخص قابل توجهی نیست.

 360
کیلومتر
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قطــع اینترنت برای 
برگــزاری آزمــون 
سراسری کنکور در 
فضای مجازی هم با 
واکنش های متعدد 
از ســوی کاربــران 
عادی و متخصص همراه بود. به عنوان مثال، 
پویا پیرحسینلو، مدیرعامل شرکت ابرآروان 
در این مورد معتقد اســت که با قطع اینترنت 
در زمان کنکور نمی تــوان جلوی انتقال فایل 
را گرفت. می توان یک تصویــر را به تعدادی 
اس ام اس تبدیل کرد یــا از طریق یک تماس 

کدشده، اطالعات را انتقال داد.

از آنجا که بخش عمده ای از کارهای روزمره 
مردم از طریق اینترنت سیار انجام می شود، 
بســیاری از مراکز خرید، نانوایی ها، مراکز 
درمانــی و داروخانه هــا، حمل ونقل مبتنی 
بر اینترنت )تاکســی های اینترنتی( و حتی 
میادین میوه و تره بار با مشکل روبه رو شدند.

بسیاری از مراکز خرید، فروشگاه ها و میادین میوه و تره بار از پوزها یا 
کارتخوان های سیار برای کار روزمره استفاده می کنند. متکی بودن 
این دســتگاه ها به اینترنت موبایل باعث شد تا در پنجشنبه و جمعه 
کار بسیاری از کسبه و مردم مختل شود و صف های طوالنی در مقابل 

بانک ها برای دریافت پول نقد به وجود بیاید.
بسیاری از مردم و رانندگان تاکســی های اینترنتی هم در خیابان ها 
سردرگم بودند. حتی امکان نسخه نویسی الکترونیکی و دریافت دارو 
از داروخانه ها به شکل قابل توجهی ممکن نبود که البته بخشی از آن 
به اختالل در اینترنت به خاطر عملیات فنی شرکت زیرساخت مرتبط 
بود این در حالی بود که این بار هم، همچون گذشته، دقایقی پس از 
آغاز آزمون سراسری کنکور، عکس سؤاالت در فضای مجازی دست 
به دست می شد. هرچند مسئوالن سازمان سنجش این اتفاق را »لو 
رفتن« نمی دانند، اما پیش از برگزاری کنکور تنها روش جلوگیری از 

انتشار سؤاالت را قطع اینترنت می دانستند.

معــاون فنــی شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت در یــک گفت وگــوی 
تلویزیونی اختــالل روزهای اخیر در 
شبکه سراسری اینترنت را مربوط به 
حجم ترافیــک اینترنت و نیازمندی 
شــبکه اینترنت کشــور به توسعه  
دانست. سهراب آغ بیات با عذرخواهی 
از مردم به خاطر اختالل ها، رفع آن را 
به امروز)شنبه( موکول و عنوان کرد 
که به علت حجم ترافیک داخل کشور، 
شــبکه نیازمند توســعه است و این 
موضوع باعث شده که به طور موقت 

کاربران شاهد افت ترافیک باشند.
آغ بیات اختالل در اینترنت ثابت را 
هم مربوط به توســعه نیافتن شبکه 
دانست و اعالم کرد که به زودی این 
مشکل با توسعه ای که انجام می گیرد، 

حل خواهد شد.

جدیدتریــن گــزارش 
اسپیدتســت  ســایت 
که مربوط به دســامبر 
سال2022 است نشان 
می دهد که جایگاه ایران 
در رتبه بندی ســرعت اینترنت ســیار، کاهش 
7پله ای را تجربه کرده اســت. با این حال، رتبه 

سرعت اینترنت ثابت یک پله رشد کرده است.
درحالی که »میانه« ســرعت اینترنت سیار دنیا 
36.74 و میانه اینترنت ثابت آن 7۵.1۸ مگابیت 
بر ثانیه است، کشور ما به ترتیب با سرعت 39.32 

و 11.6در رتبه هــای ۵۵ و 144 دنیا قرار گرفته 
است.

اما شاخص دیگر »میانگین« ســرعت است که 
اسپیدتســت مورد توجه قرار می دهــد. بر این 
اساس، میانگین ســرعت اینترنت موبایل ایران 
در دســامبر2022 میالدی ۵2.۵0 و ســرعت 
اینترنت ثابت کشور 24.44مگابیت بر ثانیه است. 
براساس این شاخص، اما سرعت اینترنت موبایل 
کشور با ۸پله سقوط در رتبه70 و اینترنت ثابت 
با یک پله سقوط در رتبه14۵ جدول جهان قرار 

گرفته است.

واکنش 
کاربران

اختالل برای 
توسعه

تصویرسازی: همشهری/ محمدعلی حلیمی

سردرگمی 
مردم

کاهش رتبه 
اینترنت 
موبایل
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کمربندها را برای 20ریسک 
احتمالی آینده ببندیم!

ریسک یعنی احتمال یا پتانسیل اینکه یک مخاطره 
بتواند آسیب ایجاد کند. به طور مثال اگر آلودگی هوا 
را که یک مخاطره است، درنظر بگیریم. اصطالحاً 
هر چه که بتواند آسیب ایجاد کند مخاطره نامیده 
می شــود. آلودگی هوا هم مخاطره ای است که 
آســیب ایجاد می کند و احتمال اینکه مخاطره 
آلودگی هوا با مقیاســی خاص آسیب ایجاد کند 
باید ریسک آن درنظر گرفته شود و چون در زمره 
ریسک های باال به شمار می رود، از آن به »تهدید« 
تعبیر می شود. حال اگر بخواهیم ریسک مخاطره 
آلودگی هوا را برآورد کنیــم، باید به یک مقیاس 
کمیت پذیر تبدیل شــود که با تعــداد فوتی ها، 
مسمومیت های ناشــی از آلودگی هوا و تأثیر آن 
بر افراد آسیب پذیر مانند افراد سالمند، زنان باردار 
و شــیرده، نوزادان و نمونه های مشابه می توان تا 
حدودی میزان ریسک مخاطرات مختلف ازجمله 
آلودگی هوا را محاسبه کرد. تالش های مختلفی 
برای کاهش اثرات و پیشگیری های الزم و آمادگی 
در برابر انــواع مخاطرات صــورت می پذیرد، اما 
مشکل اینجاست که فعالیت های منسجمی در 
این خصوص صورت نگرفته و اقدامات انجام شده 
هم به صورت جسته و گریخته انجام می شود، به 
همین دلیل قابلیت و توان یک اقدام یکپارچه را 
ندارد! مطلب زمانی بغرنج تر می شــود که مجمع 
جهانی اقتصاد هم گزارش خــود را تحت عنوان 
»ریسک های جهانی سال۲۰۲۳« در ابتدای سال 
میالدی جدید منتشر کرده که هم حاوی نکات 
بسیار ارزشمند و مهمی است و هم هشداردهنده 
 و پیشگیرانه! این گزارش در ۲سناریو کوتاه مدت 
)دو ساله( و بلندمدت )ده ساله(، ده ریسک اول و 

مهم اولویت بندی کرده است:

سناریوي کوتاه مدت )تا 2سال آینده(، 
شامل 10ریسک:1

1.بحــران معیشــت و هزینه هــای زندگی، ۲. 
بالیای طبیعی و رخدادهای شدید آب و هوایی، 
۳.تقابل هــای ژئواکونومیک یا اقتصــاد اراضی، 
4. نبــود موفقیــت در کاهش اثــرات تغییرات 
اقلیمی، 5.نابودی و فرسایش انسجام اجتماعی 
و قطبی ســازی اجتماعــی، 6.ســوانح تخریب 
زیســت محیطی در مقیاس گســترده، 7. نبود 
موفقیت در سازگاری با تغییرات اقلیمی، 8. جرائم 
و ناامنی گسترده ســایبری، 9. بحران های منابع 
طبیعی و 1۰. مهاجرت های در مقیاس گسترده 

غیرداوطلبانه و اجباری

سناریوی بلندمدت )تا 10سال آینده(، 
شامل 10ریسک:2

1. نبود موفقیت در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، 
۲. نبود موفقیت در سازگاری با تغییرات اقلیمی، ۳. 
بالیای طبیعی و رخدادهای شدید آب و هوایی، 4. 
نابودی تنوع زیستی و از بین رفتن اکوسیستم ها، 
5. مهاجرت های در مقیاس گسترده غیرداوطلبانه 
و اجباری، 6. بحران های منابع طبیعی، 7. نابودی 
و فرســایش انســجام اجتماعی و قطبی سازی 
اجتماعی، 8. جرائم و ناامنی گســترده سایبری، 
9. تقابل های ژئواکونومیک یا اقتصاد اراضی و 1۰. 
سوانح تخریب زیست محیطی در مقیاس گسترده.
نتیجه آنکه باید درک و آشنایی خود نسبت به انواع 
مخاطرات )هرچیزی که آسیب ایجاد می کند(، 
ریسک ها )احتمال یا پتانسیل اینکه یک مخاطره 
آســیب ایجاد می کند( و تهدیدها )ریسک های 
حداکثری( کــه در مبحث ریاضــی ذیل حوزه 
احتماالت قرار می گیرد، بیشتر کرده و در این زمینه 
آموزش ببینیم. همچنین آمادگی خود را افزایش 
دهیم. از سوی دیگر باید به سبد ریسک و به تبع آن 
حکمرانی جامع ریسک از سوی مردم، مسئولین 
)عالی، میانی و عملیاتی به دلیل انواع مهارت های 
مورد نیاز( و نهادهای مرتبط توجه ویژه شــود. با 
مروری ساده بر انواع ریسک های ده گانه مطرح شده 
می بینیم که مخاطرات و به تبع آن ریسک های 
مترتب بــر آن دارای وضعیت بغرنجی هســتند 
 Global( و در گزارش مجمع جهانی اقتصــاد
Economic Forum( اینگونه بیان شده که 
کاهش اثرات ریســک به راحتی ممکن نیست! 
پس باید کمربندها را ببندیم چون این مســئله 
شوخی بردار نیســت! در غیراین صورت احتمال 
غرق شدن در انواع ریسک ها متصور خواهد بود. 
شاید یکی از دالیل اینکه توجه زیادی به مدیریت 
ریسک معطوف نشده به دلیل مبحث ریاضی بودن 
و جنس پیش بینی کردن شرایط است که ساده هم 
نیست و اینکه افراد و متخصصان در این خصوص 
اطالعات و بینش ســهل انگارانه و نسبت به آن 
رویکردی عادی انگارانه و مبتنی بر روزمرگی دارند 
که باید تغییر کند و پایش لحظه به لحظه جای آن 
را بگیرد که البته با فناوری های نوین به راحتی قابل 
حصول اســت! البته بهره گیری از این فناوری ها 
باید نهادینه شده و توسط به  کارگیری تکنولوژی 
جدید باید به گونه ای باشد که از نسل های جدید 
استفاده کند نه زمانی که چند نسل از یک فناوری 
گذشته، بعد تصمیم به استفاده از آن گرفته شود. 
نتیجه مهم این است که تغییر نگرشی منجر به 
تغییر رفتار از مدیریت صرف مقابله یا پاســخ در 
شرایط اضطراری به سمت مدیریت جامع ریسک 
اولویت اول است! این ازجمله نکات حائز اهمیتی 
اســت که باید به آن پرداخته شــود و درصورت 
نادیده انگاشــتن آن هزینه ای ســنگین در این 
خصوص پرداخت می شود. آلودگی هوا، ترافیک 
سنگین شهری، مشــکالت اجتماعی، فاصله و 
شکاف بین طبقات اجتماعی در اثر تبعیض های 
اقتصادی، سیاســت زدگی، بحران های شهری 
و نمونه های این چنینی در بســیاری از کشورها 

شاهدی بر این مدعاست!

بیژن یاوریادداشت
استاد دانشگاه

30 داروی پرهزینه تحت پوشش بیمه
طی یک هفته اخیر داروی بیماران قلبی، دیابتی و پرفشاری خون تحت پوشش بیمه ای صندوق بیماری های صعب العالج قرار گرفته است 

در هفتــه گذشــته 30داروی پرهزینه از 
سوی ســازمان های بیمه گر ازجمله سالمت 
و تأمین اجتماعی تحت پوشــش قرار گرفته 
است که شــامل بیماری های قلبی، دیابت و 
پرفشاری خون می شود. این پوشش بیمه ای، 
هزینه بیماران را به میزان قابل توجهی کاهش 
خواهد داد. از حدود 3هزار قلم داروی کشور، 
2هزار دارو درصورت تجویز و نسخه پزشک 
تحت پوشش بیمه های درمانی قرار دارند. برخی 
سازمان های بیمه گر این داروها را بالفاصله پس 
از اجرای طرح دارویار )طرحی که از 23 تیر اجرا 
شد و با حذف ارز دولتی دارو، یارانه این بخش را 
به سازمان های بیمه گر انتقال داد تا پرداختی از 
جیب بیماران افزایش پیدا نکند( تحت پوشش 
قرار دادند و برخی ســازمان ها هم به تدریج 
فهرست شــان را تکمیل کردند. نکته ای که 
میرهاشم موسوی، مدیرعامل تأمین اجتماعی 
هم به آن اشــاره کرده و از تحت پوشــش 
قرار گرفتن 234قلم دارو از سوی این سازمان 

از زمان اجرای طرح دارویار خبر داده است. 

حمایت از بیماری های صعب العالج
نقش بیمه های پایــه درمان در طــرح دارویار، 
پرداخت مابه التفاوت ارز دارویی اســت. در واقع 
بیمه ها افزایش قیمت ایجاد شــده برای داروها 
را پوشــش می دهند تا پرداختی افــراد جامعه 
تفاوتی نسبت به قبل نداشته باشد. مابه التفاوت 
پرداخت شده از سوی سازمان های بیمه گر ازجمله 
تأمین اجتماعی، سالمت و سایر بیمه های درمانی 
بسته به داروی خریداری شــده، متفاوت است. 

میزان افزایش قیمت اعمال شــده بــر داروهای 
تحت پوشش بیمه هم درصورتی که از طریق نسخه 
الکترونیک برای خرید اقالم دارویی اقدام شود، از 
سوی بیمه ها پوشش داده می شود تا پرداختی از 
جیب مردم افزایشی نداشته باشد. محمدمهدی 
ناصحی، رئیس بیمه سالمت در این باره توضیح 
بیشتری به همشهری می دهد و می گوید: »کلیه 
داروهای تأیید شده از ســوی شورای عالی بیمه 
پس از اجرای طرح دارویار، تحت پوشــش بیمه 
سالمت قرار گرفت. تمامی سازمان های بیمه گر 
هم پس از مصوبه شــورای عالی بیمه، داروهای 
جدید را تحت پوشش قرار دادند اما ممکن است 
به دالیلی ازجمله بحث اعتبارات، این مسئله در 
برخی سازمان ها با تأخیر و به تدریج صورت بگیرد. 
البته هم اکنون هیچ داروی جدیدی اضافه نشده 
که به فهرســت دارویی این ســازمان هم اضافه 
شود.« ناصحی به پوشــش بیمه ای حدود ۲هزار 
قلم دارو از فهرست ۲95۰ قلم دارویی کشور اشاره 
و تأکید می کند: »اتفاق خوبی که طی یک هفته 
اخیر رخ داده، تحت پوشــش قرار گرفتن ۳۰قلم 
داروی ترکیبی و پرهزینه در صندوق بیماری های 
صعب العالج، شــامل بیماری های قلبی، دیابت 

و پرفشاری خون اســت. اگر تمامی سازمان های 
بیمه گر هم این داروها را تحت پوشش قرار دهند، 
کمک قابل توجهی به بیماران خواهد شــد و در 
کاهش هزینه ها و حمایت های درمانی آنها تأثیر 

قابل توجهی دارد.«

پوشش 100درصدی درمان
»با افزایش داروهای بیمه ای از زمان اجرای طرح 
دارویار، ۲۳4قلم داروی جدید تحت پوشش بیمه 
سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و عالوه بر آن 
پوشــش بیمه های درمان هم در دولت سیزدهم 
به 1۰۰ درصد رسیده و روزانه حدود یک میلیون 
مورد خدمات ســرپایی و حدود 1۳ هــزار مورد 
خدمات بستری در بیمارستان های تحت پوشش 
ســازمان تأمین اجتماعی انجام می شود.« این 
نکته را هــم میرهاشــم موســوی، مدیرعامل 
تأمین اجتماعی به همشــهری اعالم می کند و 
می گوید: »از شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون 
17۰ کلینیک دیابت و فشار خون رایگان در مراکز 
درمانی راه اندازی شــده و خدمات درمان رایگان 
هم توسعه پیدا کرده است. بر این اساس مشارکت 
جدی و مؤثر در اجرای طرح دارویار و پوشــش 

هزینه های بیماران خاص و درمان ناباروری ازجمله 
اقدامات مهم بوده و در این دوره شاهد پیشرفت 
95 درصدی نسخه الکترونیک و توسعه خدمات 
غیرحضوری هم بودیم.« موســوی هــم درباره 
فهرست داروهای تحت پوشش این سازمان بیان 
می کند: »در طرح دارویــار، دولت چیزی حدود 
۲هزار فارماکوپه دارویی را با پرداخت مابه التفاوت 
ارز ترجیحی به ریال تأمین کرد. قبل از اجرای طرح 
تعدادی از داروها تحت پوشش بیمه قرار داشتند 
اما اکنون بیش از ۲4۰دارو هم به این فهرســت 
اضافه شده اند و تحت پوشش نسخه، هیچ گرانی 
و هزینه اضافه ای شــامل بیماران نخواهد بود.« 
این مسئول درباره پوشــش بیمه ای ۳۰ داروی 
پرهزینه در زیرمجموعه صنــدوق بیماری های 
صعب العالج از سوی سازمان تأمین اجتماعی هم 
توضیح می دهد: »تمامی این اقالم دارویی برای 
بیماری های خاص و صعب العالج تحت پوشش 
تأمین اجتماعی خواهند بود. البته مصوبات خاصی 
هم در شورای عالی بیمه برای برخی بیماری های 
خاص ازجمله اتیســم، ای بــی و... درنظر گرفته 
شــد که بیمه ســالمت و تأمین اجتماعی آنها را 
تحت پوشــش بیمه قرار دادند. البته نکته مهم 

اینجاست که برخی از خدمات بیماری های خاص 
در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی 
فراتر از دیگر بیمه ها به صورت 1۰۰درصد رایگان 
ارائه می شود. حتی برای افراد باالی 65سال زمانی 
که در بیمارستان های غیرملکی سازمان بستری 
می شوند هم حذف فرانشیز صورت گرفته است. 
بر این اساس کلیه مراکز دانشگاهی و تحت قرارداد 
با سازمان تمام خدمات به این گروه های سنی را 
به صورت رایگان ارائه می کنند.« به گفته موسوی، 
این طرح درمان رایگان برای افراد باالی 65سال 
با هدف صیانت مالــی و کاهش پرداخت از جیب 
بیماران طی یک سال اخیر به دانشگاه ها ابالغ شده 
و فرانشــیز 1۰درصد هم از سوی سازمان تأمین 

اجتماعی پرداخت می شود.
مدیرعامل تأمیــن اجتماعی دربــاره پرداخت 
بدهی های این ســازمان بــه داروخانه ها و مراکز 
درمانی هم توضیح می دهد: »در قالب طرح دارویار 
کلیه مطالبات داروخانه ها تا پایان آذر پرداخت شده 
و بدهی دی ماه هم این هفته پرداخت می شــود. 
اتفاق خوب دیگر هم این اســت که ماه گذشته 
4۳۰۰ میلیارد تومان بدهی سازمان تأمین اجتماعی 
به مراکز غیردولتی و غیردانشــگاهی که عمدتا 
خصوصی و خیریه هستند، پرداخت شده است. 
همچنین  ماه گذشته 5۳۰۰ میلیارد تومان اوراق 
برای مطالبات مراکز دانشگاهی منتشر شده و این  
ماه هم پرداخت هایی بــه مراکز طرف قرارداد هم 
دانشگاهی هم غیردانشگاهی خواهیم داشت. بر این 
اساس بخشی از بدهی سازمان به مراکز دانشگاهی 
و غیردانشگاهی پرداخت شده است.« البته او تأکید 
می کند با پرداخت مطالبات این سازمان از سازمان 
برنامه و بودجه، تأمین اجتماعی به نقطه مناسبی 
از پرداخت به مراکز دانشــگاهی و غیردانشگاهی 

خواهد رسید.

نخســتین کنکور زمســتانی، 

پیگیری
به عنــوان نوبــت اول کنکــور 
سراســری14۰۲، پنجشنبه و 
جمعه هفته گذشته در 4گروه آزمایشی )تجربی، 
ریاضی، انسانی، زبان های خارجی( برگزار شد که 
طبق معمــول حواشــی آن جنجال های زیادی 
داشت؛ از شناسایی داوطلبان مجهز به ابزارهای 
ارسال تصویر، دستگیری متخلفان و ادعای انتشار 
ســؤاالت 15دقیقه پــس از شــروع آزمون در 
کانال های تلگرامی تا کشف ۳شبکه بزرگ تقلب در 

کنکور.
 البته عبدالرســول پورعباس، رئیس ســازمان 

سنجش کشــور ادعای پخش و فروش سؤاالت 
کنکور14۰۲ را تکذیب می کند و می گوید: »میزان 
تقلب در نوبت نخســت کنکور، نســبت به سال 
گذشته کاهش یافته و امسال داوطلبان کمتر در 
مسیر تقلب گام برداشــته اند. در عین حال تمام 
شــرایط برای برگزاری یک آزمــون امن درنظر 
گرفته شده و تمام پاســخ نامه ها پس از برگزاری 
آزمون با اســتفاده از نرم افزارهــای خاص که در 
اختیار سازمان سنجش است، کنترل می شوند.« 
به گفته این مسئول، در برگزاری این آزمون نهادها 
و دستگاه های زیادی ازجمله شورای امنیت کشور، 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشــور، 

اســتانداری ها، فرمانداری ها، وزارت نیرو، وزارت 
نفت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، 
سازمان اورژانس کشور، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، وزارت اطالعات و ســایر دستگاه های 
اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضایی مشارکت داشته 
و سازمان سنجش و آموزش کشور را یاری کردند.

او درباره شناسایی کسانی که با ادعای دسترسی 
به سؤاالت و فروش آنها مبالغ هنگفت از داوطلبان 
می گیرنــد هم بیــان می کنــد: »در آزمون روز 
پنجشــنبه 59 نفر با تجهیزات تقلب شناسایی 
شدند که برخورد قانونی با آنها انجام می شود. 9نفر 
هم در استان گلستان قصد داشتند اقداماتی برای 

ارسال سؤاالت به خارج از حوزه امتحانی صورت 
دهند که با توجه به رصد قبلی، ناکام ماندند. یک 
نفر هم در یکی از شهرستان های آذربایجان شرقی 
اقدام به عکسبرداری از ۳صفحه دفترچه های خود 
و انتقال آن به خارج از محل برگــزاری آزمون و 
ارسال برای پشتیبان خود کرد که دستگیر شد 
و با توجه به زمان کوتاه این اقــدام و جمع آوری 
پاسخ نامه ها و همچنین مراقبت های انجام شده با 
دستگاه های آشکارساز، هیچ مشکلی در این زمینه 
به وجود نیامد. 9۳7شبکه که از سوی 54نفر اداره 
می شدند و مدعی فروش سؤاالت بودند، دستگیر 
شدند.« به گفته این مسئول ادعاهایی که در برخی 

کانال ها و شبکه های اجتماعی برای انتشار سؤاالت 
کنکور گروه تجربی مطرح شده هم به هیچ عنوان 
صحت ندارد و این کنکور در سالمت کامل برگزار 

شده است.
همچنین محمدعلی زلفــی گل، وزیر علوم هم 
درباره شایعات مطرح شده مبنی بر لو رفتن سؤاالت 
کنکور گفته: »با تمهیدات درنظرگرفته شده این 
اتفاق نیفتاد و تنها در یک مورد نادر، چند صفحه 
از سؤاالت به بیرون از محل برگزاری ارسال شد که 
فردی که سؤاالت به آن ارسال شده بود، شناسایی 
شد و بازگشت آن به داخل محل برگزاری آزمون 

اتفاق نیفتاد.«

سامانه ای اســت که اگر 
مردم در فصل سرما کودک 
کار دیدند، می توانند با آن 
تماس بگیرند و مراتب را 
اطالع رسانی کنند. به گفته 
محمدرضــا حیدرهایی، 
سرپرســت دفتــر امور 
اجتماعی  آسیب دیدگان 
بهزیســتی، این توصیه 
شــامل کودکان کار زیر 6 
سال است تا به این ترتیب، 
آنها در معــرض خطرات و 
تهدیدات احتمالی ناشی از 

سرما و... قرار نگیرند. 

123 

برجســته خارجــی، در 
نخستین کنگره بین المللی 
بانوان تأثیرگذار در تهران 
شــرکت کردند. 70نفر از 
این مهمانان، از مقامات زن 
کشورهای مختلف شامل 
وزرا، معاونان رئیس جمهور 
و نمایندگان مجلس هستند 
که در این رویداد گرد هم 
آمدند. انســیه خزعلی، 
معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهور، درباره این 
کنگره گفت که توانمندی 
زنان ایرانی بی نظیر بوده 
و دســتاوردهایی که در 
زمینه های مختلف کسب 
کرده اند باید به دنیا نشان 

داده شود.

300 
مهمان

دانشــجو، تعداد تقریبی 
دانشــجویانی است که 
هم اکنون در دانشــگاه 
فرهنگیان کشور سرگرم 
نزدیک  تحصیل هستند. 
به 23هــزار مهارت آموز 
نیــز در این دانشــگاه 
سرگرم تحصیل هستند. 
و  دانشــجویان  ایــن 
مهارت آمــوزان، تحــت 
نظر و آموزش 850 استاد 
در این مرکز آموزشــی و 
دانشــگاهی معطوف به 
آموزش و پرورش سرگرم 
تحصیل اند. گفتنی است 
که تا به حال تقریبا نزدیک 
به 96هزار دانشجو از این 
دانشــگاه فارغ التحصیل 

شده اند.

95 
هزار

تخــت بیمارســتانی در 
 کشــور در حال تکمیل و 
بهره برداری است .به گفته 
بهروز رحیمــی ، معاون 
توســعه مدیریت و منابع 
وزارت بهداشــت ، تعیین 
تکلیف و تکمیل پروژه های 
نیمه تمام در حوزه بهداشت 
و درمــان از اولویت های 
مجموعه وزارت بهداشت 
اســت و بــا بهره برداری 
از تخت هــای جدید به 
مجموعه ســالمت کشور 

افزوده می شود.

51 
هزار

آرایشــی و بهداشــتی 
غیرمجاز از سطح بازارها 
و فروشگاه ها جمع آوری 
شده است. این محصوالت 
غیرمجــاز، می تواننــد 
عــوارض خطرناکی برای 
داشته  استفاده کنندگان 
باشــند. در کنــار آنها 
فرآورده هــای غیرمجاز 
نیز در بازار هســتند. این 
فرآورده هــای غیرمجاز 
و تقلبی، شــامل مواردی 
هستند که یا از مواداولیه 
غیرمجاز استفاده کرده اند، 
یا در شرایط نامطلوب تولید 
شــده اند یا حمل ونقل و 
نگهداری آنها در وضعیت 

نامناسبی بوده است.

1200 
محصول

افزایش تسهیالت بازسازی در خویسوخت و خودرو؛ عوامل اصلی آلودگی هوا
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با همشهری: مشخص است 

کدام دستگاه ها نقش بیشتري در آلودگي هوا دارند 
تسهیالت ۲5۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برای بازسازی مناطق حادثه دیده 

آذربایجان غربی در نظر گرفته شده است

1415

چند داوطلب به دلیل دارا بودن تجهیزات تقلب و ارسال سؤاالت نخستین مرحله کنکور14۰۲ به خارج از محل آزمون دستگیر شدند
حاشیه های داغ نخستین کنکور سراسر زمستانی

مریم سرخوشگزارش
روزنامه نگار

۲۷بستهخدمتیبرایبیمارانصعبالعالج

با تدوین 27 بسته خدمتی برای بیماران خاص و صعب العالج، فرانشیز ارائه مکث
خدمات درمانی به این بیماران هم کاهش پیدا کرده است. مهناز اخگر، رئیس 
گروه پزشکان دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سالمت ایران با بیان این 
مطلب به ایرنا، درباره این بسته های خدماتی می گوید: »خدمات این بسته ها 
که به تدریج در سامانه های بیمه سالمت پیاده سازی شد، شامل ویزیت، دارو، 
خدمات پزشکی، توانبخشی، آزمایش، پرتوپزشکی، بستری و تجهیزات 
پزشکی است. 2بسته دیگر هم شامل بیماری های دیستروفی عضالنی 
دوشن و غیردوشن نیز اضافه شده اســت، از سوی دیگر برای 19 بیماری 
متابولیک نیز بسته های خدمتی ابالغ شده که در دست اعمال در سامانه   
الکترونیک سازمان بیمه سالمت است.« به گفته اخگر، عالوه بر بیماری های 

یادشده، 107 بیماری معرفی  شده که افراد مشمول می توانند به ادارات کل 
برای دریافت بخشی از هزینه براساس ضوابط ابالغی مراجعه کنند. رئیس 
گروه پزشکان دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سالمت ایران تأکید 
می کند: »در 27 بسته خدمتی 5بیماری خاص و صعب العالج گذشته نیز 
شامل تاالسمی، هموفیلی، پیوند کلیه، دیالیز صفاقی و همودیالیز نیز قرار 
دارند که عالوه بر بسته خدمات گذشته که مشمول حذف فرانشیز براساس 
تعرفه دولتی بوده ، خدمات دیگر نیز درنظر گرفته شده است. به همین منظور 
ویزیت و سایر خدمات از جمله  بینایی سنجی و اکوکاردیوگرافی و غیره نیز 
برای مشمولیت حذف فرانشیز براساس تعرفه دولتی درنظر گرفته شد و 

فرانشیز پرداختی بیماران در این خدمات کاهش یافته است.« 
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شنبه 1 بهمن 141401
 شماره  8695

مشاهده 3توله  یوزپلنگ آسیایی در 
میامی سمنان 

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست اســتان سمنان از مشاهده 
3توله یوزپلنگ آسیایی در محور عباس آباد- میامی این استان خبر 
داد و گفت: سن 3توله یوز تازه مشاهده شده در این استان، توسط 

محیط بانان منطقه حدود ۱۰ ماه تخمین زده شد.
بهرامعلی ظاهری به ایرنا گفت: تصاویر این 3 توله یوزپلنگ همراه 
مادر مستندســازی شــد. اما به دلیل کیفیت پایین تصاویر هنوز 
مشخص نیست که این جمعیت از یوزهای شناسنامه دار هستند 

یا خیر؟ اما شادابی و سالمت توله ها به طور کامل مشهود است.
وی افزود: مشاهده یک ماده یوز به همراه 3توله خبر خوشی برای 
محیط زیســت و این گونه در معرض خطر انقراض است. براساس 
مشاهده ها، 3توله یوزپلنگ ثبت شــده به طور کامل بزرگ  شده و 

استقالل غذایی خوبی دارند که نویدبخش یک خبر خوب است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان اعالم کرد: پیش بینی 
می شود توله  یوزپلنگ ها از یک سال ونیم دیگر به استقالل در زندگی 
برسند. ظاهری گفت: شناسایی یوزپلنگ ها از طریق خال ها و ردیف 
خال های موجود روی بدنشــان انجام می شود که اکنون کیفیت 
تصویر پایین است و امکان شناسایی نیســت. او با اشاره به سابقه 
متعدد تصادف یوزپلنگ ها در محور پرسانحه عباس آباد- میامی 
در جاده ترانزیتی تهران- مشهد در محدوده استان سمنان، تصریح 
کرد: به دلیــل اینکه یوزها در محور پرتصــادف میامی عباس آباد 
به ســر می برند، اکنون محیط بانان در منطقه حضــور دارند و با 
نورافکنی)روشن ســازی( و تردد در این مسیر تالش می شود تا از 
یوز ماده و 3توله اش حفاظت کنند. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان ســمنان با بیان اینکه یوز ماده و 3توله آن در حال گذر از 
منطقه آزاد عباس آباد به منطقه حفاظت  شده توران بودند، گفت: 
در صورت ورود به منطقه حفاظت  شده توران، از طریق دوربین های 

تله ای نصب شده می توانیم آنها را شناسایی کنیم. 
بر پایه گزارش ها، ایران از دهه۱۹۷۰ به عنوان تنها زیستگاه یوزپلنگ  
آسیایی شناخته شده است. به همین دلیل این گونه را یوزپلنگ 
ایرانی نیز نامیده اند. یوزپلنگ ایرانی در آستانه انقراض قرار دارد و به 
همین دلیل یوزپلنگ ایرانی در فهرست اتحادیه بین المللی حفاظت 
از محیط زیســت قرار دارد و گونه ای در خطر انقراض است. پارک 
ملی توران با مساحت یک میلیون و ۴۷۰هزار هکتار، در شهرستان 
شاهرود استان سمنان یکی از مناسب ترین زیستگاه های یوزپلنگ 
آسیایی روی زمین اســت. ۷قالده یوزپلنگ در محور میاندشت- 
عباس آباد در سال های۱3٨۹ تا ۱3۹۷ و یک قالده یوزپلنگ ماده 
آذر امســال در اثر تصادف های جاده ای تلف شــدند. حصارکشی 
به طول 5کیلومتر و کاهش ســرعت به ٨۰کیلومتر در ساعت در 
بخشی از جاده ترانزیتی تهران- مشهد در محدوده استان که قلمرو 
یوزپلنگ آسیایی است، بخشی از اقدامات انجام شده برای کاهش 
تلفات تصادف های جاده ای یوزپلنگ و دیگر جانوران در بخشی از 
جاده ترانزیتی تهران- مشهد در منطقه عباس آباد- میاندشت در 

شهرستان میامی است.

خبر روزنقل قول خبر

مجوز استخراج معدن در یکی از روستاهای 
شــهر نمیــن اســتان اردبیــل صــادر شــده 
که به گفته آیت هللا سیدحســن عاملی، 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل، این 
اقدام یک فاجعه زیســت محیطی اســت 
و دادســتان اردبیــل بایــد به ایــن موضوع 
ورود کنــد. آیــت هللا عاملی گفته اســت: 
بازگذاشــتن دســت ســودجویان بــرای 
تخریب طبیعت گناه کبیــره و بزرگ ترین 

اضاعه حق الناس است.

17
فقره

پرنده مهاجر از 6تاالب استان کهگیلویه و 
بویراحمد به دلیل طوالنی شدن یخ زدگی 
تاالب های این استان با تداوم سرما کوچ 
کردنــد، آنطــور کــه مرتضــی منصــوری، 
رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت این 
استان گفته است، حدود ۱۲۰هزار پرنده 
در سرشــماری زمســتانه در تاالب هــای 
اســتان مشــاهده شــده کــه حــدود ۵۰ تا 
6۰هــزار پرنــده زمســتان گذرانی دارنــد و 

مابقی به جنوب کوچ کرده اند.

70
هزار

عدد خبر

برنامه عمل تاالب های لرستان 
تصویب می شود 

علی ســاالروند؛ مدیرکل اداره حفاظت 
محیط زیست استان لرســتان: ظرفیت 
تاالب هــای لرســتان بــا درنظــر گرفتــن 
انتفــاع مــردم و جوامــع محلــی از آنهــا 
بسیار حائزاهمیت است. بنابراین طرح 
برنامــه عمــل تاالب های اســتان بــا نظر 
همــه دســتگاه های اجرایــی ذی نفــع در 
کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست 
و شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان 

تصویب می شود.

 فرونشست زمین 
ابرچالش اصفهان است 

سیدرضا مرتضوی؛ استاندار اصفهان: 
گریبانگیــر  ابرچالــش  فرونشســت، 
اصفهان است و مسئله آب که سازمان 
حفاظت محیط زیســت بایــد مدافع آن 
باشــد، شــرایط ناگــواری بــرای ایــن دیار 
ایجاد کــرده اســت. بنابراین از ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت درخواســت 
داریم ســهمیه حقابــه متعلق بــه تاالب 

گاوخونی را مطالبه کند.

سوخت و خودرو؛ عوامل اصلی آلودگی هوا
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با همشهری: مشخص است کدام دستگاه ها نقش بیشتري در آلودگي هوا دارند 

محمد باریكانیگزارش
دبیر گروه زیست بوم

هوای سرد تا 5روز آینده در کشور ماندگار است و 
براساس اعالم سازمان هواشناسی، تداوم پایداری 
شــرایط را برای آلوده بودن  در شهرهای تهران، 
اصفهان، کرج، تبریز، مشهد و اراک فراهم کرده 
است. بدین ترتیب تهران و شــهرهای صنعتی 
همچنان با تشــدید آلودگی هوا مواجه خواهند 
بود و هوای آلوده دامان شهرهای بزرگ و صنعتی 
را تا پایــان هفته رها نمی کند. علی ســالجقه، 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست حاال به همشهری، اعالم کرده است 
که دولت مخالف جدی تعطیلی هاست و به جای آن 
دستگاه ها را مكلف به اجرای قانون هوای پاک کرده 
است. او سوخت و خودروهای بی کیفیت داخلی را 
عامل اصلی آلودگی هوا اعالم کرده و از تالش ها 

برای جلوگیری از مازوت سوزی خبر داده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که سازمان او ناظر اصلی اجرای 
قانون هوای پاک و پیگیر اجرایی شدن این قانون در 23دستگاه کشور 
است، درخصوص معرفی مقصران آلودگی هوابه دستگاه قضایی گفته 
است که مقصران و متخلفان آلودگی هوا را باید از زمانی طوالنی تر در 
گذشته پیگیری کرد. سالجقه درخصوص اقدامات دولت سیزدهم در 
بیش از یک سال اخیر برای پیگیری دســتگاه های دخیل در آلودگی 
هوای شهرها گفته اســت: آنچه در بیش از یک ســال اخیر در دولت 
سیزدهم اتفاق افتاد به خوبی مشخص می کند که کدام دستگاه ها نقش 
بیشتری در تولید آالیندگی دارند. او می گوید:  مهم ترین موضوع، تولید 
و تامین سوخت پاک است. موضوع دیگر، اسقاط خودروهای فرسوده 
است که باید اتفاق بیفتد، اما متأسفانه هیچ  یک از این دو تکلیف اجرایی 
نشده و کمتر از ۱۰درصد قانون هوای پاک اجرایی شده است. به گفته 
علی سالجقه، اگر قرار باشــد تنها همین 2مقوله اسقاط خودروهای 
فرسوده و تامین سوخت پاک اجرایی شود، باید اعتبار هنگفت برای 
آن تخصیص یابد تا بتوان به کاهش 3۰ درصدی آلودگی هوا رســید. 
بنابراین اختصاص 2۰۰یا 3۰۰هزار میلیارد تومان برای اجرایی شدن 
بخشی از قانون هوای پاک کافی نیست. علی سالجقه می گوید: با توجه 
به فشار منابع مالی و محدودیت های موجود، رویکرد دستگاه ها در دولت 
سیزدهم اجرای قانون هوای پاک است و سازمان حفاظت محیط زیست 
نیز به عنوان دستگاه ناظر بر اجرای قانون هوای پاک، نتایج نظارت های 

خود را به دستگاه های باالدستی و ناظر در کشور اعالم کرده است.

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست  اگرچه ســوخت و خودروهای 
بی کیفیت را عامل جدی آلودگی هوا در کشــور می دانــد، اما می گوید، 
سازمان تحت نظارت او  در حال اجرای پایش و نظارت  بر عملکرد دستگاه ها 
در روند اجرای قانون هوای پاک اســت. او به اصالحات صورت گرفته در 
وزارت نفت در مسیر اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت: وزارت نفت 
گام های خوبی در اجرای قانون هوای پاک برداشته که امیدوارم در روزهای 
آینده طرح های خود را افتتاح و در مورد آنها اطالع رسانی کند. در موضوع 
سوخت نیز اقدامات خوبی در دست انجام است و کارهای خوبی در بحث 
تهاتر نیروگاه ها و پاالیشگاه ها در حال انجام است تا نیروگاه ها دیگر مازوت 
نسوزانند. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
اما همچنان از تولید خودروی بی کیفیت در کشور گالیه دارد و می گوید: 
در آیین نامه ها و قوانین دیده شده که بنزین یورو 6در کشور استفاده شود 
اما الزم است بگویم بنزین یورو 6در اروپا برای خودروهایی استفاده می شود 
که کیفیت بسیار مناسبی دارند، اما اینجا شما یک ظرف اکسیده شده دارید 
که حتی اگر آب زالل هم در آن بریزید، آن آب دیگر نه قابل شرب است 
و نه شما را به هدفی که دارید می رساند؛ بنابراین ابتدا باید کیفیت تولید 
خودرو در کشــور افزایش پیدا کند تا کیفیت سوخت مصرفی خودروها 
باال برود. اکنون البته در مورد بنزین یورو ۴مشکلی وجود ندارد و کیفیت 
این سوخت در مقایسه با سوخت یورو 5تفاوت چندانی ندارد. با این حال 
سازمان حفاظت محیط زیست همچنان پیگیر است تا اتفاقات خوبی در 

اجرای قانون هوای پاک بیفتد.

تداوم وضعیت جوی در کشور و سردتر شدن هوا به تشدید و ماندگاری 
هوای آلوده در آسمان شهرها منجر می شــود و کمیته های اضطرار 
آلودگی هوا همچنان مدارس، دانشگاه ها و ادارات را تعطیل و مجازی 
می کنند. علی ســالجقه اما در گفت وگوی خود با روزنامه همشهری 
خبر داده است که دولت مخالف سرســخت اعالم تعطیلی مدارس و 
دانشگاه ها در روزهای آلوده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
می گوید: دولت به هیچ وجه به دنبال تعطیل کردن کشور نیست و اعتقاد 
دارد که تعطیلی مدارس و دانشگاه ها آخرین مرحله ای است که باید 
به آن اقدام شود. دولت اصال تصمیم بر اعالم تعطیلی ندارد؛ با این حال 
استاندارها براساس شــرایطی که اتفاق می افتد و تشخیص می دهند 
شرایط اضطرار است، تعطیلی مدارس، دانشگاه ها، ادارات و مؤسسات 
را اعالم می کنند. دولت اصال اعتقادی به این تعطیلی ها ندارد و معتقد 
است که شخص رئیس جمهوری دستگاه ها را مکلف کرده تا گام های 
جدی در مسیر اجرای قانون هوای پاک بردارند و اقدامات خود را اعالم 
کنند. علی سالجقه نیز ماندگاری هوای سرد در کشور را عامل تشدید و 
تداوم آلودگی هوا می داند و می گوید: استقرار طوالنی مدت هوای سرد 
اجازه باال رفتن آلودگی ها را نمی دهد و عناصر آالینده نیز در کوتاه مدت 
به صورت آالیندگی سطحی حتی کف خیابان نیز مشاهده می شوند. 
چون سرما تداوم دارد، میانگین درجه حرارت نیز پایین می آید و هوای 
ســنگین اجازه باال رفتن ندارد و بدین ترتیب آلودگی  هوا در شرایط 

ماندگاری هوای سرد، تداوم می یابد و حتی تشدید می شود.
 

دولت، مخالف تعطیلی   استگام  های وزارت نفت برای کاهش آلودگی  اعالم پایش ها به دستگاه های نظارتی
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 مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای بوشــهر 
گفــت: در زمینــه مهــارت آمــوزی صنعــت 
نخلداری اســتان بیــش از ۳۰حرفه مهارتی 
در راستای فرآوری و بسته بندی محصوالت 
خرما تدوین شده است. به گزارش تسنیم، 
عبدالمجیــد دراهکــی اظهــار کــرد:  بــرای 
نخستین بار در کشور تفاهمنامه همکاری 
بین آموزش فنی و حرفه ای، اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی و صندوق بیمه 

روستاییان و عشایر بوشهر منعقد شد.

۳۰
حرفه

 مدیرکل راه و شهرســازی اســتان خوزستان 
از تامیــن زمین برای ســاخت 7۰هــزار واحد 
مسکونی در این استان خبر داد. به گزارش 
فــارس، محمدحســین پناهی فر گفــت: تا 
پایان امســال زمین هــای مســکونی تامین 
شده در شهرهای مختلف استان جوابگوی 
حدود 7۰هزار واحد مســکونی خواهد بود. 
تاکنون 11هزار واحد مســکونی با کارگزاری 
بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امــام، قــرارگاه امــام حســن مجتبــی)ع( و 
برخــی تعاونی هــا عملیــات اجرایــی خــود را 

آغاز کرده اند.

عدد خبر

خبر کوتاه 

بوشهر

خوزستان

7۰
هزار

خراسان رضوی

 عکس روز

 فعال شدن ۴منبع تامین آب 
در تربت جام

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی از وارد مدار شدن 
4منبع آبی جدید برای رفع مشکالت افت فشار و رسیدن به پایداری 

آب در تربت جام خبر داد.
به گزارش تسنیم، سیدابراهیم علوی اظهار کرد: در شهر تربت جام 
پس از سرما و یخبندان و مشــکالتی که در تامین انرژی داشت با 
وصل شدن گاز، مصرف آب به دلیل کارهای روزمره و عقب افتاده 
شهروندان تربت جامی به 2برابر حد معمول رسید. وی با بیان این 
مطلب که مشــترکان تربت جامی 350میلیون لیتر در ثانیه آب 
مصرف کرده اند، گفت: این رویه موجب شــد تا ارتفاع مخازن افت 
کند و فشار آب کاهش یابد و همچنین در برخی مناطق نیز شاهد 
قطعی آب باشیم که با حضور در شهرســتان تربت جام و بررسی 
فنی و کارشناسی مشکل حل شــد. علوی تصریح کرد: پس از این 
موضوع نسبت به مدیریت تولید و مصرف برنامه ریزی شد و 4منبع 
آبی جدید وارد مدار توزیع و نســبت به تامین آب مصرفی مردم 

اقدام شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراســان رضوی عنوان کرد: 
خوشبختانه هم اکنون مناطق کم فشــار به روال عادی برگشت و 
اختالل موقتی که در شبکه پیش آمده بود از بین رفت و همچنان 

تالش ها برای مدیریت تولید و مصرف ادامه دارد.

 چهره متفاوت کنکور 
در شهرهای ایران 

کنکور سراسری همیشه در تابستان برگزار می شد، اما امسال 
به دلیل تغییرات، برای نخســتین بار کنکور 2نوبت در سال 

برگزار می شود.
 نخســتین نوبت از آزمون ورود به دانشــگاه ها در روزهای 
پنجشــنبه 2۹ و جمعه 30 دی و دومین مرحله در روزهای 
چهارشنبه و پنجشــنبه ۱4 و ۱5 تیر ســال آینده برگزار 
می شود. جابه جایی فصل در برگزاری کنکور، تصاویر جالبی 

را در شهرهای مختلف ایران رقم زده است.

کنکور در مه

شرایط جوی منجر به بروز مه شدید و کاهش دید افقی در 
شهرهای خوزستان شده است و کنکوری ها آزمون خود را در 

مه صبحگاهی آغاز کردند.

تست زنی با شال و کاله

کنکوری های اردبیل آزمون خود را در بــرف و کوالک و با 
لباس های گرم برگزار کردند. آنها حتی در جلسه آزمون هم 

مجبور بودند با شال و کاله بنشینند.

چالش یک روز برفی در همدان

بارش شدید برف در اســتان سردســیر همدان حضور در 
حوزه های امتحانی را برای داوطلبان ســخت کرده بود، اما 

حتی در همین شرایط کنکور با استقبال برگزار شد.

کنکور متفاوت در شهر گرمسیر

در شــرایطی که اغلب شــهرهای ایران روزهــای برفی را 
پشــت ســر می گذارنــد در قم خبــری از برف نیســت و 
 کنکوری هــا مثل بقیه شــهرها نیازی بــه لباس های گرم

آن چنانی نداشتند.

تفاوت های 2زلزله در خوی
گرچه هردو زمین لرزه مهر و دی در شهرســتان خوی رخ داده اند و گســل 
مشترک داشتند، اما یکی از آنها شــهر قطور و زلزله اخیر، شهر فیرورق را 
لرزاند. معاون عملیات ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر درباره 
تفاوت های این دو زلزله و شکل متفاوت امدادرسانی ها به همشهری می گوید: 
فیرورق و قطور هم مرز هستند، اما زلزله های متفاوتی را از نظر مکانی، زمانی 
و شرایط تجربه کردند. در زلزله قطور، بیشترین واحدهای خسارت دیده در 

شهر بود، اما در زلزله اخیر بیشتر روستاها آسیب دیدند.
مرتضی  مرادی پور، مکان زلزله را مهم ترین عامل در شــکل امدادرســانی 
می داند و توضیح می دهد: در محیط های شــهری به دلیل نگرانی از آسیب 
مجدد و پس لرزه ها، چادرها در اردوگاه ها برپا می شــد کــه در زلزله  اخیر 
این اردوگاه ها در شهر فیرورق هم برپا شــد، اما توزیع چادر بیشتر در میان 
روستاییان بود که به دلیل داشــتن فضا و خطر کمتر در حیاط خانه ها برپا 

شده است.

موکب ها به کمک آمدند
یکی از خبرهای خوبی که در روزهای ســخت در مناطــق زلزله زده خوی 
شنیده می شود، فعالیت موکب های اربعین برای توزیع روزانه غذای گرم بین 
 زلزله زدگان است. مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی این خبر 
را می دهد و به همشــهری می گوید: هم اکنون 2آشپزخانه یا موکب، پخت 
غذای گرم برای زلزله زدگان را بر عهده گرفته اند. یکی از موکب ها برای وعده 
ناهار و یکی از آنها برای وعده شام در مرکز خوی فعال هستند و غذای گرم 
را به صورت بسته بندی شده به روستاهای زلزله زده ارسال می کنند. حمید 
محبوبی، فعالیت ایــن موکب ها را زیرنظر جمعیــت داوطلبان هالل احمر 
می داند و می افزاید: ســازمان از بودجه خود بسته غذای خشک 72ساعته 
را میان زلزله زدگان توزیع کرده، اما هزینه پخت غذای گرم با خیران است. 
او همچنین از توزیع راه اندازی 5اردوگاه، توزیع 2700چادر امدادی، 500 
والور و ۱50 بخاری برقی، ۱652پتو، 405موکت و 2600بسته غذایی خشک 

72ساعته در میان زلزله زدگان هم خبر می دهد.

گســل »خویـ  سیه چشــمه« که در 
سال های اخیر هم موجب زمین لرزه های 
بسیاری شــده بود، برای دومین بار در 
روزهای ســرد امســال زیر پای اهالی 
خوی لغزیده اســت. بیــش از 3 ماه از 
زلزله ۵.۴ریشتری 13مهر گذشته است 
که موجب تخریــب خانه های زیادی در 
بخش قطور شــد و حاال این گسل، شهر 
همســایه یعنی فیــرورق را لرزانده. 
زلزله ۵.۴ریشــتری چهارشنبه 28دی، 
خســارت هایی در 1۵روســتا بر جای 

گذاشته است.
 

بازسازی تا 3 سال آینده 
زلزله مهرماه در شهرســتان خوی با قدرت 
5.4ریشتر موجب تخریب بیش از 500واحد 
مسکونی روستایی و شــهری و خسارت به 
بیش از 700واحد مســکونی دیگر در این 
شهرستان شده بود و حاال گرچه مسئوالن 
اعالم می کنند، زلزله اخیر خسارت کمتری 
بر جای گذاشته است، اما سرمای زمستان و 
سوز برف کار را کمی برای شهروندان سخت 
کرده اســت. درحالی که بازسازی و مرمت 
واحدهای مســکونی زلزله مهرماه، از سوی 
رئیس جمهوری مورد تقدیر قرار گرفته بود، 
اهالی امیدوارند این بار نیز بازسازی ها هرچه 
سریع تر آغاز شود. رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور هم وعده داده است که مناطق 
زلزله خیز شهرســتان خوی در 3تا 5سال 
آینده به طور کامل مقاوم  سازی  شود. محمد 
حسن نامی، مدیریت آذربایجان غربی را در 
ارائه تســهیالت برای نوســازی و بازسازی 
مناطق زلزله زده الگویی در ســطح کشــور 
اعالم کرده و گفته اســت که میــزان ارائه 
تسهیالت و کمک های بالعوض دولت برای 
بازســازی مناطق زلزله زده خــوی افزایش 
می یابد. بــه گفته وی، تســهیالت 250 تا 
 300 میلیون تومانی برای بازسازی مناطق

حادثه دیده در نظر گرفته شده است.

سیده زهرا عباسی گزارش
روزنامه نگار

افزایش تسهیالت بازسازی در خوی
تسهیالت 250 تا 300 میلیون تومانی برای بازسازی مناطق حادثه دیده آذربایجان غربی در نظر گرفته شده است
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شنبه 1 بهمن 161401
 شماره  8695

از تهران تا سیستان و کرمانشاه
از ویترین مغازه پیداســت که اینجــا با دیگر 
ســاندویچی های تهران فرق دارد. نوشته روی 
شیشه می گوید این مغازه پاتوق آدم های مهربان 
شهر است. برچسب های »ســفره مهربانی« و 
»وقف خیــرات و امــوات« در جای جای مغازه 
دیده می شــود. اهالی محلــه نیروی هوایی به 
یاد دارنــد چند ســال پیش وقتی که ســیل 
روستاها و شــهرهای مناطق شــمالی و غرب 
کشــور را درنوردید و یا وقتی زلزله کرمانشــاه 
خانواده های بسیاری را داغدار کرد، در پیاده رو 
مقابل ایــن مغازه جای ســوزن انداختن نبود. 
همان روزهایی که کاسب خوشنام محله درآمد 
مغازه را وقف سیل زدگان لرســتان و گلستان 
کرد، ســیل کمک های مردم اهالی محله هم 
از راه رســید. تمام کوچه را انواع و اقسام مواد 
غذایی فاسد نشدنی، لباس، پتو، اسباب بازی و... 
برداشت تا به  دست کاسب محبوب محله راهی 

مناطق سیل زده شود.

داستان جالب آن مهره های رنگی
»حسین ابوعلی« حدود یک دهه پیش نخستین 

قــدم را برای کمک به اقشــار محــروم جامعه 
برداشــت و حاال دیگر اهالی یــک محله برای 
دستگیری از افراد کم بضاعت با او همراه شده اند. 
تابلوی سفره مهربانی، کیسه های پر از میوه، چند 
وعده غذای گرم و ساندویچ هایی که مرتب روی 
هم چیده شده اند، نخســتین چیزی است که 
توجه  مشتریان جدید آقای ابوعلی را به خود جلب 
می کند. روی پیشخوان مغازه، مهره های رنگی اي 
که روی هم چیده  شده اند، داستان جالبی دارند. 
فقط کافی  است چند دقیقه رفت وآمد مشتریان 
این مغازه را زیرنظر بگیرید، تا به همدلی اهالی با 
این کاسب خوشنام پی ببرید. ابوعلی می گوید: 
»حدود یک دهه پیش یک تابلو روی دیوار مغازه 
نصب کردم و چند فیش غذا روی آن چسباندم. 
حدود 10فیش بود، اما بــا هزینه خودم غذای 
رایگان به افراد نیازمند مــی دادم. چند روز بعد 
تعداد فیش ها بیشتر شــد. هر مشتری که برای 
خودش یک ساندویچ می خرید، یک فیش هم 
برای نیازمندان تهیه می کرد. حاال تعداد فیش ها 
گاهی روزانه به 100وعده مي رســد. اکنون من 
جای آن فیش هــا را با مهره هــای رنگی عوض 

کرده ام.«

ماجرای دفتر مخصوص مغازه ابوعلی
بعد از یک دهه، حاال دیگر فعالیت خیرخواهانه 
ابوعلی و اهالی محلــه نیروی هوایــی تنها به 
تهیه غذای گــرم برای افــراد نیازمند محدود 
نمی شود؛ بلکه بیماران نیازمند هم از مهربانی 
اهالی محله نیروی هوایی ســهم دارند. ابوعلی 
از روی تلفن همراهــش، تصاویر بیمارانی که با 
کمک مشتریان، کســبه و اهالی نیکوکار محله 
در بیمارســتان ها و مراکز درمانی شهر بستری 
شــده اند را نشــان می دهد و می گوید: »اینکه 
نماینده این مردم نیکوکار برای پیگیری کارهای 
بستری و درمان بیماران نیازمند باشم برای من 
افتخار است. وقتی خبر اقدامات خیریه مغازه به 
شــماری از نیکوکاران بازار رسید، آنها آستین 
باال زدند تا با کمک اهالی محله هزینه بستری 

و درمان بیماران نیازمند را هم تامین کنیم.« 
ابوعلی پشت پیشــخوان مغازه یک دفتر بزرگ 
دارد که در واقع پرونده خانوارهای تحت پوشش 
این مغازه است. او فهرست کاملی از شرایط این 
خانواده ها تهیه کرده که شامل وضعیت تحصیلی 
فرزندان، بیماری اعضای خانواده و... می شــود. 
حتی در صفحات آخر این دفتر، فهرســتی از 

دانش آموزان مناطق محروم تهران وجود دارد 
که عالوه بر خدمات آموزشی، لوازم التحریر و... 

دریافت می کنند.

پاکبان ها، کارتن خواب ها و بیماران نیازمند 
هم سهم دارند

ساندویچ هایی که مشتریان برای افراد نیازمند 
تهیه می کنند، قیمت پایین تری دارد. کیفیت 
همان است اما ابوعلی و همکارانش تنها هزینه 
مواداولیه را می گیرند تا خودشــان هم در این 
کار خیر سهم داشته باشــند. ابوعلی اما از دل 
دریایی اهالی محلــه می گوید: »بعضی ها فقط 
به تهیه یک مهــره رنگی قناعــت نمی کنند. 
حتی مشتری اي داشــتیم که از اهالی نیکوکار 
محله بــود و 10میلیــون تومــان کمک کرد 
تا به همان انــدازه غذای گرم به دســت افراد 
نیازمند برسد. تعدادی از این مهره های رنگی 
ســهم پاکبان هایی است که شــب و روز برای 
شــهر زحمت می کشــند. مهره های دیگر هم 
سهم افرادی اســت که به هر دلیلی کارشان به 
کارتن خوابی کشیده شــده و مابقی هم سهم 

خانواده های نیازمند حاشیه شهر است.« 

ساندویچهارامهربانانهمیپیچند
ساندویچ فروشی »حسین ابوعلی« از یک دهه پیش پاتوق نیکوکاران یک محله و حتی یک شهر شده است

 جوان ها در این مسجد 
پای سفره عقد می نشینند

مســجد صفای محله گرگان از مساجد فعال منطقه۷ است که 
عالوه بر برپایی برنامه های مذهبی و نیکوکارانه، در بســیاری از 
اقدامات عام المنفعه و فرهنگ ســاز هم پیش قدم است. یکی از 
طرح های بکر و جالبی که از ســال های گذشته در این مسجد 
اجرا می شود، برپایی مجلس مشــارکتی عقد و عروسی برای 

جوانان محله است.
در این مراسم که بیشــتر در مناســبت ها و اعیاد مذهبی برپا 
می شــود، جوانان مســجدی با حمایت بانیان مسجد و سایر 
نمازگزاران، مراسم عقدشان را در مسجد برگزار می کنند. در روز 
مراسم، عروس و دامادها کنار خنچه عقدی که با سلیقه بانوان 
مسجد در بخش زنانه به زیبایی چیده شده می نشینند و عاقد 
که یکی از روحانیون مسجد است، خطبه را با حضور مهمانان و 
نمازگزاران جاری می کند؛ سپس از مهمانان با شربت و شیرینی 
همراه با مولودی خوانی پذیرایی می شــود. اما مراسم همین جا 
تمام نمی شود و زوج های جوان و مهمانان برای برپایی مراسم 

عروسی و صرف شام به تاالر می روند.
مدیر هیات امنای مســجد صفا، می گوید: »با این کار مراســم 
عقد و آغاز زندگی مشــترک جوانان در محیطی معنوی برگزار 
و زندگی شان سرشار از برکت می شــود.« محسن خوانین زاده 
می افزاید: »از 1۸ســال پیش مراســم عقد جوانان مسجدی و 
نمازگزاران در مســجد صفا برگزار می شــود و تاکنون بیش از 
۵0زوج جوان پیوند آسمانی شان را در این مسجد بسته اند.« او 
ادامه می دهد: »اولین عروس و دامادهایی که خطبه عقدشان در 
مسجد خوانده شده، حاال فرزندان بزرگی دارند که به دبیرستان 
می رونــد.« آن طور که مدیــر هیات امنای مســجد می گوید، 
فرهنگسازی برای برگزاری ازدواج آسان هدف دیگر اجرای این 
طرح است. خوانین زاده تاکید می کند: »مراسم عقد و عروسی 
در این مسجد بین جوانان مسجدی و به صورت مشارکتی برگزار 
می شود و در هر مراسم حداقل ۵عروس و داماد حضور دارند. به 
این ترتیب خرج تاالر و سایر هزینه ها تقسیم می شود و زوج های 
جوان در شــروع زندگی شــان زیر بار خرج کمرشکن عروسی 
نمی روند.« حاج محسن معتقد است یکی از دالیلی که جوان ها 
ازدواج نمی کنند، هزینه های کمرشــکن مراسم عروسی است 
و وقتی این مراســم با کمترین هزینه و به سادگی برگزار شود، 

جوانان به ازدواج تشویق می شوند.
 

بچه هاي مسجد

»محمدحسن شمشیری«، صاحب سیاسی ترین رستوران مشهور تهران بود

»شمشیری« چگونه »قهرمان قرضه ملی« شد؟

از همان  موقع بود که خودش را نشــان داد و به ُحسن خلق مشهور 
شد و رفتارش این طوری بود: »خود حاج محمدحسن، سیخ کباب 
دستشان می گرفتند و درون بشقاب آنهایی می گذاشتند که غذایشان 
تمام  شده بود. حتی کباب های کوچکی هم داشتند که وقتی شاگرد 
مغازه ای برای بردن غذای صاحبکارش می آمد، در نان می پیچید و 
به وی می داد. یکی از دالیل موفقیت حاجی شمشیری ُحسن خلق و 
خوش رفتاری او با طبقات مختلف مردم بود و هرگز طبقات محروم 
و مردم فقیر جامعه را فرامــوش نمی کرد. عالوه  بــر آن، رفتار او با 
زیردستان و کارکنان خودش نیز بسیار خوب بود؛ به طوری که برای 

کارکنان خود خانه خرید و دستمزد خوبی به آنها می پرداخت.«

مغازه مشهور، مشتریان مشهور
مغازه او همه جور مشــتری داشت و یک مشــتری ویژه هم داشت؛ 
»روزهای جمعه سبزه میدان، پاتوق افراد مشهور و بازیگرهای رادیو 
بود که از میدان ارگ و رادیو به اینجا می آمدند. جهان پهلوان تختی هم 
به این چلوکبابی می آمد و از دوستان نزدیک حاجی شمشیری بود؛ تا 
جایی که حتی پیکر تختی را در مقبره خانوادگی ایشان دفن کردند.«
چرخ زمانه رســید به اواخر دهــه ۲0 و موقع ملی شــدن صنعت 
نفت ایــران. حاجی شمشــیری طرفدار دوآتشــه ملی گراها بود و 
چلوکبابی اش شــد پاتوق طرفداران صنعت نفت ایران و مخالفان 
دربار و سلطنت پهلوی. از سال1۳۲۹ درخواست ها برای ملی شدن 
صنعت نفت در جامعــه و مجلس باال گرفت و باالخره ۲۹ اســفند 

قانون ملی شــدن صنعت نفت ایران 
تصویب شد. در ســال 1۳۳0 مصدق 
نخست وزیر شد و طرفداران ملی شدن 
صنعت نفت قدرت را به دست گرفتند 
و حاجی شمشــیری هــم تکیه گاه 
ملی گراها بــود در بــازار و نماینده 
غیررســمی بازاری ها بود در دولت 

مصدق و نزد مصدق.
معلوم اســت در آن روزها که می خواستند دست انگلیس را از نفت 
ایران کوتاه کنند انگلیس و رفقایش هم آرام ننشستند و نفت ایران را 
تحریم کردند و دولت مصدق برای آنکه اقتصاد ایران فرو نپاشد دست 
به دامان مردم شد و اوراق قرضه ملی منتشر کرد و حاجی شمشیری 
هم این کار را کــرد: »وی بزرگ ترین و عمده تریــن خریدار اوراق 
قرضه بود. به طوری که مبلغ ۳00 هزارتومان برای خرید قرضه ملی 
پرداخت. برخی منابع، رقم خریداری شده قرضه ملی توسط حاجی 
شمشیری را ۵00 هزار تومان برآورده کرده اند. آن هم در روزگاری 

که هر سیخ کباب ۲ ریال بود.«
حاجی شمشیری هرچقدر توانست اوراق قرضه ملی خرید و دیگران را 
هم به این کار تشویق کرد تا جایی که به او لقب »قهرمان قرضه ملی« 
دادند. جالب اینکه حاجی شمشیری را انگلیسی ها هم می شناختند و 
در گزارش های مأموران شرکت نفت انگلیس در ایران درباره اش بسیار 
نوشته شده است؛ ازجمله اینکه: »تاکنون هرگونه اقدامی که برای 

جلوگیری از کمک شمشیری به ملی شدن صنعت 
نفت به عمل آمده، نتیجه نداده و او برای یاری رساندن 

به مصدق و یارانش همواره راسخ است.«

بعدها چه کرد؟
حاجی شمشیری پس از کودتای ۲۸ مرداد 1۳۳۲ و سرنگونی دولت 
مصدق، دستگیر، محاکمه و به جزیره خارک تبعید شد. البته پس 
از چند  ماه بازگشــت و دوباره چلوکبابی اش را باز کرد و بعد: »تمام 
ثروتش را وقف رفع حوائج مردم گرفتار کشــور کــرد، برای آزادی 
بسیاری از زندانیان سیاسی وثیقه ملکی فراهم کرد، هزینه تحصیل 
تعدادی از دانشجویان بی بضاعت را تأمین کرد. در مجموع یک سوم 
دارایی اش را وقف امور خیریه کرد و تعداد زیادی از دانشــجویان را 
هم برای تحصیل به خارج فرســتاد که عده ای از آنها پزشک شدند 
و بازگشتند.« حاجی شمشیری بعد از عمری که با عزت گذراند در 
سال 1۳۴0 شمسی درگذشت و در ابن بابویه شهرری آرام گرفت؛ 
خودش یک دانه بود ولی شــهرتش موجب شــد تا چند دهه بعد، 
چلوکبابی شمشیری در شهرهای بزرگ ایران زیاد باشد؛ به  یادش یا 

فقط برای اشاره ای به شهرت و نیکنامی اش.

چگونه ممکن است یک چلوکبابی در تاریخ معاصر ایران مهم شود؟ باید »چلوکبابی شمشیری« باشد و صاحبش هم آدمی 

در حد و اندازه »محمدحسن شمشیری« باشد؛ مردی که به »قهرمان قرضه ملی« مشهور است. گزارش
»محمدحسن شمشیری« سال ۱۲۷۳ خورشیدی به دنیا آمد. نام  خانوادگی اش از آنجا آمده که 
اجدادش از شمشیرسازان مشــهور اصفهان بودند. البته بعدها آمده بودند تهران و در کار قهوه خانه داری هم 
مشهور شده بودند. پدربزرگ محمدحسن یکی از نمایندگان صنف قهوه خانه داران در دوره مشروطه بود. خودش 
هم در کودکی شاگرد قهوه چی بود و بعد برای خودش قهوه خانه باز کرد، اما از حوالی سال ۱۳۲۰ و در زمانه ای که 
چلوکباب غذایی بازاری و پرطرفدار بود، یک چلوکبابی در سبزه میدان تهران باز کرد و شد »حاجی شمشیری«.

ایمن سازی بیمارستان 
شریعت رضوی

 بیمارستان شهید شریعت رضوی به  دلیل مشکالت 
سازه ای و فرونشســت های متعدد ناایمن بوده و به 
همین دلیل مسئوالن شــهرداری منطقه۹ تهران 
در جلســات متعددی که با مدیران ارشد سازمان 
تامین اجتماعی کشور داشــتند، موضوع تعطیلی 
مقطعی این بیمارستان برای ساخت پلی کلینیک 
تخصصی را مطرح کردند و مــورد موافقت نیز قرار 
گرفت. بنابراین قرار شــد در یک دوره زمانی کوتاه، 
بخش های تخصصی بیمارســتان شــهید شریعت 
رضوی تعطیل شود. ســید محمد رحیم مرتضوی، 
شهردار منطقه۹ در این باره گفت: »پیرو مطالبات 
مردم در قرار خدمت شهردار تهران پیرامون ساخت 
مرکز تخصصی درمانی، مقرر شــد سازمان تامین 
اجتماعی در صورت موافقت با سازمان اوقاف یا تهاتر 
زمین های متبوعه، این پلی کلینیک به بیمارستان 
تخصصی ارتقاء پیدا  کند.« وی تأکید کرد:»مدیریت 
شــهری خود را مکلف به ارتقاي ایمنی شهروندان 
می داند و همــه توان خــود را برای ســاخت این 

پلی کلینیک تخصصی به کار خواهد بست.«

فقط دختران حق ورود دارند
اگر تا کنون مجموعه های شهربانو و برخی بوستان ها ویژه بانوان 
بودند، حاال در منطقه ۲ و زیر بازارچه سنتی ستارخان، مجموعه ای 

راه اندازی شده که با کلی برنامه فقط برای دختران اجرا دارد.
کافی است عالقه مند باشی و هدفی را دنبال کنی. اینها مهم ترین 
شرایط عضویت در مرکز مهارت آموزی دختران منطقه ۲ است. در 
این مکان که نامش را »شهردخت« گذاشته اند، پس از مراجعه، 
ابتدا خدمات مشــاوره ارائه می شــود و استعدادســنجی انجام 
می گیرد. سپس با توجه به عالقه و استعداد دختران شرکت کننده، 
برنامه های آموزشی در رشته های مختلف مانند هنری، فرهنگی 
و... به آنها معرفی می کنند تا خود بتوانند کسب وکاری راه اندازی 

کنند.
اکرم رجای، معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه ۲، در زمینه 
فعالیت های استارت آپی که از رشته های مورد پذیرش این مرکز 
است، می گوید: »راه اندازی استارت آپ، مرحله نهایی فعالیت در 
شهردخت نیست، بلکه از استارت آپی ها حمایت می شود و حتی 
دستاوردهایشان در نمایشگاه های مختلف به نمایش درمی آید.«

در شهردخت عالوه بر عالقه مندی و تالش، داشتن بین 10 تا ۲۵ 
سال هم شرط عضویت است. برای ثبت نام کافی است دختران 
عالقه مند در یکی از روزهای هفته از ســاعت ۸ تا 1۹ به خیابان 
ستارخان، خیابان ســازمان آب، زیر پل یادگار امام)ره(، بازارچه 

سنتی ستارخان مراجعه کنند.

برگزاری  هشتمین یادواره 
شهدای»گردان شهادت« 

هشتمین یادواره شــهدا با عنوان »گردان شهادت« با حضور 
سرداران، رزمندگان و خانواده های شهدای ۸ سال دفاع مقدس 
با هدف پاسداشت یاد و خاطره شــهدای این گردان و شهدای 
دفاع مقدس در مرکز همایش های شــهید آوینی فرهنگسرای 

بهمن تهران برگزار شد.
علی اصغر خسروی، مدیر فرهنگسرای بهمن منطقه1۶ درباره 
»گردان شهادت« و نحوه شکل گیری آن گفت: »این گردان در 
بهمن ماه 1۳۶0 به فرماندهی »احمد متوسلیان« تاسیس شد 
که بعد از عملیات رمضان به لشکر ارتقاء یافت و فرماندهی آن 
به شهید »حاج همت« سپرده شد. وی نسبت به سازماندهی و 
تشــکیل گردان هایی با وظایف مختلف اهتمام ورزید که یکی 
از آنها »گردان شــهادت« نام گرفت. بخش هــای مختلف این 
یادواره عبارت بود از؛ خاطره گویی ســردار عاطفی از عملیات 
کربالی۵، اجرای سرود دانش آموزی، نمایش دفاع مقدس، نقالی 
و پرده خوانی، مداحی مداحان اهل بیت)ع( حاج محمد طاهری 

و کربالیی حسین طاهری و شعرخوانی حاج علی رمضانی.«  
در این مراسم از خانواده های شهدا و رزمندگان ایثارگر گردان، 

تقدیر شد.

خبرنامه

همین حوالي

 خبردار

 مشارکت جهادی بانشاط 
در مسجد بقیع

پنجشنبه ها برای بچه های مسجد بقیع خیابان خارک، یک روز 
خاص با کلی برنامه هیجان انگیز و متفاوت است؛ چون در این 
روز تفریح می کنند، در کارهای خیر شریک می شوند و مطالب 

جدیدی را در کنار هم می آموزند. 

دورهمی صبحگاهی
در این برنامه از ســاعت ۹ونیم صبح بچه ها دورهم جمع شده 
و هر کســی آیاتی از قرآن می خواند. ســپس در کالس احکام 
شرکت کرده و در ادامه سفره ای پهن می شود و شرکت کنندگان 
نان و پنیــری می خورنــد. در این میــان جذاب ترین بخش و 
هیجان انگیزترین مرحله حضور در زمین چمن زیر پل یادگار 
امام)ره( و پا به توپ شدن است. علی دلجو، از مسئوالن برگزاری 
برنامه می گوید: »شــرکت کنندگان چنان اســتقبالی نشان 
می دهند که از همان پنجشنبه و پس از پایان برنامه برای هفته 

بعد ثبت نام کنند.«

خدمات عصرگاهی
البته فعالیت اعضا که در هر دوره حداقل 1۵نفر است به همین جا 
ختم نمی شــود و بیشترشــان پس از پایان دورهمی برای کار 
خیر آماده می شــوند. چون در مســجد بقیع طرحی با عنوان 
پنجشنبه های مهربانی اجرا می شــود و در آن پس از طبخ غذا 
و بسته بندی ارزاق توسط جوانان و نوجوانان، بچه های مسجد 
شامگاه بسته ها و غذاهای آماده شــده را بین نیازمندان توزیع 
می کنند. دلجو می گوید: »وســایل مورد نیاز برای تهیه غذا و 
بسته های ارزاق با مشــارکت خیران و نمازگزاران خریداری و 

توسط جهادگران نوجوان و جوان توزیع می شود.«

طرحی که گسترش یافت
طرح پنجشنبه های مهربانی مسجد بقیع از  ماه مبارک رمضان 
سال1۳۹۸ با حمایت امام جماعت مسجد شــروع شد. در آن 
سال قرار شد که اعضا برنامه افطار داشته باشند، بنابراین عده ای 
با پول توجیبی های خود بانی افطار شدند. این روند ادامه یافت و 
هر شب برنامه پذیرایی افطار در مسجد برقرار بود تا اینکه گروهی 
شکل گرفت و اعضا تصمیم به فعالیت در زمینه کمک های مؤمنانه 
گرفتند. دلجو می گوید: »در گذر زمان فعالیت های گروه انسجام 
بیشتری یافت و حاال روزهای پنجشنبه برای جوانان و نوجوانان 

همراه با آموزش، تفریح و مشارکت در کارهای خیر است.«

کار خوب

شبیه هیچ کدام از ســاندویچی های شهر 
نیست؛ ویترین مغازه، اجناس و لوازمی که 
گوشه و کنار مغازه اش روی هم چیده شده و 
حتی مشتریانش هم با دیگر ساندویچی های 
تهران فرق دارند. پر بی راه نیست که بگوییم 
مغازه »حســین ابوعلی« پاتوق نیکوکاران 
یک محله و حتی یک شهر است. روزهایی 
که به  ماه رمضان، نوروز، شب یلداو ... ختم 
می شــود، چنان برو و بیایی در ساندویچی 
ابوعلی راه می افتد که شــبیه آن را جای 
دیگری ندیده ایم. تمام کوچه را کارتن های پر 
از مواد غذایی، لباس، عروسک و اسباب بازی 
پر می کند که مقصدشان نه فقط نقاط محروم 
حاشیه تهران بلکه روستاهای کم برخوردار 

سیستان و بلوچستان است.

حسن حسن زادهگزارش
روزنامه نگار



خروج قهرمان از 

کورس
 ورزشگاه نقش جهان اصفهان، روز پنجشنبه به 
لوکیشــنی برای تکمیل تراژدی استقاللی ها در 
هفته های اخیر بدل شــد. تیم ریکاردو ساپینتو 
که هفته هــای پایانــی نیم فصــل اول را با یک 
مســاوی و یک باخت به پایان رســانده بود، در 
نخستین هفته از نیم فصل دوم نیز دوباره باخت 
تا تقریبا به  طور کامل با تکــرار عنوان قهرمانی 
وداع کند. روز پنجشنبه استقالل در حالی وارد 
نقش جهان شــد که مثل تمامی هفته های اخیر 
از مصدومیت و غیبــت بازیکنان اصلی اش زخم 
خورده بود. سیدحسین حسینی و روزبه چشمی، 
کاپیتان های اول و دوم تیم مصدوم و محروم بودند 
و اثری از مهدی مهدی پور، عارف غالمی، محمد 
محبی، آرش رضاوند و... نیز در ترکیب اصلی تیم 
دیده نمی شد. با وجود این، آبی ها یک بازی پایاپای 
مقابل حریف مدعی و هم امتیاز خودشان داشتند؛ 
مسابقه ای که حتی می توانست با برتری میهمان 
به پایان برســد اما با پنالتی لحظــه آخر رامین 
رضاییان که از خطای ســیاوش یزدانی به دست 
آمده بود، به سود سپاهان و ژوزه مورایس به پایان 
رسید. اســتقالل اگرچه در این مسابقه کمتر از 
حریفش شوت به دروازه داشت اما از سایت متریکا 
نمره ای بهتر از حریف گرفت )7.1 در مقابل 7.0( 
و در زمینه ایجاد »امید گل« هم فقط پنالتی آخر 
بازی بود که زردها را از آبی ها پیش انداخت. امید 
گل استقالل در این میدان 1.38بود و امید گل 
سپاهان تا قبل از پنالتی 0.89 که با ضربه پنالتی 

در اوقات تلف شده به 1.63رسید.

  یکی ملوان را بگیرد!
در 2بازی دیگری که روز پنجشنبه برگزار شد، 
مس رفسنجان و نســاجی به تساوی یک-یک 
رسیدند و ملوان هم با یک گل پیکان را شکست 
داد. ملوان مقابل پیکان کاری را انجام داد که در 
این فصل پرسپولیس، سپاهان و استقالل هنوز 
موفق به انجامش نشــده اند! بردن پیکان کاری 
است که از دست مدعیان قهرمانی برنیامده اما 
ملوان که در بدو ورود به لیگ برتر و در هفته اول 
به پیکان باخته بود، در نخستین هفته از نیم فصل 
دوم این باخت را تالفی کرد و با گل سهیل فداکار 
به پیروزی رسید. در رفسنجان هم تیم میزبان 
شایسته پیروزی بر حریف بود اما برتری یک بر 
صفر مسی ها با پنالتی حامد شیری پاک شد تا 
بهترین خط دفاعی لیگ روی یک پنالتی کامال 
اشتباه تسلیم شود. بازی این دو تیم در دور رفت 
و برگشت سناریوی کامال مشابهی داشت و هر 
2بار نساجی با اشتباه داور به پنالتی و گل مساوی 
رسید. مس رفسنجان با این برد می توانست به 

فاصله 2امتیازی استقالل برسد.

  3 امتیاز در غیاب ترابی و صادقی
اما بازی های روز جمعه با برتری 2بر صفر مس 
کرمان مقابل نفت مسجدســلیمان آغاز شد تا 
نفت قعرنشین با ششــمین باخت متوالی اش 
همچنان با سرعت به ســوی سقوط پیش برود. 
در ادامه از ساعت16:30تیم صدرنشین مقابل 
ذوب آهن قرار گرفت تا شــاید باالخره راه بردن 
را بعد از 2تســاوی متوالی مقابل این تیم پیدا 
کند. یحیی گل محمــدی در 2تقابل اخیرش با 
ذوب آهن و تارتار به 2مساوی متوالی رسیده بود 
اما دیروز باالخره توانست با تک گل امید عالیشاه 
این حریف را مغلوب کند. ذوب آهن البته در نیمه 
اول به خوبی راه های نفوذ پرسپولیس را بسته بود 
و حتی یکی دو موقعیت هم روی دروازه بیرانوند 
خلق کرد. اما در نیمه دوم یحیی مدافعان چپ 
و راستش یعنی علی نعمتی و هنانوف را بیرون 
کشــید و دیاباته را بعد از مدت ها به خط حمله 
اضافه کرد. سروش رفیعی هم به زمین رفت تا 
روی یک ارسال ایستگاهی پاس گل تیمش را 
به کاپیتان  عالیشــاه برساند. سرخپوشان با این 
پیروزی 35امتیازی شــدند تا فاصله 5امتیازی 
خود را با ســپاهان حفظ کنند و چشم به بازی 
امروز گل گهر مقابل تراکتور بدوزند. نکته جالب 
این مســابقه، گزارش عجیب گزارشگر بود که 
بازیکنان سرشناس پرســپولیس را با یکدیگر 
اشتباه می گرفت و نیمی از سرخپوشان را دانیال 
اســماعیلی فر صدا می کرد! او معتقد بود تارتار 
قبال با نفت مسجدسلیمان در حالی پرسپولیس 
را برده که قهرمانی سرخپوشــان در لیگ برتر 
قطعی شده بوده درحالی که آن پیروزی در هفته 
یازدهم از لیگ 99-98 به  دست آمد و طبیعتا 
همه می داننــد که هنوز هیچ تیمــی در تاریخ 
فوتبال قهرمانی اش را در نیم فصل اول مسجل 

نکرده است!

  گل گهر و میزبان شکست ناپذیر
هفته شــانزدهم لیــگ برتر امروز بــا 2بازی به 
پایــان می رســد و در مهم ترین بــازی تراکتور 
میزبان گل گهر ســیرجان خواهد بود. گل گهر 
تا هفته گذشــته تیم دوم جدول و نزدیک ترین 
تعقیب کننده پرســپولیس بود. اگر شــاگردان 
قلعه نویی عالقه مند هســتند که همچنان این 
جایگاه را در اختیار داشته باشند، باید شاگردان 
پاکو خمز را در تبریز ببرنــد. اما تا اینجای فصل 
هنوز هیچ تیمی نتوانســته تراکتور را در تبریز 
شکســت دهد. دیگر بــازی امروز هــم مصاف 
آلومینیوم و هوادار خواهد بــود که یک بار دیگر 
ســاکت الهامی را مقابل مهــدی رحمتی قرار 
می دهد و خاطرات آخرین فینال جام حذفی را 
زنده می کند. آلومینیوم بازی رفــت را در اراک 
باخته و امروز در زمین حریف به دنبال انتقام است.
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دیوانه در تاالر افتخارات
نسبت به توانایی های سیمونه اینتزاگی در مربیگری تردیدهای زیادی 

مطرح شده و منتقدان، او را مرد بازی های بزرگ ندانسته اند اما حاال باید 
باور کنیم سیمونه اینتزاگی مربی بزرگی است

آخرین دیدار
رونالدو و مسی احتماالً برای آخرین بار روبه روی هم قرار گرفتند. این سی وهفتمین 

تقابل رونالدو و مسی در تاریخ بود و شاید آخرین آنها، چون منابع موثق اطالع 
داده اند مسی قرار نیست به الهالل عربستان برود
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فصلیادآوریفراموششدگان

کاشدیگرانبگویند

»زیاد«بهچیمیگی؟

نكته بازی

مرد مشترک 2جدول
گل پیروزی بخش سپاهان در بازی حساس با استقالل 

را رامین رضاییان به ثمر رساند. او در آخرین دقایق 
این بازی پشت پنالتی سرنوشت ساز مسابقه ایستاد؛ 
مسئولیتی که در چنین تایمی خیلی ها از پذیرفتن 

آن طفره می روند. رضاییان اما بعد از یکی  دو مکث، ضربه اش را به صورت زمینی 
به گوشه دروازه فرستاد تا علیرضا رضایی با وجود حدس زدن مسیر توپ نتواند 

آن را مهار کند. به این ترتیب رامین مثل بازی رفت با استقالل موفق شد دروازه 
این حریف بزرگ را باز کند و چهره اول مسابقه لقب بگیرد. این گل اما برای رضاییان 

یک حسن دیگر هم داشت و باعث شد او با 4گل زده در جدول برترین گلزنان پیشروی 
کند؛ جدولی که لوکادیا و عباس زاده با 6گل زده همچنان در آن پیشتاز هستند. این اتفاق 

در حالی رخ می دهد که اسم رضاییان با 3پاس گل، در ردیف های باالیی بهترین پاسورهای 
لیگ هم به چشم می خورد؛ هرچند که او و دیگران در این جدول با ریکاردو آلوز که 8پاس گل 

داده، فاصله بعیدی دارند. در حقیقت تا قبل از مسابقات دیروز هفته شانزدهم لیگ برتر، رضاییان 
یکی از 2بازیکن مشترک در 2جدول برترین گلزنان و بهترین پاسورها بود؛ کسی که در مجموع 
7گل برای سپاهان زده و ســاخته و طبعا این باشــگاه از جذب او راضی است. ایوب کالنتری از 

نساجی هم دیگر بازیکن این فهرست است که 4گل زده و 4پاس گل داده است.

تیم نساجی با ســود بردن از یک پنالتی 
اشتباه، مقابل مس رفسنجان به تساوی 
یک - یک رسید و از شکست گریخت. این 
اتفاق در بازی رفت 2 تیم هم عینا رخ داده 
بود. براساس آماری که سایت فوتبال360هفته گذشته منتشر کرد، 
تیم نساجی در دور رفت لیگ برتر 12بار از اشتباهات داوران سود برد که 
این یک رکورد در بین تمامی تیم ها بوده است. البته قائمشهری ها 8بار 
هم از اشتباه داوران متضرر شده بودند و درواقع 20اشتباه تأثیرگذار 
داوری در بازی های این تیم رخ داده بــود که رکورد عجیب و غریبی 
است. در نخستین هفته از دور برگشت، سیزدهمین اشتباه هم به سود 

نساجی رقم خورد تا رکورد این تیم دست نیافتنی تر شود.
 

تیمــی کــه در دور رفت، بیشــترین 
اشــتباهات داوری بــه ضــررش رخ 
داد اســتقالل تهران بود. در 15بازی 
نیم فصل اول، 11ســوت اشــتباه به 
ضرر تیم اســتقالل زده شــد تا تیم ســاپینتو از این لحاظ باالتر 
از پرســپولیس، مس رفسنجان و نســاجی قرار بگیرد. این 3تیم 
8بار با سوت اشتباه داوران به ضرر خودشــان مواجه شده بودند. 
پرسپولیس در ازای 8سوت اشــتباهی که به ضررش زده شد 6بار 
هم از اشتباه داوران سود برد. اما اســتقالل در ازای ضرر دیدن از 
11سوت اشتباه، فقط شاهد 3سوت اشتباه به سود خودش بود. در 
بین تیم های مدعی قهرمانی، سپاهان و گل گهر 2 تیمی هستند که 

سودشان از اشتباهات داوری بیشتر از ضرر و زیان آنها بوده است.
 

ملوان در شــروع نیم فصل دوم پیکان را 
برد تا هفته های شکست ناپذیری اش را 
به 7هفته برساند. برای تیمی که از 9بازی 
اول فصل خودش 6بــازی را باخته بود، 
شکست نخوردن در 7بازی بعدی، رکورد بسیار خوب و قابل توجهی 
است. ملوان حاال کامال از منطقه سقوط جدا شده و خودش را به عنوان 
یک تیم میانه جدولی در لیگ بیست ودوم جا انداخته است. این تیم 
همچنین در تقابل با پیکان بــرای پنجمین بازی متوالی گل نخورد 
و دقایق بســته ماندن دروازه اش را هم به 494دقیقه رساند. آخرین 
باخت ملوان در هفته دهم مقابل پرسپولیس بوده و آخرین گل خورده 
این تیم هم در بازی عقب افتاده مقابل فوالد در روز 11آبان ثبت شده 
است. تیم مازیار زارع از 7بازی اخیر به 3برد و 4مساوی رسیده است.
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بهروز رسایلی|  شروع با شکست؛ این داستان تکراری 
هر دو نیم فصل فوتبال ایران برای ریکاردو ســاپینتو بود. 
سرمربی اســتقالل که در دیدار هفته اول لیگ در برابر 
سپاهان تن به باخت داده بود، از بازی برگشت در اصفهان 
هم دست خالی بیرون آمد تا مدافع عنوان قهرمانی یک 
گام بلند از تکرار این اتفاق دورتر شود. اگر شکست هفته 
اول به تازه وارد بودن این مربی و عدم اشراف او به شرایط 
فنی تیم جدیدش نســبت داده شــد، در مورد شکست 
اخیر نمی توان چنین ارفاقی برای ساپینتو درنظر گرفت. 
حقیقت آن اســت که آنچه در اصفهان گذشــت، شمار 

بیشتری از حامیان مربی پرتغالی را از او ناامید کرد.

   دست خالی در برابر مدعیان
به طور قطع یکی از ضعیف ترین پارامترهای کارنامه چند 
ماهه حضور ساپینتو در اســتقالل، نتایج ضعیفی است 
که این مربی در مقابل رقبای مدعی به دست آورده. تنها 
میدان بزرگی که مرد پرتغالی دست پر از آن بیرون آمده، 
بازی با گل گهر بود که آن هم با یک پنالتی دقایق آخر به 
کام شــد. در غیراین صورت او در دور رفت به سپاهان و 
تراکتور باخته و با پرسپولیس و فوالد مساوی کرده بود. 

در آغاز دور برگشت هم ساپینتو به همان روند ادامه داد و 
در برابر سپاهان متحمل شکستی دیگر شد. طبیعی است 
که با این روند نمی توان انتظار قهرمانی از استقالل داشت. 
تیمی که دنبال جام اســت، در مقابل حریفان نامدار باید 

نتایج بهتری به دست بیاورد.

   شکستی که به حق بود
اگرچه ســرمربی و برخی بازیکنان استقالل در نشست 
خبری بعد از مسابقه عقیده داشتند حق تیم شان شکست 
نبــوده، اما ناظران منصف حکم به ســزاواری ســپاهان 
برای کســب هر 3امتیاز می دهند. حقیقت آن است که 
طالیی پوشان از همان ابتدای بازی دست برتر را داشتند 
و اگرچه شکنندگی آنها در خط دفاع گاهی موجب ایجاد 
موقعیت برای اســتقالل می شــد )بهترین نمونه از این 
دست، موقعیت یامگا بود که با خروج شگفت انگیز نیمی از 
تیم سپاهان از جریان بازی به وجود آمد(، اما به طور کلی 
میزبان موقعیت های بهتری به وجود آورد و اســتحقاق 
بیشتری هم برای برد داشت. سرمربی استقالل می تواند از 
اشتباهات فردی دروازه بان و مدافعش روی 2گل سپاهان 
شاکی باشــد، اما در این صورت باید به یاد بیاورد که تنها 

گل تیم او هم روی دفع ناقص میالد زکی پور اتفاق افتاد.

   دوسر باخت
آیا اخراج ریکاردو ســاپینتو تصمیم درســتی اســت؟ 
نمی دانیم. به طور کلی اما دفاع کردن از این مربی قدری 
دشوار شــده اســت. تیم های قابل دفاع، اساســا یا باید 
خوب نتیجه بگیرند که در این صورت اســکوربرد از آنها 
پشتیبانی می کند، یا باید خوب فوتبال بازی کنند که در 
این صورت منتقدان و هــواداران رنج حمایت از آنها را به 
جان می خرند. تیم ساپینتو اما هیچ کدام از این ویژگی ها 
را ندارد. استقالل فرهاد مجیدی اغلب فوتبال چشم نوازی 
بازی نمی کرد، اما طوری نتیجه می گرفت که جایی برای 
بحث نمی ماند. به هر حال او طلسم سال ها قهرمان نشدن 
آبی ها را شکســت و بدون باخت، برای ایــن تیم »جام 
طالیی« کسب کرد. در این صورت شما نهایتا می توانید 
فوتبال اســتقالل را نپســندید، اما بهانه ای برای انتقاد 
ندارید. تیم ساپینتو اما نه خوب بازی می کند و نه خوب 
نتیجه می گیرد. عقب افتادگی فاحش از کورس قهرمانی 
به جای خودش، اما در این فصل چند نمایش درخشان از 

این تیم در ذهن مخاطبان مانده است؟

»استقالل« کجاست؟
تیم ساپینتو نه خوب بازی می کند، نه خوب نتیجه می گیرد؛ تقریبا دیگر جای دفاعی باقی نمانده

تو »مدافع« 
واقعی هستی؟
روزهای برزخی سیاوش یزدانی، با 

اشتباه در نقش جهان کامل شد

ســناریوی بازی مهم هفته اول دور برگشت بین 
سپاهان و استقالل، تشنه یک قربانی بزرگ بود 
و سیاوش یزدانی این مسئولیت را برعهده گرفت! 
مدافع میانی استقالل که گویا زندگی فوتبالی اش 
را برای همیشه باید به قبل و بعد از خدمت سربازی 
تقســیم کرد، در امتداد روزهای برزخی اش در 
آخرین دقایــق این بازی مرتکــب یک پنالتی 
ناشیانه روی شــهریار مغانلو شد تا سپاهان گل 
دومش را بزند و هر 3امتیاز را در خانه نگه دارد؛ 
3امتیازی که در معادالت قهرمانی بسیار اثرگذار 
است و بدون تعارف استقالل با از دست دادن آن 
کار بسیار دشــواری برای تکرار عنوان قهرمانی 

خواهد داشت.
یزدانی در حالی مرتکب این اشــتباه بزرگ شد 
که در این فصل جایی در معادالت فنی ریکاردو 
ساپینتو نداشته اســت. این اواخر حضور او در 
ترکیب آبی ها بیشتر از هر چیز دیگری به واسطه 
مصدومیت و غیبت عارف غالمی بوده است، اما 
یزدانی از این فرصت هم نتوانست به شکل ایده آل 
استفاده کند. او در مسابقات قبلی هم نمایش های 
چندان خوبی نداشــت که همین مسئله، صدای 
انتقادها را از این بازیکن باال برد. در حاشیه یکی 
از همین اعتراضات بود که یزدانی خطاب به یکی 
از طرفداران تیمش گفت: »شــما هوادار واقعی 
نیستی«؛ حاال اما شاید بد نباشد یک نفر از یزدانی 
بپرسد آیا خود او در فرم و نسخه فعلی اش، یک 

»مدافع« واقعی است؟
سیاوش بعد از اتفاقات بازی با سپاهان از هواداران 
استقالل عذر خواسته؛ اتفاق خوبی است، اما کافی 
نیســت. او بار دیگر مرثیه مفصلی در مورد دوران 
خدمت سربازی اش خوانده که دیگر واقعا برای کسی 
جالب نیست. خدا رحم کرد یزدانی 20ماه لب مرز 
خدمت نکرد، وگرنه احتماال تا آخر عمر خاطره برای 
تعریف کردن داشت! هر چه هست او باید سریع تر 
خودش را جمع وجور کند و به ســطح قابل دفاعی 
برسد. شنیده می شــود قبل از مصدومیت غالمی، 
یزدانی حتی در فهرســت مازاد قطعی ســاپینتو 

هم بوده کــه برای این 
مدافع سابقا ملی پوش، 
 یک سرشکســـتگی

 بزرگ است.

مزه لیگ برمی گردد!
بهترین خبر برای فوتبال ایران، بدون شک بازگشت دوباره تماشاگران به 
ورزشگاه ها خواهد بود. ظاهرا با موافقت وزارت کشور، مانع خاصی در مسیر 
حضور دوباره هواداران وجود ندارد و فدراســیون فوتبال نیز از باشگاه ها 
خواسته که آمادگی الزم برای چنین کاری را داشته باشند. این ماجرا در یک 
برنامه زنده تلویزیونی نیز مطرح شده تا مشخص شود که خبر کامال جدی 
است. البته این وعده از سوی فدراسیون به تنهایی کافی به نظر نمی رسد؛ 
چرا که رئیس فدراســیون فوتبال شــخصا از برگزاری شهرآورد با حضور 
تماشاگرها خبر داده بود اما چند روز بعد این مسابقه روبه روی سکوهای 
خالی برگزار شد. با این حال، به نظر می رسد که این بار ماجرا جدی تر است 
و باید دوباره شاهد تسخیر سکوها توسط طرفداران تیم ها باشیم. بسیاری 
از تماشاگران فوتبال از مدت ها قبل برای نشستن روی سکوها و تشویق تیم 
محبوب شان لحظه شماری می کنند. بدون شک همه بازیکنان و مربیان لیگ 
نیز در انتظار مالقات دوباره با هوادارها هســتند؛ جماعتی که حضورشان 

رنگ تازه ای به لیگ می پاشد و همه  چیز را تماشایی تر می کند.
هفته های گذشته ستاره های فوتبال ایران بارها از بازی در ورزشگاه های 
خالی گالیه کرده اند و این تجربه را یکی از سخت ترین تجربه های ممکن 
دانسته اند. پیام نیازمند از سپاهان، مرتضی پورعلی گنجی از پرسپولیس 
و مهدی مهدی پور از استقالل، بارها در این مورد صحبت کرده اند. به نظر 
می رسد این صداها باالخره شنیده شده اند و صاحبان واقعی استادیوم ها 
دوباره به قلمروشان برمی گردند. شاید تصور شود که غیبت هوادارها به سود 
تیم های بدون تماشاگر لیگ برتر بوده اما شکی نیست که حتی آن تیم ها 
نیز دوست دارند در برخی بازی ها روبه روی سکوهای پر به میدان بروند و 
انگیزه  شان را در چنین شرایطی محک بزنند. این ماجرا برای تیم هایی مثل 
پرسپولیس و استقالل، حیاتی به نظر می رسد؛ تیم هایی که بخش مهمی 
از قدرت شان به حضور تماشاگر روی سکوها وابسته است. حضور هوادارها 
برای یحیی و تیمش در مسیر قهرمانی و برای ساپینتو و تیمش در مسیر 
خارج شدن از بحران، ضروری اســت. در تراکتور، خمز از روز اول منتظر 

برخورد با هواداران باشگاه بوده است. او بارها تأکید کرده که این هوادارها، 
یکی از انگیزه های جدی اش برای پذیرفتن پیشنهاد این باشگاه به شمار 
می روند و با حضورشان، تراکتور نیز تیم قدرتمندتری خواهد داشت. در 
اصفهان، بدون شک استقبال بسیار خوبی از تیم جذاب مورایس به عمل 
خواهد آمد؛ تیمی که اســتاد زدن گل های زیبا در این فصل بوده و یک 
مدعی بسیار جدی برای قهرمانی نیز محسوب می شود. این جو بدون شک 
در بسیاری از نقاط دیگر ایران نیز شکل خواهد گرفت. در استادیوم وطنی، 
همه دوباره شعار معروف »امید شهر خسته« را برای نساجی محبوب شان 
می خوانند و در انزلی نیز هواداران فوتبال به لحظه رؤیایی تشویق ملوان در 
لیگ برتر می رسند. این ماجرا به ویژه برای پایین جدولی ها نیز بسیار مهم 
است. تیم هایی مثل نفت مسجدسلیمان، نفت آبادان و مس کرمان به خوبی 
می دانند که با حضور هوادارها، تیم دیگری خواهند شد. ورود تماشاگران، 
کیفیت لیگ را نیز دستخوش تغییر می کند. لیگی که این اواخر به شدت 
کم گل شده و طراوت خاصی نداشته، با حضور تماشاگرها از کسل کنندگی 
فاصله خواهد گرفت. این یک نقطه عطف برای لیگ برتر بیست و دوم خواهد 
بود؛ لیگی که آرام آرام به طرف روزهای سرنوشت ساز می رود و حتی تصور 

این روزها بدون تماشاگرها نیز کار سختی خواهد بود.
نامه فدراسیون به این معنا نیست که این تصمیم از همین حاال به اجرا 
درخواهد آمد. احتماال چند هفته زمان سپری می شود تا همه  چیز برای 
ورود تماشاگران مهیا شود. از حاال به بعد، باشگاه ها وظیفه دارند تا همه  چیز 
را به خوبی در کنار هم بچینند و شرایط ایده آلی برای تماشاگرها بسازند. 
با این همه زمان و بازی بی تماشاگر، حتما باید کارهای زیرساختی در این 
زمینه صورت گرفته باشد. با این همه زمان، دیگر هیچ اختاللی در گیت ها 
و بلیت فروشی الکترونیکی پذیرفته نیست. تماشاگران این بار می آیند که 
بمانند؛ چراکه فوتبال بدون آنها، کوچک ترین لذتی ندارد. آنها بدون شک، 
مزه واقعی لیگ برتر هستند. جمعیت شیفته ای که با شعارهای شان به 

مسابقه های فوتبال روح می دهند و همه  چیز را جذاب تر می کنند.

یکی از محاسن فصل نقل وانتقاالت در 
ایران، یادآوری برخی چهره های از 
یاد رفته است. از آن جمله می توان 
به محمدرضا خلعتبری اشاره کرد؛ 
مهاجمی که وقتــی در پایان هفته 
خبر انتقالش به آلومینوم اراک منتشــر 
شد، اغلب خوانندگان و شنوندگان جمله ای با این مضمون به زبان 
آوردند: »ای وای، این مگه هنوز بــازی می کنه؟!« کم کم کارکرد 
پنجره های نقل وانتقاالتــی در فوتبال ایران، از بــازه جابه جایی 
بازیکنان در حال تبدیل به نوعی خاطره بازی و نوستالژی است؛ عین 
اتفاقی که در مورد مسعود شجاعی رخ داد و حاال برای خلعتبری 
تکرار شده است. مهاجم تقریبا 40ساله فوتبال ایران، نیم فصل اول 
در عضویت فوالد بود و حاال برای دور برگشت به آلومینیوم پیوسته 
است. این هفدهمین تیم دوران بازی خلعتبری است. یعنی ما جای 

او از گرفتن شال و پیراهن تیم های جدید خسته شدیم!

محمدرضا ساکت، مدیرعامل سپاهان 
در اظهارنظری سرشــار از فروتنی 
گفته: »سپاهان بزرگ ترین باشگاه 
آسیا است.« یعنی آدم از این همه 
تواضع لذت می بــرد. کال دکترین 
آقای ساکت و شرکا همین است؛ چنان 
که ایشان و جناب تاج، همواره از فدراسیون فوتبال هم به عنوان 
تنها فدراسیون 5ستاره آسیا یاد می کردند، آن هم درحالی که نه 
استادیوم کافی داریم، نه VAR و نه در 30سال گذشته موفقیت 
درست و حسابی به دســت آورده ایم. اینها که مالک نیست. آدم 
باید دلش صاف باشد. آن موقع 5ســتاره بودن فدراسیون را باور 
می کردیم و االن هم بهترین بودن سپاهان را باور می کنیم، فقط 
کاش همین قدر که ما خودمان را قبول داریم، دیگران هم قبول مان 
داشــتند. مثال اگر یک کارشناس عربســتانی یا ژاپنی می گفت 

سپاهان بهترین باشگاه آسیا است، خیلی بیشتر می چسبید.

بعد از قبول شکست در برابر سپاهان، 
سرمربی استقالل در نشست خبری 
حاضر شد و ادعا کرد تیم میزبان 
موقعیت های زیادی برای گلزنی 
نداشته است! ریکاردو ساپینتو که 
در این بازی هم ترک عادت نکرد و یک 
کارت زرد به دلیل اعتراض به داوری گرفت، گفته: »تیم حریف 
موقعیت های زیادی نداشت و روی چند ضربه کاشته موقعیت 
ایجاد کردند، ولی با توپ نمی توانستند فرصت به وجود بیاورند.« 
نمی دانیم ســپاهان در این بازی دیگر چــه کار باید می کرد تا 
ساپینتو رضایت بدهد، اما تا جایی که ما دیدیم آنها 2گل زدند، 
2بار ضربات شــان به دیرک دروازه خورد، حداقل 2سیو خیلی 
خوب دروازه بان استقالل داشت و چند توپ هم با فاصله کمی از 
کنار دروازه استقالل بیرون رفت. انتظارتان بیشتر بود؟ خوشحال 

می شویم بفهمیم ساپینتو به چه چیزی »زیاد« می گوید.

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

61535-16105121پرسپولیس1
101330-1686223سپاهان2

12828-1584320گل گهر3

12427-1676316استقالل4

5523-16411110مس رفسنجان5
16122-1564517تراکتور6

13221-1649315فوالد7

221-21-1656519نساجی8

6220-155558آلومینیوم9
11218-1639413ذوب آهن10

218-14-1646612ملوان11

317-14-1545611هوادار12

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

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

واه|
رخ

 خی
ین

حس
میر

س | ا
  عک

   



19
2 3 0 2 3 6 0 2   شنبه   1 بهمن 1401    شماره  8695  

کریستیانو رونالدو در دیدار نمایشی بین ستاره های منتخب النصر 
و الهالل با پاری سن ژرمن نشان داد هنوز دود از کنده بلند می شود 
و هوادارانش حسرت خوردند که چرا ستاره پرتغالی فوتبالش را در 
اروپا و باشگاه های بزرگ ادامه نداده است. با توجه به مشکالت اخیر 
رئال مادرید، هواداران رئال هم حسرت خوردند که چرا نتوانستند 
از بازگشت این ستاره در نیم فصل دوم اللیگا بهره ببرند. در عوض، 
خبر رسیده که فلورنتینو پرس با باشگاه النصر توافق کرده از این 
تیم برای دیدار افتتاحیه ورزشگاه بازسازی شده سانتیاگو برنابئو 
دعوت کند و در این بازی رونالدو یــک نیمه با پیراهن رئال و یک 
نیمه با پیراهن النصر مقابل هواداران اسپانیایی به میدان برود که 

این البته هنوز رسمی نیست و در حد شایعه است.
    کریستیانو در دیدار مقابل پاری سن ژرمن 2 گل زد و با امتیاز 

9.1 بهتریــن بازیکن زمین شــد، آن هم در حضور ســتارگانی 
چون مســی، نیمار، امباپه و دیگران. در این بازی هر کدام از این 
ستاره های بزرگ تا دقیقه60 در زمین بودند. مسی، امباپه و راموس 
هر کدام یک گل زدند و نیمار هــم یک پنالتی خراب کرد. مصلی 
المعمر، رئیس باشگاه النصر درباره درخشش رونالدو با بی اعتنایی 
گفت: »بازی کریســتیانو رونالدو عادی بــود. او 2 گل زد که این 
طبیعی اســت.« کریس یک توپ هم به دیــرک دروازه زد و یک 

پنالتی نیز برای خودش گرفت.
    این ســی وهفتمین تقابل رونالدو و مسی در تاریخ بود و شاید 
آخرین آنها، چون منابع موثق اطالع داده اند مسی قرار نیست به 
الهالل عربستان برود و می خواهد در پاریس بماند. در این 37تقابل 
تاکنون تیم های مســی 17 بار پیروز شــده اند، تیم های رونالدو 

11 بازی و 9مسابقه هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.
    مســی در تقابل با رونالدو 23گل به ثمر رسانده و رونالدو هم 

23گل و از این لحاظ با هم برابر شده اند.
    رونالدو در آخرین رویارویی ها با مســی در هــر کدام 2 بار به 
تیم های او گل زده است. آنها آخرین بار در ۸ دسامبر 2020 مقابل 
هم قرار گرفته بودند که رونالدو با یووه بــه نوکمپ رفت و با دبل 
مقابل مسی و بارسلونا باعث شد تا تیم ایتالیایی با نتیجه 3بر صفر 

پیروز شود.
    بعد از تعویض مســی و رونالدو در دقیقــه 61، تنها در مدت 
10 ثانیه، 350 هزار بیننده  از الیو یوتیوب پاریس کم شــد و این 
نسبت برای شبکه های تلویزیونی که مسابقه را پخش می کردند، 

رعایت شد.

بازی بزرگ اول هفته
لیورپول- چلسی؛ مسابقه ای برای پاک کردن 

نتایج بد 2غول بزرگ فوتبال انگلیس

طبق معمول همیشه، این هفته هم در لیگ برتر بازی حساس و بزرگ 
در پیش داریم، امروز لیورپول- چلسی و فردا آرسنال- منچستریونایتد. 
منچسترســیتی پنجشنبه شب موفق شــد بازی 2 بر صفر باخته به 
تاتنهام را برگرداند و 4 بر 2 برنده شــود. هالند یک گل و محرز 2 گل 
زدند. مهاجم نروژی 22گله شــد که بهترین عملکرد یک گلزن در 
یک فصل در تیم من ســیتی زیرنظر گواردیوال محسوب می شود. او 
44درصد گل های ســیتی را در این فصل به تنهایی در لیگ به ثمر 
رسانده اســت. تاتنهام تمام بازی هایش مقابل بیگ سیکس در فصل 

جاری را باخته و تنها با چلسی 2-2 مساوی کرده است.
ساعت16 امروز دیدار چلســی و لیورپول یادآور 2 فینال فصل پیش 
جام اتحادیه و جام حذفی انگلیس خواهد بود. هر 2فینال فصل پیش 
را لیورپول در ضربات پنالتی برد و قهرمان شد. هر 2تیم در روزهای 
اخیر مهاجمان جدیدی به ترکیب خود اضافه کرده اند؛ مودریک برای 

چلسی و خاکپو برای لیورپول.
    تاد بولی در همین مدت کوتاهی که مالکیت چلسی را از آبراموویچ 
گرفته، خریدهای زیادی انجام داده. با احتســاب خرید 35میلیون 
پوندی مابوکه و خرید انکونکو برای فصل آینده، تعداد بازیکنان جذب 
شده توسط این میلیاردر آمریکایی در یک سال حضورش در این باشگاه 
به 15بازیکن رسیده است. او در این فصل 12بازیکن قرضی و قطعی 
جذب کرده، درحالی که تعداد بردهای تیم در کل فصل 12برد است؛ 

یعنی به ازای هر خرید یک برد.
    لیورپول در 15رویارویی آخر تنها 2 بار به چلسی باخته است؛ 6برد 

و 7تساوی. یکی از این 2 باخت در آنفیلد رقم خورد.
    2 بازی آخر بین 2 تیم )همان 2فینال فصل پیش( مساوی تمام شد 
و به پنالتی کشید. تاکنون هرگز سابقه نداشته این 2تیم 3 بار پیاپی با 

هم در وقت قانونی مساوی کنند.
    وضعیت لیورپول از آغاز سال جدید در لیگ اسفبار است. آنها هر 
2بازی خود را در این سال در لیگ باخته و در هر بازی 3 گل دریافت 
کرده اند؛ 3 بر یک مقابل برنتفورد و 3 بر صفر به برایتون. از سال1953 
سابقه نداشــته که قرمزها 3 بازی اول لیگی خود در سال جدید را با 

شکست پشت سر بگذارند.
    آبی ها در 5بازی آخر خارج از خانه خود بدون برد بوده اند. آنها در 
10بازی آخر در لیگ تنها 2 برد، 3تساوی و 5شکست داشته اند. 5بازی 
بدون برد پیاپی در خارج از خانه، طوالنی ترین روند بدون برد این تیم 

در زمین حریفان از سال2015 است.

رونالدو و مسی احتماالً برای آخرین بار روبه روی هم قرار گرفتند چون مسی قرار نیست به عربستان برود

گل هــای 
رونالــدو و مســی در 

این مســابقه در آمار رسمی 
این 2 ابرستاره محاسبه نخواهد 
شــد؛ همانگونه که این جام هم 

به تعداد جام های مســی 
اضافه نمی شود.

همان رئال همیشگی
رئال مادرید به سناریوی

 کلیشه ای برخاستن
از گور ادامه می دهد

سبایوس 
بــرای  4 ســال  از  بعــد 

رئال مادرید گل زد. البته او 2 ســال 
قرضی در آرســنال هم بازی کرده اســت. 
آخرین بــار مارس 2019مقابل اوئســکا بود 
که تیــم با نتیجه 3بــر 2پیروز شــد. او برای 
اولین بار پس از 90 بــازی در رئال مادرید 

توانســت در یک بازی هم گل و هم 
پــاس گل ثبــت کند.

 چگونه یووه و بارسا
زمین خوردند

سوپرلیگ انگلیس عامل نابودی باشگاه های بزرگ اروپایی
تبعیض میان لیگ های اروپایی در تابستان امسال نزدیک 
بود بارســلونا را به نابودی و ورطه ورشکستگی بکشاند 
که با کمــک فلورنتینو پرس و معرفی اسپانســر پروژه 
شکست خورده سوپرلیگ اروپا به این باشگاه، بارسلونا 
به طور موقت و با فــروش بخش هایــی از حق تصویر، 
استودیو و حق پخش سال های آینده خود از این بحران 
نجات پیدا کرد. اما دیگر متحد طراح سوپرلیگ و رئیس 
باشگاه یوونتوس یعنی آنیلی نتوانست از این مهلکه جان 
سالم به در ببرد. رئیس باشگاه یووه پس از 13سال مجبور 
به کناره گیری از پست خود شد و جایش را به جان لوکا 
فررو 59 ساله داد. در کنار فررو، مائوریتسیو اسکاناوینو 

نیز کار خود را به عنوان مدیرعامل آغاز می کند.

  سیاست مدیران جدید
نکته عجیب دربــاره جابه جایی های اخیر این اســت که 
اسکاناوینو طرفدار تورینو یعنی باشگاه رقیب و دشمن است. 
گاتزتا گزارش داده که مدیریت جدید یوونتوس متشکل 
از فررو- اســکاناوینو قصد دارند تا با شــیوه ای محتاطانه 
وضعیت مالی باشگاه را بهبود ببخشند. به این ترتیب دیگر 
هیچ خریدی باالی 100 میلیون یــورو و یا خرید بازیکن 
گران باالی 25 سال انجام نخواهد شد. ایده فعلی، ساخت 
تیمی جوان با استفاده از استعدادهای تیم »ب« یوونتوس 
است. مدیریت جدید یووه دوســت دارد تا با آلگری ادامه 
دهد و امیدوار است شرایط در پایان فصل مهیا باشد. منتها 
اگر نتایج آخر فصل نا امید کننده بود، نام زیدان و کونته در 

صدر لیست اسامی انتخابی یوونتوس قرار خواهند گرفت.

  سوپرلیگ و لیگ برتر
آنیلی همچنان در هیأت مدیره حضــور دارد. آخرین 
صحبت های آندره آ آنیلی پیش از استعفا درباره تبعیض 
بین حق پخش هــا و دفاع از ســوپرلیگ اینچنین بود: 
»به عنــوان عضو یوفــا و رئیس اتحادیه باشــگاه ها، به 
تحلیلی شفاف رسیده بودیم. سیســتم پایدار نبوده و 
تنها باشــگاه ها ضرر می کنند. ایده ما )سوپرلیگ اروپا( 
ایجاد یک اکوسیســتم برای لیگ های برتر اروپایی بود 
تا این پایداری افزایش پیدا کنــد. فوتبال اروپا محتاج 
اصالح است. در سال های پیش رو لیگ برتر انگلیس همه 
استعدادها را به خود جذب می کند و تمام لیگ های دیگر 

را به حاشیه می راند.«
حق با آنیلی اســت. بــا نگاهی بــه ریخت وپاش های 
باشــگاه های بزرگ و کوچــک انگلیســی در 2 فصل 
اخیر می توان به این ادعاها صحه گذاشــت. اگر همین 
نقل وانتقاالت زمســتانی را که هنوز به پایان نرسیده، 
مالک قرار دهیــم، می بینیم هزینه جــذب بازیکنان 

جدید در این پنجره نقل وانتقاالتی نســبت به ســایر 
لیگ ها قابل مقایسه نیست؛ لیگ برتر انگلیس در حالی 
320 میلیون یورو برای خرید بازیکن جدید در نیم فصل 
هزینه کرده که 4 لیگ بزرگ دیگر روی هم به یک ششم 
این لیگ هم نمی رســند؛ اللیگا )19میلیــون یورو(، 
بوندس لیــگا )16.9میلیون یورو(، لیگ یک فرانســه 
)10.6میلیــون یورو( و ســری  آ )6.7میلیــون یورو(. 
باشــگاه های کوچکی مثل فوالم، ناتینگهام فارست و 
اســتون ویال به اندازه یک لیگ کامل در این 6ماه اخیر 
بازیکن خریده اند. به نظر می رســد دلیــل کناره گیری 
6باشگاه بزرگ انگلیسی از پروژه سوپرلیگ هم همین 
مابه التفاوت حــق پخش تلویزیونی بوده اســت؛ چون 
انگلیسی ها خودشان یک سوپرلیگ دارند که هیچ باشگاه 
کوچک و بزرگ دیگری را یارای رقابت با آن نیست. در 
این شرایط باشگاه های بزرگی مثل بارســلونا، اینتر و 
یوونتوس به معاوضه بازیکــن روی آورده اند. از طرفی 
میالن بازیکنان مازاد دیگر تیم هــا را جذب می کند یا 
بازیکن قرضی می گیرد و حتی رئال مادرید هم که پیش تر 
جذب بازیکن آزاد برایش کسر  شأن بود، حاال نیم نگاهی 

به جذب بازیکنان بدون قرارداد بازار دارد.

  ردپای رونالدو در ورشکستگی
افشای جزئیات توافق مخفیانه رونالدو با یوونتوس ثابت 
می کند که یکی از دالیل حال و روز فعلی باشگاه تورینی، 
توافق زیرمیزی با رونالدو بوده اســت. درست همانطور 
که مســی تأثیر زیادی روی خطر ورشکستگی باشگاه 
بارسلونا داشت و گفته می شد بخش اعظم بودجه باشگاه 
به پرداخت دستمزد این ســتاره آرژانتینی اختصاص 
داشته است. جدا از این خرده فرمایش های مسی مبنی بر 
کم نکردن از دستمزد خودش و لوییس سوارس در دوران 
کرونا و همچنین تمدید قرارداد با دوســتانش به جای 
خرید ستاره های جدید تأثیر زیادی در سرنوشت بارسا 
داشت. یوونتوس متهم است زمانی که همه باشگاه های 
ایتالیایی به خاطر شــیوع کرونا و برگــزاری بازی ها در 
ورزشگاه های خالی با کاهش شدید درآمد مواجه شدند، 
با وجود موافقت با طرح کاهش حقــوق بازیکنان برای 
کاهش هزینه ها مخفیانه حقــوق آنها را به صورت تمام 
و کمال پرداخته و به این ترتیب از پرداخت مالیات آنها 
هم فرار کرده است. یکی از این موارد هم مربوط به توافق 
بانوی پیر با کریســتیانو رونالدو برای پرداخت حقوق 
20 میلیون یورویی او بوده، درحالی که باشگاه به صورت 
علنی اعالم کرده بود تمام بازیکنانش ازجمله رونالدو 4 ماه 
از حقوق شان را به باشگاه بخشیده اند، آنها تنها از گرفتن 

یک ماه از حقوق شان صرف نظر کرده بوده اند.

یووه در جام حذفی مثل ناپولی و میالن غافلگیر نشد و البته به سختی از سد مونتسا 
عبور کرد. کیه زا هم باالخره پس از مصدومیتی طوالنی گل زد. یوونتوس در مرحله 
یک چهارم کوپا ایتالیا به مصاف التزیوی مائوریتســیو ســاری خواهــد رفت و اینتر 
با آتاالنتا، رم با کرمونزه و فیورنتینا بــا تورینو بازی می کنند. تازه؛ برنده یوونتوس- 
التزیو و اینتر- آتاالنتا در نیمه نهایی با هم می افتند و مورینیو با آاس رم در ســمت 
راحت جدول ایستاده است. در تمامی ورژن های کوپا ایتالیا )تک حذفی یا رفت و 
برگشتی( در ۱۲ فصل اخیر، یوونتوس و التزیو تنها تیم هایی هستند که موفق شدند 
به مرحله یک چهارم راه پیدا کنند. یوونتوس از سال ۲۰۰۷ )۱۶ فصل( به طور متوالی 

در این مرحله کوپا حضور داشته است. ت
سخ

د 
عو

ص

آخرین دیدار

در شبی که بارسلونا با خیال راحت 
مقابل تیم دســته ســومی 
سئوتا قرار گرفت و با 5گل 
این حریــف را گلباران کرد 

تا به مرحله بعدی جام حذفی 
اسپانیا صعود کند، رئال مادرید 

برای صعود زجر بسیار کشید چون 
حریف این تیم ویارئال بود، تیمی که 

همین هفته گذشته رئال را در السرامیکا 
شکست داده بود. رئال باز هم 2 گل از حریف 

عقب افتاد امــا فرمول آنچلوتی برای بازگشــت 
همانی بود که فصل پیش در لیگ قهرمانان اروپا از آن 

استفاده کرده بود. آنها برگشتند و 3 گل به حریف زدند و برای اولین بار 
پس از 6سال در ورزشگاه حریف به پیروزی دست یافتند. قرعه کشی 
مرحله یک چهارم پایانی کوپا دل ری دیروز بعدازظهر انجام شد و رئال 
به اتلتیکومادرید خورد تا یک دربی جذاب در برنابئو به تقویم اضافه 
شود. بارســا هم در یک چهارم حریف رئال سوســیداد شد. در دیگر 
بازی های این مرحله اوساسونا به مصاف سویا می رود و والنسیا هم با 

اتلتیکوبیلبائو  روبه رو می شود.
    آنچلوتی تاکنون بیش از 1200 بازی به عنوان مربی روی نیمکت 
تیم های مختلف نشســته که در این میان تنها فقط 2 بار در خارج 
از خانه با اختالف حداقل 2 گل عقب افتــاده و کامبک زده که هر 

2 بارش با رئال مادرید بوده؛ هــر دو در کوپا دل ری و دفعه قبلی 
مقابل سویا.

    میلیتائو که در 91 بازی اولش در رئال مادرید 4 گل زده بود، 
در این فصل در 22 بازی 4 گل زده اســت؛ از 5ضربه به سمت 
دروازه حریفان. هر 7 گل قبلی میلیتائو با ضربه سر بود و این 

یکی با پا.
    وینیسیوس نخستین گلش را در سال نو به ثمر رساند 
و او حاال بــا 4۸گل پس از بنزما )334( و آسنســیو )52(، 
سومین گلزن برتر بین بازیکنان فعلی تیم است. سبایوس 
ششمین گلش را به ثمر رساند و میلیتائو هشتمین گلش را 

وارد دروازه رقبا کرد.

دیوانه در تاالر افتخارات
انگار باید باور کنیم سیمونه اینتزاگی مربی بزرگی است

نســبت به توانایی های ســیمونه اینتزاگــی در مربیگری 
تردیدهای زیادی مطرح شده و منتقدان، او را مرد بازی های 
بزرگ ندانســته اند. او فصل گذشــته در نخســتین سال 
مربیگری اش در اینتر، این تیــم را در حضور رئال مادرید از 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا بــاال آورد، همان کاری 
را که امســال هم در حضور بارســلونا و بایرن مونیخ تکرار 

کرد و بارســا را به لیــگ اروپا فرســتاد. فصل پیش در 
مرحله حذفی لیگ قهرمانان، لیورپــول را در زمین 

خودش شکست داد اما در مجموع 
رفت وبرگشــت به فینالیست 
این رقابت هــا باخت. پس از 
جام جهانی تیــم قدرتمند 
و جذاب ناپولــی را در یک 
دیدار برتر شکست داد و در 
سوپرجام ایتالیا در عربستان 
در دربی دالمادونینا 3بر صفر 
میالن را برد و قهرمان شــد. 
افراد زیادی در فوتبال به »ال 

لوکو« لقــب یافته اند که 
یکی از آنها همین مربی 

است. ال لوکو به معنای 
فرد دیوانه است.

    حاال اینتزاگی 
بــا 4قهرمانی در 

م  جا پر ســو
2 بــار بــا  (
اینتــر و 2 بار 

بــا التزیــو( در کنار 
مارچلو لیپی و فابیــو کاپلوی بزرگ 
پرافتخارتریــن ســرمربی تاریــخ 

سوپرجام است.

    او از زمان حضور در اینتر، 2 ســوپرجام، یک مقام دومی 
سری آ و یک جام حذفی ایتالیا را برده است. در تاریخ باشگاه 
اینتر، فقط 3سرمربی جام های بیشتری کسب کرده اند. او 

یک جام حذفی و 2 سوپرجام هم در التزیو برده بود.
    او 7۸بــار در اینتر به عنــوان ســرمربی روی نیمکت 
نشسته؛ 51برد، 13تساوی و 14شکست و میانگین 
2.13امتیــاز در هر بازی. ایــن مربی در مدت 
حضورش در این باشگاه از 34بازیکن مختلف 

در ترکیب تیمش استفاده کرده است.
    با هفتمیــن قهرمانی نراتــزوری در 
سوپرجام برابر با رقیب همشهری، حاال تنها 
یوونتوس با 9 قهرمانی رکورد بهتری از 

میالنی ها دارد.
    اینتر با اینتزاگی از قهرمانی 
ســوپرکاپ ایتالیا دفــاع کرد. 
آخرین باری که یــووه این کار 
را انجام داد در ســال 2013-

2012بود.
    پــس از مارکــو آشــیلی 
)196۸(، فدریکــو دی مارکو 
نخستین بازیکن متولد میالن 
اســت که موفق می شود در 
دربی دالمادونینا برای اینتر 

گل بزند.
    میالن در 4 بازی متوالی 
پیروز نشده است. در دوران 
استفانو پیولی، چنین روندی 
تنها برای دومین بــار اتفاق افتاد؛ 
در فوریه 2021، روسونری 2 بار در 
سری آ شکست خورد و 2 بار در لیگ 

اروپا به تساوی رسید.
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افقی:
1 - رنگ نشان دهنده هیجان 
- امضای حکم مســئولیت - 

بتن مسلح
2 - صاحب - آقای فرانسوی 

- عزیز
3 - ماگنت - نوعی زیرانداز

4 - شــروع، آغــاز - تالش و 
مبارزه برای ادامــه زندگی - 

کاشتن بوته برنج
5 - خداشــناس - هگمتانه 

امروزی - شمردن
6 - تکــرار حرفــی - عنوان 
شــاهزادگان دوره صفوی - 

وسیع
7 - پیش - بیگانــــــگان – 

سیاهی لشکر سینمایی
8 - به پارچه می زنند تا براق 

شود - زن نازا - پرتو
9 - خانــه زیرزمینی - کافی 

- پشت سر
10 - قهرمان ملــی آفریقای 
جنوبی - جنــگ در راه خدا 

- تکنیک
11 - شــماره همین ردیف - 

مشابهت - طول
12 - تیز و برنـــــده - محل 
نشستن - ابزار پهن کردن خمیر

13 - باطل کننـــده - بخش 
مراقبت هــای ویــــــژه در 

بیمارستان 

14 - تجهیز شده -  ساز پرویز 
یاحقی - بسیار مهربان

15 - آرزوها - مشــاور - روز 
آغاز هفته

  
عمودی:

1 - پیشــینیان - از ارائه های 
ادبی - حوض تزیینی

2 - راهی که به آخر نمی رسد! 
- بــه آدم بســیار اخمــو و 
بداخــالق گفته می شــود - 

شهرستانی در استان بوشهر
3 - چند مرتبــه - خدمتکار 

پیر - ایشان
4 - دزداب امــروزی - درآمد 
نامشــروع با امکانات دولتی - 

زمان بی آغاز
5 - خباز - بدذات

6 - از نام های خرما در مراحل 
رشد - سرکش - کرکس

7 - شــیفت - صحرانشین - 
حرف انتخاب

8 - آلبومــی بــا آواز ایــرج 
بسطامی - ناامید - آسمانی

9 - حــرف دهن کجــی - 
دســتگاه اندازه گیری شدت 
جریــان بــرق - شــخصیت 
کارتونی که با غازهای وحشی 

سفر می کرد
10 - بسیار خوشحال - شانه 

به سر - سنت ها

11 - کمک های نقدی و غیرنقدی 
که برای انجام کار خیر جمع آوری 

می شود - کاشف گردش خون
12 - آرزو - رمان امیــل زوال - نام 
چند تن از پادشاهان هخامنشی بود

13 - محکــم و اســتوار - پایتخت 
لهستان – برطرف کردن زنگ از فلز

14 - تلخ - آلبومی با آواز شــهرام 
ناظری - شبکه گسترده جهانی

15 - دوقلو - شــرط بندی - عددی 
15دورقمی

دامررگراگنامد
يتشهبغرمشاوكسا
مصاقماوتنربن
ارسايزباارعش
تلميمشهسلجمج
روسارداباتلو

يتيايسيديتشك
ديشروخهناخهبيرد
تنيلمارمهيده
مرويسگمساكعش
وايدزياهنارت

نژراانربوربا
تحوضوحوتفرهق
اكيرمالجالابرض
ژولهروتاتهروا

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4404
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

631927548
249851637
785643291
867539124
952184763
314276859
498762315
176395482
523418976

متوسط

  3 6       5    
  4   9          
    2   7       4
1       3       8
      8   9      
5       4       6
4       5   2    
          8   9  
    7       3 6  573284691

496175328
281936745
937862154
815497263
624513987
748621539
169358472
352749816

ساده

متوسط

836214579
741985623
952673814
169532748
374869152
528147936
493756281
615328497
287491365

سخت

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

ساده

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

تماشاگران خاص
 تیم بسکتبال شــهرداری گرگان با اینکه شروع خوبی در 
لیگ باشــگاه های غرب آسیا نداشــت اما در تهران نتایج 
خوبی گرفت. این تیم در بیروت به الریاضی لبنان باخت اما 
در تهران بعد از شکست دادن الکرامه سوریه و نفت عراق، 
در سخت ترین بازی اش و در بازی برگشت، الریاضی لبنان 
را هم برد. به نظر می رسد گرگان این پیروزی ها، به خصوص 
برد در بازی آخر را مدیون تماشاگرانش است. شهرداری 
چهارشنبه شب در سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی میزبان 
الریاضی بود و 75-62به پیروزی رســید. با اینکه بازی در 
روز کاری برگزار شد، تماشاگران شهرداری از گرگان راهی 
تهران شدند تا تیمشــان را تنها نگذارند. آنها دقایقی قبل 
از شروع بازی تشویق را شــروع کردند و تا پایان بازی نیز 
حمایتشــان را از تیم دریغ نکردند. حتی در بین دو نیمه 
که تیم ها در رختکن بودند، سالن آرام نگرفت. در این جو 
سنگین نه الریاضی توان انجام برنامه هایش را داشت و نه 

بازیکنان شهرداری می توانستند کم کاری کنند.
پری پتی، بازیکــن آمریکایی گرگان از تماشــاگران تیم 
تعریف کرد: »ما قطعا بهترین هواداران را در آسیا داریم. آنها 
بسکتبال را دوست دارند و می خواهند پیروزی ما را ببینند. 
ما را خوب تشویق می کنند. ما هم دوستشان داریم و از آنها 
انگیزه می گیریم.« مهران حاتمی، سرمربی شهرداری هم از 

حامی همیشگی شان گفت، اینکه در سخت ترین بازی شان، 
هواداران استثنایی تیم بیشترین کمک را به آنها کرده اند: 
»بازی با الریاضی ســخت ترین و مهم تریــن بازی ما بود. 
هواداران گرگانی متفاوت از همه طرفداران هستند. همه 
تیم ها هوادار دارند اما ما هوادارانی استثنایی  داریم که برای 
تیم وقت می گذارند و از ما حمایت می کنند. ما جلوی این 

تماشاگران نمی توانیم ببازیم.«
پتی و حاتمی  خودی های تیم گرگان هســتند و طبیعی 
است که از هواداران تیم تمجید کنند اما برای گرگانی ها 
تعریف های سرمربی لبنان دلچسب بود. او با توجه به سابقه 
بازی هایی که در مقابل تیم های ایرانی داشــت، از تفاوت 
تماشاگران گرگانی با هواداران دیگر تیم ها گفت: »دفعه 
اولی نبود که من شــاهد رقابتی بین ایران و لبنان بودم، 
مقابل تیم های زیادی از ایران در رقابت های گذشته غرب 
آسیا قرار گرفتم. ما با پتروشیمی، ذوب  آهن و شیمیدر بازی 
کردیم، اما هواداران شهرداری عالی بودند و خیلی خوب 
از تیم حمایت کردند. فکر می کنــم ایران یکی از بهترین 
مدرسه های بسکتبال در منطقه اســت«. شهرداری بعد 
از 3پیروزی یکی از شانس های اصلی صعود از گروه است. 
آنها ماه آینده باید خارج از خانه با تیم های سوریه و عراق 

بازی کنند، جایی که خبری از تماشاگران پرشور نیست.

بامداد فراموش نشدنی ملبورن
اندی ماری، یکی از تنیســورهای پیشکسوت باقی مانده در 
رقابت های اوپن اســترالیا، در یکی از فراموش نشدنی ترین 
بازی های تاریخ این رقابت ها، نزدیک به 6ساعت برابر حریفی 

جوان بازی کرد تا بعد از 5ست نهایتا در ساعت 4بامداد به 
پیروزی برسد و نامش به خاطر این اتفاق به گفته خودش 

»مسخره« در ملبورن جاودانه شود.
تنیســور 35ســاله بریتانیایی، که ســال ها به خاطر 
مصدومیت از فرم ایده آل و قهرمانی در گرند اسلم ها 

دور مانــده، در یک بازی تماشــایی، تانســای 
کوکیناکیس، تنیسور اســترالیایی و چهره 

محبوب هواداران را در 5ساعت و 45دقیقه 
شکست داد. او در این بازی 2 ست عقب 
افتاده بود و بازگشــتی رؤیایی به بازی 
داشــت. ماری در بازی اول هم در برابر 
ماتئو برتینی دیگر رقیب سرشناس خود، 

4ساعت و 49دقیقه بازی کرده بود.
ماری بعد از پیروزی در ساعت 4بامداد 
به وقت محلی گفت: »نمی دانم اتمام 
بازی در این بازی به نفع چه کســی 
است... واقعا مسخره به نظر می رسد. 
شگفت انگیز اســت که تماشاگران 

هم تا آخر ماندند. از آنها تشکر می کنم.«
او ادامه مسابقه تا این ساعت از بامداد را زیر سؤال برد و مدتی 
طوالنی در سخنرانی آخر بازی خود در زمین، به آن پرداخت. 
مســئوالن برگزاری البته بعد از بازی از این تصمیم دفاع 
کردند و گفتند فکــرش را نمی کردند بازی ای که برای 
10شب برنامه ریزی شده،  به یک بازی حماسی تبدیل 

شود و نزدیک به 6ساعت طول بکشد.
ماری با این پیروزی، به تنهایی رکورد 11بازگشت به 
بازی و پیروزی، درحالی که 2ست عقب افتاده بود را 
به نام خودش ثبت کرده و باالتر از راجر فدرر، 
بوریس بکر و آرون کریسکستاین با 10برد 

در این شرایط قرار دارد.
عصر دیروز، یک شــگفتی دیگر هم در 
بخش مردان رقم خورد و دانیل مدودف 
روس،  فینالیست ســال گذشته و یکی 
 از شــانس های قهرمانی، در 3ســت 
متوالی مغلوب رقیب  خود سباستین 
کــوردا شــد. در بخش زنــان هم ، 
شــگفتی حذف مدعیان قهرمانی، 
با شکســت تلخ انس جابر تنیسور 

تونسی کامل شد.

 از خانواده محبی
تا پسر فردین

 مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور با حضور کشتی گیران مدعی در 
سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و نفرات برتر مشخص شدند. 
این مسابقات شگفتی های متعددی داشت که مهم ترین آنها توسط 
امیررضا معصومی 18ساله در وزن 125کیلوگرم رقم خورد. معصومی 
رقبای صاحب نامش را یکی پس از دیگری شکست داد و توانست روی 
سکوی نخست قهرمانی کشور قرار گیرد. ارشک محبی هم جانشین 

شایسته ای برای محبی ها بود و قهرمان وزن 92کیلوگرم شد.
 

   قهرمانی پیش بینی شده
در وزن نخســت طبق پیش بینی ها علیرضا ســرلک نایب قهرمان 
جهان توانست تمام رقبایش را شکست دهد و قهرمان شود. در وزن 
57کیلوگرم تمام مدعیان حضور داشتند و هیچ کشتی گیری از شرکت 
در رقابت های انتخابی معاف نشده بود. علیرضا سرلک در دیدار فینال 
مقابل رضا مومنی از مازندران قرار گرفت که در یک کشتی نزدیک 
در پایان وقت قانونی با نتیجه 3- 3پیروز شد. البته درخواست چلنج 
اشتباه از سوی مربیان مازندران باعث شد کشتی درنهایت با نتیجه 

4بر 3به نفع سرلک به پایان برسد.

   بوشهری شگفتی ساز
تنها غایب وزن 61کیلوگرم رضا اطری بود که به دلیل کســب مدال 
نقره در مســابقات جهانی 2022باید کارش را از جام تختی شروع 
کند. جز اطری تمام مدعیان روی تشک رفتند که فینال این رقابت ها 
بین داریوش حضرتقلی زاده از خراســان شمالی و یاسین رضایی از 
بوشهر برگزار شد. حضرتقلی زاده سال گذشته در مسابقات قهرمانی 
کشور تمام رقبایش را شکست داده بود و ملی پوش ایران در مسابقات 
قهرمانی آسیا بود که در آنجا هم به مدال نقره رسید. یاسین رضایی 
در فینال شــروع بی نظیری داشــت و همان ابتدای کار 8امتیاز از 
حریف باتجربه خودش پیش افتاد. در ادامه حضرتقلی زاده امتیازات 
ازدست رفته را جبران کرد ولی رضایی جوان شگفتی را در پایان رقم 

زد و توانست با نتیجه 16بر 12برنده شود.
 

   بازگشت با طعم قهرمانی
رقابت هــای وزن المپیکی 65کیلوگرم در غیــاب رحمان عموزاد، 
قهرمان مسابقات جهانی 2022برگزار شــد. در این رقابت ها کیان 
محمودجانلو و پیمان بیابانی به فینال رســیدند که در یک رقابت 
نزدیک بیابانی موفق شد حریف جوان خود را شکست دهد. بیابانی 
ماه ها تمریناتش را در کانادا پیگیری می کرد و چند ماه بیشتر 
نیست که برای حضور در مســابقات قهرمانی کشور مجددا 
به ایران بازگشته اســت. برادر دوقلوی رحمان عموزاد، 
محمدعلی در این مسابقات حضور داشت که نتوانست 

عنوانی کسب کند.
 

   قهرمانی یک 65کیلویی در 70کیلوگرم
مسابقات وزن 70کیلوگرم در نبود امیرمحمد 
یزدانی برگزار شد که در مسابقات جهانی 
با قرعه رژیم اشغالگر روبه رو شده بود. 
در غیاب یزدانی، مرتضی قیاسی که 
کشتی گیر 65کیلوگرم است توانست 
عنوان نخســت را کسب کند. فینال 
وزن 70کیلوگرم بین مرتضی قیاســی و 
محمد بخشی برگزار شد که این رقابت در پایان با نتیجه یک - یک به 

نفع قیاسی به پایان رسید.
 

   ناکامی فیروزپور
74کیلوگرم یکی از اوزان المپیکی اســت که در مســابقات جهانی 
2022یونس امامی موفق شــد مدال برنز این وزن را کسب کند. در 
نبود امامی پیش بینی می شد محمدصادق فیروزپور عنوان قهرمانی را 
کسب کند که این کشتی گیر به عنوانی بهتر از سومی نرسید. فینال این 
رقابت ها را امیرحسین حسینی و حسین ابوذری برگزار کردند که این 

رقابت با نتیجه 5-5به نفع ابوذری به پایان رسید.

   در تسخیر مازندران
رقابت های وزن غیرالمپیکی 79کیلوگرم با 2غایب برگزار شد؛ محمد 
نخودی و علی سوادکوهی که یکی طبق چرخه و دیگری با نظر کادر 
فنی از حضور در این رقابت ها معاف شــده بودند. فینال رقابت های 
قهرمانی کشور بین امیرحسین کاووسی و مصطفی قیاسی برگزار 
شد که درنهایت کاووسی با نتیجه 8بر 5موفق شد قیاسی را شکست 
دهد. نخودی و سوادکوهی اهل مازندران هستند و در نبود آنها یک 

مازندرانی دیگر توانست عنوان قهرمانی را کسب کند.
 

   فینال سخت علیرضا کریمی
حسن یزدانی دارنده مدال نقره مســابقات جهانی تنها غایب وزن 
86کیلوگرم بود و طبق پیش بینی ها در ایــن وزن علیرضا کریمی 
دارنده 3مدال جهانی توانست عنوان قهرمانی را کسب کند. کریمی در 
فینال لیگ کشتی هم کشتی نزدیکی با حسن یزدانی گرفت و حتی 
موفق شد یزدانی را به پل ببرد! کریمی در فینال قهرمانی کشور مقابل 
هادی وفایی پور قرار گرفت و توانست در یک کشتی نزدیک با نتیجه 
2- 2برنده شود. کریمی در مسابقات جام جهانی که در آمریکا برگزار 

شد هم ملی پوش ایران بود.
 

   ارشک، پرچمدار جدید محبی ها
شکســت محمدجــواد ابراهیمــی در وزن 92کیلوگــرم از دیگر 
شــگفتی های مســابقات قهرمانی کشــور بود. ابراهیمی در دیدار 
نیمه نهایی مقابل ارشک محبی شکست خورد و از راهیابی به فینال 
بازماند. فینال وزن 92کیلوگرم بین ســیدرضا هاشمی از سمنان و 
ارشــک محبی از کرمانشاه برگزار شــد که در پایان 6دقیقه مبارزه 
محبی موفق شد با نتیجه 7بر صفر پیروز شود. ارشک محبی برادر 
کوچک تر یداهلل محبی و برادرزاده حسن و حسین محبی است که 
ملی پوش ایران در مسابقات قهرمانی آسیا خواهد بود. یداهلل محبی 
کشتی گیر وزن 125کیلوگرم به دلیل جراحی زانو با تأیید فدراسیون 
از حضور در رقابت های قهرمانی کشــور معاف بود و باید کارش را از 

جام تختی آغاز کند.

   به هم زدن جدول
طبق چرخه انتخابی تیم ملی در وزن 97کیلوگرم هیچ کشتی گیری 
مجوز غیبت در این رقابت ها را نداشت ولی محمدحسین محمدیان که 
پیش تر هم به دلیل مصدومیت درخواست کرده بود از حضور در این 
رقابت ها معاف شود غایب بزرگ این وزن بود. نکته عجیب، حضور او در 
جدول وزن 97کیلوگرم و عدم حضورش روی تشک بود که سبب شد 
دست حریفش بدون اینکه کشتی بگیرد باال برود! شکست علی شعبانی 
ملی پوش ایران در مسابقات جهانی 2019از دیگر اتفاقات مهم این وزن 
بود. در فینال 97کیلوگرم مجتبی گلیج دارنده مدال برنز جهان با نتیجه 

7بر 2علیرضا رکابی را شکست داد و عنوان قهرمانی را کسب کرد.

   پدیده جوان
امیررضا معصومی پسر فردین معصومی ملی پوش سابق 
تیم ملی، طی 2سال توانسته طالی مسابقات جهانی را در 
رده های سنی نوجوانان، جوانان و امیدها کسب کند و حاال 
باید منتظر هنرنمایی او در رده بزرگساالن باشیم. این 
کشتی گیر 18ســاله در حضور تمام مدعیان 
125کیلوگرم به جز امیرحســین 
زارع، توانست قهرمان کشور شود. 

مسابقات کشتی قهرمانی کشور در رشته آزاد با 
رونمایی از پدیده های جوان به پایان رسید

معصومی 
با ســن کمی کــه دارد همانند 

کشتی گیران باتجربه سنگین وزن در رقابت ها 

حاضر می شــود و با زیرهای ســرپایش از رقبا امتیاز 

می گیرد. معصومی در فینال امیررضا امیری از لرســتان 

را با نتیجه 7بر یک شکســت داد و قاطعانه قهرمان کشور 

شد. با توجه به عملکرد معصومی حاال امیرحسین زارع برای 

کسب دوبنده تیم ملی یک حریف سرسخت و البته جوان 

دارد. طبق اعالم کادر فنی نفرات نخســت مسابقات 

قهرمانی کشور به قهرمانی آسیا که فروردین ماه 

در هنــد برگزار خواهد شــد اعزام 
می شوند.



افزایش واردات گاز مایــع طبیعی)ال ان جی(، 
پرداخت یارانه انــرژی و به راه انداحتن جنبش 
کاهش مصــرف ازجملــه اقداماتی اســت که 
اروپایی هــا بــرای مدیریــت کــردن بحران 
انرژی در زمســتان امســال در پیش گرفتند؛ 
بحرانی که گرچــه با تحمیل هزینــه گزاف به 
مصرف کنندگان- به ویــژه در بخش صنایع - و 
کاهش سرمای هوا در زمســتان مهار شده اما 
چشم انداز آن در زمستان آینده همچنان برای 
رهبران اروپایی و صاحبان صنایع نگران کننده 

است.
تامین انرژی تقریبا مهم تریــن چالش اروپا در 
ســال گذشــته میالدی)2022( بود؛ چراکه 
پس از آغاز جنگ روســیه و اوکراین، این قاره 
با یکی از جدی ترین بحران های انرژی در تاریخ 
خود روبه رو شــد. 11 ماه قبل، بــا آغاز جنگ، 
قیمت انرژی به شــدت افزایــش یافت چرا که 
انتظار می رفت ایــن درگیری هزینه های تولید 
را افزایش داده و در زنجیره تامین انرژی اختالل 
ایجاد کنــد؛ پیش بینی اي که محقق شــد. در 
نخستین روز جنگ قیمت هر بشکه نفت برنت 
به 100دالر رسید که در 8سال گذشته بی سابقه 
بود. عالوه بر این، شاخص ســهام در بازارهای 
آســیایی و نیز معامالت آتی شاخص سهام در 
بازارهای آمریکایی و اروپایی نزدیک به 3درصد 
سقوط کرد؛ آن هم در شرایطی که قیمت کاالها 

به شدت افزایش می یافت.
پس از آغاز جنگ، غرب در نخســتین اقدامات 
تالفی جویانــه خود تالش کــرد تا بــا یافتن 
تامین کنندگان جدید گاز، واردات گاز از روسیه 
را متوقف کرده و در این مســیر مجموعه ای از 
تحریم ها را برای منزوی کردن مســکو اعمال 
کند. اما تبعات تحریم های غربی علیه روســیه 
دامن اروپایی ها را گرفت و هزینه های زندگی و 
تورم چنان جهشی یافت که در چند دهه اخیر 

بی سابقه بوده است.
گرچه برخی کشــورها چون قطر و جمهوری 
آذربایجان به عنوان جایگزین های روســیه در 
تامین گاز اروپا مطرح شدند اما این راهکارهای 
بلندمدت نمی توانست از چالش روزانه کمبود 
گاز  اروپایی ها بکاهد. بر همین اســاس بود که 
کمیسیون اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
خواست تا مصرف گاز طبیعی خود را تا بهار آینده 

حداقل 15درصد کاهش دهند.
3 ماه پیش بود که روسیه صادرات گاز به اروپا از 
خط لوله نورداستریم را متوقف کرد که باعث شد 
تا قیمت گاز بار دیگر افزایش پیدا کند. قبض های 
نجومی برق و گاز به قدری در اروپا خبرساز شده 
بود که حتــی برخی از برنامه هــای تلویزیونی 
مثال در انگلیس »پرداخــت قبض« را به عنوان 
جایزه شــرکت در مســابقات تلویزیونی اعالم 
کردند. بحران انرژی در نهایــت بانک مرکزی 

اروپایی را وادار کرد تــا در اقدامی تاریخی نرخ 
بهره را 75واحد افزایــش داده و به 1.50درصد 
برساند. کشورهای اروپایی نیز در 3ماهه چهارم 
سال2022 برای کاستن از دامنه تبعات افزایش 

قیمت برق و گاز ضمن اعالم بسته های حمایتی 
برای خانواده های کم درآمد، مالیات انرژی را کم 
کرده و مصرف انرژی را در ساختمان های دولتی 
پایین آوردند. همچنین کمیسیون اروپا پیشنهاد 
کرد که از شــرکت های انرژی مالیات بیشتری 

گرفته شــود، قبض گاز و برق به طور جداگانه 
صادر و کاهش اجباری 5درصدی مصرف برق 
در ســاعات اوج مصرف اجرایی شــود. با وجود 
این تمهیدات، انفجار در خط لوله نورداستریم 
و کاهش سطح فشار گاز در 26سپتامبر)چهارم 
مهرماه( باعث بحرانی تر شدن شرایط شد. تنها 
2هفته پس از این انفجار، قیمــت گاز مثال در 
یونان با افزایش 332درصدی، رکورد تازه ای بر 
جا گذاشت. در این میان، تحوالتی چون اعتصاب  
12نیروگاه برق هسته ای از 18نیروگاه هسته ای 
فرانسه نگرانی ها نسبت به وخیم تر شدن بحران 

انرژی را تشدید کرد.
در ماه های گذشــته افزایــش قیمت ها و تورم 
ناشــی از جنگ باعث تشــدید نارضایتی ها و 
تظاهرات های سراســری در کشورهایی چون 
انگلیس، فرانســه و آلمان شده است. به گزارش 
وب سایت ای بی ســی، افزایش شــدید قیمت 
انرژی تأثیر چشــمگیری بر درآمد قابل تصرف 
خانوارهای اروپایی داشــته و آن را کاهش داده 
است. درآمد قابل تصرف درآمدی است که فرد 
می تواند، به مصرف و پس انداز، تخصیص دهد و 
مقدار آن، از طریق کسر کردن مالیات بر درآمد 

از درآمد شخصی به دست می آید.

هشدار درباره اعتماد به نفس کاذب اروپا
حدود یک ماه پیش بود که اعالم شد قیمت گاز 
طبیعی در اروپا به لطف زمستان مالیم امسال 
و واردات چشمگیر گاز ال ان اجی کاهش یافته 
و به ســطح پیش از جنگ نزدیک شــده است. 
خبرگزاری فرانســه نیز هفته گذشته گزارش 
داد که قیمت پایه گاز طبیعی در اروپا تحویلی 
در هلند برای یک مگاوات ســاعت، در ابتدای 
ســال2023 به حدود 73یــورو کاهش یافته 

که پایین ترین قیمــت از 21فوریه2022)دوم 
اسفندماه1400( محســوب می شود. براساس 
گزارش ها، قیمت عمده فروشی گاز نیز در یک ماه 

گذشته، 50درصد کاهش داشته است.

در شــرایطی که اروپایی ها با اشــاره به کاهش 
قیمت اخیر از پشت سر گذاشتن بحران انرژی 
می گویند، کارشناســان هشــدار می دهند که 
هنوز تا نقطه پایان بحران راه درازی باقی است. 
به عنوان مثال، آژانس بین المللی انرژی چندی 

پیش هشدار داد که بحران کمبود گاز هنوز هم 
در زمستان 2024-2023 در کمین اروپاست.

براساس محاســبات آژانس بین المللی انرژی، 
در صورت توقف کامل صادرات گاز روســیه و 
همچنین با توجــه به جهش اخیــر اقتصادی 
چین، کشوری که بخش بزرگی از گاز ال ان جی 
را جذب خود می کند، اروپا در زمســتان سال 
آینده با کمبود دست کم 30میلیارد مترمکعب 
گاز روبه رو خواهد بود. به گزارش یورونیوز، فاتح 
بیرول، مدیر آژانس بین المللی انرژی، با هشدار 
درباره اعتماد به نفس کاذب اروپایی ها نســبت 
به پایان بحران انرژی گفته ذخایر اروپا در آغاز 
زمستان 2024-2023 تنها تا میزان 65درصد 
پر خواهد شد درحالی که این ذخایر هم اکنون به 

۹5درصد ظرفیت خود رسیده است.
ایــن آژانس بــا تأکید بــر تداوم مشــکالت و 
بحران های پیش رو در زمینه انرژی هشدار داده 
آســودگی خاطری که به واسطه سطوح ذخیره 
فعلی همراه با کاهش اخیر بهــای گاز و دمای 
غیرمعمول پاییز امسال ایجاد شده، نباید منجر 
بــه نتیجه گیری های بیش از حد خوشــبینانه 
درخصوص آینده شــود چرا که پر شدن ذخایر 
گازی در تابستان امسال متاثر از عواملی کلیدی 
بوده که ممکن است در سال2023 تکرار نشوند. 
یکی از عوامل کلیدی این بود که روسیه پیش از 
شــروع جنگ و کاهش صادرات خود، به شکل 

معمول اقدام به گازرسانی به اروپا کرد.
روســیه در نهایــت بایــد حــدود 60میلیارد 
مترمکعب گاز را برای کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا تامین می کرد؛ حــال آنکه به گفته آژانس 
بین المللی انرژی، تحقق این امر در سال2023 
بســیار بعید خواهد بود. عالوه بــر این، کاهش 
نیازهای چین به گاز طبیعی مایع در سال جاری 
سبب شد تا دســت اروپایی ها برای خرید این 
فراورده گازی بازتر شــود. آژانــس بین المللی 
انرژی تأکید می کند که با توجه به رشد اقتصادی 
چین، این کشور ممکن است حجم بیشتری از 
تولید جهانی گاز طبیعی مایع را در سال آینده 
به ســوی خود جلب کند و در این صورت اروپا 

سهم کمتری نصیبش خواهد شد.
روزنامه ال پائیس نیز با اشــاره به ریســک های 
انرژی برای صنایع اروپایی نوشــته: »تحوالت 
مثبت اما کوتاه مدتی چــون کاهش قیمت گاز 
در ماه های گذشــته نمی تواند چالش هایی که 
صنایع وابســته به انرژی اروپــا به دلیل قیمت 
باالی برق و گاز با آن روبه رو شــده اند را پنهان 
کند. واقعیت این اســت که اروپا شاید به لحاظ 
فنی دچار رکود اقتصادی تمام عیار نشــود، اما 
چشم انداز رشــد اقتصادی این منطقه به دلیل 
بحران انرژی و اختــالل در زنجیــره تامین و 
همچنین پیش بینی ها نســبت به کمبود گاز و 
افزایش قیمت برق در زمستان آینده همچنان 
ضعیف است. اروپایی ها برای کنار گذاشتن کامل 
گاز روســیه به منابع و زیرساخت های جدیدی 
نیاز دارنــد که تامیــن آن در کوتاه مدت اگر نه 

غیرممکن که بسیار دشوار خواهد بود«

پــس از آغــاز جنــگ، غــرب در 
نخســتین اقدامات تالفی جویانه 
خــود تــالش کــرد تــا بــا یافتــن 
گاز،  جدیــد  تامین کننــدگان 
واردات گاز از روســیه را متوقــف 
کرده و در این مســیر مجموعه ای 
از تحریم ها را بــرای منزوی کردن 
مســکو اعمــال کنــد. امــا تبعــات 
تحریم هــای غربــی علیــه روســیه 
و  گرفــت  را  اروپایی هــا  دامــن 
هزینه هــای زندگــی و تــورم چنان 
جهشــی یافــت کــه در چنــد دهــه 

اخیر بی سابقه بوده است

در ماه های گذشــته افزایش قیمت ها 
و تــورم ناشــی از جنــگ باعث تشــدید 
نارضایتی ها و تظاهرات های سراسری 
در کشورهایی چون انگلیس، فرانسه 
و آلمان شــده اســت. افزایش شــدید 
قیمت انرژی تاثیر چشمگیری بر درآمد 
قابل تصرف خانوارهای اروپایی داشته 
و آن را کاهش داده است. درآمد قابل 
تصرف درآمدی است که فرد می تواند، 
به مصرف و پس انداز، تخصیص دهد 
و مقــدار آن، از طریــق کســر كــردن 
مالیات بر درآمد از درآمد شــخصی به 

دست می آید

فرزاد کازرونیگزارش
روزنامه نگار

این آغاز راه بحران 
انرژی اروپاست

قیمت گاز در تابســتان گذشــته، به شــدت 
افزایش یافت و باعث شد تا پیش بینی ها درباره 
خاموشی ها طوالنی، جیره بندی و سرمازدگی 
مردم در خانه هایشــان در زمستان باال بگیرد 
اما روند افزایــش قیمت گاز متوقف شــده و 
کاهش یافته است؛ چرا که مشخص شده، اکثر 
کشورهای اروپایی تا حد زیادی موفق شده اند 
که مخازن گاز خود را پیش از زمستان پر کنند. 
اما تصور اینکه بحران انرژی در اروپا تمام شده، 
تصور اشتباهی است؛ چرا که از بسیاری جهات، 

این بحرانی است که تازه شروع شده است.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از 
حمله به اوکراین تالش کرده تا از ذخائر عظیم 
نفت و گاز روسیه به عنوان ابزاری برای تضعیف 
مخالفان غربی خود اســتفاده کنــد. با توجه 
به وابســتگی آلمان، ایتالیا و دیگر کشورهای 
اروپایی به انرژی ارزان روسیه، این نگرانی در 
بروکسل وجود داشت که ایســتادن در برابر 
مسکو تبعات سنگین اقتصادی ـ اجتماعی برای 

قاره اروپا در پی داشته باشد. 
با آشکار شدن تهدید اسلحه گاز پوتین علیه 
بروکسل، کشــورهای اروپایی تالش کرده اند 
تا منابع جایگزینــی پیدا کنند کــه یکی از 
مهم ترین آنها واردات گاز ال ان جی از آمریکا 
بود. همزمان اروپایی ها با اعالم ســقف قیمت 
برای انرژی روسیه تالش کرده اند تا از خانوارها 
و کسب وکارهای اروپایی حمایت کنند. اکنون 
برنامه هــای پرهزینه به اســتقراض بیشــتر 
دولت ها دامن زده اما توانسته تاحدی بی ثباتی 
اجتماعی را کنترل کرده و جلوی کوچک شدن 
اقتصادهــا را بگیرد. مصــرف گاز هم به دلیل 
افزایــش هزینه ها، زمســتان مالیم و کاهش 
تقاضا در بخش صنعتی به طور چشــمگیری 
کم شده است. تاسیســات ذخیره سازی گاز 
در اروپا نیز در مقایســه با سال های گذشته، 
عملکرد نســبتا بهتری داشته است. براساس 
نرخ کنونی تقاضا، این قــاره احتماال با 30 تا 
50 میلیارد مترمکعب گاز ذخیره شده تا فصل 
بهار پیش می رود. این بدان معناست که بعید 
است اروپا در زمستان امسال با بحران جدی 
انرژی مواجه شــود، مگر اینکه تقاضا به دلیل 
تغییــرات ناگهانی آب وهوایــی افزایش یابد. 
اما واقعیت این اســت که برای اعالم پیروزی 
هنوز خیلی زود است؛ چون اروپا برای تضمین 
نیازهای انرژی خود برای زمســتان 2023 تا 
2024 و پس از آن با چالش های جدی روبه رو 
است. دوره ای که مسکو به  عنوان تامین کننده 
اصلی نیازهای انرژی اروپــا عمل می کرد، به 
پایان رســیده و بازگشــت به دوران پیش از 
جنگ نیز در کار نیست. در این میان، اروپا باید 
نیازهای خود را به شیوه دیگری رفع کند اما 
کنار گذاشتن انرژی ارزان روسیه کار راحتی 
نیست. با وجود کاهش واردات انرژی از زمان 
آغاز جنگ، روسیه همچنان بیش از 40درصد 
از گاز ذخیره شده اروپا برای زمستان امسال 
را به خود اختصاص داده است. به بیان ساده تر 
اینکه، اگر اروپــا در بهار ســال آینده حدود 
50میلیارد متر مکعب گاز داشته باشد، برای 
عبور ایمن تا بهار 2024 بایــد دوباره مقادیر 
بسیار زیادی گاز ال ان جی وارد کند. این بدان 
معناست که اروپا باید با در نظر گرفتن سطح 
تقاضای امروز جامعه جهانی برای گاز طبیعی، 
حداقل 30 تا 35 درصد از بــازار جهانی گاز 
ال ان جی را به خود اختصاص دهد و به محض 
اینکه حجم قراردادهای قبلــی پایان یافت، 
قراردادهای جدید را منعقــد کند که عملی 

کردن آن بسیار دشوار است. 
واردات گاز ال ان جی اروپا از آمریکا، امســال 
12 درصد افزایش داشته است اما این نرخ رشد، 
نمی تواند افزایش پیدا کنــد؛ چرا که در حال 
حاضر صادرات آمریــکا در باالترین ظرفیت 
خود قرار دارد. از سوی دیگر، حتی اگر آمریکا 
امکان صادرات بیشــتر گاز طبیعی را داشت، 
ظرفیت اروپــا برای پردازش این گاز بســیار 
محدود اســت. گرچه اروپایی هــا طرح هایی 
را بــرای افزایش زیرســاخت های الزم برای 
پردازش گاز ال ان جی آغاز کرده اند اما به نتیجه 
رسیدن این طرح ها، چند ســالی زمان الزم 

دارد؛ چیزی که اروپایی ها به شدت کم دارند.
عالوه بر این، بخش زیادی از واردات ال ان جی 
به اروپا در ســال جاری از روســیه وارد شده 
که ادامه این روند به دلیل تحریم ها در ســال 
آینده، امکان پذیر نخواهد بود. تقاضای جهانی 
برای ال ان جی نیز در ســال آینــده احتماال 
افزایش خواهد یافت؛ به ویژه اینکه چین با کنار 
گذاشتن سیاست کووید صفر، در انتظار رشد 
اقتصادی و در نتیجه افزایش تقاضا خواهد بود. 
گاز ال ان جی همین حاال هم بسیار گران است 
و احتماال در ماه های آینده نیز با افزایش تقاضا، 

گران تر هم خواهد شد. 
در بخش انرژی های تجدیدپذیر نیز، شاید این 
انرژی ها در سال های آینده بتوانند جایگزین 
بخشی از انرژی روسیه شوند اما در کوتاه مدت 
نمی توانند بــه رفع چالش هــای پیش روی 
اروپایی هــا کمــک چندانی کننــد؛ چرا که 
برنامه ریزی، تامین مالی و ساخت مزارع بادی 
و خورشیدی یک فرایند زمان بر چندین ساله 
اســت. این بدان معناســت که سوخت های 
فســیلی، همچنان برای مدتی نقش کلیدی 
در رفع نیازهای انرژی اروپا خواهند داشــت. 
بنابراین بحران انرژی اروپا در آینده ای کوتاه به 
پایان نخواهد رسید و تاثیرات کالن اقتصادی 
آن تا سال های متمادی ادامه خواهد داشت.   

جاستین تامسون یادداشت
کارشناس شرکت تی . رو پرایس 
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بحران گازی اروپا، میراث جنگ اوکراین
 با وجود خوشبینی اروپایی ها نسبت به پایان بحران انرژی، کارشناسان معتقدند که هنوز تا نقطه پایان بحران

راه درازی باقی است  و سال2023 زمان اصلی بروز بحران است

زمستان سخت بدون روتوش
انکار زمستان سخت اروپا و القای وقوع زمستان سخت برای ایران، چیزی جز 
یک سناریوی رسانه ای توسط برجامیون برای فشار به دولت سیزدهم جهت 

پذیرفتن شروط آمریکا در مذاکرات غیرمستقیم نیست  

مقایسه خسارت اروپا و ایران در زمستان سخت
بهتر است مقایسه ای بین بحران گازی اروپا و کمبود گاز موردی در ایران داشته 
باشــیم. طبق گزارش بلومبرگ فقط خســارت اروپا در حمایــت از قبوض گاز 

مصرف کنندگان اروپایی بیش از هزار میلیارد دالر است  

افزایش قیمت 
هیزم در آلمان 

یکی دیگــر از پدیده های 
عجیب در زمستان سخت 
اروپا، روی آوردن مردم به 
اســتفاده از هیزم به عنوان 
سوخت برای گرمایش خود 
بوده اســت. راشاتودی در 
گزارشی از افزایش بیش از 
85درصدی قیمت هیزم در 
آلمان به دلیل افزایش تقاضا 

خبر می دهد. 

گرم کردن 
خانه ها با خاک 

گربه 
 

رسانه تلگراف در گزارشی 
عنوان کرد که به دلیل کمبود 
انــرژی و افزایــش قیمت 
آن، انگلیســی ها با خاک 
گربه خانه هایشــان را گرم 
می کنند. یکی از بزرگ ترین 
شــرکت های تامین کننده 
غــذای ســگ و گربه در 
انگلیس اعالم کرد که فروش 
خاک گربه )تکه های فشرده 
چوب که زیر گربه می ریزند( 
در هفته های اخیر به شدت 
افزایش یافته و دلیلش هم 
اســتفاده مردم انگلیس از 
خاک گربه برای گرم کردن 

خانه هایشان است.

تعطیلی کمپانی 
 بزرگ مواد غذایی 

در فرانسه

طبــق گــزارش روزنامه 
فیگارو، کمپانــی بزرگ 
غذایی فرانســه به دلیل 
قبوض سرســام آور برق 
تعطیــل شــد. کمپانی 
کوفیجئــو مالک چندین 
برند غذایی فرانسوی، نصف 
کارخانه های خود را به دلیل 
10برابر شدن قبوض انرژی 

تعطیل کرد.
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آغاز جنگ اوکراین
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نکته

 قطعی برق معابر  
در زمستان 

فرانسه

به گــزارش یورونیوز دقت 
کنید. این رسانه قطعی برق 
معابر و خیابان ها را به عنوان 
یک تدبیر توســط دولت 
فرانسه برای مقابله با بحران 
انرژی عنوان کرده اســت؛ 
درحالی که اگر همین اتفاق 
در ایران رخ می داد، نشانه 

زمستان سخت بود!
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مرور

بحران گازی اروپا از کجا شروع شد؟

وقوع جنگ روسیه و اوکراین در 24فوریه سال گذشته میالدی، 
یک نقطه عطــف در نظم بازار انــرژی دنیا بود. روســیه یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت و گاز دنیاست 
و اروپا نیز یکی از مصرف کنندگان بــزرگ انرژی، که بعد از وقوع 
این جنگ، دوطرف دعوا، یعنی روســیه و اتحادیه اروپا به سمت 
یک تقابل و جنگ انرژی گسترده حرکت کردند. تا پیش از جنگ 
اوکراین، روسیه ساالنه 200میلیارد مترمکعب از نیاز 450میلیارد 
مترمکعبی اروپا به گاز را تامین می کرد و گاز روســیه در ســبد 
گاز اروپا سهم 35درصدی داشــت، اما بعد از 24فوریه، روسیه 
و اروپا 2اقدام مقابله ای را در جنگ انرژی علیه همدیگر اجرایی 
کردند. اتحادیه اروپا با اعمال تحریم نفتی علیه روســیه، خرید 
نفت و فرآورده های نفتی این کشــور را از 5دسامبر سال2022 
و 5فوریه سال2023 به صفر رساند و روســیه نیز در واکنش به 
این اقدام، محدودیت های جدی بر صــادرات گاز به اروپا اعمال 
کرد. توقف صادرات گاز روســیه به اروپا و کسری 200میلیارد 
مترمکعبی کشورهای اروپایی برای تامین گاز موردنیاز موجب شد 
که کلیدواژه هایی با عنوان »زمستان سخت« یا »زمستان سرد« 
یا حتی »زمستان سردتر« در رسانه های خارجی و داخلی متولد 
شود و مؤسسات معتبر انرژی بین المللی به بحران گاز اروپا و چالش 
تامین انرژی این کشور در زمستان امسال )پیک مصرف( بپردازند.

زمستان سخت اروپا به چه معناست؟

قبل از بررسی نشانه های زمستان ســخت اروپا و مقایسه آن با 
زمستان ایران، ابتدا بهتر است یک تعریف دقیق درباره زمستان 
سخت داشته باشیم. اینکه زمستان سخت اروپا به چه معناست؟ آیا 
بدین معناست که اروپایی ها قرار بوده همگی منجمد و نابود شوند؟ 
آیا منظور از زمستان سخت این است که قاره اروپا بعد از زمستان 
از نقشه جغرافیای جهانی حذف خواهد شد؟ قطعا خیر. این تصور 
فانتزی درباره زمستان سخت اروپا و یخ زدن همه اروپایی ها بیش 
از آنکه ساخته و پرداخته رسانه های ایرانی باشد، ابتدا در رسانه های 
خارجی به تصویر کشیده شده است؛ به طور مثال مجله اشپیگل 
آلمان در طرح روی جلد خود با تیتر »آلمان بر لبه سقوط« یک 
خانواده 2نفره آلمانی و اجبار آنها به حذف نیازهای روزمره ازجمله 

انرژی را به نمایش گذاشته است.

یخ زده در اروپا
 یا مثــال مجله اکونومیســت
»the economi s t«در 
گزارش هــای متعــددی بــا 
عناویــن »یــخ زده« و »خطر 
زمســتان آینده اروپا« اینگونه 
به مخاطبــان اروپایی خود القا 
می کرد که در زمستان به دلیل 
کمبود گاز همگی یخ خواهند زد. 
این بازنمایی رسانه ای زمستان 

سخت اروپا در رسانه های اروپایی بیشتر جنبه هشداردهی داشته 
و طبیعتا نمی تواند تعریف درستی درباره زمستان سخت اروپا و 
مقایسه آن با ایران را ارائه دهد. اما زمســتان سخت اروپا به چه 
معناست؟ بدین معناست که تحریم گازی روسیه علیه کشورهای 
اروپایی و بحران گاز این کشورها، هزینه و خسارت سنگینی را بر 
آنها وارد خواهد کرد؛ نه اینکه آنها را به طور کلی نابود کند. مشابه 
این اتفاق در تحریم نفتی آمریکا علیه ایران نیز رخ داده اســت. 
در واقع درست اســت که ایران هم اکنون بیش از 10سال است 
که تحت تحریم آمریکاست، اما نابود نشــده و نسل ایرانی ها رو 
به انقراض نیســت، بلکه هزینه چند میلیــارد دالری بر اقتصاد 
کشور تحمیل شده است. زمستان سخت اروپا نیز دقیقا به همین 
معناست که برخالف تصویرسازی رسانه های اروپایی برای هشدار 
به مردم شان، آنها یخ نخواهند زد، بلکه هزینه سنگینی در حد چند 

100میلیارد دالر در سال پرداخت خواهند کرد.

پویش »هر خانه یک اتاق گرم« در ایتالیا
اخیرا سایت خبری thelocal از نسخه پوشیدن لباس بیشتر 
برای گرمایش به عنوان جایگزین گاز روسیه در خانه ایتالیایی ها 
رونمایی کرده است. با اعمال محدودیت بر جریان واردات گاز از 
روسیه تقریبا همه مردم ایتالیا قصد دارند امسال مصرف سوخت 
خود را از طریق ترکیبی از کاهش گرمایش، پوشیدن الیه های 
بیشتر لباس، خاموش کردن چراغ ها و محدود کردن استفاده 
از لوازم خانگی کاهش دهند. برخی هم به اقدامات سخت تری 
متوسل خواهند شد. یک شهروند ایتالیایی در مصاحبه با سایت 
خبری thelocal گفته است خانه آنها فاقد عایق است؛ بنابراین 
در یک اتاق زندگی و فقط آن را گرم می کنند. او گفت که قصد 
دارد هر روز صبح هیزمی را آتش بزند که از آن برای پخت وپز 
نیز استفاده کند تا وابستگی خود را به گاز و گرمایش مرکزی 
کاهش دهد. این شــهروند ایتالیایی افزود:  من حمام های با 
زمان کوتاهی خواهم داشــت و مانند دوران جوانی در حال 
شستن ظروف در یک کاسه هســتم. این وضعیت برای اکثر 
شهروندان ایتالیا به همین صورت است. توجه داشته باشید که 
این سختگیری های اعمال شده بر شهروندان ایتالیایی در یک 
سال گذشته، به صورت خیلی لطیف تر و صرفا برای چند روز )و 
نه یک سال( به مردم ایران توصیه شده است؛ مثال اخیرا پویش 
»هر خانه یک اتاق گرم« برای گذر از پیک سرمای بی سابقه در 

ایران توسط شرکت ملی گاز تبلیغ شده است. 
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زمستان سخت 
بدون روتوش
10 اتفاق عجیب و گسترده در بحران گازی اروپا که سوژه رسانه ها شد

انکار زمستان سخت اروپا و القای وقوع زمستان سخت برای ایران، چیزی جز یک سناریوی رسانه ای توسط برجامیون 
برای فشار به دولت سیزدهم جهت پذیرفتن شروط آمریکا در مذاکرات غیرمستقیم نیست. اینجا 10 اتفاق عجیب و 
گسترده در بحران گازی اروپا را که خود رسانه های خارجی به آن اعتراف کرده اند، مرور کرده ایم. این 10 اتفاق عجیب 
در زمستان سخت اروپا، تنها گوشه ای از بحران انرژی در کشورهای اروپایی است که در یک سال گذشته با آن درگیر بوده اند، اما در ایران صرفا برای چند روز 
ادارات دولتی تعطیل شده اند و قطع گاز نیز فقط در یک شهر تربت جام رخ داده است. همانطور که مشاهده می شود بحران گازی اروپا از جهت ابعاد بسیار گسترده تر 
از ایران است و اصال اتفاقات ایران حتی یک نمونه کوچک از زمستان سخت اروپا نیز نیست. البته در روزهای گذشته برخی رسانه های داخلی سعی کرده اند تا با 
بزرگ  نمایی اتفاقات موردی در ایران، اینگونه القا کنند که زمستان سخت برای ایران رخ داده است؛ نه اروپا؛ درحالی که بحران گازی اروپا به قدری جدی است که 

هزاران گزارش و مقاله در رسانه های خارجی نوشته شده است و موضوع، یک مسئله سطح کالن انرژی بین الملل درباره تغییر نظم انرژی دنیاست.  یکماتفاق

 دوماتفاق

سوماتفاق

چهارماتفاق

سیاست های سختگیرانه 

 
برای کاهش مصرف گاز

ف گاز در کشورهای اروپایی 
s در گزارشی میزان کاهش مصر

 tatis ta مؤسسه

ت تا نوامبر2022 نسبت به میانگین سال های 2017 تا 2021 را نشان 
در آگوس

می دهد. طبق تصویر، به طور میانگین کشورهای اروپایی بین 20تا 30 درصد از 

ش داده اند.
 خود را کاه

مصرف گاز

ن تأثیر گسترده ای بر 
واضح   است که بهینه ســازی در چند ماه نمی تواند چنی

با درباره 
گاز اروپا داشته باشد و پشت این نمودارهای سبزرنگ و زی

کاهش مصرف 

گاز اروپا، محدودیت های جدی در مصرف انرژی در بخش خانگی 
کاهش مصرف 

ها اثر منفی داشته 
فاه خانوار

و صنایع نهفته است؛ محدودیت هایی که همگی بر ر

رد کرده است.
اد اروپا وا

ی را بر اقتص
و خسارات زیاد

دار سبزرنگ مؤسسه 
 گاز اروپا صرفا به یک نمو

محدودیت های جدی در مصرف

 گاز اروپا به قدری جدی است که هر جای آن 
s tatis ta ختم نمی شود و بحران

ی از اتفاقات 
موارد متعدد

د. در ادامه 
را محکم بگیرید، از جای دیگر بیرون می زن

ت آورده 
عجیب و غریب در اتحادیه اروپا تحت تأثیر بحران گازی و زمستان سخ

شده است.

تعطیلی کمپانی بزرگ مواد غذایی 

در فرانسه 

ش روزنامه فیگارو، کمپانی بزرگ غذایی فرانسه 
طبق گزار

سام آور برق تعطیل شد. کمپانی کوفیجئو 
به دلیل قبوض سر

مالک چندین برند غذایی فرانسوی، نصف کارخانه های خود 

را به دلیل 10برابر شدن قبوض انرژی تعطیل کرد.

سوپرمارکت های زنجیره ای فرانسوی، 
همچنین فدراسیون 

هشدار داد که فرانسه ممکن است به دلیل قطعی و قطع برق 

ساد موادغذایی 
ی در زمینه ف

احتمالی با مشــکالت عمده ا

سوپرمارکت ها زمان کافی برای 
شود؛ زیرا بسیاری از 

مواجه 

آمادگی  قطعی برق را ندارند. 

هشدار انگلیسی برای اجرای خاموشی ها

ت بریتانیا جدول خاموشــی بخش خانگی را منتشر کرد. 
دول

)تصویر6( این خاموشی ها ذیل برنامه »کد اضطراری تامین برق« 

تانیا تعریف شــده است که به صورت 
گاز در بری

به دلیل بحران 

چرخشی بر شهروندان اعمال می شود.

طبق این جدول خاموشی، مناطق مختلف به 1۸بلوک مصرفی 

ر روز نیز به ۸دوره 3ساعته تقسیم می شوند و سپس در سطح 
و ه

یک هشدار، هفته ای ۹ساعت برق خانگی مشترکان قطع خواهد 

شد. البته درصورت بروز مشکالت بیشتر و اجرای سطح 5هشدار 

ی در هفته به 45ساعت خواهد رسید.
میزان این خاموش

ه در ایــران نه تنها در 
انیــا در حالی رخ داد ک

ق در بریت
این اتفا

ن نیز خبری از انتشار جدول خاموشی ها 
زمستان، بلکه در تابستا

و قطعی برق مشترکان خانگی و تجاری نبود.

گرم کردن خانه ها در انگلیس با خاک گربه 

ف در گزارشی عنوان کرد که به دلیل کمبود انرژی 
رسانه تلگرا

و افزایش قیمت آن، انگلیســی ها با خاک گربه خانه هایشان را 

گرم می کنند. یکــی از بزرگ ترین شــرکت های تامین کننده 

غذای سگ و گربه در انگلیس اعالم کرد که فروش خاک گربه 

د( در هفته های 
ه زیر گربه می ریزن

)تکه های فشــرده چوب ک

تفاده مردم انگلیس 
اخیر به شدت افزایش یافته و دلیلش هم اس

از خاک گربه برای گرم کردن خانه هایشان است.

ن معنا نیست که االن همه 
البته دقت کنید که این گزارش، بدی

اروپایی ها به دنبال خاک   گربه هستند، بلکه این مسئله به عنوان 

ت در حالی در 
ی در اروپاست. این اتفاقا

نشــانه ای از بحران انرژ

اروپای مرفه و پیشرفته رخ داده که در ایران اصال خبری از این 

دست مسائل نیست.

پنجماتفاق

قطعی برق معابر و خیابان ها 

 
در زمستان فرانسه

ورونیوز دقت کنید. این رسانه قطعی برق معابر 
به گزارش ی

و خیابان ها را به عنوان یک تدبیر توسط دولت فرانسه برای 

مقابله با بحران انرژی عنوان کرده است؛ درحالی که اگر 

همین اتفاق در ایران رخ می داد، نشانه زمستان سخت بود!

رونیوز با تحســین این اقدام نوشت: کشور فرانسه تنها 
یو

ی معابر عمومی خود توانست 
با کم کردن ساعات روشنای

رکوردی تاریخی از صرفه جویــی 20درصدی در حوزه 

انرژی را به ثبت برساند. 
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نگاه

 مقایسه خسارت اروپا و ایران 
در زمستان سخت

بهتر است مقایسه ای بین بحران گازی اروپا و کمبود گاز موردی 
در ایران داشته باشیم. طبق گزارش بلومبرگ فقط خسارت 
اروپا در حمایت از قبوض گاز مصرف کنندگان اروپایی بیش 
از هزار میلیارد دالر است. این هزینه، فارغ از خسارت وارده به 
صنایع اروپا و هزینه هنگفت واردات سوخت از سایر کشورها 
بوده اســت، اما در ایران جنس هزینه ها از جنس عدم النفع 
است؛ نه خسارت. طبق محاسبات، بیشــترین آسیب ایران 
از کمبود گاز )و نه کمبود انرژی( مربوط به مصرف ســوخت 
مایع در نیروگاه هاست که چیزی حدود 8میلیارد دالر است. 
همچنین عدم النفع استفاده از سوخت مایع در صنایع عمده و 
محدودیت گاز پتروشیمی ها در برخی از روزها نیز به 2میلیارد 
دالر نمی رسد و در مجموع می توان تمامی عدم النفع ایران از 
زمســتان را معادل 10میلیارد دالر درنظر گرفت. پس برای 
مقایسه خســارت اروپا و ایران از کمبود گاز، خسارت اروپا را 
صرفا به هزینه هزار میلیارد دالری حمایت از مصرف کنندگان 
محدود می کنیــم و عدم النفع ایــران را به صورت حداکثری 
معادل 10میلیارد دالر درنظر می گیریم. با تقسیم این دو عدد 
بر جمعیت اروپا و ایران، سرانه تنها یکی از خسارت های اروپا از 
زمستان سخت، 1666دالر محاسبه می شود؛ درحالی که این 

رقم برای کل عدم النفع های ایران تنها 117دالر است.

تشویق به دورکاری و تعطیلی ادارات در فرانسه
دولت فرانسه نیز در مواجهه با بحران گازی، طرح سختگیرانه 
»هوشیاری انرژی« را در دستور کار قرار داد. هدف این طرح، 
کاهش 10درصدی مصرف انرژی در 2ســال آینده نسبت به 
سال2019 است. طرح »هوشــیاری انرژی« با هدف مصرف 
کمتر انرژی و بهبود بهره وری انرژی در خانوارها، مشــاغل، 

ساختمان ها، حمل ونقل و مردم انجام می شود.
از جمله دستورالعمل های این طرح عبارتند از: 

   از خانواده ها خواسته می شود در فصول سرد سال دما را در 
اتاق های اصلی به 19درجه سانتی گراد برسانند و در اتاق های 
خواب تا 17درجه کاهش دهند و اگر بیــش از 3روز در خانه 
نیستند، دمای خانه را به 8درجه سانتی گراد برسانند. همچنین 

دمای مناسب برای آبگرمکن ها 55درجه باشد.
  درصورت امکان، شروع اســتفاده از وسایل گرمایشی در 
ابتدای فصل سرد را 15روز به تعویق بیندازند و همچنین پایان 
استفاده از وسایل گرمایشــی در انتهای فصل سرد را 15روز 

زودتر عملی کنند.
  مدیران اجازه دارند در ادارات استفاده از آب گرم به جز موارد 
ضروری را ممنوع کنند و دمای 19درجه برای ادارات نیز باید 

اعمال شود.
  ادارات و مؤسسات برای کاهش مصرف سوخت و انرژی به 

دورکاری تشویق شدند.
  مصرف برق مربوط به روشنایی عمومی کاهش یابد؛ چراکه 
به طور متوســط 30درصد از هزینه برق یک جامعه مربوط 
به همین مورد است که با خاموش کردن چراغ های عمومی 
در زمان های خاص، کاهش شــدت نور و تغییر نورپردازی به 
المپ هــای LED با کنترل خودکار منجــر به صرفه جویی 
انرژی 40 تا 80درصدی با بازگشت سرمایه 4 تا 6ساله می شود.

  خاموش کردن روشــنایی داخلی ساختمان های اداری به 
محض خالی ماندن، کاهش روشنایی بیرون ساختمان به ویژه 
تبلیغات و خاموش کردن آن حداکثر تا ســاعت یک بامداد، 
کنترل گرمایش، تهویه و حتی کاهش ســفرهای گروهی و 

حذف موارد غیرضروری باید انجام شود.
  باشگاه های ورزشی ازجمله فوتبال باید متعهد شوند برای 
مسابقاتی که در روز برگزار می شــوند، زمان روشنایی قبل و 
بعد از مسابقه را 50درصد و برای مسابقاتی که در عصر برگزار 

می شوند این زمان را 30درصد کاهش دهند.
اگر دقت کنید، اتفاقات موردی که در ایران در چند روز اخیر 
رخ داده است، به عنوان یک پروتکل، چندین ماه است که در 
فرانسه در حال اجراست؛ مثال تشــویق مردم به دورکاری و 
تعطیلی موردی ادارات در ایران، به عنوان یک اصل پذیرفته 
شده در طرح »هوشیاری انرژی« فرانســه آورده شده است. 
نکته جالب اینکه برخی رسانه های داخلی، دورکاری و تعطیلی 
ادارات فرانسه در هوای معتدل را نشانه تدبیر دولت این کشور 
برای مقابله با بحران گازی تعریف می کنند، اما اگر این اتفاق 
به صورت موردی و صرفا برای چند روز در پیک سرمای ایران 

رخ دهد، نشانه زمستان سخت ایران است!

مصرف مازوت در اروپا با وجود مالحظه زیست محیطی
یکی از موضوعاتی که اخیرا در رسانه های داخلی طرفدار غرب 
مطرح شده، افزایش مصرف مازوت در نیروگاه های ایران است، 
اما نکته جالب توجه اینکه مصرف مــازوت در اتحادیه اروپا با 
وجود همه پروتکل های زیست محیطی به عنوان یک امر مرسوم 
در حال وقوع است. براساس به روزترین آمار یورواستیت، ساالنه 
10میلیون و650هزار تن مازوت معادل 12میلیارد لیتر در اروپا 
مصرف می شود. 53درصد از مازوت مصرفی اروپا در نیروگاه ها، 
32درصد برای مصرف صنایع و 15درصد دیگر در حمل ونقل 
استفاده می شود. به منظور مقایســه مصرف مازوت در ایران و 
5کشور اروپایی، بررسی شاخص »سرانه مصرف ساالنه مازوت« 
در دستور کار قرار گرفته است. این شاخص از تقسیم مصرف 
ساالنه مازوت بر جمعیت کشــورها به دست آمده و بر مبنای 
اطالعات اداره آمار کمیسیون اروپا برای 5کشور عضو اتحادیه 
اروپا محاسبه شده است. بر مبنای این محاسبه سرانه مصرف 
ساالنه مازوت در هلند، سوئد، ایتالیا، آلمان و فرانسه به ترتیب 
576.9، 420.5، 102.6، 83.7 و 73 لیتر به ازای هر نفر است. 
این در حالی است که شــاخص مذکور در ایران براساس آمار 
مصرف مازوت در صنایع و نیروگاه به عدد 92.9 لیتر به ازای هر 
نفر در سال می رسد. در شرایطی کشوری مانند هلند 6.2 برابر 
ایران در هر ســال مازوت مصرف می کند که این سوخت تنها 
سوخت آالینده مورد استفاده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
نیست و مصرف گسترده زغال سنگ با آالیندگی بیشتر نسبت 

به مازوت در اروپا شدت گرفته است.
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ششماتفاق

هفتماتفاق

کاهش تولید صنعت فوالد اروپا و جهش ایران

روپا، تولید فوالد در 
طبق آمار انجمن جهانی فوالد، با وقوع بحران انــرژی در ا

ر و نوامبر2022 
امبر، اکتب

 4ماه آگوســت، سپت
ه اروپا کاهش یافت و در

اتحادی

به ترتیب به میزان 6.9، 8.2، 9.2 و 10.1درصد افت کرد.

اه نوامبر ســال جاری، همزمان با تامین پایدار انرژی 
این درحالی است که در  م

ظیر ترکیه، آلمان و 
د ما با 8درصد افزایش تولید از کشــورهایی ن

در ایران، فوال

م در دنیا 
ت و با 2.9 میلیون تن تولید ماهانه به جایگاه هفت

برزیل پیشــی گرف

شور، مرتبط با صنایع پایین دستی 
رسید. عمده پیشنهادهای صادرات فوالد ک

حوزه فوالد در کشورهای اتحادیه اروپاســت که از این محصول به عنوان ماده 

ستفاده می کنند.
اولیه ا

روپا از زمان شــروع 
طبق اعالم آژانــس بین المللی انرژی، مصرف گاز صنایع ا

گ اوکراین به میــزان 25درصد کاهش یافته و نیمــی از صنایع کود اروپا 
جن

ص مواد شیمیایی تبدیل 
ک واردکننده خال

تعطیل شده اند و هم اکنون اروپا به ی

ز در گزارشی عنوان کرده که 
د اکونومیکس نی

شده است. همچنین آکســفور

پا 5برابر 
د؛ زیرا قیمت انرژی در ارو

 اروپا در حال انتقال به آمریکا هستن
صنایع

آمریکاست.

 90میلیارد دالر ناقابل 

برای واردات LNG گران

ه اروپا، کشورهای 
گ اوکراین و ایجاد تنش بین روسیه و اتحادی

با وقوع جن

ت گاز ارزان تر روسیه مواجه شدند و به ناچار 
ت در واردا

اروپایی با محدودی

گاز طبیعی مایع شده( با قیمت باالتر برای تامین 
( LNG به سمت واردات

دنیاز حرکت کردند.
برق مور

 اروپا در مسیر ثبت 
LNG واردات ،Refi

nitiv طبق گزارش مؤسســه

روپا تا پایان 
ار دارد. حجــم واردات LNG ا

رکورد جدیــد در 2022 قــر

سپتامبر ســال جاری 128 میلیارد مترمکعب ثبت شده که 16.5درصد 

ونا( بوده 
التــر از کل2021 و 8درصد باالتر از 2019 )قبل از شــیوع کر

با

ال از مرز 150میلیارد مترمکعب تا پایان 2022 فراتر خواهد 
است و احتما

میلیارد دالر 
رفت.طبق این گزارش، هزینه واردات LNG برای اروپا به 90

خواهد رسید؛ این درحالی است که سال گذشته اروپایی ها برای پر کردن 

میلیارد دالر هزینه کرده اند؛ یعنی هزینه 
ی خود فقط 30

مخازن ذخیره ساز

3برابری واردات LNG در سال2022.

هشتماتفاق

نهماتفاق

دهماتفاق

افزایش قیمت هیزم در آلمان و کوپن 

هیزم در فرانسه

ت اروپا، 
یکی دیگــر از پدیده های عجیب در زمســتان ســخ

اده از هیزم به عنوان ســوخت برای 
روی آوردن مردم به اســتف

ی از افزایش 
ی در گزارشــ

گرمایش خود بوده اســت. راشاتود

بیش از 85درصدی قیمت هیزم در آلمان به دلیل افزایش تقاضا 

خبر می دهد. پیش از این تصاویــری از بریدن و دزدیدن چوب 

نیمکت ها و درخت ها در آلمان در رســانه های مجازی منتشر 

the عنوان کرده است 
local ی

شده بود. همچنین سایت خبر

 خود را با 
فر از افرادی که خانه

که دولت فرانسه برای 2.6میلیون ن

هیزم گرم می کنند، کوپن های هیزم به ارزش 50تا 200یورویی 

ک در هزینه ها پرداخت می کند؛ اتفاقاتی که وقوع آن به 
برای کم

ی واقعا عجیب و شگفت آور است.
این گستردگ

قیمت زغال سنگ در اروپا 

157درصد افزایش یافت

ی اروپا تنها به سوزاندن هیزم و مازوت و 
اما بحران گاز

استفاده از خاک   گربه ختم نمی شود، بلکه اروپایی ها 

با صرف نظر از همه پروتکل های زیســت محیطی، به 

ی آورده اند.
اده از زغال سنگ رو

تشدید استف

گ در اروپا 
ق گــزارش بروگل، قیمــت زغال ســن

طب

157درصد نســبت به قبل از جنگ اوکراین افزایش 

ی نیز از 
ی آناتولــ

یافته اســت. همچنین خبرگــزار

 4برابر شــدن قیمت زغال ســنگ در برخی کشورها 

خبر می دهد.

تورم 40درصدی موادغذایی در ایتالیا

ر اروپا منجر به افزایش قیمت برق نیز 
افزایش قیمت گاز د

ق در اروپا 
شده اســت. طبق گزارش اویل پرایس، قیمت بر

6برابر شده اســت و از بین 10کشور با قیمت باالی برق در 

شور اروپایی هستند.
دنیا، 8ک

ز در گزارشــی عنوان کرده که قیمت برق در 
راشاتودی نی

ایتالیا 329درصد رشد داشــته که این موضوع باعث تورم 

بی سابقه موادغذایی در این کشور شــده است. طبق این 

تالیا افزایش شدیدی 
گزارش، تورم موادغذایی اساسی در ای

داشــته؛ به گونه ای که قیمت روغن های گیاهی نسبت به 

ت کره 43 درصد و قیمت شکر 
سال گذشته 55درصد، قیم

39درصد باال رفته است.
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رونماییازپروژهای
برایامتیازدهیبهآمریکا

اینکه متوجه شــویم زمســتان 
سخت برای اروپا رخ داده است یا 
ایران، چندان کار سختی نیست؛ 
فقط کافی است کمی رسانه های 
خارجی و گزارش های مؤسسات 
معتبر بین المللی را مطالعه کنیم 
تا به غیرقابل مقایسه بودن این دو رخداد از جهت شدت بحران 

گازی اروپا و ناچیز بودن کمبود گاز در ایران پی ببریم.
اما چرا برخی جریانات رسانه ای نزدیک به غرب، سعی می کنند 
اینگونه به مخاطب القا کنند که زمســتان ســخت برای ایران 
رخ داده اســت، نه اروپا و برخالف تمامی گزارش های خارجی 

زمستان سخت اروپا را به کلی انکار می کنند؟
درواقع دعوای دوطرف درباره زمستان سخت اروپا یا ایران، دعوا 
بر سر واقعیات بحران گازی اروپا نیست، بلکه دعوا بر سر توافق 
هسته ای ایران و آمریکاست و حال زمســتان سخت با خارج 
شدن از بحث کارشناسی واضح، تبدیل به سناریوی رسانه ای 
برجامیون برای حمله به دولت سیزدهم و فشار برای پذیرفتن 

شروط آمریکا برای توافق شده است.
تعریف زمستان سخت برای ایران و انکار زمستان سخت اروپا 
چیزی جز یک سناریوی رسانه ای نیست؛ سناریویی که البته 
با سوءاســتفاده از محســوس نبودن اتفاقات اخیر اروپا برای 
مردم ایران و محســوس بودن اتفاقاتی جزئــی در تربت جام و 
بزرگ نمایی آن در رســانه ها، در حال پیش روی و تأثیرگذاری 
بر افکار عمومی اســت. به زبان ســاده، ابتدا این شبهه توسط 
برجامیون به صورت گســترده در فضای رسانه ای منتشر شد 
که دولت ســیزدهم به این دلیل حاضر به توافق با آمریکا نشد 
که زمستان سخت برای اروپا فرابرسد و سپس توافق در شرایط 
بهتری صورت بگیرد و حال سناریوی رسانه ای دیگری به طور 
مکمل بدین صورت تعریف شده که زمستان سخت اروپا توهمی 
بیش نبوده و درواقع زمستان سخت برای ایران رخ داده است، 
پس ایران باید شــروط و زیاده خواهی آمریکایی ها در مسائل 

هسته ای، منطقه ای و موشکی را در مذاکرات بپذیرد.
درحالی که اساسا دلیل به توافق نرسیدن مذاکرات غیرمستقیم 
ایران و آمریکا ربطی به موضوع زمستان سخت اروپا ندارد، بلکه 
ناشی از عدم موافقت آمریکا برای ارائه تضمین )برای جلوگیری 
از خروج مجدد از برجام( و زیاده خواهی های این کشــور برای 

امتیازگیری از ایران در مسائل امنیتی کشور است.
در مجموع بنابر گزارش های رســانه ها و مؤسســات خارجی، 
موضوع بحران گازی اروپا و زمستان سخت آنها به قدری بزرگ 
است که قابل انکار نیست و از لحاظ شــدت بحران اصال قابل 
مقایسه با وقوع اتفاقات موردی و محدود در ایران نیست، اما در 
ایران این موضوع تبدیل به پروژه رسانه ای برجامیون برای فشار 

به دولت برای پذیرفتن شروط آمریکا شده است.

ریاضتزمستانیاروپا

سیداحسانحسینی؛روزنامه نگاریادداشتدریچه

بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و حتی خارج از آن 
به دلیل وابستگی زیاد به انرژی، زمستان امسال را با ریاضت 
در حال سپری کردن هســتند و مردم ساکن این کشورها 

سرمای سختی را تحمل می کنند.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هلند با اشاره به اینکه 
اروپایی ها با اتخاذ سیاســت های دوگانه سبب وارد کردن 
فشار به مردم خود و کسری منابع انرژی مورد نیاز آنان برای 
عبور از آسمان سخت امسال شده اند، افزود: با وقوع جنگ 
اوکراین با روســیه، اتحایه اروپا واردات گاز از روسیه را به 
حداقل ممکن رساند و برای خرید گاز از این کشور سقفی را 
تعیین کرد که سبب شد روسیه حاضر به فروش نفت با این 
قیمت به این کشورها نشود یا مقدار فروش خود را به حداقل 
برساند. این مسئله منجر به کمبود منابع انرژی در اروپا شده 
است و بسیاری از شــهروندان این کشور را با چالش تامین 

سوخت و انرژی روبه رو کرد.
علی جدی گفت: اکنون مقدار برداشت برخی منابع انرژی 
مانند زغال ســنگ در برخی کشــورهای اروپایی به شدت 
افزایش یافته است که این موضوع منجر به اعتراض فعاالن 
محیط زیست در این کشورها شده اســت. از سوی دیگر، 
اروپایی ها برخالف برخی شعارهای حقوق بشری خود برای 
تامین انرژی مورد نیاز در زمســتان امسال، با کشورهایی 
که کارنامه سیاسی درنقض حقوق بشر دارند وارد مذاکره 
برای خرید انرژی شده اند که این موضوع نشان از دوگانگی 

استانداردهای آنان در تعریف حقوق بشر دارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در ادامه با اشاره به اینکه اروپایی ها همواره مدعی استفاده 
از انرژی هسته ای برای تامین نیازهای انرژی خود بودند اما 
اســتفاده از این فناوری را برای دیگران ممنوع کرده یا در 
مسیر استفاده از آن از سوی کشورهای دیگر سنگ اندازی 
کرده اند، خاطرنشان کرد: غربی ها در شرایطی قادر نیستند 
انرژی مورد نیاز برای گرمای منازل شهروندان خود را تامین 
کنند که تالش دارند با ایجاد زیرساخت های ذخیره سازی ، 
انرژی بحرانی را که به دســت خود ایجاد کرده اند از ســر 
بگذرانند. با این حال، بســیاری از شــهروندان اروپایی به 
موضوع اعتراض دارند و با حضور در خیابان ها، علیه سیاست  
مقامات این کشورها در بی توجهی به نیازهای مردم دست 
به راهپیمایی هایی زده اند که بعضا با خشــونت پلیس نیز 

همراه شده است.
رئیس گروه دوســتی پارلمانی ایران و هلنــد اضافه کرد: 
ریاضت تحمیل شده به مردم از سوی مقامات اتحادیه اروپا، 
در آینده تأثیر خود را در جوامع اروپایی خواهد گذاشت و 
شاید در آینده شاهد تبعات زمســتان امسال در برخی از 

کشورهای اروپایی باشیم.

رئیس گره دوستی ایران و هلند در گفت وگو با همشهری

گفت و گو

آیندهانرژیاروپادرجنگاوکراین
وکشمکشباروســیههمچنان
درپــردهایازابهامقــراردارد.
ازمدیریتمنابعجایگزینبههمراهبســتههای
دیپلماتیکپیشــنهادیدرروابطباروســیهو
خاورمیانهبهعنوانیکراهحلمیانهدرکشورهای
عضواتحادیهاروپایادمیشــود.باحسنمرادی،
اســتادحقوقبینالمللانرژیدانشگاهتهراندر

همینبارهگفتوگوکردیم.

بحثیکهتحتعنوانبحران
انرژیدراروپامطرحاست،
چقدرجدیاست؟زمستان
سختاروپاچقدرواقعیت

دارد؟
اتحادیه اروپا به همراه 3کشور دیگر عالوه بر اتحادیه به 
اندازه جمهوری اســالمی ایران گاز مصرف می کردند. 
علت این است که بســیاری از نیروگاه ها گازی است و 
برق به اقصی نقاط کشیده شده اســت و قیمت گاز و 
برق در اروپا سر به سر است، یعنی شما مجاز هستید یا 
از برق یا از گاز استفاده کنید. با توجه به بحران شدیدی 
که در اثر جنگ اوکراین به وجود آمد، به صورت سنتی 
به خصوص منطقه آلمان قرار بود به وسیله 2خط عظیم 
نورث استریم تغذیه شود که یکی دائر و دیگری در حال 
احداث بود. با ترفندهایی که شاید اذناب آمریکا مرتکب 
شدند و تعمدی بود، بخشــی از نورث استریم در دریا 
منفجر و باعث شــد که جریان گاز قطع شود. این یک 
تدبیر خاصی می خواست و یک فاجعه برای زمستان آتی 
اروپا بود. اروپا مجبور شد که مدیریت کند و به همه مردم 
قبوالند که باید سیستم های هیزمی قدیمی خودشان 
را راه اندازی کنند. آنها سیستم های زغال سنگی قدیمی 
و شومینه های هیزمی داشتند که در بسیاری از نقاط 
دورافتاده از این روش استفاده می کردند. کار دیگری 
که اتحادیه اروپا انجام داد، ذخیره ســازی عظیمی بود 
که ایجاد کرد. براساس آخرین برآوردها، اروپا از حدود 
20درصد این ذخایر استفاده کرده و حدود 80درصد 
باقی مانده است. این بدین معناست که اروپا توانست 
مسئله کمبود گاز و انرژی را مدیریت کند. اروپا بودجه 
باالیی را به قبوض گاز مشترکان اختصاص داد و بخشی 
از قبوض گاز را دولت عهده دار شد تا فشار فزاینده افکار 
عمومی و اروپا کاهش پیدا کند. بنابراین مقدار زیادی 
مساله مدیریت و تا حد زیادی بحران پشت سر گذاشته 
شد. روش های صرفه جویی اروپایی ها از ما قوی تر است 

و حرف شنوی جامعه هم بیشتر است.
شمابهبحثذخیرهســازیگازاشاره
کردید.برخیکارشناسانمیگویندبحراناصلی
درسال2023رخمیدهدکهذخایرگازیآنهاتمام

میشود.نظرشماچیست؟
باالخره آنها که سال سخت کنونی را پشت سر گذاشتند 
سال بعد را هم تدبیر می کنند و با توجه به بهره گیری از 
گاز LNG که ما بیش از 80سال از آن عقب هستیم، این 
گاز را در مخازن حفظ کرده و از آن استفاده می کنند. 
گاز LNG همان گاز CNG ماســت، مضاف بر اینکه 
160درجه با دستگاه مخصوص، تبرید و تبدیل به مایع 
می شود و این گاز مایع بسیار با صرفه است و 90درصد 
 LNG ناوگان حمل و نقل جاده ای آمریــکا اآلن با گاز
حرکت می کند. این گاز سهم بسزایی در زندگی روزمره 

این کشورها دارد. 
گرانیگازدربحثافزایشهزینههای

تولیداروپاتاثیردارد؟
طبیعی است که اثرگذار است ولی وقتی که می گویند 
باید کارگاه ایزوله شود، آنها به قوی ترین روش ممکن 
ایزوالسیون می کنند و تعارف هم ندارند. مثال اگر شرکت 
گاز و شرکت های توزیع برق مشــاهده کنند اسراف و 
تبذیر می شود، با آن برخورد می کنند. همین دیروز من 
از نقطه ای از تهران رد می شدم و سالنی را دیدم که در 

آن کار بازیافت انجام می شــد و همه پنجره های باالی 
سالن باز بود. 

اثــراتگرانــیانرژیبــرصادرات
محصوالتوقدرترقابتپذیریاروپاچیست؟

تاثیر دارد، ولی اروپا این مســئله را به نحو دیگری در 
تولیدش تالفی می کند. 

اصالحاتایجادشدهبرایکوتاهمدت
استیااروپادرمیانمدتوبلندمدتمجبوراست

منابعجایگزینیبرایگازشپیداکند؟
اروپا از زمانی که از زغال ســنگ فاصله گرفت، به فکر 
ایزوالسیون افتاد. هنوز هم در شهرهایی مثل بیرمنگام 
و منچستر و شــهرهای قدیمی انگلستان آجرهایی را 
می بینید که دود زغال سنگ بر آنها نشسته است. من 
در دوران تحصیل در انگلستان جایی زندگی می کردم 
که 4اتاقه بود و به هیچ وجه نمی توانستم این ساختمان 
را گرم کنم و وقتی به ســاختمان 2اتاقه منتقل شدم 
سیستم ایزوله با کمترین مبلغ و به راحتی ساختمان 
را گرم می کرد. آنها مقررات ماده19ساختمان را واقعا 

رعایت می کنند. 
چقدراینتعبیرکهاروپــادرمنگنه
روســیهوآمریکادرجنگاوکراینقرارگرفترا
قبولدارید؟آیابرنامههایتامینانرژیاروپاتحت

تاثیراینمسئلهقرارنگرفت؟

می شود گفت که جنگ اوکراین یک جنگ ناخواسته 
بود. آنها از آمریکایی ها خشنود نیستند که این جنگ 
را به آنها تحمیل کردند. اآلن هم تالش می کنند که به 
نوعی با روســیه کنار بیایند و حاضر نیستند با روسیه 
بجنگند و یک طرف ماجرا باشند ولی این آمریکایی ها 
هســتند که اصرار دارند به عنوان یک طرف جنگ با 
روسیه سرشــاخ شــوند و بهای آن را اروپا می پردازد. 
اروپایی هــا می گویند ما حاضر نیســتیم بهای جنگ 
2قدرت بزرگ را بپردازیم. افکار عمومی اروپا می گویند 
اگر آمریکا با روسیه مشــکل دارد ما نباید بهای آن را 

بپردازیم. 
تامینمنابعانرژیگازیاروپامحدود
بهروســیهباقیخواهدماندیابهمنابعخاورمیانه

نیزنیازدارد؟
اروپا از بعضی خطــوط گازهایی دریافت می کند. مثال 
انگلیس به گاز شمال وابسته است. اما به هر حال کسری 
مصرف و نیازش را باید از یک منبــع خاورمیانه ای یا 

روسیه فراهم کند. 
فکرمیکنیدبحثانتقــالانرژیاز

روسیهبهاروپابهثباتبرسد؟
قطعا اروپا به گاز نورث اســتریم نیاز دارد و دیر یا زود 
با روســیه به یک تفاهمی می رسد که نورث استریم را 

برقرار کند.

اروپاهزینهجنگآمریکاباروسیهرامیدهد
در گفت و گو با حسن مرادی مطرح شد:  افکار عمومی اروپا می گویند اگر آمریکا با روسیه مشکل دارد ما نباید بهای آن را بپردازیم 
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