
روایت یک جشنواره شلوغ

رقیب جدید برای چهارراه استانبول

امنیت در خوی 

مروری بر آنچه در روز های دوم و سوم جشنواره گذشت
 گفت وگو با  هادی مقدم دوست، کارگردان »عطرآلود« 

و مجتبی رشوند، تهیه کننده »یادگار جنوب«

مرکز مبادله ارز و طالی ایران  در بسترهای الکترونیک متولد شد

گشت های ویژه نیروی انتظامی شهرستان خوی 
امنیت را بعد از زلزله تمام و کمال حفظ کرده اند 
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تصاویر جذاب لحظه ورود رهبر معظم انقالب به جمع  دختران جشن فرشته ها را با اسکن این کیو آرکد  ببینید.
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یادداشت
عباس مقتدایی؛  نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

ایام اهلل دهه مبارک فجر فرصت مناســبی برای مرور 
تحوالت عبرت آموز گذشــته با نگاهی به حال و آینده 
ایران به حساب می آید؛ فرصتی که استفاده مناســب از آن، مسیر پیش رو را هموار 
می کند. یکی از آرمان های نظام جمهوری اســالمی از ابتدای تشکیل، طرد هرگونه 
استعمارپذیری بوده اســت؛ آرمانی که به خوبی در قانون اساسی کشور نیز متبلور و 
متجلی شده است. »سیاست خارجی« یکی از عرصه های سنجش میزان تحقق این 
آرمان انقالبی به حساب می آید. مرور تحوالت 4دهه گذشته به خوبی نشان می دهد 
جمهوری اسالمی با درپیش گرفتن راهبردهای ضداستعماری برگرفته از آموزه های 
اصیل اسالمی، از کشــوری تأثیرپذیر و اسیر نظام سلطه، به کشــوری تأثیرگذار 
در مناســبات ســاختار نظام جهانی تبدیل شده اســت؛ موضوعی که از مهم ترین 

دستاوردهای جمهوری اسالمی در حوزه سیاست خارجی به شمار می آید.
امروز ایران، کشوری اثرگذار در معادالت منطقه ای و جهانی محسوب می شود که هیچ 
تحلیلگر منصفی نمی تواند منکر این نقش آفرینی ویژه و استقالل جمهوری اسالمی 
در حوزه سیاســت خارجی شــود. اتخاذ راهبردهای اصولی در حوزه دیپلماسی و 
سیاست خارجی سبب شده امروز ایران به عنوان یکی از مستقل ترین کشورها در حوزه 
سیاست خارجی به حساب  آید. در شرایط کنونی کشورهایی که در زمره نظام سلطه 
قرار می گیرند، ازجمله آمریکا و تروئیکای اروپایی )فرانسه، انگلیس و آلمان(، برآورد 
شفافی از نقش آفرینی جمهوری اسالمی در مناسبات منطقه ای و بین المللی دارند و 
می دانند که ایران در مناسبات ژئوپلیتیک به نفع هر طرفی اقدام کند، کفه ترازو به 
سود او سنگین خواهد شد. دراین زمینه تحوالت سوریه را می توان به عنوان نمونه 

روشنی از این میزان تأثیرگذاری بیان کرد.
تقویت پیوندها و همکاری های راهبردی جمهوری اسالمی در منطقه غرب آسیا ثابت کرده  
اکنون ایران در قامت یک »قدرت نوظهور« ظاهر شده و درحال ایفای نقش راهبردی در 

تحوالت منطقه ای است. برهمین اساس هم هست که اکنون بسیاری 
از دولت ها و ملت هاي منطقه و جهان، برقراری همکاری های راهبردی 

با ایران را به عنوان یک استراتژی محوری، در دستورکار خود قرار داده اند؛ رویکردی که 
نمودهای آن را در حوزه آمریکای التین، آسیا و آفریقا می توان مشاهده کرد.

دستاوردهای بزرگ »استقالل« 
در سیاست خارجی

داده نما
گرافیک؛  حامد یزدانی

جهش بودجه  حمل ونقل همگانی تهران 
در سال آینده

خط 10 
در فاز نخست تکمیل 

خواهد شد.

40 دستگاه 
اتوبوس تا پایان 

سال توسط 
خودروسازی عقاب 

تامین می شود.

140 دستگاه 
اتوبوس برقی 

وارد خطوط تهران 
می شود.

630 واگن 
از طریق فاینانس 

چینی تامین  
می شود.

113 واگن 
به خطوط متروی 

تهران اضافه خواهد 
شد.

خط تهران - پرند 
 در فاز سوم 

افتتاح می شود.

300 واگن 
بازسازی اساسی 

می شود.

600 دستگاه 
اتوبوس تامین 
می شود که 

پیش پرداخت آن 
واریز شده است.

1000 دستگاه 
اتوبوس ناوگان تهران 
در سال آينده توسط 
دولت تامين می شود.

5.5کیلومتر 
از خط 6 و یک کیلومتر از خط 7 به بهره برداری می رسد.

2000 دستگاه 
اتوبوس سال آتی با 

 قرارداد میان شهرداری 
و عقاب تولید می شود.

 ماجرای جشن فرشته  ها
 از کجا شروع شد؟

  کدام دانش آموزان  در جشن
صفحه های 21 تا 24  حضور داشتند؟

صفحه های 13 تا 16

صفحه12

صفحه 11

پهلوی ها؛ بزرگ ترین 
سارقان تاریخ ایران

مروری بر کارنامه سیاه غارت ثروت کشور در دوره 
50ساله سلطنت پهلوی

  شاه هنگام فرار  چقدر سرمایه ایران را  با خود برد؟

  مهم ترین فســاد پهلوی در اقتصاد ایران چه بود؟

چند سند تاریخی  از بی بندوباری  اشرف پهلوی

چه خدماتی برای امنیت روانی زلزله زدگان  داده شد؟

افتتاح تاالر مرکزی فرهنگ و هنر کرمان

پرونده انقالب

پرونده جشنواره

80 گشت
 نیروی انتظامی 
در نقاط مختلف 
استقرار یافتند.

2000 پلیس
نیروی انتظامی 
 امنیت خوی را 
تامین کردند.

3گروهان
 یگان ویژه 

برقراری امنیت را 
برعهده دارند.

 »جشن فرشته ها«
 با حضور صمیمانه  رهبر 
معظم انقالب برگزار شد

ادامه در 
صفحه2

2
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در شب والدت موالی متقیان امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( مراسم معنوی و 
پرطراوت »جشن فرشته ها« با حضور صدها تن از دختران دانش آموزی که به سن 
تکلیف رسیده اند، با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت رهبر معظم انقالب 
اسالمی در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شــد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری، در این مراسم که در فضایی روح بخش و بانشاط برگزار شد، 

دانش آموزان دختر آغاز فصل عبادت و بندگی خود را جشن گرفتند.

 دانش آموزان معلول،دانش آموزان مدرســه کپرنشــین زهکلوت کرمان
 فرزندان شهدای مدافع امنیت،فرزندان شهدای مدافع حرم،حافظان کل قرآن

 یا باالتر از 20جزء  در دیدار با آیت اهلل خامنه ای حضور داشتند

حلقهفرشتهها
بهدورپدر

دستاوردهای بزرگ 
»استقالل« در سیاست خارجی

ازســوی دیگــر در ماه های 
گذشــته، هنگامی که روند 
عضویت ایران در ســازمان همکاری شــانگهای 
تکمیل شد، بسیاری از کارشناسان این واقعیت 
را مطــرح کردند کــه چرخش قــدرت از غرب  
به آســیا درحال رخ دادن اســت، چراکه اکنون 
جمهوری اسالمی می تواند سایر کشورها را برای 
تقویت همکاری های راهبردی تشویق و ترغیب 
کند.بــا توجه به چنیــن تغییــر و تحوالتی هم 
بود که دولتمردان کاخ ســفید بیش از گذشــته 
از قدرت یابی جمهوری اســالمی در مناســبات 
منطقه ای و جهانی احساس خطر کرده  و همه توان 
خود را برای محدود کردن ایران به کار گرفته اند. 
از »تحریم« گرفته تا »تهدیــد« و »بلوکه کردن 
دارایی ها«، ازجمله ابزارهایی است که واشنگتن 
برای فشار آوردن به تهران از آنها بهره گرفته  است، 
اما روند تحوالت از شکست چنین طرح ریزی هایی 

حکایت دارد.
 موفقیت های به دســت آمده در طول سال های 
گذشته نشان می دهد در شــرایط کنونی ایران 
قدرتمندتر از هر زمان دیگری درحال برداشتن 
گام های بلند درمسیر دستیابی به قله های عظمت 
و افتخار است. در چنین هنگامه ای، جوانان این 
مرز و بوم در عرصه های مختلف علم و تکنولوژی 
به افتخارات بزرگی دســت یافته اند. امروز ایران 
عزیز در راه پرورش نیروی انسانی نخبه و کارآمد 
گام های مؤثری برداشــته و جوانان ما با ابتکارها 
و توانایی های خود، توانسته اند جهش های بومی 
و چشــمگیری را در عرصه هــای گوناگون برای 
کشــورمان رقم بزنند. ایران در دهه پنجم وقوع 
انقالب اســالمی، ســرزمینی دارای انرژی های 
چندبعدی برای فعالیت های اثرگذار منطقه ای و 
جهانی خواهد بود و این، به برکت انقالب اسالمی 
مردم ایران و برقراری تفکر اســالمی به دســت 
آمده است.نکته اینجاست که رفع برخی نواقص 
موجود در سطح مدیریت های داخلی، زمینه ساز 
استقالل هرچه بیشتر ایران خواهد بود و امیدواریم 
با گذر از مشکالت خارجی، نقص های داخلی نیز 
با سرعت حل وفصل شود تا شاهد جلب رضایت 

حداکثری مردم سربلند ایران باشیم.

نقل قول خبر

یادداشت

 جشن تکلیفتان را به شما تبریک میگویم.
 عید والدت امیرالمؤمنین علیه السالم را هم به 
همه ی شما دختران عزیزم تبریک عرض میکنم.

 

برای این لحظه هزار بار میشه مُرد
از دیدن حس بچه های شهدا که عکس 
باباهای شهیدشون رو در دست گرفتن 
و حــاال #حضرت_آقــا رو در حســینیه 
همراهی میکنن تا پاکــی و صداقتی که 
بــا دســت و جیــغ و شــعف کودکانــه به 
استقبال رهبر عزیزش میره فطرت پاک 

بچه ها به سمت خوبیها کشش داره
خوبترین بابای دنیا

# حضرت_ماه

@FsHossseini
FsHosseini

 

جشن تکلیفی که دل خیلی ها رو شاد 
کرد ولی بعضی ها رو هم سخت ناراحت 

کرد
و خب تا باد چنین بادا…

#جشن_تکلیف
توییت سیده راضیه حسینی

RaHosseini0@
ای تیرِ غمت را

دل عّشاق
نشانه...

@AminianRaheleh
RahelehAminian

 

این یک تصویر اســتراتژیک است؛ آن 
را به تصویری رمانتیک تقلیل ندهیم!

@mimpedram
محمد پدرام

 

امسال روز #پدر فقط عکس های پدر 
و دختری دیروز حضرت آقــا با دختران 

دهه نودی #ایران عزیز جواب میده

@MsalehSoltani
محمدصالح سلطانی

 

اینجا ایران اســت ، آری ایران اســامی 
که رهبرش هــم روز  #جشــن_تکلیف 
زنان آینــده اش را عید مینامد… کدام 
دین و کدام آیین به این زیبایی مقام زن 
را با آزادی گره میزند جز اسام و جز در 

#جمهوری_اسامی ؟

@Azadi_313kh
زینب آزادی

 

شــیاطین آخریــن تــاش خــود را برای 
بــکار  فحشــاء  بیمــاری  همه گیــری 
بســته اند. اما آنچه آینده تاریخ را رقم 
خواهد زد، کفر به طاغوت و بازگشت 
انســان به فطرت الهی اســت. کفر به 

طاغوت مقدمه ی ایمان بالله است.
و من یکفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد 

استمسك بالعروة الوثقى
ایــران ســرزمین پــرورش فطــرت بشــر 

است.

@yaminpour
وحید یامین پور

 

ای مژدٔه دیدار تو چون عید مبارک
فردوس به چشمی  که ترا دید مبارک

@sarahoushmandi
سارا هوشمندی

 KHAMENEI.IR
@Khamenei_fa

ایراندربرجامطرفمدعیاست
علی باقری کنــی، معــاون وزیــر خارجه : 
ایــران در معادلــه برجــام مدعی اســت و 
بارها اعام کرده کــه در چارچوب توافق 
گذشته حاضر به انجام مذاکرات است. 
ایــران تعامل هــای خــود را بــا طرف هــای 
 مقابــل بــه شــیوه های مختلــف ادامــه 

می دهد. _فارس

تداومتحریمهایبرنامهپهپادیایران
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران : ما در هدف قراردادن عناصر بیشتر 
برنامه پهپادی ایران تردید نخواهیم کرد. 
از ایران می خواهیم مســیر خود را تغییر 
دهد و حمایت از جنگ روسیه را متوقف 

کند._ ایسنا

جشنتکلیف؛یکجشنواقعی
بچه های عزیزم! جشن تکلیف تان را به شما تبریک می گویم. عید والدت امیرالمؤمنین)ع( را هم به همه  شما 
دختران عزیزم تبریک عرض می کنم. ان شاءاهلل که موفق باشید. شما دختران عزیز، نوگالن عزیز من، امشب 
نماز واجب تان را به جماعت در این حسینیه بجا آوردید؛ خدا ان شاءاهلل قبول کند.بچه های عزیزم! جشن 
تکلیف یک جشن واقعی است، واقعا جشن است، واقعا عید است. چرا؟ چون شما از لحظه ای که تکلیف 
می شوید، با خدای متعال حرف می زنید و خدا با شما حرف می زند؛ یعنی شما این قابلیت را پیدا کرده اید که 
خدای متعال با شما حرف بزند، به شما تکلیف بدهد و شما آن تکلیف را به جا بیاورید؛ این یک رتبه  باارزشی 
در عالم انسانیت است که انسان مخاطب خدا شود و خدا با انسان حرف بزند. معنای جشن تکلیف این است 
که شما دیگر بعد از این، بچه نیستید، کودک نیستید، شما نوجوانید، مسئولیت پذیرید و در خانواده تان، در 
محیط مدرسه تان و در محیط های بازی با دوستان می توانید اثر بگذارید. شما می توانید دیگران را هم به راه 
راست راهنمایی کنید، هدایت کنید؛ این مسئولیتی است که برعهده  همه  ماست. یک دختر تازه مکلف شده  

مثل شما، پیش خدای متعال از لحاظ تکلیف، با یک زن بزرگسال یا با یک مرد مسن هیچ تفاوتی ندارد.

درسبخوانیدتاجزوزنهایبزرگکشورشوید
کشور شما، ایران عزیز شما در گذشته زن های بزرگی داشــته و من به شما بگویم امروز زن های 
برجسته  ما از گذشته بســیار بیشــتر هســتند. ما در همه  بخش های علمی، عملی، جهادی، 
مسئولیت پذیری، مدیریتی و... زن های برجسته  مهمی داریم؛ اینها مایه  افتخارند. زن های برجسته  
ـ مایه  افتخارند و در کشور ما زیاد هستند و  ـ هر کشوری زنان برجسته ای داشته باشدـ  در کشورـ 
شما سعی کنید جزو این زنان شوید. چه جوری؟ درس بخوانید؛ درس هایتان را باید خوب بخوانید، 
تکالیف درسی را باید خوب انجام دهید، کار کنید، فکر کنید، کتاب بخوانید تا ان شاءاهلل در آینده 
جزو زن های بزرگ شوید. شما می توانید در این مبارزه  عظیمی که ملت ایران در دوران انقالب با 
ظلم، بدبختی و تبعیض شروع کرده، نقش ایفا کنید؛ همچنان که قبال زنان زیادی نقش ایفا کردند 
و کارهای بزرگی انجام دادند که امروز کارهای اینها کتاب شده، پخش شده و زحمات و تالش های 
بانوان برجسته ای را که در طول این سال های انقالب در کشور بوده اند مردم می خوانند؛ ان شاءاهلل 

شما هم از آنها باشید.

باخدادوستشوید 
توصیه ای که می خواهم به شما نوجوان ها کنم، این است که با خدا دوست شوید و سعی کنید از همین 
آغاز نوجوانی تان، با خداوند مهربان دوست شوید. دوستی با خدا چه جوری است؟ یکی از راه های 
دوستی با خدا همین است که شما در نماز با خدا حرف می زنید؛ توجه داشته باشید که دارید با خدا 
صحبت می کنید، با خدا حرف می زنید؛ معنای کلمات نماز را یاد بگیرید؛ ترجمه  حمد، سوره و آنچه را 
در رکوع یا در سجود می خوانید، از بزرگ ترهایتان و از معلم هایتان یاد بگیرید. وقتی نماز می خوانید، 
جوری نماز بخوانید که دارید با خدا حرف می زنید؛ این می شود دوستی با خدا؛ یکی از راه های دوستی 
این است. یکی دیگر از راه های دوستی ]با خدا[ هم این است که مواظب باشید آن کارهایی را که خدا 
گفته نکنید، نکنید؛ آن چیزهایی را که خدای متعال گفته انجام بدهید، انجام دهید. راه دوستی با 
خدا این است و شما امروز دل های روشنی دارید، دل های نورانی ای دارید، دل های باصفایی دارید، 

می توانید از همین امروز با خدای متعال دوست بشوید.

بهانهدیدار 

دیدار دختران ایران با رهبر انقالب به بهانه یک پویش طی هفته های اخیر برگزار شد. جشن فرشته ها، 
عنوان پویشی بود که از دختران دعوت می کرد از جشن تکلیف شان فیلم، عکس یا خاطره بفرستند. 
روزهای اخیر موعد برگزاری این جشن دسته جمعی در شهرهای مختلف ایران بود و بهانه اش رسیدن 
به سن عبادت بود. دیدار دختران با رهبر انقالب به بهانه اختتامیه همین رویداد برگزار شد. پیش 
از این در سال های ۱۳۷۳، ۱۳۸۱ و ۱۳۹۵ نیز جشن تکلیف جمعی از دختران و پسران دانش آموز با 

حضور رهبر انقالب اسالمی در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شده بود. 

دستورهای رئیسی برای تسریع در آبادانی شهرستان ری
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور که در ادامه بازدیدهای میدانی از شهرستان های استان تهران، 
پنجشنبه به شهر ری رفته بود، ضمن بازدید از پروژه های عمرانی این شهرستان، بر به پایان رساندن 
هرچه سریع تر آنها تأکید کرد.به گزارش همشــهری، افتتاح چند طرح عمرانی، بازدید از پروژه های 
درحال ساخت، شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان، دیدار عمومی با مردم و زیارت حرم حضرت 

عبدالعظیم حسنی)ع( ازجمله برنامه های سفر یک روزه سیدابراهیم رئیسی به شهرستان ری بود.

۵ دختر شهدای مدافع حرم:  ابوذر داوودی، محسن خزایی، عبدالمهدی کاظمی، رضا رستگاری و مهدی لطفی نیاسر

ادامه از 
صفحه اول

 »جشن فرشته ها«  
با حضور صمیمانه  رهبر معظم انقالب برگزار شد
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امروز در پنجمین روز از دهه فجر انقاب اســامی 
64هزار مترمربع پروژه شهری در غرب پایتخت، با 

حضور شهردار تهران به بهره برداری می رسد.
حمیدرضا حاجوی، شــهردار منطقه۲۲ در این باره 
گفت: »در مراســم امــروز از ۵۸هزار متــر معبر، 
1160مترمربع پیاده رو و 49۲4مترمربع زمین چمن 
جدید بهره برداری می شود که طی یک سال اخیر در 
منطقه۲۲ ساخته شده اند.« در این مراسم تعدادی 
از مدیران شهری، مسئوالن لشکری، خانواده معزز 

شهدا، معتمدان محلی و شهروندان حاضر می شوند.
13آذر امسال بود که شورای شــهر بر »لزوم توجه 
شــهرداری تهران بر ســاخت معابــر« تأکید کرد. 
ســیدجعفر تشکری هاشــمی، رئیس کمیسیون 
حمل ونقل شورای شهر تهران در این باره گفته بود: 
۲معاونت شهرسازی و فنی و عمران در زمان ساخت 
معابر و خیابان ها باید روی مسئله معبرسازی نظارت 
الزم را داشته باشند. معبرســازی یکی از مهم ترین 
وظایف شهری اســت که می تواند شهر را برای همه 
شهروندان دسترس پذیر کند. این رویکرد باید جدی 

گرفته شود.

هزاران متر معبر جدید برای غرب پایتخت
امروز در مراسمی با حضور شهردار تهران ۵۸هزار مترمربع معبر، 1160مترمربع پیاده رو و 49۲4مترمربع 

زمین چمن مصنوعي در منطقه۲۲ به بهره برداری می رسد

طرح جدید شورا برای صیانت از منافع 
عمومی

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از 
طرح اصاح فرایندهای کمیسیون ماده ۵ می گوید

اخیرا کمیسیون معماری و شهرسازی 
شورای شــهر تهران، طرحی مبنی بر 
اصالح فرایندهای کمیســیون ماده5 
)تغییر، اصــالح و ترمیــم طرح های 
تفصیلی(  را تهیه کرده و ارائه داده است؛ طرحی که چندین بار 
در دستور جلسه شورای شهر تهران قرار گرفته، اما بنا بر 
دالیلی ازجمله محدود بودن زمان و... هنوز در صحن شورا 
بررسی نشده است. مهدی عباســی، رئیس کمیسیون 
شهرسازی پارلمان شهری در گفت وگو با همشهری، هدف 
کلی این طرح را شفافیت می داند و می گوید که در این طرح 
مواردی لحاظ شــده و قطعا سبب صیانت از منافع عمومی 
می شود. این طرح اهداف و نتایج دیگری هم دارد که عباسی 

آنها را تشریح کرده و در ادامه می خوانید.

با طرح پیشنهادی قرار است چه تغییری در فرایند 
کمیسیون ماده5 ایجاد شود؟

طبق طرح ارائه شده، شهرداری موظف است رسیدگی به پرونده ها 
در کمیسیون ماده۵ را سیستمی انجام دهد؛ بنابراین بررسی تمام 
طرح های شهری، موضعی، موضوعی و موردی و همچنین بررسی 
پرونده های مربوط به پاک های ثبتی از طریق آگاهی بخشی به 
مردم و نخبگان انجام می شود و آنها از طریق ارائه نظراتشان در 

تصویب طرح های شهری مشارکت می کنند.
معتقد هســتید این طرح منجر به شــفافیت 

می شود. در این مورد توضیح دهید.
میان حفاظت از منافع شهر و منافع شهروندان مرز باریکی وجود 
دارد که با سیستمی شــدن فرایندها در این کمیسیون، کارها 
شفاف و جلوی فساد و رانت به ویژه درخصوص برخی از پاک های 
موردی گرفته می شود؛ چراکه در برخی از این پاک ها امکان دارد 
ناخواسته مصالح شهر نادیده گرفته شود و صرفا منافع خصوصی 
و شخصی موردتوجه قرار گیرد. چنین رویکردی به منافع عمومی 
آسیب می زند؛ بنابراین در طرح پیشنهادی که نگاه اصلی توجه 
به منافع عمومی است، الزاماتی پیش بینی شده که توجه به آنها 
سبب ایجاد تعادل منافع عمومی و خصوصی می شود. درواقع با 
این طرح، قصد داریم نگاه عمومی بر مدیریت شهری حاکم شود.

آیا وجود فساد در این کمیسیون منجر به ارائه 
طرح مذکور شده است؟

نمی تــوان دراین خصــوص به صراحت اظهارنظــر کرد، اما 
شــکل گیری پرونده می تواند ابهاماتی را ایجاد کند؛ بنابراین 
وظیفه خود می دانیم جلوی آســیب را بگیریم و در راستای 
رعایت حقوق عادالنه شــهروندان و سالم سازی فضای اداری 

اقداماتی انجام دهیم.
به طور کلی طرح پیشنهادی را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
به هرحال طرح دارای الزامات کارشناسی و دقیق است و امیدوارم 
با سازوکارهای پیش بینی شده در آن شهرداری تهران پرونده ها را 
به گونه ای مطالعه و بررسی کند که منافع عمومی شهر مخدوش 
و ضایع نشود. همچنین شاهد ازبین رفتن رانت در برخی از موارد 

به ویژه پاک های موردی باشیم.

محورهای اصلی طرح
  شفافیت

  توجه به طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران
  صیانت از طرح جامع

  ایجاد حقوق عادالنه و برابر در رسیدگی به پرونده ها
  تعادل بخشی بین منافع عمومی و منافع خصوصی

  توجه به منافع عمومی در پرونده هــای موردی و طرح های 
موضوعی

  مشارکت و اخذ نظرات مردم و نخبگان در پرونده ها
  سیستمی شدن و هوشمندسازی فرایندها

مالــی  معــاون  فروزنــده،  لطــف هللا 
شــهرداری تهران گفت:بانک ها مدعی 
و  تومانــی  میلیــارد  بدهی۶۰هــزار 
پیمانکاران نیز مدعــی ۸میلیارد تومان 
بدهــی شــهرداری هســتند. مناطــق 
شــهرداری تهــران هــم مبلــغ ۵میلیارد 
تومــان بدهــی بــه پیمانــکاران دارنــد 
کــه بــرآورد مــا میــزان بدهــی را حــدودا 
۳میلیــارد تومــان  نشــان می دهنــد. 
متأســفانه گذشــتگان بدهی های ارزی 

را تبدیل به ریال نکردند.

60000
میلیارد 
تومان

در ســیزدهمین اجــاس شــورای عالی 
استان ها از ۶طرح در دستورکار ۵ طرح 
بــه تصویــب رســید و یــک طــرح بــرای 
بررســی بیشــتر رد شــد. به گفتــه پرویز 
ســروری، رئیس ایــن نهاد  کلیــات طرح 
دستورالعمل نحوه اداره امور شوراهای 
اســامی شــهر به تصویــب رســیده اما 
مقرر شــده جزئیات این طــرح بار دیگر 
در کمیسیون ها مورد بررســی و اصاح 

قرار گیرد.

5
طرح

عدد خبر

عکس خبر زینب زینال زاده؛ روزنامه نگارگپ

شهرداری تهران در راستای مسئولیت اجتماعی 
خود، کاروان کمک هایش را به شــهر خوی اعزام 
کرد. آنطور که علــی نصیری، رئیس ســازمان 
پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران عنوان 
کرده: »مدیریت شهری پایتخت از همان روزهای 
ابتدایی وقوع زلزله در خوی بدون اینکه درخواست 
رسمی از سازمان مدیریت بحران کشور دریافت 
کند، برخود وظیفه دید تا در راســتای کمک به 
همنوعــان زلزله دیده اقــام و تجهیزاتی مانند 
خودروهای سنگین و... به این شهر اعزام کند.«  به 
گفته او تعداد قابل توجهی سرویس های بهداشتی 
که بخشی از آنها روی کانتینر قرار دارد و تعدادی 
هم مونتاژ و روی زمین نصب می شــوند، تهیه و 

با ۸دستگاه تریلی به شــهر خوی ارسال شده اند. 
نصیری تأکید کرد: »درصورت نیاز، شــهرداری 
تهران آمادگی اعزام بابکت و ماشین آالت مختلف 

برای آواربرداری و جمع آوری نخاله ها را دارد.«

اقالم ارسالی به زلزله زدگان
  سرویس بهداشتی موردنیاز: 300چشمه

  تأمین ســرویس های بهداشتی توسط 
شهرداری تهران: 1۵0چشمه

  سرویس های بهداشتی ارسال شده: 1۲4چشمه
  اعزام خودروي سنگین )تریلی(: ۸دستگاه

  ارسال چادر برای اسکان: 110تخته
  توزیع پتو: 4۲0تخته

کمک های شهرداری تهران به خوی رسید

شهردار تهران در چهاردهمین قرار خدمت، به بازدید 
از منطقه۱۸ پایتخت رفت. علیرضا زاکانی در این روز به 

بیمارستان کودکان حکیم، شرکت خودروسازی بهمن موتور 
و پروژه نیمه تمام بزرگراه شهیدبروجردی رفت و در جمع 

نمازگزاران مسجد صاحب الزمان)عج( حاضر شد. شهردار 
در جمع نمازگزاران گفت: این منطقه فاصله ای جدی با دیگر 
نقاط تهران از نظر امکانات دارد و ما در تاشیم تا این فاصله 

را جبران کنیم.
بیمارستان کودکان حکیم دارای مجهزترین امکانات درمانی 
است و مقرر شده در اطراف آن در زمینی به وسعت ۲۵هکتار 

شرکت های دانش بنیان مستقر شوند.
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پروژه هایی که امروز افتتاح می شوند

شهرک الهیه غرب

3.8
هزار مترمربع

شهیدزحمتکش

9.9
مترمربع

آفتاب۲۲

 15000
مترمربع

شهرک الهیه غرب 

 30000
مترمربع معبر محلی 
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خیابان هراز

 ۲60
مترمربع

خیابان حدادی

 300
مترمربع

خیابان شهرکی

 600
مترمربع پیاده راه

3

آزادشهر

 9۲4
مترمربع

الله

 1300
مترمربع

فجر۲۲

 ۲700
مترمربع زمین چمن مصنوعی
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1160
مترمربع

مجموع مساحت

58700
مترمربع

مجموع مساحت
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زنان2برابرمردانوامازدواجگرفتهاند
بازوی تحقیقاتی مجلس با نامناسب ارزیابی کردن عملکرد بانک ها در 
دادن وام ازدواج به عروس و دامادها و وام فرزندآوری به پدر و مادرها 
اعالم کرده در 8 ماه امســال به 157هزار و 140زن کمتر از 23سال و 
93هزار و 439مرد کمتر از 25سال تســهیالت ازدواج 150میلیون 
تومانی پرداخت شده که نشان می دهد تعداد زنان گیرنده وام 2برابر 
مردان در سنین یادشده بوده که بیانگر این اســت که نیمی از زنان 
دریافت کننده وام با مردان بیش از 25ســال ازدواج کرده اند که این 
وضعیت به نظارت بیشتر برای جلوگیری از  ازدواج های صوری جهت  

گرفتن وام ازدواج نیاز دارد.

ترکیبسنیدریافتکنندگانوامازدواج
مجموع دریافت کنندگان وام ازدواج در زنان باالی 23ســال کمتر از 
وام گیرندگان زن کمتر از 23ســال بوده و 50.2درصد زنانی که وام 
ازدواج گرفته کمتر از 23سال سن داشته اند درحالی که 64.5درصد از 
مردان دریافت کننده تسهیالت باالی 25سال بوده اند درحالی که هدف 
قانونگذار تشویق جوانان به ازدواج زودهنگام و بچه دار شدن بوده است. 
مرکز پژوهش های مجلس نتیجه می گیرد با توجه به امکان افزایش 
ازدواج های صوری یا طالق صوری و ازدواج مجدد در گروه سنی بیش از 
50سال و همچنین مشروط بودن پرداخت تسهیالت به زوجین جوان 
باعث انحراف در پرداخت وام ازدواج شده است. به گونه ای که در 8 ماه 
امسال 109میلیارد تومان وام ازدواج برخالف هدف قانونگذار به افراد 
باالی 50سال پرداخت شده است. این نهاد تحقیقاتی توضیح می دهد 
که هرچند بانک مرکزی معتقد است بخش عمده ای از این تسهیالت 
به علت بازماندن برخی گروه های سنی از ســال های گذشته بوده، با 
این حال، بازنگری در پرداخت تسهیالت و راستی آزمایی ازدواج های 

ثبت شده با توجه به حجم افراد پشت نوبت انتظار ضروری است.

پرداختناموزونوامفرزندآوری
یافته های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد 60درصد پدر و مادرهای 
در صف انتظار برای گرفتن وام فرزندآوری همچنان بالتکلیف هستند و حتی 
71هزار و 636نفر با وجود تکمیل مدارک موفق به گرفتن وام در 8 ماه نخست 
امسال نشــده اند. چالش دیگر ناموزون بودن پرداخت بین استان هاست تا 
جایی که استان ایالم کمترین تعداد افراد در صف انتظار را به خود اختصاص 
داده و 58درصد از متقاضیان وام گرفته اند اما در اســتان خوزســتان تنها 
27درصد موفق به گرفتن وام فرزندآوری شــده اند و بانک های این استان 

عملکرد منفی داشته اند.

4دلیلانحرافدرپرداختوامازدواج
به گزارش همشهری، پژوهشگران 4دلیل را درباره انحراف و یا سختگیری در 
پرداخت وام  ازدواج در شبکه بانکی شناسایی و اعالم کرده اند که کافی نبودن 
منابع قرض الحســنه، محدودیت های قانون نظام وظیفه، تخلف بانک ها 
در گرفتن ضامن، تســری دامنه پرداخت وام به ازدواج های 5سال گذشته 
به افزایش صف انتظار برای گرفتن وام منجر شــده است و منتشر نشدن 
اسامی بانک هایی که کمتر از سهمیه شان وام داده اند هم بر این پیچیدگی 

افزوده است.

منابعقرضالحسنهبانکها
کافی نبودن منابع قرض الحسنه بانک ها یکی از موانع سختگیری و مقاومت 
در پرداخت تسهیالت ازدواج و فرزندآوری است. درحالی که مجلس همه ساله 
سقف تسهیالت را باالتر می برد، اما این رشد بی مالحظه باعث فشار بر بانک ها، 
شدت نقدینگی و افزایش پایه پولی شده است. این در حالی است که شورای 
پول و اعتبار بانک مرکزی را به جلوگیری از رشد پایه پولی برای مهار تورم ملزم 
کرده و خواسته تا جلوی رشد ترازنامه بانک ها را بگیرد و اجرای این سیاست 

صف انتظار برای وام ازدواج و فرزندآوری را امسال طوالنی تر کرده است.

ترفندهایعجیبوامازدواج
مرکز پژوهش های مجلس راز طوالنی  تر شدن صف انتظار برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری را افشا کرد

درحالی که توزیع گوشت گرم وارداتی آغازشده، قیمت گوشت گوسفندی هنوز از محدوده 300هزار تومان، پایین تر   نیامده است
واکنشکمرنگبازاربهوارداتگوشت

افزایش بی توقف قیمت گوشت قرمز 

بازار
در بــازار، بــار دیگــر وزارت 
جهادکشاورزی را وادار کرد تا برای 
کنترل قیمت ها به واردات گوشت گرم اقدام کند؛ 
سیاستی که سال گذشته نیز همزمان با رشد قیمت 
گوشت در آستانه سال نو اتخاذ شد تا تقاضای رو به 
فزونی شــب عید و  ماه رمضان، به افزایش بیشــتر 

قیمت ها دامن نزند.  از یکشنبه هفته گذشته، توزیع 
این گوشــت های وارداتی در میادین میوه و تره بار 
تهران و فروشگاه های زنجیره ای سطح کشور آغاز 
شد، اما با گذشت یک  هفته از تزریق این گوشت ها به 
بازار، قیمت گوشــت در خرده فروشی ها همچنان 
باالست.  مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری 
نشــان می دهد که هر کیلو شــقه گوسفندی در 

قصابی های تهران بین 310تــا 340هزار تومان به 
فروش می رســد و قیمت هر کیلو ران گوسفندی، 
باالی 400هزار تومان است. این در حالی است که 
رئیس سازمان دامپزشکی، هفته گذشته در مصاحبه  
با یکی از خبرگزاری ها از آغاز روند کاهشی گوشت 
در کشــور خبر داد و اعالم کرد با توجه به واردات 
مقدار کافی گوشــت و دام زنده از مرزها به کشور، 

قیمــت گوشــت طــی هفتــه آینــده بیــن 
100تا 150هزار تومان کاهش پیــدا خواهد کرد. 
سیدمحمد آقامیری، همچنین به دامدارانی که دام 
خود را به منظور افزایش قیمت و فروختن با ســود 
باالتر نگه داشته اند، توصیه کرد هرچه سریع تر دام 
خــود را به بازار عرضــه کنند تا بــا کاهش قیمت 

گوشت، دچار ضرر و زیان مالی نشوند.

اقتصاد در تله خودساخته
هادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزارت 
اقتصاد می گوید: متأســفانه طی یک دهه 
گذشته در یک تله رشــد نقدینگی، تورم 
باال و رشد پایین گرفتار شــده ایم و برای 
بیرون آمدن از این تله هم گریزی جز رونق سرمایه گذاری نداریم. 
او با اشاره به اینکه موتورهای نقدینگی را فعال نگه داشتیم و دور 
این موتورها نیز تشدید شده است، می افزاید: ناترازی در بودجه، 
بانک ها، انرژی و صندوق ها ازجمله مسائلی است که مجموعه 
حاکمیت باید بــه آن فکر کند. تا زمانی که مشــکالت در این 
عرصه ها وجود دارد، نمی توانیم به ثبات اقتصادی امیدوار باشیم.

آنچه این مقام دولتی می گوید، گرچه در گذشــته بارها از زبان 
کارشناســان و خبرگان اقتصادی بیان شده، اما مهم این است 
که برنامه دولتمردان برای عبور از این ناترازی ها و رها شــدن 
از تله خودساخته چیست و چگونه می توان اقتصاد را از بندها و 

زنجیر ها نجات داد؟ 
حقیقت ماجــرای گیر کردن اقتصــاد ایران در تلــه تورم باال 
رشد شتابان نقدینگی و رشــد ضعیف اقتصادی این است که 
سیاستگذاران اقتصادی درکی شفاف از ریشه مشکالت نداشته 
و راه حل را در تزریق هرچه بیشتر تسهیالت بانکی می بینند و 
همین مسئله باعث شــده به رغم رشد حجم نقدینگی، اقتصاد 
بزرگ تر نشده و حتی ناترازی ها در بخش های مختلف افزون تر 
شود. در چنین وضعیتی ارائه نسخه نجات از بحران با استناد به 
تکرار روش های شکست خورده قبلی، اشتباه است. بهتر است 
یک بار برای همیشه دردها و ریشه بیماری های مزمن اقتصادی 
شناسایی و برای رفع آن چاره اندیشی شود. اقتصاد ایران تا زمانی 
که گرفتار آزمون و خطای ناشی از آمدن و رفتن دولت ها باشد 
و نقشه روشنی در دست نباشــد، به نتیجه مطلوب نمی رسد؛ 
چنان که شکست دولت ها در برنامه های توسعه محصول همین 
آزمون و خطاهاست تا جایی که هر دولتی وقت رفتن، با حجم 
انبوهی از وعده های محقق نشده و تجربه های تلخ مواجه شده و 
آن را برای دولت بعدی به ارث می گذارد. دهه آینده را شاید بتوان 

دهه عبور از آزمون و خطاها دانست.

نسخه پیچی برای بازار خودرو
  خبر: کمیســیون صنایع و معادن مجلس، در 
جلسه روز دوشنبه )10 بهمن(، واردات خودروهای 
کارکرده با عمر 5تا 8سال را تصویب کرد. به اعتقاد 
دبیر انجمــن واردکنندگان خــودرو، واردات این 
خودروها در جهــت حمایت از مردم و معیشــت 
خانواده ها بوده و قطعاً تأثیر مثبتی در کاهش قیمت 
خودروها در بازار خواهد شــد؛ چرا که قیمت این 
خودروها، ارزان تر از قیمت صفر آن است و خدمات 

پس از فروش را هم تضمین می کند.
  نقد: بازار خودروی ایران شــبیه فردی تشنه و 
بی تاب اســت که هر یک قطره آب، برای او مرهم 
خواهد بود؛ اما آیا می توان به قطعیت گفت که درد 
این فرد فقط نبودن آب اســت و آب خوراندن به او 
می تواند پایان رنج او باشــد؟ واضح است که اگر او 
به دلیل خونریزی دچار احساس تشنگی شده باشد، 
گاهی کمترین مقدار آب هــم می تواند به وخامت 
حالش منجر شود. در نسخه پیچی برای بازار خودرو 
نیز وضع به همین منوال اســت و راهکارهایی که 
20ســال پیش می توانست به ســامان یافتن بازار 
انحصاری خودرو منجر شود، لزوماً اکنون نیز موفق 
به تحقق این هــدف نخواهند شــد. اقتصاد ایران 
به واســطه محدودیت های ناجوانمردانــه با تورم و 
کاهش ارزش پــول کلی مواجه شــده و صاحبان 
نقدینگی به ناگزیر برای در امان ماندن از افت ارزش 
به خرید طال، ارز و کاالهای سرمایه ای پناه برده اند. در 
این شرایط، خارج کردن ارز برای واردات خودروهای 
دست دوم، اگرچه قادر اســت کفه عرضه را در بازار 
خودرو سنگین کند و تا مادامی که واردات ادامه دارد، 
به شکست قیمت ها منجر شود؛ اما در مجموع، فقط 
جای توابع را در کلیت اقتصاد تغییر می دهد و قادر 
به تغییر معادالت کالن آن نیست. به عبارتی، واردات 
خودرو به قیمت افزایش تقاضا بــرای ارز، می تواند 

تقاضای خودرو را سیراب کند.
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نقد  خبر

te
le

g
ra

m
t

w
i

t
t

e
r

in
st
a
g
ra

m
@h

am
sha

hri
new

s
@h

am
sha

hri
new

s
ham

sha
hri

new
spa

per
ید
کن
ال
دنب
ی
اع
تم
اج
ی
ها
که
شب
در
را
ی
هر
ش
هم

 ضریب اشتغال طرح کارورزی
به 42درصد رسید

 آمارهای رسمی از عقد قرارداد کار 42درصد
از فارغ التحصیالن دانشگاهی ثبت نام شده حکایت دارد

داده های سامانه ملی کارورزی و معافیت بیمه ای وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از موفقیــت 42درصدی فارغ التحصیالن 
ثبت نام شــده در این ســامانه برای ورود به بازار کار و اشتغال 

حکایت دارد.
به گزارش همشهری، طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی 
به استناد ماده 71 قانون برنامه ششم توســعه، به عنوان یکی 
از برنامه هــای مؤثــر وزارت کار در بــازار کار تدوین شــده و 
براســاس نتایج اجرای این طرح، بیش از 157 هزار و 442نفر 
از فارغ التحصیالن دانشگاه های کشور در طرح کارورزی ثبت نام 
کرده اند که از این تعداد 65هزار و 997نفر موفق به عقد قرارداد 
کار شده اند. به عبارتی، ضریب موفقیت اشتغال فارغ التحصیالن 
متقاضی شغل در طرح کارورزی حدود 42درصد برآورد می شود. 
براساس اطالعات سامانه کارورزی، 21 هزار و 806 بنگاه پذیرنده 
به عنوان بنگاه اقتصادی در طرح کارورزی ثبت نام کرده اند که 
از مجموع این تعداد، 11 هزار و 770 واحد به واسطه استخدام 
فارغ التحصیالن متقاضی، مشــمول معافیت بیمه ای شده اند. 
همچنین داده های ســامانه کارورزی نشان می دهد که 1504 

قرارداد نیز در دست اجراست.

اشتغال

سکته اقتصاد در اثر گازگرفتگی
شــاخص مدیران خرید)PMI( اقتصاد در دی ماه با ســقوط 
7.25واحدی به 41.89واحد رســیده کــه کمترین رقم برای 
ماه های عادی در طول تاریخ اســتخراج این شاخص محسوب 
می شود. چالش انرژی و کسری گاز، اثرگذارترین عاملی بوده که 
در کنار نوسانات ارزی، تورم و کاهش قدرت تقاضا، به افت میزان 

فعالیت های اقتصادی منجر شده است.
به گزارش همشهری، شاخص مدیران خرید)PMI( که در ایران 
با عنوان شامخ منتشر می شود، یک شاخص پیش نگر است که با 
ارقام بین صفر تا 100 محاسبه می شود و اعداد باالی 50واحد، 
نشانگر رونق و انبساط فعالیت ها و ارقام کمتر از 50واحد بیانگر 
رکود و انقباض آنها هستند. در این شاخص رقم 50واحد به عنوان 
مرز میان رونق و انبساط با رکود و انقباض تلقی می شود و رقم 
41.89واحدی در دی ماه، از افت شدید فعالیت های اقتصادی و 

راکد شدن آنها نسبت به ماه های قبل حکایت دارد.

کالبدشکافی شامخ دی ماه
شــاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایــران در دی ماه در 
مقایسه با آذرماه با کاهش شــدیدی روبه رو بوده و به  استثنای 
فروردین هر سال و اسفند98)شــروع کووید( کمترین مقدار 
این شاخص از ابتدای شــروع طرح تاکنون است. نظرسنجی از 
بنگاه های اقتصادی حاکی از این است که این رکوردشکنی در 
سقوط شامخ کل اقتصاد ناشی از عواملی نظیر رشد هزینه هاي 
ناشی از تورم و تنش نرخ ارز و... است که پیش  از این نیز بنگاه های 
اقتصادی را در تنگنا قرار داده بود؛ اما این بار چالش کمبود انرژی 

نیز به معادله اضافه شده است.
بررســی اطالعات شــامخ کل اقتصاد در دی ماه امسال نشان 
می دهد شــاخص میزان فعالیت های کســب وکار و همچنین 
شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش در دی ماه، شدیدترین 
کاهش را در 40 ماه گذشته)بدون در نظر گرفتن فروردین هر 
سال و اسفند98( داشته اند. از سوی دیگر، شاخص موجودی مواد 
اولیه یا لوازم خریداری شده نیز به کمترین مقدار در 27 ماه اخیر 
رسیده است. در این میان، شاخص میزان سفارش های جدید 
مشتریان در دی ماه به پایین ترین میزان در 18 ماه اخیر، شاخص 
میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به کمترین مقدار 
10ماهه و شــاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز به 

باالترین نرخ در 7ماهه گذشته رسیده است.

عوامل اثرگذار بر اقتصاد دی ماه
در  ماه گذشــته، هر 3بخش اقتصادی کشــور به دلیل شرایط 
اقتصادی- سیاســی جامعه، با کاهش تقاضا روبــه رو بوده اند؛ 
اما کاهش تقاضا در بخش خدمات و کشــاورزی شدیدتر بوده 
است. در این میان، کمبود انرژی و تعطیلی شرکت ها از یک سو 
زمینه ساز افت میزان فعالیت آنها شده و از سوی دیگر، صعود نرخ 
ارز و افزایش هزینه تأمین نهاده های مورد نیاز نیز افول فعالیت ها 
را تشدید کرده است. در این شرایط، کاهش سفارش ها و افزایش 
هزینه ها، بر تصمیمات شــرکت ها در جذب نیروی کار جدید 
اثرگذار بوده است. نکته قابل توجه این است که به عقیده فعاالن 
اقتصادی، تضعیف تقاضای بازار با کاهش قدرت خرید و افزایش 
نرخ ارز و عدم اطمینان از شــرایط و همچنیــن کمبود انرژی، 
شرکت ها را در دی ماه با کاهش فروش روبه رو کرده که این مسئله 
در بخش صنعت مشهودتر بوده و در مجموع، اعتماد کسب وکارها 
به بهبود فعالیت ها برای بهمن ماه را کاهش داده است؛ به خصوص 
که اختالل در اینترنت نیز به کاهش فعالیت ها در بخش خدمات 

به عنوان بزرگ ترین بخش اقتصاد ایران منجر شده است.

شامخ

قانــون می گوید پرداخــت وام ازدواج به 

عروس و دامادهای باالی 50ســال ممنوع 
است، اما آمارهای رســمی بانک مرکزی 
نشان می دهد در 8 ماه امسال 914نفر باالی 
50ســال وام ازدواج گرفته اند که 296نفر 
از آنها باالی 60سال داشته اند که احتمال 

ازدواج صوری را تقویت می کند. 
مرکز پژوهش های مجلس می گوید: کارنامه 
8ماهه بانک ها در پرداخت وام ازدواج نشان 
می دهد از مجموع یک میلیون و 155هزار 
نفر متقاضی فقــط 46درصد آنها موفق به 

گرفتن وام شده اند. 
همچنین از مجموع یک میلیون و 283هزار 
متقاضی دریافت وام فرزنــدآوری فقط 
40درصد خانواده ها توانسته اند از بانک ها 

وام بگیرند.

چالشخاصمرداندردریافتوامازدواج
چالش دیگر این اســت که دریافت هرگونه تسهیالت از شبکه 
بانکی توسط مردان مشــروط به ارائه مدارکی شده که وضعیت 
افراد از حیث نظام وظیفه یا همان ســربازی را مشــخص سازد. 
مرکز پژوهش های مجلس می گوید: این شرط دردسرساز شده 
و از طریق هماهنگی مجلس با ســتاد کل نیروهای مسلح برای 
حذف این محدودیت صرفا برای وام ازدواج و فرزندآوری می تواند 

قابل حل باشد.

معمایضامنوزمانازدواج
مانع ســوم به اعمال ســلیقه بانک ها در گرفتن ضامن و یا وثیقه 
بازمی گردد و به رغم صراحت قانونی بر گرفتن یک ضامن معتبر، 
اکثر بانک ها این ضامن را به کارمند رسمی دولت محدود می کنند 
و حتی عالوه بر آن خواهان ارائه مدارکی چون سند خانه، فیش برق 
و گاز، گواهی اشتغال به کار و سفته می شوند که این سلیقه گرایی 

متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را سرگردان کرده است. 

تعلقوامبهازدواجهای5ساله
مانع چهارم هم به تسری دامنه پرداخت وام به ازدواج های 5سال 
گذشته بازمی گردد که باعث شده بسیاری از عروس و داماد ها با 
هدف گرفتن وام ازدواج، درخواست خود را به سال های بعد موکول 
کنند. همین مسئله فشار بر بانک ها و طوالنی تر شدن صف انتظار 
را به همراه داشته است. مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده 
که تنها به افرادی وام ازدواج به مبلغ سال آینده پرداخت شود که 
حداکثر زمان ثبت واقعه ازدواج شــان 2سال بیشتر نشده باشد تا 
هم نظم بیشتری بر رفتار اقتصادی عروس و دامادها حاکم و هم از 

تجمع آنها در سال های آینده گرفته شود.

استانهایپیشرودرطرحکارورزی

بیشترین داوطلب واجد شرایط

بیشترین واحد پذیرنده

بیشترین قراردادهای منعقده

فارس

فارس

فارس

خوزستان

لرستان

اصفهان

لرستان

اردبیل

خراسان رضوی

914نفرباالی50سال
در8ماهنخستامسال

وامازدواجگرفتهاند

اثرافزایشنرخارز
تالطم در بازار گوشت قرمز در حالی است که دامداران، ماه های زیادی از سال را در تالش برای کسب مجوز صادرات 
دام برای جلوگیری از زیان مالی گذرانده اند. فعاالن بازار بر این اعتقادند که اگرچه کاهش قیمت دام در کشورهای 
مقصد، نسبت به قیمت دام ایران از مزیت صادراتی کاست اما افزایش نرخ ارز، قاچاق دام به کشورهای همسایه را 
افزایش داد و عاملی شد برای جهش قیمت گوشت در بازار کم تقاضای داخل. هم اکنون صادرات گوشت قرمز از 
کشور ممنوع است و تمام تولید باید در بازار داخلی عرضه شود، اما با این حال دولت برای کنترل رشد قیمت در 
بازار، ناگزیر از توزیع گوشت گرم شده؛ درحالی که همزمان گوشت منجمد نیز از محل ذخایر استراتژیک در حال 
توزیع است. در همین حال علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، واردات گوشت را اگرچه برای تامین 

بازار مؤثر دانست اما اعالم کرد که با وجود این واردات، نباید منتظر کاهش قیمت گوشت بود.

بهانهایبرایگرانینیست
مدیرعامل اتحادیه دام سبک اما  تلویحا سودجویی خرده فروشی ها را دلیل باال ماندن 
قیمت گوشت دانست. افشین صدردادرس گفت: قصابان یک روز صادرات، روز دیگر 
قاچاق و سختی جابه جایی دام ناشی از شرایط جوی را عامل گرانی و التهابات قیمت در 
بازار مطرح می کنند که با توزیع گوشت های وارداتی و منجمد، دیگر نباید بهانه ای داشته 
باشند؛ چرا که بخشی از تقاضا را جواب می دهد. به گفته او، با اینکه محدودیتی در توزیع 
گوشت منجمد وجود ندارد، اما در 2هفته گذشته، توزیع گوشت منجمد نتوانسته تأثیر 
چندانی در بازار بگذارد که با استمرار عرضه گوشت گرم وارداتی و گوشت منجمد در کنار 

یکدیگر، باید منتظر ماند و دید که چقدر در بازار اثرگذار است. 

رضا کربالیيگزارش
روزنامه نگار
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وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه اخیر هیأت 
دولت بر مخالفت وزارت ارتباطات با تبعیض در 
سرعت دسترسی به اینترنت تأکید کرد. این 
موضع در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری 
مبنی بر انتشار متن نامه درخواست چهره ها و 
نهادها برای برخورداری از اینترنت بدون فیلتر 
و شائبه طبقاتی شدن اینترنت اعالم شد. پس 
از محدودیت های اخیر در برخی پلتفرم ها و 
اختالالت کم سابقه در اینترنت، بعضی اشخاص 
حقیقی و حقوقی درخواســت هایی را برای 
رفع فیلتر مطرح کردنــد، اما اینترنت بدون 
فیلتر موضوعی با پیشــینه چندساله است. 
متولیان اینترنت از ســال ها پیش، عناوینی 
چون تعیین »سطح دسترســی کاربران به 
اینترنت«، »اینترنــت تخصصی«، »اینترنت 
رنگ بندی شده«، »وی پی ان قانونی« و موارد 
دیگر را مطــرح کرده اند کــه درواقع همان 
مفهوم اینترنت طبقاتی را بــه ذهن متبادر 
می کند. شاید یکی از مشهورترین اظهارنظرها 
مربوط به محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر 
سابق ارتباطات و فناوری اطالعات باشد که در 
مجلس شورای اسالمی صراحتا بر سطح بندی 
شــدن اینترنت تأکید کرد و گفت: »در بحث 
ساماندهی عمومی دسترسی ها باید گفت که 
سطح سیستم برای یک پزشک، دانشجو یا 
یک کودک 8ساله باید متفاوت باشد، اما در 
شرایط کنونی این هم سطحی انجام نمی شود.«

 
    سیل تقاضا برای اینترنت بدون فیلتر

صرف نظر از برخی اشخاص حقیقی که نامه های 
درخواســت اینترنت بدون فیلتر آنها در فضای 

مجازی منتشر شده، تعدادی از اشخاص حقوقی 
هم چنین درخواستی را مطرح کرده اند.

اتحادیــه فنــاوران رایانــه تهــران پــس از 
محدودیت های اخیر شــاید یکی از نخســتین 
گروه های صنفی بــود که بــرای اینترنت بدون 
فیلتر تقاضا داد. محمدرضــا فرجی، رئیس این 
اتحادیه به رسانه ها گفت که بیش از 2 ماه است با 
نهادهای مختلف در این مورد رایزنی داشته اند و 
به تازگی به آنها اعالم شده که اعضای این صنف 
می توانند پس از ارائه تعهدهای الزم، درخواست 
خود را مبنی بر داشتن یک اینترنت بدون فیلتر 

ارائه کنند.
نامه ای با سربرگ ســازمان نظام صنفی رایانه ای 
تهران هم با همیــن محتوا در فضــای مجازی 
دست به دست شد که البته این نهاد صنفی اعالم 
کرد که این نامه نســبتی با آنها ندارد و در عوض 
نامه دیگری منتشر شــد که از وزارت ارتباطات 
می خواست اســامی دریافت کنندگان اینترنت 

بدون فیلتر را اعالم کند.
استادان دانشگاه هم در زمره همین گروه ها بودند. 
مرتضی فرخــی، معاون حقوقــی و امور مجلس 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای نوشت: 
»با عنایت به مصوبه یکصدو بیست ونهمین جلسه 

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دستور فرمایید 
نسبت به تهیه لیست اعضای محترم هیأت علمی 
آن مؤسسه براســاس فرم پیوست در قالب فایل 
اکسل جهت دسترســی به اینترنت باز به منظور 
اســتفاده از ســکوها و تارنماهای بین المللی با 
محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری به 
قید فوریت جهت اقدامات بعدی به این معاونت 

ارسال فرمایید.«

   مخالفت با تبعیض در سرعت اینترنت
با ایــن اوصاف زمانــی که خبرنگار همشــهری 
از وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات در مورد 
درخواســت های متعــدد بــرای اینترنت بدون 
فیلتر سؤال می کند، عیســی زارع پور از مخالفت 
وزارتخانه خود با تبعیض در »سرعت دسترسی« 
به اینترنت خبر می دهد و نه ســطح دسترسی. 
وزیر ارتباطات درباره انتشار متن نامه درخواست 
چهره ها و نهادها مبنی بر برخورداری از اینترنت 
بــدون فیلتر و شــائبه طبقاتی شــدن اینترنت 
می گویــد: »مــا در وزارت ارتباطــات نه تنها با 
تبعیض در سرعت دسترســی به اینترنت کامال 
مخالف هستیم، بلکه برعکس برنامه داریم امکان 
دسترسی به اینترنت پرسرعت را برای همه جای 

کشــور فراهم کنیم.« زارع پور تأکید می کند که 
ما در حال پیگیری هســتیم تا با همان کیفیتی 
که اینترنت را در اختیار همشهریان شمال شهر 
تهران قرار می دهیم، با همان کیفیت و سرعت هم 
در دســترس هموطنان عزیز در دورافتاده ترین 
نقاط روستایی هم قرار دهیم. به گفته او »ما طی 
یک سال گذشته دسترسی به اینترنت برای بیش 
از 2800روســتا را با همان تکنولوژی 4G تهران 
فراهم کردیم. فیبر نوری را هم که االن داریم برای 
شهرها دنبال می کنیم، بعدتر به روستاها خواهیم 
برد؛ لذا از جهت سرعت دسترسی به اینترنت هیچ 

تبعیضی وجود ندارد.«

   سطح دسترسی براساس مصوبه
زارع پــور می گوید کــه براســاس مصوبه ای که 
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داشته 
است، همانند اینترنت خبرنگاری که از سال های 
قبل در اختیار خبرنگاران قرار گرفته است، به ما 
تکلیف شده تا دسترسی استادان محترم دانشگاه 
را به برخی از سایت هایی که ما را تحریم کرده اند 
یا بعضی از ســایت  هایی که فیلتر شــده اند، اما 
کاربردهای علمــی و فناوری هــم دارند، فراهم 
کنیم.  وزیر ارتباطات در توضیح لزوم برخورداری 
اســتادان از اینترنت بدون فیلتــر می گوید: »بر 
مبنای تصمیم کارگروه، استادان باید بتوانند کار 
علمی خودشــان را از طریق سایت های تحریمی 
که عمدتا برای مقاالت علمی و پژوهشی استفاده 
می شــوند، انجام دهند. این امــر دارد به صورت 

روتین انجام می شود.«
با این اوصاف زارع پــور تأکید می کند که البته ما 
اعتقاد داریم که باید در مصادیق فیلتر شده یک 
دهه گذشــته بازنگری صورت بگیرد و برخی از 
ســایت ها و خدماتی که کاربرد چندگانه دارند یا 
محتوای مجرمانه آنها از بین رفته است، بازگشایی 

شوند.

 ساماندهی
  دسترسی

 به اینترنت
وزیر ارتباطات: با تبعیض در »سرعت دسترسی« به اینترنت مخالفیم

عمادالدین قاسمی پناهگزارش
روزنامه نگار

سالگرد نبرد علم با قاتلی به نام سرطان

15بهمن روز جهانی ســرطان اســت. نامگذاری این روز به نام 
سرطان، یک ابتکار جهانی اســت برای افزایش آگاهی در مورد 
پیشگیری، تشخیص و درمان در برابر یکی از علل اصلی مرگ ومیر 
در جهان. به گزارش الجزیره، سال هاست که دانشمندان در جهان 

برای شکست این بیماری مرگبار تالش می کنند.
 در سال2020، بیش از 18میلیون نفر به یکی از انواع سرطان ها 
مبتال شــده اند. از ایــن تعــداد 9.3میلیون مــورد در مردان و 
8.8میلیون مورد در زنان بوده اســت. اما دقیقا به چه فرایندی 
در بدن سرطان گفته می شــود؟ بدن انسان از تریلیون ها سلول 
تشکیل شده است. هر روز ســلول های جدید در فرایندی به نام 
تقسیم سلولی رشد کرده و تکثیر می شوند. یک سلول طبیعی ابتدا 
رشد می کند، سپس تقسیم می شود و در نهایت می میرد. از طرف 
دیگر سلول های سرطانی دستخوش تغییرات ژنتیک می شوند که 
منجر به تقسیم غیرقابل کنترل آنها می شود. سپس این سلول ها 
می توانند به بافت های مجاور حمله کرده و به سایر قسمت های 
بدن گســترش یابند. توسعه ســرطان در مراحلی اندازه گیری 
می شود و توسط چند عامل مختلف ازجمله اندازه و محل تومور 
تعیین می شود. شدت سرطان ها به چند مرحله تقسیم می شود. 
در مرحله صفر سلول های غیرطبیعی به بافت های مجاور گسترش 
نیافته اند. در مرحله یک، سرطان عمیقا به بافت های مجاور نفوذ 
نکرده و به غدد لنفاوی یا مکان های دور از تومور اولیه گسترش 
نیافته است. در مرحله2 سلول های تومور عمیق تر به بافت های 
همسایه گسترش یافته  اند، اما به نقاط دورتر در بدن نرفته اند. در 
مرحله3 سرطان عمیق تر در بافت های مجاور رشد کرده و به غدد 
لنفاوی گسترش یافته است اما به نقاط دوردست بدن گسترش 
نیافته است. در مرحله4 ســلول  های سرطانی فراتر از بافت های 
مجاور و به غدد لنفاوی و بخش هایــی از بدن، ازجمله اندام های 
دور از محل اصلی، گسترش یافته  اند. این مرحله عنوان سرطان 

پیشرفته شناخته می شود.
سرطان تقریبا در هر جایی از بدن ازجمله استخوان ها، اندام ها و 
پوست می تواند شروع شود. براســاس گزارش سازمان بهداشت 
جهانی سرطان سینه و ریه به ترتیب 12.5 و 12.2درصد از کل 
تعداد ســرطان های جدید تشخیص داده شــده در سال2020 
را شامل می شوند. ســرطان ریه، بیشترین مرگ ومیر را در میان 

سرطان ها به خود اختصاص داده است.

مورچه ها سرطان را بو می کشند؟
دانشمندان موفق شدند با آموزش مورچه های فورمیکا فوسکا که 
با نام مورچه های ابریشمی یا تاریک نیز خوانده می شوند، عالئم 
سرطان سینه انسان را در ادرار موش تشخیص دهند. مورچه ها 
به دلیل سیســتم بویایی بسیار حســاس احتماال می توانند در 
تشخیص ســرطان کمک کنند. بپتیس پیکرت، نویسنده ارشد 
این تحقیق گفت: می توان مورچه ها را در عرض 10دقیقه آموزش 
داد تا بوی سرطان را در ادرار موش  ها تشخیص دهند. پیکورت 
تحقیق خود در این مورد را از سال201۷ شروع کرده است. حاال 
تیم تحقیقاتی او چندین قدم جلو رفته  اند. پیکرت و همکارانش 
از روشــی به نام زنوگرافتینگ اســتفاده کردنــد. در این روش 
سلول  های سرطان سینه را به بدن موش  ها منتقل می  کنند تا در 
بدن آنها رشد کنند. بعد نمونه های ادراری از 2دسته موش سالم 
و موش  های سرطانی را جمع آوری کردند. سلول ها مانند کارخانه 
هستند. آنها برای زنده ماندن نیاز به مواد مغذی دارند و مواد زائد 
تولید می کنند. سلول  های سرطانی مواد زائدی تولید می  کنند که 
از بویشان قابل  تشخیص  اند. سلول  های سرطانی بوی ارگانیک 
خاصی تولید می کنند که هم در ادرار و هم در نفس مشــخص 

می شود. مورچه ها اینگونه برای تشخیص بو تربیت می شوند.
پیکرت گفت: برای رسیدن به مرحله شناسایی سرطان در انسان 
باید مورچه ها را با ادرار انسان آزمایش کنیم. اما این کار پیچیده تر 
از آزمایش با ادرار موش اســت. تربیت کــردن مورچه ها برای 
تشخیص بوی سرطان در انســان ملزم به آموزش عوامل متغیر 
بسیاری است ازجمله سن، جنسیت و نوع رژیم غذایی و همینطور 
بوی خاصی که هر انسان دارد. پیکرت توضیح داد: همه انسان ها 
یک بوی ثابت ندارند. بوی هر فرد با فرد دیگر فرق دارد و ما هنوز 
نمی  دانیم مورچه ها می توانند باوجود همه این تفاوت ها روی بوی 
سلول سرطانی تمرکز کنند یا نه. با وجود این پیکرت قصد دارد 
این مطالعه را ادامه بدهد چون معتقد است استفاده از مورچه ها 
می تواند روش بسیار مؤثر و ارزانی برای تشخیص سرطان باشد و 
ممکن است زمان فوق   العاده زیادی برای تربیت آنها الزم نباشد. 
او گفت: یکی از جنبه های مثبت در مورد مورچه ها این است که 
آنها به شــکل گروهی زندگی می کنند و اطالعات را بین خود به 

اشتراک می گذارند.

»دی ان ای« مصنوعی؛ راهی جدید برای نابودی سرطان
محققان دانشگاه توکیو با اســتفاده از »دی ان ای مصنوعی« به 
پیشرفتی در مبارزه با سرطان دست یافتند که امید می رود آغازگر 

دوران تازه ای در تولید داروهای این بیماری باشد.
دی ان ای تولیدی مصنوعی به شکل سنجاق سر با میکرو آر ان ای 
در سلول های سرطانی تراکنش انجام می دهد و به این ترتیب یک 
پاسخ ایمنی را فعال می کند. این شیوه در تست های آزمایشگاهی 
به طور موثری سلول های ســرطانی گردن رحم )cervical ( و 
سینه در انسان و همچنین سلول های بدخیم سرطان پوست در 

موش ها را هدف قرار داد و نابود کرد.
این گروه تحقیقاتی 2 گروه از دی ان ای ســنتز شده )مصنوعی( 
شیمیایی به شــکل سنجاق ســر )hairpins( را به طور خاص 
برای حمله به سلول های سرطانی طراحی کردند. زمانی که این 
)زوج دی ان ای مصنوعی( به درون سلول های سرطانی تزریق 
می شود به مولکول های میکروآران ای )miRNA( متصل می شود.

زوج های دی ان ای مصنوعی پس از اتصال بــه میکرو آر ان ای، 
گسیخته شده و ترکیب می شــوند و زنجیره های طوالنی تری از 
دی ان ای را تشکیل می دهند که یک پاسخ ایمنی را فعال می کند.

شــرکت متــا در گــزارش مالــی خــود از 
سه ماهه چهارم سال 2022 اعالم کرد 
کــه Reality Labs، واحــد مســئول 
فعالیت های واقعیت افــزوده، مجازی 
و متــاورس آن 4.28میلیــارد دالر 
زیــان عملیاتــی را ثبــت کــرده تــا در 
مجمــوع ســال 2022 ضررهــای آن بــه 

13.72میلیارد دالر برسد.

براساس گزارشی که مرکز پژوهش های 
مجلــس منتشــر کــرده بررســی الیحــه 
بودجــه ســال 1402 در حــوزه فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات )فــاوا( نشــان 
می دهــد، درآمدهای حوزه فاوا نســبت 
به قانــون بودجــه ســال 1401 نزدیک به 
22درصد افزایش می یابد. سهم وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از ایــن 

درآمدها حدوداً 73درصد خواهد بود.
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رکوردشکنی قمرهای مشتری 
ستاره شناســان موفق شــدند تا 12قمر جدید 
در حول مشــتری کشــف کنند و این سیاره در 
منظومه شمسی رکورد جدیدی ثبت کرده است.

به گزارش اســپیس، مشــتری اکنون سیاره ای 
است با داشــتن 92قمر که حول آن می چرخند 
رکــورد تعداد قمــر در منظومه شمســی را در 
اختیــار دارد. پیــش از این تصور می شــد که 
این ســیاره غول آســا تنها 80قمر مداری دارد. 
بزرگ تریــن و پرجرم ترین ایــن قمرها 4 قمر 
گالیله ای هســتند که به صورت مجزا در ســال 
1۶10 میالدی توســط گالیلئو گالیله و زیمون 
 ماریوس کشف شدند و برای بشر نخستین اجرام 
کشف شده ای بودند که در مدار زمین یا خورشید 
قرار نداشــتند. 8 قمر از ماه های مشــتری، ماه 
معمولی دارای حرکت موافق گرد و مدار دایره ای 
و بدون انحراف مداری چندانی نســبت به خط 
استوایی مشتری هستند. درخصوصیات مداری 
و ظاهــری قمرها تفاوت های زیادی نســبت به 
یکدیگر دارنــد. 4 قمر گالیلــه ای دارای قطری 
بالغ بر 3100 کیلومتر هستند. بزرگ ترین قمر 
گالیله ای، گانیمد بعد از خورشید و ۷ سیاره دیگر، 
نهمین جرم بزرگ در منظومه شمسی است. این 

قمر از سیاره عطارد نیز بزرگ تر است. 

تقسیم درآمد توییتر 

ایالن ماسک، که فراز و نشــیب های زیادی از زمان خرید توییتر 
داشته به تازگی از شروع تقســیم درآمدهای توییتر از تبلیغات 
با تولیدکنندگان محتوا خبر داده اســت. البتــه درحال حاضر 
تنها افرادی می توانند در این درآمد ســهیم شوند که مشترک 
سرویس توییتر بلو باشند. هر چند ایالن ماسک در توییتر خود 
از شــروع تقســیم درآمدها با تولیدکنندگان محتوا خبر داده، 
هنوز اطالعات کمی درباره نحوه عملکرد این سیستم مشخص 
شــده اســت. عالوه براین، کاربر باید با پرداخت حداقل ماهانه 
8دالر، مشترک ســرویس توییتر بلو باشــد، البته امکان خرید 
ســاالنه این ســرویس با هزینه پایین تر 84دالر هم وجود دارد. 
ماســک به عنوان مدیرعامل شرکت های مشــهوری مثل تسال 
موتورز و اســپیس ایکس، می خواهد توییتر رقابت جدی تری با 
پلتفرم هایی مانند یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک داشته باشد.

تمام این پلتفرم ها از سیستم های مشابهی برای پرداخت هزینه 
به تولیدکنندگان محتوا بهره می برند. بنابراین توییتر می تواند با 

تقسیم درآمدهای تبلیغات، کاربران بیشتری را جذب کند.
کاربران هم اکنون هم می توانند از طریق قابلیت هایی مانند Tips و 

Super Follows  از توییتر درآمدزایی داشته باشند.

اینترنت

عدد خبر

فضا

دانش

تأثیر سطح دسترسی
با این حال، اگرچه ساماندهی دسترسی به اینترنت می تواند بعضی از مشکالت را رفع کند، اما این 
اتفاق معایبی هم دارد؛ در وهله نخست مطابقت این موضوع با مواد قانون اساسی مبنی بر دسترسی 
آزاد به اطالعات برای آحاد مردم قابل بررسی اســت. محمد کشوری، کارشناس حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات هم معتقد است، ساماندهی دسترسی به اینترنت شاید برای داشتن اینترنت 
کودکان توجیه داشته باشد، اما تعریف سطوح مختلف دسترسی برای اقشار بزرگسال جامعه هیچ 
منطق و توجیهی ندارد و اعتماد مردم را بیشتر خدشه دار می کند. کشوری با تأکید بر اینکه در هیچ 
جای جهان چنین سیستمی برای کل جمعیت کشور پیاده ســازی  نشده و این کار عمال با توسعه 
اینترنت ثابت و بسیاری دیگر از سیاست های کالن در حوزه آی تی منافات دارد، منطق »چرا باید 
سطح دسترسی یک پزشک با یک دانشجو یا خبرنگار در دریافت اطالعات اینترنتی متفاوت باشد؟« 
را نمی پذیرد. او بر این باور است که این دسته بندی ها فقط به تحقیر برخی از اقشار جامعه منجر 

خواهد شد و نارضایتی جمعی را با خود به همراه دارد که برای جامعه مناسب نیست. 

مکث

 ChatGPT برگ برنده گوگل روی دست

احتمال پولی شدن تیک آبی اینستاگرام 

پس از استقبال بی سابقه کاربران اینترنتی از هوش مصنوعی ChatGPT شرکت گوگل هم اعالم کرده که به زودی از نمونه مشابه آن رونمایی می کند

هفته آینده گوگل میزبان رویدادی اســت که 

می توان آن را یک رویداد اضطراری توصیف کرد. فناوری
به گزارش گاردین، این رویداد حول محور استفاده 
از قدرت هوش مصنوعی برای طبیعی تر و شهودی تر شدن نحوه 
جســت وجو، کاوش و تعامل مردم با اطالعات می چرخد. این 
رویداد 40دقیقه ای البته در 8فوریــه )19بهمن( در یوتیوب 
به صورت زنده پخش خواهد شد. گوگل قرار است فناوری چت 
بات خود را در دســترس عموم قرار دهد. این رویداد پس از 
موفقیت ChatGPT، که یک چت ربات هــوش مصنوعی با 
پشتیبانی مایکروسافت است و توانسته به یک پدیده جهانی 

تبدیل شود، برنامه ریزی شده است.

   رقابت گوگل با اوپن ای آی
ساندار پیچای، مدیر اجرایی شــرکت مالک گوگل، آلفابت، گفت که 
اســتفاده از هوش مصنوعی به یک نقطه عطف در دنیا رسیده است 
و شرکت آنها در این زمینه نیز فعالیت بســیار خوبي دارد. پیچای به 
2 مدل زبان به اصطالح بزرگ که توسط این شرکت توسعه داده شده 
است، یعنی LaMDA و PaLM اشاره کرد که اولی قرار است به زودی 
منتشر شود. اوایل هفته نیز یک ســایت فناوری گزارش داده بود که 
گوگل آزمایش یک ربات چت هوش مصنوعی مشابه ChatGPT به 
 LaMDA را آغاز کرده اســت که از فناوری Apprentice Bard نام
استفاده می کند. LaMDA سال گذشته تعلیق و اخراج یک مهندس 
 LaMDA از سوی گوگل، به شهرت رسید. این مهندس با ادعای اینکه
احساسات را درک می کند، عمومی شد. گوگل گفت که ادعاهای بلیک 
لمواین در مورد LaMDA - مخفف مدل زبان برای برنامه های گفت وگو 
- کاماًل بی اساس است. پیچای در کنفرانسی با سرمایه گذاران آلفابت 
گفت: در هفته ها و ماه های آینده، این مدل  های زبان را در دسترس قرار 
خواهیم داد تا مردم بتوانند مستقیما با آنها ارتباط برقرار کنند و این 

کار را با مدل زبان LaMDA آغاز خواهیم کرد.

   شبیه به شبکه های عصبی
 ChatGPT و مدلــی که در LaMDA مدل  های زبان بزرگ مانند
استفاده می شود، انواعی از شــبکه های عصبی هستند که معماری 
زیربنایی مغز را به شکل کامپیوتری تقلید می کنند. این شبکه های 
عصبی با مقدار زیادی متن تغذیه می  شــوند تا نحوه تولید جمالت 
قابل قبول به آنها آموزش داده شود. ChatGPT پس از استفاده برای 
ایجاد انواع محتوا، از مقاله های مدرسه ای گرفته تا برنامه های شغلی، 
به یک حس تبدیل شده است. پیچای اشاره کرد که فناوری چت بات 
به عنوان بخشی از عرضه در گوگل ادغام خواهد شد. او گفت: به زودی، 
مردم می توانند مستقیما با جدیدترین و قوی  ترین مدل  های زبان ما 
به عنوان همراهی برای جســت وجو به روش های تجربی و نوآورانه 
تعامل برقرار کنند. ســال گذشــته گوگل مجموعــه  ای از دموهای 
LaMDA را به عنوان بخشــی از آشپزخانه تســت هوش مصنوعی 
برای گروه های کوچکی منتشــر کرد. او همچنین دســتاوردهای 
DeepMind به عنوان واحد هوش مصنوعی شرکت آلفابت مستقر در 
بریتانیا را مورد ستایش قرار داد و گفت: پایگاه داده آن از 200میلیون 
پروتئین شناخته شده موجود توسط یک میلیون زیست شناس در 

سراسر جهان استفاده شده است.

ChatGPT رشد بی سابقه کاربران   
تحلیلگران تخمین می زنند که ChatGPT که توسط شرکت 
OpenAI مســتقر در سانفرانسیســکو توســعه یافته است، 
از زمــان راه اندازی در آذر مــاه به 100میلیون کاربر رســیده 
اســت. تحلیلگران بانک ســرمایه گذاری UBS با اعالم رشد 
بی  ســابقه ای کاربران این هوش مصنوعی نوشتند: در 20سال 
اخیر، نمی توانیم رقمی بیشتر از این را برای رشد کاربران هیچ 
اپلیکیشن اینترنتی به یاد بیاوریم. مایکروسافت، یکی از حامیان 
مالی OpenAI، در حال ادغام ChatGPT در محصوالت خود 
است و هم اکنون یک نسخه برتر از محصول ارتباطی خود به نام 
Teams را راه اندازی کرده است که ویژگی های اضافی مبتنی بر 
هوش مصنوعی مانند یادداشت های جلسه را به صورت خودکار 
ارائه می دهد. همچنین انتظار می رود مایکروسافت مدل های 
هوش مصنوعی OpenAI را در موتور جست وجوی Bing خود 

مستقر کند.

ChatGPT تالش شرکت های فناوری برای رقابت با   
  ChatGPT نمونــه ای از هــوش مصنوعی مولد یــا فناوری

 آموزش  دیده روی مقادیر زیادی متن و تصویر است که می تواند 
محتوایی از یک پیام متنی ســاده ایجاد کند. شرکت اوپن ای ای 
همچنین ربات Dall-E را به عنوان یــک تولید کننده تصویر با 
هوش مصنوعی توسعه داده است. مایکل وولدریج، استاد علوم 
کامپیوتر در دانشــگاه آکســفورد، گفت که OpenAI با انتشار 
ChatGPT، شرکت های بزرگ فناوری را به فکر انداخته است. 
او گفت: آنها با تعدادی از کارمندان شرکت های بزرگ فناوری به 
این نتیجه رسیدند که باید کاری کنند تا هیأت  مدیره سیلیکون 
ولی انگشــت به دهان بمانند. حدس من این است که در دیگر 
شــرکت های بزرگ فناوری نیز شــاهد چرخش گسترده  ای به 
سمت مدل  های زبان بزرگ و هوش مصنوعی مولد خواهیم بود.

کدهایــی کــه از برنامــه  فضای 
مجازی

اینســتاگرام کشف شده، 
نشــان می دهد کــه این 
شبکه اجتماعی در حال توسعه سرویسی 
مانند توییتر بلو برای دریافت نشــان آبی 

است.
ایالن ماســک پس از اینکــه مدیرعامل 
توییتر شــد، تالش زیادی بــرای افزایش 
درآمد این پلتفرم کرد که یکی از آنها ارائه 
سرویس اشتراک پریمیوم 8دالری توییتر 
بلو بود. ازجمله ویژگی های این ســرویس 

می توان به تیک آبی تأییدیه اشاره کرد.
حاال در گزارش های جدیدی ادعا شــده 
که اینســتاگرام نیز ممکن است در حال 
توســعه چنین سرویس اشــتراکی برای 

دریافــت تأییدیــه باشــد. 
بــه گــزارش تک کرانچ، 

»الســاندرو پالوزی« که 
تاکنــون گزارش هــای 
معتبری درباره تغییرات 
ئــه  را ا اینســتاگرام 

کــرده، در توییت جدید 
خود توضیــح می دهد که 

کدهای کشف شده از این شبکه 
اجتماعی به »نشــان آبی پولی« و یک 

اشتراک جدید اشاره دارد. همچنین ظاهراً 
همین کد در آخرین نســخه اپلیکیشــن 
فیسبوک هم پیدا شده که نشان می دهد 
درصورت ادامه توســعه ایــن محصول، 
سرویس اشــتراک پولی برای پلتفرم های 

متا نیز ارائه خواهد شد.
اینـسـتـاگرام مـعـمـوالً 
آزمایش های کوچک یا 
نمونه های اولی خود را 
درصورت فاش شــدن 
تأیید می کنــد، اما این 
غول شبکه های اجتماعی 
هنوز به ارائه یک اشتراک 
پولی برای دریافت نشان تأیید 
هیچ اشاره ای نکرده است. عالوه بر این، 
پالوزی تصویری از کد برنامه اینستاگرام را 
به یک سایت خبری اعالم کرده که در آنها 
2 کد با عبارت IDV در آنها دیده می شود. 
او توضیح داده که عبارت »IDV« در این 
کدها می تواند به معنای تأیید هویت باشد.

با این حال، پالوزی تأکید می کند که حتی 
با وجود این کدها، هنوز چیزی در برنامه 
برای ارائه به کاربران وجود ندارد و بنابراین 
فعاًل نمی توان در مورد کدهای کشف شده 

گزارش قطعی ارائه کرد.
 اینســتاگرام فعال نشــان آبی تأیید مورد 
عالقه را فقط به افراد برجسته، افراد مشهور 
و برندها یا نهادهای جهانی اعطا می کند و 
کاربران روزانه و سازندگان کوچک تر این 
شــبکه اجتماعی از مدت ها قبل به دنبال 
ارائه ویژگی مشــابهی برای خود بوده اند. 
»آدام موســری«، رئیس اینستاگرام، در 
سال 2020قول داده بود که بهبود فرایند 
تأیید حســاب در مرکز توجــه آنها قرار 

خواهد گرفت.
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چند روز پس از سقوط مرگبار گرگر در یکی از روستاهای الیگودرز که 
موجب جان باختن 3عضو یک خانواده شده بود؛ تالش ها برای یافتن 
پیکر قربانیان حادثه در حالی ادامــه دارد که تاکنون فقط پیکر پدر 
خانواده کشف شده وگروه های امدادی برای یافتن 2عضو دیگر این 

خانواده در رودخانه خروشان همچنان  در تالش اند.
به گزارش همشهری، این حادثه ظهر روز سه شنبه هفته گذشته در 
روستای سرتنگ برزه بخش ززوماهرو از توابع الیگودرز واقع در استان 
لرســتان اتفاق افتاد. آن روز اعضای یک خانواده قصد داشتند برای 
شرکت در یک مراسم بله برون به روستای النه شاهی که در مجاورت 
آنجا قرار دارد بروند. آنها برای رفتن به این روستا 2راه داشتند. یا باید از 
راهی مالرو که 6کیلومتر مسافت دارد عبور می کردند و یا اینکه با گرگر 
از عرض رودخانه ای خروشان می گذشتند. گرگر وسیله ای است که از 
چند سال قبل برای عبور روستاییان از عرض رودخانه در آنجا ساخته 
شده بود. وسیله ای ساده و خطرناک که از چند میله آهنی و یک سیم 
بکسل این سوی رودخانه را به آن طرف وصل کرده بود. آن روز میرآقا 
کولیوند، پدر ۵7ساله خانواده، زهرا رشیدی، مادر 3۵ساله خانواده، 
سبحان و مرضیه فرزندان 9و 20ساله خانواده همراه با مجتبی جوان 
23ساله از اقوام آنها سوار گرگر شدند تا به آن طرف رودخانه بروند. 
وقتی آنها به وسط رودخانه رسیدند درحالی که رودخانه خروشان زیر 
پای شان جریان داشت، گرگر بین زمین و آسمان گیر کرد و وقتی آنها 
گرگر را تکان دادند ناگهان سیم بکسل آن پاره شد. با پاره شدن سیم 
بکسل هر ۵نفر داخل رودخانه سقوط کردند و جدال شان با مرگ آغاز 
شــد. مرضیه و مجتبی که جوان تر بودند و قدرت بیشتری داشتند 
توانستند به هر قیمتی که بود خودشان را از مهلکه نجات دهند اما آب، 

پدر و مادر و فرزند کوچک خانواده را با خود برد.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

زن جوان در سومین بارداری اش ۵قلو به دنیا آورد

5قلوهای گنبدی چشم انتظار کمک

کوتاه از حادثه

توفان شن زندگی در بافق را مشکل کرده است
وزش باد و توفان در مناطق کویری پدیده ای طبیعی اســت اما در 
سال های اخیر با برخاستن کوچک ترین بادی کل زندگی یکپارچه 
خاک می شود و تنفس سخت. به دلیل شرایط کاری همسرم 2سال 
است که ساکن بافق شــده ام. وضعیت اهواز که ســاکن آن بودیم 
به گونه ای بد بود که از انتقالی گرفتن بسیار خوشحال بودیم ولی اکنون 
می بینم که گرد و خاک زندگی من و همســر و فرزندانم را به خطر 
انداخته است. واقعا راهکاری برای جلوگیری از ادامه این وضع نیست؟
ثمری از بافق یزد

نانوایی ها با کارگران روزمزد کنار بیایند
 از زمانی که کارتخوان های جدید برای نانوایی ها آورده اند کمتر 
نانوایی نان نسیه می دهد. کارگر روزمزدی هستم که اگر یک روز 
کار نکنم پولی در جیبم نیست برای همین از نانوایی و بقالی و... 
نسیه می گیرم تا در روزی که کار کردم پولشان را بدهم. اکنون 
مدتی است نمی توانم نان نســیه بگیرم. چون نانوا باید با کارت 
خودش در حساب نانوایی پول بریزد تا بتواند به من نان بدهد که 
این هم برای من و هم برای نانوا ســخت است. حاال که همه  چیز 
حساب و کتاب دارد فکری هم برای کارگران روزمزد بکنند که اگر 

پول در جیبشان نباشد نان هم ندارند.
سیف از تهران

تعداد سرویس های بهداشتی در شهرها افزایش پیدا کند
 یکی از معضالتی که شهروندان خصوصا ســالمندان، کودکان 
و بیماران با آن مواجهند، نبود تعداد کافی ســرویس بهداشتی 
درسطح شــهر اســت.این موضوع از ضروریاتی است که باید به 
هنگام شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.متأسفانه در شهری مثل 
تهران با این میزان جمعیت و تردد، تعداد سرویس های بهداشتی 
بسیارکم است.از طرفی نظافت و بهداشت این اماکن هم به درستی 
انجام نمی گیرد که خود این مسئله می تواند زمینه سازشیوع انواع 
بیماری های عفونی شود.جا دارد تا شهرداری نسبت به ساخت 
سرویس های بهداشتی عمومی بیشــتر و نظارت بر نظافت آنها ، 

اراده جدی تری داشته باشد.
کیانی از تهران

کمبود اسپری های خارجی تنفسی بسیار مشکل ساز شده است
اخیرا اســپری های تنفســی خارجی بــرای بیماران آســم در 
داروخانه ها موجود نیست. گذران زندگی براي آنها خیلی سخت 
شده، اســپري های ایرانی و هندی تأثیری ندارد و نیاز است که 
داروی اصلی حتما مصرف بشود. از مســئوالن وزارت بهداشت 
خواهش می کنیم که برای بهبود حال این بیماران اسپری های 

اصلی را وارد کنند.
جعفری از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

تالش ها برای پیداکردن مادر و پسری که در رودخانه سقوط کرده اند ادامه دارد

در جست وجوی قربانیان »گرگر«

پرونده پزشک زنان که هنگام 

دادسرا
عمل غیرمجاز ســقط جنین 
باعث مرگ زن باردار شــده و 
مدتی بعد به زندگی خودش پایــان داده بود به 

صدور کیفرخواست منجر شد.
به گزارش همشهری، این حادثه مهر سال گذشته 
اتفاق افتاد. روز حادثه خبر فوت خانم دکتری که با 
خوردن تعدادی قرص به زندگی خودش پایان داده 
بود به تیم جنایی پایتخت اعالم شد. جسد خانم 
دکتر که پزشک زنان و زایمان بود در مطبش در 
غرب تهران پیدا شده بود اما کسی نمی دانست که 
او با چه انگیزه ای به زندگی خود پایان داده است. 
در جریان بررســی هاي پلیسی، مأموران متوجه 
شدند که مدتی قبل از فوت خانم دکتر، زن جوانی 
در مطب وی جانش را از دست داده بود. این زن 
به همراه شــوهرش به مطب خانم دکتر مراجعه 
کرده بود تا جنین ۱۴هفته ای خود را سقط کند، 
اما هنگام عمل جانش را از دست داده بود.در این 
شرایط مأموران به سراغ شوهر زن جوان رفتند و او 
گفت: همسرم در هفته چهاردهم بارداری بود که 
در سونوگرافی به ما گفته شد بچه دچار مشکل 
ژنتیک است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم عمل 
سقط جنین انجام دهیم اما این کار غیرقانونی بود. 
درنهایت خانم دکتــری را پیدا کردیم که حاضر 
بود عمل را انجام دهد. به مطــب وی رفتیم و او 
برای انجام عمل ســقط جنین همسرم را به اتاق 
برد اما کمی بعد وحشــت زده از اتاق خارج شد و 

گفت که همسرم و جنینش در جریان عمل فوت 
کرده  اند. پس از این حادثه از او شکایت کردیم و 
بازپرس پرونده برای خانم دکتر و منشی مطبش 
قرار قانونی صادر کرد؛ چرا که در بازرسی از مطب 
وی، وسایل و لوازمی کشف شد که نشان می داد او 
دست به سقط جنین غیرقانونی می زده است و 
پرونده در جریان بود که متوجه شدم خانم دکتر به 
زندگی خودش پایان داده است. با خودکشی این 
پزشک، معلوم شد که وی پس از عمل سقط جنین 
مرگبار روی بیمارش به شدت متاثر و دچار عذاب 
وجدان شده بود. همچنین وی به خاطر اتهامی که 
در برابر آن قرار گرفته و می بایست در دادسرای 
جنایی تهران حاضر می شد، دچار استرس زیادی 
شــده بود و همه اینها باعث شده بود که تصمیم 

هولناکی بگیرد و به زندگی خودش پایان بدهد.
حاال با گذشــت بیش از یک ســال از این ماجرا، 
تحقیقات در این پرونده از ســوی قاضی وحید 
ناصری، بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی 
تهران تکمیل و به صدور کیفرخواست منجر شده 
است. براساس کیفرخواســت صادر شده متهم 
اصلی که پزشک زنان بوده و فوت شده است، متهم 
به قتل شبه عمد و پرداخت دیه شده که با توجه 
به مرگ وی، دیه باید از اموال او پرداخت شود. از 
ســوی دیگر مادر زنی که هنگام عمل فوت شده 
بود و همسرش متهم به معاونت در سقط جنین 
شده اند و در این شــرایط پرونده برای رسیدگی 

نهایی به دادگاه کیفری ارسال شد.

مامور پلیس که در جریان درگیری بــا قاچاقچیان مواد مخدر 

داخلی
مجروح و به بیمارستان منتقل شده بود پس از ۴۵روز به شهادت 
رسید. به گزارش همشهری، این مأمور پلیس که سرهنگ شهرام 
حیدری نام داشت و رئیس پلیس اطالعات شهرســتان جوانرود واقع در استان 
کرمانشاه بود روز 29 آذرماه امســال در تعقیب و گریز با قاچاقچیان مواد مخدر 
مجروح شد. هرچند پس از این حادثه، سرهنگ حیدری بالفاصله به بیمارستانی 
در کرمانشاه منتقل شد، اما شرایط او طوری بود که نیاز به مراقبت های تخصصی 

داشت. به همین دلیل چند روز بعد به تهران منتقل شد و تحت مداوا قرار گرفت. از آن روز تاکنون کادر پزشکی تالش 
زیادی برای مداوای این پلیس وظیفه شناس انجام دادند، اما پس از گذشت ۴۵روز از این حادثه سرانجام او به شهادت 

رسید. براساس این گزارش قرار است با انتقال پیکر این شهید به زادگاهش مراسم وداع با او انجام شود.

کیفرخواست برای خانم دکتری كه به زندگی اش پایان داد شهادت مأمور پلیس، 45روز پس از درگیری با قاچاقچیان

زنی در گنبد کاووس در سومین بارداری اش ۵قلو به دنیا آورد تا با 
2فرزندی که از قبل داشت اعضای این خانواده 9نفر شوند.

به گزارش همشهری، این زن 33ساله که اهل گنبد کاووس واقع 
در استان گلستان است، چندی قبل برای سومین مرتبه باردار شد. 
او پیش از این مادر 2دختر ۵و ۱3ســاله بود. مدتی از بارداری این 
زن گذشته بود که متوجه شد چندقلو باردار است. چند روز قبل 
این زن در هفته 27بارداری دچار درد زایمان شد و شوهرش او را 
به بیمارستان شهدای گنبد منتقل کرد. پزشکان در معاینه های 
اولیه اعالم کردند که او ۵قلو باردار اســت و به دلیل شرایط بچه ها 
باید هرچه ســریع تر آنها به دنیا بیایند. با اعالم رضایت زن جوان 
و همسرش روز پنجشنبه عمل جراحی انجام شد و ۵قلوها شامل 
3پسر و 2دختر به دنیا آمدند. وزن نوزادان که بین 600تا ۱000گرم 
است از یک سو و تولد پیش از موعد آنها از سوی دیگر شرایطی ویژه 
را برای شان رقم زد و کادر پزشکی اعالم کردند که آنها باید در بخش 
مراقبت ویژه نوزادان نگهداری شــوند. در چنین شرایطی بود که 
۴نوزاد به بخش ان آی سي یو بیمارستان طالقانی و یکی دیگر از آنها 

به بخش ان آی سي یو بیمارستان تامین اجتماعی منتقل شدند.
مسئوالن بخش های مراقبت های ویژه نوزادان این دو بیمارستان در 
گفت وگو با همشهری از وضعیت خوب نوزادان صحبت کردند. یکی 
از مسئوالن بخش ان آی سي یو بیمارستان طالقانی گنبد دراین باره 
گفت:  هرچند وزن بچه ها کم است و چند هفته زود به دنیا آمده اند 
اما به لطف خدا شرایط خوبی دارند و هم اکنون خطری آنها را تهدید 
نمی کند. او ادامه داد: آنها باید چند هفته در این بخش بمانند و رشد 

کنند تا شرایطشان تثبیت شود.
یکی از مشــکالت والدین چندقلوها تامین هزینه های نگهداری 
آنهاست. مشــکلی که آقای اقبال پدر ۵قلوهای گنبدی هم با آن 
روبه رو است. او در این باره می گوید: من پیش از این2 دختر داشتم 
و از اینکه خداوند  ۵فرزند دیگر به من داده خوشحالم و خدا را شکر 
می کنم. اما من کارگر ساختمانی هستم و برای تامین هزینه های 
جاری زندگی ام با مشکل روبه رو بودم. حاال اما مشکالتم بیشتر هم 
خواهد شد. به خصوص به این دلیل که بچه هایم چند هفته زود به 
دنیا آمدند و باید مدتی را در بیمارستان بمانند. چون بیمارستانی 
که همسرم در آنجا فارغ شده ظرفیت نداشت بنابراین۴فرزندم به 
یک بیمارستان و یکی دیگر از بچه ها به بیمارستان دیگری منتقل 
شده است و همسرم در بیمارستان شهدا بستری است. این موضوع 
کار را سخت کرده و من مدام بین 3بیمارستان در رفت وآمد هستم.

او در ادامه می گوید:  هرچند نگهداری از 7فرزند سخت است اما خدا 
بزرگ است. من هم خوشحالم و هم دغدغه این را دارم که بتوانم از 
فرزندانم به خوبی نگهداری کنم. از دولت خواهش می کنم به من 

کمک کند تا شرمنده زن و بچه هایم نباشم.
 

انتقام اسیدی از خواهر 
مرد معتاد وقتی فهمید خواهرش مقداری طال و دالر خریده، برای 

تصاحب آنها سراغ وی رفت و دست به اسیدپاشی هولناکی زد.
به گزارش همشهری، شامگاه پنجشنبه سیزدهم بهمن، مأموران 
پلیس پایتخت در جریان اسیدپاشی در خانه ای در یکی از محله های 
جنوبی شــهر قرار گرفتند و راهی آنجا شدند. زنی جوان به همراه 
دختر ۱6ساله اش در خانه شان، هدف اسیدپاشی قرار گرفته که با 
حضور نیروهای اورژانس، به بیمارستان منتقل شده بودند. مادر و 
دختر که از ناحیه صورت، پهلو و دست آسیب دیده بودند و هنوز 

مشخص نبود که فرد اسیدپاش چه کسی است.
ماموران در بیمارستان به تحقیق از زن جوان پرداختند و او گفت 
که عامل اسیدپاشی، برادرش است. وی توضیح داد:  برادرم معتاد به 
شیشه و گل است و مدام از من پول می خواست. هربار که خمار بود 
و پولی برای تامین هزینه مواد نداشت، نزد من می آمد و با تهدید و 
زور از من پول می گرفت.  وی ادامه داد: روز حادثه برادرم به مقابل 
خانه ام آمد و طبق معمول قصد داشت پول بگیرد اما جواب منفی به 
او دادم. وی ناگهان محتویات ظرفی که همراهش بود را به روی من 

و دخترم پاشید و فرار کرد. 
با اظهارات این زن، قاضی محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس جنایی 
تهران دستور بازداشت مرد اسیدپاش را صادر کرد و تحقیقات برای 
دستگیری او آغاز شد. یک روز از این حادثه گذشته بود که مردی 
با پلیس تماس گرفت و گفت: متهم به اسیدپاشی را در پارکی در 
جنوب تهران دیده اســت. فرد تماس گیرنده توضیح داد: متهم از 
آشنایان مان است و دیروز شنیدم که به روی خواهر و خواهرزاده اش 
اسید پاشیده و فراری شده است. برای همین تا  او را دیدم،  تصمیم 
گرفتم پلیس را خبر کنم. پس از تمــاس این مرد بود که تیمی از 
مأموران راهی پارک شــدند و متهم را که هنــوز در پارک حضور 

داشت، دستگیر کردند.
مرد جوان مدعی شد که به شدت پشیمان است و به خاطر به دست 
آوردن طالهای خواهرش، دست به اسیدپاشی زده است. وی گفت: 
از روزی که به دام اعتیاد گرفتار شــدم، زندگی ام تباه شد. کارم را 
از دست دادم و ناچار بودم برای به دست آوردن پول مواد، دست به 
هرکاری بزنم. این اواخر مدام از اعضای خانواده ام پول می گرفتم 
تا اینکه چند روز قبل متوجه شــدم خواهرم برای سرمایه گذاری، 
دالر و طال خریده است. وی ادامه داد: چندبار نزد او رفتم تا طال و 
دالرهایش را قرض بگیرم اما نشد. همین موجب شد از او کینه به 
دل بگیرم. از سوی دیگر، هر وقت شیشه و گل می کشیدم، دچار 
توهمات عجیبی می شــدم. روز حادثه هم مقدار زیادی شیشــه 
کشــیده بودم و توهم زدم که خواهرم برایم توطئه چیده است. به 
همین دلیل با تهیه اسید سراغ او رفتم و خواستم به من پول بدهد 
اما قبول نکرد و با وی درگیر شدم و برای انتقام، اسید را به روی او 
پاشــیدم. اما در آن لحظه دخترخواهرم به کمک مادرش آمد که 
مقداری اسید هم روی او ریخت. براســاس این گزارش، متهم به 
اسیدپاشی با قرار قانونی و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار 

مأموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

چند دقیقه بعد وقتی این خبر به روســتا رسید همه اهالی برای پیدا 
کردن میرآقا و همسر و فرزندش بسیج شدند. همچنین نیروهایی از 
هالل احمر نیز برای امدادرســانی راهی محل حادثه شدند. هرچند 
جریان آب رودخانه شدید بود اما به دلیل سنگالخی بودن آن اعضای 
تیم جســت وجو امیدوار بودند تا بتوانند 3حادثه دیده را پیدا کنند. 
جست وجو ها ادامه پیدا کرد تا اینکه روز چهارشنبه امدادگران هالل 
احمر موفق شدند پیکر بی جان پدر خانواده را کشف کنند اما تاکنون 

تالش ها برای یافتن 2مفقودی دیگر به نتیجه نرسیده است.
ابراهیم رشیدی، برادر زهرا رشــیدی)مادر خانواده( که از روز حادثه 
تالش زیادی برای یافتن خواهر و خواهرزاده اش انجام داده درباره این 
حادثه تلخ به همشــهری می گوید: گرگری که این حادثه را آفرید از 
حدود 2سال قبل در آنجا ساخته شد. قبل از آن هم یک گرگر قدیمی تر 

در آنجا بود که سقوط کرده و جان یک نفر را گرفته بود.
او ادامه می دهد: این گرگر فرســوده شــده و محکم نبود. اما اهالی 
2 روستا مجبور بودند برای رفت وآمد از آن اســتفاده کنند یا اینکه 
6کیلومتر راه را پیاده بروند. آن روز هم خواهرم و شوهرش و فرزندانش 
قرار بود به مراســم بله برون یکی از اقوام مان برونــد که این حادثه 

برای شان اتفاق افتاد. او درباره اینکه چطور 2 نفر دیگر که سوار گرگر 
بودند نجات پیدا کردند می گوید: یکــی خواهرزاده ام مرضیه بود که 
20ســاله اســت و دیگری هم مجتبی فامیل مان که 23سال دارد. 
آنها جوان هستند و توانستند خودشــان را نجات دهند اما خواهرم و 
شوهرش و پسرشان سبحان نتوانستند و آب آنها را با خود برد. ابراهیم 
درباره شرایط روستا بعد از این حادثه می گوید: روستای مان محلی 
دورافتاده و محروم است اما همه اهالی یکدیگر را دوست دارند. از روزی 
که این حادثه اتفاق افتاد همه ناراحت هســتند. همه دست به دست 
یکدیگر دادند و توانستند پیکر شوهرخواهرم را پیدا کنند. از آن روز 
تاکنون هیچ کس دست از کار نکشیده و همچنان اهالی روستا به دنبال 
پیدا کردن خواهرم و پسرش هستند. نیروهای هالل احمر هم زحمت 
زیادی کشیده اند و هنوز در منطقه حضور دارند. او درباره سرنوشت 
مراســم بله برونی که قرار بود انجام شود نیز می گوید:  حادثه سقوط 
گرگر آنقدر تلخ بود که دیگر دل و دماغی برای مراسم بله برون باقی 
نماند و این مراسم هم برگزار نشد. حاال همه به فکر پیداکردن خواهرم 
و پسرش هستند و انشااهلل زمان دیگری که کمی از این مصیبت دور 

شدیم آن مراسم را هم برگزار می کنیم.
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هفته نامه اسپکتیتور )انگلیس(

جنگاوکراینچطوربهپایانمیرسد؟
حدودیکسالازحملهروسیهبهاوکراینمیگذردو2طرفهنوز
تمایلیبهمذاکرهازخودنشاننمیدهند.آنهابهدنبالپیروزیهای
بیشتردرجنگهستندتابتوانندبادســتپربرسرمیزمذاکره
بنشینند.درشرایطیکهکشورهایغربیدرحالارسالتسلیحات
بهاوکراینهستند،مهماستبهاینپرسشهمپاسخدهندکهچطور
میخواهندمانعازتبدیلشدنجنگاوکراینبهجنگجهانیشوند؟

کیوسک

»ما آماده ایم از کل زرادخانه روســیه که شامل سالح  هسته ای 
اســت اســتفاده کنیم.« این بخشــی از واکنــش تهدیدآمیز 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، به اقــدام اخیر آلمان 
مبنی بر موافقت با ارســال تانک های لئوپارد-1 و لئوپارد-2 به 
اوکراین اســت. دولت آلمان اعالم کرده طــي هفته هاي پیش 
رو 14تانک پیشــرفته لئوپارد-2 و 88 تانک بهینه سازي شده 
لئوپارد-1 در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. این تصمیم، راه را 
براي ارسال تانک هاي لئوپارد ساخت آلمان که در اختیار دیگر 
کشورهاي اروپایي از جمله لهستان است باز مي کند. پوتین در 
این اظهارات که به مناسبت هشتادمین سالگرد نبرد استالینگراد 
در جنگ جهانی دوم ایراد شــد با شبیه سازی جنگ اوکراین با 
جنگ جهانی دوم تأکید کرد که روسیه اوکراین را که در چنگال 
»نئونازی ها« است، شکست خواهد داد. اسکای نیوز با اشاره به 
تهدیدهای آشکار رئیس جمهور روســیه نوشته: پوتین تاکید 
کرده که گزینه های مسکو به اســتفاده از تسلیحات زرهی در 
جنگ محدود نخواهد شد. این سخنان از یک سو، تهدید آشکار 
مبنی بر گسترش جنگ و از سوی دیگر، تهدید ضمنی به استفاده 
از تسلیحات هسته   ای است.  نبرد استالینگراد، که 8۰ سال پیش 
با تسلیم نیروهای آلمانی به ارتش سرخ، جریان جنگ جهانی 
دوم را تغییــر داد، همچنان نماد قدرتمندی از میهن پرســتی 
در روسیه اســت. در جریان آن جنگ در ســال های1۹42 تا 
1۹4۳ ارتش شوروی توانســت بیش از ۹۰هزار سرباز آلمانی 
را به اســارت بگیرد و در واقع نتیجه جنگ را تغییر دهد. در آن 
نبرد که از آن تحت عنوان یکی از خونین ترین نبردهای جنگ 
جهانی دوم یاد می شود نزدیک به یک میلیون نفر کشته شدند. 
پس از اظهارات پوتین گمانه زنی ها درباره احتمال اســتفاده از 
تسلیحات هســته ای در جنگ اوکراین باال گرفته، اما »جولین 
اســمیت« نماینده آمریکا در ناتو، به اسکای نیوز گفته است که 
چیزي که نشــان دهنده آماده شدن 
روســیه برای اســتفاده احتمالی 
از تسلیحات هســته  ای باشد دیده 
نمي شود. اسمیت می گوید: »گرچه 
تهدیدهــای پوتیــن نگرانی های 
جدی ایجاد کرده است و ما در این 
باره به مسکو پیام هم داده ایم اما 
به نظر نمی رسد که پوتین حداقل 
در کوتاه مدت تصمیمی برای این 
کار داشته باشــد. ما معتقدیم که 
روسیه هم در جنگ خطوط قرمزی 
دارد که ترجیح می دهد از آن عبور 

نکند.«

 نظامیان رژیم صهیونیســتی دیروز به طور گســترده به اردوگاه
»عقبه جبر« در شــهر »اریحا« یورش بردند کــه در جریان آن 
دست کم 1۳فلسطینی مجروح شدند. منابع فلسطینی همچنین 
اعالم کرده اند که صهیونیست ها شمار زیادی از فلسطینی ها را در 

این یورش بازداشت کرده اند.
به گزارش الجزیره، نظامیان رژیم صهیونیستی یک هفته پس از وقوع 
عملیات تیراندازی به سمت رستوران صهیونیستی در جنوب اریحا، 
به اردوگاه عقبه جبر یورش برده و خانه های بستگان برخی مبارزان 
تحت تعقیب در این منطقه را مورد حمله قــرار دادند. نیروهای 
صهیونیســتی در این عملیات، با موشک، خانه های فلسطینی ها 
را هدف قرار داده انــد. منابع بیمارســتانی در گزارش های اولیه 
اعالم کردند که تعدادی فلســطینی در جریان این حمله زخمی 
شدند که حال 2نفر از آنها وخیم گزارش شده است. برنارد اسمیت 
خبرنگار الجزیره مستقر در رام اهلل در کرانه باختری گزارش داده این 
عملیات یکی از گسترده ترین عملیات های نظامیان صهیونیست 
از سال2۰۰2 تاکنون بوده اســت. گفته می شود که این عملیات 
5ساعت طول کشیده اســت. در این عملیات، نیروهای اشغالگر 
ورودی ها اردوگاه عقبه جبر در اریحا را بسته اند و از طریق بلندگو از 
فلسطینی ها خواسته اند که خود را تسلیم کنند؛ درخواستی که با 

گلوله از سوی برخی فلسطینی ها پاسخ داده شده است.
منابع اسرائیلی مدعی شده اند شماری از افراد بازداشتی، در حمله 
مسلحانه به رستوران یهودی اریحا دست داشته اند. با این حال، 
اسامی این افراد اعالم نشده اســت. در همین حال، هالل احمر 
فلســطین هم ضمن تأیید خبر درگیری نیروهای اشــغالگر و 
فلسطینی ها، اعالم کرده که نیروهای رژیم صهیونیستی از ورود 
نیروهای امدادی به ویژه خودروهای آمبوالنس به اردوگاه عقبه جبر 
برای انتقال مجروحان جلوگیری کرده اند. بیش از یک هفته است که 

تردد در مسیرهای منتهی به شهر اریحا با ۳7هزار نفر جمعیت به 
سختی انجام می شود و نیروهای صهیونیستی تقریبا مسیر 

رفت وآمد به این شهر را مسدود کرده اند.
 در همین حال میدل ایســت ای گزارش داده که نظامیان 
صهیونیست جمعه ســمیح احمد قاللوه، جوان 26ساله 
فلســطینی را به ضرب گلوله در جنوب نابلس به شهادت 

رســانده اند. به گفته منابع فلســطینی، از ابتدای سال جاری 
تاکنون دست کم ۳5فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر 

به شهادت رسیده اند. 

دریچه

جهان نما

قدرت و دیپلماسی مکمل یکدیگرند
ریچــارد هــاس، رئیــس شــورای روابــط 
بــه  پاســخ  بهتریــن  آمریــکا:  خارجــی 
بالـــن جاسوســــی ایـــن اســت کــه آن را 
 ساقـــط کنـیـــم و ســپس وزیرخارجــه
آنتونی بلینکــن به کار خــود ادامــه داده و 
برنامــه بازدیــدش را از چین انجــام دهد. 
قدرت و دیپلماســی، مکمل های طبیعی 

یکدیگر هستند. )توییتر(

لبنان را تعطیل نمی کنیم
محمــد رعــد، نماینــده پارلمــان لبنــان:  
دشــمنان مــا تــاش می کننــد تــا از بحران 
ریاســت جمهوری لبنــان در جهــت روی 
کارآمدن رئیس جمهور مورد نظرشان برای 
اجرای سیاست هایشــان سوء اســتفاده و 
عرصــه را بــر مقاومــت تنــگ کننــد، امــا ما 
کشــور را به تعطیلی نمی کشانیم و تسلیم 

نمی شویم. )وب سایت العهد(

نقل قول خبر

جنگاوکرایندرمسیرتقابلهستهاي

یورشگستردهصهیونیستها
بهاردوگاه»عقبهجبر«

تهدید اخیر پوتین مبنی بر استفاده از کل زرادخانه 
روسیه، گمانه زنی ها درباره احتمال استفاده از تسلیحات 

هسته ای در اوکراین را افزایش داده است

نیروهای رژیم صهیونیستی در یورش گسترده به اردوگاه 
عقبه  جبر در شهر اریحا ده ها فلسطینی را بازداشت کرده اند 
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i n s t a g r a m

ایلهانعمر،سیاستمداریکهخطوطقرمزواشنگتنراردکرد
جمهوری خواهان، نماینده مسلمان کنگره را به دلیل نظرات انتقادی علیه رژیم صهیونیستی از کمیته روابط خارجی مجلس اخراج کردند

روسیه:عامالنآتشزدن
قرآنرامجازاتکنید

رئیس مجلس علیــای پارلمان روســیه تأکید کرده 
مسکو عمیقا از رویدادهای اخیر در شمال اروپا که در 
جریان آن قرآن کریم را آتش زده اند، نگران اســت و از 
قانونگذاران اروپایی می خواهد تا علنا مسئوالن هتک 
حرمت قرآن را محکوم و آنها را مجازات کنند. به گزارش 
اسپوتنیک، ولنتینا ماتوینکو گفته است: »سناتورهای 
روســیه از قانونگذاران اروپایــی می خواهند تا به طور 
علنی اقدامات تندروها و افراط گرایان را به عنوان تجلی 
عدم تحمل مذهبی محکوم کنند و اقدامات الزم را برای 
حفاظت از حق آزادی مذهبی مسلمانان و نمایندگی 
از مذهب شــان انجام دهند و همچنیــن عامالن این 
هتک حرمت را به سزای عملشان برسانند.« راسموس 
پالودان راستگرای افراطی سوئدی-دانمارکی و رهبر 
حزب راست افراطی ۳هفته پیش یک نسخه از قرآن را 

در دانمارک و سوئد سوزاند.

 خبر

دیپلماسی شکننده آمریکایی - چینی
پرواز جنجالی بالن چینی بر فراز حریم هوایی آمریکا، روابط شکننده سیاسی میان واشنگتن و پکن را بار دیگر به نقطه صفر رساند

بحران غیرمنتظره در 
روابط آمریکا و چین 

دیویدپیرســون،خبرنگار
نیویورکتایمزدرچین: کشف 
بالن جاسوســی چین در آسمان 
مونتانای آمریکا و بــه دنبال آن، 
تصمیــم آنتونی بلینکــن برای 
لغو ســفر خود به چین، بار دیگر 
شــکنندگی رابطه بین 2کشور را 
که در یک رقابت پرتنش در حوزه 
نظامی، ژئوپلیتیکی و تکنولوژیکی 
به  سرمی برند، آشکار کرد. جنجال 
بالن چینی در آســمان آمریکا در 
واقــع، عنصر جدیدی بــه رابطه 
پرنوســان پکن- واشنگتن اضافه 
کرده اســت و احتماال گفت وگو 
بر ســر مهم ترین چالش ها مانند 
حفظ صلح در تنگه تایوان، احیای 
تجارت جهانی پس از بحران کرونا 
و مبارزه با تغییــرات آب و هوایی 
را نیــز تحت تأثیر قــرار خواهد 
داد. حتی شــاید ظاهر شدن بالن 
جاسوســی، در پس زمینه روابط 
پرتنش چین و آمریکا، نشان دهنده 
اختالفــات درون دولت چین در 
مورد اســتراتژی در قبال آمریکا 
باشد. بدین معنی که اگرچه برخی 
از سیاستمداران حزب کمونیسم، 
متمایل بــه کاهــش تنش ها با 
واشنگتن هستند، اما برخی دیگر 
تمایلی به کاهش تنش ها ندارند. 
اگرچه واکنش چین به شناسایی 
بالــون در آمریکا ســنجیده تر از 
گذشته است، اما تنش ها ممکن 
است در سال جاری تشدید شود؛ 
به ویژه اگر رئیس  جمهوری خواه 
مجلس نمایندگان، قصد بازدید از 

تایوان را داشته باشد. 

تحلیل

آسیب بالن به دیپلماسی واشنگتن-پکن
تاقبلازجنجالبالنچینیدرآسمانآمریکا،هردوکشــورامیدواربودندکهسفربلینکنبهپکن،به
آرامشیدرروابطپرتنش2کشورمنجرشوداماآمریکاییهاباعجلهواکنشنشاندادندوسفروزیرخارجه
خودبهچینرالغوکردند.2طرفبرسرتایوانوحمایتچینازروسیهدرجنگاوکراین،روابطپرتنشیرا
تجربهمیکنند.دراینوضعیتپرتنش،احتماالفضایسنگینعلیهگفتوگوباچینشکلخواهدگرفت
ودستدولتبایدنبرایپرداختنبهنگرانیهایخودباچینیهابستهخواهدشد.ازهماکنونانتقادهااز
دولتبایدنآغازشدهوعالوهبرآنکهترامپخواستارشلیکفوریدولتبایدنبهبالنچینیشده،رئیس
جمهوریخواهمجلسنمایندگاننیزخواستاریکجلسهفوریدربارهبررسیاینموضوعبااعضایهر

دوحزبشدهاست.
چیزیکهجنجالبالنکامالروشنمیکندایناستکهفضایسیاسیدرواشنگتنبهقدریباچینخصمانه
شدهکهبرایجوبایدنوشیجینپینگبهعنوانروســایجمهورآمریکاوچینبسیارسختاستکه

حداقلدرآیندهنزدیکبتوانندبرایمذاکرهدرموضوعاتمهمجهانیپاییکمیزبنشیند.

مکث

طبقبرنامهازپیشاعالمشده،قراربودپکنپس
ازحدود6سالبراینخســتینبارامروزمیزبان
وزیرخارجهآمریکاباشــد،اماپروازیکبالندر
آسمانآمریکاهمهبرنامههارابرایازسرگیریدور

جدیدیازروابطمیانواشنگتنوپکنبههمزد.
روزپنجشــنبه،اهالیایالتمونتانــايآمریکا
درمرزکانادا،توپیســفیدوبزرگدرآســمان
دیدند.ســاعاتیبعدفهرســتجســتوجوی
اینترنتیســاکنانمنطقهپربودازســؤالیمثل
»بالنجاسوسیچیســت؟«و»چطوریکبالن
جاسوسیراشناساییکنیم؟«.گلوبالنیوزبهنقل
ازمنابعنظامیدرآمریکا،اندازهاینگویمعلقدر
هوارابهاندازه3اتوبوسمدرسهعنوانکردهوپت
رایدر،سخنگویپنتاگونبهطوررسمیدرهمان
ســاعاتابتداییاعالمکردکهشیءمشکوکدر
آسمانشمالآمریکایکبالنجاسوسیمتعلقبه
چیناست.چینیهاخیلیزودواکنشنشاندادند
ومالکیتاینبالنراپذیرفتند.اماسخنگویوزارت
خارجهچیناوایلروزجمعــهتأکیدکردکهاین
بالنغیرنظامیبودهوبرایتحقیقاتهواشناسی
استفادهمیشود،هرچندازمسیربرنامهریزیشده
خودمنحرفشــدهوبهطورناخواستهواردحریم
هواییآمریکاشدهاســت.مقاماتوزارتدفاع
آمریکااماتوجیهمقاماتچینیدربارهپروازبالن

رانپذیرفتهوبرجاسوسیبودنآنتأکیددارند.

واکنشمنفیبهبالنچینی
تأکید بر جاسوسی بودن این بالن، با واکنش های منفی 

و خشم بسیاری از شهروندان آمریکایی روبه رو شد که 
می گفتند اگر مردم عادی با چشم غیرمسلح این بالن را 
شناسایی نکرده بودند، پس مقامات آمریکایی چگونه 
می خواستند این موضوع را اعالم کنند؟ چیس دواک، از 
ساکنان شهر مونتانای جنوبی در گفت وگو با گلوبال نیوز 
گفت که اگر مــردم این بالــن را نمی دیدند، احتماال 
مســئوالن نیز از آن بی خبر می ماندند. کارشناســان 
معتقدند که بالن چینی از کانادا وارد آمریکا شده است.

 استفاده از بالن برای اهداف جاسوسی موضوع جدیدی 
نیست. براساس گزارش اســکای نیوز، آمریکا و اتحاد 
جماهیر شوروی هر دو در جریان جنگ سرد از بالن های 
جاسوســی علیه طرف مقابل اســتفاده کردند، اما در 
سال های اخیر موضوع استفاده از بالن برای جاسوسی 
به دلیل پیشــرفت های ماهــواره ای کمتر مورد توجه 

بوده است.
ایالت مونتانا که بالن جاسوسی چین برای نخستین بار 
در آســمان آن شناســایی شــد، زخم خــورده بالن 
در دهه های گذشــته اســت. ژاپــن در جریان جنگ 
 جهانی دوم، بالن هایــی را با بمب هــای آتش زا برای
 آســیب رســاندن به مردم و ایجاد آتش ســوزی در 
جنگل های این ایالت فرستاد. به گفته انجمن تاریخی 
مونتانا، بیش از ۳۰بمب آتش زا توسط بالن های ژاپنی 

در طول جنگ در مونتانا فرود آمد.
به گفته مقامات وزارت دفاع آمریــکا یکی از نقاطی 
که حرکت این بالــن در آن رهگیری شــده بر فراز 
ایالت مونتانا است که یکی از ۳ سیلوی موشک های 

هسته ای آمریکا در آن جا قرار دارد.
یک مقام ارشد نظامی آمریکا نیز گفت نیروی هوایی 
این کشــور آماده بود کــه در صورت لــزوم با اعزام 
جنگنده های اف 22 این بالن را منهدم و ســرنگون 

کند.
با این حال، به گفته این مقــام در نهایت وزارت دفاع 

آمریکا )پنتاگون( با این تصمیم مخالفت کرده، زیرا 
سقوط قطعات الشه این بالن بزرگ را برای ساکنان 

منطقه در ایالت مونتانا خطرناک دانسته است.
این مقــام آمریکایی افزود که رهگیری بالن نشــان 
می داد که قصــد دارد از فراز پایــگاه هوایی که انبار 

موشک های هسته ای در آن قرار دارد عبور کند.

بالنجایماهواره
بالن هــای جاسوســی معمــوال در ارتفــاع 24 تا 
۳7کیلومتری زمین  فعالیت می کنند که بسیار باالتر 
از ســطوح پروازی جت های جنگنده و هواپیماهای 
مسافربری اســت. این بالن ها به طور معمول دارای 
یک دوربین قدرتمند هســتند که زیر بالن قرار دارد 
و همچنین دارای تجهیــزات دیگری ازجمله رادار و 

باتری های انرژی خورشیدی هستند.
با این حال با توجه به توسعه صنعت ماهواره، استفاده 
از بالن ها بــرای اهداف جاسوســی می تواند، دالیل 
مشخصی داشته باشد. اســتفاده از ماهواره ها برای 
اهداف جاسوســی غیرمجاز اســت و توسعه صنعت 
لیزر باعث شده تا ماهواره های جاسوسی از سوی رقبا 

خیلی راحت از کار انداخته شوند. 
جان بلکســلند، اســتاد مطالعات امنیت و اطالعات 
بین المللی در دانشــگاه ملی اســترالیا به هفته نامه 
گاردین می گوید: »پرتاب بالن ها بسیار ارزان تر است 
اما برای ارســال یک ماهواره به فضا، به یک پرتابگر 
فضایی نیاز است که معموال صدها میلیون دالر هزینه 

خواهد داشت.«
 در گزارش کالــج فرماندهی و ســتاد نیروی هوایی 
آمریکا درباره مزایای استفاده از بالن به جای ماهواره 
جاسوسی به این موضوع اشاره شده است که بالن ها 
می توانند مساحت بیشتری را در ارتفاع پایین رصد 
کنند و زمان بیشتری را در یک منطقه بمانند، چون 

سرعت آنها خیلی کمتر از ماهواره هاست.
مجله اکونومیست در گزارشی درباره حضور بالن در 
آســمان مونتانا به وجود یکی از ۳پایگاه مهم نیروی 
هوایی آمریکا در این ایالت اشاره کرده و می افزاید که 
 Minuteman III موشک های بالستیک قاره پیمای
نیز در این ایالت نگهداری می شــوند. در این گزارش 
همچنین گمانه زنی شده که شاید هدف اصلی بالن 
جاسوســی چین، تصویربرداری با دوربین ها نبوده، 
بلکه این بالن مشغول جمع آوری داده های دیجیتال 
بوده اســت، چون داده های برخی از سیســتم های 
ارتباطــی فرکانس های کوتــاه از طریــق جو قابل 

جمع آوری هستند.

رضاعموییگزارش 1
روزنامه نگار

کوین مک کارتی، رئیس 

جدیــد جمهوری خــواه گزارش2
مجلس نمایندگان آمریکا 
به یکــی از وعده هایش 
عمل کرد و ایلهــان عمر، نماینده مســلمان 
ضدصهیونیســت دمکرات را از کمیته سیاســت 
خارجی مجلس نماینــدگان آمریکا اخراج کرد. 
مک کارتی وعده داده بود که درصورت رسیدن به 
کرسی ریاست، ایلهان عمر را به دلیل اظهارات 
جنجالی ضداســرائیلی اش، از کمیته روابط 
گذاشــت.  خواهــد  کنــار  خارجــی 
جمهوری خواهان مجلــس نمایندگان که 
اینــک اکثریــت را در دســت دارنــد، در 
رای گیری اواخر هفته گذشته با 218رأی 
ایلهان عمر، نماینده آفریقایی تبار را از 
کمیته روابط خارجی اخراج کردند. 
211دمکــرات به حــذف این 
سیاســتمدار مســلمان از 
کمیته روابط خارجی، رأی 
منفی داده بودنــد. اخراج 
ایلهان عمر یکی از نمودهای 
بارز تشــدید تقابل حزب جمهوری خواه و 
حزب دمکرات در فضای سیاسی کامال 2 قطبی 

آمریکاست. روزنامه ایندیپندنت با اشاره به اخراج عمر 
نوشته: »خشم جمهوری خواهان و تالش برای برکنار 
کردن او از کمیته روابط خارجی از ســال2۰21 شروع 
شــده بود؛ زمانی که در ابتدای شــروع به کار کنگره، 
نمایندگان دمکرات به همراه 11نماینده جمهوری خواه 
مارجوری تیلور گرین، نماینده تندروی جمهوری خواه را 
به دلیل ترویج تئوری توطئه و اظهارات نژادپرستانه که 
پیــش از ورود به کنگره بیان کرده بــود از کمیته های 
مختلف اخراج کردند. کویــن مک کارتی در مقام رهبر 
اقلیت مجلس، به شدت از این اقدام، انتقاد کرد و گفت: 
دمکرات ها خیلی زودتر از آنچه فکرش را بکنند، از این 
کار خود پشیمان خواهند شد. او در آن زمان تهدید کرد 
که جمهوری خواهان فهرستی از نمایندگان دمکرات را 
تهیه کرده اند که با پیروزی در انتخابات میان دوره ای، 
همه آنان را از کمیته های مختلف، اخراج خواهند کرد؛ 

تهدیدی که با اخراج ایلهان عمر اجرایی شده است.
اما این همه داستان نیست. وب سایت خبری ـ  تحلیلی 
اینترســپت نیز در گزارشــی با عنوان »دالیل نفرت 
جمهوری خواهــان از عمر« نوشــته اســت: »منطق 
جمهوری خواهان بــرای اخراج عمــر کامال بی معنی 
اســت. اینکه فکر کنیم جمهوری خواهان حتی برای 
یهودی ستیزی هم ارزشــی قائل هستند، ساده لوحانه 
اســت. خط قرمزی که ایلهان عمــر از آن عبور کرده، 

اشاره به البی گسترده اســرائیل در آمریکا بوده است؛ 
چیزی که حتی اشاره ضمنی به آن در میان نخبگان و 
سیاستمداران آمریکایی هم ممنوع است. عالوه بر این، 
عمر تنبیه شــد چون نباید به عنوان یک سیاستمدار، 
این موضوع را مطرح می کرد که رفتار آمریکا هم باید با 
معیارهای اخالقی مشابه دیگران سنجیده شود. ایلهان 
عمر از لزوم قضاوت برابر صحبت کرد. او گفت: »نباید 
جنایات دشــمنان آمریکا را وحشــیانه و جنون آمیز و 
جنایات آمریکایی ها را منطقی و درست خواند« واضح 
است که خشــم جناح راســت تندرو علیه ایلهان عمر 
به دلیل شکستن تمام چارچوب هایی است که در دنیای 

سیاست آمریکا برای همه تعیین شده است.
عمر که نخســتین زن مهاجر و محجبه ای اســت که 
وارد مجلس نمایندگان آمریکا شــده تا پیش از ورود 
به این کشور، 4سال در اردوگاهی در کنیا زندگی کرده 
است. ایلهان عمر در ســال2۰1۹ از حوزه مینه سوتا، 
وارد مجلس آمریکا شــد. او و رشیده طلیب، آمریکایی 
فلسطینی االصل، 2عضو مسلمان کنگره هستند. عمر 
پیش از برکناری از عضویت در این کمیته گفت: »من 
مسلمان، مهاجر و یک آفریقایی هستم. آیا کسی باید 
تعجب کند که فردی با مشخصات من مورد هدف قرار 
گیرد؟ آیا کسی باید تعجب کند که من را الیق صحبت 

کردن درباره سیاست خارجی آمریکا ندانند؟«

تصویر منتشر شده از بالن چینی بر فراز آسمان آمریکا

بالن هاي جاسوسي چطور كار مي كنند؟

لحظه پرتاب

بالن از گاز هلیوم
 پر مي شود

ارتفاع 12 كیلومتري
باالتر از هواپیماهاي مسافربري

ارتفاع 22 كیلومتري
باالتر از جت هاي جنگنده

ارتفاع 24 تا 37 كیلومتري
محل انجام ماموریت

دوربین حرارتي

پنل هاي خورشیدي
 انرژي الزم براي فعالیت بالن و 

 دوربین ها و دستگاه هاي
 جاسوسي را فراهم مي كنند

رادار

سنسورها
امکان دریافت و ارسال اطالعات از 
جمله اطالعات مکاني، دما و فركانس های 
محیطي را دارند
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گرینویچ

گداهای عصر ديجیتال

 

نمی شــود همه  چيــز در دنيــا دیجيتالــی شــود و 
گدایی، به همان شــيوه ســنتی خود ادامه پيدا کند. 
دســت کم در اندونزی به این صورت نمی شود. همگام 
با دیجيتالی شــدن تمام عرصه های زندگــی، گداها 
هم فعاليت و »بيزینــس« خود را مجــازی کرده اند.
تعداد زیادی از گدایان این کشور، در تيک تاک و دیگر 
شبکه های اجتماعی، کانال های مخصوصی راه اندازی 
کرده اند و به صورت مجازی گدایی می کنند. این معضل، 
چنان جدی شده که وزیر امور اجتماعی در این کشور، 
از وزارتخانه خود خواسته است، عالوه بر گدایی واقعی، 
با گدایی دیجيتال هم مقابله کنند. بعضی پلتفرم های 
بومی در اندونزی، محل رواج این پدیده هستند؛ چون 
ویدئوهایــی دارای هزار بازدیدکننــده و باالتر،  امکان 
دریافت هدیه مجازی را به صاحب اکانت، ارائه می دهند. 
گداها هم نهایت اســتفاده از این امکانات را برده اند و با 

ضبط یک ویدئو، کسب وکارشان را مجازی می کنند.

آموزش آنالين مامان بزرگ ها 
 

موبایل های هوشمند، چنان به وســيله ارتباطی محبوبی برای 
بزرگ ترهای خانواده با بچه ها و نوه های دور و نزدیک خود تبدیل 
شده که دیگر نمی توان آن را از زندگی روزمره آنها حذف کرد. اما 
استفاده از انواع اپليکيشن ها و خود موبایل هوشمند، سختی هایی 
برای نسل های قدیمی دارد و یکی از وظایف سازمانی جوان ترها 
در خانواده ها، آموزش اصول اینترنت و استفاده از تلفن هوشمند 
به مادربزرگ ها و پدربزرگ هاست. این معضل، جهانی است و حاال 
یک نفر در هند با یک آموزش خالق در همين زمينه، حســابی 
هم معروف شده اســت. این جوان خالق، برای آموزش استفاده 
از اپليکيشــن های مختلف، به اصطالح موبایل را روی تلویزیون 
انداخته است و در حال توضيح دادن نحوه استفاده از آنها به یک 
خانم مسن است. ویدئوی این جلسه آموزشی خودمانی و صميمی، 
حسابی در اینترنت سر و صدا به پا کرده و این جوان، به همين خاطر 
حسابی به شهرت رســيده اســت. آنطور که در ویدئو مشخص 
اســت، این جوان آموزش های عملی هم دارد و بعد از توضيح هر 
اپليکيشن، از شاگرد مسن خود می خواهد تا روی موبایلش، دنبال 
آن بگردد و این اپليکيشــن را راه بيندازد. بسياری از کاربران در 
فضای مجازی، به این ویدئو توجه نشان داده و گفته اند، حاضرند 
پول زیادی بدهند تا پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ هایشان را 

به این کالس بفرستند تا از آموزش دائمی به آنها خالص شوند.

پاداش 40هزار دالری زن نیکوکار
 

خيلی از زنان و مــردان، در عين تنگدســتی، روح بلند و 
بزرگی دارند و رفتارهایشان، تحســين جامعه را به دنبال 
دارد. درست مثل دایان گوردون که حاال به نماد کار خير 
در آمریکا تبدیل شــده است. ماشــين این خانم،  چند ماه 
 اســت خراب شــده و او هر روز حدود 5کيلومتر پياده به 
سر کار می رود و برمی گردد. چند روز پيش،  او متوجه شد 
یک کيســه به زمين افتاده و وقتی آن را باز کرد، دید پر از 
پول نقد است؛ دقيقا 15هزار دالر. اما به جای برداشتن آنها، 
با پليس فلوریدا تماس گرفت و در نهایت پول به دســت 
صاحبانش رســيد. این پول در واقع هدایای عروسی یک 
زوج بود که همان روز، جشــن گرفته بودند. وقتی یکی از 
پليس ها با این زن صحبت کرد،  او اعتراف کرد که این پول 
می توانســته زندگی اش را متحول کند. در نهایت، وقتی 
داستان در رســانه ها بازتاب پيدا کرد، افراد نيکوکار طی 
یک روز، 40هزار دالر برای این زن جمــع آوری کردند تا 

ماشينش را عوض کند.

وقتی پای زنده نگه داشــتن یاد پدر درميان باشد، 
انســان ها چنان توانایی هایی از خودشــان نشان 
می دهند که گاهی فراتر از عقل عادی نوع بشر است. 
هرچه عشق و عالقه پدر و فرزند بيشتر باشد   کاری 
که فرزندان می کنند هم می تواند بزرگ تر باشــد. 
یک مرد در انگليس، با هميــن رویکرد، نه تنها یاد 
پدرش، که نام خودش را هــم در تاریخ ثبت کرده 
است؛  گری مک کی،  به یاد پدر مرحومش، یک سال 
تمام هر روز به صورت ماراتن دویده و 1.2ميليون 
دالر برای یک خيریه جمع آوری کرده اســت. این 
مرد انگليسی 53ساله که خودش 3فرزند دارد، در 
سال2003 پدرش را به خاطر سرطان از دست داد 
و از آن زمان، هميشه می خواست کاری انجام بدهد 
که نام پدرش زنده بماند. او گفته است که وقتی به 
خانواده آنها اطالع داده شــد که پدرشان سرطان 
دارد، دنيا برایش عوض شــد؛ »یک جمله دنيای 

خانواده ما را زیر و رو کرد.«
به همين خاطر، او با یک بنياد خيریه همکاری و با 
کارهایی فراتر از تصور انســان ها، برای این خيریه 
پول جمع می کرد. او درباره این تصميم گفته است: 
»می خواســتم برای آنهایی که قرار است یک خبر  

دنيای شان را زیر و رو کند، پول جمع کنم.«
او قبال تجربه دویدن طــول انگليس، 110تجربه 
ماراتــن در 110روز را هــم داشــته، امــا در 
بلندپروازانه ترین فعاليت فوق بشری، 365ماراتن 
 در یک ســال را به یاد پدرش آغاز کــرد و هر روز 
سر ساعت 8، دویدن را شروع می کرد. او در ميانه راه 
مصدوم شد و دویدنش کمی با اختالل مواجه شد اما 

در نهایت، ميانگين زمان 4ساعت و 3دقيقه را برای 
دویدن هایش ثبت کرد.

 مک کی این تجربه را ســخت و طاقت فرسا اما در 
عين حال هيجان انگيز خوانده اســت. او هر روز، 
در مناطق مختلف، با دوندگان محلی و قهرمانان 
ملی دویده اســت و این جنبه از این فعاليت، برای 
او شــيرین بوده اســت؛ »هميشــه برای این کار 
هيجان زده بودم چون هميشــه وقتی می دویدم، 
آدم های زیادی با من همراهی کــرده و دلگرم ام 
می کردند.« بعضی روزها  حتی بچه های مدرسه ای 
هم به او ملحق می شدند. مک کی گفته است در این 
روزها با بچه ها درباره فوایــد ورزش و همينطور با 
جوان ترها  در باره جمع آوری کمک برای نهادهای 
خيریه صحبت کرده است تا به آنها آگاهی بيشتری 
بدهد. او درباره رویکردش برای به ثمر رساندن این 
تجربه سخت هم گفته است: »بيشتر کار به ذهن 
ربط دارد. اگر باور داشته باشيد که می توانيد کاری 

را انجام بدهيد، نصف راه را رفته اید.« 

فرهنگ و زندگي

يک سال ماراتن، به عشق پدر

حافظ

دل دادمش به مژده و ِخجَلت همی برم
زين نقِد قلِب خويش که کردم نثاِر دوست

حال خوب

پناهگاه مهاجران

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

ارتقای امداد هوايی 
در زمســتان ها و روزهای ســرد سال 
معمــوال نياز بــه امداد هوایی بيشــتر 
می شــود؛ چه برای کوهنوردانی که در 
برف و بهمن باالی کــوه مانده اند، چه 
کسانی که در روســتاهای صعب العبور 
زندگی می کننــد. این روزهــا همين 
راه های پر پيچ و خم به خاطر برف بسته شــده و اگر کسی در این 
روستاها نياز درمانی داشته باشــد، تنها اورژانس هوایی است که 
می تواند این راه را برود و نجات دهنده باشد. خبر خوب این است که 
بالگردهای اورژانس هوایی در حال تقویت شــدن هستند. با اینکه 
کشور ما درگير تحریم های ظالمانه است، اما خوشبختانه مهندسان 
ایرانی در زمينه تعمير و ســاخت قطعات مورد نياز هلی کوپترها 
پيشــرو اند و خدمت رســانی بــه مصدومين و آســيب دیدگان 
توسط این بالگردها انجام می شــود. فعال 5ایستگاه  عملياتی ویژه 
 اورژانس هوایی در استان های البرز، سمنان، گرگان، یزد و گناباد
)خراسان رضوی( وجود دارد.هر یک از این ایستگاه ها دارای یک 
بالگرد ویژه اورژانس هوایی است. به زودی هم قرار است در بوستان 
والیت ایســتگاه اورژانس هوایی راه اندازی  و تعداد این ایستگاه ها 
بيشتر شــود. هلی کوپترهای اورژانس به صورتی طراحی شده که 
برانکارد راحت به هلی کوپتر وارد و از آن خارج  و جابه جایی بيمار 
یا مصدوم با سهولت انجام شــود. همچنين این بالگردها مجهز به 

تجهيزات کامل پزشکی است و جثه سبکی دارند.

کارآموزی به فارغ التحصیالن
یکی از دغدغه های مســئوالن در کشور  
رفع بيــکاری و ایجاد شــغل به ویژه برای 
فارغ التحصيالن اســت. بــه همين دليل 
هــم وزارت کار در چند ســال گذشــته 
تالش کرده با اجرای طرح هایی مثل طرح 
کارورزی، شرایط الزم برای مهارت آموزی 
و ارائه آموزش های شــغلی به فارغ التحصيالن دانشگاهی را با استفاده 
از ظرفيت های بالاســتفاده موجود در واحدهای فعــال اقتصادی در 
بخش های خصوصی و تعاونی به وجود بياورد. هــدف از این طرح هم 
افزایش قابليت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت 
و تجربه در محيط کار برای ورود به بــازار کار، ایجاد انگيزه کارآفرینی 
و کســب وکار در دانش آموختگان، فراهم کردن زمينه انتقال دانش از 
دانش آموخته به کارگاه و کاهش هزینه به کارگماردن نيروی کار برای 
کارفرماست. حاال آخرین نتایج اجرای طرح کارورزی در کشور نشان 
می دهد که 157هزارو442نفر از داوطلبــان، در طرح ثبت نام کرده و 
واجد شرایط شناخته شده اند. از این تعداد 65هزارو997نفر توانسته اند 
برای کار قرارداد ببندند. ضمن  اینکه این طــرح برای کارفرمایان هم 
مزیت دارد و درصورت جذب کارورز، کارفرمایان از معافيت حق بيمه 
سهم کارفرما به مدت حداکثر 2سال برخوردار می شوند. داشتن مدرک 
دانشگاهی حداقل در حد کارشناســی و کمتر از 35سال سن در زمان 
ثبت نام از شرایط برخورداری از مزایای این طرح است و داشتن کارت 
پایان خدمت یا معافيت از خدمت نظام وظيفــه برای متقاضيان مرد 

ثبت نام کننده در این طرح الزامی است.

مجوزهای روانشناسا ن دقیق می شود
 دیگــر، دوره روانشــناس های قالبــی

 به ســر رســيده و از همان یکی دو سال 
پيش که ســازمان نظام روانشناســی و 
مشاوره کشور، پيگير  مجوز روانشناسان 
و روان درمانگرها شد، اسامی خيلی از این 
دکترهای فيک درآمد و مردم هم متوجه 
شدند بسياری از کســانی که به عنوان روانشناس چه در رسانه ها و چه 
در مطب های خصوصی در حال مشاوره دادن هستند، نه مدرک دارند 
و نه مهارت و فقط قصدشان پر کردن جيب هایشان است. حاال هم این 
سازمان اعالم کرده روانشناسانی که قصد گرفتن پروانه اشتغال دارند، 
حتما باید به درگاه ملی مجوزها مراجعه و بــا بارگذاری مدارک خود، 
ظرف مدت زمان 40روز و پس از تأیيد مدارک و احراز صالحيت حرفه ای 
از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاور کشور  به صورت برخط پروانه 
خود را دریافت کنند. رئيس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هم 
گفته، افراد برای اشتغال در حرفه روانشناسی و مشاوره باید عضو سازمان 
باشند و پروانه اشتغال دریافت کنند. براساس ماده5 قانون تشکيل این 
سازمان، مشاوران و روانشناسان برای هر نوع اشتغال درحرفه خود باید 
دارای پروانه از سازمان باشند، بنابراین حتی فعاالن روانشناسی در حوزه 
کنکور و کارهای تبليغاتی و... باید مجوز ســازمان را داشته باشند. اگر 
کسی زیرنظر سازمانی مانند بهزیستی و با پروانه مرکز از همان سازمان 
و بدون اخذ پروانه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور فعاليت 
 کند، از نظر قانونی اشکال دارد و قطعا نهادهای نظارتی و قوه قضایيه با 
آن برخورد خواهند کرد. درواقع مدیر فنی مراکز بهزیستی باید پروانه 

سازمان نظام روانشناسی نيز داشته باشند.

محصوالت زنان کارآفرين، صادر خواهد شد
همانطور که می دانيــد زنان کارآفرین 
 در کشــور مــا کم نيســتند. هــر از 
چنــد گاهــی هــم بازارچه هایــی از 
محصوالت تهيه شده توسط این بانوان 
راه اندازی می شــود تا بتوانند کســب 
درآمد کننــد. راه انــدازی کارگاه ها و 
همچنين مشاغل خانگی توســط این زنان در چند سال گذشته 
افزایش زیادی داشته و حاال مســئوالن به این فکر افتاده اند که 
محصوالت زنان کارآفرین را به خارج از کشــور هم صادر کنند. 
معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری گفته: توافق هایی 
با برخی از کشورها انجام شــده تا بتوانيم در مرحله اول بازارچه 
مجازی راه اندازی کنيم و زمينه صادرات محصوالت با کيفيت و 
قابل رقابت فراهم شود، در مرحله بعد به صورت فيزیکی به دنبال 
مکانی برای برپایی نمایشــگاه ها و فروشگاه های ارائه محصوالت 
خواهيم بود. همچنين باید تعاونی ها، مجموعه ها و اتحادیه هایی 
از محصوالت بانوان داشته باشيم.   اکنون اتحادیه ای  در استان های 
جنوبی ایجاد شــده و به دنبال این هســتيم که این امکان را در 
استان های مختلف ازجمله خراسان شمالی، رضوی و جنوبی نيز 
فراهم کنيم. در زمينه تامين مواداوليه، پشــتيبانی های اداری و 

صادرات محصوالت به صورت ویژه اقداماتی در حال انجام است.

آن کس که در آرزوی بهترین چيز اســت، 
سرخورده از زندگی پير می شود، آن کس که 
هميشه مهيای بدترین چيز است زودهنگام پير می شود، اما آن کس 
که ایمان دارد، جاودانه جوان می ماند. ابراهيم ایمان داشــت و برای 
همين زندگی ایمان داشت. اگر ایمان او تنها برای زندگی اخروی بود، 
بی گمان همه  چيز را به دور می افکند، تا از این جهان که به آن تعلق 

نداشت بيرون بشتابد... .

سورن کی یرکگور

ترس و لرز

بوک  مارک

مــردی که وقــت خــود را با خانــواده اش 
نمی گذراند، هرگز نمی تواند یک مرد واقعی 

باشد.
فلوریان زلر

دیالوگ

پدر

غواصی
 در خیابان

قاِب انقالب
قاب های انقالب بســیارند 
و بی شمار. عکس هايی که 
خاطره ساخته اند و در خاطر همه جاخوش کرده اند 
و حاال می شود با همه شان خاطره بازی کرد و رفت به 
آن روزها. تصاوير ثبت شده عکاسان ايرانی و خارجی 
که برخی شان آنقدر در همه اين 4 دهه، دست به دست 
چرخیده که بعضًا نام خالق شان گم و فراموش شده 
اســت و ما در چهل وچهارمین فجــر آن پیروزی، 
چندتايی از شناسنامه دارهايشــان را برگزيده ايم. 
آن هايی که دســت کم می دانیم آفريننده شان چه 
کسانی هســتند تا به قدر وســع بکوشیم و سری 

بگردانیم در البه الی خاطرات انقالِب قرن.

حمیدرضا محمدی

آن روزها هرجای شــهر می رفتی، صحبت از مبارزه 
بود. مبارزه با رژيمی که ظالم بود و جائر. پس همه به 
میدان آمده و بیشــتر میدان ها و خیابان های اصلی 
شهرها به ويژه پايتخت را به صحنه درگیری با مزدوران 
سالح به دست حکومت تبديل کرده بودند. همین هم 
بود که همه جا ملتهب بود و همه کس مضطرب. اصال 
می شد در همه حال، بوی دود و باروت را استشمام کرد.
و اين صحنه ای که باب ديــر )Bob Dear(، عکاس 
 خبرگــزاری آسوشــیتدپرس در روز جمعــه،

 ششــم بهمن1357 ثبت کرده، همه اجزايش؛ از آن 
کســان خوابیده روی زمین و آن ديگران پناه گرفته  
در جوی آب و پشــت درختان تا بقیه پنهان شــده 
در گوشــه  و کنار برای در امان ماندن از تیر تیرگی 
و تباهی، آن التهاب و اضطــراب را روايت می کنند. 
برای همین هم در بخشی از شرح عکس آمده است: 
»تظاهرکنندگان ضددولتی درحالی که سربازان ارتش 
ايران در تهران گلوله های مستقیم شلیک می کنند، 

غواصی می کنند.«

وانت اش میزبان انارهايي  است که منظم 
و به زيبايــی کنار هم چیده شــده اند. 
هرازگاهی ماشینی می ايستد و يا عابری، 
تا قیمت انارها را بپرسد و تصمیم بگیرد بخرد يا صرفا با دانستن مظنه 
محصول، از کنارشان گذر کند. انارهای سرخ کنار صاحب اصلی شان 
در وانت انتظار می کشند برای اينکه کسی بیايد و صاحب اصلی ترشان 

شود.
وانت منظم، انگار نمايشگاهی اســت و فروشنده صاحب اثر. آرام و 
موقر به پرسش  کنندگان پاسخ می دهد و اثرش را »پرزنت« می کند: 
انارهای دانه درشت و شیرين، کارت خوان هم موجود است. روز که به 
شب می رسد چندنفری هم پیدا می شوند تا اين  اثر را تحسین کنند. 
شــايد هم بعد از مختصر چانه زنی ای، قاب تحسین شده را زير بغل 
بزنند و بروند. تکه مقوايی کنار انارهاست که در 2جمله کیفیت شان 
را تضمین می کند. مرد فروشنده همچنان موقر ايستاده است. دستی 
بر انارها می کشد. يقینا در دلش می خواهد زودتر به سرانجام و سفره 
کسی برسند و خودش هم پايان ساعت کاری غیررسمی اش، وانت را 
بدون يک دانه انار به خانه برگرداند. گاهی بخت اگر با او يار باشد زود 
وانتش خالی می شود. منظم کنار هم نشسته اند. منظم و منتظر برای 
رفتن. هرکدام داستانی پیش رو دارند. انارهای درشت تر، پرطرفدارتر 
هستند. شايد هم در دلشان غروری دارند، وقتی مشتری ای دستش را 
به سمت شان نشانه می گیرد. از تاريک شدن هوا چندساعتی می گذرد. 
عابران و ماشین های کمتری می ايستند. اما انارهای درشت و سرخ، 
هنوز هم طرفدار خود را دارند. صاحب اصلی، آنها را در پالســتیک 
می اندازد. صاحب اصلی تر آنها را تحويل می گیرد. ياقوت های سرخ 
به سمت داستان خود می روند. ساعت غیررسمی کار فروشنده هم به 

پايان رسیده است و نمايشگاه تعطیل می شود تا روز بعد.

صدف سرداری

خيابان خوب

نمایشگاه  یاقوت های سرخ

احتماال در محله خودتان دیده باشــيد، برخی از افرادی که دوستدار 
محيط زیست و حيوانات هستند، حتی با وسایل ابتدایی برای حيوانات 
النه و سرپناه درست می کنند تا آنها از سرما و گرما و خطرات در امان 
بمانند. حاال هم کارکنان اداره برق شهر اراک برای اینکه پرنده ها روی 
خطوط برق خانه نسازند و دچار برق گرفتگی نشوند، خودشان دست 
به کار شده و روی تيرهای جدید و بدون برق النه های چوبی برای آنها 
ساخته اند. نتيجه کارشان را هم که در تصویر می بينيد، پرنده ها از خانه 
 جدیدشان خوششــان آمده و در این النه های چوبی مستقر شده اند. 

دم مأموران اداره برق گرم که این اتفاق خوب را رقم زدند.
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ضرورت توسعه ناوگان 
امداد هوایی کشور

با توجه به قرارگرفتن ایران در منطقه ای که محل 
وقوع حوادث طبیعــی زیادی اســت، بی تردید 
تقویت نــاوگان هوایی امدادی کشــور هم، باید 
یکی از مهم ترین اولویت های کاری مســئوالن 
باشد. کشور ما تجربه تلخ بالیای طبیعی، به ویژه 
زلزله های فاجعه بار را داشــته است. در این میان 
استفاده از امکانات هوایی در امدادرسانی به مناطق 
زلزله زده، همواره بخــش جدایی ناپذیر عملیات 
مقابله بوده است. پشتیبانی هوایی در امدادرسانی 
به آسیب دیدگان زلزله بم در سال ۱۳۸۲، یکی از 
تجارب قابل تأمل در امدادرسانی هوایی است. در 
این فاجعه که اکثر مراکز درمانی منطقه به دلیل 
آسیب های جدی، غیرقابل بهره برداری شده بود، 
فرودگاه محلی شهر بم، نقطه اعزام کلیه مجروحان 
به دیگر شهرهای کشور بود. حجم اعزام نیروهای 
امدادی- درمانی به این شــهر و انتقال مجروحان 
به دیگر شهرها تا به امروز، در نوع خود منحصر به 

فرد بوده است.

70درصدپایگاههادرمناطقصعبالعبور
ســرعت عمل در عملیات های امداد و نجات، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. هم اکنون ۵۱پایگاه 
اورژانس هوایی، در سطح کشــور فعال است که 
۷۰درصد مأموریت های آنها در مناطق محروم و 
صعب العبور انجام می شود. رئیس سازمان اورژانس 
کشور در حالی خبر از راه اندازی 6پایگاه اورژانس 
هوایی در کشور می دهد که معتقد است بالگردهای 
در نظر گرفته شده، چندان برای آمبوالنس هوایی 
مناسب نیستند. آمبوالنس هوایی، بالگرد خاص 
خود را می طلبد. او با انتقــاد از اینکه اعتباری در 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ برای اورژانس هوایی درنظر 
گرفته نشــده، می گوید: »اگر اعتبــار حداقلی 
۷۰۰میلیارد تومانی در الیحه بودجه ۱۴۰۲ درنظر 
گرفته نشود، تعطیلی پایگاه های اورژانس هوایی را 

در پی خواهد داشت«.

کاهشهزینههایاورژانسکشور
جعفر میعادفر، با انتقاد از اینکه هزینه های جاری 
سازمان اورژانس کشــور در الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
نه تنها هیچ افزایشی نداشــته، بلکه ۵درصد هم 
کاهش یافته، افزوده است: »البته یکی از نکات مثبت 
بودجه این است که از محل مالیات سیگار و عوارض 
ترافیکی، مبالغی برای خرید آمبوالنس پیش بینی 
شده؛ زیرا یکی از چالش های اساسی ما، بحث تأمین 
آمبوالنس است.« به گفته او، با توجه به اینکه تقویت 
ناوگان آمبوالنس به عنــوان مطالبه جدی مردم 
حوزه های انتخابیه، مورد توجه جدی نمایندگان 
مجلس است، بنابراین اجماع عمومی مجلس، در 
مورد نوسازی آمبوالنس های فرسوده وجود دارد. 
او می گوید:» به طور قطع اگر مجلس و دولت اعتبار 
حداقلی ۷۰۰ میلیارد تومــان را در الیحه بودجه 
۱۴۰۲ پیش بینی نکنند، پایگاه اورژانس هوایی، 
تعطیل خواهد شد؛ بنابراین ما انتظار داریم بودجه 
الزم درنظر گرفته شود تا ســال آینده با مشکلی 

مواجه نشویم«.

4فروندبالگردهاللاحمرزمینگیرشدند
در هالل احمر هم وضعیت چندان بهتر از اورژانس 
کشــور در بخش امداد هوایی نیست؛ از ۲۲فروند 
بالگرد امدادی هالل احمــر، ۴فروند زمینگیر و 
غیرفعال اســت و ۱۸فروند دیگر نیز در استان ها 
مستقر شده  اند. بالگردهایی که تماماً نیازمند اورهال 
و صرف هزینه های هنگفت برای تعمیر و نگهداری 
هستند. بنا بر گفته مدیران جمعیت هالل احمر، 
هزینه تعمیر هر بالگرد میل، ۳هزار دالر و هزینه 
خرید هر دستگاه بالگرد میل به ناوگان امداد هوایی 

کشور ۲۰میلیون دالر است.

تولیدکنندگانداخل،دستبهکارند
درست است که در سال های گذشته، ناوگان امداد 
هوایی کشور در سایه مشکالت تحریم ها، فرسوده 
و فرتوت شده اند، اما در این میان تولید کنندگان 
داخلی هم بیکار نمانده اند و برای تأمین این نیاز، 
آستین ها را باال زده اند. شرکت هلی کوپتری »آوا 
ســالمت« که چندی پیش رئیس هیأت امنای 
صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران هم از آن بازدید 
کرده بود، ازجمله این شرکت هاست. سیدحسین 
صفوی، در حاشیه بازدید از شرکت هلی کوپتری 
آوا سالمت گفت:»هم اکنون شاهد موفقیت، همت 
و تالش های روزافزون در شــرکت هلی کوپتری 
آواسالمت هستیم و باعث افتخار است که با وجود 
مشکالت ناشی از تحریم ها، تالش ها جهت تقویت 
بالگردهای اورژانس هوایی به نتیجه رسیده است.« 
او با بیان اینکه برنامه ریزی هــای مدونی صورت 
گرفته تا در مدت زمان کوتاهی، شاهد پیشرفت 
شرکت هلی کوپتری باشیم، افزود:»تمام اقدامات 
و برنامه های اجرایی که در این راســتا اجرا شده، 
مستند خواهند شــد تا روش ها و برنامه ها برای 
ســایرین نیز مورد اســتفاده و بهره برداری قرار 
گیرد.« رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران، همچنین خاطرنشان کرد:»به جز 
فعالیت هایی که امروز توسط مهندسان ایرانی در 
زمینه تعمیر و ساخت قطعات مورد نیاز هلی کوپترها 
شده، در راستای خدمات رســانی به مصدومان و 
آســیب دیدگان، اقدامات بسیار مهم و بزرگی که 
اثربخش بوده اند نیز، صورت گرفته است و سازمان 
اورژانس کشــور هم تأکید به ادامه این فعالیت ها 
دارد تا بتوانیم به صــورت مطلوبی از این خدمات، 
بهره برداری کنیم.« به گفتــه کاپیتان کیومرث 
احدی، مدیرعامل شرکت هلی کوپتری آوا سالمت، 
این شرکت ۵ ایستگاه عملیاتی ویژه اورژانس هوایی 
در البرز، ســمنان، گرگان، یزد و گناباد )خراسان 
رضوی( دارد و هر کدام از این ایستگاه ها، دارای یک 

بالگرد ویژه اورژانس هوایی است. 

فاطمهعسگرینیااورژانس
روزنامه نگار

نزدیکبــه7ماهازاجرایطــرحدارویار
میگذرد،طرحیکهاز23تیرامســالبا
حــذفارز4200تومانــیدارووپرداخت
مابهالتفــاوتآنبهبیمهها،شــرایطی
متفاوترابرایتولیدکننــدگاندارویی
کشــوررقمزده؛حداقلیشــدنفسادو
رانتدرصنعتدارووافزایشتولیدداخل.
ســازمانغذاودارواوایلامسالازکاهش
وارداتخبردادهواعالمکردهبوددرسال
97ســاالنه3.7میلیارددالربرایواردات
داروارزوجودداشــته،اینمیزاندرسال
98به3میلیارددالروتاپایانســال99به
کمتراز2.5میلیارددالررســیدهاست.
کارشناسانهمتأکیدمیکنندکهبهمیزان
همینارزتخصیصیافتــهپیشازاجرای
طرحدارویاروحذفارزیارانهای،فسادو
رانتدربازارداروییکشورجریانداشته
وشرایطبهگونهایرقمخوردهبودکهبرخی
واردکنندگانحتــیمواداولیهوارداتیرا
واردچرخهتولیدنکردهودورریزمیکردند،
چراکهمابهالتفاوتارزدولتی4200تومانی
نســبتبهارزآزادباقیمتحدود30هزار
تومان،سودقابلتوجهیرانصیباینافراد
میکرد.همسوباآن،بستریدائمیبرای
ســودجویانبهدلیلقیمتپاییندارودر
ایراندرمقایسهباکشورهایاطراففراهم
بودتاباخروجداروازشبکهتوزیعوقاچاق
آن،سودهنگفتیرابهجیببزنند.امااکنون
باوجوداینکهاجرایدارویــاردرفازاول
مشکالتمتعددیازجملهگرانیداروهای
بدوننســخه،کمبوددارووبودجهراهم
بههمراهداشته،اماحداقلیشدنرانتو
فسادداروییهمدستاوردیمهماستکه
پسازاجرایاینطرحباحذفارز4200هزار

تومانیرقمخوردهاست.

سهم99درصدیتولیدداخل
سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و داروی 
کشور با تأیید حذف رانت و فساد از صنعت دارویی 
کشور به همشهری می گوید: »از اواخر تیر امسال 
که اصالح سیاست های ارزی آغاز شد، مشکالتی 
مانند احتکار هم تا حدود زیادی برطرف شد. از 
سوی دیگر با اقدامات انجام شده، امروز در حوزه 
دارو چیزی به اسم ارز ترجیحی و یا رانت و فساد 
وجود ندارد. مهم ترین مشــکل در حال حاضر 
تامین نشــدن ارز ترجیحی در حوزه تجهیزات 
مصرفی و شیرخشــک اســت اما امیدواریم با 
تضمین تامین اعتبار این مشــکل رفع شود.« 
رئیس سازمان غذا و دارو درباره اینکه آیا می توان 
گفت در گذشته چه اعداد و ارقامی ناشی از رانت 
حوزه دارو وجود داشته؟ بیان می کند:  »رانتی که 
اکنون درباره آن صحبت می کنیم به این مسئله 
مربوط می شــود که در گذشــته ارز ترجیحی 
۴۲۰۰تومانی به حوزه دارو هم تعلق می گرفت 
و تفاوت آن با نرخ ارز آزاد ۲۷هزار تومان، باعث 
می شد که برخی به دنبال دریافت ارز باشند. اما 
وضعیت به گونــه ای بود که برخــی از آنها ارز را 
می گرفتند و دارویی وارد نمی کردند. برخی هم با 
وجود دریافت ارز، واردات دارو را انجام می دادند 
اما تولید و توزیع نداشتند. برخی هم با ارز دولتی 
دارو وارد و با هدف قاچاق به کشورهای همسایه از 
زنجیره توزیع خارج می کردند. مشکل هم اینجا 
بود که برخی از این داروها قیمت های قابل توجهی 
داشــتند اما چون با ارز دولتی وارد می شــدند، 
با همان قیمت هــای کم از زنجیــره خارج و به 
کشورهای دیگر قاچاق می شدند. با اجرای طرح 
دارویار و حذف ارز یارانه ای حجم قابل توجهی از 
فسادی که در زنجیره تامین و توزیع دارو وجود 
داشت، اکنون حذف شده و کاهش یافته است. 
یعنی برای متخلفان و سودجویان دیگر ارزشی 
ندارد که داروی تامین شــده با ارز نیمایی را از 

زنجیره خارج کنند.« 
محمدی در پاسخ به این سؤال که با وجود تفاوت 
نرخ ارز نیمایی فعلی ۲۸۵۰۰تومان با نرخ ارز آزاد 
۴۵هزار تومان آیا چنین وضعیتی دوباره تکرار 

نخواهد شد؟ هم عنوان می کند: »این هم یکی از 
ضعف های موجود است. بحث بر سر این بود که 
ارز تک نرخی باشد. این درست که دالر نیمایی 
هم اکنون با قیمت ارز در بازار آزاد، تفاوت قیمت 
دارد اما اختالف ارز ۴۲۰۰تومانی با ارز ۳۰هزار 
تومانی با توجه به قیمت بسیار کم آن بستر خوبی 

برای فساد و زمینه ساز رانت بود.« 
ســازمان غــذا و دارو اوایل امســال از کاهش 
چشمگیر واردات دارو خبر داده و اعالم کرده بود 
در سال 9۷ حدود ۳۰درصد بازار ریالی دارو بوده 
و در ســال 9۸به ۲۲ درصد و تا پایان سال 99به 
کمتر از ۱۵درصد رسیده است. رئیس سازمان 
غذا و دارو حاال دربــاره تغییر در این آمارها بیان 
می کند: »امســال و تا این لحظه از نظر عددی 
سهم تولید 99درصد و واردات یک درصد بوده 
اســت. از نظر ریالی هم ۱۳درصــد برای حوزه 

واردات و ۸۷درصد هم تولید داخل است.« 
محمدی با بیان اینکه طــرح دارویار با موفقیت 
در کشــور انجام شــد و برگشــت ناپذیر است، 
ادامه می دهد: »باید در حــوزه وظایف خود به 
سمتی پیش برویم که تمام فرایندها به صورت 
فناورمحور انجام شــود.  اکنون در حوزه دارو و 
تجهیزات سربلند هستیم و از تنگناهای موجود 
عبور کرده ایم. بر این اســاس باید با برنامه ریزی 
زیرساخت های الزم را تقویت کنیم تا با مشکالت 
مواجه نشویم.« به گفته رئیس ســازمان غذا و 
دارو اگر الگوی مصرف داروها اصالح نشــود، با 
هر میزان تولید دارو، باز هم کمبود وجود خواهد 
داشت: »در بحث سرم الزم است مصرف بیش از 
حد کنترل شود. انتظار این است که کنترل در 
همه حوزه ها با جدیت انجام شود و دانشگاه ها در 
بحث نظارت  با دقت بیشتری عمل کنند. باید از 
مصرف کنندگی فاصله بگیریم. این کار با کنترل 

درست، محقق می شود.« 

دارویارضربهفنینشود!
دارویــار اکنــون در نقطــه خوبی قــرار دارد 
اما چشــم انداز روشــنی پیش روی آن نیست، 
چالش هــای پولی جدید پیــش روی این طرح 

می تواند تداوم اجرای آن را با مشــکالتی مواجه 
کند. طرحی که امسال با بودجه ۷۱هزار میلیارد 
تومانی آغاز شــد، اما در کمتر از ۲ماه مانده به 
پایان ســال تنها 6هزار میلیــارد تومان بودجه 
گرفته. فعاالن دارویی معتقدند همین حاال هم با 
تزریق ۳۰ تا ۴۰هزار میلیارد تومان می توان آن را 
نجات داد، اما اگر امسال این منابع تامین نشود، 
ســال آینده با ۷۰ تا ۸۰هزار میلیارد تومان هم 
نمی توان به داد صنعت داروسازی کشور رسید. 
از سوی دیگر طبق بندهای مطرح شده در طرح 
ملی دارویاری، بنا بود تســهیالت ویژه بانکی تا 
سقف ۱۵۰۰۰میلیارد تومان به کمک داروسازان 
کشور بیاید تا تامین داروی مردم با وقفه مواجه 
نشود، چراکه با آزادسازی قیمت ارز دارو، تامین 
نقدینگی با ارز نیمایی داروسازان را با مشکالت 
متعــددی مواجه کــرده، اما بانک هــا تاکنون 
تعاملی در این زمینه نداشــته و با وجود دستور 
مستقیم بانک مرکزی، در مسیر ارائه تسهیالت به 
صنایع داروسازی کشور، سنگ اندازی می کنند؛ 
موضوعی که می تواند در مســیر تامین دارو در 
ماه های آینده سدی محکم ایجاد کرده و بیماران 
را در رنج و ســرگردانی تامیــن دارو قرار دهد. 
مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان 
دارو چندی پیش در این باره گفته بود: »مصوبه 
ارائه تسهیالت بانکی به صنعت داروسازی کشور، 
مربوط به شورای پول و اعتبار در ۲۰مهر بوده، اما 
تاکنون میزان بسیار کمی تسهیالت ارائه داده اند. 
اگر بخواهیم دپوی استراتژیک کشور را به حالتی 
برگردانیم که ۷تا ۸ماه داروی مورد نیاز کشور را 
در اختیار داشته باشیم، حدود ۴۰هزار میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی نیاز اســت، اما تاکنون 
حدود ۸ هزارمیلیارد تومان تسهیالت به صنایع 
دارویی کشــور داده اند. بر این اساس مهم ترین 
اقدامی که باید انجام شــود، تزریق نقدینگی به 
صنعت داروســازی و هماهنگی بین دستگاهی 
اســت.«  نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو 
حاال در پاسخ به این سؤال همشهری درباره تأثیر 
طرح دارویار بــر واردات دارو هم بیان می کند: 
»کاهش یا افزایــش واردات دارو با طرح دارویار 

ارتباطی ندارد و این سیاست ملی بود که واردات 
کم و تولید داخل بیشتر شــود.« او البته معتقد 
است نباید از کاهش واردات خوشحال بود چرا که 
سهم واردات تکنولوژی و ماشین های دارویی هم 
کاهش پیدا کرده و این مسئله می تواند منجر به 

تضعیف زیرساخت تولید هم بشود.
بوربور همچنین دربــاره آثار مثبــت حذف ارز 
یارانه ای با اجرای طرح دارویار در کاهش فســاد و 
رانت حوزه دارو می گوید: »هیچ زمانی نمی توان 
مدعی صفر شدن فســاد بود، بلکه اکنون شاهد 
کاهش آن هســتیم. پیش از این تولیدکنندگان 
ارز ۴۲۰۰تومانی می گرفتند و بهای تمام شــده 
را با ارز آزاد محاســبه می کردند اما این ارز تنها به 
عده ای تعلق می گرفت و بستر فســاد را تقویت 
می کرد. هم اکنون هم تنها طرح دارویار منجر به 
کاهش فساد و رانت نبوده، بلکه حذف ارز دولتی 
و یکسان ســازی تخصیص ارز نیمایی باعث شده 
که عدالت بهتــری در این زمینه برقرار شــود. ما 
حدودا ۳.۷میلیارد دالر برای واردات ارز داشتیم 
و رانت و فساد ناشی از آن هم با همین مبالغ رقم 
می خورد. اکنون که پایه عوض شده، وضعیت به 
نفع تمام بازیگران این عرصه است.« با این اوصاف و 
با وجود اینکه دارویار در مسیرش برای حذف رانت 
و فساد ناشی از ارز ترجیحی خوب پیش رفته اما 
گرداب بی پولی بالی جانش شده و این نکته را بهرام 
عین اللهی، وزیر بهداشت هم چندی پیش هشدار 
داده بود که »اگر طرح دارویاری شکست بخورد، 
من مسئول آن نیستم، بلکه سازمان هایی که باید 
کمک کنند و نکردند آن را شکســت داده اند.« از 
سوی دیگر سازمان غذا و دارو هم اخیرا اعالم کرده 
با توجه به شرایط اقتصادی، بودجه ای ۱۰۵هزار 
میلیارد تومانی برای ادامه اجرای طرح دارویاری 
نیاز دارد که به نظر می رسد هنوز مورد تأیید سازمان 
برنامه و بودجه قــرار نگرفته و حتی بودجه ای که 
به عنوان یارانه دارو در الیحه ۱۴۰۲اعالم شــده، 
به طور قابل توجهی کم و معادل 69هزار میلیارد 

تومان است، یعنی کمتر از بودجه 
۷۱هزار میلیارد تومان شــروع 

طرح در ۱۴۰۱.

مریمسرخوشگزارش
روزنامه نگار

امنیت در خوی 30میلیون تومان وام سفر؛ چطور و چگونه؟
وزارت میراث فرهنگی و هتلدارها ازطرح  اعطای وام سفر 

بی اطالع  هستند
گشت های ویژه نیروی انتظامی شهرستان خوی امنیت را بعد از زلزله تمام و 

کمال حفظ کرده اند 
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ضرورت حل مشکل 
کمبود بودجه تربیتی

اصغرباقــرزاده،معاون
پرورشــیوفرهنگــی
وزارتآموزشوپرورش:
مجلسودولت،ســایر
نهادهاومؤسســاترابه
اینامرمکلــفکنندکه
اگرهزینههایفرهنگیو
تربیتیخــودرابهصورت
مستقیمدراختیارآموزش
وپرورشقرارنمیدهند،
الاقلدرحوزهدانشآموزی
خرجکنندوبــهاینکار
موظفومکلفباشند.با
اینکارقطعًاکمکبزرگی
بهمامیشود.ضمناینکه
مســئلهکمبودبودجهدر
حوزهتربیــتبدنینیز
وجودداردوعددیکهبرای
بودجهآنپیشنهادشده
چندانقابلتوجهنیست.

ماندگاری پزشکان در 
مناطق کم برخوردار

بهروزرحیمــی،معاون
توســعهمدیریتومنابع
وزارتبهداشــت:وزارت
بهداشتدر4دههاخیر،
گامهایبلندیدرمسیر
ارتقایســالمتبرداشته
اســت.وزارتبهداشت
درتمامفعالیتهایخود
رویکردعدالتمحوریرا
دنبالمیکندواولویتآن
ایجاددسترســیآسانو
ارزانمردمبــهخدمات
بهداشــتیودرمانــیو
بهرهمنــدیعادالنــهاز
سبدسالمتاست.اکنون
نیزبهدنبالفراهمسازی
شرایطماندگاریپزشکان
متخصــصدرمناطــق
کمبرخورداربهعنوانیک

اولویتهستیم.

ارتقای سالمت با 
کاهش هزینه های 

بستری
بهرامعیناللهــی،وزیر
بهداشــت:بخشــیاز
بزرگتریندستاوردهای
انقــالباســالمیایران
مربوطبهحوزهســالمت
اســت.قبــلازانقالب
اســالمیوضعیتایرانبا
جمعیت30میلیوننفری
بهگونهایبودکهدرهمه
عرصههابهویــژهحوزه
سالمتوابســتگیکامل
بهغربداشت.دنبالاین
هستیمکههزینهخدمات
بســتریبهحداقلبرسد
یارایگانشود؛چراکهاین
یکیازراههایمناســب
برایارتقایسالمتمردم

است.

رتبه بندی معلمان 
مهرآفرین از شهریور

وزیر نــوری، یوســف
آموزشوپرورش:براساس
مذاکراتانجامشــدهبا
رئیسدیوانمحاســبات
ومکاتبــاتوبرگــزاری
جلســاتکارشناسیو
مدیریتیتاریــخاعمال
معلمــان رتبهبنــدی
مهرآفریناز31شهریورماه
1400است.تاکنونبرای
اینمعلمانمانندســایر
مشموالن10ماهفوقالعاده
رتبهبنــدیپرداخــت
شدهاست.احکاممعلمان
طرحمهرآفرینطیچند

روزآیندهصادرمیشود.

تورم ۴۳درصدی و کاهش اعتبارات بهداشت و درمان
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از 

سالمت
کاهش ردیف بودجه حوزه بهداشت و درمان با 
توجه به تورم ۴۳درصدی به شدت انتقاد کرد. 
فاطمه محمدبیگی، با بیان اینکه  در پوشش 9۰درصدی درمان 
ناباروری که بسیاری از مراجعه کنندگان برای دریافت خدمات 
درمانی به مراکز خصوصی مراجعه می کنند، مراکز دولتی یا 
توانایی ارائه خدمات را ندارند یا از ارائه خدمات به متقاضیان 
امتناع می کنند، گفت: سازمان برنامه و بودجه با کدام برنامه و 
چشم انداز اقدام به حل بحران جمعیتی کشور خواهد کرد که 
امروز دست به کاهش اعتبارات قانون جوانی جمعیت زده؟ چرا 

امروز این ســازمان با کاهش اعتبارات قانون جوانی جمعیت 
پیشقدم شده برای سالمندی ایران؟ رشد جمعیت تنها مسئله 
اجتماعی و فرهنگی نیست، بسیاری از بخش های قانون مذکور 
به جایگاه سالمت کودک، مادر و درمان ناباروری بازمی گردد. 
وی با اشــاره به کمبود ماما در کشــور نیز گفت: امروز حدود 
۱۲هزار کمبود پزشک متخصص زنان در کشور داریم، حدود 
۸هزار از این تعداد پزشکان مربوط به اتاق زایمان هستند. چرا 
دولت برای رفع نیاز اساسی حوزه بهداشت و درمان هیچ اقدامی 
انجام نداده است؟ اگر قانونی در مجلس تصویب می شود برای 

عملیاتی شدن آن نیازمند حمایت تمام قد دولت هستیم.

تحول در مدارس شاهد
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش 

آموزش
و پرورش با بیــان اینکه اقدامــات تحولی 
بلندمدت، کوتاه مــدت و میان مدتی را در 
دســتورکار دارند و درصدد ایجاد تحول در مدارس شــاهد 
هستند، گفت: »نیازمند یک نگاه، برنامه ویژه و عملیات مهم 
در مدارس شــاهد هســتیم.« زهرا پناهی روا، با اشــاره به 
برنامه های کیفیت بخشی مدارس شاهد افزود: برای مدارس 
شاهد و ایثارگران برنامه های زیرساختی بلندمدتی را در دست 
طراحی داریم. یک برنامه راهبردی را هم برای مدارس شاهد 
و ایثارگران تنظیم می کنیم و امیدواریم بتوانیم به زودی آن را 

به مرحله اجرا دربیاوریم. او افزود: اقدامات تحولی بلندمدت، 
کوتاه مدت و میان مدتی را در دستورکار داریم و درصدد ایجاد 
تحول در مدارس شاهد هستیم. نیازمند یک نگاه، برنامه ویژه 
و عملیات مهم در مدارس شاهد هستیم. مدیرکل امور شاهد 
و ایثارگــران وزارت آمــوزش و پرورش، همچنیــن درباره 
درجه بندی مدارس شاهد هم که پیش از این مطرح بوده است 
گفت: درجه بندی مدارس شاهد نیز در دل همین برنامه ها قرار 
می گیرد. امید است بتوانیم در آینده نزدیک زیرساخت های 
الزم را فراهم کنیم و برنامه های تحولی را به صورت الگویی در 

مدارس شاهد اشاعه دهیم.
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ضربه دارویار به رانت خواران
با گذشت ۷ ماه از اجرای طرح دارویار، مسئوالن از کاهش رانت و فساد در واردات دارو و به صرفه نبودن قاچاق دارو به کشورهای همسایه خبر می دهند
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واکنش استانداری فارس به خبر 
آغاز تخریب بافت تاریخی شیراز

استاندار فارس در اطالعیه ای درباره احتمال تخریب خانه های 
تاریخی پیرامون حرم شــاهچراغ در شــهر شــیراز،  با ارائه 

توضیحاتی، مواضعش را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، در پی انتشار نامه یکی از استادان دانشگاه به 
استاندار فارس برای جلوگیری از تخریب احتمالی خانه های 
تاریخی در جریان اجرای »طرح توســعه حرم شــاهچراغ«، 
 اســتانداری فارس با شــرح مواضع خود، توضیحاتی به این 
شرح ارائه کرد: »به اطالع عموم مردم شریف و فرهنگ دوست 
میهن عزیز اسالمی به ویژه شهروندان فرهیخته استان فارس 
می رساند که استاندار فارس بارها مخالفت خود را با هرگونه 
تخریب و تعرض به بافت تاریخی شیراز و خانه های ارزشمند 

این بافت، اعالم کرده است.
محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس حدود یک سال قبل هم 
در پی انتشار این اخبار در فضای مجازی تأکید کرد که شایعه 
تخریب تعدادی از خانه های ارزشمند بافت تاریخی شیراز هیچ 

مبنایی ندارد.
بهبود شرایط سکونت در بافت تاریخی شیراز و ایجاد محیط 
شاداب و متناسب با فرهنگ غنی شیراز، ازجمله برنامه های 
جدی مدیریت استان محسوب می شود و دستگاه های مسئول 
در حوزه بافت تاریخی مانند میراث فرهنگی و گردشگری و راه و 
شهرسازی و شهرداری باید طرح های کارشناسی برای حراست 

از این بافت و ارتقاي سطح کیفی زندگی در آن ارائه دهند.
لذا با بررسی های انجام شده استانداری فارس و ادارات مرتبط 
با موضوع بافت تاریخی براساس وظیفه ذاتی و مطابق با ضوابط 
قانونی با هرگونه تخریب خانه تاریخی مخالف بوده و هیچ گونه 
مجوز یا پاسخ استعالم مثبتی که منجر به تخریب خانه میراثی 
و از بین رفتن تاریخ، فرهنگ و هویت شیراز شود صادر نشده 

است.
انتظار است دستگاه های مسئول در این حوزه برای پاسخگویی 

شفاف به مردم واکنش مناسب در این عرصه داشته باشند.
در آخر اینکه ابالغ هر نوع مصوبه ای از پژوهشگاه میراث کشور 
و شورای عالی معماری و شهرســازی به اطالع عموم خواهد 
رسید و به شایعه و احیانا نقل قول های شخصی استناد نشود.«

گفتنی اســت، تخریب بافت تاریخی شــیراز پس از سال ها 
توقف توسط شورای عالی معماری و شهرسازی بار دیگر آغاز 
شــده و قرار اســت حدود 60پالک تاریخی برای اجرای این 
طرح تخریب شود. بر همین اساس غالمحسین معماریان که 
پیش تر برای نجات بافت های تاریخی کشور نامه های جداگانه 
به رئیس جمهوری ارسال کرده بود، اکنون با ارسال نامه ای به 
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از او خواسته است که 
از شــروع دوباره طرح تخریب بافت تاریخی شیراز ممانعت و 
به جای تخریب برای مرمت و استحکام بخشی بافت تاریخی 

شیراز تالش کند.

خبر روزنقل قول خبر

تومان  برای مقابله با ایران هراسی با هدف 
رونق گردشــگری کشــور نیــاز اســت که به 
اعالم معاونت گردشگری، اختصاص این 
رقم باید در بودجه ســال آینده مورد توجه 
نمایندگان مجلس قــرار بگیرد. همچنین 
معرفی ظرفیت های گردشــگری ایــران به 
زبان هــای مختلف خارجــی بایــد در قالب 
تولید و نشــر محتوا و توزیع آنهــا در عرصه 

جهانی صورت بگیرد.

500
میلیارد

یافته هــای باستان شناســی که به اســتناد 
آنها می شــد ثابــت کــرد محوطه باســتانی 
شــمی در ایــذه خوزســتان تخت جمشــید 
دیگری اســت، به گفته فرامرز خوشــاب از 
دوستداران میراث فرهنگی ایذه، به دلیل 
هجــوم شــبانه روزی حفــاران غیرمجــاز بــه 
این محوطــه باســتانی از بین رفته اســت. 
خوشــاب بــه ایســنا گفته اســت: حفــاران 
غیرمجــاز در روز و شــب محوطه باســتانی 

شمی را حفاری و تخریب می کنند.

60
درصد

عدد خبر

ثبت ترانه »دایه  دایه وقت جنگه« 
در فهرست میراث ناملموس 

بهــروز وجدانــی، عضو هیأت کارشناســی 
شــورای ملی ثبت آثــار ناملمــوس:  ترانه 
لری »دایه دایه وقت جنگه« در فهرست 
میــراث ناملمــوس بــه ثبــت ملی رســید. 
پرونــده ترانه لــری دایــه دایه وقت جنگه 
از ســوی اداره کل میراث  فرهنگی استان 
لرســتان و پرونــده مهــارت ساخت ســاز 
چوگور)چگــور( از ســوی اداره کل میراث 
فرهنگــی اســتان مرکــزی در این جلســه 

بررسی و ثبت ملی شد.

موافقت دولت با تعطیلی 
پنجشنبه ها برای رونق گردشگری  

علی اصغر شــالبافیان، معاون گردشــگری 
وزارت میــراث فرهنگــی:  بــه پیشــنهاد 
وزارت میــراث  فرهنگــی، طرحــي بــرای 
رونق گردشــگری در قالب اصالح ماده۸۷ 
قانــون مدیریت خدمات کشــوری مبنی بر 
پیشــنهاد تعطیلی پنجشــنبه ها، به دولت 
ارائــه و تصویــب شــد و در قالــب الیحه به 
مجلــس ارســال شــده و هم اکنــون منتظر 
تصمیم مجلس در این خصوص هستیم.

30میلیون تومان وام سفر؛ چطور و چگونه؟
وزارت میراث فرهنگی و هتلدارها ازطرح  اعطای وام سفر بی اطالع  هستند

   خبر نداریم
مصطفی فاطمی؛ مدیرکل دفتر گردشگری داخلی : برای تحریک تقاضای 
سفر پروژه ای در دست انجام بود که از طریق آژانس های مسافرتی بتوان 
به مسافران وام سفر پرداخت کرد. منبع این اعتبار نیز از طریق تبصره18 
تامین می شد و اگر این اعتبار بتواند از محل منابع تبصره18 تحقق بیابد 
آنوقت می توان امیدوار به اجرای این طرح بود. آنچه آقای حســین زاده 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی درباره 
اختصاص وام 30میلیون تومانی سفر گفته است طرح معاونت گردشگری و 
وزارت میراث فرهنگی نیست و ما هم نمی دانیم چیست؟ این طرح کامال با 
آنچه وزارت میراث فرهنگی درنظر دارد متفاوت است. سفرها در این مدت 
تقریبا متوقف شده بود و حاال نیازمند تحریک تقاضاست. چند شیوه هم 
پیشنهاد شد و برخی طرح ها هم اجرا شد. یکی حراجی سفر بود که 10روز 
پیش کلید خورد و سفرها با تخفیف اعالم شده از سوی بخش خصوصی 
فروخته می شد. بحث سفرهای اقساطی هم بود که در سایت های متعلق 
به معاونت گردشگری انجام شد. بخش خصوصی در این مدت افزایش نرخ 
برای سفر نداشت و حتی تخفیف سفر هم درنظر گرفته بود. تأثیر خود را 
گذاشت و همین امروز خیلی از شهرهای ما ضریب اشغال خوبی داشتند. 
یکی از راه ها نیز تحریک تقاضای سفر از طریق کارکنان دولت بود که این 
طرح همچنان در دست اجرا است. بنابراین معاونت گردشگری به هیچ 
وجه در جریان آنچه شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی 

در مورد اعطای وام 30میلیون تومانی سفر اعالم کرده است نیست. 

   30میلیون تومان برای ارزان سازی سفر
روح اهلل حســین زاده؛ مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی توسعه 
ایرانگــردی و جهانگردی: پلتفــرم جدید »ایران ســفر« با هدف 
ارزان سازی ســفر و تخصیص 30میلیون تومان وام سفر به کارکنان 
دولت از محل تســهیالت تبصره18 با همکاری بخش خصوصی در 
نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی در ماه جاری رونمایی می شود. 
این پلتفرم با هدف توسعه و رونق سفر و گردشگری به عالقه مندان، 
خدمات ارزان  و مشاوره سفر ارائه می کند. افراد با مراجعه به این پلتفرم 
می توانند عالقه مندی خود را برای سفر به نقاط مختلف اعالم کنند و 

عالوه بر دریافت مشاوره، سفر ارزان را برنامه ریزی کنند. با 1۵دستگاه 
نیز تفاهمنامه امضا کردیم و با ابالغ تبصره18، تسهیالتی ارائه خواهد 
شد تا کارکنان دولت بتوانند از گردشگری و سفر ارزان استفاده کنند. 
»کارت سفر« به صورت ارزان و اقســاطی است و مبلغ تسهیالت آن 
30میلیون تومان با نرخ 4درصد برای هر خانوار است که با همکاری 
بانک شــهر انجام خواهد شد. »ایران ســفر«، پلتفرم رسمی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهد بود. این مجموعه 
کمک جدی به بخش خصوصی خواهد کرد تا بتوانند توانمندی ها و 

ظرفیت های خود را در حوزه سفر ارزان ارائه کنند.

    ابهام در طرح و اجرا
جمشید حمزه زاده؛  رئیس جامعه حرفه ای هتلداران ایران: طرحی 
که دوستان اعالم کرده اند ابهامات زیادی دارد. اوال نحوه پرداخت 
30میلیون تومان وام سفر که از آن خبر داده اند مشخص نشده است. 
ثانیا اگر قرار باشد هزینه کرد این وام در هتل ها باشد بانک های عامل 
باید دستگاه های خودشــان را در هتل ها نصب کنند که تا  امروز 
هتل ها از این موضوع بی اطالع هستند. حتی نگفته اند هزینه کرد 
این وام در کدام دستگاه های پوز قابل اجراست. در مورد تأثیر این 
وام در رونق سفرهای داخلی هم باید گفت این اقدام زمانی می تواند 

کمک کند که اعتبارات آن نامحدود باشد و با تخصیص وام برای 
۵0هزار نفر مشکل سفرها حل نمی شود. مبلغ اعتبار هم مشخص 
نیست که 10میلیارد تومان یا 100میلیارد تومان است. بنابراین 
باید ابتدا نحوه استفاده و اجرای این طرح مشخص شود. متأسفانه 
ابهامات این طرح زیاد است و اصال تاکنون جلسه ای نیز با هتلدارها 
در این مورد برگزار نشده است که بدانیم این طرح در هتل ها باید به 
چه شکل اجرا شود؟ هنوز هیچ چیز نمی دانیم و نمی توانیم در این 
مورد قضاوت کنیم. فقط می دانیم که طرح اختصاص وام 30میلیون 

تومانی سفر پر از ابهام است.

دریافت کنندگان سفر کارت
کارمندان دستگاه های دولتی

افرادی که گواهی کسر از حقوق دارند

مدارک مورد نیاز
گواهی کسر از حقوق

زمان درخواست تا دریافت
دو تا سه روز بعد از ثبت نام

ماهیت کارت
فقط به صورت اعتبار

سود بانکی وام
4 درصد

نحوه استفاده
 انتخاب خدمات مسافرتی

 از پلتفرم »ایران سفر«

اولویت دریافت کنندگان
 کارکنان 

سرپرست خانوار

بانک عامل
بانک شهر

مهلت استفاده
یک سال از زمان دریافت

مبلغ وام
فعال ۳۰ میلیون تومان

خدمات دهندگان در پلتفرم
هتل ها، رستوران ها، 

مهمان سراها، خانه های 
مسافر ودفاترگردشگری

شرکت مادرتخصصی توســعه ایرانگردی و جهانگردی از تخصیص وام 
30میلیون تومانی با هدف ارزان سازی  سفر و رونمایی از این وام در نمایشگاه 
گردشگری در ماه جاری خبر داد. اما مســئولین وزارت میراث فرهنگی 
و هتلدارها به همشــهری گفته اند که اطالعی از جزئیات این وام و طرحی که قرار است اجرا شود ندارند. روح اهلل 
حسین زاده، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی اما گفته است این وام با سود 4درصد در 
توافق با بانک شهر به کارکنان دولت تعلق می گیرد. اینکه چرا هنوز وزارت میراث فرهنگی، هتلدارها و آژانس دارها از 
جزئیات و نحوه اجرای این وام بی اطالع هستند موضوع دیگری است، اما این وام چگونه و به چه کسانی تعلق می گیرد 

و شیوه هزینه کرد آن چگونه است؟ 

محمد باریکانیگردشگری
دبیر گروه زیست بوم
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 پیست اسکی پاپائی زنجان 
پیست اسکی پاپائی در ۴۵کیلومتری جنوب غربی زنجان 
در ۳کیلومتری مرکز شهرستان ایجرود واقع شده است. 

این پیست با وسعت ۸۰هکتار تنها پیست اسکی استاندارد 
استان زنجان است که با شیب تند و کم نظیر ۳۵درجه ای در 

میان ۳۰پیست اسکی کشور جای دارد.منبع: مهر 

اده
یز

رتق
امی

ی/
هر

مش
س:ه

عک

امنیت در خوی 
گشتهایویژهنیرویانتظامیشهرستانخویامنیترابعداززلزلهتماموکمالحفظکردهاست

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامهنگار

جزیره خارگ در آیینه مطبوعات 
کتاب»حاالخارگراشناختییابگویم؟«
اثرعبدالکریمنیســنیدربوشهرمنتشر
وروانهبازارشــد.بهگزارشهمشهری،
نویسندهبوشهریدراینکتاببهجزیره
خارگدرآیینهمطبوعــاتمیپردازد.از
فصلهایکتابمیتوانبهتاریخخارگ،

آهوانوکوههایجزیرهخارگ،قطب
صادراتنفتاسیرمشکالت،خارگو

خواهردوقلویجزیرهخــارگ،خارگ
نگینخوشنگارخلیجفارس،کتیبههخامنشیانخارگ،ماجرای
درگیریآیتاهللیزدیباساواکدرجزیرهخارگ،جزیرهخارگ
فرهنگســرایپایداری،خارگتونلتاریخخلیجفارسمیتوان
اشارهکرد.عبدالکریمنیسنی،نویسندهکتاب،دربارهانگیزهخوداز
تالیفکتابمیگوید:ارتباطبامردممهربانواهالیآنجا،بهویژه
برادراناهلسنتواهالیبومیبرآنشدمتاآنچهدرگذشتهرا
بهصورتمکتوبدریکمجموعهگردآوریکنموخوشحالمکه
توانستمدراینکتاب۲ریالیهایشیرینآبادانرازندهکنمزیرا
میشودگفتخارگ،آباداندوماست.دراینکتاب،ازمردمان
آبهاینیلگــونخلیجفارس،آنجاکهبهســببموفقیتهای
استثناییخودموردنظربیگانگانبودهسخنگفتهشدهاست.
جزیرهخارگکهگاهیجزیرهخارکنوشتهمیشود،جزیرهای
مسکونی،متعلقبهایرانودارایاهمیتاقتصادیاستکهدر
۳۸کیلومتریساحلبندرگناوهدرخلیجفارسقرارداردوازتوابع
استانبوشهربهشمارمیآید.جاللآلاحمداینجزیرهراکهدر
۴۶کیلومتریغرببوشهرواقعشــده،»ُدّریتیمخلیجفارس«
نامیدهاست.اینکتابدر۳۴۸صفحهتوسطانتشاراتدریانورد

منتشروروانهبازارشدهاست.

افتتاح بیمارستان در میامی 
وزیربهداشــت،درمانوآموزشپزشــکیضمــنبازدیداز
بخشهایمختلفبیمارستان۶۴تختخوابیامامرضا)ع(میامی
دراستانسمنان،آنرابهطوررســمیافتتاحکرد.بهگزارش
فارس،بیمارســتان۶۴تختخوابیامامرضــا)ع(میامیدارای
5هزارو۱۰۰مترمربعمساحتاســت.بهگفتهمسئوالناستان
سمنان،۷۶میلیاردو۴۰۰میلیونتومانبرایاینطرحهزینه
شدهاست.۱۰۰میلیاردتومانازهزینههایموردنیازبهمنظور
تجهیزبیمارســتان۶۴تختخوابیامامرضا)ع(میامیازمحل
اعتباراتوزارتبهداشتتأمینشدهاست.همچنین۱۰میلیارد
توماناعتباربرایتکمیلفضایفیزیکیاینبیمارستانازمحل
سفررئیسجمهوراختصاصیافتهاســت.بیمارستانمیامی

معادلبودجهدوسالشهرستانمیامیهزینهداشتهاست.

فرمانــدار شهرســتان کبودرآهنــگ از 
۲۳۱۷میلیارد تومان پروژه قابل افتتاح 
همزمــان بــا دهــه فجــر خبــر داد. بــه 
گــزارش ایســنا، مســلم غالمــی اظهــار 
کــرد: ۱۲۷پــروژه عمرانــی، اقتصــادی و 
خدماتی  افتتاح و کلنگ زنی  می شود. 
از این تعداد ۱۰۵پروژه به طرح های قابل 
افتتاح و بهره برداری با اعتباری افزون بر 

۲۳۱۷میلیارد تومان اختصاص دارد.

 2317
میلیارد

رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجارت 
بروجرد گفــت: میزان صــادرات کاال در 
سال جاری از ۵واحد صنعتی شهرستان 
۳۰میلیون دالر بوده اســت. به گزارش 
ایرنــا، محمدعلــی اصــل مــرزی، افزود: 
بروجرد به عنوان نگین صنعت لرستان 
معرفــی شــده به طــوری کــه واحدهــای 
صنعتی این شهرستان از ۲۴مورد قبل 
از پیروزی انقالب به ۴۵۳واحد رسیده 

است.

 30
میلیون

عکسخبر

خبرروز

عددخبر بوشهربانویسندگان

سمنان

زنجان

همدان

لرستان

بیش از یک هفته از زلزلــه اخیر خوی 
می گذرد. اهالی شــهر که بعد از زلزله 
5.9ریشتری شــنبه هفته گذشته برای 
عبور از بحران پس لرزه های احتمالی راهی 
خانه اقوام و آشــنای خود در شهرهای 
اطراف شــده  بودند، با بازگشت آرامش 
به شــهر و کاهش پس لرزه ها راهی دیار 

خود شده اند. 
استقرار گشت های انتظامی نیز از همان 
ســاعات اولیه زلزله با تمام قوا ســعی 
کرده است آرامش را در شهر برقرار کند 
و از هرگونه ناامنــی روانی و فیزیکی در 
شهر بکاهد. سخنگوی مدیریت بحران 
آذربایجان غربی می گویــد که امنیت 

انتظامی در خوی برقرار است.

وســعتزلزلهاخیرخویبیشاز۲زلزلهقبلیدر۱۳مهرو۲۸دیبود.
حجمخســاراتواردشدهبهخانههایشهریوروســتاییازیکسوو
نگرانیوناامنیروانــیازبروزپسلرزههاکهتعــدادآنهابیشاز۶۶بار
اعالمشدهاستازسوییدیگرباعثشدتاتعدادزیادیازاهالیبهمنزل
بستگانخوددرشهرســتانهایاطرافازجملهسلماس،ارومیه،تبریز
ومرندبروند.خالیشدنشهرآسیبدیدهاززلزله،میتوانستفرصتی
برایجوالنسارقانوسودجویانباشد.امابهگفتهسخنگویمدیریت
بحرانآذربایجانغربیبااســتقرار۸۰گشــتبا۲هزارنفرکادرنیروی
انتظامیامنیتدرخویبرقراراست.علیرزازیبههمشهریمیگوید:
تامینامنیــتمحلههایخوی،تامینامنیتمحلکمپهایاســکان
اضطراری،نظمبخشیبهفضایشهری،ایجادآرامشروانیوجلوگیری
ازهرگونهناامنیازجملهسرقتبرعهدهنیرویگشتانتظامیبودهاست
وتاپایانآواربرداریوبازگشتتماممردمبهخانهوکاشانهخود،بااقتدار
دنبالمیشود.جانشینفرماندهنیرویانتظامیآذربایجانغربینیزاز
اجرایتدابیرامنیتیبرایزلزلهزدگانخویوروستاهایاطرافازهمان
ساعتنخستزلزلهخبرمیدهدومیگوید:تمامتالشاینبودکهدر
کنارتمامتالشبرایامدادرسانیبهزلزلهزدگان،مسئلهامنیتجانیو
مالیآناننیزحفظشود.ســرهنگایرجحسنخانی،نگهداریازاموال
مردمدرخانههایآسیبدیدهاززلزلهراوظیفهنیرویانتظامیمیداند
وتأکیدمیکندکهزورگیریوسرقتقابلمالحظهایکهامنیترازیر

سؤالببرد،گزارشنشدهاست.

   اسباب کشی تا اطالع ثانوی ممنوع! 
بررسیهانشــانمیدهدکالنتریهاوپاســگاههانیزبههمراه
نیروهایکمکیاعزامیازمرکزاستانوشهرستانهایهمجوار
بــهمناطقزلزلــهزدهبهمنظورتامیــنامنیتایــنمناطقدر
آمادهباشکاملهستند.ازهمانســاعاتنخستبعداززلزله،
نیرویانتظامیاستان،جابهجاییوسایلمنزلواسبابکشیدر
خویرابدونمجوزکالنتریمحلتــااطالعثانونیممنوعاعالم
کرد.بهگفتهفرماندهانتظامیاستانآذربایجانغربیپسازوقوع
زلزله۳۸مظنونفوراتحتنظرو۲۷سارقباسابقهنیزتحتکنترل
قرارگرفتند.سرداررحیمجهانبخشازدســتگیری۶سارقدر
مناطقزلزلهزدهخویخبرمیدهدکهیکیازســارقاندستگیر

شدهمحکومفراریبود.

   نظارت بر توزیع اقالم 
باگذشــت۸روزاززلزلهاخیرخوی،آمــارفرماندهی
انتظامیاستانآذربایجانغربینشانمیدهدتیمهای
ویژهعملیاتیپلیساســتانآذربایجانغربیبافعالیت
۳گروهانازنیروهاییگانویژهبرقراریامنیترابهطور
کاملدرمناطقزلزلهزدهشهرستانخویوروستاهای
اطرافبرعهدهدارند.توزیعاقالمزیســتی،محلدپوو
مسیرهایترددمحمولههایزیستیوکمکهایمردمی
کهازسراسرکشوربهشهرستانخویارسالمیشود،با
پوششهایامنیتیوتحتاسکورتیگانویژهانتظامی
خویومأمورانانتظامیاعزامیازشــهرهایچالدران،

سلماسوچایپارهانجاممیشود.

 وقوعسومینزلزلهدرخویدرکمتراز۶ماه،رخدادیاستکهمیتواندبرایبرخیازافرادباآسیبهایروانیوناراحتیهای
روحیهمراهباشد.موضوعیکهتمهیداتیبرایآندرحالاجراستتاآسیبدیدگاناززلزلهبتوانندباکمترینآسیبروحی
ازاینبحرانعبورکنند.تیمهایدرماناضطراری )BHCU(وسحر)سفیرانحمایتروانی(کهمتشکلازاعضایداوطلبان
وجواناناستبرایارائهحمایتهایروانیواجتماعیبعداززلزله،ازاستانهایاطرافازجملهزنجانوکردستانعازمخوی
شدهاندوارائهخدماتمشاورهایبرایتقویتوکمکبهفرایندبازتوانیروحی،روانیواجتماعیآسیبدیدگانرابرعهدهدارند.

   استقرار 80گشت نیروی انتظامی 

   خدماتی برای امنیت روانی



یکشنبه 16 بهمن 121401
 شماره  8707

سیاست های بانک مرکزی برای 
مدیریت بازار ارز سرعت گرفته 
است. به دنبال تاسیس سامانه 
ناخدا، مقررات بازار متشکل 
معامالت ارزی نیز اصالح شد 
و این ســامانه به مرکز مبادله 
ارز و طالی ایران تغییر شکل 
داد. همزمان ورود اسکناس و 
حواله های ارزی، برای اشخاص 
حقیقی و حقوقی، از پرداخت 

مالیات معاف شد.
به گزارش همشــهری، نوسان 
نرخ دالر از ابتــدای پاییز به 
تغییــر در برنامه های اجرایی 
بانک مرکزی بــرای معامالت 
ارزی منجر شده است. آمار ها 
نشــان می دهد با وجود تالش 
بانک مرکزی برای ایجاد تعادل 
در بازار ارز، قیمــت هر دالر 
آمریکا در آخر هفته گذشته به 
45هزار تومان رسید. هم اکنون 
فاصله قیمت ارز نیمایی با نرخ 
دالر در بازار آزاد به 58درصد 
رسیده است. در چنین شرایطی 
بانک مرکزی ابتدای بهمن ماه 
سامانه نظام مدیریت خدمات 
ارز ایــران یا همــان ناخدا را 
تاسیس کرد که قراراست این 
سامانه نیازهای غیربازرگانی 
را در 38ســرفصل مانند ارز 
مسافرتی، دانشجویی، درمان 
و مواردی مشابه این سرفصل ها 
را تامین کند. حاال در تازه ترین 
اقدام، مقررات مربوط به فعالیت 
بازار متشکل ارزی اصالح شد. 
شورای پول و اعتبار در اواخر 
هفته قبل با طرح توسعه فعالیت 

این بازار موافقت کرد.

آغاز به کار رقیب چهارراه استانبول
مرکز مبادله ارز و طالی ایران، برای دادوستد طال، اسکناس ها و حواله های ارزی، در بسترهای الکترونیک متولد شد

بهزاد رنجبرگزارش
روزنامه نگار

 رشد 78درصدی تولید
در بخش خصوصی

تیراژ تولید خودرو در شرکت های بخش خصوصی 
78درصد افزایش یافت

آمار ها نشان می دهد سرعت رشد تولید خودرو در شرکت های 
خصوصی بیش از خودروساز های دولتی بوده است. طبق آمار 
وزارت صنعت، در شــرایطی که تیراژ تولید خودرو سواری در 
شــرکت های دولتی از ابتدای امســال تاکنون 15درصد رشد 
کرده، شرکت های خصوصی 78درصد بیشتر از پارسال خودرو 

تولید کرده اند.
به گزارش همشهری، امسال تیراژ تولید خودروهای سواری در 
صنعت خودرو افزایش یافته است. به نظر می رسد بخشی از این 
افزایش تیراژ تولید ناشــی از تقاضایی باشد که ظرف سال های 
گذشته در بازار انباشته شده است. طبق آمار های موجود تیراژ 
تولید خودرو های سواری در شــرکت های خودرو ساز دولتی، 
شــامل ایران خودرو، پارس خودرو و ســایپا، در 10 ماه امسال 
15.1درصد افزایش داشته است اما در همین مدت شرکت های 
مدیران خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور، فردا موتورز، آرین 
پارس موتور و مکث موتــور 114هزارو201دســتگاه خودرو 
تولید کرده اند که این میزان در مقایســه با مدت مشــابه سال 
قبل 78درصد افزایش نشــان می دهد. خودروساز های بخش 
خصوصی امسال ۶4هزارو211دستگاه بیشتر از سال گذشته 

خودرو سواری تولید کرده اند. 
شــرکت های مدیران خــودرو، کرمان موتــور و بهمن موتور، 
3خودروسازی هستند که به ترتیب بیشترین سهم را از این تعداد 
داشته اند. طبق این اطالعات شرکت مدیران خودرو در 10 ماه 
امسال 74هزار دستگاه خودرو تولید کرده است که این میزان 
در مقایسه با سال قبل 1۶9درصد افزایش نشان می دهد. کرمان 
موتور نیز 20هزارو482دستگاه خودرو سواری تولید کرده که 
بیانگر رشد 43درصدی تولید این خودروساز کرمانی در مقایسه 
با 10ماه نخست1400 است. شرکت بهمن موتور سومین شرکت 
بزرگ بخش خصوصی نیز در این مدت 11هزارو91دســتگاه 
خودرو تولید کرده که نشان می دهد تیراژ تولید این شرکت در 
مقایسه با سال قبل 110درصد افزایش داشته است. فیدلیتی 
با 7هزارو88۶ دستگاه، پرتیراژترین محصول بهمن موتور بوده، 
پس از آن، دیگنیتی با 2هزارو820 دستگاه در جایگاه دوم قرار 
دارد. به نظر می رســد عرضه محصوالت برخی از این شرکت ها 
در بورس کاال در افزایش تولید و فروش این شــرکت ها نقش 

داشته است.

تغییر تولید در 3شرکت خودرو ساز بخش خصوصی در 10 ماه امسال - دستگاه
درصدتغییرتغییر14001401نام شرکت

275477400046453169مدیران خودرو
1432320482615943کرمان موتور
5270110915821110بهمن موتور

نوشابه تا 50درصد گران شد
انواع نوشابه از ابتدای امسال دست کم 12درصد رشد 
قیمت داشته اســت. به گزارش همشهری  مقایسه 
قیمت کنونی انواع نوشــابه با قیمت ابتدای ســال 
نشان می دهد برندهای مختلف بین 12 تا 50درصد 
گران شده اند. آخرین تغییر قیمت این کاال به حدود 
یک ماه پیش بازمی گردد. کمترین قیمت نوشــابه 
 اکنون مربــوط به بطری هــای 300میلی لیتری و 
بیشترین آن، مربوط به بطری های 2.5لیتری است 

که 30هزارتومان قیمت خورده اند.

خودرو

سوپرمارکت

قیمت جدید روغن های گیاهی 
قیمت روغن های گیاهی عرضه شده در میادین میوه و تره بار 
طی 8 ماه امسال 70درصد رشد داشت. در 2 ماه اخیر نیز قیمت  
در بعضی ارقام افزایشی بود. براســاس نرخنامه جدید، روغن 
آفتابگردان تنها روغنی بوده که نسبت به ماه قبل کاهش قیمت 
داشــته و دیگر روغن ها افزایشــی بوده اند. روغن دانه کنجد و 
روغن تخم کدو ازجمله محصوالتی بوده اند که بیشترین رشد 

قیمت را داشته اند.

قیمت بهمنقیمت فروردین

آفتابگردان 
نیم لیتری

58.000
83.000

بادام شیرین 
نیم لیتری

205.000
270.000

بذرکتان 
نیم لیتری

65.000
115.000

تخمه کدو 
نیم لیتری

185.000
255.000

هسته انار 
نیم لیتری

135.000
135.000

کنجد 
نیم لیتری

64.500
135.000

هسته انگور 
نیم لیتری

88.000
165.000

فندق 
نیم لیتری

285.000
360.000

قیمت به تومان

میادین

قیمت ها به تومان
فروردین 1401

بهمن 1401
 فانتا، 1.5لیتری

پرتقالی
14.300
22.000

دی 1400
دی 1401 15.100کوکاکوال، 1.5لیتری

22.000

دی 1400
دی 1401 15.100پپسی، 1.5لیتری

22.000

دی 1400
دی 1401 14.600سون آپ، 1.5لیتری

18.000

   مرکز مبادله ارز و طالی ایران
طبق اعالم بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار با پیشنهادهای بانک 
مرکزی برای اصالح مقررات پیشین بازار متشکل ارزی موافقت کرده 
و این بازار را در سطح بازاری توسعه یافته تر، با عنوان مرکز مبادله ارز 
و طالی ایران ارتقا داده اســت. قراراست در این بازارمعامالت ارز اعم 
از اســکناس و حواله و طال به تشــخیص رئیس کل بانک مرکزی در 

بسترهای الکترونیک مورد معامله و تسویه قرار گیرد.
بانک مرکزی به طور دقیق مشخص نکرده در قالب اصالحات جدید 
قرار اســت مرکز مبادله ارز و طالی ایران چه کاری انجام دهد اما تا 
اینجای کار مشخص است که فعالیت این بازار از این پس حواله های 
ارزی و طال را هم در بر خواهدگرفت. با این حال مشخص نشده که آیا 
قرار است در این بازار اوراق بهادار مبتنی بر طال و ارز هم مبادله شود 
یا خیر. همچنین درباره بازیگران این بازار و نظام عرضه و تقاضای این 

بازار جدید توضیحی داده نشده است.
با توجه به آنکه پیــش از این بانک مرکزی قیمــت ارز نیما را در نرخ 
28هزارو 500تومان تثبیت کرده بود و ســامانه ناخدا هم به مصارف 
غیربازرگانی رسمی اختصاص دارد احتماال فعالیت های بازار متشکل 
ارزی در مدل جدید سرفصل هایی به غیراز کاالهای اساسی و مصارف 
38گانه را شامل می شود و بازاری است که می تواند عرضه ارز در بازار 

آزاد را تامین کند.

   معافیت مالیاتی ورود ارز
همگام با اصالح مقررات بازارمتشکل ارز رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در بخشنامه ای، مصوبه 
قانونی مراجع ذیربط درخصوص معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت ورود ارز اعم از 

اسکناس و حواله را برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ کرد.
طبق بخشنامه جدید هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به 
هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند و هیچ یک از دستگاه های امنیتی انتظامی و گمرک حق 
ممانعت از آن را ندارد. در ادامه بخشنامه تأکید شده است: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نیروی 
انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا ورود ارز، تسهیل و فعاالن در 
این حوزه نگران موضوع مالیات و برخورد نظارتی پیرامون واکاوی منشا سرمایه نشوند. اعتبار این 
مصوبه از تاریخ ابالغ تا پایان آبان ماه 1402 خواهد بود. پیش از این شرایط واردات طال به کشور نیز 
با مصوبه 9بهمن ماه بانک مرکزی تسهیل شده بود.طبق مصوبات جدید بانک مرکزی واردکنندگان 
طال دیگر به گشایش اعتبار اســنادی برای واردات این فلز گرانبها نیاز ندارندو می توانند از دیگر 

صادرکنندگان ارز بگیرند یا بخرند و به طرف خارجی فروشنده این فلز گرانبها تحویل دهند.
به نظر می رسد این سیاست ها می تواند جریان ورود ارز و طال را به کشور تسریع و عرضه را افزایش 
دهد. پیش از این معاون وزیر صنعت درباره اثر اقدامات جدید بر بازار گفته بود: بازگشت ارز حاصل 
از صادرات، یکی از دغدغه های صادرکنندگان بوده است که رفع این مشکل از طریق واردات شمش 
طال برای صادرکنندگان محصوالت غیرخام و نیمه خام می تواند راهگشا باشد. به گفته علیرضا 
پیمان پاک یکی از این راه ها بازگشت ارز به وسیله شمش طالست که با صادرات خشکبار شروع 
شده و اکنون نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش 

طال رفع تعهد شده و بانک مرکزی نیز به نرخ روز آن را خریداری کرد.
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روایت یک جشنواره شلوغ
مروری بر آنچه در نشست های روز های دوم و سوم 

جشنواره گفته شد 

بازخوانی مفاهیم قدیمی در سینمای دیجیتال
گفت وگو با رامتین شهبازی، به بهانه ترجمه کتاب جدیدش 

»چرخش کینماتیک« 

بهتریــن  روزگاری 
فیلمنامه هــای هــادی 
مقدم دوســت تبدیل به 
ســریال های ماندگاری 
می شد که بعد از گذشت 
سال ها هنوز تماشــای تکراری این سریال ها خالی از لطف 
نیســت. مقدم دوســت یک نویســنده کاربلد است که در 
ســال های اخیر در مقام کارگردان هم حاضر شده؛ عالوه 
بر تلویزیون فیلمنامه های ســینمایی اش همیشه یا نامزد 
دریافت سیمرغ بوده یا سیمرغ را گرفته است. مقدم دوست 
50ساله 2فیلم را به شکل اپیزودیک در سینما کارگردانی 
کرده و 2فیلم بلند چون »سربه مهر« و حاال »عطرآلود« را 
در کارنامه سینمایی اش دارد. »عطرآلود« جدیدترین فیلم 
این کارگردان اســت که در جشنواره چهل و یکم به نمایش 
درآمده است. گفت وگو را پیش از اکران فیلمش گرفتیم و 
مقدم دوست هم به سؤاالتمان پاسخ داده است. این کارگردان 
معتقد اســت که »عطرآلود« یک تجربــه جدید در دنیای 

سینماست و این فیلم حال درونی آدم ها را نشان می دهد.
»سر به مهر« را سال 1۳۹1 ســاختید و »عطرآلود« را 
امسال. )البته سال 1۳۹4 اپیزود »چسب زخم« را هم 
به عنوان یکی از اپیزودهای فیلم »هیهات« ساختید.( 

چرا میان فیلم هایتان این همه فاصله افتاد؟
بله. بین فیلم های سینمایی فاصله افتاده، اما در فواصل بین 
فیلم ها، فیلمنامه نوشته ام و سریال کار کرده ام. علت این 
فاصله که شما می فرمایید انجام کارهای دیگر به غیر از فیلم 
ساختن بوده است. دلیل اصلی این فاصله هایی که تاکنون 
بین ساخت فیلم سینمایی افتاده تمایل بنده به حضور در 
موقعیت های مختلف فیلمسازی  است. فیلم نمایش حال 
درونی آدم ها و تغییر آدم ها غیر از اینکه عنصر مهم نمایشی 
است و موضوعی برای جذابیت است، یک دغدغه مهم برای 

مخاطب هم هست که در زندگی شاهد این تغییرات باشد.
 از خالصه داستان منتشرشــده »عطرآلود« چنین 
برمی آید که قرار اســت با یک ملــودرام با محوریت 
چالش های زندگی یک زوج مواجه شویم. چرا ملودرام 

و چرا روایت عاشقانه؟
این انتخاب چند حیث دارد، اما نیت اصلی از ســاخت این 
فیلم که با حیث هایی که عرض خواهم کرد متفاوت است، 
صرفا ساخت یک اثر عاشــقانه یا ملودرام نبود. ملودرام و 
عاشقانه می تواند برای یک فیلم از حیث فرهنگی یا برخورد 
مخاطب مزیت باشــد؛ همانطور که اطالق عنوان  طنز یا 
ترســناک یا هیجان انگیز برای مخاطب یک مزیت است. 
ملودرام و عاشقانه یک رویکرد ســینمایی است که کمتر 
به آن توجه می شود؛ درحالی که این گونه هم نیاز مخاطب 

است و هم آن را می پسندد.
شــما بیشــتر از اینکه کارگردانی کنیــد به عنوان 
فیلمنامه نویس فعالیت داشته اید و اغلب هم با حمید 
نعمت اهلل همکاری داشته اید. چه شــد که فیلمنامه 

حسین حسنی را انتخاب کردید؟ 
طرحی ابتدا از طرف یوسف منصوری و حسین حسنی به 
بنده پیشنهاد شد که حاوی مشخصات نمایشی و مضامینی 
بود که قبل از این پیشــنهاد به آن فکر کرده بودم و جزو 
ایده هایی بود که برای نوشــتن و کارکــردن ذخیره کرده 
بودم؛ ضمن اینکه تجربه کار کردن متن افرادی غیر از خود 
آدم وقتی متن را می پسندید و به شما نزدیک است، نه فقط 
یک تجربه تازه، بلکه اتفاقی مفید و منطقی ا ست. بنده اگر 
عمری باشــد حتما دوباره برای خودم کار خواهم نوشت و 
اگر عمر و توفیق بیشتری پیدا کنم حتما دوباره از روی متن 

همکاران فیلمنامه نویسم فیلم خواهم ساخت.
 چطور به این ترکیب بازیگران رســیدید و مصطفی 
زمانی و هدی زین العابدین را به عنوان زوج »عطرآلود« 

انتخاب کردید؟
حضور مصطفی زمانــی نتیجه تمام بررســی های ما در 
پیش تولید اول فیلــم عطرآلود بــود. مصطفی حضور را 
پذیرفت و درباره نقش صحبت کرد و نظر داشت؛ نظرات 
مهمی که نشان می داد او به شخصیت و موقعیت داستانی 
فیلمنامه عالقه مند اســت و بیش از عالقــه برایش این 
موضوع مهم اســت. پیش تولید اول ما متوقف شد؛ چون 
فیلمنامه هنوز نیاز به کار داشت، اما مصطفی برای ما ماند. با 
حضور او در پیش تولید دوم خیلی زود به خانم زین العابدین 
پیشنهاد دادیم. این زوج با توجه به مختصات شخصیت ها 
به نظرمان کامال مناسب بودند؛ ضمن اینکه همیشه نقش 
با بازیگر باید هماهنگ شــود و این هماهنگی بخشی از 
فرایند طوالنی نگارش در یک فیلم ســینمایی با شرایط 

تولید فیلم است.
در مرحله تولید با مشکل مواجه نشدید؟ تجربه کار با 

حوزه هنری به عنوان تهیه کننده چطور بود؟
ما در تولید کامال متناســب عمل کردیم. مشکل  معموال 
از آنجا شروع می شــود که مثاًل بودجه با هزینه همخوان 
نیست و پیش بینی ها درست انجام نشده است. تهیه کننده 
کار یوســف منصوری همراه با نویســنده و بنده به عنوان 
کارگردان حین نگارش فیلمنامه حضور داشــت. حضور 
او کنار متن به عنوان تهیه کننده یک حضور نگران کننده 
نبود، یک حضور منطقی بود. نویسنده قطعا باید به بودجه 
توجه داشته باشد؛ نه می شود زیاد نوشت و نه کم و نه باید 
فقط ارزان نوشــت و نه قلم را تیز کرد برای گران نوشتن. 
مثاًل نباید چیزی نوشت که بعداً موقع تدوین همه به این 
نتیجه برسند که باید دور ریخته شــود؛ درحالی که برای 
ضبط آن بودجه هزینه شده است. جمع 3نفره ما مواظب 
این رعایت ها بود. تهیه کننده هم حواســش بود که فقط 
نگوید ارزان بنویسید. او هم مثل ما دنبال یک اثری بود که 

برازندگی تولیدی و استاندارد سینمایی داشته 
باشــد و در عین حال کامال متناسب با بودجه 
باشد. این محاسبات حین نگارش و پیش تولید 

و بعد تر با انتخــاب عوامل همــراه، رفیق، 
دلســوز، هنرمند و کاربلد باعث شد که 

کنیم کامال مطابق برنامه  عمل 
و مشــکلی وجود 
نداشــته باشد، اما 

یکــی از مهم ترین 
دالیل این، 
ن  ما بســا

ن  د بــو
ن  ما ز ســا
سینمایی حوزه 

بــود.  هنــری 
دوستان حوزه فقط 

مدیر یا مدیر فرهنگی 
نبودنــد، آنها خودشــان 
فیلمســاز  و  هنرمنــد 

هســتند. بــه جــز اینکه 
کار ســینما را خوب درک می کنند، 
سیســتم کارشناســانه ای در مرحله 
فیلمنامه و پیش تولید و حین تولید 
داشــتند. دقیق و از روی متد های 
تولید فرهنگی عمــل می کردند و 
رفتارشــان براســاس هیجــان و 
اضطراب یا ســلیقه شخصی نبود. 
حرف می زدیم و همدیگر را متقاعد 
می کردیم و مانند همکار با یکدیگر 

در تعامل بودیم.

گزارش نشست

 »کت چرمی« در 

سانس فوق العاده

مدیــر امور ســینماهای 
جشنواره بین المللی فیلم 
فجر از ســانس فوق العاده 
برای فیلم سینمایی »کت 

چرمی« خبر داد.
به گــزارش همشــهری، 
محمدرضــا فرجی، مدیر 
امور سینماهای جشنواره 
بین المللــی فیلــم فجر 
اعالم کرد: بنا بر استقبال 
مخاطبان از فیلم سینمایی 
»کت چرمی« یکشــنبه 
ساعت 1۵سانس فوق العاده 
برای این فیلم در ســالن 
اصلی پردیس ســینمایی 
نارسیس درنظر گرفته شد.

قانونی  امینی: 
عمل کردیم

مجتبی امینی،  در واکنش 
بــه خبر انصــراف برخی 
فیلمسازان خارجی از بخش 
جشنواره ها«  »جشنواره 
تأکید کرد: همــه فرایند 
حضور فیلم هــا به صورت 

قانونی طی شده است.
مجتبــی امینــی، دبیر 
چهل ویکمین جشــنواره 
بین المللــی فیلــم فجر 
همزمان با ســومین روز 
میزبانی پردیس سینمایی 
ملت از اصحاب رســانه با 
حضور در جمع خبرنگاران 
به ســؤاالت آنها درباره 
حواشی روزهای اخیر این 
رویداد پاسخ گفت .امینی 
در پاســخ بــه خبرهای 
منتشرشــده در رسانه ها 
دربــاره انصــراف برخی 
کارگردانــان خارجی از 
حضور در جشنواره فیلم 
فجر گفت: هیچ انصرافی تا 
به امروز نداشته ایم. در حوزه 
حضور فیلم های خارجی در 
پروتکل های  جشنواره ها 
بین المللی وجود دارد که 
همه فعاالن صنعت سینما 
بــه آن واقف هســتند. 
پخش کننده هــا متولیان 
ارائه فیلم ها به جشنواره ها 
هستند و در همه جای دنیا 
هم همین شــرایط حاکم 

است.
وی افزود: در جشنواره فیلم 
فجر هــم پخش کننده ها 
آثاری را ارائه و برای حضور 
ثبت نام کرده اند. تفاهمی 
شکل گرفته و حق پخش 
آثار پرداخت شده و نسخه 
دی ســی پی این فیلم ها 
با کیفیت بــاال در اختیار 
جشــنواره قــرار گرفته 
است. به تعبیری همه این 
اتفاقات به صــورت کاماًل 
حرفــه ای رخ داده و اگر 
کسی در گوشه ای از جهان 
می پرسد چرا، باید بدانید 
این چرا از نظر پروتکل های 
حقوقی و بین المللی حاکم 
بر فستیوال های دنیا کاماًل 

تعریف شده است.
امینــی گفــت: وقتــی 
باکیفیت فیلمی  نســخه 
به دبیرخانه جشــنواره ای 
تحویل و همه  چیز براساس 
پروتکل ها درباره آن رعایت 
شده و حق رایت آن را هم 
براســاس ارز بین المللی 
پرداخــت کرده ایم، فیلم 
دیگر در اختیار فستیوال 
اســت و حتماً نمایش داده 
می شــود. دبیر جشنواره 
تأکیــد کــرد: فیلم هایی 
که این اخبــار درباره آنها 
منتشرشده است، فیلم های 
حاضر در بخش »جشنواره 
جشــنواره ها« هستند که 
اساسًا از بخش های رقابتی 
جشنواره فجر نیستند. ما 
2بخش رقابتی »جلوه گاه 
شرق« و »سودای سیمرغ« 
را در جشــنواره داریــم، 
اما بخــش »جشــنواره 
جشنواره ها« تنها به اکران 
فیلم هایی اختصاص دارد 
که پیش تر در جشنواره های 
دیگر درخشیده اند. آثار این 
بخش اساسًا مورد داوری 
قرار نمی گیرند که قرار باشد 
جایزه ای به آنها تعلق بگیرد. 
این آثار تنهــا برای اهالی 

رسانه اکران می شوند.

مصطفی زمانی: فیلم های مذهبی به فرهنگ ما نزدیک است
روز سوم جشنواره برای اهالی رسانه با نمایش فیلم »عطرآلود« ساخته هادی 
مقدم دوست پایان یافت. در نشست پرسش و پاسخ این فیلم، مصطفی زمانی 
حضور داشت. در ابتدای این نشست، هادی مقدم دوست گفت: »عطرآلود 

برای من تجربه ای جدید هم از نظر مضمون و هم از نظر شکل و داستان بود. 
فکر می کنم نمایش حال درونی آدم ها و تغییر آن نه تنها موضوعی جذاب 
است، بلکه برای آدم ها نیز یک دغدغه است تا تغییر را در زندگی آدم های 

دیگر دنبال کنند. 
من در همه کارهایم برای نمایش حال درونــی آدم ها تالش کرده ام.« وی 
در بخش دیگری از حرف هایش گفت: »بســیاری می گویند هدف شما از 

ساخت این فیلم چه بود؟ 
واقعیت این است که نمی توانم درباره هدفم از ساخت فیلم حرف بزنم؛ چرا 
که فیلم ساخته و تمام شــده و نمی توان با تعریف هدفم، ذهن مخاطب را 
تحت تأثیر قرار دهم؛ به همین دلیل پرهیز دارم از پاسخ به این سؤال.« وی 
ادامه داد: »گمان می کنم زندگی یعنی گذشــته، حال و آینده که ترکیبی 
از بیم، غم و امید است و همه اینها از هم جدا نیســتند. ارجاع این فیلم به 

کودکی است و برای آن از معصومیت استفاده کردم.« 
یوســف منصوری، تهیه کننده فیلم، نیز گفت: »بیش از یک سال پیش با 
حسین حســنی، فیلمنامه نویس، روی داســتان کار کردیم و در نهایت به 
این نتیجه رســیدیم که آقای مقدم دوســت بهترین فرد برای ساخت این 
فیلم است. سینمای مقدم دوســت ویژگی های خود را دارد که همه آن را 

می شناسند. او هم از این داستان استقبال کرد؛ چرا که دغدغه های این فیلم 
ازجمله دغدغه های او بود.«

مصطفی زمانی نیز درباره حضور در این پروژه گفت: فیلم های مذهبی چون 
به فرهنگ ما نزدیک است باورپذیر است و عطرآلود نیز از نظر من باورپذیر 
بود. فیلمنامه خوب بود و کار با آقای مقدم دوست یکی از بهترین تجربه های 
من در سینما بود. به او می گفتم نمی خواهم یک آدم سرطانی را بازی کنم؛ 
چون خیلی کلیشه است. مقدم دوست به من گفت نگران نباش و بسیار برای 
ساخت این فیلم آماده بود.« زمانی در بخش دیگری از حرف هایش گفت: 
»من هنوز نتوانسته ام شخصیت حقیقی خودم را پیدا کنم. 22 ساله بودم 

که نقش یوسف)ع( را بازی کردم. 
من یادگرفتن را بسیار دوست دارم. یاد گرفته ام مهم نیست در چه مرحله ای 
هستید همیشه چیزی برای یادگرفتن هست. اگر شخصیتی درست باشد، 
آن را برای بازی پیدا می کنم. برای رسیدن به این نقش، زمانی که تصمیم 
به همکاری با مقدم دوست گرفتم، بارها با او حرف زدم. شما نمی توانید به 
مرگ تان فکر کنید و دنیا برای شما تغییر نکند. انسان آفریده شده برای بقا 
و باید به این مسئله توجه کرد. اینکه می گویند اتفاقات ساده ای در زندگی 
رخ می دهد، درست اســت؛ چراکه زندگی به همین سادگی است. درباره 
این شخصیت بسیار اذیت شدم و فشــار زیادی را تحمل کردم. اگر دروغی 
بازی کنید، کارگردان می فهمد. سعی کردم نشان دهم وقتی درباره مرگت 

می فهمی، دیگر مفهوم زندگی مانند قبل از آن نمی شود.«

یادگار جنوب، داستان 
سرراستی ندارد

گفت وگو با مجتبی رشوند، تهیه کننده 
»یادگار جنوب«

مجتبی رشــوند، تهیه کننده »یــادگار جنوب« 
ســاخته 2کارگردان جوان و آینده دار ســینمای 
ایران، یعنی حســین دوماری و پدرام پورامیری 
است. کســانی که پیش تر فیلمنامه های »شنای 
پروانه« و »یاغی« به قلم آنها نگاشــته شده و در 
22سالگی فیلم »جاندار« را ســاخته اند. رشوند 
می گوید: فیلــم »یادگار جنــوب« روایت خطی 
ندارد. گرچه بــرای آحاد مردم جذاب اســت اما 
درکش نیاز به بلوغ ســینمایی دارد. بــا او درباره 
فیلم یادگار جنوب و حضورش در جشنواره امسال 

صحبت کرده ایم.
 ایده فیلم »یادگار جنوب«  از کجا 

آمد؟
ایده فیلم توســط نویســندگان بــا گروهی که 
همکارشان بودند به ذهن شــان رسید. نگارشش 
را شــروع کردند و تا جایی که اطالع دارم حدود 
3سال روی فیلمنامه کار می کردند. آقای دوماری 
و پورامیری بهتر از من سابقه این فیلم را می دانند 
اما آنچه بر من مسلم اســت، این است که این دو 
نفر به عنوان کارگردان و هسته مرکزی، فیلمنامه 
را نوشــتند تا به آنچــه امروز در جشــنواره فجر 

می بینیم، تبدیل شده است.
چالش بزرگتان برای ساخت فیلم 

چه بود و چگونه آن را برطرف کردید؟
روز نخســت که فیلمنامه را خواندم دریافتم که 
بیگ پروداکشن است. می دانستم که ساخت فیلم 
دشواری را پیش رو خواهیم داشت. چون در تهران، 
گرمسار و قشم کار می کردیم، تعدد لوکیشنش کار 
را ســخت می کرد. اما کار به قدری جذاب بود که 

من همه  چیز را پذیرفتم.

 چقدر فکر می کنید که در جشنواره 
امسال اتفاق خوبی برای فیلم تان بیفتد؟ 

معتقدم کــه آدم ها به دانشــگاه می روند و درس 
می خوانند نــه بــرای اینکه آنچه دیگــران قبال 
آموخته اند، بیاموزند. بلکه آنها به دانشگاه می روند 
تا به دانسته های قبلی خود چیزی بیفزایند. فیلم 
»یادگار جنوب« قدری فضای متفاوتی دارد. اگر 
نگویم با آنچه تا به امروز در سینمای ایران دیده ایم 
بی سابقه اســت اما دســت کم می توانم به جرأت 
بگویم که کم سابقه است. فیلمنامه غیرخطی است 
و داستان فیلم به هیچ وجه سرراست نیست. از این 
جهت کار متفاوتی انجام شده است. ما هم سعی 
کرده ایم به هیچ وجه کم فروشی نکنیم و هر آنچه 
در  شأن سینمای ایران و مردم ایران است، به اجرا 
بگذاریم اما نکته دیگر این است که دیدن این فیلم 
حتما بلوغ می خواهد. معتقــدم مخاطب باید به 
بلوغ فیلم دیدن رسیده باشد تا فیلم را درک کند. 
از دیگر ســو فیلم »یادگار جنوب« داستان بسیار 
جذابــی دارد و می تواند ذهن و اندیشــه مردم را 
درگیر کند. این را به آن دلیل می گویم که به همراه 
مردم این فیلم را در سینما دیده و همین حس را 

از آنها گرفته ام.
 به این اشــاره کردید که فیلمنامه 
خطی نیست و درک فیلم بلوغ سینمایی الزم 
دارد. به دانشــگاهی اشــاره کردید که برای 
دانشجو باید دانش افزایی کند. اگر بخواهید 
داستان فیلم را از همین زاویه برای مردم بازگو 

کنید، چگونه آن را بیان می کنید؟
فیلم ما 2، 3محور اخالقی و اجتماعی دارد. یکی 
عشق اســت. عشــق واقعی که فردی درگیرش 
می شــود و از طرفی بــا فردی انتقام جــو مواجه 
می شود. آن فرد انتقام جو سعی دارد کینه ای که 
از این آدم بــه دل دارد یک جورهایی با بی رحمی 
و انتقام جویــی، تخلیــه کند و نهایتا کســی که 
مسیر صداقت و درســتی پیش می گیرد با کسی 
که سرنوشــت انتقام را پیش گرفته، از یک جایی 
مسیرشــان تغییر می کنــد. آن فــرد پایانش به 
روشــنی و روزنه هایــی از امید ختم می شــود و 
در نقطه مقابل بدمن هم سرنوشــت شــومی در 
انتظارش اســت اما آنچه اهمیت دارد این اســت 
که ســینمای دنیا چه به لحاظ محتوا و چه اجرا 
به ســمتی می رود که ما هم خودمــان را باید به 
آن برسانیم. سینمای ایران در جهان حرف برای 
گفتن دارد. سال گذشته در جشنواره های معتبر 
دنیا فیلم های متعددی داشتیم. در جشنواره های 
جهان کانــون توجهیم. از ســوی دیگر مخاطب 
امروز دسترســی هایی دارد که می تواند آثار روز 
دنیا را ببیند و انتظارش از سینماگر ما هم همین 
است. ما هم سعی کرده ایم که به آنچه استاندارد 

جهانی امروز می خواهــد و مخاطب از 
سینمای ما انتظار دارد، نزدیک شویم.
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 روایت 
حال درونی آدم ها
گفت وگو با هادی مقدم دوست، کارگردان فیلم »عطرآلود«



روزهای پنجشنبه و جمعه هفته پیش که دومین و سومین روز از چهل و یکمین 
جشــنواره فیلم فجر بود، در پردیس ســینمایی ملت که مختص نمایندگان 
رسانه هاست، 3فیلم در هر روز به نمایش درآمد. به روال معمول جشنواره در ادوار 
گذشته، بعد از نمایش هر فیلم باید نشست پرسش و پاسخ آن با حضور عوامل 

اصلی اش برگزار شود، اما امسال به واسطه همه بحث هایی که درباره جشنواره فجر 
وجود داشت، نشست های پرسش و پاسخ حواشی ای داشت و به طور نمونه  بخش 
عمده نشست فیلم »جنگل پرتقال« تنها با حضور تهیه کننده آن برپا شد. امسال 
همه، حتی مجتبی امینی در مقام دبیر جشنواره، اذعان دارند که شرایط برگزاری 

جشنواره متفاوت از سال های قبل است. به هر حال، برخی ها به جشنواره آری 
گفتند و برخی دیگر نه. اگر می خواهید از آنچه در نشست های این 6فیلم گفته شده 
مطلع شوید، ما چکیده مهم ترین سخنان حاضران در این نشست ها را برایتان 

گرد آورده ایم.

روایت یک جشنواره شلوغ
مروری بر آنچه در نشست های روز های دوم و سوم جشنواره گفته شد 

یک شخصیت بی صدا
نگاهی به مستند »کوهستان بی صدا«

یکی از 6فیلم مستندی که قرار اســت در جشنواره فجر به 
نمایش دربیاید، مستند »کوهســتان بی صدا« است، قصه 
پیرمرد ناشنوایی به نام حجت که سال هاست در منطقه ای 
کوهستانی در حوالی الشتر لرستان زندگی می کند. زندگی 
متفاوت او و روش های متفاوتی که برای ارتباط برقرار کردن 
با محیط اطرافش انتخاب کرده، این سوژه را خاص و دیدنی 
کرده اســت. محل زندگی او، یک تک خانه است که در آن 
به صورت تنها زندگــی می کند؛ البتــه او زن و فرزند دارد، 
پسرانش ازدواج کرده و دخترش هم دانشجو است اما این زن 
و فرزندان، به دلیل مسائلی چون بهداشت، مسافت، آموزش 

و... سال هاست که در شهر زندگی می کنند.
صدا، یکی از ارکان مهم در سینما و زندگی همه انسان هاست 
اما گاهی اوقات، ســاخت فیلم از یک شخصیت بی صدا نیز 

می تواند سوژه ای جذاب باشد!
فرود عوض پور در گفت وگویی که پیش تر در زمان برگزاری 
جشنواره سینما حقیقت داشت، درباره این مستند توضیح 
داده است: »پاییز ســال98 تصویربرداری این مستند را در 
لرستان، حوالی خرم آباد و الشتر آغاز کرده، اما شیوع ویروس 
کرونا، محدودیت های رفت وآمد و شــرایط دشوار اقلیمی، 
باعث شده تا روند تولید این فیلم سخت پیش برود.« او نیاز 
به 4فصل تصویربرداری و همراهی با شخصیت اصلی فیلم 
داشته و به دلیل آنکه در زمستان سال اول تصویربرداری، برف 
نباریده و نتوانسته تصویری ضبط کند، ضبط این بخش را به 
زمستان سال بعد موکول کرده است.  به گفته این کارگردان، 
کوهســتان بی صدا دارای موضوعی اجتماعی اســت؛ البته 
مستند پرتره هم هســت اما به دلیل موضوعاتی که مطرح 
می کند و قصه ای که به آن می پردازد، قسمت اجتماعی بودن 

آن، برجسته است.
این مستند در شانزدهمین جشنواره ســینما حقیقت نیز 

حضور داشته و توانســته جایزه بهترین موسیقی 
متن با آهنگسازی احسان عبدی پور را دریافت کند.

یکشنبه 16 بهمن 141401
 شماره  8707

مستند فجر

تلنگر اجتماعی، نه بررسی قانونی 
در دومین روز جشنواره، پردیس ملت در نخستین سانس خود 
میزبان فیلم »آه سرد« بود که به اعتقاد رسانه ها فیلمی جاده ای، 
کم دیالوگ و با موضوع قتل ناموســی بود. در نشست پرسش و 
پاســخ این فیلم، تنها کارگردان، تهیه کننده و یکی از بازیگران 
اصلی حضور داشتند. ناهید عزیزی، کارگردان در ابتدای نشست 
گفت: » مهم ترین بهانه من برای شرکت در جشنواره رساندن این 

مولود به سرمنزل مقصود بود.«  
رضا محقــق، تهیه کننده فیلم هــم گفت: »ما 
که خیلی خوب هســتیم و امیدوارم شــما هم 
خوب باشید.« در ادامه  عزیزی درباره موضوع 
فیلمش گفت: »من معتقدم نگاه به حقوق زنان 
در این ســرزمین در حال تغییر است و هر روز 
امیدوارتر می شــویم. مهم ترین موضوعی هم 
که در این فیلم دســتمایه قرار گرفته قتل های 

ناموسی و خانوادگی است که ســعی کردم با نگاهی تازه آن را روایت کنم. البته قتل های ناموسی 
ریشه در خانواده و جامعه با هم دارد و قصد نداشتم به بخش قانونی این مسئله بپردازم. به نظرم در 
سینمای اجتماعی بیشتر می توان به یکسری مسائل و مشکالت تلنگر زد اما من صالحیت بررسی 

قانونی را ندارم.«
 رضا محقق در بخشی دیگر از این نشست در پاســخ به اینکه آیا این فیلم در گیشه موفق می شود، 
گفت: »من هیچ وقت ناامید نیستم. سعی کردیم فیلمی شــرافتمندانه ابتدا برای سینما بسازیم و 
رسالت فیلم را هم مدنظر داشتیم؛ به همین دلیل فکر می کنم اگر مخاطب حوصله به خرج دهد نکات 
تازه ای پیدا می کند.« وی در ادامه افزود: »این سینمایی که دنبال می کنیم از جنسی است که باید 
در آن عشق داشته باشیم و بیزینس در آن نیست؛ پس باید از همه  چیز خودت برای آن بگذری. نگاه 
من این است که تا آخر عمر در این مسیر فیلمسازی کار کنم؛ چون جوان های زیادی در این کشور 
به دنبال ساخت فیلم هستند. من زلفم را به خدا گره زده ام...« حرف های محقق با بغض او ناتمام ماند.

یکدیگر را قضاوت نکنیم
سانس دوم پردیس ملت به نمایش »جنگل پرتقال« اختصاص داشت. 
نشست پرسش و پاســخ این فیلم در ابتدا تنها با حضور تهیه کننده، 
رسول صدرعاملی آغاز شــد و در حالی که تصور می شد کارگردان به 
شرکت در جلسه تمایلی نداشته، آرمان خوانساریان به اواخر نشست 
رسید.  صدرعاملی گفت: »با وجود کسالت، برای احترام به این جلسه 
آمدم، ولی کارگردان دوست نداشــت حضور داشته باشد. هیچ عیبی 
هم ندارد. او فیلمساز خوبی است. به هرحال وقتی سازمان سینمایی 
تالش می کند که تعداد سینماگران جوان زیاد باشد باید آنها را درک 
کند؛ هرچند فهم آنها شاید سخت باشد؛ چون حال شان خوب نیست.« 
او درباره غیبت بازیگران فیلم در نشست گفت: »از میرسعید مولویان 

خبری ندارم، ولی خانم سارا بهرامی شهرستان است.« 

صدرعاملی در بخش دیگری از سخنانش 
درباره حقوق زنان که در فیلم به آن اشاره 
شــده، گفت: »نباید همدیگر را قضاوت 
کنیم. ذهــن خود را محترم بشــماریم 
و اســیر جو نشــویم. وقتی یادداشتی 
درباره زن، زندگی، آزادی می نویســیم، 
حواســمان به خودمــان باشــد؛ چون 
همه چیز اول از اصالح خودمان شــروع 

می شود.«   صدرعاملی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: »کسی که 
بخواهد تحریم کند، مردم هستند؛ نه من و فیلمساز. سازمان سینمایی 
باید فرصت فیلمســازی را فراهم کند.« در انتهای این نشست، آرمان 
خوانساریان با صدایی گرفته و مریض احوال به جلسه آمد و گفت: »من 

از بیمارستان و فقط به احترام جمع حاضر آمدم.«

آخرین فیلم  روز دوم جشنواره، »یادگار 
جنوب« دومین ساخته پدرام پورامیری 
و حسین دوماری بود. در این نشست، 
فقط تهیه کننــده و 2کارگردان حضور 
داشتند. حســین دوماری صحبت های خود را اینطور شروع کرد: »این 
جمعیت را که می بینم، یاد سالیان گذشته می افتم و می گویم کاش آن 
حال و هوا و جمعیت سالیان گذشته بود؛ هرچه این گستره بزرگ تر باشد، 
برای فیلمساز جذاب تر است.« رشــوند هم گفت: »یک جا ماندن خوب 
رسیده و دنبال استانداردی در محتوا و اجراســت؛ چون حاال سریال ها نیست؛ بخشــی از حرف فیلم هم همین اســت. مخاطب ما هم به بلوغ 
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 دیوارنگاره ای برای جشنواره
 فیلم فجر 

عصر جمعــه خبر رونمایــی از جدیدتریــن دیوارنگاره 
میدان ولیعصر)عج( همزمان بــا برگزاری چهل ویکمین 
جشــنواره فیلم فجر و با عنوان »سینما؛ کلید پیشرفت« 

منتشر شد.

۱۰ کشور در »فیلم فجر ۴۱«
۱۱ فیلم از کشــورهای بلژیک، لوکزامبــورگ، اندونزی، 
فرانسه، ژاپن، رومانی، آرژانتین، ســوریه، عراق و ایران به 
بخش جشنواره جشــنواره های »فیلم فجر ۴۱« راه پیدا 

کردند.
اسامی فیلم های حاضر در این بخش به شرح ذیل است:

 »شورشــی« به کارگردانی عادل العربــی و بالل فالح از 
بلژیک-لوکزامبورگ

 »قبل، اکنــون و بعد« بــه کارگردانی کامیــال اندینی از 
اندونزی

 »برای کشور« به کارگردانی مرشید حامی از فرانسه
 »زندگی عاشقانه« به کارگردانی کوجی فوکادا از ژاپن

 »ر. م.ن« به کارگردانی کریستیان مونجیو از رومانی
 »سنت عمر« به کارگردانی آلیس دیوپ از فرانسه

 »توری و لوکیتا« بــه کارگردانی ژان پیــر داردن- لوک 
داردن از بلژیک

 »دفاع شخصی« به کارگردانی آندره یا براگا از آرژانتین
 »بی سرزمین« به کارگردانی تورج اصالنی از سوریه-عراق

 »شهر خاموش« به کارگردانی احمد بهرامی از ایران
 »زندگی و زندگی« به کارگردانی علی قوی تن از ایران

۱5 یکشنبه ۱6 بهمن ۱۴0۱
 شماره  8707

خبر

رئیس ســازمان ســینمایی با حضور در سینمای 
رسانه جشنواره فجر به برخی حاشیه های این روزها 

پاسخ داد.
به گزارش همشــهری، محمد خزاعــی همزمان با 
نمایش فیلم انیمیشــن »بچه زرنــگ« به پردیس 
سینمایی ملت آمد و پس از تماشای دقایقی از این 
انیمیشــن در جمع خبرنگاران حاضر و پاسخگوی 

سؤاالت آنها شد.
او درباره بخش بین الملل جشنواره که هنوز شروع 
نشده است، گفت: در این دوره دستاوردهای خوبی 
در بخــش بین الملــل داریم و یکــی از دالیلی که 

اطالعات مربوط به این بخش اعالم نشده، به خاطر 
فضایی است که در داخل و خارج از کشور غالب شده 
و این احتیاط را می طلبید که با توجه به مهمان هایی 
که داریم، به شیوه دیگر اطالع رسانی کنیم. با ورود 
مهمان هایی که در بخش داوری و بازار به جشنواره 
خواهند آمد، می بینید که امســال نسبت به بعضی 
دوره های گذشــته بخش بین المللی باشکوه تری 

برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه چه کسانی مهمان جشنواره در 
بخش بین الملل خواهند بود، بیان کرد: در بدو ورود 

آنها، اسامی به طور کامل معرفی خواهد شد.

چرا بخش بین الملل هنوز شروع نشده؟
پاسخ رئیس سازمان سینمایی به برخی حواشی جشنواره

و فیلم های روز در دسترس است. در این 2روزه متوجه 
شدیم که مردم فیلم را دوســت داشتند. این را هم باید 
بگویم با توجه به رزومه  2فیلمساز می دانستم کار خوبی 
می شــود. البته در بخش اجرایی نگرانی هایی داشتم، 
ولی االن از فیلم رضایت دارم.« دوماری درباره انتخاب 
بازیگران فیلم گفت: »وحید رهبانی جدی ترین گزینه 
برای ایفای نقش اصلی مرد فیلم بود؛ چون وحید را خیلی 
خوب می شــناختیم و روحیات هم را درک می کردیم. 
در انتخاب بازیگر، توانایی و متفاوت بودن او مهم است؛ 
چون اگر غیر از این باشد، شما به فیلمساز تجاری محض 
تبدیل می شوید. نقش صابر ابر را هیچ کس مثل خودش 
نمی توانست بازی کند. ما می خواســتیم این نقش در 

ذهن مخاطب ماندگار شــود و در عین حال شبیه هیچ 
کاراکتری نشــود؛ از این رو خواستیم گریمی را طراحی 
کنیم که کسی او را نشناسد. صابر ابر برای گریم سنگینی 
که داشت یک شــب به  مدت 2ساعت بیهوش شد، ولی 
قبول کرد که در سکانسی کوتاه بازی کند؛ ضمن اینکه 
در طراحی این گریم هیچ نگاهی هم به جوکر نداشتیم.« 
پورامیری گفــت: »می توانســتیم دروغ هایی در فیلم 
بگوییم تا ریتم باال برود، اما نخواســتیم این کار را انجام 
دهیم. ما می خواستیم یک فیلم متفاوت بسازیم؛ فیلمی 
که یک قدم ما را جلو ببرد. پیش از ســاخت فیلم، هزار 
آزمون و خطا می کردیم تا چیزی را به دســت بیاوریم؛ 

چون هیچ رفرنسی وجود نداشت.«

کات؛ بعد از ۴8سال
نخستین فیلم سومین روز جشنواره، در پردیس ملت »پرونده باز است« به 
کارگردانی کیومرث پوراحمد بود. طبیعی بود که پوراحمد با توجه به اعالم 

قبلی اش در نشست پرســش و پاسخ شرکت 
نکند. علی قائم مقامی، تهیه کننده فیلم، گفت: 
»دوست داشتم آقای پوراحمد هم امروز در این 
نشست باشد. با او تماس هم گرفتم، اما ترجیح 
داد نباشد. همه می دانند چرا آقای پوراحمد 
نیامده است. می توانستم بگویم کسالت داشت 
که نیامد، اما این حرف خوب نیست. من هم 
به ایشان گفتم بیاید، اما قبول نکرد و من هم 
اصرار نکردم.« این تهیه کننــده درباره فیلم 
گفت: »این قصه مربوط به سال ۱390است. 

اگر آقای پوراحمد بود، حتماً جواب می داد. این فیلم ترکیبی از واقعیت و ذهنیات پوراحمد است. باید بگویم 
کلیت همه قتل هایی که برای نوجوانان رخ می دهد به همین شــکل است، اما تنها 50درصد فیلم بر مبنای 
واقعیت بوده است.« تهیه کننده فیلم در پاسخ به اینکه آیا قوه قضاییه در این فیلم سرمایه گذاری کرده، جواب 
داد: »این فیلم در بخش خصوصی تهیه شده است. سرمایه آن متعلق به بنده است و هیچ سازمانی در تهیه 
آن دخیل نیست. تنها کاری که قوه قضاییه کرد این بود که امکاناتی در اختیار ما گذاشت؛ مثال زندان، که ما 
توانستیم در آن فیلمبرداری کنیم.« این تهیه کننده درباره ارائه تصویر نادرست از شغل خبرنگاری در این 
فیلم گفت: »این فیلم درباره سال ۱390است. قطعاً شرایط رسانه ها در آن زمان مثل االن نبوده؛ چون در این 
۱۱سال همه  چیز عوض شده است. آقای پوراحمد رسانه ای نیست و اصاًل رسانه ها را دنبال نمی کند. او خیلی 
اهل فضای مجازی نیست.« همچنین، حمیدرضا یراقچیان، آهنگساز فیلم و از عوامل حاضر در این نشست 
نیز گفت: »این دومین تجربه  پس از »شب یلدا« بود که در کنار کیومرث پوراحمد بودم. این کارگردان به ما 
اعالم کرد که این فیلم بعد از ۴8 سال کار کردن، آخرین فیلمی است که می سازد. پیام هایی که فیلم داشت، 
بسیار جدی است. بخشیدن و بخشش از مهم ترین اصول انسانی اســت و ما پس از تماشای فیلم هم این را 

متوجه می شویم. کیومرث پوراحمد می گفت ساخت این فیلم رساندن این پیام است .«

مادر، انتظار و فرزند 
در سانس دوم سومین روز جشنواره، پردیس ملت میزبان »سرهنگ ثریا« ساخته لیلی عاج بود. در 
نشست رسانه ای این فیلم ژاله صامتی به عنوان بازیگر اصلی فیلم حضور نداشت و لیلی عاج، جلیل 
شعبانی، تهیه کننده، آرش قاســمی، صداگذار، بابک پناهی، طراح صحنه و بهزاد عبدی، آهنگساز 
فیلم که دبیر جشنواره موسیقی فجر امسال هم هست، حضور داشتند. لیلی عاج درباره شکل گیری 
متن این اثر گفت: »سال 99 از سوی مرکز هنرهای نمایشی دعوت به همکاری شدم که مربوط به 

سوژه ای درباره تاریخ معاصر بود. با توجه به اینکه بچه گیالنغرب هستم یادم می آید که در عملیات مرصاد پدربزرگم گم شد. همیشه 
فکر می کردم این خاطره را بنویسم و تبدیل به نمایشنامه کنم. در ادامه همانطور که درباره منافقین تحقیق می کردم، عکسی از مادرانی 
دیدم که کنار سیم خاردار ایستاده بودند؛ به همین دلیل چیزی درون من گفت قصه باید همین باشد. در تحقیقات به خانم ثریا عبداللهی 
رسیدم و با ایشان معاشرت کردم. خیلی از مادرانی را دیدم که فرزندانشان اسیر فرقه رجوی هستند و با آنها گفت وگو کردم و در نهایت 
این فیلم شکل گرفت. کلیدواژه های این فیلم مادر، انتظار و فرزند هستند که فرا مرزی و حتی به زعم خودم می توانند فراجهانی باشد.«
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بازخوانی مفاهیم قدیمی در سینمای دیجیتال
گفت وگو با رامتین شهبازی، به بهانه ترجمه کتاب جدیدش »چرخش کینماتیک« 

گزارشخبر

 معرفی برگزیدگان جشنواره 
شعر فجر

برگزیدگان هفدهمین دوره جشــنواره بین المللی شــعر فجر 
معرفی شدند.

به گزارش همشهری، مراسم اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره 
شعر فجر عصرجمعه، چهاردهم بهمن ماه، در مرکز همایش های 
صداوسیما برگزار شد و برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره 

به این شرح معرفی شدند:
هیأت داوران در بخش کودک و نوجوان، اثری را برگزیده ندانست 
اما کتاب »دلتنگتم و می دانی« از مریم زنــدی و »قلب کوه از 
سنگ نیست« سروده غالمرضا بکتاش شایسته تقدیر شدند و 

شاعران آن جایزه ۵۰ میلیون تومانی را به خانه بردند.
از شایسته های تقدیر با حضور حمید هنرجو، جواد محقق، طیبه 
شامانی و مهدی رمضانی تجلیل شد. با نظر سید وحید سمنانی، 
سیدمهدی طباطبایی و محمد مرادی، داوران بخش درباره شعر، 
کتاب »قرن های بی زمان«، نوشته مهدی محبتی برگزیده شد و 

جایزه ۱۵۰میلیونی را دریافت کرد.
»هشت رود« از محمدکاظم کاظمی نیز شایسته تقدیر اعالم شد 

و جایزه ۵۰میلیونی را به خانه برد.
عباس باقری، صادق رحمانی، عبدالرحیم ســعیدی راد، ایرج 
قنبری، زهرا محدثی خراسانی، جالل محمدی و سعید یوسف نیا 
داوری شعر بزرگسال را بر عهده داشــتند. پیش تر در نشست 
خبری جشنواره شعر فجر اعالم شده بود، در بخش شعر محاوره 
و ترانه از نظر هیأت داوران هیچ کتابی برگزیده و شایسته تقدیر 
نشده است. در این بخش »نسخه مجنون من« از پریسا صفاریان 

در مراسم اختتامیه شایسته تحسین شد.
در بخش شــعر نو، داوران اثری را برگزیده ندانســتند و کتاب 
»میان جیوه و اندوه« از لیال کردبچه، شایســته تقدیر شناخته 
شد. در بخش شعر کالسیک هم اثری برگزیده نشد. »زیر ساعت 
حرم« از مریم ســقالطونی و »مرتد« ســروده مهدی جهاندار 
شایسته تقدیر شدند. برگزیدگان با حضور یاسر احمدوند، میثم 
نیلی، محمدمهدی دادمان، علی رمضانی، حسین اسرافیلی، رضا 

اسماعیلی و نغمه مستشارنظامی تجلیل شدند.

افتتاح تاالر مرکزی فرهنگ و هنر کرمان

تاالر مرکزی فرهنگ و هنر کرمان پس از ســال ها انتظار اهالی 
فرهنگ و هنر و مردم کرمان با حضور محمدمهدی اسماعیلی، 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به طور رسمی افتتاح شد.
تاالر مرکزی شهر کرمان به عنوان بزرگ ترین مجموعه فرهنگی 
هنری اســتان کرمان و یکی از بزرگ ترین و پیشــرفته ترین 
تاالرهای فرهنگی کشــور همزمان با ســالروز والدت حضرت 
علــی )ع( و چهارمین روز دهــه فجر با حضــور محمدمهدی 
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی به طور رسمی مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
بنا بر این گزارش، طرح مطالعاتــی تاالر مرکزی فرهنگ و هنر 
کرمان از ســال 82 آغاز و بعد از تهیه طرح در سال 88 اجرای 
مجتمع فرهنگی هنری تاالر مرکزی شهر کرمان به عنوان یک 
پروژه ملی، شروع شد و در تمامی این سال ها مشکالت، مسائل 
و چالش های زیادی باعث تأخیــر در بهره برداری از این پروژه و 
عدم تحقق وعده های مسئوالن شــده بود تا اینکه این پروژه با 
روی کار آمدن دولت مردمی و وعده وزیر فرهنگ پس از سال ها 

بالتکلیفی به طور رسمی افتتاح شد.
الزم به ذکر اســت، بزرگ ترین مجموعه فرهنگی هنری شهر 
کرمان، در غرب این شهر، در بلوار شهید صدوقی جنب ساختمان 
مرکزی فنی حرفه ای بوده و در زمینی به مســاحت 37هزار و 
4۰۰مترمربع به عنوان مجموعــه ای با عملکرد اصلی فرهنگی 
احداث شده و شامل فضاهایی چون سالن تئاتر، سالن همایش، 

سالن موسیقی و سالن نمایشگاهی است.

ترجمه کتاب »چرخش کینماتیک« 
چگونه به شما پیشنهاد شد؟ 

این کتاب ابتدا از سوی نشر لگا به من پیشنهاد شد. 
مجموعه ای در انتشــارات لگا به نام »کینو آگورا« 
)KINO AGORA( ترجمه می شــد که چندین 
جلد کتاب کوچک و کم حجم درباره مباحث سینما 
را دربرمی گرفت. بقیه دوستان، جلدهای دیگر این 
کتاب را ترجمه کرده بودند که بین »میزانســن« و 
»چرخش کینماتیک« مخیر شدم که یکی را انتخاب 

کنم که من هم »چرخش کینماتیک« را برگزیدم.
به چه دلیل »چرخش کینماتیک« را 

انتخاب کردید؟ 
بیشــتر به دلیل تخصصم که در ارتباط با این زمینه 
است و سنخیت بیشتری با این کتاب داشت. دبیر 
این مجموعه هم آقای مازیار اســالمی است. آقای 
باقرزاده نیز به عنوان مدیر نشر لگا به من پیشنهاد داد 

و قرارداد بستیم و کار به نتیجه رسید.
»چرخــش کینماتیــک« درباره 
متحول شدن ســینما در عصر دیجیتال است. 
نگاتیو تمام و دیجیتال آغاز شده است. این کتاب 
درباره تحول دیجیتال در عرصه سینما چه نظریه 

جدیدی ارائه می دهد؟ 
این کتاب ها اصوال دنبال ارائه نظریه جدید نیستند، 

بلکه به دنبــال بازخوانی مفاهیــم تکراری اند. 
آنچه »آندره گودرو« و »فیلیپ ماریون« 

نویســندگان کتــاب به آن اشــاره 
دارند، بیشتر بر این اصل استوار 

اســت که در ابتــدای دوره 
ســینمای دیجیتال همه 
فکر می کردند که سینما 
به دلیــل اینکه شــکل و 
شمایل سابقش را از دست 
داده، مرده و کارایی سابق 
را ندارد، اما نویســندگان 

اتفاقــا ایــن مهــم را ثابت 

می کنند که این هنر چگونه ققنوس وار برمی خیزد 
و با تکنولوژی جدید، مسیر خودش را ادامه می دهد. 
در مجموع اگر به دیگــر کتاب های آندره گودرو که 
متأسفانه در ایران ترجمه نشده اند، نگاهی بیندازید، 
درخواهید یافــت که از منظــر تاریخ گرایی جدید 
به ســینما می نگرد. درواقع او براســاس الگوهای 
تاریخ گرایی گذشــته، تاریــخ ســینما را واکاوی 
نمی کند؛ به همین دلیل عناصری در تاریخ سینما 
و حوزه های مختلف بازخوانی می شود که می تواند 

برای مخاطب جذاب باشد.
قصد دارید با توجه به اینکه کتاب های 
دیگر گودرو در ایران ترجمه نشــده، آنها را به 

فارسی برگردانید؟ 
در دستور کارم قرار داده ام که کتاب های دیگرش را 

هم به فارســی برگردانم؛ 
چون برایم جذاب و 

د  به فــر منحصر
بــود. در ایــن 
کتــاب آندره 
گودرو ســعی 
می کند بیشتر 

واژه ســازی کند.  فیلیپ کاریون به او در این کتاب 
کمک کرده، اما اساسا او کسی است که عالقه خاص 

و تبحر ویژه ای در حوزه مطالعات واژه سازی دارد.
چقدر ترجمه این کار دشوار بود؟ 

ترجمه این واژه سازی ها خود داستان مفصلی دارد 
و بسیار دشوار بود.

تحلیلی که درباره هزاره سوم سینما و 
تحول دیجیتال سینما در این کتاب ارائه می شود، 

محتوایی است یا فنی؟ 
اگر بخواهم دقیق بگویم باید گفت که فنی  - محتوایی 
و بیشتر فنی اســت. در هزاره جدید ما تاریخ را به 
نثر تاریخ نمی خوانیم. درواقع تاریخ را متناســب با 
پارادایم هایی که تاریخ را شــکل داده می خوانیم. 
بحث هــای فنی در کنــار بحث هــای محتوایی و 
اجتماعی مطرح می شود؛ اینکه اساسا انگاره تفکر 
دیجیتال در ســینما از کجا بنیاد نهاده شــد و چه 
تفکری درباره اش شــکل گرفــت. فیلیپ ماریون 
بیشتر اهل کار عملی است، اما آندره گودرو چون 
مطالعات فلسفی هم دارد و فلسفه تدریس می کند، 
سعی کرده از این منظر هم نگاهی همه سویه نگر به 

موضوع داشته باشد.
این کتاب برای چه کســانی مناسب 

است؟ 
برای عالقه مندان به سینما، مطالعات 
نظری ســینما و تاریخ سینما. 
همچنین برای عالقه مندان 
به تحول بیان در سینما مفید 
است. امیدوارم مخاطبان از 

خواندنش لذت ببرند.
خودتــــان 
استاد دانشگاه هستید و 
سینما تدریس می کنید. 
این کتــاب در ایران چه 
جایگاهی می تواند داشته 

باشد؟ 

پاییز امسال به رغم کم رونق بودن بازار کتاب، ۴۰عنوان کتاب سینمایی چاپ اولی منتشر 
شد. »چرخش کینماتیک« نوشته »آندرو گودرو« یکی از کتاب های سینمایی است که با 
ترجمه رامتین شهبازی، مدرس دانشگاه و مترجم در همین بازه زمانی منتشر شده است. 
نویسنده در این کتاب به مباحث فنی در حوزه تحول سینمای دیجیتال می پردازد. با رامتین 

شهبازی به بهانه انتشار کتاب جدیدش گفت و گو کرده ایم.

آندره گودرو شــاید در ایران چندان شناخته شده 
نباشــد، اما از آن جهت که اســتاد دانشگاه است و 
خصلت دانشــگاهی دارد، اگر کتاب هایش ترجمه 
شــود، می تواند مباحث جدیــدی را مطرح کند و 
این مباحث جدید، ان شاء اهلل  میان عالقه مندان به 

سینما جابیفتد. 
همانطور که گفتم قدری زبان سختی هم دارد که 
ترجمه را دشوار می کند. کتاب حجم زیادی ندارد، 
اما ترجمه اش نزدیک یک ســال و نیم از من وقت 
گرفت. البته با پیشــنهادها و نظرهایــی که آقای 
اســالمی داشــت، کتاب 2بار ویرایش شد. زبانش 
قدری دشــوار اســت. در همین ترجمه هم به من 
می گویند که به نسبت نمایشنامه هایی که ترجمه 
کرده ام، کامال متفاوت، دشــوار و دیر فهم اســت. 
فراموش نکنیم که زبان گودرو چنین اســت و من 
سعی کردم از زبانش فاصله نگیرم، اما در عین حال 
باید وقتی عالقه مند به سینما هم آن را می خواند با 
ناهمواری مواجه نباشد، اما در مجموع زبان کتاب، 

زبان ساده ای نیست.
ناشرانی را سراغ دارم که دنبال چاپ مجموعه کتاب  
هستند. چاپ این کتاب ها در دنیا سابقه دارد. مانند 
»کینو آگــورا« که مجموعه ای حــول یک موضوع 
منتشر و چاپ می شود؛ به همین دلیل دوست دارم 
عالقه مندان به سینما از این کتاب ها حمایت کنند 
و اصوال این روزها که ناشــران ما روزهای کم رونقی 
را ســپری می کنند، کتابخوان ها باید به آنها یاری 
برسانند. از این منظر هم که شــده به قول معروف 
هوای هنر و کتاب را داشــته باشیم و قدری هم که 
شده کتاب بخریم و کتاب بخوانیم تا بتوانیم صنعت 
نشر را سرپا نگه داریم و دوستانی که تالش می کنند، 

تالششان بی پاسخ نماند.
عزیزانی که در نشر لگا فعال  هستند نه از این جهت 
که من با آنها کار کرده ام، بلکــه از این منظر که در 
زمینه فلسفه فیلم و مطالعات نظری فیلم، کتاب های 
متعددی چاپ کرده اند و ناشــران از این دست هم 
کم نیستند، الزم است حمایت شوند. برخی ناشران 
هم مانند نشــر نیماژ در حوزه نمایــش خوب کار 
می کنند یا نشــر چشــمه که در حوزه فلسفه هنر 
کارهای مثمرثمری انجام می دهد، عالقه مندان به 
کتاب از آنها حمایت کنند تا چراغ کار آنها روشــن 
بماند. کتاب از عناصر مهم فرهنگ هر جامعه ای است 
و نباید اجازه دهیم که اتفاقات مختلف روی صنعت 

نشر تأثیر منفی بگذارد.

گفتوگو

روزنامهنگار
فرشادشیرزادی



دستان پر
کشتی آزاد در 

کرواسی

محسن محمود صفریمنهای فوتبال
خبرنگار

 6کشتی گیر آزادکار ایران موفق به 
کسب 4طال و 2نقره از مسابقات زاگرب 

کرواسی شدند
 اولیــن مســابقات رنکینــگ دار 
سال2023کشتی آزاد به میزبانی کشور 
کرواسی در شهر زاگرب به پایان رسید 
و 6ملی پــوش ایران در ایــن رقابت ها 
توانســتند 4مدال طال و 2مدال نقره 
کسب کنند. حسن یزدانی ستاره کشتی 
ایران بعد از مسابقات جهانی در نخستین 
میدان رسمی خود روی تشک رفت که 
توانست با شکست همه حریفانش روی 

سکوی نخست قرار گیرد.
 

  دشت نخستین طال
رضااطــریدر61کیلوگــرم،یونسامامی
در74کیلوگــرم،علــیســوادکوهیدر
79کیلوگرم،حسنیزدانیدر86کیلوگرم،
امیرعلیآذرپیرادر97کیلوگرموامیرحسین
زارعدر125کیلوگــرمملیپوشــانایران
درکرواســیبودندکههر6کشــتیگیربه
فینالرســیدندوصاحبمدالشــدند.در
61کیلوگرمرضااطریدردورنخستمقابل
شوتافارتنادزهازگرجستانقرارگرفتودر
یککشتیســختونفسگیرموفقشدبا
نتیجه4بر3پیروزشود.اطریدرنیمهنهایی
مقابلگامزاتگادجیخالیدوفازمجارستان
قرارگرفتکهبانتیجه3برصفرازســداین
کشتیگیرگذشتوفینالیستشد.نماینده
ایراندرکشــتیپایانیمقابــلنارمانداخاز
مغولستانقرارگرفتودرحالیکهبانتیجه
7بر3ازحریــفخودپیشبودموفقشــد
باضربهفنیپیروزشــودونخســتینمدال
طالیخوددرســال2023راکسبکند.در
وزنغیرالمپیکی61کیلوگرم8کشــتیگیر

حضورداشتند.
 

  کار نیمه تمام امامی
یونسامامــیدروزنالمپیکی74کیلوگرم
رویتشــکرفتودرکشتیاولخودمقابل
کوجیروشــیگاازژاپنبانتیجه10بریکبه
پیروزیرســید.اودریکهشــتمنهاییطی
یککشتیبدوننقصســالکازانوفدارنده
2مدالنقرهویکبرنــزجهانرابانتیجه5بر
صفرشکستداد.امامیدرکشتیسومخود
بانتیجه7بر3ازســدجوزفالوالیازآمریکا
گذشــتوبرایرســیدنبهفینالبانتیجه
3بر2فاضلارلیمــازازترکیــهراازپیشرو
برداشــت.ملیپوشایراندردیدارپایانیدر
یککشــتیدورازانتظارمقابلکشــتیگیر
گمنامآمریکاییبانتیجه3-3شکستخورد

وبهمدالنقرهقناعتکرد.
 

  سوادکوهی روی ریل برد
علــیســوادکوهیدروزنغیرالمپیکــی
79کیلوگرمدورنخستبانتیجه10برصفر
پیالنگلیازچیــنراشکســتدادودر
کشتیدومخودسیفالدینآلکماازفرانسه
را11برصفراز پیشروبرداشتوبهمرحله
نیمهنهاییرسید.سوادکوهیدراینمرحله
بانتیجه10بریکوالدیمیــرگامکرلیدزهاز
گرجستانراشکســتدادوفینالیستشد.
اودرکشتیپایانیطییککشتینزدیکبا
نتیجه2بریکآوتاندیلکنتچادزهراشکست
دادوبهمدالطالرســید.ســوادکوهیدر
مسابقاتجامجهانیکهحدودیکماهپیش
برگزارشدتوانستهبودجردنباروزآمریکایی

راشکستدهد.
 

  کسب 44امتیاز در 4کشتی
حسنیزدانیســتارهکشــتیایرانطبق
پیشبینیهــاتمامرقبایــشرادرکمتراز
6دقیقهبــاامتیازعالیشکســتداد.اودر
اینمســابقاتتنها2امتیازازدســتدادو
درمقابل44امتیازکسبکرد.یزدانیدور
نخستسباستینجزیرزانسکیازلهستان
رابانتیجه10بــرصفرشکســتدادودر
دوردومنیزابوبکرآبــاکاروفازجمهوری
آذربایجــانرابانتیجه11بــرصفرمغلوب
کرد.اودرمرحلهنیمهنهاییبانتیجهقاطع
10برصفرازسدمارکهالازآمریکاگذشت
وفینالیستشد.برخالفپیشبینیهازاهد
والنسیاآمریکاییبهفینالنرسیدوحریف
ژاپنیباشکســتوالنســیافینالیستشد.
یزدانیدرفینالهایاتوایشــیگوروژاپنی
رابــانتیجه13بر2شکســتدادوصاحب

مدالطالشد.
 

  نقره آذرپیرا
امیرعلیآذرپیرادروزن97کیلوگرمدرکشتی
نخستبانتیجه11برصفرنیشانراندهاوااز
کاناداراشکســتدادودرکشتیدومخودبا
نتیجه10برصفرابراهیمجیفتجیراازپیش
روبرداشــتوراهیمرحلهنیمهنهاییشــد.

آذرپیرابرایرســیدن
بــهفینالکشــتیگیر

چینیرابانتیجه10برصفربردتاحریفکایل
اسنایدرآمریکاییشود.
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دالمادونینا؛ شماره 235
بعد از سوپرجام ایتالیا که در عربستان با نتیجه 3بر صفر به سود اینتر تمام 
شد، 2 تیم شهر میالن باز هم با هم روبه رو می شوند؛ این بار در سری آ. اینتر 

به نیمه نهایی کوپا ایتالیا هم رسیده و به قرعه یوونتوس خورده

متن زیبا، حاشیه زشت

20

خبر کوتاه

بهروز رسایلی|  مهدی تاج این روزها مصائب بزرگی دارد. پایگاه 
اجتماعی او قدرتمند نیست و از سوی دیگر انبوهی از مشکالت 
پیش روی رئیس فدراسیون فوتبال وجود دارد. طوری که اطالق 

عبارت »برزخ« به این شرایط، شاید اغراق آمیز نباشد.

  معمای سرمربی داخلی
رئیس فدراســیون فوتبال رســما اعالم کرده به دلیل تحریم و 
مشکالتی از این دســت، امکان حضور مربی خارجی در تیم ملی 
وجود ندارد و صاحب بعدی این نیمکت از بین مربیان داخلی خواهد 
بود. با این حال، مشکل اینجاست که هم اکنون گزینه واجدشرایط 
ایرانی برای هدایت تیم ملی وجود ندارد. جواد نکونام که از ابتدا قرار 
بود در برهه فعلی جانشین کارلوس کی روش شود و هدایت تیم ملی 
را بر عهده بگیرد، حاال فرسنگ ها از این موقعیت دور افتاده است. 
نتایج نکو در فوالد طوری نیست که افکار عمومی با ارتقای شغلی او 
در این سطح کنار بیایند. همین شرایط در مورد امیر قلعه نویی هم 

وجود دارد؛ سرمربی گل گهر که این هفته شکست سنگین دیگری 
را برابر سپاهان تجربه کرد و سال های درازی از آخرین موفقیت 
چشمگیرش می گذرد. از سوی دیگر انتظار حضور علی دایی و یحیی 
گل محمدی هم روی نیمکت تیم ملی چندان واقعی نیست، به عالوه 
مجیدی هم در االتحاد کلبا فراز و فرودهای زیادی داشته و حتی اگر 
جز این بود، اعطای نیمکت تیم ملی به او به صرف تنها یک قهرمانی 
لیگی، اقدامی بحث برانگیز به شمار می آید. بنابراین به طور کلی 
روشن نیست چه ایده ای در سر مسئوالن فدراسیون فوتبال وجود 
دارد. طبیعتا اگر یک انتخاب نادرست با اقبال اندک افکار عمومی 
صورت بگیرد، در آینده مشکالت فدراسیون دوچندان خواهد شد.

  داستان خلیج فارس
افکار عمومی پیش از این هم سطح واکنش فدراسیون در قبال 
تحریف نام »خلیج فارس« از سوی جانی اینفانتینو را مطلوب 
ارزیابی نکرده بودند. با این حال وضع زمانی بدتر شد که رئیس 

فیفا بار دیگر در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا، این مرتبه در 
حضور شخص تاج از اسم جعلی مزبور استفاده کرد. بی واکنشی 
تاج در این زمینه، شرایط او را بدتر کرد و موج جدیدی از حمالت 

را علیه رئیس فدراسیون شکل داد.

  سایر مصائب
مشــکالت آقای تاج اما به همین مقدار محدود نمی شــود. 
بالتکلیفی دنباله دار نیمکت تیم ملی امید نیز می تواند گواهی 
دیگر از سوءمدیریت حاکم بر فدراسیون باشد؛ تیمی که ماه ها 
بعد از جدایی مهدی مهدوی کیا هنوز شرایطش روشن نیست. از 
سوی دیگر سازوکارهای ورود VAR به فوتبال ایران هم بسیار 
دشوار است و غیر از مســائل مالی، در این زمینه با مشکالت 
سخت افزاری پرشماری هم مواجه هستیم. یقین بدانید هر روز 
که بگذرد و خبری از کمک داور ویدئویی نشود، فشارها روی تاج 

بیشتر و بیشتر خواهد شد.

برزخ تاج
 دلمشغولي هاي بزرگ

  رئيس فدراسيون فوتبال؛
 از فقدان گزينه واجد شرايط 

داخلي براي تيم ملي تا 
 سکوت در برابر تحريف

 اسم خليج فارس
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در هفته ای که انگار مقرر شده بود اغلب مسابقات لیگ با جار و جنجال همراه 
باشد، پس از آنکه بازی پرسپولیس با آن حواشی عجیب مواجه شد، در 

کرمان هم شاهد اتفاقات مشابهی در دیدار مس و استقالل بودیم
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از همه جا 
رانده

اوبامیانــگ یــا بازیکن 
یا  اســت  بدشانســی 
بی انضباط یا هر دو. او که 
سال پیش از همین مقطع 
از آرســنال دور انداخته 
شده و رایگان به بارسلونا 
رفتــه بــود، در این تیم 
خوش درخشید و توانست 
12گل به ثمــر برســاند. 
بدشانسی اش این بود که 
اول فصل در بارسا ماند و 
ســپس با رقم 12میلیون 
یورو به چلســی فروخته 
شد. اوبا در آخرین لحظات 
پنجره تابســتانی و برای 
کار کردن با توماس توخل 
به چلسی پیوست. توخل 
تنها ۵ روز بعد برکنار شد. 
گراهام پاتر او را دوســت 
نــدارد. بازیکن گابنی که 
در جام ملت های آفریقا در 
زمستان گذشته هم از تیم 
ملی اخراج شده بود، بعد از 
جام جهانی، فقط یک بار در 
ترکیب ثابت چلسی قرار 
گرفته. او می توانست فقط 
به بارسا برگردد اما باشگاه 
کاتالونی طبــق قوانین 
فیرپلی مالی اللیگا اجازه 
این کار را دریافت نکرد. 
حاال اوبامیانگ درحالی که 
366روز پیش به هواداران 
بارسا معارفه شده بود، از 
فهرست اروپایی چلسی 

هم خط خورده است. 

خداحافظی 
واران 

رافائل واران در 29سالگی 
به همه  چیزهــای ممکن 
رسیده. بنابراین عجیب 
نیســت که در این سن 
از تیم ملــی خداحافظی 
کند. پس از هوگو لوریس 
و کریم بنزمــا این مدافع 
سومین بازیکنی است که 
بعد از جام جهانی از تیم 
ملی فرانسه خداحافظی 
می کند. او در 93بازی ملی 
۵گل بــرای خروس ها به 
ثمر رساند و یک قهرمانی 
جهان، یک نایب قهرمانی 
جام جهانــی، یک لیگ 
ملت هــای اروپــا و یک 
نایب قهرمانی یورو را با این 

تیم به دست آورد.

خداحافظی 
سلطان پاس

در  اوزیــل  مســوت 
34ســالگی از فوتبــال 
خداحافظی کرد. شــاید 
اگر طمع پــدرش نبود، 
هنوز داشــت با پیراهن 
رئال مادرید گل می ساخت. 
در ســال های اوج ژاوی و 
اینیســتا ایــن بازیکن 
ترک تبار آلمانی به رئال 
آمد و کوالک کرد. در دوره 
او ژاوی 26 گل و 43 پاس گل 
ثبت کرده بود، اینیســتا 
23 گل و 49 پاس گل و خود 
اوزیل 27 گل و 81 پاس گل. 
اوزیل فقط با 3 فصل حضور 
در رئال جزو 10 پاسور برتر 
تاریخ باشگاه رئال شد. او 
در لیگ برتر هم با آرسنال 
رکورد پــاس را زد. اوزیل 
7 سال و نیم در شمال لندن 
بازی کرد و در 2۵0 بازی اش 
برای آرســنال موفق به 
کسب 3قهرمانی در جام 

حذفی شد.
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کاله تان را باالتر بگذارید

معلوم است که طالب هستند

کاش می شد بازی شما را هم پس فرستاد

نکته بازی

اشــتباهات داوری در هفته هجدهم زیاد بود و توی ذوق می زد؛ 
ازجمله در دیدار پرســپولیس و آلومینیوم که کار را به جاهای 
باریک کشاند. پس از این مسابقه، افشاریان به عنوان رئیس کمیته 
داوران به کارشناسی لحظات بحث برانگیز بازی پرداخته و تأیید 
کرده که داور خطای پنالتی روی ترابی را نگرفته است. با این حال 
افشاریان گفته: »اشتباهات داوری مرا ناراحت نمی کند، بلکه رفتار 
پرسپولیسی ها مرا آزار می دهد. داوران تقریبا مجانی دارند قضاوت 
می کنند.« اینکه مســئول داوری یک فوتبال بگوید اشتباهات 
داوری باعث رنجش او نمی شود واقعا نوبر است. حاال کاری به این 
نداریم، اما چرا منت پول نگرفتن داوران را سر مردم و باشگاه ها 
می گذارید؟ خودتان به عنوان مســئوالن فدراسیون کاله تان را 
باالتر بگذارید که توانایی انجام ساده ترین وظایف تان را هم ندارید.

مهدی تاج اعالم کرده ســرمربی بعدی تیم ملی داخلی خواهد 
بود. او همچنین اضافه کرده مربیان زیادی در سطح جهان مایل 
هستند به فوتبال ایران بیایند و با تیم ملی کار کنند، اما تحریم ها 
این اجازه را نمی دهد. بحث تحریم ها به کنار، اما در مورد رغبت 
مربیان بین المللی به حضور در ایران صددرصد حق با تاج است. 
فقط شــما درنظر بگیرید چطور مارک ویلموتس به ازای مدت 
بسیار کوتاهی که هدایت تیم ملی را بر عهده داشت و بدترین نتایج 
ممکن را گرفت، چندین میلیون یورو پول از فدراسیون دریافت 

کرد. خب کجای دنیا چنین حالی به مربیان می دهند؟ 

از جمله خبرهای عجیب چند روز اخیر فوتبــال ایران، یکی هم 
نارضایتی بازیکنان پرســپولیس از غذایی بود که باشــگاه بعد از 
تمرینات برای آنها تهیه می کرد. گویا رستوران طرف قرارداد قرمزها 
تغییر کرده و بازیکنان از غذای جدیدی که برای تیم می آید راضی 
نیستند. در نتیجه آقایان لطف کردند و بعد از پایان یکی از تمرینات 
اخیر، غذاها را نخورده برای باشــگاه فرستادند. خب البته خیلی 
خوشحالیم که مردم کشورمان در شرایط اقتصادی دشوار فعلی باید 
نگران کیفیت غذای بازیکنان پرسپولیس هم باشند. به هر حال این 
موضوع از مشکالت خود مردم بسیار مهم تر است! نکته دیگر اینکه 
کاش می شد مخاطبان هم بعد از خیلی از نمایش های ضعیف در 
لیگ، بازی را برای فوتبالیست ها پس بفرستند و بگویند کیفیتش 
پایین است، اما حیف که نمی شود! با این فوتبال، این همه ناز دارید؟

استراحتگاه 
آبــــــی

 آمانوف خط می خورد
و پول می گیرد

اتفاق تکــراری و آزاردهنده این 
فصــل بــرای اســتقالل، حضور 
بازیکنانی اســت که به هر دلیلی، 
درســت یا غلــط، مــازاد اعالم 
می شــوند، اما حاضر بــه جدایی 
نیســتند. دلیل ایــن موضوع هم 
کامال واضح است؛ آنها قراردادهای 
ســنگینی بســته اند، اغلب آنقدر 
درشت که حاضرند قید بازی کردن 
را بزننــد و هر طور شــده در تیم 
بمانند. ارســالن مطهری ابتدای 
فصل همین شــرایط را داشت و 
حاضر نبود فســخ کند. او ماند و 
خــودش را به خوبی ثابــت کرد. 
ســیاوش یزدانــی هم کــه بین 
2نیم فصل در فهرســت مازاد قرار 
گرفته بود به همین شکل مقاومت 
کرد، اما در مورد او باشگاه قرارداد 
را به طور یک طرفه فســخ کرد. در 
این زمینه کمیته تعیین وضعیت 
باید نظر بدهد، امــا جالب بود که 
یزدانــی حتی با وجود مشــتری 
متمولی مثل ســپاهان هم حاضر 
به جدایی نبود. داستان آمانوف هم 
همین است. هافبک ازبک عمال و 
رسما جایی در برنامه های ساپینتو 
ندارد، اما حاضر نیست از تیم برود. 
او که از سفر به کرمان برای بازی با 
مس هم جامانــد، ترجیح داده به 
جای جدایی از اســتقالل و یافتن 
تیمی جدید، در تهران استراحت 
کند و پول بگیرد. به این ترتیب و با 
توجه به شرایطی که مدیریت سابق 
برای برخی آبی پوشــان به وجود 
آورده، به نظــر می رســد اطالق 
عبارت »هتل اســتقالل« به این 

تیم چندان خالی از معنا نباشد.

 متن زیبا
حاشیه زشت

به جا مانده از پیروزی جنجالی استقالل در کویر
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بهروز رسایلی|  در هفته ای که انگار مقرر شده بود 
اغلب مســابقات لیگ با جار و جنجال همراه باشــد، 
پس از آنکه بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک با آن 
حواشــی عجیب و باورنکردنی مواجه شد، در کرمان 
هم شاهد اتفاقات مشــابهی در دیدار مس و استقالل 
بودیم. آبی ها این مســابقه را 3 بر 2 بردند و رقابت در 
صدر جدول را حساس تر کردند، اما درگیری رخ داده 
بین ریکاردو ساپینتو و کادرفنی مس کرمان در اواخر 

بازی، همه  چیز را تحت الشعاع قرار داد.
1  شاید بهترین تعبیر برای این مسابقه، »متن زیبا 
و حاشیه زشت« باشد. درون مســتطیل سبز انصافا 
شاهد یکی از زیباترین مسابقات این فصل لیگ برتر 
بودیم. بازی همه  چیز داشــت؛ از اشتباهات فاحش و 
گل به خودی تا کار ترکیبی و دریبل و ضد حمله و گل 
زیبا از روی ضربه ایســتگاهی. مخصوصا استقالل در 
این بازی نمایش بسیار خوبی داشت و هر زمان اراده 
کرد، توانســت خودش را به دروازه حریف برساند. در 
طول این فصل، یکی از جدی تریــن انتقاداتی که به 
ساپینتو وارد می شــد آن بود که تیم او توانایی کافی 
برای خلق موقعیت های گلزنی را ندارد، اما آبی ها در 
کویر به شکل دیگری فوتبال بازی کردند و نمره قبولی 
گرفتند. حاال با این سبک از بازی و نزدیک شدن فاصله 
در صدر، بار دیگر هواداران به تکرار قهرمانی امیدوار 

شده اند.
2  عجب افــت غیرقابل باوری کرده اســت علیرضا 
رضایی؛ گلری که زمانی حسین حســینی را به طور 
جدی به چالش کشــیده بود و فرهــاد مجیدی در 
موردش می گفــت دروازه تیم ملــی را بیمه خواهد 
کرد، بعد از مدت ها نیمکت نشــینی فرصت پیدا کرد 
به واسطه مصدومیت حســین حسینی درون دروازه 
تیمش قرار بگیرد. او در این هفته ها اما به اندازه کافی 
مستحکم نشان نداد. اشتباه بسیار عجیب رضایی روی 

گل اول مس کرمان می توانســت برای آبی ها 
گران تمام شود. این سنگربان به عالوه در نیمه 
اول یک خروج بد دیگر هم داشت که با حیرت 
مدافعان خودی همراه شــد. خالصه که دل 
استقاللی ها حتی برای نسخه نه چندان آماده 

حسینی هم تنگ شده است!
3  از روند رو به رشــد مهدی قائدی هم نباید 
چشم پوشید. عملکرد این بازیکن در فصل جاری 
طوری بود که کم کم همــه از او قطع امید کرده 

بودند، اما مهاجم بوشــهری به تدریج راه افتاده 
است. او که در دقایق پایانی بازی حذفی با تراکتور 
2پنالتی گرفت و تیمش را نجات داد، در مسابقه با 
مس هم پایه گــذار گل اول تیمش بود و البته گل 
سوم را نیز شــخصا به ثمر رساند. فرم فعلی قائدی 
می تواند شانس استقالل را برای تکرار قهرمانی در 

لیگ افزایش بدهد.
4  و نهایتا حاشــیه های زشــت و آماتور که این 
مســابقه را هم مثل خیلی از دیگر دیدارهای فصل 
جاری تحت الشــعاع قرار داد. این بــار هم ریکاردو 
ســاپینتو در متن درگیری بــود، هرچند منصفانه 
باید گفت به اندازه قبل مقصر به نظر نمی رســید. با 
این حال، رقبا به نقطه ضعف ساپینتو پی برده اند و 
با عصبی کردن او، اســتقالل را به حاشیه می برند. 
به هر صورت این مربی در کرمان هم اخراج شد تا 
بازی هفته آینده با نفت مسجدسلیمان را از دست 
بدهد. این هفتمین غیبت ساپینتو در مسابقات این 
فصل است که واقعا جای بحث دارد. پس از اخراج 
این مربی، استقالل گل دوم را خورد و نزدیک بود 
برتری را از دست بدهد، بنابراین واضح است که 
این رویه نمی تواند به سود آبی ها باشد. داد و قال 
مبهم روزبه چشــمی بر ســر نیمکت خودی هم 

اتفاقات عجیب و غریب این بازی را کامل کرد.
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کشتی گیر جوان ایران در مقابل اسنایدر بدون برنامه برای امتیاز 
گرفتن حاضر شد و درنهایت با نتیجه 3بر صفر شکست خورد و 

صاحب مدال نقره شد.
 

حاشیهسیاسیبیاساس
امیرحســین زارع در دســته فوق ســنگین در دور اول با نتیجه 11بر صفر میالن 
کورسوگ از مجارســتان را برد و در کشــتی دوم خود با نتیجه 10بر صفر کامیل 
کوسیولک از لهستان را شکست داد. زارع در نیمه نهایی دانیل لیگتی از مجارستان را 
با نتیجه 9بر 2شکست داد و فینالیست شد. قهرمان سال2021دنیا در کشتی فینال 
باید به مصاف گئورگی مشویلدیشویلی از جمهوری آذربایجان می رفت اما با حاضر 
نشدن این کشتی گیر روی تشــک زارع صاحب مدال طال شد. برخی  حاضر نشدن 
کشتی گیر آذربایجان را به مسائل سیاسی مرتبط دانستند اما این موضوع واقعیت 
نداشــت. چراکه حســن یزدانی در دورهای مقدماتی یک کشتی گیر از جمهوری 
آذربایجان را شکست داده بود و حریف زارع هم روی سکو حاضر شد و معلوم شد با 
ضربه ای که به چشمش خورده امکان کشتی گرفتن در آن شرایط را نداشته است.

لوپتگیبالییبرسرسویاآوردکهحاالحاالها
اینتیمنمیتواندکمرراســتکند.بااینکه
سامپائولیتوانستهتیمراتارده13جدولباال
بیاورداماتامنطقهسقوطتنها2امتیازفاصله
داردوبازیامشــبمقابلبارسلونااحتماال
اینتیمراباردیگربهتــهجدولبازخواهد
گرداند.بارسابهروندبردهایاقتصادیاش
ادامهمیدهد.آنها7باریکبرصفرو2باربا
نتیجه2بریکبرندهبودهاند.درهمهبازیهای
رودررودرســالهایاخیرهمبرتریباتیم
کاتالونیبوده.بارساپسازشکست2بریک
دراکتبر2015درهیچیــکاز14دیدارخود
دراللیگابهسویانباخته؛10بردو4تساوی.در
5بازیاز7بازیآخردروازهبارسلونامقابلاین
تیمبستهماندهاست.اینهمانکاریاستکه
تراشتگندراینفصلبهخوبیانجاممیدهدو
بههمینخاطر14کلینشیتدرکارنامهداشته.
بارسادرکنارآرسنالوناپولیتنهاتیمهای
50امتیازیاینفصللیگهایبرتراروپاییدر
نیمفصلبودند.براساسدادههایاوپتا،ناپولی
۹۸.7درصد،بارسلونا77.7۹درصدوآرسنال
52.۶درصدشــانسقهرمانیدرلیگهای
داخلیخوددارنــد.بلوگرانا)آبیواناریها(
درمسیریکتاریخسازیدیگردراللیگاقرار
دارند.درتاریخبارسااینششمینباراستکه
درپایاننیمفصلاول،تیم50امتیازیابیشتر
کســبکردهودر4موردنیزقهرماناللیگا
شدهاست.اینتیمتنهادرفصل14-2013با
تاتامارتینوازرسیدنبهقهرمانیبازماندو
آنراتقدیماتلتیکوکرد.درتاریخاللیگاتنها
رئالباژوزهمورینیودرفصل12-2011وبارسا
درفصل13-2012توانســتهاندبا100امتیاز
قهرمانشوند.بارســایژاویفعالدرهمین

مسیرقراردارد.
    ژاویدر۶7بازیبهعنوانسرمربیبارسافعال
ازرونالدکومانجلوزده؛رونالدکومانبهعنوان
سرمربیدربارسلونا؛۶7بازی،40برد،11تساوی،
1۶باخت،131امتیازومیانگین1.۹5درهربازی
وژاویبهعنوانســرمربی؛۶7بازی،43برد،
12تساوی،12باخت،141امتیازومیانگین2.10

درهربازی.
    گلزنیهایبعدیلواندوفسکیبرایبارسا

هزینهدارد.اوباگلزنیبهرئالبتیسشــمار
گلهایشرادراینفصلبه23رســاندکهبا
2گلدیگر،بارســلوناباید1.25میلیونیورو
بهعنوانافزونهقراردادبهبایرنمونیخبپردازد.
ازاینافزونههابازهمدرراهاســتچونلوا

متوقفشدنینیست.
    دربرد2بریکمقابلبتیس،زنندهتکگل
حریفژولکنده،مدافعبارســابود.اینگل
خوردهشماره3300بارسلونادرتاریخاللیگابود.
تراشتگنرکوردزوبیزارتاراکهنزدیکبه
3دههپابرجابودشکستوبهدروازهبانیتبدیل
شدهکهکمترینگلخوردهرادربازیهایرفت
اللیگابرایبارسلوناثبتکردهاست.زوبیزارتا
درنخستینفصلحضورشدربارسلونادرنیم

فصلاول۸گلخوردهبود.
ســویادرهیچیکاز1۹رویاروییآخرش
دراللیگانتوانستهبارســارادرنوکمپببرد؛
3تساویو1۶شکست.آخرینپیروزیآنهادر
زمیناینتیمبهدسامبرسال2002برمیگردد

کهژاویبازیکنبارسابود.
بارسلونابهنخستینتیمیتبدیلشدکهدر
۶بازیمتوالیبتیسرادرویامارینشکست

دادهاست؛1۹گلزدهوتنها7گلخورده.
رافینیاتاکنون5گلبهثمررساندهکههمگی

خارجازنیوکمپبودهاست.
یکیازنگرانیهایبارســاموضوعتمدید
قراردادبالده،مدافعچپجواناینتیماست.
فقطجمالموســیاالبا۶پاسگلدراینفصل
دربینتمامبازیکنانزیر20ســال،بیشتراز
الخاندروبالدهبا4پاسگلدر5لیگبرتراروپا

پاسگلدادهاست.
12بازیکنمختلفبارسلونادراینفصل
برایلواندوفسکیگلساختهاندکهنیمیاز
آنهامدافعهستند؛بالده)2(،اریکگارسیا
)2(،کنده،آرائوخو،آلبــاوروبرتوهرکدام

یکگل.
بارســا1۸امتیازبیــشازفصلپیشدر
همینمقطعکســبکرده.امتیازاتبارسلونا
درپایاننیمفصــلاولچندفصــلاخیر؛
1۹-201۸)43امتیــاز(،20-201۹)40امتیاز(،
21-2020)37امتیاز(،22-2021)32امتیاز(و

23-2022)50امتیاز(.

رقابت بین مسی و رونالدو همچنان ادامه دارد. مسی به تمدید 
قرارداد با پاری سن ژرمن بســیار نزدیک است. هیچ امیدی به 
بازگشت او به بارسلونا یا پذیرش پیشنهاد نجومی باشگاه های 
عربستانی وجود ندارد. خود این بازیکن در تازه ترین مصاحبه اش 
گفته: »پس از بازنشستگی دوباره به بارسلونا بازخواهم گشت و 
در آنجا زندگی خواهم کرد، جایی که تمام خاطراتم را در آنجا نگه 
می دارم، بارسلون خانه و شهر من است.« این یعنی او به عنوان 
بازیکن به بارســا برنمی گردد. خبرنگار Olé در این مصاحبه 
گفت: »ما هنوز آرزو می کنیم که شما بیشتر در فوتبال بمانید« 
که مسی پاسخ داد: »بله، بیشتر می مانم و شما باید از این لذت 

ببرید.« این یعنی فعال بحث بازنشستگی هم در میان نیست.
صحبت از رقابت شد، مسی در بازی قبلی مقابل مون پلیه 
زننده یکی از گل های پاریس بود. ایــن گل یعنی او یک گل از 
تعداد گل های باشگاهی کریستیانو رونالدو که رکورد بود پیشی 
گرفت و به گل شماره697 رسید. دیشب پاریس با تولوز بازی 
داشت. بیشــترین گل در رقابت های 5 لیگ معتبر اروپا؛ مسی 
697 گل، کریستیانو رونالدو 696 گل،  گرد مولر 565 گل، اووه 
زیلر 507 گل. اما اگر گل های باشگاهی را حساب کنیم، مسی 

همچنان از رونالدو عقب است. رونالدو 702گل باشگاهی دارد 
و مسی 697تا. 4گل کریستیانو در اسپورتینگ و یکی در النصر 

به ثمر رسیده.
رونالدو در ثانیه های تلف شده بازی با الفتح توانست نخستین 
گلش را در لیگ عربستان ثبت کند و تیمش را از شکست 2 بر 
یک نجات دهد. او اکنون در 22 سال متوالی موفق به گلزنی شده 
است؛ از سال 2002 تا ســال2023 و هیچ بازیکن دیگری این 

همه سال پشت هم گل نزده است.
از نخســتین بازی حرفه ای تاکنون، 45 بار هم تیمی های 
لیونل مسی درحالی که او در زمین مسابقه بوده، ضربه پنالتی 
را زده اند و از این بین 32 پنالتی گل شده و 13 پنالتی از دست 
رفته. در 7 مورد از آنها مسی دبل کرده بوده و فرصت هت تریک 
داشته، اما پنالتی را به هم تیمی خود تقدیم کرده یا اجازه زدن 

پنالتی را نداشته.
مجموع گل های عمر کریستیانو رونالدو به 820گل رسیده، 
در برابر 795گل لیونل مسی. میانگین گل های زده کریستیانو 
هر 114دقیقه یک گل و مســی هر 104دقیقه یک گل بوده. 

مسی 1007بازی انجام داده و رونالدو 1148بازی.
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افقی:
1 - خوشایند - چاق و فربه

2 - کجاســت - مکتب ها – 
خوش آوازه

3 - سعی و کوشــش - اهل 
ساری - ذخیره

4 - معروف تریــن پیســت 
اســکی ایران - صدای مرغ 

خانگی - طرف
5 - خوش چهــره - گودی - 

بازی طاس و مهره
6 - صبر و شــکیبایی - هر 
وسیله ای که اخبار و اطالعات 
را به مردم می رساند - بدون 

فکر قبلی و به طور ناگهانی
7 - روحانــی زرتشــتی - 
زیبایی و شــکوه - واحد پول 

آمریکا
8 - فراخ و گشاده - نوشتاری 

- سمت چپ
9 - نوعی دامــن زنانه - گلی 
درشت و معطر - جایگاه ویژه 

در سالن نمایش
10 - خیابان مشــــــجر – 
فرو فرستادن - درجه حرارت

11 - قوم آتیال - آب ورز - نام 
پدر حضرت موسی)ع(

12 - تکرار حرفی - ایستادن 
وسیله نقلیه در جــــایی - 

جواهرفروش
13 - پنجمین ماه سریانی - 

عیب و نقــص - نقاش نامدار 
اسپانیایی

14 - برآمدگــی منظــم و 
متوالی - فراخوانده شــده - 

انبار کشتی
15 - اتحــــاد - زودگذر و 

ناپایدار
  

عمودی:
1 - پــدر فقیـــــــد علــم 
زیست شناسی نوین کشورمان

2 - سرمســت - لغو کردن 
- باقلوا

3 - اسب سیاه - بی حرکتی 
- همسر حوا

4 - اسلحه ســامورایی ها - 
بسیار مرغوب - خاک

5 - عــدد بی اثــر در ضرب 
- سوره چهل و ســوم قرآن - 
پایتخت لهستان - گرداگرد 

دهان
6 - فراموشکار - یاغی - دوره 
پس از پایــان حملــه حاد 

بیماری
7 - از توابع مثلثاتی - نوعی 

شکالت
8 - کافر و ملحد - ملون - از 

اعمال حج
9 - درنگ - سوداگر

10 - گوش فرا دادن - ظرف 
طبخ آبگوشت - بدرود

11 - تنها - ســزاوار - داســتانی 
نوشته آنتوان سنت اگزوپری - بله 

روسی
12 - جنگ و پیکار - برادر مادر - 

الشه جانور
13 - عدسی - ماه سوم میالدی - 

پهنه وسیع آبی
14 - معکــوس - ســیب آذری - 

برهنه
15 - مجموعه داســتانی نوشــته 

ایتالو کالوینو ایتالیایی

 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 | 4416
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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تهباهمچاسرموه
نديرفيهلبالاي

هللاتياناورهن 15

ادامهاز
صفحه17 دستان پر

کشتی آزاد در 

کرواسی

 بازگشت
حریف تمرینی 

بارسلونایصدرنشینامشبازحریف
محبوبخودش،سویاپذیراییمیکند

بعد از سوپرجام ایتالیا که در عربستان با نتیجه 3بر صفر به 
سود اینتر تمام شد، 2 تیم شهر میالن باز هم با هم روبه رو 
می شوند؛ این بار در سری آ. اینتر به نیمه نهایی کوپا ایتالیا هم 
رسیده و به قرعه یوونتوس خورده. اینتری ها آتاالنتا را برای 
رسیدن به این مرحله شکســت دادند و یووه التزیو را برد. 
اینتر برای چهارمین فصل متوالی به نیمه نهایی کوپا ایتالیا 
رسید و در 3 دوره قبلی در مرحله یک چهارم نهایی حذف 
شــده بود. میالن یک دور زودتر از دور رقابت ها کنار رفت. 
بازی امشب، دیدار شــماره235 دربی دالمادونینا خواهد 
بود. در رویارویی های پیشین اینتر 86بار و میالن 79بار به 
پیروزی رسیده اند و 69بازی هم مساوی تمام شده؛ 325گل 

زده برای اینتر و 310گل برای آث میالن.
این صد و هفتاد و هشتمین دربی میالن در سری آ خواهد 
بود؛ 67برد بــرای اینتر و 54تا برای میالن، 56تســاوی. 
روسونری )آبی وقرمزها( مقابل هیچ حریف دیگری بیشتر 
نباخته اند. به یوونتوس هم دقیقا 67بار در ســری آ باخته 

بودند.
اینتر مقابل هیــچ حریف دیگــری در لیگ این همه 

مساوی نکرده؛ 56بار.
با وجود شکست در سوپرجام، میالن هر دو بازی قبلی 

لیگ را از حریف برده است. از ســال2004 که 4بار پیاپی 
رقیب همشهری را شکست داده بودند، هرگز پیش نیامده 

بیش از 2 بار در دربی برنده باشند.
    میالن در بازی های اخیر زیــاد گل می خورد؛ 3گل از 
اینتر، 4گل از التزیو و 5گل از ساسولو اما دفاع اینتر خیلی 
خوب شده. هیچ تیمی در این فصل سری آ در خانه خودش 
کمتر از اینتر و آاس رم )5گل( گل نخورده است. تنها ناپولی 
در این فصل )28( امتیازات خانگی بیشتری نسبت به اینتر 

)24امتیاز در 10بازی خانگی( کسب کرده است.
میالن هیچ یک از 5بازی آخر خود را نبرده؛ یک تساوی 

و 4شکست.
    زالتان بــه تمرینات گروهی برگشــته و به بازی رفت 
با تاتنهام می رســد. فلورنتزی هم به تمرینات برگشته اما 
مانیان همچنان مشکل دارد. دروازه بان فرانسوی به بازی 
لیگ قهرمانان با تاتنهام هم نمی رسد اما شاید برای بازی با 

مونتسا یا آتاالنتا در دسترس باشد.
غیبت مانیان کار دست میالن داده و تاتاروشانو نتوانسته 
دروازه این تیم را حفظ کند. میالن در ســری آ در ســال 
2023 از 19 شوت به سمت دروازه 14 گل دریافت کرد که 

73.6 درصد از شوت ها به گل ختم شد.
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هــر 
دو بــازی آخر در 

زمین اینتر در سری آ با 

پیروزی 2بر یک میالن 

همراه بوده.

مسی و رونالدو؛
رقابت ادامه دارد

به 
استقبال جام جهانی

رئال مادرید ســاعت 16:30امروز در زمین مایورکا به میدان 

می رود تا امیدهایش را برای قهرمانی اللیگا و نزدیک شدن به بارسلونا 

حفظ کند. بارســلونا از شر سخت ترین ورزشــگاه ها خالص شده است؛ 

سویا، اتلتیکو، والنسیا، اوساسونا، سوسیداد و بتیس. فقط در بازی برگشت 

ورزشگاه بیلبائو، ویارئال و اسپانیول باقی مانده. درحالی که رئال مادرید بازی 

برگشت خارج از خانه در زمین اوساسونا، بتیس، سوسیداد، والنسیا و سویا را 

پیش رو دارد. رئال 2 بازی از 4 بازی اخیر خارج از خانه خود را باخته است. کریم 

بنزما و میلیتائو مسابقه امروز و نیمه نهایی جام جهانی باشگاه ها را از دست 

داده اند اما درصورتی که رئال به فینــال جام جهانی راه یابد احتماال 

هر دو به بازی می رسند. آالبا به تمرینات گروهی برگشته اما 

کروس تمرین نکرده. کارواخال و شوامنی در بازی 

با والنسیا از مصدومیت برگشته بودند.



علی قوام بدقیافه 
سهم اشرف 

          اشــرف، دختر محبوب رضاشاه 
نبود؛ قیافه اش جذابیت چندانی 
نداشت و پوست سبزه اش باعث 
می شــد جذابیت چهره اش به حداقل برسد. به 
همین دلیــل وقتی رضاشــاه تصمیــم گرفت 
دخترانش را شوهر بدهد، به شمس حق انتخاب 
داد، اما به اشرف نه! خسرو معتضد ، مورخ در کتاب 
»دو دختر قاجار در قصر شــاه پهلوی« به نقل از 
توران امیرسلیمانی، همسر سوم رضاشاه می نویسد: 
ابراهیم قوام، از احفاد میرزا ابراهیم خان کالنتر که 
روابط خوبی هم با انگلیســی ها داشت، به اتهام 
دوستی با سردار اسعد بختیاری که بعدها توسط 
رضاشاه به قتل رسید، مورد بی مهری پهلوی اول 
قــرار گرفت. همســر ابراهیم که فامیــل توران 
امیرسلیمانی بود، برای آنکه شرایط خانواده اش 
بهتر شــود، از طریق وی به رضاشاه اطالع داد که 
قصد دارند شمس پهلوی را برای پسرشان علی قوام 
کــه در آن موقــع، در لندن اقتصــاد می خواند، 
خواستگاری کنند. رضاشاه که دید شرایط فراهم 
است، گفت باید برای دختر دیگر، یعنی اشرف هم 
کاری کرد. رفتند و فریدون جم، پسر محمود جم 
را که در دوره ای نخست وزیر رضاشاه بود، از فرانسه 
آوردند و او هم شــد خواستگار اشــرف. اینها که 
می گویم مربوط به ســال 1315است. اما شمس 
گفت که علی قــوام را نمی خواهد؛ چون او خیلی 
بدقیافه و قدکوتاه بود. به همین دلیل، شمس با 
فریدون جم که خوش تیپ بود ازدواج کرد و علی 
قوام بدقیافه سهم اشرف شــد. وقتی در شهریور 
1320متفقیــن وارد ایران شــدند، ابراهیم قوام 
تصمیم گرفت از رضاشاه به خاطر رفتارش انتقام 
بگیرد. به او می گفت متفقین بمبی آورده اند که کل 
کاخ های سلطنتی را یک جا به هوا می فرستد! این 
رویکرد به خانواده قوام هم سرایت کرد. زن قوام 
دیگر به دیدار تاج الملوک، همسر رضاشاه نمی رفت 
و اختالفات اشرف و علی قوام هم به جایی رسید که 
علی یک بار او را با کمربندش به شدت کتک زد؛ این 
زمانی بود که رضاشاه در حال فرار بود. مدتی بعد 

هم اشرف از علی قوام طالق گرفت.

شوهری که با هواپیما آمد
          احمد مصطفی شفیق، یک مصری 
که خیلی هــا نمی دانند چطور از 
تهران ســر درآورد و بعدها شوهر 
خواهر دوقلوی شاه شد؟ خسرو معتضد می گوید: 
آشنایی اشرف با شفیق، از حدود سال 1318آغاز 
شــد؛ زمانی که فوزیه به تهران آمده  بود و شفیق 
به عنوان یک خلبان مصــری، به صورت هفتگی 
میوه هــا و شــیرینی های موردعالقــه وی را از 
زادگاهش، یعنی قاهره، به تهران می آورد. شفیق 
مرد خوش تیپی بود و در همین مراوده ها، با اشرف 
آشنا شــد و احتماالً مدتی هم با او رابطه داشت. 
بعدها، زمانی که اشرف به بهانه دیدار پدرش، عازم 
مصر شد تا از آنجا به آفریقای جنوبی برود، تصمیم 
گرفت با شــفیق ازدواج کند و به همین دلیل، در 

زمان حضور در قاهره از علی قوام جدا شد.
 اشرف بعد از ازدواج دست شوهر جدیدش را گرفت 
و به ایران آمد. قرار شد شفیق را رئیس هواپیمایی 
کشــور کنند و البته با وجــود برخی مخالفت ها 
در مجلس، این کار انجام شــد و شفیق شرکت 
هواپیمایی پارس را ثبت کرد. بعدها کاشف به عمل 
آمد که او با هواپیماهایش، به صورت بسیار گسترده، 
اقدام به قاچاق مواد مخدر و دیگر اجناس می کرده 
و البته، اشرف نیز شریک اصلی وی بوده است. خود 
اشرف در خاطراتش ادعا می کند که دلیل جدایی 
از شفیق، خیانت های مکرر وی به اشرف بوده است.

حمل عشق با کامیون به تهران!
          معتضــد  می گویــد: رزم آرا مرد 
قدرتمندی بود و اشرف از چنین 
مردانی خوشش می آمد. به همین 
دلیل هم مدتی عاشــق او شد. نامه های اشرف به 
رزم آرا را که کاوه بیات منتشر کرده است، در جلد 
دوم کتابم درباره اشرف آورده ام. هفت، هشت نامه 
 است که در آنها به رزم آرا اظهار عالقه می کند. اما 
این عشق و عالقه، رویه دیگری هم داشت. رزم آرا به 
وابسته سفارت انگلیس در تهران گفته  بود که این 
خانم، یعنی اشــرف پهلوی، خیلــی مزاحم من 
می شــود. او در اصفهان و خانلق مزارع گسترده 
خشــخاش دارد و می خواهد که من دستور دهم 
تریاک حاصل از آن را بــا کامیون های ارتش به 
تهران بیاورند! بنابراین، شاید خیلی هم بحث عشق 

و عاشقی بین او و رزم آرا مطرح نبوده است!

عروس امین التجار
          سومین ازدواج اشرف؛ یعنی پیوند 
زناشویی با مهدی بوشهری؛ خسرو 
معتضد دراین باره می گوید: پدر 
مهدی بوشهری، حاج امین التجار بوشهری بود که 
ثروت فراوانی داشت و از مردان متمول دوره قاجار 
محسوب می شــد. این امین التجار را، البته آدم 
زن باره ای هم توصیف کرده اند. مهدی بوشهری از 
طرف مادری، رگ و ریشه روسی و گرجی داشت. 
بوشهری زمانی با اشرف پهلوی آشنا شد که او در 
جریان وقایع دوران ملی شــدن صنعت نفت، از 
ایران گریخته و به پاریــس رفته  بود. با این حال، 
موضوع ازدواج با بوشــهری تا سال 1339جدی 
نشد. قبل از بوشهری، اشرف خواستگاری داشت 
به نام احمــد َمْهُبد کــه از آن شــارالتان های 
بین المللی بود و زمان مسافرت محمدرضاپهلوی 
به نیویورک در سال 1329، کنســول ایران در 
آمریکا محسوب می شد. اما به هر دلیل، این اتفاق 
نیفتاد و اشــرف بعد از طالق از شفیق، با مهدی 
بوشــهری ازدواج کرد؛ ازدواجی که ظاهراً دوام 
داشت. اما بوشهری اشرف را رها کرد و به پاریس 

رفت و در آنجا مسئول خانه ایران بود.

بیشتر بدانیم
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بزرگ ترین سارقان تاریخ ایران
مروری بر کارنامه ســیاه غارت ثروت کشــور در دوره 

50ساله سلطنت پهلوی
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دوره پهلوی، دوره سلطه بیگانگان بود
مقایسه دستاوردهای انقالب و رشد و توسعه ایران پس از انقالب به روایت معاون 

پژوهشی مؤسسه مطالعات تاریخ ایران

اسرار خيانت

مکث

یک اعتراف کوچک 
»قبل از من خواهر دوست داشتنی ام شمس، به دنیا آمده بود 
و حاال هم پسری متولد شده بود که رؤیا های پدر و مادرم را 
برآورده می ساخت. این حقیقت که من در همان روزی متولد 

شده بودم که محمدرضا، ولیعهد و شاه آینده ایران به دنیا آمده 
بود، همیشه این فکر را در من تقویت می کرد که هرگز نباید از پدر 

و مادرم انتظار داشته باشم محبت و عالقه مخصوصی نسبت به من اظهار نمایند.« این 
کمبود در تمام زندگی اشرف همراهش بود.

  پهلوی، اشرف / من و برادرم / ص32 

بیگانه در خانه 
»با آنکه این همــه بچه در خانواده ما وجود داشــت، دوران 
کودکی من اغلب به تنهایی می گذشت. شمس که نخستین 
بچه و دختر مورد عالقه خانواده بود. برادرم را هم که نخستین 
پســر و ولیعهد بود، همه دوست داشــتند. من خیلی زود 

احســاس کردم که بیگانه ای بیش نیســتم و باید برای خود 
جایی باز کنم.«

  پهلوی، اشرف / من و برادرم / ص ۵۱

حمل ونقل قاچاق 
»یکی از بازپرسان دادسرای تهران، به طور خصوصی به یکی 
از دوستان خود اظهار داشته بود، واال حضرت اشرف پهلوی، 
بزرگ ترین بانــد قاچاقچیان  تریاک و موادمخــدر ایران را 

سرپرستی می کنند و آقای دکتر جهانشاه صالح، وزیر سابق 
بهداری، نیز با مشارالیه همکاری و معاونت دارند و به همین جهت، 

دستگاه های قضایی و انتظامی قادر به تعقیب شدید قاچاقچیان و دستگیری مؤثرترین 
آنها نیستند.«

  موادمخدر به روایت اسناد ساواک/ ص 200 

مزارع خشخاش
اشرف دائم سخن از خیانت احمد شفیق، شوهر دومش 
را بازگو می کرد. در عین حال خودش معشــوق های 
متعددی داشت. یکی  از آنها، رزم آرا بود که نامه هایش 

را کاوه بیات منتشر کرده بود. هفت، هشت نامه  است که 
در آنها به رزم آرا اظهار عالقه می کند. اما این عشق و عالقه، 

رویه دیگری هم داشت. رزم آرا، به وابسته سفارت انگلیس در تهران گفته  بود که 
این خانم، یعنی اشرف پهلوی، خیلی مزاحم من می شود. او در اصفهان و خانلق 
مزارع گسترده خشخاش دارد و می خواهد که من دستور دهم  تریاک حاصل از 

آن را با کامیون های ارتش به تهران بیاورند.
  اشرف پهلوی / ج 2 / خسرو معتضد

قاچاقچی بین المللی 
»اشرف قاچاقچی بین المللی بود و به طور مسجل، عضو مافیای 
آمریکا بود. او هر جا که می رفــت، در یکی از چمدان هایش 
هروئین حمل می کرد و کســی هم جرات نمی کــرد آن را 

بازرســی کند. این مســئله توســط بعضی از مأموران به من 
گزارش شــد و من نیز بــه محمدرضا اطــالع دادم که اشــرف 

چنین کاری می کند. محمدرضا دســتور داد که به او بگویید ایــن کار را نکند. همین! 
چه کسی به اشرف بگوید؟ من؟ موقعی که خود محمدرضا نمی توانست یا نمی  خواست 

جلوی اشرف را بگیرد، من که بودم و چگونه می توانستم؟ «
  خاطرات حسین فردوست / ص 223

ارتباط با مافیا و وقوع یک قتل
ماجرایی در نیس فرانســه رخ داد که آن را به قاچاق موادمخدر و ارتبــاط او با مافیا مرتبط 
می دانستند. صبح زود که اشرف از قمارخانه با اتومبیل به ویالیش می آمد، ناگهان اتومبیلی 
راهشان را سد کرد و فروغ خواجه نوری را که در صندلی جلو نشسته بود به رگبار بستند و او را 

خالص کردند. بعد ها مشخص شد که آنها از مافیا بوده اند.
  خاطرات حسین فردوست / ص 224

فهرست بلند باالی روابط نامشروع 
»فردوست« می نویسد که اگر قرار شود لیست مردانی که در 
دوران 3۷ساله سلطنت محمدرضا با اشرف رابطه داشتند تهیه 
شود، به رغم غیرممکن  بودن کار، چون حتی خود اشرف هم 

ممکن است همه را به یاد نیاورد، قطعاً لیست بلندی خواهد شد. 
اشرف در هر زمینه در حد اعالی افراط و گستاخی است و می توانم او 

را »فاسدترین زن جهان« بنامم. در تاریخ زنان فاسد جهان، مثل اشرف نیست یا نادر است؛ 
معتاد، قاچاقچی موادمخدر، عضو مافیای آمریکا، بیمار جنسی و زنی که به قول خودش اگر 

هر شب یک مرد تازه نبیند، خوابش نمی برد!
  ظهور و سقوط / خاطرات حسین فردوست / ج2 / ص 232

نتیجه بازرسی از اتاق مایه شرم آور بود 
بعد از انقالب معاون وزیر دارایی بودم، »بند جیم« یعنی 
حفاظت اموال قصرها با بنده بود. در بازرسی اتاق اشرف، 
یک وضعیت عجیب و غریبی دیدیم. آنجا یک ویدئوهایی 

پیدا کردند که محرمانه بود و افشــا نکردنــد. ویدئوهایی از 
روابط جنسی اشرف با افراد دیگر که در سریال معمای شاه، فقط گوشه هایی از آن را 
نشان دادند. مثاًل یکی از ویدئوهایی که من از گفتنش شرم دارم اما برای ثبت در تاریخ 
می گویم، فیلمی بود که در آن اشرف با حیوان خانگی اش رابطه جنسی برقرار می کند؛ 
در آن کمد پُر بود از این چیزها. این فیلم همان ایام به مسئوالن مربوطه تحویل داده شد.
  گفت وگو با مصطفی مهذب، مسئول حفاظت از کاخ هاي سلطنتي 

لئون؛ یک قربانی
روزنامه اطالعات روز 

شنبه 4مرداد۱348 با 
عنوان »یک هواپیما در 

رامسر ناپدید شده است«، 
اینگونه به شرح ماجرا 
می پردازد: »در ساعت 

یک ونیم بامداد روز جمعه 
آقایان مهندس پاالنچیان 

مقاطعه کار و نماینده شرکت 
هواپیماسازی»سسنا« در 

ایران همراه یکی از شرکای 
خود به وسیله اتومبیل 
به فرودگاه رامسر رفته 
و هواپیمای دوموتوره 

سریع السیر کوماندو را که 
یک وسیله هوایی مطمئن 

است برای پرواز آماده 
کردند ... .« این روزنامه 

در روز بعد )۵مرداد( 
به جزئیات بیشتری از 
این حادثه پرداخته و 

می نویسد: »ساعت یک 
و نیم بعد از نیمه شب 
جمعه، آقای مهندس 

پاالنچیان)مقاطعه کار( که 
هواپیمای اختصاصی از نوع 
سسنا داشته به اتفاق مجید 

بختیار، یکی از دوستان 
خود تصمیم می گیرند 

شبانه و با استفاده از روشن 
کردن باند فرودگاه رامسر 

با نور چراغ های اتومبیل 
پرواز کنند. این تصمیم که 
گفته می شود به دنبال یک 

شرط بندی، جدی گرفته 
شده بود سرانجام به مورد 
اجرا گذاشته می شود ... .«

سرانجام در بعدازظهر 
روز ۱4مرداد۱348 طبق 

گزارش روزنامه اطالعات، 
جنازه نیم سوخته و 

نیمه متالشی شده مرد 
جوانی در نقطه ای ساحلی 

به نام »فراش کال« از آب 
دریا گرفته شد که در 

شناسایی معلوم شد جسد 
متعلق به مجید بختیار 
است و 3 روز بعد جسد 

نیم سوخته و متالشی شده 
پاالنچیان نیز در ساحل 

دریا در نزدیکی سرخرود 
پیدا شد. روزنامه اطالعات 

ضمن شرح ماجرای پیدا 
شدن جسد پاالنچیان، به 
ذکر شرح حالی مختصر از 

او می پردازد: »او مدیرعامل 
شرکت یکان و نماینده 

فروش هواپیماهای 
سسنا در ایران بود. آقای 

پاالنچیان به سال۱3۱۱ در 
تهران متولد گردید و پس 

از پایان تحصیالت در رشته 
مهندسی از دانشکده فنی 
دانشگاه تهران، مدت ها در 
کشورهای خارجی از جمله 

آمریکا به  سر برد. آقای 
مهندس لئون پاالنچیان 

متأهل و دارای 2 فرزند 
است. وی از مقاطعه کاران 
ثروتمندی است که در امر 

ساختمان راه های هراز 
تهران - بازرگان شرکت 
داشته و ظرف چندسال 

گذشته از هواپیمای 
اختصاصی خود استفاده 

می کرده است.« 
)روزنامه اطالعات؛ 

۱8مرداد۱348(

 مژدگانی گرفتن 
اشرف از شاه

به خاطر زلزله طبس
آلبرتو بلیچی، خبرنگار 
ایتالیایی در کتاب خود، 
قسمتی از فایل صوتی را 

آورده که مکالمه تلفنی شاه 
و خواهرش اشرف بعد از 

زلزله طبس است: 
اشرف- اعلیحضرت؟ 

شاه- بله.
اشرف- داداش من برای 

شما یک خبر خوب دارم، 
یک مژده!

شاه- چیه این خبر؟  چی 
شده؟ 

اشرف- )با هیجان( زلزله 
اومده، طبس با خاک 

یکسان شده.
شاه-)با تعجب( اینکه مژده 

نداره! 
اشرف-چرا مژده نداره 

داداش؟ کشتار انقدر زیاده 
که هم مذهبی ها و هم 

کمونیست ها چه بخواهند 
چه نخواهند باید به آنها 

برسن.
شاه-)کمی خوشحال( مگر 

چقدر کشته شدند؟ 
اشرف-خیلی، خیلی 

زیاد، داداش تو خوشحال 
نیستی؟ 

شاه-نه، گمان نمی کنم 
با خبر این زلزله شورش 

متوقف بشه، ولی تو راست 
میگی زلزله همه رو مشغول 
می کنه، ما می تونیم فوری 

دست به کار بشیم.
اشرف-)با خوشحالی( 

دیدی گفتم داداش، دیدی 
گفتم خدا با ماست، خدا 

مارو دوست داره.
شاه-خبر کی به تو رسیده؟ 

اشرف- همین االن، مژده 
هم دادم، شما هم باید به من 

مژده بدید.
کتاب زندگی و عیاشی های 

اشرف / نوشته آلبرتو 
بلیچی )خبرنگار ایتالیایی(

چند سند تاریخی درباره اشرف
خواهر شاه که در بی بندوباری شهره بود

 اشرف درسال ۱348 به دلیل حمل یک چمدان حاوی  تریاک در فرودگاه زوریخ بازداشت شد، اما پلیس سوئیس پس از بررسی گذرنامه سیاسی 

او و با توجه به نسبتش با محمدرضا پهلوی او را آزاد کرد. با این حال در اسفند همین سال، او به ریاست کمیته ایرانی حقوق بشر منصوب شد. گزارش
)اسناد تاریخی - ص ۱۶ - چاپ ۱38۱( سازمان سیا در گزارشی درباره فساد خاندان پهلوی می نویسد: »اخیراً رئیس یکی از بزرگ ترین 
بانک های ایران به یکی از مقامات سفارت گفته که چندی پیش، توجه شاه را به یکی از معامالت اشرف جلب کرده بود. رئیس این بانک گفته، اگر جزئیات این 
معامله علنی شود، )به دلیل رقم باالی سوء استفاده مالی( بازتاب منفی خواهد داشت که شاه به این گزارش توجهی نکرد. رئیس بانک می گفت: اگر کسی دیگر 

جز اشرف این کار را کرده بود، ۱0سال حبس می کشید.« )معمای هویدا / عباس میالنی / ص 347(
این دو پاراگراف مستند، فقط گوشه ناچیزی از مفاسد اشرف پهلوی است. خواهر همزاد آخرین شاه ایران که در دوران سلطنت محمدرضا چه در سیاست 
داخلی و چه در سیاست خارجی نقشی بسیار مهم، پررنگ و اساسی داشت. اگر چه پایان زندگی او در غربت، فاصله معناداری با دوران تاخت و تازش در دربار 
داشت؛ اشرف در سال ۱394 در 9۶ سالگی در مونت کارلو، درحالی که به بیماری آلزایمر مبتال بود، درگذشت. در ادامه نمونه هایی از روابط و مناسبات او را در 

دربار و خارج از دربار خواهید خواند.

  یکشنبه 16بهمن 1401     14رجب  1444       سال سی ویکم          شـماره  8707

هوسرانی های مکرر 
»... اشرف با نقشه قبلی، قرار مالقات یک مهمانی را بدون 
اطالع »پاالنچیان«  ترتیب می دهد. وقتی وی اشرف را در 
مهمانی می بیند عصبانی می شود. اشرف به پایش می افتد 
و با گریه التماس می کند که به من رحم کن دارم از عشق 
تو از بین می روم. ولی پاالنچیان باز جواب رد می دهد... 
اشرف مدتی نیز به ویگن خواننده، بند کرده بود و او هم از 
رابطه با اشرف اکراه داشت. اینها همه یک صدم ماجراهای 
اشرف هم نیست و تنها عمده ترین مواردی است که اکنون 

در ذهن دارم.« 
  ظهور و سقوط پهلوی / حسین فردوست / جلد اول

 ماجرای نامه نگاری های عاشقانه 
با مرد متاهل 

اشرف پس از چند سال زندگی مشترک با »احمد شفیق« 
که به صورتی فضاحت بار با او ازدواج کرد، از او خســته و 
بیزار شد و درحالی که هنوز همسر شرعی شفیق به حساب 
می آمد، به »رزم آرا« رئیس ستاد کل ارتش شاهنشاهی 
روی خوش نشان داد.زیرا دوست داشت این چهره مقتدر 
در هیأت حاکمه را عاشق و دل خسته خود ببیند. آن هم 
در شــرایطی که رزم آرا متأهل بود و از همسرش خانم 
»هدایت« )خواهر صادق هدایت( صاحب چند فرزند بود. 
بدین ترتیب یک ماجرای عشقی دیگر در کارنامه زندگی 
پر از فساد اشرف ثبت و نامه نگاری های عاشقانه میان این 

زن و مرد متأهل آغاز می شود.
  روزنامه کیهان، مورخه ۱۱/ 2/ ۱33۵

در باشگاه آمریکایی ها 
آمریکایی هــا در خیابــان امیرآباد 
یک باشگاه داشــتند که مخصوص 
افسران و درجه داران شان بود. آنها 
به سرعت باشگاه امیرآباد را به مرکز 
فحشا تبدیل کردند. محلی که اشرف 
بی پروا به آن سر می زد و با سربازان 
آمریکایــی رابطه برقــرار می کرد. 
خودش در این باره می نویســد:»در 
نخستین سال های پس از رفتن پدرم 
به تبعید، تغییرات مهمی در زندگی 
من ایجاد شد... با از بین رفتن کنترل 
شدیدی که پدرم نسبت به ما اعمال می کرد و در شرایط 
حاد و پرفراز و نشیب دوران جنگ، من آزاد بودم که برنامه 
روزانه ام را آن طوری که خودم می خواستم تنظیم کنم... 
با درنظر گرفتن شیفتگی خاص که به فرهنگ غربی پیدا 
کرده بودم، هنگامی که شنیدم... سربازان آمریکایی به 
پایگاه امیرآباد خواهند آمد، نتوانســتم جلوی خودم را 
بگیرم... دلم می خواست یک شب را بدون دردسر و دور از 
تشریفات رسمی در چنین مجلسی بگذرانم. از این رو...
]به صورت ناشناس [ به امیرآباد می رفتم... رابطه سربازان 

آمریکایی نسبتا گرم و دوستانه بود...«
  پهلوی، اشرف، من و برادرم، صص ۱08-۱۱۱
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غالمرضا پهلوی؛ سهام خوار بزرگ
غالمرضاپهلوی نمی گذاشت  کسی  اجازه  تاسیس  کارخانه  سیمان  بگیرد و در نتیجه  این  مسئله  بود که  مملکت  
دچار کمبود سیمان  شد. غالمرضا در سهامداری و ســهام خواری شرکت های اقتصادی هم ید طوالیی داشت. 
براساس کتاب »خاندان پهلوی به روایت اسناد« از مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، بخشی از سهام شرکت ها 
و دارایی غالمرضا و همســرش منیژه که از طریق رانت خانوادگی تصاحب کرده بود به این شرح است: »سهام 
کارخانجات آزمایش، شرکت ریسندگی و بافندگی کرج، شــرکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه و تمیشان، 
شرکت اینداستریال هومز اینترنشنال و کشــت و صنعت تمیشان، کشــاورزی پارسی شهر، کشت و صنعت 
آبی، شرکت کشــاورزی و عمرانی سبزدشت، شرکت تولیدی سیاک، کلوپ ورزشــی دریاکنار، بنیاد پهلوی،  

سرمایه گذاری در بانک منهتن بالغ بر پانصد هزار دالر، شرکت سهامی خاص کاالی الکتریک و... .«

احمدرضا پهلوی ؛ مافیای کشاورزی
احمدرضا، برادر دیگر پهلوی دوم برخالف سایر برادرانش در امور سیاسی و اجتماعی دخالت چندانی نمی کرد، 
با این حال او هم به واسطه خویشاوندی با شاه، از خوان بی حد و حصر رانت خانوادگی بی نصیب نمانده بود و به 
واسطه استفاده از موقعیت خاندان خود صاحب و سهامدار چند مؤسسه اقتصادی بود. در کتاب »مفاسد خاندان 
پهلوی« از انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی به این شرکت ها اشاره شــده است: »شرکت کشت و صنعت 
شاهین کی، شرکت کشاورزی شهرناز، شرکت کشاورزی شهپرن، شرکت تهران یوره، مرکز بین المللی پروژه های 

ایران، شرکت توسعه تجارت شهاوران و شرکت کارخانه های نان ماشینی و... .«

تاریخ شفاهی

امیرعباس هویدا
 رشوه؛ ضامن بقای دولت

رشــو ه خواری در رژیم پهلوی چنان 
در الیه های گوناگون حکومتی نفوذ 

کرده بود که به پدیده ای رایج در میان 
رده های باال و پایین دستگاه طاغوت تبدیل 

شــده بود. امیرعباس هویدا، نخســت  وزیری که 13سال بر مسند 
دولت تکیه زده بود، رشــوه دادن را ضامــن دوام و بقای دولت خود 
می دانست و هیچ ابایی از رشوه دادن و ترغیب اطرافیان و زیردستانش 
به رشوه  خواری نداشت. هویدا در زمان تصدی پست نخست وزیری، 
بودجه محرمانه نخست وزیری را که به دلیل افزایش قیمت نفت رشد 
چشمگیری پیدا کرده بود برای سرپوش گذاشتن روی ضعف های 
حکومت بذل و بخشــش می کرد. هویدا مبالغ هنگفتی را به دفاتر 
مخصوص شاه، ملکه مادر، ملکه، اشرف و حتی دیگر درباریان می داد 
تا با پرداخت این رشوه ها اعتراضات به بی کفایتی و ضعف های دولت 

را به حداقل برساند و مسند نخست وزیری را از دست ندهد.

تیمور بختیار
 ثروت بی حد و حساب

تیمور بختیار، نخستین رئیس ساواک 
یکی از همان وابستگان رژیم پهلوی 

بود که با وجــود فقر و نــداری اولیه، 
درمدت کوتاهی پس از تصدی پست ریاست 

سازمان اطالعات و امنیت کشور)ســاواک( به یکی از سرمایه داران 
بزرگ کشور با ثروتی بی حد و حساب تبدیل شد. درکتاب خاطرات 
فرح در این باره آمده اســت: »یکی از راه ها این بود که وی متمولین 
و ثروتمندان را بی جهت دستگیر می کرد و پس از تشکیل پرونده، 
ادعا می کرد که این افراد توده ای، مصدقی و یا اســالمگرا هستند، 
این ثروتمندان نیز برای رهایی از دســت بختیار، رشوه های کالنی 
را به او می پرداختند.« او با همین روش های نامشــروع خیلی زود 
به میلیاردها تومان ثروت، جواهــرات، خانه ها و کاخ های مجلل در 
ســعدآباد، تهرانپارس، الهیه، ایذه و خیابان بهار، سهام کارخانه ها 
و شــرکت های متعدد و... رســید. همچنین تمام و یا بخش اعظم 
10پارچه روستا در بختیاری، گرگان، خوزستان و اصفهان، بخش 

دیگری از دارایی های او بود.

هژبر یزدانی
 امپراتوری وسیع اقتصادی
یکی از چهره های جنجالی و مشهور 
اواخــر دوره ســلطنت محمدرضا 
پهلوی، هژبر یزدانی بود که به واسطه 

وابســتگی به جامعه بهائیت و ارتباطی 
که با دربار پهلوی داشت و با استفاده از رانت های دولتی و خرید 
سهام شرکت های مختلف تولیدی - صنعتی و کشاورزی، صاحب 
یک امپراتوری وســیع اقتصادی در کشور شد. فردوست نوشته 
است: »چند مورد از معامالت یزدانی را شخصا شنیدم. یک روز 
ابتهاج، مدیرعامل بانک ایرانیان به من تلفن کرد که از این پس در 
بانک ایرانیان سمتی ندارد و تمام سهام بانک و ساختمان و اثاثیه و 
وسایل آن به هژبر یزدانی فروخته شده است. یک روز هم سمیعی، 
رئیس بانک توسعه کشاورزی به من شکایت کرد که فرد بی تربیتی 
با دو گارد مسلسل بدون اجازه وارد دفتر کارم شده و گفته نامش 
یزدانی است و می خواهد ســهام بانک، ساختمان و وسایل به او 
واگذار شود. سمیعی پاسخ داده که این امر منوط به اجازه وزارت 
کشاورزی و تصویب دولت است. یزدانی با خشونت جواب داده که 

ترتیب آن را می دهم....«

ابوالحسن ابتهاج
 در سایه اشرف

ابوالحســن ابتهاج، یکــی دیگر از 
وابســتگان دربار بود که شدیدا از 

سوی اشرف حمایت می شد. او که در 
ابتدا بانکدار بود و مدتی هم به عنوان سفیر 

رژیم پهلوی در فرانسه گماشته شد، کسب و کار خانوادگی اش را 
با سفارش و حمایت اشرف راه انداخت. ابتهاج با پشتیبانی اشرف، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور شد و با استفاده  از رانت های 
اقتصادی در زمره 10ثروتمند بزرگ کشور قرار گرفت. او 2برادر با 
نام های احمد و غالمحسین داشت که یک شبکه فساد اقتصادی 

خانوادگی راه انداخته بود. 

 امیرهوشنگ دولو
 سلطان خاویار ایران

امیرهوشــنگ دولــو، یکــی از 
رشــوه خواران بزرگ رژیم پهلوی 

بود؛ کسی که به دلیل داشتن انحصار 
تجارت خاویار ایران لقب »سلطان خاویار 

ایران« را از مطبوعات غرب گرفت و به عنوان دالل یا واســطه، 
خاویار در اختیار ریاحی که از آشنایانش بود، قرار می داد که در 
اروپا توزیع کند. دولو که نسبش به خانواده قاجار می رسید و از 
نزدیکان صمیمی محمدرضا به حســاب می آمد، از زمانی که به 
دربار شــاه راه یافت، چنان محبوب محمدرضا شد که شاه تمام 
درخواست های مطرح شده او را بالفاصله تصویب می کرد. همین 
رابطه ویژه با محمدرضــا زمینه رشــو ه خواری او را فراهم کرد. 
مقامات لشکری و کشــوری که هر کدام به دنبال پست و مقام و 
کسب ثروت بیشتر بودند به دولو مراجعه می کردند او هم در قبال 
دریافت هدایای مناسب، به درخواست های آنها رسیدگی می کرد.

نعمت اهلل نصیری
میلیون ها سهم در کارخانه ها
نعمت اهلل نصیری، رئیس ســاواک، 
زیر ســایه فعالیت های سیاسی به 
تجارت مشــغول بود. تا جایی که 

بسیاری بر این باور بودند که نصیری 
جز کســب مال و ثروت اندوزی نامشروع، 

دلمشغولی قابل توجه دیگری ندارد. نصیری با استفاده از موقعیت 
خود صدها هکتار از اراضی مردم را به زور تصاحب کرد و از آنجا 
که به کارهای ســاختمانی و شهرک ســازی هم عالقه خاصی 
داشت، گفته می شــد در تهران 8شرکت ســاختمانی تاسیس 
کرده بود. مسعود بهنود در کتاب »از سیدضیا تا بختیار« درباره 
فساد اقتصادی او نوشته است: »نصیری ساواک را به ثابتی سپرد 
و خود مشغول تجارت شد و تنها نامی از او بر ریاست ساواک بود. 
در حقیقت دفتر رئیس ساواک، مرکز معامالت تجاری او و محل 
برگزاری جلسات هیأت مدیره هایی بود که نصیری در آنها عضویت 
داشت. ده ها هکتار باغ، چندین شــهرک در شمال و میلیون ها 
سهم در کارخانه حاصل حضور 20 ساله او در شهربانی کل کشور 

و ساواک بود.«

بزرگ ترین سارقان تاریخ ایران
مروری بر کارنامه سیاه غارت ثروت کشور در دوره 50ساله سلطنت پهلوی

7بانک
 عمران، ایرانشهر، داریوش، توسعه وسرمایه گذاری ایران، صنعتی شهریار، فرست 
ویسکانسیس کوریورپش و اعتبارات ایران جزو دارایی های شاه و خاندانش بود که هر 

یک از این بانک ها 2تا 5میلیارد ریال سرمایه داشت.

11شرکت
در دارایی های پهلوی به ثبت رسیده بود که می توان به بیمه ملی ایران، ترنیوال ایران، شرکت 
سرمایه گذاری عمران، ایرانشــهر فینانس، خدمات بیمه ای خاورمیانه، مرکز بین المللی 

پروژه های ایران بروزا پهلوی )زن احمدرضا(، وام پس اندازان اکباتان و.. اشاره کرد.

15شرکت درصنایع فلزی
 بیشترین سهامدارانش بنیاد پهلوی و اطرافیان بودند. این شرکت ها شامل جنرال 
موتورز ایران، جیپ، هپگو، پیشتازان، فورنر، کارخانه های نورد، شرکت نورد و لوله 

اهواز، شرکت صنعتی ایرتراکستون، ابرفو و... می شود.

41شرکت  ساختمان سازی
 در بخش های مختلف کشور با سهامداری بنیاد پهلوی و درباریان فعالیت می کردند. سازمان نوسازی 
و عمرانی اراضی غرب تهران، سازمان عمران کیش، شرکت عمران و آپارتمان سازی خوردین، شرکت 

عمرانی و شهرسازی شمیران نو، شرکت آتی ساز، شرکت لتمال کن و... نمونه ای از آنهاست.

بعد از افزایش قیمت نفت 
 )1353(1974 در سال
در ایران فساد مالی که 
در ارکان رژیــم وجود 
داشت و در واقع میراث پدری محسوب 
می شد، از حد معمول یعنی پورسانت ها 
و زدوبنــد با مقاطعــه کاران داخلی و 
بین المللــی فراتر رفت و به نوشــته 
فریدون هویدا »حقیقتا ابعاد وحشتناک 
به خود گرفته بود، برادران و خواهران 
شاه به خاطر واسطگی برای عقد قرارداد 
بین دولت ایران و شرکت هایی که گاه 
خودشان نیز جزو ســهامداران عمده 
آنها بودند حق العمل های کالنی به چنگ 
می آوردند، ولی گرفتاری اصلی در این 
بین فقط مسئله رشوه خواری یا دریافت 
حق کمیسیون توسط خانواده سلطنتي 
نبود، بلکه اقدامــات آنها الگویی برای 
تقلید دیگران می شد و به صورت منبعی 
درآمده بود که جامعه را در هر سطحی 

به آلودگی می کشاند.«
در دوران  سلطنت  پهلوی  دوم، از شخص  

شــاه  گرفته  تا خاندان  و بستگان و نیز 
دولت های  بر سر کار آمده  و وابستگان  
آنها، همگی  به  چپــاول  اموال  عمومی، 
رشوه خواری  و اخاذی  مشغول  بودند. 
رشــوه خواری، تصرف  اموال  و امالک  
عمومــی، قاچاق  مواد مخــدر، قمار و 
عیاشی  تنها گوشــه ای  از ویژگی های  
خانــدان  پهلوی  دوم  اســت. در چند 
سال  آخر حکومت  رژیم  پهلوی، مبالغ  
هنگفتی - بالغ  بــر 2میلیارد دالر- از 
درآمدهــای  نفتی  به طور مســتقیم  
به حســاب بانکی  متعلق  بــه  اعضای  
خانواده  ســلطنتی  در خارج  از کشور 
واریز می شد که  این  انتقاالت  هرگز در 
خزانه  کشور ثبت  نشد. ارتشبد سابق 
فردوســت تأکید کرده است که »در 
دوران مســئولیتم در بازرسی متوجه 
شــدم که اصوال موارد سوءاستفاده و 
حیف و میل نهایت نــدارد در دوران 
13ساله نخســت وزیری هویدا همه 
می چاپیدند و هویدا کامال نسبت به این 

وضع بی تفاوت بود.«

بدین ترتیب، خانواده  پهلوی  در اوایل  دهه 1350 
به ثروتمندترین  خانواده  ســوداگر ایران  تبدیل 
شدند؛ شــراکت  هر یک  از افراد این  خانواده  در 
کارخانه های  ساخت  ماشین آالت، مجتمع های  
اتومبیل ســازی، تولیــدات  ســاختمانی  و 
ساختمان ســازی، شــرکت های  معدنــی  و 
کارخانجات  نســاجی  امری  رایج بود. بیشــتر 
دارایی ها نیز توســط »بنیاد پهلوی« مدیریت  
و اداره  می شد که در ســال 1337 به بهانه امور 

بشردوستانه تاسیس  شده بود.
 شاه همواره سعی می کرد فساد مالی در خانواده 
سلطنتی را به نحوی توجیه و غیرمستقیم تأیید 
کند. بنابراین، گاه می شد که نظرهای مضحک 
و عجیب و غریبی هم اظهــار کند؛ از آن جمله 
پاسخ شاه در پرسش خبرنگار فرانسوی اولیویه 
وارن مبنی بر اینکه: »گفته می شــود که فساد 
بخشی از اطرافیان شما را هم در امان نگذاشته 
است« چنین بود: »همه  چیز ممکن است ولی 
در این مورد به خصوص )فساد مالی( باید بگویم 

که این فساد نیست بلکه مثل بقیه رفتار کردن 
اســت، یعنی مثل کســانی که کامال حق کار 
کردن و معامله کردن را دارند، به عبارت دیگر 
اطرافیان من هم حق دارند در شرایط مشابه با 
دیگران برای امرار معاش خود فعالیت داشــته 
باشند.«   فعالیت اقتصادی خاندان پهلوی حد 
و حصری نداشــت و آنان در هر کار سودآوری 
حضور داشتند و با اســتفاده از رانت خانوادگی 
در هر فعالیت اقتصادی صاحب ســهم بودند. 
اسراف، تجمل، دزدی، رشــوه  و در یک  کالم  
فساد خاندان  سلطنتی  و مقامات  بلندپایه  پهلوی 
در دهه50 به اصلی  ترین بحران  موجود در کشور 
تبدیل شده بود. اختاپوس  فساد مالی  در تاریخ  
معاصر ایران  نه تنها قهرمانان  ملی  بزرگی  چون  
میرزاتقی خــان  امیرکبیــر را به دلیل آزادگی 
و وطن دوســتی قربانی  کرد، بلکه  با گسستن   
رشــته های  اقتصاد و فرهنگ  و سیاست  ملی، 
ملت  و سرزمین  ایران  را به النه هزارگونه  محنت  

و بال بدل کرده  بود.

ریخت و پاش از جیب ملت
در دوره های اخیر خصوصاً از قاجاریه به بعد به خاطر ثبت و ضبط 
بیشــتر وقایع با دقت و امعان نظر بیشتری می توان مسئله هدیه 
دادن به خارجی ها را مورد بررســی قرار داد. تا پیش از روی کار 
آمدن سلسله  پهلوی در سال1304 جز موارد استثنایی و نادر، 
هدایایی که به هیأت های خارجی اهدا می شد، متناسب با عرف 
بین الملل بود. این هدایــا در اکثر موارد ارزش مــادی فراوانی 
نداشت و جنبه  سمبلیک و یادگاری آن مهم تر بود. در دوره  پهلوی 
برخالف تمام عرف های بین المللی، شــیوه ای در دادن هدیه به 
خارجی ها و حاتم بخشی های نامتعارف رواج یافت که مشابه آن 
در کمتر برهه ای از تاریخ ایران دیده شده است. نمونه ای اندک 

از هزاران را بخوانید.

گزارش

یک دست جواهر نفیس هدیه به همسر کندی
...  در سفر محمدرضا پهلوی به آمریکا و در یک مجلس شام خصوصی، محمدرضا 
پهلوي یک دست جواهر فوق العاده نفیس و منحصربه فرد شامل »گردنبند برلیان، 
گل سینه الماس، دستبند جواهرنشان، انگشتر الماس و گوشواره های برلیان« را 
به ژاکلین کندی]همسر جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا[ هدیه داد و 
در برابر سخاوتمندی بزرگ و بی نظیر شاه، کندی یک نقاشی آبرنگ به فرح هدیه 
داد و مدعی شد که این نقاشی از کارهای خود او در زمان تحصیلش است. ژاکلین 
هم که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود یک کراوات رنگ و رو رفته به محمدرضا 
هدیه داد و ادعا کرد که این کروات متعلق به جورج واشنگتن]اولین رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا[ بوده است! هدایای رئیس جمهور آمریکا و همسرش حتی 
یک دالر هم ارزش نداشت! درحالی که من می دانســتم محمدرضا برای خرید 

جواهرهای عتیقه صدهاهزار دالر هزینه کرده است...

تطمیع مطبوعات و خبرنگاران خارجی
سفیر وقت ایران در سوئیس یک بار برای تهیه پمادی جهت مداوای 

خارش دست شاه، هواپیمایی را دربســت به لندن فرستاد تا 
10حلقه از پماد موردنظر را برای شاه بیاورد، زیرا 
پمادی با نام مورد دستور شاه در سوئیس وجود 
نداشت، بلکه مشابه آن با نامی دیگر موجود بود 

اما سفیر معتقد بود امر شاه باید همانطور که هست 
اجرا شود... ولخرجی های شاه و اطرافیان در سوئیس 

تا بدان حد بــود که بارها مورد اعتــراض مطبوعات 
سوئیسی و اروپایی قرار گرفته بود، اما سفیر می کوشید 

با دادن هدایای گرانقیمت بــه روزنامه نگاران 
صدای آنها را خامــوش کند، اما برخی 

پول می گرفتند و در عین حال به 
انتقادات خود شدت می دادند. 

ایــن اعتراضــات منجر به 
تظاهرات دانشجویی علیه 
حضور شــاه در سوئیس 

می شد.

پرداخت های بی حساب به خانم های خاص
به گفته منابع موجود، این افــراد با پرداخت هزینه هــای هنگفت، فواحش و 
روسپی های فراوانی را به ایران دعوت و موجبات کامیابی شاه را فراهم می کردند.  
فردوست در مورد پرداخت پول به این افراد می نویسد: »در مسافرت به آمریکا 
در نیویورک من 2نفر را به محمدرضا معرفی کــردم. یکی »گریس کلی« بود 
که در آن زمان آرتیســت تئاتر بود و دوبار با او مالقات کرد و محمدرضا به وی 
یک سری جواهرات به ارزش حدود یک میلیون دالر داد. این زن  بعدها همسر 
پرنس موناکو شد و اخیرا در یک تصادف اتومبیل درگذشت. نفر دوم یک دختر 
آمریکایی 19ســاله بود که ملکه زیبایی جهان بود. محمدرضا مرا فرستاد و او 
را آوردم و چندبار با محمدرضا مالقات کرد و به او نیز یک سری جواهر داد که 

حدود یک میلیون دالر ارزش داشت..«

تقدیم لیموزین به پادشاه افغانستان
در خاطرات علم آمده است: »ظاهرشاه، پادشاه مخلوع افغانستان تقاضای 
10هزار دالر برای خریدن یک اتومبیل لیموزین دیگر کرده است. شاه در 
پاسخ گفت »خب البته تقاضایش را برآورده می کنیم. خداوند به ما امکان داده 

که به کسان بدشانس تر از خودمان کمک کنیم.« ضمنا به من دستور 
داد تحقیق کنم که آیا عبدالولی خان هم به کمک مالی نیاز دارد.« 
وي همچنین ادامه داد »مستمری ای برای واالحضرت بلقیس درنظر 

گرفته ایم، اما درست نیست که شوهرش کامال به او متکی باشد.«

پرداخت های هنگفت به هنرپیشگان و خوانندگان زن
راجع به بخشش های محمدرضا به زنان خارجی مطالبی نوشته شده که تعجب آور 
است. به گفته مینو صمیمی که از نزدیک با شاه و فرح در سوئیس ارتباط داشت، وی 
با بسیاری از هنرپیشگان و خوانندگان معروف اروپایی ارتباط داشت و به همین سبب 
مبالغ هنگفتی نیز به آنها می پرداخت.  فریدون هویدا نیز در این باره نوشــته است: 
»]شــاه[ در خالل دیدار از پاریس، یکی، دو روز عصرها که وقت آزاد داشت به چند 
کاباره شبانه سر زد و مدتی را در مصاحبت با دختران معرفی شده از سوی دوستان 
خود گذراند که به آنهــا هدایایی گران قیمت نیز داد. چندمــاه بعد در یک مجلس 
میهمانی به یکی از همان دخترهایی که مدتی را با شــاه ســرکرده بود برخوردم و 

او با افتخار فراوان انگشتر الماسی را که از شاه هدیه گرفته بود به من نشان داد...«

بذل و بخشش شاهانه
در کنار سفرهای تفریحی پرهزینه، شاه به خاطر مسائل بین المللی نیز به بسیاری از کشورهای 
جهان سفر می کرد.  در همه  این سفرها به بذل و بخشش می پرداخت و مبالغ هنگفتی را از این 
طریق بر باد می داد. این هدایا تقریبا به همه کسانی که در طول سفر با شاه مواجه می شدند- از 

مستخدمین گرفته تا مقامات عالیه- تعلق می گرفت.

اموال پهلوی ها  در ایران
پروفسور »شاپور رواسانی« استاد دانشگاه اولدنبورگ آلمان در کتاب 
»ایران« فهرستی از کارخانه های متعلق به خاندان پهلوی و خانواده های 
وابسته به آن را منتشر کرده است که شامل 527کارخانه و مؤسسه مالی 
در ایران می شود. 137مؤسسات مالی و کارخانه  به شاه و منسوبین نزدیک 
به او، 74واحد به فرمانفرماییان، 67واحد به خسروشــاهی، 61واحد به 
الجوردی، 33واحد به خاندان ثابت پاسال، 38واحد به رضایی، 31واحد 
به فوالدی، 22واحد به اخوان، 17واحد به القانیان، 16واحد به تیمورتاش، 

10واحد به خیامی و... تعلق داشت.

فعالیت اقتصادی خاندان پهلوی حد و حصری نداشــت و آنان در هر زمینه سودآوری حضور داشتند 
و با استفاده از رانت خانوادگی در هر فعالیت اقتصادی صاحب ســهم بودند. از این رو با وجود انحصار 

بی حد و حصر در بازار داخلی، دیگر کسی  را یارای  رقابت  با آنها نبود. 

اشرف پهلویخواندان ایران خوار
ثروتمندترین فرد بعد از شاه

اشــرف، خواهر دوقلوی محمدرضا، بعد از برادرش 
ثروتمندترین فرد خانواده  پهلوی به حساب می آمد. 

دفتر او با نفوذی که در کشــور داشــت، به صورت یک 
ســازمان موازی با دولت در برنامه ریــزی و مدیریت 
طرح های اقتصادی و تجاری بسیار فعال بود. او توانست 
از راه های غیرقانونی و سوءاستفاده از موقعیتش یکی از 
ثروتمندترین افراد خاندان پهلوی و از سرمایه داران بزرگ 
جهان شود. براساس اسناد به دست آمده از دوره پهلوی، 
اشرف در تحمیل هزینه سفر به دولت، گوی سبقت را از 
دیگر اعضای خانواده ربوده بود. بخشی از این هزینه ها 
به این شرح است: مبلغ 2میلیون دالر برای مسافرت به 
سوئیس، 300هزار دالر برای مسافرت یک ماه و نیمه به 
سوئیس و تایلند، 3میلیون فرانک فرانسه برای مسافرت 
به پاریس.« اشرف با سوءاستفاده از قدرتش سازمان های 
دولتی را وادار می کرد خــارج از مقررات مناقصه با یک 
شرکت خارجی قرارداد ببندند و خود نیز مبالغ هنگفتی 
از این معامله نصیبش می شد. فریدون هویدا در کتابش 
آورده است:  »اشرف به وسیله پسر بزرگش توانسته است 
کمیســیون کالنی به خاطر عقد قرارداد مقاطعه کاری 
با چند کنسرســیوم بین المللی، فروش های کمپانی 
فرانسوی »داسو« به ایران، پروژه نیروگاه حرارتی ساخت 
کمپانی »براون باوری« سوئیس و مقاطعه تأسیسات بندر 

چابهار توسط کمپانی »براون اندروت« دریافت کند. «

محمودرضا پهلوی
شریک کارخانه های بزرگ

محمودرضا، برادر دیگر پهلوی دوم در سهام بسیاری از 
شرکت ها و کمپانی های بزرگ سهیم بود. کسب سهام 
بسیاری از کارخانجات و مؤسســات اقتصادی توسط 
محمودرضا، به دلیل جایگاهش به عنوان یکی از اعضای 
خانواده ســلطنتی بود، چون این جایگاه می توانست 
برای صاحبان و ســایر سهامداران ســودآور و پول ساز 
باشد. صاحبان شرکت ها با کمک شریک درباری شان 
می توانســتند از موانع قانونی گمرکــی و مالیاتی به 
راحتی عبور کنند. بر اساس کتاب »خاندان پهلوی به 
روایت اسناد« از مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 
محمدرضا مالک 24مؤسسه  صنعتی، چندین معدن، یک 
کارخانه آجر و یک کارخانه الستیک اتومبیل بود. اسامی 
بانک ها و مؤسســاتی که با محمودرضا پهلوی شراکت 
داشته اند عبارتند از: شــرکت فیروزه  مشهد، شرکت 
صنعتی شهوند، شرکت معدنی دونا، شرکت معدنی ایران 
و رومانی، شرکت دونا ســنگ، شرکت معدنی نورگان، 
شرکت شه باف، شرکت بریجستون ایران، شرکت ایران 
پوبلن، شــرکت آجر جنوب، شرکت ساختمانی کلید، 
شرکت عمران ملک شهر، شرکت خانه سازی و توسعه 
تهران بزرگ، شرکت شهرسازی و ساختمانی فرح آباد، 
شرکت کشت و صنعت شــهیاران، شرکت کشاورزی 
کیان شهر، شرکت کشاورزی و دامپروری ایران، شرکت 

صنایع و کشاورزی کل تپه و... .

عبدالرضا پهلوی
سلطان شکار ایران

عبدالرضا، چهارمین پســر رضاشــاه عالقه زیادی به 
آب و هوای خوش شمال کشور داشت و جزو مالکان و 
زمین داران بزرگ اســتان مازندران به ویژه شهر ساری 
بود. از زمین های سرســبز و حاصلخیز شمال، نزدیک 
به 3هزار و700هکتار به این شاهزاده واگذار شده بود که 
از فروش گندم آن به وزارت کشــاورزی سود سرشاری 
عایدش می شد. عالوه بر اینها عبدالرضا در صنایع هم 
دست داشت و جزو سهامداران گروه کارخانه های نورد 
آلومینیم و شرکت ماشین آالت کشاورزی جاندیر بود. او 
که به خاطر عالقه  افراطی اش به شکار گونه های وحشی 
حیوانات کمیاب، به نوعی سلطان شکار ایران نام گرفته 
بود، مالکیت شرکت شکار ایران را هم در اختیار داشت. 
عبدالرضا به اینها قانع نبود و برای افزایش درآمدهای 
خود به معامالت غیرقانونی و دریافت رشوه از شرکت های 
اقتصادی برای عقد قراردادهای ساختگی مشغول بود. 
طبق اســناد پایگاه »اطالع رســانی پژوهشکده تاریخ 
معاصر«، یکی از ده ها مورد رشوه خواری عبدالرضا مربوط 
به قرارداد ساخت کارخانه  کاغذسازی در شمال ایران 
توسط یک شرکت کانادایی بود. در این معامله، عبدالرضا 
با استفاده از نفوذ خود از وزیر دارایی می خواهد که مبلغ 
قرارداد ساخت کارخانه از 80میلیون به یکصد میلیون 
دالر افزایش دهد و در مقابل شــرکت کانادایی، مبلغ 

12میلیون دالر به حساب او واریز می کند.
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»فخرالدین عظیمی« استاد دانشگاه آمریکا
عامالن رانت های دولتی

فخرالدیــن عظیمــی، اســتاد دانشــگاه 
»کنتیکــت« در کتابــی بــا عنوان 

»به دنبال دمکراســی در ایران« که 
توسط دانشــگاه هاروارد آمریکا به 
زبان انگلیسی منتشر شد، عامالن 
اصلی فســاد دولتی در ایــران را 

بســیاری از اعضای دودمان پهلوی 
معرفی می کند. نویسنده با اشاره به بی توجهی 

محمدرضا پهلوی به مسئله فساد گسترده در دربار می نویسد: 
»مشکل ناخوشایندی که رژیم )پهلوی( هیچ وقت توان مقابله یا 
حتی اظهارنظر علنی درباره آن را نداشت، فساد دربار سلطنتی 
بود. بسیاری از اعضای خاندان پهلوی خودشان عامالن اصلی 
فساد بودند، که خود آن )فساد( نیز اغلب شکل های مهارنشدنی 
به خود می گرفت. آنها )اعضای دربار( نه تنها در انواع متعددی 
از شــرکت های خصوصی سودآور شــریک بودند بلکه به طرز 
محســوس تری خودشــان را از طریق نفوذی که بر مدیریت 
شرکت های دولتی و نهادهای عمومی داشتند، ثروتمندتر کرده 
بودند.« این استاد دانشگاه آمریکایی با بیان اینکه فساد در رژیم 
پهلوی به یک فعالیت نهادینه شــده و رسمی در ادارات دولتی 
تبدیل شــده بود، توضیح می دهد: »در دهه۱۹۷۰ همه گیری 
فساد در سطوح باالی )مملکت(، که از دید ناظران خارجی بسیار 
شــایع تر از هر مکانی در خاورمیانه بــود، کامال برخالف هدف 
ادعایی رژیم مبنی بر اصــالح دولتی بود... با وجود اتخاذ تدابیر 
متعدد ضد فساد، ســفارتخانه آمریکا در سال ۱۹۷۳ )۱۳۵۲( 

گزارش داد که تمام آن طرح ها بی فایده بودند.«

پروفسور »خوان خوزه لینز« جامعه شناس اسپانیایی
بنیاد پرورش دهنده فساد

پروفســور»خوان خــوزه لینــز«، 
جامعه شناس اســپانیایی و استاد 
دانشــگاه ییــل در آمریــکا، در 
کتــاب »رژیم های ســلطانی« با 
همکاری هوشنگ شــهابی تأکید 

می کنــد که فســاد در رژیم پهلوی 
به صورت رسمی و دولتی درآمده و نه تنها 

مقامات بلکه ســازمان های دولتی را هم دربرگرفته اســت. در 
این کتاب با اشاره به نهادینه  شدن فســاد دولتی در حکومت 
پهلوی دوم، از گزارش های ســازمان مرکزی اطالعات آمریکا 
)سیا( اینگونه نقل قول شده است: »بوستاک و جونز متفق القول 
اعالم کردند بنیاد پهلوی، اســماً یک بنیاد خیریه بود، رســماً 
پرورش دهنده فســاد بود... با این حال، ایــن فقط »نوک کوه 
یخ« فساد رسمی و سلطنتی در داخل و خارج ایران بود. یکی از 
گزارش های سیا در نیمه دهه۱۹۷۰، دربار سلطنتی را »مرکز 
گمراهی و تباهی، فساد و نفوذ غیرقانونی« توصیف می کرد.« 
گزارش سیا در سال۱۹۷۶میالدی )۱۳۵۵شمسی( افشا کرد 
که شاهزاده اشــرف، خواهر دوقلوی شاه، »شهرت افسانه ای از 
فساد مالی« داشــته و تأکید می کرد که شهرام، پسر او نیز یک 
دالل بود که دارایی هایی در حدود ۲۰شرکت داشت و برخی از 
آنها به عنوان پوششی برای قمارهای تجاری غیرقانونی اشرف 
فعالیت می کرد.« پروفسور لینز درباره فراگیر بودن فساد دولتی 
و رانت خواری در بین اعضای خاندان ســلطنتی می نویســد: 
»شــهبانو، برادران و خواهران شــاه و دیگر بستگان او، همگی 
کاالهایی را )شامل سرمایه برای ماجراجویی های تجاری خود( 
وارد کردند بدون اینکه تعرفه های گمرکی را بپردازند. آنها حتی 
برای دیگران در بخش خصوصی نیز چنین معافیت هایی را فراهم 
می کردند. به تبع آن، مقامات دربار نیز در این مســئله دخیل 

می شدند و دیگر مصادیق عملی فساد را هم انجام می دادند.«

حسین فردوست، نویسنده
بی توجهی محمدرضا به حیف و میل اموال دولتی

حسین فردوست، نویسنده کتاب ظهور و 
سقوط سلطنت پهلوی، در سال های 

حضورش در دفتــر ویژه اطالعات و 
بازرسی شاهنشاهی با هزاران مورد 
اختالس در سطح مقامات عالی رتبه 
کشور آشنا بود. او در کتابش نوشته 

اســت: »در دوران مسئولیتم در بازرسی 
متوجه شدم که اصوال موارد سوءاســتفاده و حیف و میل نهایت 
ندارد. در دوران ۱۳ساله نخست وزیری هویدا همه می چاپیدند و 
هویدا کامال نسبت به این وضع بی تفاوت بود. درصورتی که یکی 
از مهم ترین وظایف رئیس دولت جلوگیری از فساد و حیف و میل 
اموال دولتی اســت. در هیچ زمانی به اندازه دوران هویدا فســاد 
گســترده نبود و او چون جلب رضایت محمدرضــا را می طلبید 
نمی خواست کســی را از خود ناراضی کند و به همین دلیل نیز 
صدارت او طوالنی شد. من هر ۲ماه یک بار از طرف افسر دفتر ویژه 
که مسئول پیگیری پرونده ها بود، پیشرفت کار را سؤال می کردم. 
اصال پیشــرفتی وجود نداشــت و صفر بود، همه پرونده ها طبق 
دستور شفاهی نخست وزیر به وزیر دادگستری، رسیدگی نمی شد 
و محمدرضا نیز اهمیتی به این امر نمی داد و از نظر او بی ایراد بود.«

11میلیارد دالر در بانک های آمریکا
 »قاسم تبریزی« پژوهشگر تاریخ معاصر با مراجعه 
به اسناد و کتاب ها می گوید:»پهلوی ها 11میلیارد 
دالر در آمریکا پول داشــتند که بخشی از آن را 
آمریکایی ها تصاحب کردند. حبیب ثابت و برخی 
افراد دیگر با هماهنگی و به عنوان شکایت از این 
پول برداشت کردند. بخش دیگری از این اموال در 

اختیار فرح و رضاپهلوی قرار گرفت و... .«

خروج 2میلیارد دالر 
بانک مرکزی ایران در روزهــای آغاز انقالب 
لیســتی از 1۷۷ نفر از اشخاص برجسته )رژیم 
پهلوی( منتشر کرد که حدود ۲ میلیارد دالر را به 
خارج از کشور منتقل کرده بودند. برخی از افراد 

نامشان  در زیر آمده است:

ـ جعفر شریف امامی: حدود ۳۱میلیون دالر
ـ غالمعلی اویسی: ۱۵ میلیون دالر

ـ نمازی: ۹ میلیون دالر
ـ ناصر مقدم: ۲ میلیون دالر

ـ شهردار وقت تهران: ۶ میلیون دالر
ـ وزیر وقت بهداشت: ۷میلیون دالر

ـ مدیر شرکت نفت: بیش از ۶۰ میلیون دالر

جزیره ای در اسپانیا
 این جزیره را سال 135۰به مبلغ ۷۰۰ میلیون دالر 
خرید و در مرکز جزیره یک ساختمان مدرن ساخت. 
اطراف آن را با دیوارهای مرتفع به ســبک قرون 
وسطی محصور کرد و بقیه اراضی را هم به قطعات 
چند هزار متری تقسیم و به سران نظامی و رجال 

سیاسی فروخت.

سرمایه هایی که شاه هنگام فرار از ایران 
با خود برد

شاه در خارج از کشور چقدر دارایی داشت؟

اموالی که شاه و فرح در ۲۶دی ماه از ایران خارج کردند
 به قدری بوده است که  بازماندگانشان با گذشت بیش از 44سال همچنان

 شاهانه زندگی می کنند

 5026
عدد الماس

 368
حبه مروارید

50
 قطعه زمرد

 118
میلیون دالر منابع ارزی ایران در لندن و 

نیویورک تصاحب شد

35 
میلیارد دالر، توسط محمدرضا پهلوی 
هنگام فرار به خارج از ایران منتقل شد

  یه نقل از روزنامه فایننشنال تایمز 
سال 1357

12
 میلیارد دالر به حساب بانکی پهلوی
 در سوئیس توسط پهلوی واریز شد
به نقل از واشنگتن پست)17ژانویه 1979(

 50
میلیون دالر منابع ارزی بانک های ایران 

به خارج منتقل شد

چمدان384
امیراسالن افشار، آخرین رئیس کل تشریفات 

محمدرضا پهلوی در کتاب »سروها در باد«:
 »10روز مانده به سفر همه اثاث ملکه فرح

 به دستور شاه، در صندوق های خریداری شده
 از یک مؤسسه خارجی بسته بندی شد.

 تعداد چمدان ها و صندوق ها به 384عدد 
می رسید.«

اسناد و مدارک موجود در ایران نشان می دهد بخشی از 
امالک محمدرضا پهلوی در ایران شامل ۲۲۰ هکتار زمین 
بود که قبل از خروج از کشور در سال 5۷ به فروش رفت 
و به صورت ارز از کشور خارج شــد. با این حال براساس 
آمارهایی که روزنامه ها و نشــریات آمریکایی منتشر 
کردند ثروت شاه شبکه پیچیده ای از شرکت ها، بنیادها، 
حســاب های بانکی، زمینی در کوستادل سول اسپانیا، 
ویالیی در ســنت موریس ســوئیس که بعدها سیلویو 
برلوسکونی آن را خرید و امالکی در نقاط مختلف دنیا بود.

31میلیارد دالر 

220هکتار زمین 

اردشــیر زاهدی از نزدیکان خاص دربــار پهلوی گفته 
بود:»دادستان تهران در زمان شــریف امامی فهرست 
دقیقی از افرادی که پول هایی را به شکل ارز خارج کرده 
بودند، اســتخراج کرد. در میان این فهرســت شخص 
اعلیحضرت به خروج 31میلیارد دالر از کشــور متهم 

شده بود.«

 ملک بزرگی در منطقه کوه های راکی آمریکا: 

 براساس نوشته روزنامه »دیلی اکسپرس« چاپ لندن سال 1978 
قیمت این ملک یک میلیون پوند انگلیس بود

 خانه و پارک مجلل در حومه لندن

 قصر و باغ های »استیل مانس«

 ملکه الیزابت دوم در این قصر متولد شد.

 باغ و ساختمانی مجلل در ناپل )ایتالیا(

 باغ بزرگ و ویالیی مجلل در کاپری

 قصر مجلل در سنت موریس

شاه زمستان ها را در آنجا می گذراند 
به نحوی که سنت موریس سوئیس در 
بین دیپلمات های خارجی به پایتخت 

زمستانی ایران معروف بود.

35شرکت صنایع غذایی
جزو دارایی های پهلوی 
بود. شــرکت های قند 
کرج، پارس و مرودشت، 
دزفول، فسا، کرمانشاه و 
لرستان، شرکت تولیدی کارخانه قند و 
تصفیه شکر اهواز، شرکت زرنو، شرکت 
دامداری و کشاورزی ایران اسکاتیش، 
تولیدی وردا، صنایع کشاورزی گل تپه 

و... نمونه ای از آنهاست.

16هتل 
در کشور یا کلیه سهام 
آنها در دست بنیاد پهلوی 
بود یا در سهامش شرکت 
داشــت که می توان به 
هتل های بابلســر، ونک، رامسر، آریا، 
شــرایتون، کورش، چالوس، داریوش، 
گامرون، پرسپولیس، هایت خزر، هایت 
مشهد، هیلتون تهران، تخت سر آبعلی، 

شاهی، بوعلی همدان و …اشاره کرد.

25شرکت  خدماتی
 سهامدارانش پهلوی و 
افراد مرتبط با او بودند. 
این شرکت ها در زمینه 
هواپیمایــی، خدمات 
دریایی، حفاری، سینمایی، ورزشی، 
جهانگردی، توریســتی و... فعالیت 
می کردند که می توان بــه عمرانی و 
توریستی نمک آبرود، لیزینگ ایران، 
هتل های لوکس ایران و... اشاره داشت.

8معدن
 سهامدارانش بنیاد پهلوی یا شخص محمدرضا شاه بود. 
این معادن شامل شــرکت معدنی سنگواره، آبسنگ، 
فیروزه مشهد، صنعتی شــهوند، معدنی دونا، معدنی 

ایران و رومانی، دونا سنگ و معادن نورکان می شود.

7شرکت  بازرگانی
 ســهامدارانش بنیادپهلوی بود که شــامل شرکت 
بهداشتی عمران، ماشین آالت عمرانی، سولرز ایران، 
آپریل موزیک، تولیدی و بازرگانی مهرآفرین، توسعه 

تجارت شه آوران، بی. اند. اف و...است.

11شرکت صنایع ساختمانی
 سیمان فارس و خوزستان، ســیمان آبیک قزوین، 
سیمان تهران، صنایع سیمان غرب، شرکت پارسوئد 
آجر جنوب، گچ تهران، ایرانیت، پالست ایران و آهک 

چالوس می شود. سهامدارانش بنیاد پهلوی و اطرافیانش بودند.

4شرکت نساجی
 شه باف، ایران پوپلین، ریســندگی و بافندگی آذر 
اصفهان و ریســندگی و بافندگی کرج سهامدارانش 
محمدرضا پهلوی و خانواده اش بودند. سهام هر شرکت 

حداقل ۲۰۰میلیون ریال بود.

فرح پهلوی
به نام خیریه به کام ملکه

فرح دیبا که پس از ازدواج بــا محمدرضا پهلوی 
به فرح پهلوی معروف شــد، در آغاز بــا ورود به 
فعالیت های خیرخواهانه و تأســیس انجمن ها و 
نهادهایی در این راستا عالوه بر اینکه توانست نگاه 
مثبت مردم طبقه پایین و متوسط و تحصیل کرده 
جامعــه را به دســت آورد، نفوذ زیــادی در میان 
صاحب منصبان دربار و سیاسیون نیز کسب کرد. 
از مهم ترین سازمان ها و نهادهایی که از سوی فرح 
تأسیس و توسط او اداره می شــد، می توان موارد 
ذیل را برشــمرد: جمعیت خیریه فــرح پهلوی، 
جمعیت کمک به جذامیــان ایران، جمعیت ملی 
مبارزه با ســرطان، ســازمان مهدکودک و ده ها 
سازمان دیگر که اداره این ســازمان ها به تنهایی 
توســط فرح صورت نمی گرفت، حتی در بسیاری 
موارد فقط نــام فرح به عنوان رئیــس یکی از این 
سازمان ها مطرح بود و عمال اداره اینها که در اغلب 
موارد بودجه هنگفتی از دربار را به خود اختصاص 
می داد، توسط یکی از اطرافیان نزدیک فرح انجام 
می شد. براساس اســناد تاریخی افزایش دخالت 
فرح در مســائل مهم سیاسی و اقتصادی مملکتی 
به  خود وی محدود نمی شد و اکثر نزدیکان به وی 
مستقیم یا غیرمستقیم در تصمیمات مهم مملکتی 

تأثیرگذار بودند.

شمس پهلوی
زمین خوار بزرگ

 نخستین فرزند رضا خان از همسر دومش، تاج الملوک و 
خواهر تنی محمدرضا شاه پهلوی که شاهدخت شمس 
پهلوی لقب داشت، در فعالیت های اقتصادی، تجاری و 
ملکی بسیار فعال بود. شمس عالوه بر زمین هایی که از 
پدرش به او ارث رسیده بود، با اتکا به موقعیت خانوادگی 
و توسل به فعالیت های زمین خواری، صاحب زمین های 
زیادی شد. فریدون هویدا در کتاب »سقوط شاه« آورده: 
»شمس عالوه بر سوءاستفاده از اموال دولتی برای منافع 
شــخصی خود، به همراه همســر و فرزندانش صاحب 
یا ســهامدار عمده  چندین مؤسسه اقتصادی از جمله: 
»شرکت پرشــین متال فورمز، شــرکت صنعتی آلوم 
شارس، شرکت ساختمانی فرامین، شرکت شهر صنعتی 
کورش، شرکت ساختمانی و مهندسی مهرشهر و ده ها 
شرکت و مؤسسه اقتصادی بود. به رغم ثروت هنگفت، 
شــمس به تجارت الماس و تجارت خــودرو و فروش 
غیرقانونی آثار باســتانی عالقه زیادی داشت. فریدون 
هویدا در کتاب خاطرات خود در این باره نوشــته است: 
»عمل زشتی که شــمس انجام می داد، گرفتن مبالغ 
هنگفت از واردکنندگان اشیای گرانبها، طال، جواهر و 
کاالهای پرقیمت بود. سرمایه داران به او باغ می دادند 
و در مقابل، کاالهای خود را به عنوان دربار شاهنشاهی 
وارد مملکت می کردند و از هرگونه بازرســی و مالیات 

معاف می شدند.« 

توران امیرسلیمانی
تصاحب روستا

در کنار فرزنــدان پهلوی اول، همســران وی نیز 
از موقعیت و جایگاهشــان به منظور دستیابی به 
منافع اقتصادی بیشــتر بهره بــرداری می کردند. 
ملکه توران امیرسلیمانی، سومین همسر رضاخان 
و مادر غالمرضا، که زندگی مشــترکش با رضاشاه 
فقط یک سال دوام داشــت، زمانی که از واگذاری 
امالک ســلطنتی در مازندران به درباریان مطلع 
شد، از محمدرضا خواست یکی از دهات مزروعی 
مازندران را به او واگذار کند و شــاه موافقت کرد. 
از این رو، ملکه توران یکــی از زمین های مرغوب 
مازندران به نام ایزده از توابع آمل را که یک سویش 
به ساحل و سوی دیگرش تا جنگل امتداد داشت، 
انتخاب کرد و با پرداخــت ۳۰۰هزار تومان، مالک 
۳دانگ از دهستان ایزده شد  و ظرف مدت ۳سال، 
زمین ها را به ۵۰۰هکتار توســعه داد. به نوشــته 
کتاب »خاندان پهلــوی به روایت اســناد« ملکه 
توران وقتی از اعتبارات کالن دولت برای ســاخت 
مسکن باخبر شد، به فکر اســتفاده از آن و ساخت 
شــهرکی با نام تورانشــهر افتاد. از این رو در اواخر 
سال۵۳، با یک معمار آلمانی قراردادی بست تا این 
شهرک در زمینی به مساحت ۷۰۰هزار مترمربع در 
جنوب تهران ساخته شود؛ هر چند به علت پاره ای 

مشکالت این پروژه ناکام ماند.

محمد خاتمی
رشوه خوار حرفه ای

محمد خاتمی، شــوهر فاطمه، خواهر شاه بود که با 
رشــوه خواری و نفوذ خود در دربار به ثروت  هنگفتی 
رســیده بود. فریدون هویدا در کتاب خاطرات خود 
دراین باره نوشته است: »... یک بار کمیسیون تحقیق 
سنای آمریکا افشا کرد که در جریان یکی از معامالت 
با کمپانی های آمریکایی، عده زیادی ازجمله ارتشبد 
محمد خاتمی، شوهرخواهر شاه و فرمانده  نیروی هوایی 
ایران به اتفاق شهرام، پسر بزرگ واالحضرت اشرف، 
رشوه  هنگفتی دریافت کرده اند و... .« خاتمی که به علت 
خدماتی که به شاه کرد، موفق شد به کسوت دامادی 
شاه دربیاید و پست فرماندهی نیروی هوایی را به دست 
آورد، خرید تمامی ابزار، وســایل و سالح های نیروی 
هوایی از خارج را به دســت گرفت. در کتاب »خاندان 
پهلوی به روایت اســناد«، از مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران آمده است: »در جریان خرید هواپیماهای 
جنگــی اف ـ۱4از کمپانی آمریکایــی گرومن، مبلغ 
۳/۹میلیون دالر به او پرداخت شد تا موافقت وی در 
این معامله به دست آید. در مورد دیگری کمپانی راکول 
آمریکا برای فروش سیستم جاسوســی و اطالعات 
پیشرفته به ایران برای استفاده  دفاع هوایی که مبلغ 
۵۰۰میلیون دالر ارزش داشت، مبلغ قابل توجهی به 
خاتمی رشوه داد تا بتواند موافقت وی را برای انجام این 

معامله کسب کند.

مهدی و پرویز بوشهری
 ثروت کالن با حمایت اشرف

مهدی بوشهری، همسر سوم اشرف پهلوی، مدیر شرکت 
»تکنی ساز« بود. این شرکت که سهام عمده  اش متعلق 
به اشرف بود، اکثر مناقصات دولتی را به خود اختصاص 
می داد و پروژه های نان و آبدار را در دســت می گرفت. 
بوشهری با استفاده از رانت همسر خود به قدرت و ثروت 
فراوانی دســت یافت. او در هر فعالیت اقتصادی مانند 
ساختمان ســازی، شهرک ســازی، صنایع کشاورزی، 
دامداری و امور هنری و فیلمســازی با پشتوانه اشرف 
حضور داشت و منافع سرشــاری را به دست می آورد. 
بوشهری پس از آنکه مورد غضب اشــرف قرار گرفت، 
به پاریس رفت و با پشــتیبانی دربار بــه فعالیت های 
اقتصادی خــود ادامه داد. او پــس از مراجعت به ایران 
شرکت گسترش صنایع سینمایی ایران را تأسیس کرد 
و از طریق آن موفق به دریافت وام ها و اعتبارات کالن و 
وسیع از بانک های رژیم شد. بوشهری به بهانه اعتالی 
سینمای ایران و با استفاده از نفوذ همسرش، مبالغ کالنی 
را از خزانه مملکت به غارت برد. پرویز، برادر مهدی هم 
جزو رجال سیاســی و نظامی ایران محسوب می شد. 
براساس کتاب »من و خاندان پهلوی« نوشته محمدعلی 
مسعود انصاری، پرویز به تجارت و دادوستد مشغول بود 
و شاید در میان تمامی افراد حلقه نزدیک فرح، هیچ کس 
به اندازه او از زدوبندها و رانت های درباری برای رسیدن 

به پول و ثروت بیشتر استفاده نکرده بود.

مسابقه غارتگری
در کتاب »زنان دربار« به روایت ســاواک درباره فساد مالی دربار و 
خانواده سلطنتی نوشته شده است:»فســاد به حدی بود که شاه در 
مهر سال ۵۷مجبور شد تا دستور دهد خانواده سلطنتی در معامالت 
دخالت نکنند. این در حالی بود که ساالنه تنها ۱۵میلیون دالر بودجه 
ایران در اختیار وزارت دربار قرار می گرفت تا صرف خوشگذرانی های 
خانواده شاه شود. البته این غیراز بودجه سری دولت بود که به دستور 
شــاه به مصرف ولخرجی های بی مورد می رسید. اشرف در تحمیل 
هزینه سفر به دولت، گوی سبقت را از همگان ربوده بود. طبق اسناد 
منتشر شده هزینه های اشرف در مسافرت ها به خارج، رشد تصاعدی 
داشته است. درحالی که در سال ۱۳4۹در مسافرتش به آمریکا فقط 
۱۰،۰۰۰دالر بابت مخارج از وزارت دربار گرفته بود، در سال ۱۳۵۶در 
سفری به آمریکا نیم میلیون )۵۰۰۰۰۰( دالر هزینه به خزانه دولت 
تحمیل کرد. البته اگر مسافرت های اشرف نیز مانند هزینه هایش از 
رشد برخوردار باشــد، باید تحمیل هزینه سفر اشرف بر دولت ایران 
سرسام آور باشد. طبق همان اسناد، اشرف برای مسافرت های خارجی 
خود در چند نوبت دیگر به دســتور وزارت دربار ارز گرفت: در کتاب 
»سقوط شاه« نوشته فریدون هویدا نوشته شده: »امیرعباس هویدا به 
نزدیکانش می گفت: تو نمی توانی درک کنی که در دربار چه می گذرد. 

مسابقه غارتگری است، النه فساد است.«

شاه در خارج از کشور چقدر دارایی داشت؟
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دوره پهلوی، دوره سلطه بیگانگان بود
مقایسه دستاوردهای انقالب و رشد و توسعه ایران پس از انقالب به روایت معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات تاریخ ایران

به گواه تاریختاریخ شفاهی

وقایع

بررسی دالیل ضعف اقتصاد ایران از نگاه شهریار زرشناس

تورم 50درصدی به همراه بیکاری و گرانی
  ادعای وضعیت مطلــوب اقتصادی در دوران 
پهلوی و آرزوی بازگشت به آن دوره ادعایی 
است که از ســوی برخی افراد ناآگاه مطرح 
می شود. شهریار زرشناس، استاد دانشگاه معتقد است کسی 
که بگوید وضع کنونی از زمان پهلوی بدتر است، یا تاریخ را 
نمی شناسد یا دروغ می گوید. زرشناس، در نشست تبیین گام 
دوم انقالب اسالمی که چندی پیش در مؤسسه آموزشی- 
پژوهشی امام خمینی)ره( برگزار شد، منشأ ضعف اقتصاد 
ایران را ساختار اقتصادی چندصد ساله کشور دانست. از نگاه 
این استاد و پژوهشــگر حوزه و دانشگاه، به وخامت اوضاع 

اقتصادی ایران در رژیم پهلوی پرداخته ایم.

مشکالت اصلی کشور ناشی از ساختار اقتصادی ماست که 
رهاورد رژیم پهلوی بوده و از ســوی استعمار نهادینه شده است. 
بیکاری، ســیکل های رکود و تورم، ظرفیت پایین بخش مولد و 

عدم اشتغال به ساختار اقتصادی ایران برمی گردد.
نظام سلطه جهانی سال1801سراغ ایران آمد. نخستین 
میوه جدی این طرح در مشروطه کاشته می شود و برای اینکه ایران 
را به کشوری سر به زیر مبدل کند، ارکان هویت ایرانیـ  اسالمی و 
زیرساخت اقتصادی و سیاســی را هدف قرار داد. آنها پروژه ای را 
دنبال کردند که شبه مدرنیزاسیون بود و از سوی رژیم پهلوی اجرا 
شد. ساخت سیاســی آن را رژیم پهلوی برعهده داشت و ساخت 
اقتصادی جدیدی را به نام شــبه مدرن که سرمایه داری ظالمانه 

استثماری ناتوان را جایگزین ساخت اقتصادی سنتی کردند.
ویژگی های این ساختار اقتصادی این است که بخش مولد 
با بخش غیرمولد متوازن نیســت و بخش مولد ضعیف و بخش 
غیرمولد بسیار بزرگ است. این مسئله سبب می شود تا اقتصاد 
همواره ضعیف بماند و البته این ساخت اقتصادی فقط متعلق به 

ایران نیست و آن را در بسیاری از کشورها پیاده کرده اند.
ایران در دوره پهلوی در ســال های 1352الی 1356تورم 
50درصدی به همراه بیکاری و گرانی داشــته و این مســئله در 

روزنامه های آن زمان کامال ثبت شده است.
گزارش های فقر، قطع آب و برق، کمبود مواد غذایی، بیکاری 
و گرانی و... از مواردی است که در دوران پهلوی وجود داشت، اما 

برخی چنین جلوه می دهند که آن دوران کامال گل و بلبل بود.
در دوران پهلوی فقط 15هزار فارغ التحصیل در کشور وجود 
داشت که دولت برای این تعداد نیز نمی توانست اشتغال ایجاد کند 
درحالی که در دوران کنونی 15میلیون فارغ التحصیل وجود دارد.

اعتقاد به اینکه پیشرفت اقتصادی منوط به ارتباط با نظام 
جهانی است یک ادعای نادرست به شمار می آید. برخی کشورها 
نظیر روسیه، ژاپن و چین اقتصاد خود را در دوران جدایی از نظام 
سلطه جهانی تقویت کردند، این در حالی است که برخی کشورها 
که حیاط خلوت آمریکا هستند با اقتصاد بسیار ضعیفی دست و 

پنجه نرم می کنند. 

حیف و میل اموال در دوره هویدا
حسین فردوست، طی سال ها حضور در »دفتر ویژه اطالعات« 
و بازرسی شاهنشــاهی، هزاران مورد اختالس و ارتشا در سطح 
مقامات عالی رتبه کشــور را در خاطراتش روایت کرده است. در 

بخشی از آن آمده است:
در دوران 13ساله نخست وزیری هویدا همه می چاپیدند و 
هویدا کامال نسبت به این وضع بی تفاوت بود، درصورتی که یکی از 
مهم ترین وظایف رئیس دولت جلوگیری از فساد و حیف ومیل 
اموال دولتی اســت. در هیچ زمانی به اندازه دوران هویدا فساد 
گســترده نبود و او چون جلب رضایت محمدرضا را می طلبید، 
نمی خواست کسی و در نهایت محمدرضا را از خود ناراضی کند و 

به همین دلیل نیز صدارت او طوالنی شد.
اشرف به هیچ چیزی بیش از مرد و پول عالقه نداشت. اشرف 
به عنوان یک کانال مهم ارتباطی میان افراد خواستار ارتقای شغلی 
و دربار مطرح بود و علنا پول می گرفت و شــغل )اعم از وکالت، 

وزارت و سفارت( می داد.
وی افراد را پــس از انتصاب به پســت های باالتر نیز رها 
نمی کرد و از آنها پول طلب می کــرد. از کانال های دیگر درآمد 
اشرف می توان به درآمد حاصل از فروش بلیت های بخت آزمایی 
اشاره کرد. وی به واسطه این بلیت ها، 4تا 5میلیون تومان حق 

حساب می گرفت.

به روایت عضو دربار رژیم پهلوی:

 ثروتي که خاندان سلطنتي 
از ایران به غارت بردند

ثروت خاندان سلطنتی گفته ها و ناگفته های فراوانی دارد. بخش 
اعظمی از این ثروت در خارج از کشور بود و بخشی از آن هم هنگام 
فرار شاه و فرح از کشــور به غارت رفت. در گفت وگویی که مرکز 
اسناد انقالبی اسالمی از احمدعلی مسعود انصاری، پسر خاله فرح و 
از همراهان محمدرضا پهلوی منتشر کرده، آمده است: »ثروت شاه 
هنگام خروج از کشور 4قسمت بود. نخستین بخش از آن ثروت، 
مبلغ 62میلیون دالر بود و تا زمانی که شاه زنده بود، قسمتی از آن 
را خرج کرد و 50میلیون دالر یا کمتر باقــی ماند که رضا، فرح و 
علیرضا هرکدام 20درصد، لیال و فرحناز هر کدام 15درصد، شهناز 
8درصد و مهناز نوه شاه2درصد از این پول را ارث بردند. قسمت دوم 
ثروت خاندان پهلوی مستغالت این خاندان را شامل می شود. ویالی 
سوورتا در سوئیس و امالکی میلیاردی که در اسپانیا و سراسر نقاط 
دنیا خریداری کرده بود. قسمت سوم جواهراتی است که خاندان 
پهلوی از ایران بیرون آوردند. قسمت چهارم حدود 20میلیارد یا 
22میلیارد دالر است. این پول به کســی از خاندان می رسد که 
به پادشاهی ایران برســد و اگر این خاندان ادعای خودشان را از 

سلطنت ایران پس بگیرند، به صورتی بین  آنها تقسیم می شود.«

  بیگانگان در دوره 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

پـهلوی به دنبال 
یک دولت وابسته 
بودند و پهلوی این امر را برای آنها محقق کرده بود، به طوری که 
کشورهای خارجی اجازه داشتند در حوزه های مختلف دخالت 
کنند. موسی فقیه حقانی، پژوهشگر انقالب اسالمی درباره فساد 
رژیم پهلوی می گوید: »فساد باعث شــد که در دوران پهلوی 
پیشرفتی متناسب با نیازهای کشور حداقل در حوزه زیرساخت ها 
نداشته باشیم.« حقانی، استاد دانشگاه، مدیر گروه پژوهشی 
جامعه شناسی دوره پهلوی مؤسسه امام خمینی )ره( و معاون 
پژوهشی مؤسســه مطالعات تاریخ ایران است. او معتقد است 
دستاوردهای انقالب و رشد و توسعه ایران پس از انقالب اسالمی 
و پیشرفت دوران جمهوری اســالمی در حوزه های مختلف به 
هیچ وجه با کل دوران پهلوی و قاجار قابل مقایسه نیست. مقایسه 
اجمالی دستاوردهای انقالب و رشد و توسعه ایران پس از انقالب 
به روایت حقانی، نویســنده کتاب های »تاریخ فراماسونری در 

ایران« و »خاندان پهلوی به روایت اسناد« را بخوانید:
وابستگی تکنولوژیک ایران 

به تولید خارجی
بخش عمده ای از نابه ســامانی اوضاع اقتصادی در دوران 
پهلوی ناشی از وابستگی به کشورهای خارجی بود. روزنامه  
رســتاخیز در تاریخ تیرماه۱۳5۷ درخصوص نابه سامانی 
اقتصادی ناشی از وابســتگی گزارش می دهد: »متأسفانه 
در وضع کنونی بایــد مرغ را با قیمت گــزاف برای تولید 
تخم مرغ جوجه کشی از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی 
را در شرایط کنونی نمی توانیم در ایران تولید کنیم. تامین 
تغذیه این مرغ ها - ۷0درصد غذای طیور- را باید از خارج 
از کشور وارد کنیم. البته با این همه وارد کردن ها برای اداره 
این صنعت تکنولوژی الزم و نیروی انســانی نداریم. یعنی 
طبق اســتاندارد معموالً برای هر ۲هزار واحد دامی به یک 
دامپزشک نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر ۴۳۱۹۶ 
واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد.« این خبر یک نمونه 
بارز از وابستگی تکنولوژیک به تولید خارجی است که در 

رسانه های آن زمان درج شده بود.

دوران پهلوی؛ دوران سلطه بیگانگان 
در دوران قاجار جریان نفــوذ در ایران حضور جدی داشــت و در 
دوران پهلوی تبدیل به دوران سلطه بیگانگان شده بود، به گونه ای 
که در بســیاری از زمینه ها اجازه ورود نداشــتیم مثــاًل در حوزه 
فناوری ها به هیچ وجــه ایران اجازه ورود نداشــت، از فناوری های 
نظامی تا عرصه های علمی و صنعتی دیگــر، در برخی از عرصه ها 
که می توانستیم ورود پیدا کنیم هر گونه که میل آنها بود باید عمل 
می شد؛ مثالً در زمینه جاده ها و ارتباطات ریلی و جاده ای اینگونه بود.

راه آهن با مسیر دلخواه خارجی ها 
بیگانگان و قدرت هــای بزرگ در دوران پهلــوی بر عکس دوران 
قاجار اجازه کشیدن راه آهن را دادند، ولی مسیر را به دلخواه خود 
مشخص کردند، به این معنا که مجبور کردند باید راه آهن شمال به 
جنوب داشته باشیم درحالی که برای کشور ما راه آهن شرق به غرب 
مطلوب تر بود که بعد براساس آن بتوان سایر مناطق را ریل گذاری و 

به شبکه ریلی کشور اضافه کرد.
 

 حداقل راه سازی 
 در دوره قاجار کشورهاي انگلیس و روسیه اجازه کشیدن جاده را 
نمی دادند ولی در دوره پهلوی دیگر برای آنها اهمیتی نداشت که 
ایران بخواهد در مراکز میانی و جنوب و شمال جاده سازی داشته 
باشد اما غارت گســترده منابع ایران توسط بیگانگان و فساد رژیم 
پهلوی و ناکارآمدی آن اجازه نداد حتی در حوزه راه های مواصالتی 

کشور نیز پیشرفت داشته باشیم.

 
 ممنوعیت ورود صنایع سنگین 

در برخی از زمینه ها در دوران پهلوی ممنوعیت ورود داشتیم؛ 
مثل ذوب آهن و صنایع ســنگین که هیچ وقت غربی ها اجازه 
نمی دادند ایران به سمت بهره برداری از این منابع حرکت کند.

 
مونتاژ کننده صنایع دم دستی بودیم

ایران در دوران پهلــوی، فرصت های خوبی برای پیشــرفت 
داشت، ولی به دلیل فســاد از این فرصت ها اســتفاده نشد و 
باعث شد ایران در حوزه صنعت یک کشور کامال عقب افتاده و 

مونتاژگر باشد که مونتاژ کننده صنایع دم دستی است.
 

نمره فناوری؛ صفر 
مایحتاج مــردم در حوزه محصــوالت کشــاورزی از خارج 
وارد می شــد و در حوزه فناوری صفر بودیــم که به هیچ وجه 

قابل مقایسه با بعد از انقالب نیست.

عقب مانده در خدمات عمرانی 
حجم خدمات عمرانــی بعد از انقــالب و تالش برای 

تکمیل زیرساخت ها به هیچ وجه با 
دوره قاجار و پهلوی قابل مقایسه 

نیســت. ایران تا ســال5۷ در 
زمینه گازرسانی، برق رسانی، 
آب رسانی، تلفن و بهداشت 
جزو کشــورهای عقب مانده 

جهان بود.

تحول؛ ثمره انقالب
گسترش شبکه های مواصالتی، توزیع 
برق و خطوط تلفن در کشور اتفاقاتی 
است که بعد از انقالب اسالمی به واسطه 
رویکرد انقالبی و رویکرد جهادی که 
در جوانان این کشور وجود داشت 
به وجود آمد.
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